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um presente para qu
Surpreendente, exclusivo, aconchegante, sofisticado
e capaz de provocar sensações únicas nas pessoas.

Assim se define o Gazebo Gourmet, restaurante que

inaugura hoje em Jaraguá do Sul, na Rua Arthur

Gumz, 693, Vila Nova, próximo à Comunidade Nossa

Senhora Rainha da Paz, e vai funcionar de terça a

sábado, das 19h à meia-noite.

o casal Camila Bosco e Luciano Antonio Queiroz

Zanin, ambos chefs com 'larga experiência na área,

tinha, inicialmente, a ideia de oferecer ao público
almoço com bufê brasileiro. Porém, a reforma do

espaço escolhido - residência da Camila quando
criança - acabou remetendo a outro conceito, muito

mais requlntádo,

Além de bar e de uma adega com aproximadamente
" ...

200 rótulos, o restaurante conta, em sua área interna,

com três ambientes diferenciados. Já a parte externa

é composta por três gazebos independentes, que
acabaram tornando-se espaços ainda. mais

reservados, sendo dois deles para até quatro pessoas

e um para até seis pessoas .

• _l ..
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ESPECIAL

A vida depois
datr édia

.-

Cinco anos após as chuvas de 2008, que causaram mortes

e destruição, OCP resgata histórias de superação de

algumas vítimas e também o que mudou na Defesa Civil.

PÁGINAS 18 A 21

EDUARDOMONTECINO

Cultura

Espetáculo de
tango na Scar
Grupo de dançarinos argentinos,
inchrindo o primeiro bailarino do
Teatro Colón, de BuenosAires,
se apresenta hoje à noite. :MIX.

·Segurança
Presídio tem novo.

pavilhão industrial
Nova ala vai abrigar 60 presos de
alta periculosidade. Local servirá,
no momento, para atender a

produção têxtil. PÁGINA 17

Esporte
Jaraguá estreia
nos Jogos Abertos
Delegação, compostapor 180
pessoas, está em Blumenau, onde
participa da 53a edição do evento.
PÂGINAZ2

• www.ocponl ine.com.lír .47 2106,] 919
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PONTO DE VISTA COMENTÁRIO

Elepegou todas..
-

CRISTIANO MAHFUD WATZKO '

• Escritor

Um cachorrinho
No último domingo, O cachorrinho - O Nino - da minha

noiva e do irmão delamorreu. Fizemos o quepodíamos
por ele, chamamos o veterinário, demos remédios, mas ele
acabou não sobrevivendo. O Nino como carinhosamente

apelidamos ele, ficou pouco tempo com minha noiva e o ir
mão dele, mas é uma bela história e viveu feliz com eles.

Para os leitores, que acompanham esta coluna sema

nalmente, sei que alguns irão se lembrar que escrevi alguns
meses atrás sobre o Chiquinho, o cachorrinho que minha
noiva e o irmão dela tinham antes e, que também morreu

há pouco tempo. Passada a dor da perda do Chiquinho, me
lembro como se fosse hoje, fomos eu, minha noiva e o ir
mão dela até Joinville, no Abrigo Animal, para adotar um
cachorrinho. Passamos por todos os corredores, vimos vá
rios cachorros, mas não teve jeito, quando o Juninho, o ir
mão da minha noiva, viu o Nino, escutamos dele: "é igual o
Chiquinho, sómaior". Acabamos adotando ele. No começo
ele demorou para se adaptar. Lembro de escutar diversas
vezes daminha noiva "ele não vai latir", até que umbelo dia
ele latiu. Como era legal brincar com ele, jogavamos a boli
nha de tênis e ele ia buscar, algumas vezes levava para sua
casinha, outras vezes trazia de volta para a gente. E como

ele gostava de carregar os chinelos para a casinha dele. Ele
vai deixar saudades.

No dia seguinte li uma frase que me lembrou o Nino.
Numa pesquisa perguntaram para algumas crianças: "o que
é o amor"?, e a pequena Mary Ann, de 4 anos, respondeu
o seguinte: "Amor é quando seu cachorro lambe sua cara,

,

mesmo depois que você deixa ele sozinho o dia inteiro".
Caros leitores, Charles Darwinescreveu certa vez: "A

compaixão para com os animais é uma das mais nobres
virtudes da natureza humana". Por isso, leitores tenham
compaixão para com os animais e com isso estarão exer

cendo uma nobre virtúde.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraG redacao@ocorreiodopovo.com.br

católicasc
,Vestibular é no sábado

Os candidatos que irão prestar o vestibular
da Católica de Santa Catarina no sábado (23),
devem conferir, a partir de amanhã, o local e
a sala onde farão a prova. As informações po
dem ser acessadas em catolicasc.org.br com

o número do C}>F. O fechamento dos portões
será às 14h15 e a prova aplicada das 14h30 às

18h30. O gabarito será divulgado em 25 de no
vembro, às 18h, e a lista de aprovados no dia
28. Mais informações pelo telefone 3145-9701
ou pelo e-mail vestibular@catolicasc.org.br.

Parece humor, mas, se a inten

ção foi de fazer humor, os ca

ras erraram o tiro, fizeram humor

barato, rasteiro. Para mim é ban

didagem, bandidagem que para
a maioria que anda por aí passa
batida, não percebida. Sim, bandi
dagem, afinal, educar um menino

para ser um estúpido e uma meni
na para ser pessoa submissa é ban

didagem, bandidagem da grossa. E
é contra isso que me rebelo, ergo a

voz e se me deixarem voumais lon

ge, muito mais, safados!
Rola na tevê um comercial de

um festival de música jovem, um
desses festivais promíscuos que a

nada leva senão à perda de tempo
ou a coisas bem piores... Nesse co
mercial, a família está reunida para

É isso o que me incomoda, um
bobão é incentivado pelo pai para
ser um pulador de cercas, um des

respeitador de mulheres, mas o

mesmo pai não faz isso com a filha,
por quê? Os pivetes podem tudo,
as gurias nada.

E essa é a regra da educação das
famílias, uma educação'diferencia
da, um guri com cara de cansado
é pensado pelo pai como um atro

pelador de fêmeas, e por isso está:
cansado. Jamais o pai vai admitir
que a filha seja uma "atropelado
ra" de machos nas festas. Por quê?
Por que as gurias não podem, não
devem, e os "machinhos" podem
tudo? Respostas para a caixa pos
tal das lágrimas futuras dessas fa
mílias "chefiadas" porbocós .. :

lUIZ CARLOS PRATES

o almoço. É o "dia seguinte" a uma
noite do tal festival. O filho adoles
cente está sentado àmesa na frente
do pai.mãe e irmãos completam a

mesa. O pai olha para o filho, filho
com cara de paspalho cansado, e
pensa: - Esse aí está com cara de

quem pegou todas ontem à noite! ...
Todas quem, ordinário? E se fosse
a tua filha com cara de cansada tu
dirias a mesma coisa, que ela esta
va com

-

cara de quem pegou "to
dos" ontem à noite?

'"
.

• Otíca
Um boca-aberta do PT, fâlando sobre a redução da

maioridade penal, ele é contra, disse: - "A juventude é
vítima da sociedade" ... - Ah, é? E por que jovens po
bres, bem pobres, estudam, trabalham, ardem nas lutas
sociais e superam tudo, chegando ao sucesso? Por que
esses não são "vítimas" da sociedade? Porque eles têm

vergonha na cara, não são "vítimas" de ''bolsas'' populis
tas que criam vadios. Os bons jovens não são vítimas de
nada, os vagabundos que nasceram para a bandidagem
é que o são ... Ferro neles!

parar aulas para que algumas "crianças" tomem seus

remédios psiquiátricos, pedidos pelas mães e receita
dos por médicos levianos. Falta de educação, neuroses
e todo tipo de patologia comportamenfal são vivências
a que se acostumam cada vez mais os professores. Os
pais, é claro, não admitem nada de muito errado, afi
nal, eles são as matrizes de tudo isso ...

• Falta dizer
Faz anos que faço campanhas pela leitura aos jo

vens. Com os velhos não perco tempo ... Pois vousuge
rir, por tabela, aos que agora me estão seguindo nessa
campanha que sugiram aos pais dar aos filhos' como
presente de aniversário ou Natal uma assinatura de

jornal. Os jovens vão ficar surpresos mas nunca mais

esquecerão do presente. Não é uma linda sugestão de
incentivo à leitura? Então aproveitem, não vou ficar
bravo, afinal, depois de anos'e anos falando disso to
dos já sabem de onde vieram as idéias ...

• Sintomas
Uma criança criada como criança se comporta e age

como criança, sem ranços nem azedumes existenciais.
São raras, raríssimas essas crianças hoje. E já nem sei
se são mais comuns nos colégios públicos ou nos colé

gios particulares, que segundo alguns professores vira
ram casas de piração ... Pobres professores. Eles têm que

DIVULGAÇÃO

Educação
-

Processo seletivo

em Guaramirim
O processo seletivo de profissionais

para a Secretaria Municipal de Educação
de Guaramirim ocorre neste domingo
(24). As provas serão aplicadas na Escola
Almirante Tamandaré, das 9h às nhgo
para professores de Ensino Fundamen
tal, professor de Artes e auxiliar de cre

che; das 13h30 às 16h para professores de
Educação Infantil e Educação Física.

PREMIAÇÃO
Dezesseis desenhistas e pintores foram premiados pelo concurso "Domingo
no Parque", que aconteceu no dia 3 de novembro. As obras estão expostas
na Galeria da Associação Jaraguaense de Artistas Plásticos, na rodoviária.
Visitas podem ser agendadas pelos telefones 9629-8091 ou -3372-2672.

LOTERIAS LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 983
02 - 04 - 05 - 06 - 07
08 - 10 - 11 - 14 - 15
16-18-19-21-25

QUINA
SORTEIO N' 3344
22 - 60 - 64 - 70 - 74

� , �.-� � � �
'
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CHARGE

MENINÃ,(.CM) E.SSE:S
B\COOS ESíÃO

fCON5ERVAOOS.
QJE INVEJA!QUE
6010X tLES USAI'1?

EDITORIAL

Cinco arws depois
TIra uma sexta-feira, 21 de novembro
�e 2008. A chuva, que já caía durante

aquela semana, se intensificou. No final
da tarde daquele dia, começaram aumen

tar os pontos de deslizamentos de terra

em várias áreas de Jaraguá do Sul e mu

nicípios vizinhos.
Apartir daí, iniciou o período que di

ficilmente será esquecido. Praticamente
todo o Estado começou a sofrer osefei
tos devastadores da tormenta.

Jaraguá do Sul teve perdas de vidas

que jamais serão superadas. Famílias
viram seus patrimônios, erguidos com

sacrifícios, desmoronarem em frações
de segundo,

Cinco anos se passaram após esse caso
quemarcou a história comoumdos perío
dos mais conturbados em Santa Catarina.

Esse período serviu também para

mudar a forma como as estruturas pú
blicas encaravam os efeitos climáticos.
Antes de 2008, assetares de Defesa Ci
vil existiam com pouca estrutura.

Após essas ocorrências, se deu maior
valor à importância dosmunicípios terem
essa área_com corpo técnico capacitado
para implantar ações de prevenção contra
os desastres e, assim, evitar mortes. Nos
últimos anos, houve mais investimentos
em equipamentos de monitoramento dos
leitos dos rios e também o mapeamento
das áreas de risco. Atualmente, Jaraguá
do Sul conta com uma equipe da Defesa
Civil que éreferência no Estado. Há ações
para ampliar os Núcleos de Defesa Ci
vil nos bairros para ajudar nessa rede de
controle. Somente uma sociedade mais
atenta e organizada poderá amenizar os
efeitos causados pela ação da natureza.

�il'
.

• � Fale conosco
-
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* Os artigos e opiniões assfnados não retratam
necessariamente oposicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� O Correio�o Povo'utiliza papelproduzido apartir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejornalparp outro leitor.
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soluções c o n s t r u t i v a e

Gás é reajustado
ASC-Gás comunicou ontem o reajuste da

tarifa de gás natural no Estado. Com vigência
a partir de IOde novembro, os novos valores
foram autorizados pela Agência Regulado
Ta dos Serviços Públicos de Santa Catarina.
O aumento é de 9,8% para os segmentos de
mercado industrial, automotivo e comercial
- os clientes residenciais não serão impac
tados. A solicitação de reajuste protocolado
pela SCGÁS emç de setembro é justificada
pela elevação do custo de aquisição do gás
natural; que subiu 17,'jlAí de outubro de 2012,
data do último reajuste, a setembro de 2013.
Com o aumento, o custo do gás e os impos
tos representavam em setembro 89,64% da
tarifa ao consumidor, achatando a margem
de distribuição.

-

Cresce demanda
por serviços

O setor de serviços no Brasil registrou em se

tembro crescimento de 9,6% na receita nominal
em comparação com o mesmo período em 2012.

- Segundo a pesquisa divulgada na terça-feira
pelo IBGE, o crescimento foi superior às taxas
observadas em agosto (6,6%) e julho (9,1%). No
Estado, a receita cresceu 14,6% na comparação
com o mesmo mês do ano anterior. Seguindo a

tendência de alta de todo as unidades da federa

ção. Santa Catarina teve o quinto melhor resul
tado entre os estados. No acumulado do ano a

receita nominal subiu em 10,8% e a soma em 12

meses fechou num aumento de 9,9%.

Ronaldo Corrêa

mGEdi
; ·

d
.. -

preVIa·. a íNDICE PERíODO

Üíndice de Preços ao Consumidor compõem o IPCA-15, sete apresentaram,
SELlC +9,5% 9.0UTUBRO.2013
TR +0,08% 20.NOVEMBRO.2013

AmplO-15 (IPÇA-15), que funciona em novembro, taxas maiores do que as CUB 1.307,65 NOVEMBRO.2013

como prévia da inflação oficial, medi- registradas em outubro. A maior alta, BOVESPA -2,35% 20.NOVEMBRO.2013

da pelo IPCA, registrou, em novembro, de 0,96%, ficou com os artigos de ves-
NASDAQ -0.32% 20.NOVEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 21,11 -1,54%
alta de 0,57%, ante a taxa de 0,48% de tuário. No entanto, o grupo alimentação VALE5 32,76 -0,94%
outubro. Com este resultado, o índice e bebidas, com variação de 0,84%, foi o BVMF3 11,78 -1.42%

acumula no ano alta de 5,06%, bem pró- que respondeu por um terço do índice de POUPANÇA 0,5829 21.NOVEMBRO.2013

xima à de 5,05%, registrada no mesmo novembro. Os destaques foram os itens COMMODlTIES

período jie
.

2012. Os dados divulgados carnes (foto), com alta de 2,34%; refeição PETRÓLEO - BRENT -0,02% US$108,330

pelo Instituto Brasileiro de Geografia consumida em restaurante, 0,83%; toma-
OURO -0,22% US$ 1242,830

e Estatística (IBGE), mostram que dos te, 23,36%; macarrão, 2,15%; frango em CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

nove grupos de produtos e serviços que pedaços, 1,69%; e pão francês, 1,09%. DÓLAR COM. 2,2685 2,2700 -0,33%
DÓLAR TUR. 2,2400 2,3600 +1,72%

EDUARDO MONTECINO EURO 3,0470 3,0508 -0,76%
LIBRA 3,6539 3,6591 -0,05%

Nestaquinta-feira, às tôhgomin,
os Bombeiros Voluntários de Jara

guá do Sul inauguram, no Bairro
João Pessoa, o novo Centro de Trei
namentos. A ação éfruto de uma

parceria com a Justiça Federal. A
obra também foi viabilizada com

apoio da comunidade. O espaço, lo
calizado junto à subsede da corpo
ração naquela região, vai oferecer
condições para a melhor prepara
ção a bombeiros do município e de
outras cidades.

Centro de
Treinamento

Você, tranquilo.

(41) 3370-0212

Arrecadação vai bem
A arrecadação das receitàs federais, administradas pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil e as receitas de outros

órgãos obtidas por guias de recolliimentos, chegou ao valor
de R$ 100,9 milhões em outubro deste ano. Nos dez meses
de 2013, ovaloré deR$ 907.44milhões.Aarrecadação deoutu-

m���m����L...."""' �""::''''''':'''''''''':''''�......J' brofoimaiorq�do comparada aomesmomês de 2012.
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CURSO SUPERIOR EM PROCESSOS GERENCIAIS
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'EN�OE

INSCREVA-SE NO PROCESSO SELETIVO

Faculdade Senac em Jaraguá do Sul
Rua dos Imigrantes. 410
Vila Rau - (47J 3275.8400
sc.senac.br
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Decreto fecha cerco contra feiras
, Deve ser assinado até sexta-feira

pelo prefeito Dieter Janssen (PP) de
creto que regulamenta a realização de
feiras nômades no município. Segundo
o documento, entre os objetivos está a

defesa das garantias das normas de pro
teção ao consumidor, assim como dos
interesses econômicos e financeiros do
município. O conteúdo vinha sendo de
batido pelo diretor de Desenvolvimento
Econômico, Marcia da Silveira, o pro
curador Raphael Rocha Lopes e repre
sentantes da CDL (Câmara de Dirigen-

tes Lojistas) já há algum tempo, mas foi
acelerado após a polêmica Feira do Brás
a pedido do próprio prefeito. A adoção
de normas mais rígidas contra a concor

rência desleal é uma reivindicação an

tiga dos comerciantes, que empregam
o ano inteiro, pagam todos os seus im

postos, registram os funcionários e se

guidamente se viam ameaçados por em
presários de fora, alguns sérios, outros
não, mas todos eram beneficiados pela
ausência de cobrança rígida tanto do
Poder Público, quanto dos consumido-

res, que nem nota pediam e, depois, não
tinham para quem reclamar em caso de
problema com os produtos.

Entre as exigências expressas está
toda a documentação dos expositores
e da agência promotora do evento, co
meçando pela licença da Prefeitura, que
terá que ser solicitada 60 dias, a tempo
de uma consulta de viabilidade, alvará
da Vigilância, da PM e dos Bombeiros,
seguro de responsabilidade civil con
tra terceiros e taxas, tanto do promotor
quanto das empresas participantes.

LÚCIOSASSI

Conselho da IgualdadeRacial
Na sessão em que a Câmara realizou uma o Conselho Municipal de Promoção de Igual

homenagem ao Dia da Consciência Negra e dade Racial em Jaraguá do Sul. Como o nome

ao Moconevi, a Comissão para Organização diz, será responsável por discutir políticas pú
de Políticas de Promoção da Igualdade Ra- blicas para esta parcela da sociedade, garan
cial, criada pelo Executivo, anunciou que já tindo igualdade de oportunidades a todos, cor
está pronto projeto de lei que deverá instituir rigindo um capítulo nada honroso da história.

reissianssen
ARQUITETOS

Projetos e Gerenciamento de Obras
(47) 3371-0853

www.reis·anssen.com.br

Novo conceito
Enquanto Jaraguá se candidata

a receber um complexo penitenci
ário com recursos do Estado, no
Rio Grande do Sul, o governador
Tarso Genro deu sinal verde ao

processo que deve culminar com
a adoção de uma penitenciária
_AI>AC (Associação de Proteção
e Assistência aos Condenados).
Neste conceito, originado em

Minas com sucesso, os próprios
presos, selecionados a partir de cri
térios de periculosidade, são os ges
tores do presídio. Cuidam de tudo,
até da segurança.

Ala de trabalho inaugurada
Uma nova ala foi inaugurada ontem no Presídio Regional, ao

custo de R$ 300 mil. Ela será destinada para abrigar os apenados
que trabalham em linhas de produção das empresas conveniadas
comEstado.Nomunicípio, 93,18% dasmulherespresas trabalham.
Já na ala masculina,.o índice chega a 48,60%. Ameta é aumentar
este percentual para 75%. Santa Catarina é o Estado ondemais pre
sos trabalham, 50% deles estão na labuta.

Projetos • Administração • Execução • Reformas

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela
cor de sua pele, por sua origem ou ainda

por sua religião. Para odiar, as pessoas
precisam aprender, e, se podem aprender
a odiar, podem ser ensinadas a amar.

Do grande Nelson Mandela

EM FOCO
Vice prefeito Jaime Negherbon (PMDB)
e a turma 'do deixa' disso tiveram que
intervir para evitar que o presidente
da Fundação Municipal de Esportes,
Jean Leutprecht (PCdoB), e um dos
assessores do vereador Jair Pedri

(PSDB) saíssem no braço durante jogo
de futebol.
• • •

"No começo, precisávamos explicar
o porquê existíamos e qual era nossa

luta. Hoje, felizmente, avançamos em
muitos aspectos importantes". Parte
do discurso de Luis Fernando alegar,
presidente do Moconevi, sobre a

bandeira da igualdade racial.
• • •

Antes do iníciQ do julgamento de Mario
Fernando Reinke (PSDB), pelo TRE por
suposta irregularidade na distribuição
de macadame, José Osnr Ronchi (PP)
publicou nas redes sociais a oração
de São Jorge. a caso também será

julgado pelo TCE. A denúncia
foi feita por Ronchi.

.

Hospital tem nome

Inaugurado em 2008, e ainda fecha
do para reforma, o Hospital deMassaran
duba recebeu nome. Será João Schreiber,
conforme aprovaçãodaCâmara emhome

nagem ao farmacêutico, que era uma es

pécie de médico, conhecido no município
inteiro, e falecido em 1994.

Moretti

presidente
-

o PMDB de Corupájá bateu omar-
telo. O vereador Alceu Moretti será o

comandante da sigla. Na convenção,
agendada para sábado, às uh na Câ
mara de Vereadores, os fundadores do
partido serão homenageados.
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Pedido de vistas adia julgamento
MASSARANDUBA TRE transfere para a semana que vem

a votação do processo de cassação do prefeito Mario Reinke

Carolina Veiga

Um pedido de vistas do

juiz do Tribunal Regio
nal Eleitoral de Santa Cata
rina (TRE-SC) JoséVolpato
de Souza adiou para a pró
xima quarta-feira, dia 27,
o julgamento do processo
de cassação de mandato do

prefeito de Massaranduba,
Mario Fernando Reinke

(PSDB) pela distribuição de

2650 cargas de macadame,
em 2012. Volpato, que não

acompanhou o caso duran
te o primeiro julgamento,
realizado em dezembro
de 2012, solicitou o tempo
para poder avaliar melhor
o parecer do relator do pro
cesso, o magistrado Ivorí
Luis da Silva Scheffer.

Scheffer considerou que
o julgamento analisará a

prática ou não do abuso de

poder econômico e a capta
ção ilícita de votos, devido
ao aumento da quantidade
de macadame distribuída
em 2012, e nãomais sobre a

legalidade ou ilegalidade da
distribuição.

Na ocasião, segundo o

relator, a entrega de maca

dame em ano eleitoral foi
considerada legal por causa
da existência de um pro
grama social amparado na

legislação municipal.
Significa dizer, como fi

nalizou o desembargador e
presidente da sessão, Eládio
Torret Rocha, que a legali
dade ou não da distribuição
de macadame não será no-

vamente julgada pelo TRE.

"A ação não ficou extinta. O
que ficou claro foi a existên
cia do programa. Delimita
mos o julgamento de abuso
de poder econômico e cap
tação ilícita recorrente ao

aumento da quantidade de

distribuição demacadame",
explicou Rocha.

Entenda o caso
A ação contra o pre

feito de Massaranduba
foi iniciada pela coligação
concorrente, a Competên
cia, Juventude e Trabalho

(DEM, PP, PT, PR), duran
te as eleições de 2012, após
suspeitas de que Reinke
teria utilizado o programa
social da Prefeitura de dis-

tribuição de macadame aos

produtores rurais domuni
cípio, como moeda de troca
na compra de votos.

A decisão em primei
ra instância, determinada

pela promotora da Comar
ca de Guaramirim, Maria
Cristina Ribeiro, indicou a

cassação do mandato do re
eleito Reinke e do vice, Ar
mindo SésarTassi (PMDB),
e foi amparada pela decisão
da juíza eleitoral Fabíola

Geissler, determinando,
contudo, que a decisão só
valeria após o julgamento
final do processo.

REVISÃO
Desembargador
José Volpato de
Souza solicitou

tempo para
analisar a ação

A Prefeitura de Jaraguá está priorizando
os projetos para ampliação de vagas na

rede pública da Educação Infantil, en.tre-
.

()utras ações e obra$ que beneficiam di.r�;-
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PATRU.lIÔNIO Museu natural, onde estão animais empalhados há praticamente 80 anos, é bastante visitado

ModeIllização para
preserve:rr o passado
C'ORUPÃ Seminário

Sagrado Coração
lnauqura espaço
que resgata história
dessa ínstituição
Heloísa Jahn

OMuseu Irmão Luiz
Godofredo Gartner,

no Seminário Sagrado Co

ração de Jesus em Corupá,
inaugura hoje a exposição
histórica.A sala, que antes
contemplava .a exposição
de animais taxidermiza
dos (empalhados), agora
passa por requalificação

e dará espaço para uma

área que contempla o

resgate da história dessa
entidade religiosa. As me
lhorias fazem parte da pri
meira fase das obras que
devem modernizar e am

pliar o eSl?aço do museu
para outros dois andares.
,A coordenadora do

museu, Roseli Siewert, ex
p1ica que a estrutura será

ampliada para expor, em

ações permanentes e tem

porárias, todos os objetos
do acervo. O patrimônio
contabiliza 9-445 mil pe
ças. "A ideia inicial era

realizar a obra completa

que comporta três anda

res, mas percebemos que
o investimento seria alto
e decidimos fazer por eta

pas. Esta é a primeira fase,
onde os animais passaram
para o segundo andar e a

parte de baixo ficou para
exposição histórica", diz.

Na exposição desta
noite os visitantes conhe
cerão a história da con

gregação, do fundador,
Padre Dehon; a constru

ção do seminário, da Es

cola Apostólica Sagrado
Coração de Jesus e sabe
rão porque o seminárioé
conhecido como Recanto

de Paz. A exposição de
animais taxidermizados
continuará aberta' aos vi
sitantes, mas no segundo
piso do prédio.

r Entre a mão de obra,
'

contratação de equipe e

aquisição de novos mó

veis, foram gastos cerca

de R$ 140 mil, só na pri
meira etapa. A melhoria
foi custeada pela congre
gação do seminário. Para
as ,próximas fases, Roseli
comenta que a entidade

precisará de patrocínios.
"A .estimatíva é de que a

obra seja concluída ape-
-

nas em 2015", conclui.

Unidade abre curso demuseologia
Além da inauguração

da primeira fase das me

lhorias e exposição históri
ca, a coordenação do Mu

seu Irmão Luiz Godofredo
Gartner lança também
um curso de extensão em

museologia. A qualifica
ção acontece entre março

à junho de 2014, com au- as que trabalham na área. comenta. Os valores ainda
las práticas e teóricas nas "Resolvemos oferecer este não foram definidos. No

dependências do semíná-: aprendizado porque aqui dia 20 de fevereiro aconte
rio. Serão abertas apenas na região não tem nada es- ce uma palestra de abertu-
30 vagas. pecífico para a área demu- ra e lançamento do curso,

A coordenadora do seologia. A ideia é manter entitulada" Estatuto de
museu , Roseli Siewert, como um curso anual, mas Museus: Plano Museológi
explica que o curso é prin- ainda não sabemos como co".Mais informações pelo
cipalmente par as kp.6SSP f III sérrul:l\!atl€sâ:@!tl(i)! pwIJliao';, llltelefone 3375-2083.
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Espaços ganhammelhorias
O .projeto de reade

quação museu contempla
também a modernização
das outras salas, onde
ficarão expostos os ani
mais e os objetos de artes

sacras, além de um espa-
, ço reservado para exposi
ções temporárias.

As melhorias foram
elaboradas pela coorde

nação do museu e por
uma equipe de profissio
nais da área, sendo que
o projeto foi coordenado

pela museóloga e pro
fessora doutora Rosana
Nascimento. O trabalho
de levantamento do acer

vo e reconhecimento das

peças iniciou em maio
é teve a primeira parte,

principalmente dos obje
tos que contam a história

, do local, concluída agora
em novembro.

Para o ano que vem,
outras pesquisas estão

programadas. "A nossa

intenção foi conseguir o

máximo de objetos aqui
de Corupá e da região,
para manter preservada
a história do nosso local",
explica. Todos os animais
e objetos passaram por
higienização e ficarão

expostos em móveis com

proteção de vidro, para
garantir a integridade.
"Fizemos isso para man

ter o máximo de seguran
ça e higienização 40 acer

vo", completa.

Local recebe 400 visitantes
Para a estudante de His

tória Joice Letícia Jablonski,
20 anos, que faz parte' da
equipe que coordena as pes
quisas do museu, participar
da readequação do espaço
está sendogratificante. "É
uma experiência ótimafazer
este trabalho. É o únicomu
seu da cidade, precisanlos
destas pesquisas para cuidar
da nossa história", comenta.

O Museu Irmão Luiz
Godofredo Gartner tem 80
anos e é considerado um

dos museus mais antigos
do estado. Ele foi fundado

pelo irmão Luiz Godofre
do Gartner , que foi.o res

ponsável por taxidermizar
todos os animais que com

põem o acervo de animais

empalhados.

Atualmente o local re
cebe cerca de 400 visitan
tes ao mês, entre famílias,
grupos de idosos e alunos.
Os objetos do acervo estão:
animais empalhados,

.

arte

sacra,minerais,miniaturas,
coleção de moedas e cédu

las, somando 9-445 objetos.

,
É uma experiência ótima

fazer este trabalho. É o

único museu da cidade,
precisamos destas
pesquisas para cuidar da

nossa história.
-

Joice Letícia Jablonsid,
estudante de Histó.ria

SERViÇO
• O quê: Inauguração da exposição histórica e

lançamento do curso em extensão de museologia.
• Quando: Hoje, às 19:30h.
• Onde: Teatro Anchieta, no Seminário de Corupá

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Histórias sobre os trilhos
A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul promo

ve, na Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa, o
lançamento do livro "Estrada de Ferro SC - Len

das e Causos", de Leoní Narloch Cimardi. O evento

ocorre nesta quinta-feira, às 19h30. Na ocasião os

exemplares, publicados pela Giostri Editora, pode-

rão ser adquirido ao preço de R$' 30,00. A autora,
professora da rede municipal de ensino, possui ou
tras obras, porém destinadas para o público infantil.
A Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa fica na

Avenida Getúlio Vargas, 245. O telefone para conta
to é 2106-8708.

o commtÕOOl'OVO

Apresentação internacional, dirigida pelo primeiro bailarino do Teatro Colán, de Buenos 'Aires, é a atração de hoje no palco da Scar

Da redação nhou reconhecimento da crítica e os aplausos
do público, que motivaram sua denominação

, Jaraguá do Sul terá uma noite portenha, hoje, como "Melhor Espetáculo de Dança" e "Prê-

na Scar. Marcada pelo charme e talento, a mio Estrella de Mar 2013". O show, com dez

apresentação "Taco, Punta & Traspié" celebra o artistas em cena, é uma combinação de dis

tango e também a dança clássica. Nesse espetá- tintos estilos e das mais conhecidas músicas,
culo internacional serão apresentadas variações um espetáculo musical e único em seu estilo.
do ritmo argentino, com interferências do balé.' O evento conta ainda com assistência coreo

A atração é dirigida e tem a presença no palco do gráficade Julián Galván e assistência técnica

primeiro bailarino do tradicional Teatro Colón, de Maria Laura Matienzo.

,
de Buenos Aires, Juan Pablo Ledo. Criador desse enredo, Juan Pablo Ledo ini-

Consagrado naArgentina e por onde passa, ciou seus primeiros passos aos sete anos. Aos'
o espetáculo é reconhecido pela crítica como 15 anos, ingressou no Instituto Superior deArte

.. uma inesquecível experiência que oferece ao
' do Teatro Colón, sob a regência de Mabel Silve

público a memória das grandes obras do re- ra, recebendo com ela o título de bailarino. Em

pertório tangueiro, ao ritmo do tradicional 2002, ele ingressa no Ballet Contemporâneo do
bandonéon e os acordes de Aníbal Troillo, As- Teatro San Martin, sob a direção de Mauricio

tor Piazzolla e Carlos Gardel, entre outros. Wainrot, desempenhando papéis de primeiro
Essa apresentação iniciou em 2012, com o Bailarino em espetáculos como A Sagração da

circuito de Buenos Aires e Mar del Plata. Ga- Primavera, Carmina Burana,Canciones del Ca-

minante, Luz Distante,Cuerpos Cautivos, entre
outros. Com a companhia, participa do Festival
Anual"Dance Danse" em Ottawa, Sherbrooke e

Montreal, no Canadá.
Em 2004, Ledo integra o Ballet Estável do,

Teatro Colón. Dança papéis de primeiro bailari
no em distintos repertórios clássicos e neo clás
sicos, como "O Pássaro Ázul" da Bela Adorme
cida, As aventuras de Pedro e o Lobo, "Romeo"
em Romeo e Julieta", James"na Sylphide, "Las
Bodas", "Ruisefior" e "Nijinsky"em Petrushka
de Aráiz, em homenagem aos 100 anos de Stra

vinsky, junto com o Coro e Orquesta do Teatro
Colón, "Pas Classique", "la Esmeralda", "Espar
taco", "A Buenos Aires" deMollajoli, Paquita,
Pas de Trois de Lago, Franz en Coppelia, entre
outros, Interpreta, junto a Eleonora Cassano,
Pas de deux de Balanchine na Gala de come
moração do 80° aniversario da criação do Bal
let Estável do Teatro Colón.

SERViÇO
O quê: Espetáculo
"Taco, Punta &

Traspié"
Quando: hoje, a
partir das 20h30

Onde: Grande Teatro
da Scar.

Ingressos: Primeiro
lote R$ 80 (inteira) e
R$ 40 (meia) e podem
ser comprados na

bilheteria do Centro.
Cultural da Scar e

pelo site www.

ticketcenter.com.br.

Informações pelo
telefone (47) 3275-24n.

...�.

Internet Bando tarso
lIImsalidadss a partir dr5O rans

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCPIO
www.ocponline.com.br

João Chiodini. Escritor

� .

escritor@joaochiodini.com.br

Daquela vez no parque
Dois casais saíram para jantar: Marina e Jorge, Igor e Beta.

Marina e Beta são velhas amigas. Beta, por sua vez, está com
Igor há mais de dez anos e Jorge é o mais "novinho" da turma.
Faz três anos que ele está com Marina.
Nesses jantares, o papo rola solto e o assunto é sempre uma

surpresa. Ninguém sabe onde a fofoquinha irá parar.
- Vocês viram o vexame da Lídia? Gente, o que foi aquilo? Disse
Marina, no seu famoso tom de julgamento da vida alheia.
- Nem me fale, amiga -:- complementou Beta - vergonhoso para a

vida inteira.

Igor, que também adora destilar um veneninho, entrou na onda:
- Tá louco! Foi um vexame quase tão grande quanto o daquela
vez no parque.
- Que vez no parque? Perguntou
Jorge.
Nesse mesmo instante, Marina
(tentando disfarçar para Jorge)
lançou o seu olharmais fulminante

para Igor e Beta.
Por azar, Jorge percebeu.
- Que vez no parque? Ele insistiu. O
que aconteceu? Que olhar foi esse,
Marina?
- Vez no parque? Que parque?
- Sei lá que parque, esse que o Igor
está falando. Que parque foi, Igor?
- Parque? Nem lembro. Você se

lembra, Beta?
Para não responder, Beta encheu
a boca de macarrão e beliscou Igor
por baixo da mesa.
- O que aconteceu no parque,
Marina?

r'

Cliq�e animal

ADOTE! Este fofo. foi apreendido pela Polícia
Cívil e Polícia Militar por maus-tratos. Não era
alimentado e·também apanhava. Agora ele só'
precisa de amor, carinho, alimentos e um lar
definitivo, pois um lar provisório ele já tem. É
dócil, sociável, tem um ano em média e. adora
brincar. Está vacinado, vermifugado e castrado.
Contato: Rosane - Pet Shop Paraíso Canino ou

através do telefone: 3084-6638

- Sei lá, meu amor. Eu não conheço essa história.
- Igor, me conta, o que aconteceu no parque?
- Não foi nada demais, Jorge. Foi uma festa que ... Ai!
Outro beliscão aconteceu debaixo da mesa e Beta falou:
\

- Não aconteceu nada no parque, Jorge. Tava todo mundo tão
bêbado que ninguém sabe o que aconteceu no parque.
- É, Jorge, só isso que aconteceu. Todo mundo ficoumuito
bêbado, não é, Marina?
- Por que você disse "não é, Marina?". O que aconteceu nesse dito.
parque, Marina!?

-. Nada, Jorge. Eu nem estava lá. O Igor deve ter bebido tanto que
teve uma alucinação, achando que eu estava junto naquela coisa

toda que aconteceu.
- Que coisa toda, Marina? Me fala,
pelo amor de Deus!
" Jorge, meu amigo, é melhor
deixar isso pra lá. Esquece. Tem
coisas que devem permanecer no

passado.
- Gente, do que vocês estão
falando? Marina, é bom você

começar a falar ou nosso
relacionamento acaba aqui!

.

- Meu amor, eu não sei mesmo.
Não vamos brigar por unia
besteira dessas.
- Já chega! Pra mim, chega! Estou
indo embora. Adeus, Marina.
: Jorge, espera. Por que você está
agindo assim? Por que está indo
embora?
- Não faço ideia, Marina, mas você
sabe muito bem o por quê!

Envie a foto do
animal�inho

cont�t()�bea
com.br ou enc()r.r�
um companheiro (te

estimação nas página!!
do Facebook da Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul

ME LEVA PRA CASA! Wini
foi encontrada na rua e

agora espera por um lar
cheio de amor. É dócil,
carinhosa e brincalhona.
Contato: Meraci, no
telefone: 9102-7645

.

Amtzade
CA H'p' .!SRiNÁlUA
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Aniversariantes

21/11

Adriane Schroeder
Alirio José Fenske
Casemiro Kroegel
Christa Jantz
Clovis Marquardt
Daniel Kanzler

Edinei Leandro Nunes
Eduardo Forte
Elenirto Kuchenbecker
Fernanda Rux
Francisco dos S. Tavares

Francisco dos S. Tavares Jr
Giane Cristina Conzati
Hernani G. Junior
Ivonele I. Neves
Jean Leandro Karslen

Jeferson Pelry
Loreci Ap. Danielinski
Luciano Konell

Maicon D. Freedmann

Marislela M. Sardagna
Marli S. Panslein

Marlise J. Schusler
Marta R. S. de Maios
Merci de Mello

Osni Nagel
Reinoldo Schulz
Rosa M. Sarti
Rubia M. Jeikoski
Sara Slefani Pacheco
Selena Slefane Pacheco

Sérgio L. S. Schuartz
Sirlei Fernandes
Valdino Tecilla
Veni Einge
Werner Marquardl
Wilson de O. Souza
Zenaide Pezenle

• Alcione - Cantora
• Bjõrk - Cantora
• Goldie Hawn - Atriz

Curiosidade
21 de novembro•..

... é o 3�5° dia do ano.
Faltam 40 para acabar o
ano. 1964 - Pelémarca
seu recorde de gols numa
só partida (8 golsno jogo"
Santos 11 x o Botafogo de
Ribeirão Preto). 1986-
Decretado o Plano Cruzado
II . 1990 - Lançamento do

.

videogame SuperNintendo
e do jogo SuperMario
World.

Fonte:Wikipedia
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Workshop de apreciação
da ópera na Scar

Programado para hoje, ás 19h, o workshop de ópera na

Scar tem o objetivo de compartilhar conhecimento em pes
soas interessadas pelo gênero. O evento é iniciativa do dire
tor artístico da Orquestra Filarmônica da Scar, Sr. Magnus
Behling. As inscrições são gratuitas, porém as vagas são li
mitadas a 30 participantes. Informações pelo telefone (47)
3275-2477 ou e-mail cursos@scar.art.br.

Aniversário do Sacramentum
E o aniversariante especial do mês de novembro é o Sacra,

e no sábado (23/11) o pub mais rock'n'roll da cidade promo
ve a sua festa de 3 anos, recebendo duas atrações que fazem
parte da história da casa: bandas Deserta e Camaleão Robô.
Na sexta, o pub ainda recebe a banda Patifaria e logomais, na
noite dehoje, urn acústico especial com a banda Tribo da Lua.
Pronto para o happyhour, o Sacra agora abre àpartir das 18h.

Novo restaurante
Inaugura hoje o restaurante Gazebo Gourmet, sofisticado

point que comentamos aqui na edição passada e foi urn dos
hits da semana entre os leitores no blog. O sucesso não é para
menos, dada a inspiradora proposta que o local apresenta
tanto no ambiente e decoração quanto no cardápio ... Reco
mendamos urna passada na fanpage da casa para conferir
mais detalhes, a URL é facebook.com/GazeboGourmet. Com
destaque para as culinárias francesa e italiana, o Gazebo fun
cionará de terças a sábados, sempre a partir das 19h. A casa

aceita reservas, liguem no (47) 3376 4130 para contato.

Alegria no encontro: o lindo clique de
Tati Santos, na pista do Londo Pub

FOTOS ERIC DE UMA

Cristiano Siewert, ao lado do DJ britânico
John Monkman, atração internacional que
apresentou-se recentemente na Patuá Music

LollapaleozaBrasil
Começou nesta terça-feira a venda dos passapor

tes para o Lollapalooza 2014, saindo à bagatela de

R$540 a inteira para os dois dias do evento. Hoje co
meçaram as vendas para as datas individuais, e estes
que vos escrevem já garantiram que no dia 5 de abril,
o primeiro do evento, estarão lá para o show com

Muse e outras 21 atrações. No primeiro lote o valor
está a R$290,00 (inteira), corram até o site Tickets
ForFun.com.br para garantir o seu. No PorAcaso.

com há a relação do line-up completo separado pelas
datas, acessem bit.lY/I7Zcuob para conferir.

Bom atendimento
Comecem a pensar em suas listas, em duas se

manas vamos lançar a edição 2013 do Prêmio Bom
Atendimento - Jaraguá do Sul! Para quem'não co-�i
nhece, vai explicação rápida: durante sete dias' os
leitores do PorAcaso.com terão espaço para indicar
até quatro estabelecimentos gastronômicos da ci
dade onde sintam-se bem atendidos. Feita a com
pilação lançamos depois a etapa final, onde dos seis
nomes,mais indicados todos poderão votar em até
três.·É uma ação para valorizar quem prima por
esse detalhe tão importante do serviço, e que pou
cas vezes recebe reconhecimento público.

DoeS-angue
25 de novembro é o Dia Mun

dial da Doação de Sangue, data
que não só homenageia os do-

,adores de sangue espalhados .

'

pelo mundo, mas- também faz
- .campanha divulgando os bene-
fícios na doação de sangue e chamada para novos

.

voluntários. Doar sangue é um ato louvável, onde
em Jaraguá do .Sul pode ser feito na unidade do
Hemosc no Hospital São José, aberta das 7h às 13h
para coletas e até as 16h para agendamento. Mais
informações pelo (47) 3055 0454.

.

oo: 11
www.ocponline.com.br

VARIEDADES

o figura Rômulo Volski, na linha de

recepção da recém-inaugurada loja
Garaz, na Reinoldo Rau

Um Dia de Dança
Amantes da arte da dança tem ponto de encontro

marcado na Scar neste sábado, onde Lisa Jaworski,
em três sessões, apresentará espetáculo com, 60 co

reografias, indo do balé clássico à acrobacia aérea. Os
horários: das ioh às 12h, das 15h às 17h, e das 20 às
22h. Ingressos custarão R$ 10,00 (inteira), para mais
informações liguem nq r47;.;3,t7R ��7,Z' ,; '.' I.
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INAUGUROU
Camila Arrabaça
e Luciano
comandaram,
na terça-feira, a
inauguração do

.

Gazebo, novo
espaço Gourmet
da cidade

Bom dial
.

Cair com classe
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é su

per quinta-feira, dia 21 de novembro de
2013. DiaMundial da Saudação. Estamos
chegãndo na reta final do mês. E neste

sentido, vamos à coluna de hoje, que está
assim, oh .... Recheada de alôs para dar!
Antes, uma frase bem legal para você re

fletir: "Nossas atitudes escrevem nosso

destino. Nós somos responsáveis pela
vida que temos. Culpar os outros pelo
que nos acontece é cultivar a ilusão. A

aprendizagem é nossa e ninguém poderá
fazê-la por nós, assim como nós não po
deremos fazer pelos outros. Quanto mais
depressa aprendermos isso, menos sofre
remos" (Zibia Gasparetto).

Gente fina é outra coisa, até quando cai da cadei
ra, até mesmo "cozida". Tá rindo? Não pode! Mas
foi verdade. Este colunista recebeu a notícia pelo
Iphone de uma fonte super fidedigna. Uma figura
de nossa high;ele ultra chie, tomou umas amais na
noite de terça, num concorrido encontro, e perdeu
o equilíbrio. Levou um tombaço. Mais que depressa
levantou, arrumou o Armani, nem olhou para os

lados e continuou a festa. Estava mais louco que o

Batman. Dizem que f€li o mico do ano.
GUILHERME FERNANDES/lMAGECARE

Garage
Logo mais à noite vai rolar' a pode

rosa Garage. Precisamente às 18 horas,
exatamente o horário em que o galo cos
tuma começar a cantar. Será a 44a edi

ção e antepenúltima do ano. O encontro
deve super lotar. Presenças de Very Im
portant Person já estão confirmadas. Tô
nessa!

Sumido
Quem não anda dando o ar da graça

nos encontros sociais que este colunista

agita é Ademir Izidoro. Mas hoje garan
tiu aos íntimos das terras de São Sebas
tião que ele marca presença na Garage!
Vamosver.

BALADA Isadora Luiza Andrioli, uma das belas
que desfila na Shed, em Balneário Camboriu

Moa Gonçalves

NAS RODAS

o advogado Reinaldo
Murara, o Nono, foi curtir

dias de descanso em Goiás.
Voltou contando maravilhas.

• • •

Décio Lima, do Despachante
Lima, também aderiu à
caminhada. O boa praça

está afundando as calçadas
da urbe sorriso. Também quer
colocar o corpitcho em dia para

o alto verão. Contado!

• • •

Marlise Heller, a Lica, já
prepara o tempero do churrasco.

Domingo, dia 24, ela risca mais
um aninho de seu calendário.

ShowCar
Os motores já estão

roncando. Dia oito de
dezembro rola na cida
de o tão esperado Show
Caro É o sétimo encontro

.
em Santa Catarina e o SO
consecutivo em Jaraguá
do Sul. São esperadas
mais de cinco mil pesso
as, vindas de equipes de
várias cidades do Esta
do. Os hotéis vão lotar.
A festa ocorre no Parque
Municipal de Eventos e

os ingressos antecipados
custam R$ IS. Elas free
até às 10 horas. Contado.

Pensando bem...

Não dê muito bola se teu

mundo está caindo aos pedaços.
E só procurar ter fé que de alguma
maneira linda a vida dáurnjeito de
ficarmelhor. Combinado?

Novos ares
O final de ano está chegando e

a noite da urbe sorriso está mais
colorida. Com as cores, aparecem
mais sorrisos, alegria nos rosto

das pessoas e outros aromas de fe
licidade. Vêm também as festas de
confraternização, amigos secretos
e formaturas. Os bares lotam,

-

mulheres lindas e elegantes apa
recem. Fim de ano tudo é diferen
te. É amelhor época do ano.

"
Sua vida muda quando
você muda.

Roberto Shinyashiki

Matheus
&Narde

Amanhã, mais conhecida
como sexta-feira, não precisa
nem consultar os universitários: a

Upper Floor, em Guaramirim, vai
super lotar. Sobem no palco os pe
zinhos famosos da dupla Matheus
& Narde e do cantor Everson Pi
nheiro. É a dica de sexta.

V'.APJEDADES
QUINTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2013

TE CONTEI
• Uma empresária conhecida

aqui da urbe passou por um

aperto dias atrás. Um "ficante",
se é que você me entende,
queria extorquir a fofa dizendo
que ia colocar na net uma foto
dela amordaçada. Parou pra
pensar? Minha nossa!

• Ontem, me perguntaram se

nesse ano haverá a tradicional
Noite Mares do Sul, no Baependi.
O evento não ocorrerá. Deve
voltar em 2014, com nome e

estilo diferente. De nada!

• Juliana de Fátima Ricken é a

grande aniversariante de hoje.
Tim tim pra você.

CIRCULANDO O amigo Ramiro Pedro Schmitz em
recente giro pela Europa, deu aquele rasante em

Munique. Foi curtir a legítima Oktoberfest da Alemanha

João Pessoa X Cruz deMalta
• Hoje à tarde, o point dos
amantes de uma cerveja gelada
deverá ser a Confeitaria Bela
Catarina. Lugar agradável,

No sábado, às lSh, rola a semi-final do campeonato
de futebol de campos 10 Divisão entre João Pessoa e

Cruz Malta. A partida será na Sociedade João Pessoa .

música ao vivo e um cardápio
variado de petiscos fizeram do
local um dos preferidos para o

esquenta de fim de tarde. Anote!

• Sábado, a partir das 13

horas, no Parque Malwee,
ocorre o Encontro Mensal do
CAAJS - carros antigos, motos
e bicicletas. Na ocasião haverá
exposição de miniaturas.

• A Loja Lua di Pano
está com uma super queima
de estoque. A partir de 3 peças,
você ganha descontos de até
50%. E o que é melhor, ainda
pode parcelar. Vai perder?

• E se você vai ficar em casa?
A dica é a Pizzaria Domini.

Ligue 3370-3242

• Com essa, fui!

,

CAFE
VERDE

o Café Verde é um potente
termogênico, antioxidante,
fonte de energia e disposição.
Mais um aliado para quem quer
perder peso.

Indicações:
-Auxilia na queima da gordura localizada;
-Potente antioxidante;
-Desintoxicação do fígado;
-Influencia o humor, combatendo os sentimentos de apatia e depressão;
-Aumento da taxa metabólica;
-Diurético;
-Reduz a absorção intestinal dos açúcares..requla os níveis de açúcar no sangue.

Temos o café verde disponível em cápsulas.

Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas· Fitoterápicos

Você é único. E seu tratamento também!
Medicamento Manipulado, a dose certa

feita especialmente pra vocêl
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Piadas PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

Erros na hora do banho

A rica madame Valeska, quase teve um chilique quando viu sua

empregada entrando com um saco de cal em seu banheiro.
- O que é isso? - gritou ela.
- A senhora disse que era para os seus banhos relaxantes.
- Ela está louca! Eu pedi um saco de sal!
Foi quando a empregada justificou mostrando o bilhete da patroa.
- Mas não foi isso que você escreveu, dona Valeska ... Tá aqui nesse

papel... Olha aí... Cinco quilos de cal!
- Ah! Você tem razão ... Foi culpa minha ... Eu esqueci de pôr o

cedilha no c!

Cinema

JAAAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Jogos Vorazes: Em Chamas - Ação - Legendado - 146 min - Censura: 12 anos - 13:00, 15:50,
18:40, 21 :30

ARCOPLEX 2
• Thor - OMundo Sombrio - Aventura - Le endado - 111 min - Censura: 10 anos - 14:40,
17:00, 19:10, 21 :20

ARCOPLEX3
• As Bem Armadas - Comédia - Legendado - 117 min - Censura: 12 anos - 18:40, 21 :00
• Bons de Bico - Animação - Dublado - 92 min - Censura: livre - 15:00, 16:50

JOINVrlLE
• GNCGARTEN
• Jogos Vorazes: e.m Chamas - 16:0021 :40 - LEG - Ação
• Jogos Vorazes: em Chamas - 13:10 18:50 - DUB - Ação
.• Meu Passado me Condena - 14:30 17:00 19:20 21 :30 - NAC . Comédia
• Jogos Vorazes: em Chamas - 13:30 16:15 19:0021 :50 - LEG - Ação
• Bons de Bico - 14:15 16:30 - DUB - Animação
__Capitão Phillips - 18:40 21 :20 - LEG - Drama
• Thor: o Mundo Sombrio - 14:00 16:45 19:10 22:00 - LEG - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 15:20 17:40 19:55 - 3D - DUB - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 22:10 - 3D - LEG - Ação
• Bons de Bico - 13:20 - 3D - DUB - Animação
• GNC MUElLER
• Thor: o Mundo Sombrio - 16:25 21 :15 - 3D - LEG - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 14:00 18:45 - 3D - DUB - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 14:15 16:45 19:15 21 :35 - DÚB - Ação
• Jogos Vorazes: em Chamas - 13:20 16:10 19:00 21 :50 - DUB - Ação

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Condição de
chuvaemSC
Persiste a condição de pancadas
de chuvaem se, com risco de

temporal, ventania e granizo isolado
namadrugadaemanhãNo decorrer
do dia, o tempomelhoraem direção
aoOeste devido ao avanço deuma
massa de ar seco.Atemperatura
diminui entre a tarde e noite.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

�. -� Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 16°C

MÁX: 28°C
Parcialmente
Nublado

� .fk-
't .�

SÁBADO
Instável

MíN: 15°C
MÁX: 23°C �

Nublado

.� � JiI
Chuvoso

DOMINGO •MíN: 16°C
MÁX: 25°C Trovoada

LUAS
·

• NOVA 3/11

• CRESCENTE 10/11

,., CHEIA 17/11

• MINGUANTE 25/11

VERTICAIS
1. (Fig:) Ausência departicipação afetiva I Situação de

aflição ou ansiedade
2. O escritor e poeta espanhol Gar.cía (1898-1936), de

"A Gasa de Bernarda Alba" I Plantação de certos bul
bos muito usados como alimento ou tempero

3. (Gír.) Sem dinheiro / Pequena jangada nordestina
.

4. O jornalista Élio, de "A Ditadura Escancarada" I Ele
mento de composição: voz

5. Ó símbolo químico do germânio I (Med.) Repentina
B grave depressão neurocircula:tória I Imposto de
Renda

6, Ponto que se encontra distante, afastado no espaço
ou no tempo I Sem erros

7. Atingir com certa arma branca I Dezenove, em alga
rismos romanos

8. Goiano I Som que se produz quando se expele forte
mente o ar pela boca ou nariz

9. Material que serve de cobertura ao circo I Raro.

HORIZONTAIS
1. As consoantes de falido / (ReI.) Cálice em que Jesus

bebeu
'

2. O famoso cabaré francês Moulin / A favor
3. Interj.eição de raiva, desprezo I O jovem cantor San

tana
4. (Náut.) Instrumento que mede a profundidade da

água pelo tempo gasto para que um sin<ll sonoro
viaje até o fundo e retorne

5. Os extremos da ... Zâmbia I (Pop.) Violão, viola
6. Cavalo ordinário, inútil
7. Gand.eeiro suspenso, que se movimenta para cima e

. para baixo por meio de uma corda ou de uma cor

rente
8. Janota / As três primeiras letras do nosso alfabeto
9. Embarcação indígena rasa, talhada em casca de ar-

. 8
vore! (Pop.) Mulher que se dá a[.es de elegante, mas
qtle.§�·:vàst� espalhafatosamerlté' ".:. >,.:f,

10. Instrumento cirúrgico em forma de tesoura ou pinça
/ As iniciais do escritor Sabino (1923-2004), de "O 10
Grande Mentecapto"

11. Substãncia gordurosa usada em cozioha para pre- 11

paração de alimentos I A s.egunda vértebra cervical
do homem

12. O nome da letra K / De contornos definidos
13. Variedade de mandioca de raiz. comprida

2

3

4

5

6

7

9

12

2 3 4 5 6 7 8 9

II
II

II
-

II II
•

II , 11
II

II -

11
II

II
II
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Novelas
• JOIA RARA· GLOBO· 18H

Ernest diz a Valter que perdeu a confiança nele. Laia fica
com ciúme ao ver Volpina na casa de Fabrício. Venceslau pro

tege Volpina de Benito e acaba apanhando dele. Ernest diz a

Venceslau que não fará mal a Volpina se ela mudar o depoi
mento. Ela diz ao delegado que foi forçada por Mundo a mentir
e afirma que Ernest é inocente.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H
Assis consente que Marlon fale com Tereza. Lili pede

para André contar o que sabe sobre o desaparecimento de
seu pai. Marlon conversa com Tereza, e Paulinha os observa.
André aconselha Lili a tomar cuidado com sua investigação.
Marcelo conversa com Álvaro sobre o fim de seu noivado. Lili

conta para Priscila que se encontrou com André. Kléber e Edu
combinam de receber as mercadorias à noite. Júlia fica horro

rizada com seus amigos de colégio. Inês reclama de Marcelo
ter deixado Lili terminar o noivado. Guto e Jéssica implicam .

com William. Keila reclama do trabalho noturno de Kléber.
Acontece um blecaute em Tapiré e todos correm assustados.

Klaus e Nilson se escondem dentro do barco. Fátima não dei

xa Romildo acompanhá-Ias. Celina tenta convencer Keila de

que não existe nenhum fantasma. Júlia gosta de rever Paulo,
amigo de colégio. Celina decide sair pelas ruas para investigar
o blecaute e não percebe que está sendo seguida. Tereza vai
até a Central de Energia da Comunidade. William obriga Lili a
conversar com ele. Líder Jorge avisa a Tereza que a filha de
LC é a mais nova integrante do Grupo. Celina é capturada na

escuridão. Lili beija William.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Félix decide ir para a casa de Glauce, que se recusa a

ajudá-lo. Daniel reclama do regime de Perséfone. Eudóxia
convida Gigi para jantar em sua casa. Paloma solicita que
César antecipe a reunião para a escolha do novo presidente
do hospital. Félix fala com Rafael para tirar Anjinho da cadeia.

Amor à Vida

Mateus Solano grava cena do vilão vendendo cachorro-quente
Mas o que é isso? Félix vai vender hot dogs? Tudo indica

que sim! Nesta terça-feira, dia 19 de novembro, o atorMateus
.

Solano gravou cenas em que o vilão encara a nova realidade
de sua vida após ser desmascarado diante de toda a família.
É... Quem diria que um dia Félix ainda iria para a rua vender

Perséfone é internada às pressas. Maciel tenta se aproximar
de Pilar. Aline procura Bruno em seu trabalho. Patrícia e Mi

chel repreendem Daniel por impor que sua esposa emagreça.
Thales vê Natasha beijar Rogério e fica incomodado. Amarilys
pede para Bruno superfaturar a avaliação do apartamento.
Simone e Ordália humilham Félix. Félix mostra o relatório feito

por Atnio sobre César na reunião para a escolha do presidente
do San Magno.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
Na cozinha, Chico avisa aos meninos que já está conver

sando com uma pessoa pelo site de relacionamento e revela

que é a Eterna Apaixonada. Vivi entra na cozinha e destrata

todos. A pequenina conta que Michelle não pertence mais do

grupo das Iop 3. Chico pergunta para Vivi se ela irá apenas
comer salada. A pequenina avisa que está de dieta e o cozi
nheiro se preocupa. No Café Boutique, Carol aconselha Letícia

a marcar os exames o mais rápida possível. A moça tranquiliza
a amiga e diz que irá marcar. Triste, Tobias entra no local e as

meninas tentam animar o barista. Carol da à ideia de todos

saírem juntos e Beta os convida para irem a um karaoquê. No
orfanato, Mili se empolga com os comentários que fizeram em

seu vídeo. Porém, perde a esperança ao ler que nenhum co

mentário fala sobre seus pais.

.pECADO MORTAL - RECORD - 22H
Carlão fica em alerta, esperando por algum sinal de ata

que. Ele tenta ligar para Dorotéia a procura de notícias, mas o
telefone não funciona. Desconfiado, Carlão fala para Patrícia

que eles devem fugir com as crianças. Dorotéia grita desespe
rada por Ramiro e pede que ele avise os Vêneto sobre ataque.
Stella diz para Norma que vai contar para Carlão que é a mãe

dele. Patrícia, Carlão e Vegetal levam as crianças para a casa

grande. Carlão se reúne com os irmãos e pede para Vegetal
travar as janelas. Ele sai com Juliano para verificar os gerado
res de luz. Picasso captura Monet e o leva até a delegacia. Os
dois se juntam a Caravaggio e discutem sobre dinheiro rouba

do. Caravagglo recebe ligação e descobre que Van se entregou
para polícia. Picasso fica aflito. Van não entrega Monet, Cara
vagglo e Picasso.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
SérgioMallandro é

parado em blitz
Sérgio Mallandro trafegava pelas vias do

Rio de Janeiro, na madrugada de quarta-feira
(20), quando foi abordado pela blitz da Lei
Seca. Com o tradicional alto-astral, o humoris
ta publicou Uma foto em que aparece sopran
do no bafômetro. "Parado na Lei Seca, rá! Deu

,

tudo 0000, glu glu, sou exemplo do povo, rá!",
escreveu. Nos últimos meses, Nívea Stelmann
e Preta Gil foram algumas das celebridades

que foram parados pela Lei Seca e, assim como

Mallandro, também deram ótimo exemplo.

I{arine Bidart é
deniitida de Aprendiz

Karine Bidart deu um show em O Apren
diz 3, exibido em 2006, na Record. Na

ocasião, a gaúcha chegou até o penúltimo
episódio. Tamanha competência elevou a

candidata como uma das favoritas para ven
cer a temporada desse ano. No entanto, algo
não saiu como ela previu. No episódio de

terça-feirà (19), Kàrine, da equipe Sinergia,
foi a nona demitida de Roberto Justus em

Aprendiz O Retorno. Restam agora 7 can

didatos. Desde a semana passada, o reality
está sendo exibido às terças e quartas-feiras.

cachorro-quente para ter do que viver? E ainda com a barri

guinha de fora! Que charme! As cenas estão previstas para
serem exibidas a partir do dia 2 de dezembro. Não vai perder
por nada no mundo, certo? Então fique ligado nas próximas
emoções deAmor àVida!

�Áries
... 2013a1914-Fogo

.
. A manhã será tensa. Cuidado

com imprevistos e discussões, é me
lhor manter a calma. À tarde, o cli
mamelhora um pouco,mas procure
se concentrar. Terá facilidade para
mostrar suas ideias.Ànoite, seu ciú
me vai falarmais alto, e pode se sen

tir mais carente. Cor: creme.

â j
Touro
2014 a 2015 - Terra

. Cuidado com às palavras para
evitar confrontos com rivais. Marcar

uma reunião para trocar ideias pode
sermuitoprodutivo.Vai se sentir ca
rente à noite, epode até surgir um ri

val, se está de olho em alguém. Mas,
se já tem um par, fortaleça o roman
ce. Cor: marrom.

Gêmeos
2115 a 2016 - Ar

A manhã pode ser complicada,
cuidado para não perder dinheiro.
Procure reforçar os laços com O par
deixando as diferenças de lado. Já na
paquera, a carência pode incomo

dar, pois você não vai querer nada

passageiro e sim, um compromisso
mais sério. Cor: amarelo.

Câncer
2116 a 2117 - Agua

Terá que ter uma dose extra de

paciência. Aposte no diálogo para
resolver as coisas numa boa. Vai ser
mais fácilbrilhar e se destacarno tra
balho. Umapaquerapode darerrado
se você não soubermuito bem o que

deseja. Se já tem alguém, é hora de
darum passomais sério. Cor: roxo.

Leão
2217 a 2218 - Fogo

Há risco de se irritar com as ta

refas repetitivas. Respire fundo e não
se envolva em brigas. Procure traba
lhar a sós.A paquera deixa a desejar
e pode ter uma decepção, se estava

de olho em alguém. J[, no romance, é
hora de fortalecer os laçospara evitar
problemas. Cor: vinho.

IPi Virgem .

15...'" .2318 a 2219 - Thrra

4 Há sinal de imprevistos na parte
da manhã, portanto, aja com caute

la. Conte com os amigos para o que

precisar. Vai se sentir inseguro na

paquera e isso pode atrapalhar.Mas,
se já tem um par, é hora de vencer
as dúvidas e dar pensar em compro
misso mais sério. Cor: rosa.

Aceita o conselho dQs outros,masnunça
.

desistasda'fii4pr6pria opiniã():
WilliamShakespeare

n

a

, I

Libra
2319 a 2211O-Ar

Mantenha a calma e não se irrite

com os colegas por qualquer coisa.
Pense na sua imagem e aproveite
para mostrar o que pensa na parte
da tarde. Falta de confiança em si
mesmo pode atrapalhar a paquera, à
noite. Mas o romance pode se tornar

mais firme. Cor: creme.

Escorpião
2311Oa2illl-Agua

Você precisará de jogo de cintu
ra para vencer os obstáculos, Mas os
colegas podem ajudar a encontrar

soluções. A carência pode incomo
dar: procure fortalecer os laços com
quem ama. Se está só, talvez fique
em dúvida se investe ou não na con

quista. Cor: roxo.

Saquário
22111 a21112-Fogo

Seu rendimento no trabalho

pode ficar comprometido por causa
de imprevistos. Tenha calma para
resolver o que precisa. A inseguran
ça e a falta de interesse no romance

podem provocarbrigas. Na paquera,
pode faltar confiança para se aproxi
mar de alguém. Cor: bege.

Capricórnio
22112 a 2011 - Thrra

Você vai precisarunir forças com
os colegas para superar imprevistos.
Trabalhar em equipe é uma boa,
mas cuidado com rivalidades.Adois,
a carência pode incomodar, ao invés
de ficar com um pé atrás, procure
passarmais tempo ao lado de quem
ama. Cor: azul.

Aquário
2111 a 1812-Ar

Pode ser difícil se concentrar nas
tarefas. Além disso, rivalidades com
colegas também podem atrapalhar.
À tarde, o trabalho deve fluirmelhor.
À noite, fortaleça a relação com sua

cara-metade e espante a inseguran
ça. Na paquera, um encontro pode
deixar a desejar. Cor: vermelho.

Peixes
19/2 a 19/3 - 'Terra

Nem tudo vai correr como pla
nejou. Tenha jogo de cintura para
remarcar compromissos, s,e for pre- ._

ciso. Depois, as coisas melhoram e

vai ser mais fácil colocar o trabalho
em dia.À tarde, a sorte estará ao seu

lado. As relações amorosas recebem
boas energias. Cor: verde.
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.

Gilliardi Voltolini e Rafaela Ritter

Juliane Cardoso

Fotos da
Sociedade
Amizade

e

no dia 16/11

Thamara
Talita,
Jackeline
Lehnert e
Luana de
Oliveira

Marcela
Naiara
Xavier

e Thiago
Xavier

QUINTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2013

. Sociedades deAtiradores Ribeirão Grande da Luz

Equipe organizadora do desfile e candidatas a Rainha da 13ª Sonhstiefe Vereinfest

Bruna
Raduenz
e Fino
Raasch

Débora Junqueira, Jéssica B. dos Santos, Priscila da

Silveira, Jennifer Martins e Junqueira Junior
Letícia Ewald Laurindo
e Júlia Mohr Ewald
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Presídio Regional tem
novo galpão industrial
TRABALHO

Espaço vai abrigar
60 detentos 1:Ia

galeria A, de maior

pericu losidade

Débora Remor

Urna nova opoctlurida
de de trabalho para 60

dos 120 presos que ocupam
a Galeria A do Presídio Re

gional de Jaraguá do Sul.
Considerados de maior pe
riculosidade, esses detentos

agora poderão produzir, re
ceber um salário condizente
com o trabalho e reduzir o

tempo de pena. Iniciativa
do Conselho Penitenciário
da Comunidade, ligado a

Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul (Acijs), com
o apoio do·Ministério Pú
blico e do Poder Judiciário,
o novo galpão de trabalho
foi inaugurado na manhã
de ontem.'

A estrutura, em espaço

arejado, custou cerca de R$
250 mil e deve entrar em

funcionamento no início de
dezembro. Urna empresa
do setor têxtil deve assinar
formalmente o contrato

EDUARDO MONTECINO

Op,QRTUNlIlADE Espaço, inaugurado ontem, inicia as atividades produtivas em dezembro

com o governo do Esta

do e começar mobiliar a

área, que será destinada à

dobração e embalagem de

roupas.
"Depois do workshop

realizado para explicar
aos empresários o benefí
cio do trabalho de deten

tos, várias empresas se

mostraram interessadas
e hoje ternos urna fila de

espera para ocupar essa

mão-de-obra", destacou

o presidente do ·Consellió
Penitenciário Álvaro Lei
tholdt durante a inaugura
ção do galpão de 300 metros
quadrados. Atualmente três

empresas e a Prefeitura em

pregam 61 detentos.
Outras cinco empresas

estão em buscando firmar

o. convênio para produzir
dentro do Presídio de Ja

raguá. A cerimônia de en

trega do galpão também
contou com a presença do

Sorvete e gelo
Vigilância interdita estabelecimento

AVigilância Sanitária de
Jaraguá do Sul está fiscali

zando, desde a semana pas
sada, estabelecimentos de
vendem e distribuem gelo e

sorvete. Dos mais de dez lo
cais vistoriados, dois foram
notificados pela fabricação
irregular. Em um dos casos,

o estabelecimento tinha al
vará para distribuir, mas

também produzia gelo e

sorvete sem permissão legal
e sem um responsável técni
co. Mais de mil quilos foram
apreendidos e destruídos e o
local, interditado. A coorde
nadora Nilceane Costa faz

alerta já que nesta época au
menta o consumo de gelo e

sorvete. "Tanto o gelo quan
to o sorvete, se produzidos e

armazenados de forma irre

gular, trazem sérios riscos a

saúde, corno diarréia e ver

minoses. As denúncias são
feitas pelo 0800-6420156.

diretor do Departamento
de Administração Prisio
nal (Deap), Leandro de

Lima, que elogiou a ini
ciativa da sociedade civil

para concretizar o projeto.
"Santa Catarina é destaque
nacional quando se trata

de trabalho de apenados,
com 50% da massa carce

rária empregada. E a parti
cipação das empresas e do

poder municipal é funda

mental", disse.

Promessa da

penitenciária
Ao ser questionado so

bre a possibilidade de cons-
.

trução de um Complexo
Penitenciário em .Jaraguá
do Sul; o diretor do Deap
disse que o governo do Es
tado ainda não definiu a

cidade que receberá a es

trutura. "Desde o início eu

dei aminha opinião, de que
o Presídio Industrial deve
ser erguido em Jaraguá,
até pelas características
da cidade. Mas a decisão
não depende de mim, que
administro as unidades já
existentes", justificou Le

andro de Lima.
O Prefeito Dieter Jans

sen reforçou o interesse
da cidade em receber esta
nova unidade prisional,
que estava prevista para ser
construída em São Bento
do Sul. "Mesmo com a su

perlotação, a atual adminis
tração do Presídio tem feito
um ótimo trabalho, tanto
que não ternos 'ruídos' em

Jaraguá. Mas precisamos
dar mais segurança para a

sociedade, e a Penitenciária
cumpriria esta função"

AJo _
\ da SaDta

Capela é alvo
de vandalismo

Urna mulher de 23
anos foi detida na manhã
de ontem, em Guarami

rim, depois de depredar a

capela do Morro da Santa,
próximo ao Hospital Padre
Mathias Maria Stein. Ela

rasgou páginas da Bíblia,
quebrou os vasos, jogou as

flores no chão, e quebrou
três vitrais na entrada do
local. Na Delegacia, a sus

peita justificou o ato, di
zendo que teriam feito ma

cumba contra ela. Confira
a entrevista com a mulher
e veja as fotos no portal
www.ocponline.com.br.

ill:I�l1lillDtes

Mercadorias
apreendidas

Mercadorias que esta

vam sendo vendidas por
ambulantes foram apreen
didas na manhã de ontem.

A operação do Setor de

Fiscalização da Prefeitura
de Jaraguá do Sul começou
no Bairro Chico de Paulo,
quando um caminhão com

placas da Paraíba foi visto
riado e recolhido por falta
de notas fiscais dos produ
tos. Calçados, cintos, capas
Ide assentos de automóveis
e de celular, e pulseiras e

colares, num total de 1.400
-

produtos foram levados

para a Delegacia de Polícia,
junto com os vendedores.

1=. Ang!����9������a�!��3�;����t��i�;'-��g��!�li:�����s�O SUUSC Ali�:!�::�r:'
'qmMtld,!'iJiH-IItM Valor mínimo: R$ 216.133,00 I flmm.dfflll},I'."M Valormínimo: R$ 61.200,00 I
Edital de Leilão Presencial e "On·line"· Fabio Zukerman, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 719, faz saber, através do presente
Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em

Leilão (1º ou 2º) dos imóveis abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos
leilões presencial e on-llne: Escritório do Leiloeiro, situado na Av. Angélica nº 1.996, 3º andar- Conjunto 308 (Auditório), Higienópolis,
em São Paulo-SP. Localização do imóvel: Jaraguá do Sul-SC. BairroAmizade. Rua 246 - Adolpho Augusto Alfredo Ziemann, 542 -Iote 15
do Loteamento Pitangui. Casa. Áreas totais: terr. 301m' e constr. estimada in loco 100m'. Matr. 23.875 do RI local. Obs.: Construção
pendente de averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes, correrão por conta do comprador. Venda em

caráter Ad Corpus e noestado em que se encontra. Ocupada.ts Leilão: 03/12/2013, às llh30. Lancemínimo: R$ 216.133,00. 2º Leilão:
16/12/2013, às llh30. Lance mínimo: R$ 61.209,00 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais'

. comissão de 5% ao Leiloeiro. Dá participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com 1
hora de antecedência ao evento. Informações: (11) 2184-0900 ou e-mail: contato@zukerman.com.br
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CINCO ANQ'S DEPO:IS

Em uma sexta-feira, dia 21 de novembro de2008, as chuvas na região se intensificaram.Naquelefinal de tarde, o solo começou a
sefragilizar e iniciavam os deslizamentos em váriospontos de Jaraguá do Sul. Essa data era oprenúncio dos dias defortes
tormentas que estavampor vir e iriam causar dor e destruiçãoparamuitasfamílias. Essa reportagem especialmostra como
algumaspessoas, vítimas daquele desastre natural, estão após cinco anos do início de umperíodo quejamais será esquecido.

I'LÁEUNÃO VOLTOMAIS"

�r uma destas ironias do des
r tino, Eduarda, primeira filha
do segundo casamento de Carlos
Alberto Manske, o Branco, comple
ta dois meses de idade no sábado,
dia 23. Neste dia, em novembro de

2008, quando uma chuva torren

cial caia sobre a cidade ele dormia
com a mulher Silvana Cleide Mar

tins e as filhas Bruna Thais e Maria
Eduarda na casa onde moravam no

Loteamento Pakuzewki, no bairro
São Luís. Quando a casa estremeceu
sinalizando que despencaria morro
abaixo, Carlos, acordado por Silva
na, correu para fora para tentar pe
garuma das crianças que ela segura-

va em uma janela. Não deu tempo.
Foram as três primeiras mortes

registradas em Jaraguá do Sul por
conta de dezenas de deslizamentos
de encostas naquele trágico mês de
novembro. No total, 14mortos.

"Lá eu não volto nunca mais",
afirmou Carlos, que ainda guarda
fortes lembranças da tragédia que
matou a mulher e duas filhas. No
final de dezembro de 2011 a cos

tureira Silvana foi homenageada
pela Secretaria de Habitação da
Prefeitura. O nome dela foi dado
a um conjunto residencial com 80

apartamentos localizado na Rua

Eurico Duwe, no bairro Rio da Luz.

Área do Loteamento Henrique Heise, no Rio da Luz, é
considerada de risco e está interditada pela Defesa Civil

"Mas o importante é seguir a vida,
viver", acrescentou. Há dez anos ele
é motorista de caminhão de uma

loja de material de construção no

bairro São Luís. Com muito esfor

ço construiu uma modesta casa na

rua José Narloch ainda em fase de
acabamento em terreno doado pela
prefeitura no governo passado. "O
material de construção veio de do

ações de amigos e outras pessoas",
disse, emocionado. "O que passou
é passado e vamos em frente, de
acordo com o que a vida nos ensi

na", disse, preocupado com a hora
de retomar ao trabalho para cum

prir o expediente da tarde.
Carlos Alberto Manske construiu uma nova casa, onde vive

com a segunda esposa, Salete, e a filha Eduarda

A área é de risco, está interdita
da e sem qualquer solução para os

moradores dos loteamentos Heise 1

e 2, no Rio da Luz. Nos dois casos,
são 52 famílias convivendo o dia a

dia com o medo de que novos desli
zamentos ocorram como aconteceu

em 2008 e 2011. No início eram 69
casas, mas nove famílias aceitaram
ir morar no Condomínio Dante

Minel, em Ribeirão Cavalo. Outras

quatro Casas já foram demolidas por
apresentarem riscos de desabamen
to. O ex-presidente daAssociação de
Moradores, Hélio Teixeira da Rosa,
mora no Henrique Heise 1 desde a

inauguração, em 2002, com 69 ca

sas, quase todas elas com problemas
de. rachaduras. A segunda parte do
loteamento, com 21 unidades habi

tacionais, começou a ser construido
em 2007, um ano antes da maior

tragédia registrada na história do

município, com 14 mortes. Antes,
em 1953, a explosão de uma fábrica
de pólvoramatou 10 pessoas.

Uma rede de dreIVlgem{oi con,s-:� L I... .:, J If ,., I..

truída para tentar conter a ação de

pelo menos três grandes nascentes

de água que vertem sem parar de
um morro aos fundos, e de onde a

terra deslizou provocando grandes
rachaduras já cobertas pela mata.

Porém, com tubos de 40 centíme
tros de diâmetro hoje totalmente

entupidos pelo barro e quebrados
em suamaiorparte. Depois das chu
vas de 2011 a situação se agravou.
O aterro feito com a construção dos
lotes no Henrique Heise 2 soterrou

nascentes que agora pro:,ocam um

"estufamento" da rua de acesso às
casas com elevações do leito que
antes não existiam. E efeitos visíveis
nas rachaduras que praticamente
todas as casas apresentam. "À noite,
parece que as casas andam", dizTei
xeira, descrevendo movimentos das
construções provocados pela pres
são da água sob a terra.

Ele recorda de uma pesquisa
geológica feita pela empresa Zêni
te apontando que a maior parte da
área é uma camada de terra (aterro)

.�I_jt:_}� UI)U;;(): f:{l!'� .u.r: _J

assentada sobre unia laje de pedra.
"As perfurações mostraram que a

laje está em profundidades entre 8 e

20 metros e que as casas se mexem

porque a água pressiona as camadas
de terra existentes entre as pedras",
diz o morador. Documentos deste
trabalho que eleguardadesde a épo
camostram queentre dois e trêsme
tros de profundidade da área é ater
ro; depois disso aparecem camadas

. de terra parecida com argila usada
na fabricação de tijolos; em seguida
há abundância de pedras finas (um
tipo de areião) e, finalmente, apartir
dos 8 metros, lajes de pedra.

Os investimentos da Prefeitu
ra nos dois loteamentos é alvo de

investigação do Tribunal de Con
tas do Estado (TCE), porém ainda
sem um relatório conclusivo. "No

governo passado disseram que a.

culpa não cabe ao município, que
os erros são do loteador e da em

presa que preparou o terreno. Aliás,
temos tudo documentado, com foto

grafias", disse Hélio.
" .
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"Naquela sexta-feira (dia 21 de
novembro de 2008), choviamuito
forte quando cheguei em casa por
volta de 10 horas da manhã, de
pois de trabalhar no turno da noite
na DuasRodas, Uma hora depois
acordei vendo o morro transfor
mado emum rio emumaextensão
de 1,5 mil metros. No sábado (dia
22) houve um primeiro desliza
mento de terra, mas a Prefeitura

providenciou uma passagem. E à
noite ainda fomos a um baile no

Baependi porque eu tinha com

prado os ingressos um mês antes.
Às 7 horas da manhã, quando já
estávamos em casa, caiu tudo." O
relato é de Ivo Daren, 47 anos, do
Rio Molha. Ele mora com a famí
lia a pouco menos de 300 metros

da parte domorro que desabou na
noite de 23 de novembro de 2008
sobre a rua principal, deixando
cerca de 700 pessoas isoladas na

partemais alta do bairro.
Segundo Daren, foram pelo

menos 45 dias sem passagem pela
rua principal, interrompendo o

trânsito até de pedestres. Os úni
cos acessos àquela região do bairro
eram pela estrada que liga à loca
lidade de Campinha, em Massa

randuba, onde também havia pro
blemas de quedas de barreiras por
causa das chuvas, eporumapicada
em trechode500metrospelomeio
do mato na margem esquerda do
Rio Molha, aberta pelos morado
res. Sem energia elétrica, houveum
mutirão formado pelos moradores
e a Celesc. "Carregamos nas costas
um poste de madeira, puxamos os

cabos e a Celesc reconstruiu a rede

elétrica", lembra Daren. Problemas
com a rede de água foram sanados
mais facilmente. O bairro tem sis
tema de captação independenteem
sua parte mais alta. "O Samae iso
lou a rede na área do deslizamento,
garantindo o abastecimento para

quem estava isolado", recorda.
Hoje, quem não presenciou a

fúria da natureza naquele final de
novembro de 2008 e olha para o

lugar onde haviam casas, todo co
berto por uma vegetação rasteira,
nem imagina que várias fanúlias
habitavam aquela encosta. Que,
dia e noite, deixa verter nascentes
de água cristalina e onde pedras
de grande porte parecem avisar
sobre o que pode acontecer se

novas chuvas torrenciais forem

registradas. "Dá um pouco de

medo", admite omorador.

, -
,

uJAPERDIAESPEBANÇADEALGUMAUXILIO"
O aposentado Egon Brieze

tem 64 anos e mora com a mu

lher, Ilena, 61, em uma via late
ral da rua Ivo Lenzi, no bairro
Rio Cerro II. Onde também
residem os filhos Jair e Jaimir.
"Seu" Egon nasceu no bair

ro, na beira da antiga estrada
de terra que dava acesso para
Pomerode e Blumenau. Com
o novo trajeto aberto em 1982
para asfaltar a rodovia, houve
cortes do morro e o trabalho
das máquinas pode ter alterado
a consistência do barranco. Até

hoje, desde 2008, deslizamen
tos sem consertos ainda podem
ser vistos, principalmente entre
Jaraguá do Sul e Pomerode, A
casa onde a fanúlia morava, em
área ao pé da serra, com 241

metros quadrados, foi pratica
mente aterrada com pedras e

barro que deslizaram por uma

distância de 900 metros, pas
sando por cima da rodovia.

"Calcularam em 100 tonela
das de pedras", lembrou Brieze,
que poucos dias antes da noi
te de 23 de novembro de 2008
havia concluído uma grande re
forma no imóvel. A casa do filho

Jair, com 156 metros quadra
dos, bem próxima, também foi
destruída. O primeiro deslize de

pedras e barro foi no final da tar
de do dia 22, por volta de 18h30.
Um sinal para que as famílias
deixassem lli? casas. "Aquilo lá

(o morro que desabou), é uma

laje de pedras, com pouca ter

ra. Como choveu quase quatro

ocP 18e19
www.ocponline.com.br

meses, a terra foi embora e as

pedras se soltaram, algumas de
las tão grandes que precisaram
ser dinamitadas", contou o mo

rador. Que afirma nunca ter re

cebido nenhum tipo de ajuda do
município. "Só cestas básicas,
mas por iniciativa deles (Assis
tência Social da Prefeitura)". Ele
e os filhos construíram novas

casas, cada uma custando cerca

de R$ 90 mil. "Mas tudo, tostão
por tostão, pago do nosso bolso,
inclusive os terrenos que custa

ram R$ 60mil", lembrou Brieze.
A antiga área onde mora

vam está até hoje interditada

pela Defesa Civil. "Não pode
mos voltar para lá, não posso
vender, mas tenho de pagar
o Imposto Territorial Rural

(ITR). Isso é justo?", reclamou,
lembrando de reportagem que
assistiu no Jornal Nacional, da
Rede Globo, sobre verbas do

governo federal liberadas para
a recuperação de áreas destruí
das à época. "Na Prefeiturame
disseram que fariam uma per
muta com aquele terreno e me

ofereceram lotes aqui perto, na
beira do rio. Quer dizer, onde
eu morava é área de risco, mas
na beira do rio não é?". O apo
sentado diz que já perdeu a es

perança de ver ressarcido tudo
o que perdeu há cinco anos,

quando a família se obrigou a

morar por mais de um ano jun
to a Igreja. de Confissão Lute
rana do bairro, onde Brieze faz

parte da diretoria.

LúaOSASSI

Egon Brieze visita as ruínas da casa, de 241 m:z, que foi praticamente
soterrada por um deslizamento de 100 toneladas de terra (detalhe)

" -;ii'

J'EDnlCILFALARSOBRE ISSO
Em novembro de 2008, Renan Willian

Lescowicz tinha 19 anos e morava com a fa
mília em um casa localizada na rua Walter

Marquadrt, no bairro Barra do Rio Molha.
Ele foi o único sobrevivente à queda de tone
ladas de terra e pedras que deslizaram de�
morro em frente e aos fundos da residência
da fanúlia cortado pela rua Feliciano Borto- .

loni. Hoje, com 24 anos, Renan é casado com
Catherine e pai do garoto Samuel, de 4 anos.

DIVULGAÇÃO

Professor de informática em uma escola de

Jaraguá do Sul, ele nãogosta de falar sobre a
tragédia que atingiu a fanúlia na noite de 24
de novembro daquele ano. "É dificil falar so
bre isso, eu me sinto muito desconfortável",
disse, por telefone, à reportagem do OCP.
Datas como aniversários, Natal e Ano Novo
"ainda provocam muitas saudades. Éramos
uma fanúlia muito unida", lembrou Renan.

Que diz tocar a vida "com ideias de muitos

projetos, de realizações, como qualquer tra
balhador", concluiu. Naquela noite morre
ram os pais de Renan, Mônica Lescowicz,
41, eMoacir Lescowicz, 44, e o irmão Nathan
Victor Lescowicz, 11. Além dos sogros deMo
acir, Avelino Franzner e Zilda Franzner, am
bos de 73 anos. E mais Maria E. Manske, 3,
Silvana Manske, 30, Bruna Manske, 6, Cauã
Franzner, 5, Guido Franzner, 43, Ivonete

Franzner, 34, eAlana Franzner, 13.
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UÇpESDA
CATASTROFE

DE.FESA CIVIL

Jaraguá do Sul adotou a prevenção depois das chuvas de 2008

Já na entrada da sede da Se
cretaria de Defesa Civil de

Jaraguádo Sul, técnicos acom
panham atentamente uma

série de. informações. Mapas,
números e gráficos aparecem
em três telas e umprojetordis
posto na parede da central de
monitoramento.

Uma estação metrológica
da Epagri instalada na cabecei
ra do rio Jaraguámede o vento,
precipitação e acumulado de
chuva a cada seis horas. Outras
cinco estaçõesmonitoram o ní
vel do rio em diferentes pontos
da cidade. Dados enviados por
centros de meteorologia esta

dual e nacional são acompa
nhados em tempo real.

Toda essa estrutura não
existia em 2008. Dizer que
isso teria evitado os de
sastres é impossível, mas

a forma de atuação deste
setor dentro de Jaraguá do
Sul mudou completamente

depois das situações viven
ciadas na época. "Antes tí
nhamos apenas uma régua
paramedição visual do nível
do rio", afirmou o diretor de
Defesa Civil, Maicon Lean

dro da Costa.

Naquele ano, ele lidera
va outros dois funcionários.
A equipe que hoje conta com
11 pessoas, incluindo enge
nheiros e técnicos, se resumia
a apenas três pessoas que

atenderam, em um período
de um ano, que começou em

novembro de 2008, mais de
cinco mil chamados e emiti
ram cerca de mil laudos.

Desde então, os inves
timentos foram constantes

para estruturação. A coor

denadoria virou secretaria,
com recursos próprios para
realizar ações na área. "Nin
guém estava preparado para
uma situação daquele tipo,
mas hoje poderíamos dimi-

nuir o impacto de perdas
porque trabalhamos muito

a percepção de risco", des
tacou o secretário da pasta,
Marcelo Prochnow.

As informações obtidas
através dos sistemas são

repassadas pela população
por meio das redes sociais,
sites oficiais, comunicados
na imprensa e pelos volun
tários que atuam nos Núcle
os Comunitários de Defesa
Civil. Pessoas que moram

perto dos rios, encostas e

áreas de risco são levadas

pela própria equipe.
"Hoje muitos ainda ig

noram os comunicados. Di
zem que espalhamos terror
pela cidade. Trabalhamos
com a previsão, pode não
acontecer exatamente o que
foi previsto. Preferimos pa
gar pelo excesso de zelo, do
que pagar por não ter infor
mado", comentou Costa.

Setor de monitoramento meteorológico da Defesa Civil de Jaraguá do Sul

PREPABAÇÃOCONTRADESASTRESNATURAIS

Apagar incêndios, fazer os pri
meiros socorros, resgates em altura.
Essas eram as atividades rotineiras
dos Bombeiros de Jaraguá do Sul
até novembro de 2008. "A gente não
pensava em situações como aquela,
não tínhamos fenômenos naturais
tão fortes na nossa região. Já estava

há 14 anos como bombeiro e nunca

tinha passado por algo assim", afir
mou o comandante, JeanWalz.

O volume de ocorrências era

imenso. O grupo estava acostumado
com situações intensas, mas sem a

união de voluntários, Prefeitura e ou

tros órgãos de segurança, os resgates
teriam sido ainda mais complicados.

O principal desafio foi encarar
os deslizamentos. Desafiar a água já
fazia parte do treinamento dos bom-

beiros. Toda a situação motivou a

busca de treinamentos no exterior,
como nos Estados Unidos, Argentina
e Chile, que enfrentam situações de

desmoronamento, o chamado res

gate em estruturas colapsadas. Den
tro do próprio comando as equipes
também incluíram no treinamento a

ação dentro de casas abandonadas.
Para o comandante, a noção de

prevenção também mudou dentro
do município. A Defesa Civil se tor
nou ativa e as pessoas criaram uma

conscientização, diminuindo a resis
tência diante dos alertas de risco. "O

que nos motiva a lembrar daquela
experiência é ver os sobreviventes.
As pessoas não querem perder a

casa, mas pensam na vida também",
completou oWalz.

VOLDBT.AlUADO FOI F'OND.AMHNTAL
As situações vivenciadas por tes vasculares cerebrais e estava de ,

Márcio Stephani, 47 anos, há cin- cama. As ruas tinham se transforma-
co anos, o estimularam a trabalhar do em rios. Eles guiaram o homem
ativamente no Núcleo Comunitário em cima do bote por vários metros

de Defesa Civil. Como diretor social até umjipe, lutando contra a corren

do clube de canoagem Kentucky, ele teza.

resgatou pessoalmente várias víti- Desde então, todas as experiên
mas da enchente. Episódio ainda ní- cias viraram lições. Até mesmo os

tido para ele. canoeiros ganharam reconhecimen-
"Picamos ouvindo o rádio dos to da sociedade, com a aquisição de

bombeiros, eram muitos chamados, - novos membros. Pessoas interessa
eles não conseguiam atender a to-

.

das em receber treinamento para o

das as pessoas, então resolvemos resgate de pessoas em situação de
nos colocar a disposição. Picamos risco na água. A equipe de 10 pesso
horas e horas no resgate, o que nos as que trabalhou em 2008 triplicou,
movia era a vontade de ajudar", chegando até 30 integrantes.
lembrou. Junto estavam os mem- "Mudou 100%, hoje considero

brosdo Jeep Clube Jaraguá e do clu- tudo mais bem organizado. Os gru
be de rádio amador. pos estão alinhados com os órgãos

Um dos momentos marcantes do município. As pessoas estão mais
foi o resgate de um idoso, que tinha bem preparadas, antes não aconte

sofrido recentemente dois aciden- cia nada disso", afirmou Stephani.
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AAÇAO DA CHUVA EM 2008

• Deslizamentos de

grande impacto

• Deslizament�s
médios e pequenos
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REGIÃO UNIDA PARA O PLANEJAMENTO

A .destruição que se espalhou pe
los municípios com deslizamentos e

enchentes deixou marcas. O posicio
namento das administrações públicas
mudou. AfiJes preventivas, planeja
mento emelhoria da infraestrutura ur
bana se tornaram necessidades. Apró
pria Defesa Civil ganhou força depois
de 2008. Atualmente, as sete cidades
do Vale do ltapocu contam com uma

estruturamínimapara este setor.
Já em 2010, aconteceu o primei

ro Seminário Regional de Prevenção,

COMUNIDADE:EM ALERTA
A força dos acontecimentos que

atingiram Jaraguá do Sul em no

vembro de 2008 foram fundamen
tais para alertar a população. A

conscientização ainda não chegou a

todos, e para isso, osNúcleos Comu-.
nitários de Defesa Civil atuam dire
tamente nos bairros.

O trabalho efeitoporvoluntários
da própria comunidade que atuam

na prevenção e cooperam nas situa-

............ ..................................... ... , 1111�Ã�fiç\� I�Wfl�g�ncia.:]I;odo t�rritório

Preparação e Resposta a Desastres,
em Corupá. "Os desastres, principal
mente em Jaraguá do Sul, reativaram
o colegiado, trouxeram a reintegra
ção dos municípios com força", ex
plicou o consultor de Defesa Civil
da Associação dos Municípios do
Vale do Itapocú (Arnvali), Paulo
de Almeida.

Segundo ele, apercepção de risco
na região era muito pequena. Medi
das de defesa eram secundárias.Mas
os acontecimentos criaram a necessi-

. jaraguaense está dividido em cinco

regiões (Centro, Barra do Rio Cer

ro, Nereu Ramos, Ilha da Figueira
e Santa Luzia). Dentro dos Núcle

os, os voluntários recebem capaci
tação. Como eles são o elo direto
entre a comunidade e Defesa Civil,
atuam muito mais do que no aten

dimento de emergência, mas prin
cipalmente na conscientização das

pessoas e para as ações acontece

rem de forma mais rápida .

FOTOS ARQUIVO OCP

dade de estruturação. O Governo do
Estado encaminhou computadores,
aparelhos de GPS e outros equipa
mentos para organizar as cidades.

Mesmo sem ocorrências fortes
desde 2011, o trabalho não parou.
Este ano, foi elaborado o Plano de

Prevenção de Cheias. São necessá
rios R$ 95 milhões para preparar
as cidades contra alagamentos.
Pontes, desassoreamento de rios,
galerias, são as principais obras pre
vistas.

Segundo o diretor da secretaria
de Defesa Civil do município, Mai
con Leandro da Costa, os grupos co
nhecem as fragilidades do bairro e a

convivência ajuda na hora de levar as
informações. "São nossos ollios e bra

ços na comunidade, eles fazem che

gar o alerta, muitas pessoas ainda não
tem internet e telefone. Esse ano teve
uma parada, mas vamos aumentar os
treinamentos para que nos ajudem na

fiscalização também", disse.
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Jaraguá do Sul parte aos Ja�"2�,y,�
ENTRE OS DEZ

Delegação ap�sta
nos destaques
individuais para

figurar entre as
melhores cidades

Lucas Pavin

c: uma delegação far
da por 180 pessoas,

entre atletas, técnicos, diri
gentes e equipe de apoio (co
zinheiras, motoristas, fisio
terapeuta, mordomo, etc.),
Jaraguá do Sul inicia hoje a

participação na 53a edição
dos Jogos Abertos de Santa
Catarina (Jasc).

A competição acontece

na vizinha Blumenau até o

dia 30. No total, 81 cidades

participam do evento, repre
sentados por aproximada
mente 1,6mil atletas.

. Os
-

jaraguaenses com

petem nas modalidades de
atletismo (M/F), basquete
(F), bolão 23 (M), ciclismo
bmx (M) e downhill (M),
futsal (M), natação (M/F),
taekwondo (M/F), tênis de
mesa (M/F), tiro armas lon

gas, triatlo (M/F), vôlei de
praia (M/F) e xadrez (M/F).

A expectativa é buscar
medalhas individuais, es

pecialmente no atletismo,
natação, ciclismo (bmx e do
wnhill) e taekwondo. Nas c0-
letivas, o tiro e o futsal mas
culino devem brigar pelo
lugarmais alto no pódio.

"A participação de Jara

guá do Sul nos Jogos Aber
tos é um complemento dos
trabalhos realizados durante
todo ano. Temos a expec
tativa de ficar entre os dez
primeiros municípios do
Estado que é umaposição de
acordo com o investimento

que é feito para a competi
ção", analisou o presidente
da Fundação Municipal de
Esportes e Turismo, Jean
Carla Leutprecht.

Confira no quadro ao

lado as expectativas de algu
mas modalidades, na visão
dos treinadores:

ESPECIALISTAS Ana Romero (E), Miriely Santos (C) e Simone Ferraz (O) costumam se dar bem nos Jogos e garimpar medalhas no atletismo

AAVALIAÇÃO DOS TÉCNICOS PARAA DISPUTA DOS JASC:
.'

" " " " "
Dificilmente Estamos saturados, A expectativa é chegar O grupo muda A nossa equipe é

conseguiremos repetir porque são atletas nas finais e acredito em relação ao predominantemente
a ótima campanha do jovens. A mesma base da que estamos entre os Estadual, porque formada por atletas do
ano passado. Estamos Olesc e dos Joguinhos favoritos. Queremos têm jogadores que município e amadores.
com uma equipe jovem. vai para o Jasc, junto ficar entre os três não podem atuar. Então, nosso objetivo
Temos chances de com três adultas. Mas melhores colocados, Representamos' é ficar entre as de

medalhas no feminino, a expectativa é boa e até porque nosso time o município e temos primeiras cidades, mas
mas no masculino temos como objetivo é formado e tem uma o objetivo de sabemos que essa

é bem difícil. passar de fase. base há três anos, ganhar o título. tarefa não será fácil.

Adriano Moras - Julio Patricio - Joel Luckmann - Sergio Lacerda - Jonathan
Atletismo Basquete Feminino Bolão Masculino Futsal Masculino Mandalho - Triatlo

" " .,' , "
Vamos com um grupo A expectativa é a O nosso principal Esperamos fazer b?a Estamos com duplas
novo, o mesmo da Olesc melhor possível e objetivo foi montar uma campanha, pois nos inexperientes. Não
e Joguinhos. Acredito esperamos trazer, pelo equipe, já que há oito preparamos desde o conhecemos muito os

que individualmente menos, uma medalha anos que o tênis de inIcio do ano. Queremos adversários, porque têm
teremos bons para Jaraguá. As mesa jaraguaense não se ficar entre os três' vários municípios que
resultados, mas chance outras cidades estão fazia presente nos Jasc. melhores; até porque não sabemos quem é
de medalha apenas com investindo muito alto Esperamos ficar entre os somos um dos favoritos, a dupla. Mas queremos
a Bianca Ewald. no Jasc, com atletas de oito no masculino e entre mas sem menosprezar os passar.pele menos,

Seleção Brasileira. os dez no feminino. adversários. para a segunda fase.

ti IV 11'8

T-lr Pr I
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* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê, Jiu
Jitsu, Submission, Muay Tbai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

Cris Cyborg
Emuma entrevista ao canal combateCris Cyborg, ex campeã do Strike Force e atual campeã do Invicta,

voltou a afirmar que Ronda Rousey só tem um tipo de arma que são: as quedas de judô e os arm locks

(chave de braço). Concordo com ela. Ronda treina trocação com vários profissionais todos os dias, a falta
de prática dessea técnica em suas lutas a coloca atrás de lutadoras que tem mais experiência em trocar

porradas no cage. No dia em que vermos alguém defender suas tentativas de quedas e suas finalizações
poderemos ver uma Ronda com dificuldade de desenvolver seu jogo em pé. Em suas lutas ela geralmente
'finaliza sem precisar dar socos ou chutes, o que faz com que não tenha a bagagemnecessária para poder
pararpor exemplo uma Cris Cyborg que emminha opinião trucidaria Ronda Facilmente.Mas luta é luta.v

QUINTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2013 ESPORTE

MMA ê x-tearn_tearn@hotmail.com

X-TEAM
* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão

GSP VS Hendricks
Numa luta de cartas marcadas, o quer vimos foi um GSP fazendo o

mesmo jogo de sempre com a diferença que desta vez, a coisa não saiu
como esperado. Hendricks cada vez mais achou a distância
correta durante a luta, e foi mais contundente do que GSP
em todas as situações. GSP saiu desfigurado e com sintomas
de amnésia, um indício precoce de dano cerebral devido aos

golpes que recebera em sua cabeça nas últimas três lutas
revelou Joe Rogam (comentarista do UFC) que, por sinal,
contabilizam 50% das pancadas recebidas por ele em toda sua
carreira. Joe disse ainda que em sua opinião mais sincera é que
GSP deveria se aposentar já que está apresentando o quadro de
amnésia há tempo, fazendo com que o próprio lutador pense
que está sendo abduzido ou coisa assim. A luta? Hendricks
incontestavelmente venceu, porém o cinturão não está com
ele. Os juízes deram a vitória a GSP que declarou que iria dar
um tempo do UFC para resolver problemas pessoais, o que não
agradou nenhum pouco a DanaWhite. Isso gerou protestos de
Hendricks. Ele quer um cinturão interino da categoria para
disputar caso GSP se afaste do evento. Vamos aguardar os
próximos capítulos dessa nova novela do UFC.

ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FRIGÓRIO FRIGORIFICO RIO CERRO LTDA em Recuperação Judicial, nos autos 036.10.009085-6 em trâmi

te na Vara da Fazenda da Comarca de Jaraguá do Sul - SC, por ordem da ORA. CANOIOA IN�S ZOELLNER BRUGNOLl, que faz saber: Avoco

os autos. A fim de evitar eventual alegação de nulidade, esclareço que a assembléia designada para o dia 11.12.2013 (fl. 812) trata-se de mera

assembleia em continuidade, em virtude da suspensão do ato iniciado no dia 13.11.2013 para que a recuperanda apresente aditivo modificativo

do plano de recuperação originário, e não de nova assembléia.Justamente por isso, o fato de ter sido determinada a afixação de editais 'para
divulgação da data para continuidade da assembleia não causa nenhum prejuízo à recuperanda ou a qualquer credor, pois a determinação foi
exarada apenas com a finalidade de imprimir publicidade à continuidade da assembléia, em observância à regra de que todos os atos praticados
em feitos judiciais são públicos (artigo 155, caput, do Código de Processo Civil), notadamente os relacionados à Lei n. 11.101/2005. Esclareço,
por fim, que por tratar-se de continuidade da realização da assembleia-geral de credores, apenas terão direito a voto-os credores que se fizeram

presentes na abertura dos trabalhos no dia 13.11.2013, consoante presenças constantes na ata acostada às fls. 806/810.

Jaraguá do Sul (SC), 18 de novembro de 2013.

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 414 � Centro- Jaraguã do Sul CEP: 89251-400
Fone: (47) 3371-3975 - Email: registrodeimoveisisa@terra.com.br-

Horário de Expediente: 09:00 às 12:00/14:00 às 18:00

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°, 02/2013 - FAS

PROCESSO L1CITATORIO N°. 02l2013-FAS •

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: contratação de prestador de serviço com graduação em Direi

to para atuar junto ao CREAS - Centro de Referencia Especializado de

Assistência Social, com carga horária de 8 horas, totalizando 360 horas,
durante 45 semanas, para o ano de 2014, da Secretaria de Saúde e As
sistência Social do Município de Schroeder/SC, conforme ANEXO VIII -

TERMO REFER�NCIA, deste instrumento convocatório.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 09 de dezembro de

2013 ás 14h.
Abertura do Processo: 09 de dezembro de 2013 ás 14h15min.

Local: Setor de Licitações do Município de Schroeder/SC.

A integra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no

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

setor de licitações de segunda a sexta - feira das Q7h30min às 12h e das

13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@
schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 20 de novembro de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Munícipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUÁ 00 SUL

Municlplos que compõem a comarca: Jaraguá do-Sul e Corupá.
OFrCIALA: rSA MARTA MOHR ZIEMANN

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguã do Sul/se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oflclaía do Registro de Imóveis da

������ �TÜ���gU'�1 d�G SU�oS�'85.����3-lEÚ:���C, pe�PFPre�oent;47�d1i��09���,
lavrador e sua mulher MERCEDES IOLANDA RATÜNZ. CI RG nO

185.090-3-SESP/SC, CPF nO 051.445.039-85, lavradora, brasileiros, casados pelo
regime da comunhão universal de bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77,
residentes e domiciliados na Rua Prefeito José Bauer n° 2.533, bairro Três Rios

do Sul, nesta cidade; REQUERERAM com base no artigo 213, Incise II, da

���08�;OO::O:5n�ET���AÇÃ;0��caÃ��A i��od��ig::1 �:�:ist;��e �m �O�93t�rre��
situado no municlpia de Carupá/SC, nas Ruas 1Q5-Else Gabler, 104-Sern

Denominação e 71-0rquidea, transcrito sob nO 17.430, fls. 239, Livro n° 3-H, a

ser retificado conforme planta e memorial descritivo arquivados neste Registro
de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2° e 30 do mencionado

dispositivo legal. FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A SEGUIR

NOMINADOS para, querendo, se manifestarem, no' prazo de 15 (quinze) dias

(a contar da presente publicação): CONFRONTANTES - IRLÊS BLEICH. Rua

10Q-Waldemar Werner s/n° (em frente a casa 1.090), Bairro Seminário (CEP)
89.278-000. Corupa/SC; NORBERTO RODRIGUES DOS SANTOS. Rua

10Q-Waldemar Werner, s/na Bairro Seminário, (CEP) 89.278-000, Corupâ/SC; IVAN

MESKAUSKAS GNEIDING, Rua São Bernardo nO 338, Bairro Cruzeiro, (CEP)
89.295-000. Rio Negrinho/SC; ALBANO STRATMANN KANZLER. Rua too-vvarcemar
Werner nO 793, Bairro Seminário, (CEP) 89.278-000, em CorupáJSC. Se for o

caso, a manifestação deverá ser feita na forma de impugnação fúndamentada,
dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis (situado na Rua Barão do

Rio Branco nO 414, Centro, na cidade de Jaraguá do Sul-SC, expediente
das 09:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 18:00hs), advertindo-se desde já
que presumir-se-á a anuêncIa do confrontante que não apresentar impugnação
no prazo da notificação.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 11/2013 - PMS
PROCESSO L1CITATORIO N°. 226/2013-PMS-

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa de engenharia para prestação de ser

viços de Consultoria Técnica no Sistema de Abastecimento de Água para
o ano de 2014 da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Mu

nicipio de Schroeder/SC. Recebimento dos Envelopes e Credenciamento

até: 12 de dezembro de 2013 às 08h45min.

Abertura do Processo: 12 de dezembro de 2013 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A integra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no

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

'setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das

13h30mim às 17h. Fonelfax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@
schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 21 de novembro de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

"
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Certifico, que este Edital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo': na data de
2111112013. Jarnguádo Sul (50, 21 de novembro de 2013.

ManoelGustavoGriesbachTabeliãoSubstituto
Total de títulos publicados: 15

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DESANTA CATARINA
Novo endereço:RuaCel, ProcópioGomes deOlíveí
ra,380·Centro - 89251-201- JARAGUADOSUL-Se

Novo Telefone/Fax: (47)3274·1700

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROfESro
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, parapagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM INTIMADOS
DO PRarF.SI'O:
Apontamento: 265554/2013 Sacado: ANEI10 DE SOUZA BASIDS Endereço: RUAWlZacou; 128-
RAU· JarnguádoSul-SC-CEP: 89254-320Cedente:ElEIROMaroRESRIOBONTIDllDAME Sacador.
ELEIRO MaroRES RIO BONTID llDA Espécie: DM! - N" TItulo: 450/2 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 600,00 • Data para pagamento: 26/11/2013·Valor total apagarR$680,58Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 600,00· Juros: R$ 1,40Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50· Diligência: R$19,33

Apontamento: 265625/2013 Sacado: DAl.CEll S INDUSfRIA E fiMERCIO DE MAlRAS llDA Ende

reço: CARWSBlANK 229 - CENTRO - JARAGUADOSUlrSC· CEP: 89260-160 Cedente: FAZENDANA
CIONAL·DIVATIVA·HONADV.SUCUMBEN Sacador.- Espécie: CDA· N°TItulo: 91613001294 - Motivo:
faltadepagamentoValor.R$3,013,48 • Dataparapagamento: 26/11/2013·Valor total apagarR$3.084,12
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.013,48 • Juros: 1l$'(I,00 Emolumentos: R$ 12,25 • Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

'

Apontamento: 265683/2013 Sacado: DOUGlAS RECHZIEGEL Endereço: RUA SIZINO GARGIA, 570 •

TRESRIOSDONORrE-JarnguádoSul-SC-CEP:89266-310Cedente:BANfiPSAFlNANCEBRASILS/A
Sacador. • Espécie: CBI • N" TItulo: 20019673917 • Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.446,63 • Data

para pagamento: 26/11/2013· Valor total a pagar R$2.680,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.446,63 - Juros: R$ 145,98 Emolumentos: R$ 12,25 • Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 •

Diligência: R$ 27,86

Apontamento: 265634/2013 Sacado: ERMAGROCOMERCIAL llDAME Endereço: ESTRADA ISABEL
AITO - fiRUPA-SC - CEP: 89278·000 Cedente:W. BRElTKOPF fiMERCIO DEVEICULOSAUIDMO
roRES r:r Sacadon- Espécie:DM! - N°TItulo: 0000029964 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 213,67
• Data para pagamento: 26/11/2013· Valor total a pagarR$381,65 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 213,67 - Juros: R$ 0,64 Emolumentos: R$ 12,25 • Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 •

Diligência:R$ 94,39

Apontamento: 265635/2013 Sacado: E RM AGROCOMERCIAL llDAME Endereço: ESTRADA ISABEL
AITO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente:W. BREITKOPF COMERCIO DEVEICULOSAUIDMO·
roRES r:r Sacador. - Espécie:DM! - N'Titulo: 0000029963 - Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 397,17
• Data para pagamento: 26/11/2013·Valor total a pagar R$565,70 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 397,17 - Juros: R$ 1,19 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60·
Diligência: R$ 94,39

Apontamento: 265687/2013 Sacado: ELIZA GROCHOVSKI Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT,
215 CXOIlD 419 - VIlA lAI1IU • Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-200 Cedente: AYMORE CREDTID E
FlNANCIAMEN1D E INVFSI1MEN1üS S/A Sacador;- Espécie: CBl - N" TItulo: 238358046 - Motivo:
faltadepagamentoValor. R$ 2.551,99 • Data para pagamento: 26/11/2013·Valor total a pagarR$2.768,97
Descriçãodosvalores: Valordo título:R$ 2.551,99·Juros:R$139,50Emolumentos:R$ 12,25 - Publicação
edital:R$23,10 Condução: R$ 24,50- Diligêiicia:R$17,63

Apontamento: 265636/2013 Sacado: JAIR CARWS FERREIRA Endereço: RUA SANTA CATARINA 304-

JaraguádoSul-Se - CEP: 89250-000Cedente: FACHINJVElCUlOS llDAME Sacador. - Espécie:DM! - N°
TItulo: m·3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 200,00 - Data para pagamento: 26/11/2013- Valor
total a pagarR$275,99 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 200,00· Juros: R$ 0,20 Emolumentos:R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$15,94

Apontamento: 26545112013 Sacado: WlZ CARWS DEM,6;!üS PEDROSA Endereço: JUUO SPRID·
MANN 165 - J. PESSOA - JOAO PESSOA - JARAGUA DO SlJL.SC - CEP: 89257-585 Cedente: SICOOB·SC
BWCREDI COOPEfiN E CREDTID Sacador. LEIERADMINISlRADORA llDA - EPP Espécie: DM!
• N'Tituio: 09 -Motívo: falta de pagamentoValor. R$ 290,00 - Data para pagamento: 26111/2013-Valor'
total a pagarR$376,56Descrição dos valores: Valor do título: R$ 290,00· Juros: R$ 0,67 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 26569112013 Sacado: MIRIAN IVONEI'E PEREIRA DA SILVA Endereço: PREF JOSE
HAUER 1555 - JARAGUA DO SlJL.SC - CEP: 89254-100 Cedente: INFRASlJL. INFRAESIRlITURA E
EMPREENDIMENf Sacador;- Espécie: DM! - N" TItulo: 17200 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
162,58 - Data para pagamento: 26111/2013·Valor total a pagarR$249,61 Descrição dos valores: Valor
do título: R$162,58 - Juros: R$1,06 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 265685/2013 Sacado: NAIRO DINIZ ANDRADE Endereço: RUA CARLOS ZEMCK, 402
- RAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-292 Cedente: AYMORE CREDlID E FlNANCIAMEN1D E
INVESTIMENIDS S/A Sacador. - Espécie:.CBI· N" TItulo: 20017249179 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 2.410,21 • Data para pagamento: 28/11/2013·Valor total a pagar R$2.601,86Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 2.410,21- Juros: R$112,47 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50· Diligência: R$19,33

APontamento: 265619/2013 Sacado: REJANE FAGUNDES PEREIRA Endereço: R BERNARDO DORN·
BURSCH 1684 - BAEPENDI - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 6925&-100 Cedente; FAZENDANACIONAL
DIVATIVA·IRPF Sacador.- Espécie:CDA· N'Titulo: 91113000351 - Motivo: falta depagamentoValor. R$
5.263,09 - Datapara pagamento: 26/11/2013·Valor total a pagarR$5.338,88 Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 5.263,09 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos:R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 • Diligência: R$15,94

Apontamento: 265560/2013 Sacado: ROSANGEIA CARLINJ Endereço: RUA JOAO roznn, S/N, ex 02
• CORUPA-SC - CEP: 69276-000Cedente:AFKCONFECCOES IlDA-ME Sacador. - Espécie:DMI-N"TI
tulo: 009646/02· Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 215,00 - Data para pagamento: 26111/2013-Valor
total a pagarR$344,80 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 215,00 - Juros: R$1,07 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,76

Apontamento: 265684/2013 Sacado: SHIRLENEUMBELlNO Endereço: RUAWAIDEMARWERNER,456
-SEMINARIO- jaraguãdo Sul·SC· CEP: 69276-000 Cedente:AYMORECREDlID EFlNANCIAMEN1D E
INVESTIMENIDS S/A Sacador- Espécie:CBI· N'TItulo: 242608808·Motivo: faltade pagamentoValor.
R$ 4.000,00 • Data para pagamento: 26/11/2013- Valor total a pagar 8$4.494,06 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 4.000,00· Juros: R$ 365,33 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$37,60·Diligência:R$55,76

Apontamento: 265414/2013 Sacado: SIDIIO HELMKlUS Endereço: RUAMARIANOWITKOWSKY, 321·
JARAGUADOSUL-se· CEP: 89254-160Cedente:INFRASUL-lNFRAESTRlITURAEEMPREENDIMENf
Sacador. - Espécie:DM! - N'Titulo: 0206977016·Motivo: faltadepagamentoValor.R$IBS,90 • Data para
pagamento: 26111/2013· Valor total a pagar R$266,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$165,90
- Juros: R$1,1I Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$19,33

Apontamento: 265563/2013 Sacado: SONETTIAllMEN10S IlDA Endereço: R EXPEDle FIDEUS ES
TINGHEN 71 - JARAGUÁ DO SUL·Se - CEP: 69265·740 Cedente: CANTINHO DOCE MASSAS llDA
Sacador - Espécie: DMI· N"TItulo: 2800000295 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.487,41 - Data

para pagamento: 26/1112013-Valor total a pagar R$1.570,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.487,41 • Juros: R$ 2,47 Emolumentos: R$12,25 • Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50.' Di
ligência: R$ 21,02
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SEM VANTAGEM Decisão rubro-negra da Copa do Brasil vai ao Maracanã em aberto

,Furacão e Fia
ficam no 1 al
EQULíBRIO .Em duelo marcado péla igualdade, até mesmo os

gols de Marcelo e Amaral saíram de forma bastante parecida

,...-,udo igual na primei
� ra parte da decisão da

Copa do Bra�il. Em Curiti

ba, o Atlético-PR até saiu
. na frente,mas acabou em
patando _colll'9 Flamengo
em i a:}�AS;�4uasc equipes
voltanix�e·efifrentar já na

próXi-di4.s�iliana, desta vez
no Maracanãpara decidir
o campeão da competição.

Além de ter o apoio
�

da torcida, o time carioca
passa a jogar por um o a o

para levantar o troféu.Um
novo empate por 1 a I leva
o jogo para os pênaltis, e

qualquer igualdade com

dois ou mais gols mar

cados dão o título para o

Atlético-PR. .

A partida de ontem foi

igual até mesmo na forma
como saíram os gols. O
Atlético-PR abriu o placar
com um golaço em chu
te da entrada da área de
Marcelo. Pouco depois, o·

Flamengo devolveu a 'pin
tura' com Amaral, da in

termediária, soltando uma
bomba no ângulo do golei
roWeverton.

Como desfalques, o

time carioca viu André
Santos e Chicão saírem de

campo lesionados, e am

bos passam a preocupar

para: a partida decisiva na

semana que vem.

O Atlético-PR, por sua
vez, perdeu o meia Éver
ton, suspenso pelo terceiro
cartão amarelo.

Festa mesmo fez a tor
cida do Furacão, que lotou
aVila Capanema emontou

.

as "ruas de fogo", como

é chamado o corredor de
sinalizadores vermelhos

para a entrada do ônibus.

Copa Sulamericana
Fiasco do Tricolor noMorumbi

No dia em que Rogé
rio Ceni chegava ao 11160

jogo com o time tricolor
e se igualava a Pelé como

recordista de atuações
por um mesmo clube no

Brasil; o São Paulo saiu

na frente e teve à chance
de ampliar, mas permitiu
a reação da Ponte Preta
e perdeu de 3 a 1 nesta

quarta-feira, no Morum

bi, no confronto de ida das
semifinais da Copa Sul-

-Americana. Agora, a Ma
caca podem ser derrotada

por até 2 a o na semana

que vem, no estádio Ro
mildo Vitor Ferreira, em

Mogi Mirim, que avança à
final da competição.

Kart

Jaraguaenses
Com doze pilotos, sen

do dois de Jaraguá do Sul, a
equipe Unikart - de Joinville
- disputou as 500 Milhas da

Granja Viana. Sávio Murillo
Azevedo eWanderlei Rubini

ajudaram a Unikart a chegar
na 1�, 450 e 52° colocações
comseus trêsmonopostos.A
prova foi realizada em Cotia

(SP), reunindo 67 karts de
vários Estados brasileiros.

UFC

Data alterada
A segunda edição do

UFC em Jaraguá do Sul so
freu uma alteração na sua

data. O evento, que seria
realizado no dia 8 de feve
reiro do ano que vem, pas
sou para o dia 15. O motivo
é o pouco tempo disponível
para a montagem da estru
tura do evento naArena Ja

raguá, que na semana ante
rior recebe o Femusc.

Juventus
"

MiltoridoO
Depois de muitas espe

culações em tomo do novo

treinador para a próxima
temporada, o Juventus

deve anunciar nos próximos
dias seu comandante para
o Campeonato Catarinen
sé. Trata-se de Milton do Ó,
ex-jogador que passou por

grandes clubes cÇ>mo Para

ná, Atlético-Pk, Fluminense,
Goiás, entre outros.

Futsal

Jaraguaenses se destacam no acesso

A equipe do Botafogoj
Canoinhas conquistou na

semana passada o retur

no da Primeira Divisão do

Campeonato Catarirtense
de futsal, o equivalente a

uma Segunda Divisão. As

sim, se garantiu na Divisão
Especial do ano que vem.'

Jaraguá do Sul fez parte
desta conquista. Isto por
que, três atletas formados
na base jaraguaense fize
ram parte do elenco e aju
daram o time do Planalto

São eles: Andre Luis Ma

der, o Deco; Cleber Becker,
Clebinho; e Carlos Eduar

do, o Café.
Com ótima campanha

até o momento, o Botafogo/
Canoinhas já tinha conquis
tado o turno da competição.
Com isto, teve direito de

'pular' a semifinal e se cre-_

denciar diretamente para a

decisão, onde enfrenta Vi
deira ou Joaçaba,

"Acredito que este tenha
sido um dos melhores anos

Norte a conseguir o acesso. da minha carreira, pois fiz

muitos amigos, estou feliz
no futsal e ainda consegui
conquistar títulos. É nosso

primeiro ano em Canoinhas
.

e já conquistamos várias
coisas. Isso é gratificante
para mim e toda a equipe",
afirmou Deco.

. ::Conquistar os dois
turnos .foi.- maravilhoso.
Atribuo todos os créditos .a

união da equipe; pois acho

que foi omaior diferencial",
finalizouClebinho, queche
g_ou ª treinar nó Juvéntus
nóinício deste ano,

.

myuLGr\.<;ÃQ
--........"""".

DESTAQUES Clebinho (E) e Oeco (O) foram peças-chave no acesso do CatlOihhas, :

Barcelona

Desfalque
Depois de perder Mes

si, o Barcelona também
ficará sem seu goleiro titu
lar até 2014. VictorValdés
sofreu uma lesão na pan
turrilha direita durante a

derrota para a África do
Sul, por 1 a o, na quarta
-feira, e não deve mais jo
gar neste ano. O arqueiro
entrou no início da segun
da etapa e sofreu a lesão
aos 30 minutos. I I I II

Santos

Demissão
O presidente em exer

cício do Santos,
-

Odílio

Rodrigues, confirmou a

saída do técnico Claudinei
Oliveira ao final do Cam

peonato Brasileiro. Na
manhã de ontem, ambos
conversaram no CT Rei
Pelé e depois foram a sala
de imprensa para comu-··

nicar a'decisão. Ney Fran
co é o favorito para ser o

substituto!

Copa-14,
Mais doís ." �c

�j"-�-:':�- �
I

. PeIa r�pJsCâgem iater
continental, o México não
teve trabalho contra aNova
Zelândia e confirmou sua

vaga no Mundial de 2014,
com novavitória, dessa vez,
por 4 a 2. No jogo de ida, os
mexicanos já haviam gole
ado por 5 a 1. Já o Urugu�
avançou 'ao empatar em

o a o com a Jordânia, em
Montevidéo, após vencer

na Ásia por 5 H) ..
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Toda a estrutura também estará disponível para eventos fechados - mediante reserva prévia através do

telefone 473376-4130 -J inclusive com a opção de exclusividade.
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No cardápio do Gazebo \ Gourmet;�··o -cllente encontra clássicas receitas da alta gastronomia
� "

-
.

contemporânea - com destaque para as' culinárias francesa e italiana - adaptadas à região. Além de

trabalhar com ingredientes vindos de outros países, para garantir qualidade � sabor incomparáveis, utiliza

outros itens muito apreciados por aqui, como banana, pato, marreco e frutos do mar.

, .... .:

Os pratos são individuais, servidos à francesa. Bons exemplos são o Prime Rib, o Cárré de Cordeiro, o

Marreco Assado e o Aligot, um purê de batatas com sabor e textura totalmente diferentes. Rodjzio de

entradas e pratos infantis também"estão na lista de opções oferecidas. Quanto às bebidas, além da ampla
carta de vinhos e das opções tradicionais, possui uma carta de cervejas especiais e outra de caipiras.

Através de opções inéditas ao paladar de grande parte do público, bem como de uma estrutura

inspiradora e de uma equipe composta por profissionais dos mais diversos estados brasileiros, com

experiências gastronômicas internacionais, o Gazebo Gourmet é um verdadeiro presente que, com toda

certeza, impressionará Jaraguá do Sul e toda a região.

R. ArthurGumz, 693 I Vila- Nova I Jaraguá do Sul I RESERVAS: 47 3376 4130'
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