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Tristeza e dor
�

emCorupa
Loreci Pascoal chora a perda

do filho de quatro anos. O
menino morreu depois de cair

de um trator em movimento, na
localidade de Isabel Alto.

PÁGINA 20

Jaraguá do Sul
Desenvolvimento
Humano em alta

Comentário
Sistema contra
o crescimento$cm05 ued'ces

r: isso faz toda ª diferença Secretários e prefeito Dieter
Janssen avaliam os bons
números apresentados pelo
município no!DR e querem
melhorar os índices. PÁGINA 5

Marisol 49 Anos.
Sua Felicidade,

Nossa Inspiração.

Uma boa história para as pessoas

que acham que o socialismo é o
melhor caminho para ser adotado
nos dias de-hoje. LUIZ CARLOS
PRATES, PÁGINA 2

Há mais de 20 a-nos 'éní Jaraguá do Sul

47 2:i06�'2200

90% das calçadas de
.

_, ,w.,
.

"

Jaragua estao Irregulares
AVALIAÇÃO Relatório feito por uma comissão técnica da Prefeitura revela algum tipo de

problema dos passeios públicos com as normas existentes no município. pÁalNA 8
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

lulho deixa saudades
. OMês de Julho deste ano acabou de terminar, mas seu

términ? deixa saudades paramim. Por três motivos,
para ser exato três acontecimentos dos últimos dias do
mês que passou.

Primeiro motivo: Aniversário de casamento dos
meus avôs, Sr. Amadeus Mahfud e Sra. Alayde Silva·
Mahfud. Porém, não é um aniversário de casamento

qualquer, são 64 anos de vivência juntos. Partilhando
alegrias e tristezas. Um sendo pilar de sustentação para
o outro. Casamento é saber conviver e respeitar as dife
renças que cada um possui, e somente com muito diá

logo, respeito, amor e principalmente fé que um matri
mônio será forte e duradouro por muitos e muitos anos.
Parabéns vô e vó. Obrigado pelo exemplo.

Segundo motivo: Aniversário de Jaraguá do Sul. Para
ser exato, 137 anos de sua fundação no dia 25 de julho de

2013. Cidade de pessoas .trabalhadoras, aqui nesta bela ci
dade, imigrantes italianos, alemães, poloneses, húngaros, até
libaneses, entre outros, fizeram de sua morada. E com isso
construíram uma bela cidade. Parabéns, Jaraguá do Sul.

Terceiro motivo: Jornada Mundial da Juventude reali
zada no Rio de Janeiro durante os dias 23 a 28 de julho. O
Papa Francisco durante sua estada no Brasil deixou belos

exemplos. No domingo à noite assisti o discurso de despedi- .

da do Papa. Algumaspalavras ditaspor elemerecem serpar
tilhadas: "Dentro de alguns instantes, deixarei sua Pátria para
regressar a Roma. Nestemomento, já começo a sentir sauda
des. Saudades do Brasil, deste povo tão grande e de grande co
ração, deste povo tão amoroso. Saudades do sorriso aberto e

sinceroque vi em tantas pessoas, saudades do entusiasmo dos
voluntários. [...] Mostrem com a vida que vale apena gastar-se
porgrandes ideais, valorizar a dignidade de cada serhumano e

apostar em Cristo e no seu Evangelho. [ ...] Continuarei a nu
trir uma esperança imensa nos jovens do Brasil e do mun
do inteiro. [...] Este Papaprecisa da oração de todosvocês.Um
abraço para todos. Que Deus lhes abençoe".

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraQredacao@ocotreiodopovo.com.br

:Serriço··
Abastecimento

. de água limitado
o abastecimento de água nos bairros

Águas Claras e parte do Ilha da Figueira, em
Jaraguá do Sul; deve ser regularizado hoje.
Desde a última terça-feira, o Samae realiza a

manutenção da rede que atende essas locali
Idades. Por causa da operação emergencial, o
serviçp de fornecimento teve de ser desligado
nesses dia!'. Os moradores que ainda conti
nuarem com problemas devem ligar para o

Samae, no telefone 2106-9100.

COMENTÁRIO

Uma história
"l Tou tentar resumir uma his
V tória que me foi enviada por
uma pessoa que diariamente ouve
a rádio 105 FM de Guaramirim,
onde faço comentários todas as

manhãs. É mais ou menos assim:
Um professor universitário não

aguentava mais as idéias socia
listas de seus alunos, alunos que

.

enfatizavam o valor das esquerdas
políticas, dos costumes socialistas,
do comunismo mesmo. Esses ra

pazes .pregavam a "redistribuição" .

de renda, o enfrentamento aos ri

cos, ao capitalismo, idéias típicas
dos perdedores existenciais, dos

que nada são e nunca vão ser.,
O professor perdeu os cader

nos e fez uma proposta aos alu
nos: Vocês querem o socialismo,
a divisão das riquezas, isso e mais

aquilo, certo? Então, vamos fazer o

lUIZ CARLOS PRATES
seguinte, daqui em diante as notas

obtidas por cada um de vocês serão
todas somadas e o resultado dividi
do pelo número de alunos em sala
de aula, topam? - Ah, era o socialis
mo em sala de aula, todos toparam.
,

Passado o primeiro mês, vieram
as notas, algumas mais baixas e ou
tras mais altas. O que acontecera?
Os alunos que tiravam nota 10 pas
saram a dividi-las com alunos que
tiravam cinco ou seis. E assim foi, a
cadamês as notas caíammais emais
namédia. Ocorre que os alunos que
estudavam pouco passaram a estu

dar menos, afinal, eles tinham suas

notas elevadas pelas notas altas dos
alunos que davam duro estudando.
No entanto, o que poucos imagina
vam é que osbons alunos, decepcio
nados com suas notas diminuídas
em razão da divisão pelo número de
alunos, perderam fJ ânimo e foram
estudando cada vez menos, não va
lia apena estudarmuito, a notaviria
rebaixadamesmo. E assim foi.

Com o passar do tempo e o de
sestímulo dos bons alunos, as notas
de todos foram minguando e todos
acabaram no ZERO. É o que acon

tece no pútrido socialismo quando
se joga pedras na cruz dos ricos, dos
esforçados, dos que levantam cedo e

geram empregospara os "menores".
Desestimulando-se os bravos, nada
vai sobrarpara os "socialistas,". Que
rem socialismo, seus otários? Vão
acabar comendo ... Isso mesmo!

pessoa vá em frente. Vocação, eu disse. Não conheço
uma só que tenha feito concurso por vocação, uma só.
As que conheço buscam amarrar o burro do conforto
na sombra daestabilidade, do salário garantido e mui
tos outros buscam ainda "status"... Não conheço um só,
que fique claro, um só ...

• Fotos
Enquanto ninguém jamais viu o umbigo da Kate

Middleton, a princesa de Gales, quando grávida, as

bobonas por aqui continuam colocando no jornal -

ou nas Vitrinas das lojas de fotos - suas barrigas hor
�orosas e seus "parceiros" rococós ao lado, sorrindo.
E o pior é que essas mulheres não têm consciência
de que gravidez não é beleza nem troféu a ser exi
bido. É cio levado adiante... E o que as deixa "mais
feias" nesse despudor é .a própria barriga, um horror!

o. Faltâ dizer
Essa vai paramuitos gaúchos, para que deixem um

pouco de ser machistas de araque. Estou voando para
São Paulo, pego uma revistinha de lazer e encontro

. palavra cruzadas; olhe qual era uma das propostas:
Brinde de festas juninas, com seis letras. Sabes a res

posta, leitora? A resposta é - Prenda. Prenda é objeto
que se dá como brinde em festas, (ou como "objeto" de
casamento) prenda é o nome que muitos gaúchos dão
às moças, às mulheres. "Machos" de uma figa!

• Ele
Foi na tevê. O sujeito tinha cara de pobre coitado,

só podia. Dizia, sem qualquer vergonha, que já fizera
11 concursos e que não ia desistir. Pobre bicho! Vou

repetir: quando o concurso público é uma via inevitá
vel para o exercício de uma vocação, tudo bem, que a

NA SINALEIRA DA A.DÉLIA FICHER
O artista de rua Romarinho está em Jaraguá do Sul para chamar a
atenção dos motoristas com suas peripécias futebolísticas. Assim,
garante alguns trocados_ de quem reconhece o talento do rapaz.

NOTA DE
AGRADECIMENTO'

A família, ainda enlutada

pelo falecimento de Santa

Pereira, agradece ao. Hos

pital São José, notadamen

te. ao Dr.· Felipe Benthien

e equipe de enfermagem.
.Expressa também especial
gratidão às cuidadoras Nelci

Matilde Grassmann, Irace

ma Panine e Ivete Silveira.

Convida para missa de séti

mo dia a realizar-se na sexta

feira, dia 2/8/13, às 19h, na

Igreja Matriz São Sebastião.
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EDITORIAL

'AvalUu;..ãopositiva
e descfios maiores

°/0

"Educação
Inscrições abertas
para pós em Direito

Estão abertas as inscrições para três cursos de especialização
a distância da Unisul. O processo se encerra no dia 16 de agosto.
São oferecidas as especializações em Direito Previdenciário, Di
reito do Trabalho e Processo do Trabalho e Direito Ambiental.
'Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ser

portadores de diploma de ensino superior. A lista de classifica
dos será divulgada no dia 27de agosto e as aulas iniciam em 2 de
setembro. Inscrições no Portal da Unisul: www.unisul.br

Jaraguá do Sul tem de celebrar os bons
resultados obtidos no Índice de De

senvolvimento Humano dos Municípios
(IDHM) e também deve se estimular para
melliorar ainda mais essa avaliação. O le
vantamento divulgado essa semana deu
uma nota de 0,803 pontos para a cidade.

"
o município tem o desafio de manter·

o padrão elevado dos serviços..

Esse desempenho classifica o princi
pal município do Vale do Itapocu na 34a

colocação entre os mais bem desenvolvi
dos no País e na 8a posição do ranking
estadual. O indicador avaliou como as

ações práticas direcionadas nas áreas de

educação, saúde, renda e longevidade

dos moradores contribuem para o bem
estar da população. O Estado também
tem boa avaliação no IDHM. Entre as

primeiras 50 cidades do Brasil, onze são
catarinenses.

Embora Jaraguá tenha uma boa clas
sificação, o município tem o desafio de
manter o padrão elevado dos serviços e

melliorar os setores em que há mais defi
ciências. Nessa avaliação feita nos últimos
20 anos, a educação e a renda foram os

índices que mais apresentaram avanços.
A saúde é a área que mais sofreu difi

culdades na estrutura devido ao aumento

demográfico da cidade e a diminuição do
número de médicos para atender às de
mandas que aparecerem no município.
Porém, houve melhorias nas estruturas

hospitalares. O bom resultado também re

flete no grande desafio para Jaraguá fazer
sempre omelhor,

Fale conosco
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Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

tOBITUÁRIO
.V�EJULEIFTDElJS,morreuna
terça-feira, dia 30, em Guaramirim. Ele tinha

36 anos e deixou enlutados pai, mãe, esposa,
filhos, irmãos, demais parentes e amigos. O
sepultamento ocorreu no CemitérioMunicipal.

• MARIAOLOS, morreu na terça-feira, dia
30, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 61 anos

e deixou enlutados filhos, genros, nora,
netos, irmãos, demais parentes e amigos.
O sepultamento ocorreu no cemitério do
Bairro João Pessoa.

•ANALUMENDES,morreu na terça- .

feira, dia 30, em Jaraguá do Sul. Ela

tinha apenas nove anos de idade e deixou
enlutados pais, avós, tios, demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado no

CemitérioMunicipal do Centro.

Realmente me irrita

quando dizem que sou

exemplo de superação.
Primeiro, porque

.........

não sou exemplo.
Segundo,
porque nunca

vou superar.
Cissa Guimarães,
atriz, ao explicar o
sofrimento pela
perda do filho,
em 2010, na
revista IstoÉ

CORREÇÃO
• Diferente do que foi publicado
na página 17 da edição de
ontem, a data correta da

internação da vítima da gripe
A, Arcelino Sacani, no Hospital
São José foi dia 21 e não dia
27 de julho, como foi noticiado.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO N' 3252
08 - 20 . 43 . 71 . 80

DUPLA SENA
SORTEIO N' 1198
Primeiro Sorteio
16 - 18 . 27 - 33 . 40 . 47
Segundo Sorteio
07 . 12 . 15 . 20 . 35 - 44
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Obra do viaduto depende
da desocupação de imóveis
ESPERA Prefeitura

de Jaraguá aguarda
a definição de

moradores em locais

já desapropriados

Verônica Lemus

,para dar continuidade
às obras de construção

do viaduto que fará a liga
ção entre os bairros Vieira
e Centenário, na BR-280,
em Jaraguá do Sul, a Pre
feitura espera a saída dos
inquilinos dos imóveis
nos terrenos já desapro
priados. O deslocamento
de 27 postes de energia
para outros pontos tam
bém precisa ser realizado
para que a construtora
avance nos trabalhos.

Segundo o secretário de
Urbanismo; Ronis Bosse,
essa semana a Prefeitura
deve ir verificar a saída dos
inquilinos. Conforme ex

plicou, a saída é imediata
assim que o município e

os proprietários acertem a

desapropriação. A última
negociação, de acordo com

Bosse, foi feita há três sema
nas, concluindo a liberação

LÚCIOSASSI

SERViÇO Operários da construtora que venceu a licitaçãodo projeto trabalham na terraplanagem do laca I

de quatro terrenos que es

tavam pendentes.
"Nós vamos esperar

eles saírem, se verificarmos
que há uma resistência va
mos entrar corri uma ação
judicial. Até o momento,
do

.

que estava pendente,
apenas um imóvel, onde
funcionava um salão de be
leza, foi demolido.

Já sobre o deslocamento
dos 27 postes, de responsa
bilidade da prefeitura, Bos
se informou que é preciso

mas estamos fazendo toda a

preparação necessária", dis
se Becker. Segundo ele, com
as chuvas da semana passa
da atrasaram o andamento
dos trabalhos.

Segundo o engenheiro,
para que as obras avancem,
alémdobom tempo também
é preciso que a prefeitura
providencie a demolição dos
imóveis restantes e organize
o trânsito no local, já que os

funcionários e as máquinas
vão precisar avançar para

dentro da pista. Prevendo
essas alterações de tráfego, a
prefeitura deve começar em
no máximo 'duas semanas a

divulgação na imprensa de
mapas com as alterações.

Uma das mudanças,
conforme adiantou Bosse,
deve acontecer em frente à

Weg 5. "Vamos abrir o can
teiro central da Waldemar
Grubba para facilitar o re

tomo para o Centro sem

precisar passar pelo local
da obra", adiantou.

"urna programação muito

antecipada", para que se to
memmedidas como avisar a

população do corte de ener
gia necessário.

De acordo com o.enge
nheiro responsávelpela obra
do viaduto, Mário Becker,
da construtora Engenharia
'e Pesquisas Tecnológicas
(Em, as obras no local já
começaram. Os operários
estão na fase de terrapla
nagem. "Não estamos tra

balhando no viaduto ainda,

LÚCIOSASSI

'Ihmsporte público emGuaramirim

Comissão será formalizada .essa semana
A comissão responsável

pela elaboração do novo edital
de licitação para exploração
dos serviços de transporte co
letivo em Guaramirim deve
ser formalizada até o fim des
ta semana.

Hoje, a Câmara de Verea
dores e a Prefeitura devem se

reunir para definir as pessoas
.

que integrarão esse grupo e

agendar a primeira reunião.
Além da participação do Con
selho de Líderes Comunitá
rios (Clic), que representa as

associações de moradores, o
vereadorAltairAguiar irápro
por a abertura de espaço para
outras,entidades.

A formação dessa comis
são foi deliberada na audi
ência pública, nó último dia
22. O objetivo é incluir toda
a comunidade no debate,
resultando em um projeto
que atenda a ansiedade da

população.
A administração munici

pal cogita também a possibili
dade de contratar urn estudo
técnico para avaliar aspropos
tas. "Não temos a capacidade
técnica para apontar valores e .

a viabilidade de implantação
das novas linhas", explicou o

secretário de Planejamento
Urbano, Iran Siqueira.

Ele afirmou que o Plano

de Transporte Coletivo Urba
no de Guaramirim, apresen
tado em 2011 pela empresa
Tectrans, deCuritiba, é defici
tário. Além da desatualização,
o estudo teria avaliado valores
'e demanda apenas nas linhas
existentes. "O que a popula
ção quer hoje são novas li

. nhas e horários mais abran
gentes", disse Siqueira.

O Clic comemora a aber
tura de _um estudo com espaço
para a população expor suas
necessidades. "Os moradores
são os verdadeiros usuários,
que conhecem as reais neces

sidades", ressaltou a presiden-
'

te do conselho, Maria Isidoro.
MUDANÇAS Prioridade do novo edital será a

ampliação de linhas e horários mais abrangentes

Guaramirim

Reforço no
controle da
Influenza

Além do alerta contra
a gripe em Jaraguá do Sul,
medidas de prevenção
contra o VÍrus influenza
também estão sendo to

madas em Guaramirim.
Até agora foi registrada a

morte de um homem de

36 anos, seis casos positi
vos e oito aguardam con

firmação. Outros dois mo
radores estão internados
na U'I'I dó Hospital São

José, em Jaraguá do Sul.

Segundo o diretor da
Secretaria de Saúde, An
tônio Alexandre de Aze

vedo, a principal ação é

orientação intensiva nas

unidades de saúde e es

colas. Para evitar O contá
gio, é preciso seguir regras
básicas: manter os am

bientes arejados, mesmo

quando estiver frio; lavar
bem as mãos e com fre

quência; usar álcool gel;
manter uma alimentação
saudável e, ao tossir, pro
teger a boca e o nariz com
um lenço ou braço.

"Estamos trabalhando
com mais direcionamento
as pessoas fora dos grupos

'

de vacinação. Os números
mudam todo dia, as orien
tações são repassadas dia
riamente", disse Azevedo.
Além disso, a atenção nos

atendimentos médicos
também foi redobrada.
Como em toda região, a

rede segue o protocolo do
Ministério da Saúde, que
pede o início do tratamen
to diante dos sintomas.

Diante do número
elevado de casos, muitas

pessoas procuram as uni
dades de saúde em busca
das vacinas, que não estão
mais disponíveis. "Está
vamos de alerta desde
o começo e batalhamos

para atingir as metas de

vacinação. Muitos tinham
receio de tomar a vacina e

agora querem", destacou
Azevedo.

Jaraguá do Sul possui
35 'casos confirmados e

117 suspeitos de influen
za. Quatro pessoas estão
internadas na UTI.
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Desenvolvimento em avaliação
REFLEXÃO Mesmo .com bons resultados que' colocam Jaraguá
do Sul com boa avaliação no IOH, objetivo é melhorar esse índice

,Verônica Lemus

Jaraguá do Sul é o único

município do Vale do

Itapocu que está entre as

onze cidades catarinenses
com Índice de Desenvol
vimento Humano Muni

cipal (IDHM) classificado
como muito alto - entre

0,8 e 1. A avaliação da
cidade apresenta um re

sultado de 0,803, segundo
levantamento baseado no

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Censo de 2010.
O IDHM é um índice

que avalia o desenvolvi
mento humano dos muni

cípios brasileiros, levando
em conta fatores como

saúde, desigualdade social
e trabalho. Ele é composto
por três índices: longevi
dade, educação e renda.
As notas atribuídas aos

municípios vão de o a 1, e

quanto mais próximo de 1,
mais desenvolvida é a cida-

de. Os demais municípios
da região têm IDHM consi
derados como alto: Coru

pá (0,780), Massaranduba
(0,774), Schroeder (0,769)
e Guaramirim (0,751).

Em Jaraguá do Sul, de
1991 para 201O� o IDHM

passou de 0,602, índice
considerado médio, para
0,803. Isso representa um

incremento de 33,39%. Essa
taxa de crescimento ficou
abaixo da média de cresci-

mento do IDHM estadual
- que cresceu 42,54% - e na

cional - que incrementou
em 47,46% -, em relação
às duas últimas décadas.
Mesmo assim, o IDHM
do município está acima da
média dos IDHMs nacional
e estadual: 0,727 e 0,774,
respectivamente.

Para o prefeito Dieter.
Janssen (PP), a cidade está
"em uma boa situação", já
que ocupa a 34a posição
no ranking do IDHM en

tre os 5.565 municípios
brasileiros. Para ele, o

índice serve para uma re-

META É INVESTIRNO TURNO INTEGRAL
O Índice de Desenvolvimento Hu

mano Municipal (IDHM) para a edu
cação de Jaraguá do Sul passou de o,
404 em 1991 para 0, 755 em 2010, o

que representa um crescimento de
86,89%. Em 2000, o índice era de o,
652. Esse índice leva em conta a pro
porção de crianças e jovens que fre
quentam a escola ou que já tenham
completado determinados ciclos de

ensino, como fundamental emédio.
O IDHM da educação revelou que

em 201Ú apenas 1,69% das crianças
de seis a 14 anos não frequentavam a

escola, percentual que, entre os jovens
de 15 a 17 anos, atingia 20%. Conforme
explicou o secretário de Educação, El
son Cardoso, omunicípio utiliza como
referênciao Índice deDesenvolvimen
to da Educação Básica (Ideb), para

flexão sobre o que ainda é

preciso melhorar para au

mentar os números.
''Verificamos que Ja

raguá .não cresceu na edu
cação como cresceram os

outros municípios, por isso
. queremos reforçar essa

área", disse o prefeito. Uma
das propostas é implantar as
escolas em tempo integral,
para melhorar também a

classificação do município
no Índice de Desenvolvi
mento dà Educação Básica
(Ideb). ''Temos o compro-

, misso de que nos próximos
quatro anos nosso governo

uma análise da qualidade do ensino.
O secretário considera que qualquer
tipo de avaliação ajudá no direciona
mento dos trabalhos. Nesse sentido, a
secretaria tem como meta colocar, até
o fim do mandato em 2016, 50% das
escolas da rede pública funcionando
em horário integral. Para este ano, a

previsão é de que quatro a cinco esco
las funcionem nesse sistema.

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE VAI DEFINIRAÇÕES PARA A ÁREA
A esperança de vida ao nascer,

dado usado para o índice longevida
de, aumentou 6,3 anos nas últimas
duas décadas, passando de 70,6 anos
em 1991 para 75,2 anos em 2000, e

para 76,9 anos em 2010. A mortali
dade infantil - de crianças com me
nos de um ano de idade - reduziu
41% em Jaraguá do Sul, passando de
17,4 óbitos a cadamil nascidos vivos

em 2000 para 10,2 óbitos a cadamil
nascidos vivos em 2010.

Em uma rápida avaliação, o secretá
rio de Saúde, Adernar Possamai, consi
derem os números como positivos."Mas
não épelo fato de que estábomque não

podemos melhorar ainda mais", disse
ele. Nas próximas semanas, a secretaria
deve apresentarum diagnóstico da saú

,

de em que expõe os números do IDHM

e também dados do Ministério da Saú
de, que servirãocomobaseparaoplane
jamento de ações da secretaria.

A medida é um dos passos da ela
boração do Plano Municipal da Saúde.
"É como um plano de governo só que
específicopara a saúde. E como noPPA
(Plano Plurianual), também vamos ou

vir a comunidade através de oficinas ",
disse Possamai.

PROJETO JARAGUÁATIVA 'PARA IMPULSIONAR ARENDA LOCAL
A renda per capita média de Ja

raguá do Sul cresceu 66,73% nas

últimas duas décadas, passando de
R$ 666,86 em 1991 para R$ 816,54
em 2000 e R$I.111,85 em 2010. Já
a extrema pobreza - medida pela
proporção de pessoas com renda do
miciliar per capita inferior a R$ 70 -

caiu de 0,83%, em 1991, para 0;37%,
em 2000 e para 0,25%, em 2010.

De acordo com o índice de Gini, que
calcula a desigualdade na distribui-

ção de renda atribuindo valores de °
a 1, sendo ° igualdade total e 1 desi
gualdade total, Jaraguá do Sul apre
senta tendênciapara a desigualdade:
o Índice de Gini passou de 0,47 em

1991 para 0,48 em 2000 e para 0,42
em 2010. Segundo o diretor do Ins
tituto de Pesquisa e Planejamento
Físico-Territorial (Ipplan), Benya
mm Fard, o projeto Jaraguá Ativa
trabalha com o desenvolvimento
econômico e urbano do município

ajude, a elevar esse índice
(IDHM) na próxima edi

ção", declarou o prefeito. O
perfil completo do IDHM
de Jaraguá do Sul está dis

ponível no site: www.atlas

brasil.org.br.

Verificamos que Jaraguá
não cresceu na educação
como cresceram os

outros municípios, por
isso queremos reforçar
essa área.

�.te. J�.�n.!p�

IDHM

EDUCAÇÃO
Jaraguá do-Sul

·2010 - 0,755

• 2000 - 0,652

·1991- 0,404

Santa Catarina

0, 697 (2010)

IDHM

LONGEVlDÁDE

Jaraguá do Sul

· 2010 - 0,865

• 2000 - 0,836

·1991- 0,761

Santa Catarina

0,860 (2010)

no médio e longo prazo, incluindo
programas de qualificação profissio
nal para as profissões principalmen-

.

te da base da produção, e estratégias
para variar os setores da economia,
hoje dominado pelo setor industrial.

"Com isso a expectativa é de, au
mentar a rendamédia da população
e também promover a desigualdade,
já que com qualificação o funcioná
rio pode acessar melhores empregos
e serviços", comentou o diretor.

UI

IDHM
RENDA

Jaraguá do Sul

. 2010 - 0,793

• 2000 - 0,793

·1991- 0,711

Santa Catarina

0,773 (2010)
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PLENARIO
Inadimplentes devem ir para o Serasa
�cnicos da Secretaria de Administra
.1 ção já trabalham em um pré-projeto
que deve endurecer a cobrança de impos
tos municipais em atraso. Seguindo legis
lação aprovada em Joinville, a ideia, con
forme o secretário Sergio Kuchenbecker,
é permitir à cobrança de IPTU, taxas de
melhorias e ISS através de título de pro
testo em cartório. Os inadimplentes terão
o nome incluído no cadastro do Serasa, o
que deve contribuir para queda do calote,
hoje em quase R$ 70 milhões de impos-

Passaporte
Digital

O vereador Jocimar de Lima
-

(PSDC) esteve, na semana pas
sada, com o deputado Kennedy
Nunes (PP) para reivindicar a

instalação de um laboratório di
gital na Associação Beneficente
Vem a Nós (ABVN). O labora
tório é um dos programas do
Projeto Passaporte Digital, uma
iniciativa do deputado, que ins
tala ilhas com computadores
em associações e escolas para
o ensino gratuito de internet à
população. A verba vem do Fun
do Social, através de subvenção.

Médicos
,.,

naoparam
Segundo nota divulgada on

tem pela Secretaria de Saúde,
os médi�os da rede pública do

município não aderiram à pa
ralisação nacional da categoria
em protesto contra o programa
do governo federal Mais-Médi
cos e trabalharam normalmen
te nesta semana.

tos atrasados. Dinheiro que deixa de ser

investido nas demandas do município
em todos os setores, O objetivo é de que
o texto seja enviado à Câmara ainda este
ano. O debate tem tudo para ser quente,
como aconteceu na cidade vizinha. Mas
o governo está: se preparando para bata
lha. E, para a maioria da população, que
paga seus impostos em dia, a mudança
faria justiça. Paralelo ao detalhamento
da proposta, na próxima segunda-feira,
a Prefeitura começa a colocar em prática

o Refis, programa de recuperação fiscal,
que fornece um desconto de até 80% das
multas para quem optar pelo pagamento
em agosto. Historicamente, este tipo de
benefício não costuma ter o efeito dese
jado, até porque boa parte das dívidas é
oriunda de empresas que fecharam as

portas, faliram, e por isso não há como e

de quem cobrar. Mas, que se estime em

torno de 30%, dentro do total R$ 70 mi
lhões, o montante que dá para buscar, é
dinheiro que viria em boa hora.

LÚCIOSASSI

o nó da Saúde
Pressionado, o secretário de Saúde, Adernar Possamai (DEM), disse publicamente, du

rante ato de protesto pela morte deArcelino Sacani, vítima da gripeA, na presença do prefei
to Dieter Janssen e da viúva, que se o problema do setor for ele, está disposto a deixar o cargo.
Porém, por enquanto, não há movimento no governo que indique a troca, até porque a capa

_

cidade gerencial de Possamai é amplamente reconhecida. O que o secretário precisa entender
é que a Saúde precisa mais do que meramente seguir protocolos, necessita de doação extra
ede uma boa carga de disposição para quebrar paradigmas e contrariar alguns interesses.

EDUARDO MONTECINO

< Desconto para todos
O vereador Eugênio Juraszek (PP) deve apresentar uma

emenda modificativa à lei 6703/ 2009 que regulamenta desconto
no transporte escolar, através do cartão escolar.A legislação atual
determina desconto de 50% no valor da tarifa vigente para pro
fessores da rede pública de ensino que ministrem aulas ao pré
escolar, ensino fundamental e de jovens e adultos. A alteração
visa contemplar todos os servidores do setor com o desconto. Ju
raszek já conversou sobre o tema com o secretário de Educação,
Elson Cardoso, que teria gostado da ideia. \

Obras e projetos
Relatório mostra que a Prefeitura está com 98 obras em exe

cução, -licítadas, ou orçadadas, nas mais diversas áreas. Só em

pavimentação, o montante reservado é de R$ 22 milhões. Para a

finalização daViaVerde, devem ser investidos cerca de R$ 7,7mi
lhões. Porém; ainda será necessário desapropriar algumas áreas.

QUINTA-FEIRA, 1 DE AGOSTo" DE 2013

EM FOCO
Visita do qovernador Raimundo Colombo

, (PSD) às Prefeituras da região foi
desmarcada mais uma vez. o que se diz
nos corredores é que Colombo teme ser
constrangido por demandas internas da
sigla em Jaraguá, leia-se disputa pela

presidência.
• • •

Prefeitos da região discutem, hoje
na sede da SDR, estratégias para
coleta de resíduos eletrônicos.

Também será feita a apresentação do
Programa Inclusão Digital que recebe
estes materiais e os reaproveita na

montagem de computadores que são
destinados a crianças de baixa renda

com bom desempenho escolar.

• • +

Com o fim do recesso, a Câmara de
Jaraguá realiza sessão ordinária hoje
já no novo horário, às 15h. Na pauta,
investimentos na sede do Samae.

-

Vacina esgotada
Com a procura pela vacina

contra gripe A em alta, as doses
foram esgotadas em duas clíni
cas particulares no início des-

.

ta semana. O próprio vereador
Jeferson Oliveira (PSD) diz que
precisou ir a Joinville se prote
ger. Na volta, solicitou que a Se
cretaria de Saúde interceda junto
ao empresariado e disponibilize
mais pontos de vendas. A Prefei
tura tenta angariar do governo
federal doses para voltar a ofere
cer nos postos de saúde.
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Refo:nn pe a
o grupo de trabalho da Câmara que

vai elaborar propostas sobre a reforma
política no País lançou ontem uma pá
gina no portal e-Democracia, dentro do
portal da Câmara dos Deputados, para
acolher sugestões da população sobre a

reforma política, além de debater as pro
postas dos deputados. Lá estão disponí
veis fóruns temáticos e salas de bate-pa
po sobre o tema, além de uma biblioteca
virtual com dados da reforma. Os parti-

•

temet
cipantes também podem enviar suges
tões e perguntas durantes as audiências
públicas do grupo de trabalho. "Eu farei
chegar à mão dos parlamentares o que
for discutido na comunidade", prometeu
o deputado CândidoVaccarezza (Pl'-SP),
coordenador do grupo de trabalho, du
rante o lançamento do portal. Os temas
que têm mais chances de irem à votação,
este ano são a forma de financiamento
das campanhas e o sistema eleitoral.

./

POLITICA
QUINTA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 2013

Do PSDB para o PPS
Dado o fracasso da fusão com o

PMN, o PPS pediu a José Serra que
considerasse se filiar ao partido ime
diatamente e não somente no prazo
para troca de legendas para a eleição
de 2014, em 5 de outubro. O objetivo é

aproveitar a entrada do ex-governador
na corrida presidencial para arregi
mentar outros políticos. Serra não teria
se animado com a proposta.

Um palanque,
dois candidatos

A oposição ao governo federal tenta
se armar e deve trazer uma nova estra
tégia na eleição de 2014. Nos bastido
res, PSDB e PSB estão tentando fechar
acordo para que cada partido possa ter
o seu candidato a governador, quando
não for possível fazer aliança em torno

de um nome único. Mas, os palanques
terão a presença simultânea dos pre
sidenciáveis Aécio Neves, do PSDB, e

Eduardo Campos, do PSB. Em alguns
estados, o PSB poderá apoiar de saída
o candidato de Aécio. Se a eleição for
para o segundo turno, o candidatomais
bem votado terá o apoio do outro.

Participativo
Prefeito de São Paulo, Fernando

Haddad, lança hoje o Conselho Parti

cipativo Municipal, com integrantes
eleitos pela população, paramonitorar
investimentos e serviços públicos.

Aqui,maslá
Pode ser estratégia política, mas o anún

cio do senador Paulo Bauer (PSDB), ao go
vernador Raimundo Colombo (PSD), de que
a sigla está disposta a apoiar a administração
(leia-se ficar com cargos em troca de votos na
Assembleia), até dezembro de 2014, mesmo
sendo candidato de oposição, é para deixar
roxa Madre Paulina. E o que terá a dizer no
palanque Bauer em relação a Colombo? Coi
sas da política brasileira.

'-

Conselho cobra explicação
Representante da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no Conselho Na

cional do Ministério Público, Almino Afonso cobra explicações oficiais sobre a

compra de apartamento em Miami pelo presidente do Supremo Tribunal Fede
ral, Joaquim Barbosa. Segundo reportagens publicadas na imprensa nacional,
Barbosa criou a Assas JB Corp., no Estado da Flórida (EÜA), para a aquisição
do imóvel em 2012, o que lhe permite benefícios fiscais. Segundo o Conselho,
o fato de Barbosa ser proprietário da empresa está em desacordo com a Lei
Orgânica da Magistratura. Pela norma, um magistrado não pode ser diretor ou
sócio-gerente de uma empresa, apenas cotista.

Pauta prioritária
A partir de hoje, com a retomada

dos trabalhos legislativos, o Senado
deve dar continuidade à votação de

proposições da pauta prioritária, como
o passe livre para estudantes em todo
o país (PLS 248/2013), o fim do voto

secreto no Congresso (PEC 20/2013) e
punições disciplinares mais duras para
magistrados e membros do Ministério
Público (PEC 53/2011 e PEC 75/2011).

Na Rede
Fundadores da Rede, novo par

tido de Marina Silva, vão se reunir
no dia 10 de agosto para elaborar
uma lista de critérios para escolha
dos quadros da legenda. Decidirão
se vão exigir ficha limpa de todos
os seus filiados, por exemplo. Ma
rina é a favor da regra.

Crédito para catadores
o Banco do Brasil anunciou ontem a liberação de R$ 200 milhões em créditos

para empreendimentos de catadores demateriais recicláveis. O crédito é para ações
que permitam a inserção de cooperativas no mercado da reciclagem e a agregação
de valor na cadeia de resíduos sólidos. A iniciativa faz parte da terceira fase do Pro
grama Cataforte e tem ênfase em negócios sustentáveis em redes solidárias.

No aquecimento
ApresidenteDilma Rousseff (PT) esteve ontem em São Paulo onde anunciou in

vestimento de R$ 8 bilhões emmobilidade. No discurso, enalteceu ações do gover
no federal na área e criticou indiretamente o governador Geraldo Alckmin (PSDB)
ao dizer que a capital paulista é "a maior cidade domundo com o menor sistema de
transportemetroviário do mundo". A guerra PT x PSDB está só começando.

Calamidade na Saúde
A Prefeitura de Natal declarou ontem estado de calamidade pública

na saúde. Amedida vale por 90 dias e autoriza a Secretaria a contratar, por
meio de chamada pública, os profissionais necessários à continuidade dos
serviços e a comprar equipamentos diversos sem licitação.

'

Pressão deu resultado
O governo abriu mão de ampliar o curso de medicina em dois anos.

Pela proposta, os dois anos extras seriam obrigatoriamente de trabalhos
prestados no SUS. Agora, sob pressão da categoria, o governo passou
a defender que a residência médica se tome obrigatória. Hoje, para se

formar, o estudante não precisa passar pela ew�?�nc�a � I' r: I f (! I
' II i

Estágio nas favelas
A OAB propôs ao Ministério da Educação uma altera

ção no currículo dos cursos de Direito, que poderão incluir
um estágio em comunidades carentes do país. O estágio,
de seis meses, seria dentro do período do curso. Apropos
ta foi apresentada pelo presidente da OAB, Marcus Viní
cius Coelho, durante evento em Teresina. "A grade curri
cular do curso é do século 19, e a metodologia e o sistema
de avaliação são precários. Queremos um curso de Direito
que prepare cidadãos conscientes de seu papel no mundo
e não meramente burocratas ou tecnocratas", disse ele.

, I '

• I li ': '"
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Elevadores aguardam verba
ACESSlBlUDADE Prefeitura pretende adaptar prédios
públicos para uso de todos. Obra pode ficar para 2014

Carolina Veiga

l)ara cumprir uma soli
r citação do Ministério
Público, a Prefeitura de Ja

raguá do Sul pretende ins
talar elevadores nos órgãos
públicos municipais e as

sim proporcionar acessi
bilidade para pessoas com

dificuldades de locomoção.
Foram elencados como

prioridades os acessos nos

prédios da Prefeitura, da
Policlínica, do Pama I, da

Rodo�áriaedoAbrigopara
crianças e adolescentes.

Apesar de a instalação
dos equipamentos estar em
fase de projeto pela Secre

taria de Urbanismo, não há
previsão orçamentária para

que as adequações sejam
realizadas ainda este ano,
como explica o secretário
de Administração e Finan
ças, Sérgio Kuchenbecker.
"Este ano só será possível
se melhorarmos a arreca
dação. Sem isso, não há

orçamento e as obras ficam

para o início do ano que
vem", explica. A princípio,
cada equipamento custará
em torno de R$ 40 mil.

De acordo com o pre
sidente da Associação Ja

raguaense dos Deficientes
Físicos de Jaraguá do Sul
(Ajadefi), Valdecir Titon,
os empresários, ao serem

cobrados pela falta de aces

sibilidade nas empresas,
atrelam a melhoria a não

existência de acesso facili
tado nos órgãos públicos.
"Já passou a hora de insta
larem os elevadores. Assim,
os empresários não terão
mais desculpa para não se

adequar também. Quando
cobramos, questionam por
que precisam fazer algo se

os órgãos públicos não dão
exemplo", pontua.

De acordo com o gerente
de projetos da Secretaria de
Urbanismo, Ivan Wolter, a

documentação para encami
nhar o edital está em produ
ção. "Estamos viabilizando
os projetos para as adequa
ções dos prédios públicos
e cotando preços. Essa é a

primeira etapa para lançar a
licitação", argumenta.

PRONTOATENDIMIRlOMl'
����,,�'"l."'1".

PRIORIDADE Pama 1 está na lista da Prefeitura para receber equipãmento

B$3milhóes

Verba garante desassoreamento dos principais rios
A Secretaria do Estado de

Defesa Civil garantiu a execu

ção do desassoreamento de 132
pontos nos principais rios de

Jaraguá do Sul. De acordo com

o assessor da Secretária do Es
tado de Defesa Civil, Emerson
Emerim, é esperada uma análi
se sobre o orçamento da Secre
taria para decidir se os recursos

previstos para as obras, em tor-

no de R$ 3 milhões, sairão dos
caixas do Estado ou da Secreta
ria Nacional de Defesa Civil.

Segundo explica o secretário
de Defesa Civil do município,
Marcelô Prochnow, o recurso

para as obras serão aplicados
diretamente pela Defesa Civil
do Estado. "Ele (o recurso) vem
em forma de serviço, a Secre
taria que contrata, através de

aA IOES CORDO Duas mil calçadas foram construídas
neste ano, mas só em 13 casos a licença foi solicitada

licitação, a empresa que fará os

trabalhos", diz Prochnow. Ape
nas no Rio Jaraguá, o desasso
reamento acontecerá em 11 qui
lômetros de extensão.

Com o desassoreamento de

132 pontos nos rios Jaraguá,
Cerro, Rio da Luz e Itapocu, a

expectativa de Prochnow é que
os leitos estejam 'em condições
de não sofrer enchentes duran-

te o período de maiores chuvas,
entre novembro e fevereiro. "As
obras (de desassoreamento)
não são muito demoradas. Le
vam em torno de três a quatro
meses para o serviço ser conclu
ído", analisa o secretário.

Os pontos mapeados pela
Defesa Civil indicam áreas obs
truídas por areia e sedimentos,
em consequência da erosão das

margens. Esses bancos de areia

impossibilitam o escoamento

da água, gerando os alagamen
tos. Na operação de desasso
reamento, a areia, o seixo e o

cascalho serão -retirados dos
rios com maquinário ou dragas.
Parte desse material será utili
zada pela própria Prefeitura no

reparo de obras públicas, ruas e

pavimentação.

Comissão revisa leis

90% das .calçadas estão irregulares
normas atuais devem ser trans-

.

muro e calçada. Estou 15 anos pe
formadas em uma única lei. "Es- dindo a substituição da letrinha

Cerca de 90% das calçadas
existentes em Jaraguá do Sul
estão irregulares, com nível ina-

.

dequado, falta de acessibilidade
ou inaterial impróprio. Este ano,
dois mil novos passeios foram
construídos, mas apenas para 13
obras foram solicitadas licenças
na Prefeitura. As informações in
tegram o relatório que a Comissão
das Calçadas prepara com o intuito
de criar um projeto padrão para a

construção dos passeios públicos,
que leve em consideração a aces

sibilidade, o nivelamento e o ma

terial utilizado nas obras.
A comissão também finali

za a elaboração de uma nova le

gislação. Segundo o presidente
do grupo, Carlos Engel, as seis

tamos analisando a experiência 'e' por 'ou''', pontuou.
da legislação existente para criar Outra proposta avaliada pelo
uma que, de fato, resolva o pro- grupo, segundo Engel, é a inclusão,
blema das calçadas irregulares", nas licitações futuras para asfalta
pontua. A previsão é de o projeto mento, da construção das calçadas.
seja entregue para votação na Câ- Desta forma, a Prefeitura ficaria
mara de Vereadores até o fim de responsável pela obra. "As calça
setembro. - das fazem parte da obra de pavi-

Segundo o integrante da co- mentação, por isso, elas deverão
missão e fiscal de posturas, Car- ser incluídas nas licitações futuras,
los Piske, a legislação atual não a exemplo do que foi feito no Bair
funciona na prática. Um dos ro Santo Antônio", adianta.
exemplos citados por ele é o arti- A comissão é formada por
go que dispõe sobre o aumento do representantes da Secretaria de
valor do IPTU nos casos em que o Urbanismo e da Fundação Insti
morador não possui o passeio. "A tuto de Pesquisa e Planejamento
lei diz que o IPTU deve ser dupli- Físico-Territorial de Jaraguá do
cado caso o munícipe não tenha Sul (Ipplan).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



oCORREIODOPOVO QUINTA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 2013

Luan Santana
na Arena Jaraguá
SERTANEJO Em turnê nacional, cantor se apresenta
neste sábado em Jaraguá do Sul. Ingressos à venda

Bárbara Elice

Qcantor Luan Santana sobe
ao palco da Arena Jaraguá

na noite deste sábado. Ele traz
no repertório os sucessos mais
recentes, como "Nega", "Amar
não é pecado" e "Te esperan
do". Os ingressos estão dispo
níveis nos pontos de venda e

nos sites da BlueTicket e In

gressosêt';
Os portões da Arena serão

abertos às 18h. A previsão do

iIiído do show é às 21h, com a

dupla Dany e.Rafa, de Timbó.
k -e'Xpectativa é que cinco mil

pessoas assistam a apresenta
ção de Luan Santana. A classi
ficação é 16 anos.

Luan Santana traz a Ja

raguá do Sul o show da turnê
2013, com músicas do últi-

mo álbum "As Melhores ...Até
Aqui". Além das apresentações
pelo Brasil, o cantor também
trabalha atualmente na grava
ção do seu terceiro DVD. Se
rão 18 músicas, com imagens
de shows em Belo Horizonte,
Goiânia, Rio de Janeiro e São
Paulo. O lançamento acontece
em novembro.

Os ingressos para a arqui
bancada superior e pista estão
no 'primeiro lote. A arquiban
cada inferior está no segundo
lote e a pista VIP no quarto.
A arquibancada vip chegou ao

quinto e último lote. Além da

comercialização de ingressos
nos sites, os pontos de venda
em Jaraguá do Sul são o Res
taurante Villa, Posto Mime
Matriz e o quiosque da Água de
Cheiro, no shopping.

EDUARDO MONTEClNO

SUCESSO Em 2012, a Festa dos Amigos reuniu mais de dez mil pessoas

INGRESSOS
Pista VIP (4° lote): R$ 80

Pista (1° lote): R$ 30

Arquibancada VIP (último lote): R$ 100

Arquibancada superior (1° lote): R$ 20

Arquibancada Inferior (20 lote): R$ 40

DIVULGAÇÃO

Reunião .

.Agito da Stammtisch
é neste sábado

Quinze mil pessoas
devem se reunir na tradi
cionaI Festa dos Amigos,
que acontece neste sába

do, no Parque Municipal
de Eventos, em Jaraguá
do Sul. Em sua 11 a edição,
a Stammtisch volta para o

mês de agosto no calendá
rio de eventos da região. A
festa terá início às ioh.

Serão 110 barracas es

palhadas pelo Parque de

Eventos, com grupos de

Jaraguá do Sul, Pome

rode, Corupá, Blumenau
e Joinville: Churrasco,
cerveja e música serão as

I, 'I' f\tpções principais da fes-

ta que se estende por todo
o sábado. Visitantes pa
gam R$ 2 a entrada.

Para este ano as novi
dades são os desfiles de
bicicleta "centopeia", do
barril de chope e da "ja
biraca" - carro antigo.
Participam também o bo
neco Wilfred e as rainhas
e princesas da 2Sa Schüt-

,

zenfest. No local será
. comercializado chope e

alimentos como batata re
cheada, cachorro quente
e churros. O dinheiro ar

recadado pelo ingresso de
visitantes será repassado
à Apae de Jaraguá do Sul.
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Visita da sogra
Paulo e Angela estão sentados no balcão da cozinha, tomando

seu café da manhã antes de cada um seguir para seu

trabalho. Enquanto Paulo lê o jornal, comenta com Angela:
- Olha, amor. Vai dar sol no fim de semana. Coisa boa, hein?
- É mesmo. A gente poderia pensar em alguma coisa para
aproveitar o sábado e o domingo.
- Como o que, por exemplo?
- Sei lá. Podíamos passar o fim de
semana num hotel. O que você
acha?
- Acho que não vai dar, querida.
Teremos que fazer alguma coisa

por aqui mesmo.
- Por que não dá, você tem algum
compromisso?
- É que a minha mãe vem passar o
fim de semana conosco.
-Asua mãe?
-Sim.
- Quando ela disse que viria?
- Não lembro bem, segunda, ou
terça...
- Segunda ou terça? E quando
você ia me dizer?
- Estou dizendo agora.
- Agora, Paulo?
- Qual o problema?
- Quando ela. chega?
- Hoje a noite, amanhã de
manhã... Sei lá ...
- Hoje, Paulo? Olha como tá a

casa! Por que você não me disse
antes? Se eu soubesse que sua

mãe iria vir, eu pediria para a diarista vir hoje. O que sua mãe
vai pensar de mim?
- Relaxa, querida. É só a minha mãe, estamos em família.
- Relaxar como, homem? Nem compras eu fiz! Ela vai ficar
dizendo que eu não sei cuidar da casa.

- Ela não vai falar nada.
- Claro que vai. Ela não deve gostar
muito de mim.
- Isso é insegurança sua. Claro que
ela gosta de você, Angela.
- Ela parece que está sempre me
testando.
- É o jeito dela. Logo ela acostuma
com você e isso passa.
- Logo ela acostuma? Em dez
anos de casados ela ainda não se

acostumou?
- É que ela nos visita pouco.
- Visita pouco por que ela não

gosta de mim. Não gosta da minha
comida, não gosta do jeito que eu
lavo suas roupas, do jeito que eu
arrumo a cama e não gosta da cor
do meu cabelo.
- Ela é preocupada. Querque eu seja
bem cuidado, como era em casa.

- Eu não cuido bem de você?
- Cuida ... Mas, mãe é mãe ...
- Mãe é mãe e sofá é sofá, o que
você acha disso?
- Acho que, se você me colocar pra
dormir no sofá, aí que minha mãe
não vai gostar mesmo de você.

Clique animal

<'

DESAPAREClMENTO A cadelinha
Lilica desapareceu nas redondezas
da Arena Jaraguá, após ter sido
atropelada. Aparentemente não teve
ferimentos, apenas ficou assustada
e saiu correndo. A família está à
procura dela desde sábado. Quem a

encontrou pode entrar em contato
no 3372-3518, 9168-4054, 9954-5228
ou e-mail: thibes.adv@hotmaiLcom.

Envie a

foto do seu

animalzinho
para

contato@
beatrizsasse.
com.brou
encontre um

companheiro
. de e$�itnação
nas páginas
do Facebook
da Ajapra e

do Focinhos
Carentes
Jarªguá
do Sul

Amizade
TE iNAptA
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Alan P. Natali

Alexandre Luis Wille
.

Anderson M. Moski
Anilda Engel
Claudete Gruner

Claudete Schneider
Cristiane Bachmenn

Diogo Paupitz
Dione R. Fontana

Domingas Leandro Cisz
Edenilson Varela

Edson V. da Silva

Franciele de Paula

Gabriella Périco

Gilberto Venturi

Guenther Grutzmacher
Jean Luiz Dalri

Jéssica H. Hornbuing
João Paulo Laurindo

Luciane S. M. Zoz
Luiz A. Hauck
Marlene Ap. H. Martins
Marlene Man_nes
Monitchelie Braz
Noneci C. J. Backes

Áiubens Franzener

Roberta Jacobi Longui
Rosa Mistica Forlin Prestini
Rubens Franzener
Salete B. Hanssen

.

Serley Erthal

Williams Bassani

Ney Matogrosso - Músico
• Bruna Lombardi - Atriz
• Felipe Camargo - Ator

Curiosidade
1 de agosto ...

.. , é o 2130 dia do ano
no calendário gregoriano.

I Faltam 152 para acabar o
ano. Dia Nacional do Selo.
Dia do Poeta de Literatura
de Cordel. 1834 - A

escravatura é abolida no

Império Britânico. 1914 - A
Alemanha declara guerra
à Rússia. 1981 - É fundada
a rede de televisãoMTV.
1993 - O Cruzeiro Real é
adotado como nova moeda
brasileira, substituindo
o-Cruzeiro, por excesso
de zeros. As notas são

aproveitadas e carimbadas
com o novo nome.

Fonte:Wikipedia
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Stammtisch
Chega neste sábado mais uma edição

do tão esperado evento diurno do calen
dário anual jaraguaense. A 11a Stammtis
eh será realizada novamente no Parque
Municipal de Eventos, com início às ioh e

encerramento previsto para 18h. Será co
brada taxa de ingresso na portaria de R$2
(seja a pessoa integrante ou não de gru
po), cuja arrecadação será inteiramente
doada à Apae. Estaremos na barraca 101,

junto à galera da Cervejaria Stannis, que
vai trazer o afinado trio d'O Bardo e O

Banjo pro agitomusical (em modo acústi
co, conforme pedem as regras).

FOTOS ERIC DE LIMA

Gardânia Priscila e Débora Cristina Pansera marcando

presença no agito de domingo do Sam'Bar

Cesar
Eduardo

Silva, Luciano
Sales e

Vinicius
Erthal de

passagem
pelo happy

hourno

$acramentum
Pub

� ,
: � ..

Sorteio
Últimas chances para a Sorte de quem ainda não ga

rantiu entrada para o grande show que vai rolar com
Luan Santana sábado na Arena Jaraguá. Às 12h de

hoje faremos sorteio de 5 pares de ingressos, acessem
o PorAcaso.com para mais informações.

Buteco do Fogão
Inaugura oficialmente neste sábado, às 19h, um

cantinho em Guaramirim mais que caprichado pra re

ceber a galera que gosta de eventos esportivos, bater
uma bola ou tomar umas com os amigos. Quem passar
ali na Rua Otto Lemke, próximo ao Curupira, vai ver o

society Buteco do Fo

gão celebrando à toda,
no evento

.

que ainda
contará com apresen
tação da banda Fly-X
para marcar a noite.
Vale conferir as fotos
do point, a URL para
a fanpage é facebook.

comjButecoDoBota.
O telefone para conta

to é o 3373 1956.

'Música
Outro destaque do mês na agenda da cidade, dia

23, uma sexta-feira, o cantor e compositor Zeca Balei
ro apresenta "Piano e Voz" no Grande.Teatro da Scar.
O show traz novas e antigas canções autorais, além de
várias releituras de músicas do seu repertório afetivo.

Acompanhado apenas por Adriano Magoo (piano, sin
tetizadores, samplers e acordeon), o artista garante boas
surpresas, entre canções inéditas, sucessos em novos ar

ranjos e releituras. Os ingressos já estão avenda, prati
camente encerrando 010 lote - R$ 80 a inteira. Liguem
no 3275 2477 para mais informações.

Rex .Johnson em disco
-, Boas novas quanto ao californiano favorito de centenas
de jaraguaenses. Mr. Rex�Dhnson está trancado em estú
dio junto ao multi-instrumentista Ed Rossi dando forma
a um novo disco, que contará inclusive com participação
de músicos de bandas como Destilado B e Coice de Mula.
O quem vem aí é um fino álbum de blues e folk-rock, que
inclusive já tem um aperitivo para degustação online ...
Acessem a URLbit.lyjle8z8SKpara conferir faixa ematar

saudade da voz deste grande cara, figura de ouro de algu
mas das baladasmais memoráveis que essa cidade já teve.

,
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-

Renata Pinheiro e Luana Pacheco da Rosa
em destaque na galeria do London Pub

",

Balonismo
Para quem perdeu a grande notícia da semana pas

sada, a gente reforça: Jaraguá do Sul terá em setembro
um evento aéreo, será o Festival Marisol de Balonismo.
O festival acontecerá dias 14 e 15, trazendo pilotos de
todo país para a cidade. Paralelo acontecerá um evento

de vôo livre para paraglider e parapente, e também um

concurso fotográfico tendo balonísmo como tema

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BOIll dia!
Bom dia, urbe sorriso. Hoje

é super quinta-feira. Estamos
em agosto de 2013! Exatamen
te no dia 10• Cá pra nós, não
vou muito com a fuça deste

mês, sabia? Se olharmos os re

gistros da história mundial, só
aconteceram coisas ruins no

mundo neste mês de agosto.
Para a turma mais antiga, que
não é o meu caso, se é que você
me entende, agosto é o mês do

"desgosto". Subir no altar para
o tradicional "sim" em agosto,
nem pensar! É separação fu
tura na certa! Mas, crendices
a parte, afinal, cada um tem o

direito de ter a sua, vamos à
coluna social de hoje, que será
lida por mais de 30 mil pesso
,as, fora os virtuais. Antes, uma
frase para você curtir: "Lute
com determinação, abrace a

vida com paixão, perca com

classe e vença com ousadia,
porque o mundo pertence a

quem se atreve e a vida é mui
to bela para ser insignificante"
(Charlie Chaplin).

Almoço Especial
Dia dos Pais!

Cerveja
Itaipava ex cl 12 350.

CL���

MAURICIO HERMANN

I.

Garage
A porta da Garage, o senadi

nho mais borbulhante da urbe

sorriso, reabre hoje, às 18 horas.
O encontro mareará a 36a edição.
Não perco por nada!

London
Hoje, quem dá o tom na mú

sica ao vivo no London Pub é a

super dupla Elton & Fernando.

Presença também do DJ Diego
Feller. Ponto famoso de nomes

catalogados de nosso high, hoje
o London tem encontro marca

do com você. Quinta imperdí
veLAnotem!

'P'íR�
Cintya
Regina
e Marisa
Pétrolli

prestigiaram
o coquetel de
inauguração
daA&E
Outlét Chic

NAS RODAS

o boa praça Maicon Lima,
o Blca.ao lado de sua

esposa, Lena, programa
viagem internacional. O
roteiro? Você vai saber

apenas quando ele voltar.

Sorry!

., ., .,

Hoje, o Restaurante Galo
Londrino tem um cardápio
super especial para você
recarregar a sua energia.

.

O Galo Londrino fica em
frente à Studio FM, na

área central de nossa city.
Vale conferir!

A gàtinha Laura
Matheussi, filha do

. casal amigo, Osni e
Marlei Matheussi, foi
a aniversariante mais

festejada de ontem na

cidade. Ela' completou
13 aninhas.

Moa Gonçalves

3370-3242-

Boa da semana
"Lanche do McDonald's tem o melhor custo-benefício", diz

especialista. "Principalmente para o próprio McDonald's", disse
outro, ainda mais especializado. Boa!

Pensando bem...

Ficar preocupado não resolve os problemas de amanhã, só
tira a paz de hoje. Fato!

Quando todos estão contra você, quer dizer que você

está absolutamente errado, ou absolutamente certo.

AlbertGuinan

FOTOS MAURICIO HERMANN

• Inaugurou
Sob a batuta das antenadas da moda Anna

Gayoso Neves e Janaina Ferreira de Lima, na
.

noite de terça-feira, dia 30, inaugurou em Jara

guá do Sul amodernaA&EOutlet Chie.Uma loja
multimarca com as maiores novidades do mun
do fashion masculino e feminino. O espaço está
localizado na Rua Domingos da Nova, 462.

�_i,�,ll �, ..

'

BALADA Sibele Lorenzetti, linda, nos
corredores das baladas da moda

Dicas
Para almoçar ou jantar, tanto faz cerno tanto fez, assim dizia a

minha mamis, a dica é o Restaurante Califórni� Lanches, na Barra,
bem ao lado do Senai. É tudo demais. Sabemos que a carne é a me
lhor e não tem para ninguém, mas experimente as saladas e sobre
mesas. São de comer e passar mal de tão boml

Upper
'Nos metros quadrados dos amigos, Alex e Leandro, leia-se o

Upper Floor, amanhã tem super noite concorrida com o pagode do
grupo Atitude e bom sertanejo do cantor Fernando Lima. A noite
também terámuita gente bonita.

Feijoada doMoa
E a novidade da Feijoada do Moa, hein? Os primeiros

200 ingressos acompanham uma chave. Depois eu conto

por quê! Combinado!?

Buxixo
Tem um amigo super descolado que fica o dia todo enfurnado no

,
escritório e anda desfilando com um bronze à lá surfista havaiano.

1IIIIIIIIIIIIIA@hdeseráqueeleandapegando"sol"?Dixxpra noixx, dixx!?
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moagoncalves@netuno.co

Rua !latão do Rio 0",00>. 964, Centro I Jruaguá do Sul

TE CONTEI
.. Hoje, no Sam'bar, tem
"pagode diferente" com
Smirnoff 50% off.

.. � a-sálada de Congrio
com Salmão? Você já
experimentou a do Cheers
Irish Pub? Corra, você não
sabe o que está perdendo!
Para mim é a melhor da região
e não se fala mais nisso!

.. Os aniversariantes de
amanh& são os irmãos e
amigos deste colunista, César e
Fabiola Rocha. Parece que vai
ter festão no pedaço.

.. Hoje, quem recebe o

merecido coro de parabéns é
Wanderson Siewert. Os nossos
maiores cumprimentos.

11> Tem romance novo na urbe

sorriso. Quem? Não conto
nem muerto.

.. O empresário Alidor Lueders
é destaque na Revista Nossa,
edição de agosto.

• Você já fez caridade hoje?

• Com essa, Fui!

..
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Tirinhas

Piadas

Cara dura

No ônibus, a namorada diz ao namorado:
- Não estou gostando de ver você paquerando aquela loura que está

ali no banco da frente!
- Quem, eu? - pergunta ele. - Paquerando aquela gata, de

minissaia verde, blusa marrom, meias pretas e casaco de camurça?
- É essa mesma!
- Besteira, amor! Eu nem tinha reparado nela ...

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Wolverine: Imortal Ação - Leg. - 128 min -

Censura: 12 anos -14h, 16h30, 19h, 21h30
ARCOPLEX2
• 0_ Homem de Aço - Aventura - Leg. - 143 min - Censura: 12 anos - 15h50, 18h30, 21 h1 °
• Turbo - Animação - Dub. - 95 min - Censura: Livre - 14h

ARCOPLEX3
• Meu Malvado Favorito °2 - Animação - Dub. - 98 min - Censura: livre - 13h50, 15h45,
17h40,19h35

• O Cavaleiro Solitário - Ação - Leg. - 149 min -

Censura: 14 anos - 21 h30

JOINVILLE
• GNC GARTEN
• Wolverine Imortal - 13:40, 19:00 - 3D 0- DUB - Ação
• Wolverine: Imortal - 16:20, 21 :40 - 3D - LEG - Ação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 15:40, 21 :20 - NAC - Comédia
• O Concurso - 13:50, 17:40, 19:30 - NAC . Comédia

'Turbo-13:10, 15:10, 17:10-DUB-Animação
• O Cavaleiro Solitário - 21 :50 - LEG - Aventura
• Truque de Mestre - os Ilusionistas - 19:20 - LEG - Suspense
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:00, 15:00, 17:00, 19:10 - DUB - Animação
• O Homem de Aço - 21:10 -_ DUB

. Ação
• Wolverine: Imortal - 13:30, 16:10, 18:50,21 :30 - LEG - Ação
• Turbo - 13:20 - 3D - DUB - Animação
• Guerra Mundial z - 19:40 - 3D - LEG - Ficção
• Meu Malvado Favorito 2 - 15:20, 17:30 - 3D DUB - Animação
• O Homem de Aço - 22:00 - 3D - LEG - Ação
• GNC MUELLER
• Wolverine lrnortal . 18:45 - 3D - DUB - Ação
• Wolverine: Imortal - 21 :25 - 3D - LEG - Ação
• O Homem de Aço - 15:50 - 3D DUB - Ação
• Turbo - 13:45 - 3D DUB - Animação
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:00, 15:00, 17:00 . DUB - Animação
• O Homem de Aço - 19:00, 21 :50 - LEG - Ação
• Wolverine: Imortal- 13:30, 16:20, 19:10, 21 :40 - DUB - Ação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 21 :40 - NAC - Comédia

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.

o
IftS
C>
=
-

O
CI)

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Temperatura
elevada
o tempo continua firme com sol
entre nuvens devido aumamassa
de ar seco. Temperatura baixa na
madrugada, especialmente no
Planalto Sul, commínimas próximo
a O°C nas áreas altas. No decorrer do
dia as temperaturas se elevam e as

máximas devem superar os 25°C.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

� :(}
Ensolarado

AMANHÁ
MíN: 12°C
MÁX: 26°C Parcialmenle

Nublado

� -j

SÁBADO
Instàvel

MíN: 13°C
MÁX: 23°C

•
- • •

•
,

•
•

•
• •

•
•
•

•

.\ •
•

HORIZONTAIS
1. Q / (Pop.) Equipe ou indivíduo habitualmente ven-

cedor
2. O templo da arte cênica 2
3. Aparentemente sem vida
4. Um esporte praticado com o auxílio das ondas / 3

Estar, existir
5. A trama usada pela aranha para apanhar insetos / 4

Um sólido com vértice
6. Aquele que é perito em brasões 5

7. (Bíbl.) O gigante derrotado pelos israelitas em Ba-
6

san / Prefixo: afastamento, ação contrá!ia / As
iniciais do pugilista Jofre. 7

8. A derrota de um pugilista que, derrubado pelo
adversário, não consegue levantar-se em dez 8

segundos
9. Fortuna adversa / Terceira pessoa do plural (fem.) 9

10. Documento de Ordem de Crédito / O ex-piloto de
corridas Alain, tetracampeão mundial de Fórmula 10

1
11. 'A Brasil é uma das principais vias de entrada e 11

saída da cidade do Rio de Janeiro
12. Pedaços de carvão, incandescentes, sem cha- 12

mas, próprios para assar carnes
13

13. Limite de vencimento / A liga da caca-tone.

VERTICAIS
1. Aquilo que se tem dúvida, discutido
2. Espécie de sapo grande / Prazer, fruição I Sufixo

do Brasil, nos endereços da internet
3. Diz-se de faixa de idade / Indivíduo reles, despre-

zívei
4. Empacotar / Um dos sobrenomes de Caminha,

escrivão da descoberta do Brasil

•
5. Uma forma carinhosa da criança chamar seu ge-

nitor / Possessivo masculino / A unidade mone-

tária do Uruguai e da Argentina
6. (Fís.) Abreviatura de atmosfera / Poço
7.lndivíduos encarcerados / A atriz paulista Mafalda
8. O fim da. .. fusão oi Aquele Que é / As iniciais do

construtor do 14-Bis
9. Acertado previamente °

.d

234 5 6 7 8 9

'opejsn!e
-?ld °6 'osv 'ajU3 '0\1 oe 'eS!013 'sosald °L 'eUlajS!O 'Wl\f °9 'osad 'nallJ '9!ed 'S

'Z!!A 'lepJejU3 0. 'yleõeo 'R�YI3 °8 'lS '010!) '9nX °0 'OpRUO!lSano "

:SWOllH3A
°O�\I 'OZ!!1dn 'SeSela oe: j

'epiUaA\f -II 'jSOld '000 °0l.'seI3 JeZV °6 'ajnR30N os 'r3 'saO '50 '1 'RjSiUl1\f °9
''-U03 'Riai os 'las 'ajJns 0. 'aWitJYX3 °80'OIjeal oe: 'ogdRd 'ano 0, :SI\flNOZIHOH

OIt)nlOS
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Hélio é obrigado a assinar a intimação entregue pelo poli
ciai, que avisa que ele está proibido de viajar. Bibiana e Donato

tentam ajudar Hélio, mas acabam sendo insultados pelo filho.
Cristal pede ajuda a Ester para resgatar Dom Rafael no Rio de

Janeiro. Dionísio passa instruções para orientar o depoimento
de Hélio na delegacia. Doralice ajuda no parto de uma mulher,
que morre após o nascimento da menina chamada Beatriz.
Doralice deixa uma carta de despedida para as freiras do con

vento, levando Beatriz em seus braços. Hélio fica apavorado
ao perceber que foi enganado por Dionísio e que pode ser ex
terminado pelo advogado do ex-patrão.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Fabinho invade o quarto de Amora, e Irene se espanta

com sua presença. Tábata impede Perácio de brigar com
Brenda, e Filipinho apoia o pai. Irene fica intrigada com o com

portamento de Fabinho.Wilson tenta conquistar Pedrinho. Ro
semere confessa a Odila que ainda é apaixonada por Perácio.
Brenda pensa em como deixar Perácio com raiva de Roseme
re. Bárbara faz um acordo com o diretor da clínica de repouso.
Verõnica fala para Renata que Palmira vai abandonar Érico.
Tito sugere que Brunetty faça a nova campama da Class Mídia
com ele. Perácio avisa a Rosemere que tentou pedir a separa
ção para Brenda. Bárbara volta para casa. Amora anuncia, no
programa de Sueli Pedrosa, que vai abandonar sua carreira.

Glória pede perdão a Bento ao chegar em sua casa. Bárbara
desafia Irene.

• AMOR ÀVIDA - GLOBO - 21H
César se enfurece com a revelação de Edith, e Félix briga

com a esposa. Vivian sugere que Perséfone embriague Rafa

el antes de levá-lo para casa. Félix expulsa Edith da mansão.
Paloma conversa com Jonathan e tenta ajudá-lo a aceitar o

pai. Atflio, Márcia, Valdirene e Carlito chegam ao show de forró.
Perséfone leva Rafael embriagado para casa. Pilar e Bernarda

VARIEDADES
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Sangue Bom

'Me serve, vadia!', manda Tina, em vingança contra Bárbara
Tina (IngridGuimarães) tanto se inspirou emNina (Debo- a atriz, que a empregada põe em prática a cartada final de sua

ra Falabella) deAvendia Brasil, que a famosa frase que mar- vingança com o maior humilhação que a diva poderia passar.
cou a novela, vai ser dita novamente. Só que desta vez, para A empregada se prepara para a refeição e como alguém tem

arrasar com Bárbara Ellen (Giulia Gam)! Tina não desiste en- que servir a nova 'madame', Tina enche o peito e solta a or

quanto não_acabar com sua maior rival, e é só ficar a sós com dem, com a famosa frase: "Me serve, vadia!"

consolam Félix. Paloma apoia o irmão e o deixa sensibilizado.
Félix e Jonathan conseguem se entender. César culpa Pilar

pela orientação sexual do filho. Rafael dorme, e Perséfone fica
frustrada. Joana comenta com Luciano que possui algumas
economias, e ele a beija. Márcia obriga Valdirene a ir para o

camarim do cantor de forró. Carlito começa uma briga com os

seguranças, e Atnio acaba levando uma pancada na cabeça.
Edith, Tamara e Jonathan vão para a casa de Gigi. F

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Beto pergunta a Tobias o que está acontecendo entre ele

e Clarita. O barista responde que eles estão namorando e Beto
fica sem entender, pois acreditava que Clarita gostava dele.

Maria Cecilia diz a Carol que ela receberá todos os seus direi

tos. A garçonete pergunta se Junior sabe sobre sua demissão
e Maria Cecnia afirma que sim. Ao sair da sala, Carol se encon
tra com Junior. A moça o ignora e o rapaz não entende. No or

fanato, as meninas brincam no quarto. Mili, Pata e Ana-mexem
no computador. Carmen dá sermão nas meninas e sobe para
o quarto para acabar com a brincadeira das outras chiquititas.
Com os olhos vendados, Tati pega na mão de Carmen e diz

que parecem mãos de bruxa velha: Irritada, a megera leva a

garota para a sala e lhe dá vários puxões de orelha. Sofia não

gosta do que vê e pede para que carmen solte a menina. Os

funcionários do café Boutique se preocupam com Carolina. A

garçonete avisa aos amigos que foi demitida. Todos se surpre
endem e pensam que foi Junior que a demitiu.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Xepa desmaia. Rosália fica incomodada ao pensar em Lis

e Benito juntos. Júlio César fica pensativo diante da revelação
de Vitor Hugo. Inocência chama atenção na feira. Dafne fica in

comodada. Xepa desperta e afirma que viu Esmeraldino. Meg '

fica feliz ao saber que Isabela está grávida de gêmeos. Cintia
conta para Édison que Rick quer ir em sua casa. Robério pen
sa em um plano para capturar a mulher da fronha rosa. Dori

valdo decide descobrir o que Esmeraldino procura. Júlio César
decide dar uma chance para Benito. Rosália e Lis também são
chamadas para um encontro com o empresário, no mesmo

horário. Feliciano diz para Édison que tem uma proposta.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Nasce primeiro filho
de Evan Rachel Wood

Evan Rachel Wood celebrou esta semana o

nascimento de seu primeiro filho, fruto de sua

união com o ator britânico Jamie Bell, com
quem se casou. em outubro do ano passado.
Embora a atriz não tenha dado mais detalhes
sobre o parto e a data exata do nascimento, a
estrela da série de televisão True Blood reve

lou que é mãe de um menino. O representante
de Wood, de 25 anos, confirmou: "É um lindo

bebê, e os pais estão encantados, além de da
rem omelhor de si para que tudo seja perfeito".

Visitas de Bruna a

Neymar devem ser

pagas pelo Barcelona
Bruna Marquezine não sofrerá tanto assim

com um relacionamento à distância, agora que
Neymar se apresentou oficialmente ao Barce
lona. Isso porque as viagens da atriz à Espanha
deverão ser pagas pelo time catalão. O contra

to do craque com o Barça teria uma cláusula
em que o clube se compromete a bancar a ida
de Bruna - assim como de alguns amigos de
Neymar - à Espanha, a cada dois meses. Ney
mar fez o seu primeiro treino na segunda-feira.
Enquanto isso, Bruna está no, Brasil fazendo

presenças vips e campanhas publicitárias en

quanto não começam as gravações da próxima
-

novela das nove-da Globo:
- - ., ,

2013 a 1914 - Fogo
Você terá boas chances de se

entender, com o pessoal no tra

balho. À tarde, concentre-se nas

tarefas que tem facilidade para
desempenhar: vai 'render mais, À
noite, mesmo que tenha compro
misso, pode se sentir carente. Na

paquera, saia da rotina! Cor: azul

Touro
2014 a 2015 - Terra

Vai valorizar mais O que já
possui e terá boas chances de au
mentar seus ganhos. À tarde, vai
sentir que tudo flui com facilidade.
À noite, controle a sua possessivi
dade na paixão. Talvez sinta que
falta romance a dois. Na paquera,
vença a timidez. Cor: cinza.

Gêmeos
2115 a2016-Ar

A Lua brilha em seu signo,
ressaltando suas qualidades e au

mentando sua energia. Explore
sua facilidade para se comunicar.
À tarde, as coisas vão fluir ainda
melhor. À noite, a carência pode
incomodar. Fuja da rotina e anime
sua vida afetiva. Cor: laranja.

Câncer
2116a21/7-Água

Manhã tensa, sobretudo com

os compromissos de trabalho. Mas
não se exponbademaisnem confie
em pessoas que não conhece bem.
Se está só, pode conhecer alguém
interessante. Escolha bem suas

palavras para não se desentender
com O amado. Cor: vermelho.

Leão
2217 a 22/8 - Fogo

Hoje, você pode contar com a

ajuda dos amigos se precisar.Mas,
pela manhã, controle a rebeldia,
inclusive no trabalho. Na paixão,
um clima de sedução favorece a

paquera. Mas, se já tem alguém,
cuidado com o excesso de ciúme:
invista no romantismo. Cor: cinza.

Virgem
2318 a 2219 - Thrra

Hoje, sua atenção estará con

centrada na carreira. Aproveite
as boas energias para resolver as
suntos pendentes. Ànoite, pode se
sentir divídidora) no amor.Apesar
do desejo de sair e paquerar, um
encontro talvez não seja tudo o

que esperava. Cor: verde.

Libra
2319 a 22110 - Ar

Pela manhã, você vai fazer

planos e sonhar com grandes
objetivos, mas pode ser difícil se
concentrar nas tarefas. À tarde,
dedique-se ao que sabe e gosta de
fazer. Nos assuntos do coração,
convém baixar as expectativas ou
poderá se frustrar. Cor: vermelho.

Esçorpião
23!í0a 21111 -Agun

Sua intuição estará ainda mais
acentuada. Tenha cuidado com

negócios com pessoas que não c0-
nhece direito. À tarde, apresente
novos no trabalho. Na paquera,
será dificil alguém resistir ao seu

magnetismo: seja ousado(a)! De
sejo em alta. Cor: cinza.

Sagitário
22111 a 21112 - Fogo

Hoje, trabalhar em parceria .

ou equipe será a melhor pedida.
Depois do almoço, você terá a sen

sação de que as coisas acontecem
com facilidade. À noite, não dê es

paço para inseguranças: fortaleça
o romance surpreendendo seu par
com algo diferente. Cor: vermelho.

Capricórnio
22/12 a 2011 - Terra

No trabalho, você vai se esfor
çar ao máximo. Talvez tenha que
fazer alguns sacrificios e ajudar
um colega. À tarde, concentre-se
em tarefas mais fáceis. Saia da ro
tina e faça um programa diferente,
assim, vai animar o romance ou a

paquera. Cor: vinho.

Aquário
2111 a 1812-Ar

A Lua ilumina seu "paraíso
astral", trazendo sorte e aumen

tando seu magnetismo. Mas terá
que se esforçar mais para se con

centrar no trabalho. À tarde, faça
o que gosta.Ànoite, talvez se sinta
um pouco carente. Mas sair da ro
tina pode ajudar. Cor: vinho.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Problemas domésticos podem
exigir sua atenção. Depois do al

moço, ouça sua intuição e tudo de
verá fluir com facilidade, inclusive
no trabalho. A dois, cuidado com

o ciúme. Na paquera, uma atitude
ousada ou um encontro ao acaso

podem ajudar. Cor: verde.
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Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana

Confira fotos da Sociedade
Alvorada do domingo, dia 28

Isabelle e Nicolle Chuika José Amaro da Silva e Márcia

Andreia de Toffol e Claudinei Maceni

VAIliEDl\DES

jaragua@festadasemana.com.br
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Campeonato. de Tiro
AAssociação dos Clubes e Sociedades
de Tiro do Vale do Itapocu - ACSTVI

promove neste fim de semana, dias 3 e

4 de agosto, a 5a Etapa do Campeonato
Oficial de Tiro da ACSTVI, na modalidade
CarabinaAr Seta para as sociedades
filiadas. O campeonato acontecerá nos
estandes de tiro da Associação Esportiva
e Recreativa Vieirense, situada na
Rua DonaMatilde, 201, Bairro Vila
Lalau, Jaraguá do Sul- SC. Início do

Campeonato, sábado às 13h30, com
término às 22h30; domingo, início às 8h,
com término às 17h. Premiação prevista
para às 17h30 do domingo.

Festa de Rei
A Sociedade Esportiva e Recreativa

Aliança, de Jaraguá do Sul, promove
neste sábado, dia 3, Festa de Rei e
Baile. A concentração dos sócios e

convidados será às 13h30, com a

marcha em busca da Majestade Sr.
Adolar Konell, às 14h sob o comando do
Sr. Gerson Hamburg, acompanhados da
Banda Montreal. O baile terá início às

Jaime e Ana B. Negherbon

Juliana Carolina Diogo, Fabiano Porto da Costa e Josiane Micheli Diogo

22h30 com a participação da Equipe de
Drink's Black Lemon. Aniversariantes
do mês não pagam ingresso. Ingressos
antecipados à R$ 10,00 nos Postos
Mime (matriz e Rio Cerro), Flash
Vídeo Locadora, e em Pomerode na
Panificadora Flor de Trigo e Farmalan.

Endereço da Sociedade: Rodovia SC 110

(antiga 416), 9.555, Km 18, Bairro Rio
Cerro II. Inform_ações pelos telefones
(47) 3376-0057 ou 9671-4255.

Rei e Rainha
A Sociedade de Atiradores Ribeirão
Grande da Luz, de Jaraguá do Sul,
promove neste sábado, tradicional Festa
de Rei e Rainha com Baile. Os festejos
iniciarão às 18h com a concentração
na sede social dos sócios, convidados
e simpatizantes e posterior busca às

18h30, das Majestades: Sr. Alercio e

Sra. Ursula Beck, sob o comando da Sra.
Gisela Kreutzfeld. O baile terá início às
22h e será animado pela BandaWorin.

Endereço da Sociedade: Estrada Ribeirão
Grande da Luz, s/no. Bairro Río da Luz I.
Informações pelos telefones (47) 3055-
8739, 9923-8327 ou 3376-0269.

Jean Michel e Vanessa Benicio
_

Jeniffer Len'lke, 'Ana Paula e Lu Melchioretto
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Catadores terão recursos
para usar em reciclagem
AJUDA Governo
federal vai aplicar
R$ 200 milhões para

ações voltadas ao
reaproveitamento
dos resíduos-

Agência Brasil

Ogoverno anunciou R$
200 milhões em cré

ditos para empreendimen
tos de catadores de mate

riais recicláveis. O crédito
é para ações que permitam
a inserção de cooperativas
no mercado da reciclagem
e a agregação de valor na
cadeia de resíduos sólidos.
A iniciativa faz parte da
terceira fase do Programa

. Cataforte e tem ênfase em

negócios sustentáveis em

redes solidárias.
No evento, foi lançado

o edital para selecionar
redes de cooperativas de
recicláveis de todo Q país
para acessar recursos do

programa. Dos R$ 200

� milhões, cerca de R$ 170
milhões são recursos não
reembolsáveis (sem ne

cessidade de pagamento
posterior), e aproximada
mente R$ 30 milhões .são
reembolsáveis, de acordo
com informações da Fun

dação Banco do Brasil.

ALVO Projeto pretende ajudar 200 empreendimentos e mais de 10 mil catadores

o ministro da Secretaria:
Geral da Presidência, Gilber
toCarvalho, destacouo avan
ço

. das 'ações do Cataforte
para absorver a mão de obra
de catadores que vivam dos
lixões. De acordo com Po
lítica Nacional de Resíduos

Sólidos, os lixões devem ser

extintos em 2014.
"Com isso você permi

te que pessoas que viviam

marginalizadas passem a

ser profissionais atuantes

de forma cooperativada, o
que é melhor. Portanto, dá
um grau de profissionalis
mo a essa categoria, resga
ta a vida dessas pessoas e,
ao mesmo tempo;dá uma
inestimável contribuição à

questão ambiental", disse.
A integrante da Co

operativa de Catadores
de Materiais Recicláveis
'e de Resíduos Sólidos da

Região Metropolitana de
Londrina (Copersil), Ve-

rônica . Cardoso, disse que
a cooperativa reúne 238
trabalhadores e faz coleta
em 84 mil domicílios de
Londrina. Com a venda
do material reciclado, os

cooperados alcançam uma

renda média mensal de R$
1,3 mil. Na segunda fase
do Cataforte, - a Copersil
foi beneficiada com cami
nhões e agora ela espera'
acessar mais recursos.

"Esperávamos que

existissem essas políticas
voltadas para nós, catado
res. Estamos sendo trata

dos com dignidade. Todos
os catadores da nossa coo

perativa têm cartão de cré

dito, têm conta bancária.
Então abriu-se uma porta
e é isso que queremos: o

resgate da cidadania", dis
se Verónica Cardoso.

�pam
estnI.tlIras..

.r-

Os recursos poderão
ser usados para estruturar

cooperativas e associações
para que haja condições
de se prestar serviços de
coleta seletiva para prefei
turas, participar no mer

cado de logística reversa

e fazer conjuntamente a

comercialização e o bene
ficiamento de produtos
recicláveis. Nesta terceira

etapa, a intenção é alcan

çar 35 redes, 200 empre
endimentos solidários e

mais de 10 mil catadores,
de acordo com a Fundação
Banco do Brasil.

O Cataforte começou
em 2009 com capacitação
de catadores para estrutu
rarem unidades de coleta e

atuarem em rede. Em 201Ó
foi iniciada a segunda fase
com iniciativas para forta
lecer a infraestrutura lo

gística das cooperativas.

REPÚBIlCAFEDERATIVADO BRASIL
ES'Il\DO DESAN1l\CA'D\RINA

ThbeIionato do Município eComan:a deGuaranúrim
ANAAIlCEMARI1NEI11 PESSOA,TabeliãDesignada
Rua28 deAgnsto n° 1918, Telefone: 47-33721494

Horário deFuncionamento: 9h às 18h
EDl1l\LDE INTIMAÇÃO

Indicação Apresentante: fl)\U UNIBANOO SADataVencimento:
21/07/2013 Valor. 718,55 liquidação após a Intimação: R$12,25,
Condução: R$37,90, Diligência:.R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

mero do Título: 272 Espécie: Duplicata deVenda_Mercantil por
IndicaçãoApresentaote: fl)\UUNIBANCO SADataVencimento:
20/07/Z013 Valor. 600,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$ 66,21, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

CEIRA SIA CEI CNP): 01.149.953/0001-89 Número do Título:
197001305 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentaote: SERGIO SCHUIZE E ADVOGADOS ASSOCIA
DOS Data Vencimento: 27/12/2012 Valor. 1.651,66 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46413 Sacado: CARROCARJES RODAR IlDA EPP
CNP]: 01.850.594/0001-92 Endereço: RUA PEDRO PAUlO
STREIT SAlA OI S/N nO s/n, avai, 89270-000, Guaramírím Ce
dente: AlBERTON GASES INDUSTRIAIS IlDA - ME CNP]:
05.047.746/0001-74Número doTítulo: 912 Espécie:Duplicata de
VendaMercantil Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAl
Data Vencimento: 15/07/2013 Valor. 615,00 liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,
Edital: R$ Z2,25

Protocolo: 46291 Sacado: FABIO CJUSTIANO DETNERSKI CPF:
055.350.899-74 Endereço: RUA 12 DEOUTUBRO n° 100, BAR
RO BRANCO, 89108-000, Massaranduba Cedente: BV FINAN
CEIRA S/A CEI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título:
131042683 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante:
SERGIO SCHUIZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVenci
mento: 29/06/2011 Valor. 2.432,70 liquidação após a intimação:
R$ 12,25, Condução: R$ 19,26, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$
22,25

Protocolo: 46436 Sacado: NllZA DA SILVA 0I1VEIRA CPF:
051.609.659-12 Endereço: BARTOWMEU SPEZIAn° 767, BEI
RA RIO, 89270-000, Guaramirím Cedente: BV FINANCEIRA SIA
CEI cNP): 01.149.953/0001-89 Número do Título: 251022206

Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentaote: SERGIO
SCHULZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento:
20/05/20ll Valor: 2.063,73 liquidação após a intimação: R$
IZ,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ Z4,50, Edital: R$ 22,25Protocolo: 46316 Sacado: D CESAR MARM E GRAN IlDA ME

CNP]: 10.791.161/0001-02 Endereço: RUA OSCAR BUBUIZ,
SIN, 89270-000, Guaramirim Cedente: AIlCANJ;E COM JMl)
EXP IlDA CNP]: 00.870.656/000J-65 Número do Título: ll91l
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: fl)\UUNIBANCO SADataVencimento: 17/07/2013 Valor.
1.098,50 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
26,30, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46434 Sacado: FRANCISCO ]OSE DE SOUZA CPF:
382.380.639-49 Endereço: RUA HERVlNO HANNEMAN,ll5,
89270-000, GuanwúrimCedente: INFRASUl-lNFRAESTRUTU
RAE EMPREENDlMENTCNP): 03.094.645/0001-29 Número do
Título: 19160 Espécie: Duplicata deVendaMercantií por indica
ção Apresentaote: BANCO SAN1l\NDER SA Data Vencimento:
10/07/2013 Valor. 7.225,12 liquidação após a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência:R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46405 Sacado: 0I1VIA ALVES - IlDA - ME CNP]:
15.700.2ll/0001-04 Endereço: RuaVíctorêramorskins 530, Cen
tro, 89108-000, Massaranduba Cedente: RIO BRANCO EQUIP
IlDAME CNP): 06.952.176/0001-20 Número do Título: 224004
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAl Data Vencimento: 10/07/2013 Valor.
295,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
37,90, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25 -Protocolo: 46440 Sacado: DAlANAPAl1UCIAWOSCHNAK CPF:

049.307.739-ll Endereço: PA1RIMONIO n' 02, PA1RIMONIO,
89108-000, Massaranduba Cedente: BV FINANCEIRA SIA CFl
CNP): OLl49.953/0001-89 Número do Título: 251023667 Espé
cie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante:
SERGIO SCHULZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Venci
mento: 17/06/20ll Valor: 2.308,14liquidação após a írirímação:

.

R$ 12,25, Condução: R$ 50,77, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$
22,25

Protocolo: 46351 Sacado: ]AISON MATEUS DE SOUZA CPF:
039.805.849-09 Endereço: MARECHAL CASTEW BRANCO
nO 1490, CENTRO, 89275-000, Schroeder Cedente: COMERDO
DE VIDROS ROMlG IlDA CNP]: 05.891.218/0001-05 Número
do Título: 000.000.737 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: CAlXAECONOMlCAFEDERAlDataVencimento:
10/07/2013 Valor. 268,75liquidação após a intimação: R$IZ,25,
Condução: R$ 27,73, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46292 Sacado: RICARDO DE 'QUADROS CPF:
046.120.649-84 'Endereço: Rua Bela VISta n° 100, Recanto
Feliz, 89270-000, Guanwúrim Cedente: BV FINANCEIRA S/A
Cil! CNP]: OLl49.953/0001-89 Número do Título: 750ll557!t
Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentaote: SERGIO
SCHUIZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencímento:
03/07/2012 Valor: 1.987,97 liquidação após a intimação: R$
12,Z5, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25
Guaramirím, OI de agosto de 2013.

Protocolo: 46425 Sacado: ASSIS p. VlEIRA CPF: 783.216.200-
78 Endereço: II DE NOVEMERO, 89108-000, Massaranduba
Cedente: CONF E CALe DEREm IlDA EPP Nú
mero do Título: 0513 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresen
tados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os

aceitar ou pagarno tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita
no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente. A presente publicação se

deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ig
norada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s)
fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque
ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido
pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c
1023, todos dó CNCG).

Protocolo: 46437 Sacado: ADEMIRADAMS CPF: 721.390.809-04
Endereço: EstradaRioQuati n' 100, Quatí, 89270-000, Guarami
tim Cederite: BVFINANCEIRA SIA CEI CNP]: OLl49.953/0001-
89 Número do Título: 251004625 Espécie: Cédula de Crédito
Bancário por IndicaçãoApresentante: SERGIO SCHULZE EAD
VOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 16/08/Z010 Valor:
3.016,94 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
26,30, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 2Z,25

Protocolo: 46423 Sacado: EDNAillO FERREIRA DA SILVA CPF:
027.868.339-81 Endereço: I BRACO DO NORTE, 89108-000,
MassaraodubaCedente: CONFECALeDEREm IlDAEPP Nú-

Protocolo: 46439 Sacado: KETIlN ,DAlANA CASAS SOARES
CPF: 048.346.389-28 Endereço: uns ANTONIO ROBELtITO
n° 166, CENTRO, 89270-000, Guaramírím Cedente: BV FlNAN- ANAAIlCEMARl1NELU PESSOA, TabeliãDesignada

�_..:I!.! ..

M�cma.

Duração do
,., "

curso nao sera
mais ampliada

O ministro da Educa

ção, Aloizio Mercadante,
informou ontem que o

governo vai alterar a pro
posta do Programa Mais
Médicos de ampliar em

dois anos os cursos de

graduação em medicina. A
ideia era aumentar de seis

para oito anos o tempo da

graduação, com os dois úl
timos anos de trabalho no

Sistema Único de Saúde

(SUS). Segundo Merca-
. dante, a proposta será le
vada ao relator da medida

provisória que cria o pro
grama, deputado Rogério
Carvalo (PT-SE).

Em contrapartida,
Mercadante defendeu

que; já em 2018, a resi
dência médica se torne

obrigatória ao final dos
seis anos de graduação
para algumas atividades
da medicina. Nesse mode
lo, toda a residência será
feita no SUS, e o primeiro
ano, obrigatoriamente na

atenção básica, urgência e

emergência no sistema.
"É evidente que algu

mas especialidades são
mais disputadas, terão
exames de seleção. Mas
terá vaga para todo es

tudante de medicina. A

partir de 2018, queremos
condicionar para algumas
atividades da medicina
a obrigatoriedade da re

sidência, a exemplo do

que ocorre em alguns pa
íses", disse o ministro. De
acordo com Mercadante,
a decisão foi 'tomada em .

discussão corri" diretores
de faculdades. comissão

. de especialistas e repre
sentantes da Associação
Brasileira de Educação
Médica.

Lançado neste mês, o

Programa Mais Médicos

desagradou a entidades

médicas, que criticaram
os dois anos de extensão
no curso e a possibilida
de de contratação de pro
fissionais com diploma
estrangeiro 'para atuar,
durante três anos, na peri
feria das grandes cidades
e em cidades do interior.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ANiVERSARIANTES
• 40 anos - HC Hornburg
• 31 anos - Koxixo
·27 anos - Fortiplas
• 27 anos - Sipaca
·25 anos - Metalúrgica Douglas
·24 anos - JJ Sul Transportes
·23 anos - Kamylu's Confecções
·23 anos -IR Usinagem
• 23 anos - Centro Educacional Canguru
·20 anos - União Saúde
• 19 anos - Tornearia Guido

·18 anos - MMBD & Advogados
·17 anos - Texto Livre Serviços de Imprensa
• 17 anos - Assevan
·-15 anos - Com. de Peças Antonio
·7 anos - Yatillmóveis
·7 anos - ACF Barra do Rio Molha
·4 anos - Barra Parque Hotel

Troféu Mérito Lojista
Amanhã acontece o evento alusivo aos

45 anos
<

da Câmara de Comércio Lojista de
Jaraguá do Sul. Na cerimônia será entregue
o troféu Mérito Lojista 2013 ao empresário
Ronald Kõhntopp, ativo membro da CDL.

Igualmente será homenageado como Amigo
da CDL, Afonso Piazera Neto.

HCHORNBURG
CARROCERIAS FRIGORIFICAS

Bancos
o Itaú divulgou um lucro no primeiro se

mestre de R$ 7,055 bilhões. Isso mostra que
a redução nos juros ainda não provocou es

tragos na capacidade dos grandes bancos de
obterem lucratividade. O Bradesco já havia
anunciado lucro de R$ 5,86 bilhões no pri
meiro semestre. O rendimento é maior que o

PIB de 30 países ao redor do mundo.

A França é o maior produtor eu
ropeu de frangos e os produtores
locais protestam contra a medida
da União Européia (EU) em rela
ção à subvenção para a exportação
do frango congelado. Esta subven
ção que era de 21,70 euros por 100

quilos em janeiro, caiu para 10,85
euros e, agora, será eliminada. Os

produtores franceses argumentam
,

que a perda na competitividade não
só reduzirá os empregos como be
neficiará os concorrentes do Brasil.
Atualmente, nenhum país consegue
competir com o frango brasileiro cuja
produção da forma como a conhe
cemos hoje tem suas raízes no Oeste

Paulo Henrique Felicioni será o instrutor no evento promovido/pela Apevi Catarinense. A diferença de custos
entre os dias 5 e 8 de agosto. Ele pretende explicar de forma objetiva como cal- entre os produtores europeus e os

cular os impostos e planejar a redução dos mesmos respeitando a legislação. Um brasileiros é estimado atualmente em
evento dos mais relevantes para empreendedores e executivos, - - - - -

j 350 euros por tonelada.
_

_ .. .__ . _' 1

Lourival Karsten

ME
Vale dos Encantos
Aconteceu ontem a Assembléia

Ordinária do Vale dos Encantos
Convention & Visitors Bureau. No
evento foi feita a apresentação do
Relatório da Administração 2013 e

ocorreu a eleição e posse da nova di
retoria que ficou assim constituída:
Heine Withoeft (presidente), Anto
nio Cesar da Silva (vice-presidente),
Maurício Anísio Ferreira (vice-presi-

dente financeiro), Edilma Lemanhê
(vice-presidente de captação), Gilson
Fernando Fischer (vice-presidente
de marketing) e Paulo César Chiodini
(vice-presidente de associativismo).
Criada em 2002, a entidade estava
inicialmente focada apenas em Ja

raguá do Sul, mas a partir de 2004
incorporou o Vale dos Encantos para
atender toda a região.

Maçãs
Os produtores de maçã da Serra Catarinense já contabilizam 200 horas de frio

este ano e estimam um aumento na produção em tomo de 10%, na comparação com
o ano passado. O frio veio nomomento certo, isto é, durante o período de dormência
das plantas quando a seiva está concentrada no tronco. Apenas em Fraiburgo, com
quatromil hectares plantados, deve colhermais de 200mil toneladas de frutas.

Bolsa de valores
Continua acirrado o debate em tomo do Ibovespa. De janeiro até a semana

passada acumulava queda de 20,64%. Segundo a Economatica, caso fosse ex

purgado o efeito das empresas "X", de Eike Batista, a queda no período seria de
14,49%. As bolsas ao redor do mundo costumam considerar o valor das empre
sas na composição do índice, enquanto a Bovespa considera o volume de tran
sações o que era pouco contestado até que as empresas de Batista - com pouco
valor de mercado - passaram a distorcer os indicadores.

Sob nova direção
Independente do aspecto religioso, destacamos a atuação do Papa Francisco

como gestor desta enorme empresa que é a Igreja Católica. Aproveitou todos osmo
mentos de reunião com seus colaboradores (fiéis) para passar, pelo exemplo, os ob
jetivos que pretende que sejam alcançados por seus executivos em todos os níveis.
Se a lição foi realmente aprendida, a "concorrência" tem sérios motivos parapreocu
pações. Mesmo os colaboradores presentes na Jornada Mundial da Juventude não
sendo mais de 3% da população brasileira, eles são capazes de fazermuita diferença
no país commaior número de católicos nomundo. Francisco busca levar a empresa
de volta para a cultura corporativa pregada pelo fundador: Jesus Cristo.

Empresas e os impostos'

QUINTA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 2013

íNDICE p.ERíDDO
SELlC 8,5% 10.JULHO.2013
TR +0,05% 31.JULHO.2013
CUB 1.289,50 JULHO.2013
BOVESPA ·0,67% 31.JULHO.2013
NASDAQ +0,27% 31.JULHO.2013

AÇÕES PETR4 16,29 ·0,03%
VALES 28,15 +0,74%
BVMF3 12,30 +1.82%

POUPANÇA 0,5000 01.AGOSTO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO· BRENT +0.39% US$108,950
OURO +0.02% US$ 1325,280

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,2809 2,2824 +0,08%
DÓLAR TUR. 2,2500 2,4000 +2,56%
EURO 3,0281 3,0305 +0,24%
LIBRA 3,4613 3,4627 ·0,32%

Balanço daWeg
A Weg anunciou ontem os re

sultados referentes ao segundo
trimestre 2013. A Receita Opera
cional Líquida no período atingiu
R$ 1,69 bilhão, com crescimento
de Ü,2% sobre o segundo trimes
tre de 2012 e de 15% sobre os três
primeiros meses deste ano. O EBI
TDA atingiu R$ 312,5 milhões e a

margem EBITDA foi de 18,4%. O
crescimento foi de 23,1% em rela
ção ao mesmo período do alto an

terior e de 25,6% em relação ao tri
mestre anterior. O lucro líquido foi
de R$ 205 milhões, com margem
de 12,1% e crescimento de 46,6%,
na comparação com o mesmo pe
riodo do ano passado e de 19% em

relação ao primeiro trimestre desse
ano. Os investimentos em ativos fi
xos totalizaram R$ 118milhões nos
seis primeiros meses de 2013.

-,

Subsídio
ao frango

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Energia elétrica
sobe a partir do
dia 7 de
CUSTO MAIOR

Reajuste da Celesc
será de 12,9%

J

para as residências
e de 14% para
as indústrias

Agência Brasil

A Agência Nacional
fide Energia Elétrica
(Aneel) aprovou o reajuste
tarifário das empresas Ce
lese Distribuição e Iguaçu
Distribuidora de Energia
Elétrica (Ienergia), em

Santa Catarina. As novas

tarifas entrarão em vigor
no dia 7 de agosto.

Para a Celesc, que
atende a 2,5 milhões de
unidades consumidoras
localizadas em 260 muni

cípios de Santa Catarina e

um do Paraná, o aumento
será 12,9% para as resi
dências e 14,07% para as

indústrias.

agosto
DIVUlGAÇÃO

.e
(I4,C) ESTADO Celesc é responsável pela distribuição'
de energia para 2,5 milhões de unidades catarinenses

Os consumidores re

sidenciais que são aten

didos pela Ienergia terão
reajuste de 5,87% e os

industriais, de 10,01%.
A distribuidora atende a

33 mil unidades consumi
doras localizadas nosmu-

nicípios catarinenses de
Xanxerê, Xaxim, Marema,
Entre Rios, Bom Jesus e

Lageado Grande. O rea

juste é anual e calculado
de acordo com a variação
de custos que a empresa
teve no período.

SitUação:

ESTRADA
l!�.!!

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípios que compõem a comarca: Jaraguâ do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do sul/se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna público pelo presente edital, que DJD IMÓVEIS
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no eNPJ sob nO 83.540.187/0001-43,
estabelecida na Rua 02-Av. Marechal Deodoro da Fonseca nO 191, sala 9, Alameda 25, centro,
Jaraguá do Sul/SC; requer com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE
DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 636-eecilia Planinscheck Marquardt, 637-Thereza
lÍVatzko Butzke e 638-Gustavo_Barroso, bairro Rau, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/Se,
abaixo caracterizado, aprovado pelo Município de Jaraguá do Sul/Se, conforme Certidão n°
423/2012, expedida em 19/12/2012, assinando como responsável técnico, a engenheira civil
Elisane Maria Bender de Freitas, eREA nO 36875-7, ART nO 4592910-7. O desmembramento
é de caráter residencial, possui a área total de 7.825,35m2, sendo constituído de 2 (duas)
parcelas.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias,
contados da data da última publicação do presente edital, e deverá -ser apresentada por
escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 1 E}-Barão
do Rio Branco, nO 414, centro, Jaraguá do sul/se.

JARAGUÁ DOA SUL, 19 de JUlho/\de 2013.

AOFleIALA� I", """'''''h .r?�-�
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Emprego
Especialistas projetammais ofertas de vagas

O coordenador da

Pesquisa de Emprego e

Desemprego (PED) da

Fundação Estadual de
Análise de Dados (Seade),
Alexandre Loloian, acre

dita que a oferta de vagas
de emprego deve cres

cer no segundo semestre

deste ano. Segundo ele, o
mercado de trabalho, em

geral, fica mais aquecido
nos últimos seis meses do
ano em comparação ao

primeiro semestre.
"A tendência é que a

ocupação cresça neste se

gundo semestre", disse o

economista, ao comentar

os resultados da pesquisa,
feita em conjunto com o

Departamento Intersin-

dical de Estatística e Es
tudos Socioeconômicos
(Dieese), em sete regiões
metropolitanas.

A economista do Diee

se, Ana Maria Belavenuto,
prevê reação do mercado
nos próximos meses. Para

ela, a desoneração fiscal

para as empresas vai sus
tentar a oferta de vagas.

Apontamento: 254663/2013 Sacado: PASSO PETAPETFSPERSONAIlZADOS
lIDAME Endereço:RNElSONNASAJD21SAIA03- JARAGUADOSUL-se
- CEP: 89253-040 Cedente: RED - FIDC MUU1SETORIAL 1.P Sacador. BEU
VAllEYDJSfRIBUIDORAlIDA Espécie:DMI-N'Titulo: OOl232/C - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ Ll42,73 - Data para pagamento: 06/08/2013-
Valor total a pagar R$1.216,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$

Ll42,73 - Juros: R$ 3,04 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50· Diligência: R$1O,79

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃo
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua Cel, ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUA DO SUL-SC
NovoTelefonelFax: (47)3274-1700

EDITALDE INl1MAÇÃO DEPROTFSro
Nos termos do artigo 15 daLei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicialdeprotestoeouoferecerporescritoosmotivosdasuarecusa, dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOSDO P,RarESIO:

Apontamento: 254720/2013 Sacado: ADRIANA CRJSI1NA COSIA Endereço:
RUAFRANQSCODUTRA245-JaraguádoSul-se-CEP:89255-803Cedente:RE·
SllJEEMPREENDIMENlOS HABfll\.OONA1S lIDA- ME Sacador. - Espécie.
DMI- N'Titulo: 0720134 - Motivo: faltade pagamentoV\ilor. R$ 2.690,75 - Data
para pagamento: 06/08/2013-Valor total a pagar R$2.783,18Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 2.690,75 - Juros: R$ 9,86Emolumentos: R$12,25· Publica
çãoedital: R$23,1O Condução:R$24,50-Diligência:R$ 22,72

Apontamento: 254757/2013 Sacado: AGM RES1J\URAN1E lIDA ME En·
dereço: RUA FRITZ BAKfEL 701 - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89256-100
Cedente: URBANOAGRO INDUSTIUAL lIDA Sacador: - Espécie: DMI- N"
TItulo: 0001288172 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 290,40 - Data para
pagamento: 06/08/2013- Valor total a pagar R$366,86 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 290,40 - Juros: R$ 0,67 Emolwnentos:R$12,25· Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ }5,94-_
--.------------------------------------------------------�\----:;---------------_. __ ._--

Apontamento: 254761/2013 Sacado: AGM �UlliIl'f.['E lIDA ME En
dereço: RUA FRITZ BAKfEL 701 • JARAGl\A DO SUL-se· CEP: 89256-100

_

Cedente: URBANO AGRO INDUSTIUAL lIDA Sacadon- Espécie: DMI- N"
TItulo: 0001276052 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 262,40 - Data para
pagamento: 06/08/2013- Valor total a pagarR$338,80 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 262,40· Juros: R$ 0,61 Emolwnentos:R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 254815/2013 Sacado: AGM 1(ESTAURAN1E lIDA ME En
dereço: RUA FRITZ BARfEL 701- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256·100
Cedente: URBANO AGRO INDUSTIUAL lIDA Sacador: - Espécie: DMI- N"
TItulo: 0001284185 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 290,40 - Data para
pagamento: 06/08/2013- V\ilor total a pagarR$366,96 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 290,40· Juros:R$ O,77Emolwnentos: R$12,25· Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 254816/2013 Sacado: AGM RES1J\URAN1E lIDA ME En
dereço: RUA FRITZ BAKfEL 701 - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89256-100
Cedente: URBANO AGRO INDUSTIUAL lIDA Sacador. - Espécie:DMI- N"
TItulo: 0001271679 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 239,60 - Data para
pagamento: 06/08/2013- Valor total a pagar R$316,02 Descrição dos valores:
Valor do título:R$ 239,60 - Juros: R$ 0,63 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 254817/2013 Sacado: AGM RESTAURAN1E lIDA ME En
dereço: RUA FRITZ BAKfEL 701 - JARAGUÁ DO SUL·se - CEP: 89256-100
Cedente: URBANO AGRO INDUSTIUAL lIDA Sacador- Espécie: DMI-W
TItulo: 0001267284· Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 239,06 - Data para
pagamento: 06/08/2013-Valor total a pagar R$315,48 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 239,06 - Juros: R$ 0,63 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligêncía: R$15,94

Apontamento: 253978/2013 Sacado: OOMEROALPORli\L SANTISTA lIDA
Endereço: RUA PEDRO GONZAGA 345 SL 01 - VIIA NOVA - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89259-320 Cedente: SOUDO FERRAMENIAS lMPORfACAO
E EXPORT Sacador. - Espécíe DMI - N" TItulo: 19801 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 127,80 - Data para pagamento: 06/08/2013- Valor total a
pagar R$194,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$127,80 - Juros: R$
1,32Emolwnentos: R$12,25 - Publicaçãoedital:R$ 23,10 Condução:R$ 24,50
- Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 253987/2013 Sacado: COMERCIALPORli\L SAN'IlS"lA lIDA
Endereço: RUA PEDRO GONZAGA 345 SL 01 - VIIA NOVA - JARAGUA DO
SUL·se - CEP: 89259-320 Cedente: T H LEE lMPORfACAO E EXPORfACAO
DE BUOU Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 701501 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 427,40 - Data para pagamento: 06/08/2013-Valor total a
pagar R$497,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 427,40 • Juros: R$
4,55Emolwnentos:R$12,25· Publicaçãoedital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
• Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 254714/2013 Sacado: FELIPESANIIAGOCORRFA Endereço:
RUA CARLOS HRUSCHKA300 CX34AP 32BLD· Jaraguádo Sul-se- CEP:
89254·432 Cedente: BANOO PANAMERICANO S/A Sacador. - Espécie: CEI
• N" TItulo: 54774509 • Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.972,33 - Data
para pagamento: 06/08/2013- Valor total a pagar R$2.115,28 Jescrição dos
valores: Valordo título: R$1.972,33 - Jwos: R$ 63,77Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$19,33

Apontamento: 254900/2013 Sacado: lNSTAIAJ)ORA MESGI llJZ DO OlA
L Endereço: RUA JOAO illZINI, 2144 - JOAO 1üZINI - OORUPA-se - CEP:
89278-000Cedente:MARQUESRASMUSSEN ITDA Sacador. - Espécie;DMI
- W TItulo: 1685 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 555,34 - Data para
pagamento: 06/08/2013-Valor total a pagarR$685,73 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 555,34· Juros:R$1,66Emolwnentos: R$12,25 - Publicação
edital:R$ 23,10 Condução: R$37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 254828/2013 Sacado: LEANDRO DESOUZA Endereço: RUA
WAlDEMAR RAU 888 • Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-260 Cedente: BV FI
NANCEIRAS/ACF! Sacador - Espécie; CE1-W TItulo: 131028576 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 2.858,38 - Data para pagamento: 06/08/2013·
V\ilor total a pagar R$3.904,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.658,38 - Juros: R$ 1.167,02 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 254733/2013 Sacado: RSILVAEQUJAPAMENTOSP/ PISC En
dereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP:
89258-200 Cedente: BANOO SOFISA SA. Sacador. ROTA INDUSIRIA lIDA
Espécie: DMI - N" TItulo: G80094/3 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
9.000,72 • Data para pagamento: 06/08/2013-Valor total a pagar R$9.096,20
Descrição dos valores: Valor do tíIulo: R$ 9.000,72 - Juros: R$ 18,00 Emolu
mentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$17,63

Apontamento: 254734/2013 Sacado: R SILVAEQUJAPAMENTOS P/ PISC En
dereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP:
89256-200 Cedente: NBC BANK BRASIL SA. - BCO.MUlJ1PW Sacador.

ROTAINDUSIRIAlIDAF.spécie:DMI-N°TItulo:G80098/3-Motivo:faltade
pagamentoValor.R$9.962,09 - Dataparapagamento: 06/08/2013-Valortotal
a pagarR$1O.062,81 Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 9.962,09 - Juros:
R$ 23,24Ernolumentos.Bâ Iê.êâ - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 254737/2013 Sacado: RSILVAEQUJAPAMENTOSP/Plse En
dereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP:
89256-200 Cedente: NBC BANK BRASIL SA. - BC0.MUl11PW Sacador.
ROTAINDUSIRIAlIDAF.spécie:DMI·N"TItulo:G80097/3-Motivo:faltade
pagamentoValor. R$9.371,87 - Datapara pagamento: 06/08/2013-Valor total
"pagarR$9.471,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.371,87 - Jwos:
R$ 21,86Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento:254738/2013Sacado:RSILVAEQUJAPAMENfOSP/PISC En
dereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP:
89256-200 Cedente: NBC BANK BRASIL SA. - BC0.MUl11PW Sacador.

ROTAINDUSIRIAlIDAF.spécie:DMI·N°TItulo:G80161/2-Motivo:faltade
pagamentoValor. R$9.250,05 - Dataparapagamento: 06/08/2013-Valor total
a pagarR$9.349,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.250,05 - Juros:
R$ 21,58Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 -Diligência: R$17,63

Apontamento: 254730/2013 Sacado: R SILVAEQUIPAMENTOS P/ PlSClNAS
ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VIIA lAlAU - JARAGUÁDO
SUL-se - CEP: 89256-200 Cedente: BANOO SOFISA SA. Sacador. ROTA lN
DUSIRIA ITDA Espécie: DMI- N" TItulo: G80058/2 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 9.370,03 • Data para pagamento: 06/08/2013- Valor total a
pagar R$9.466,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.370,03 - Juros:
R$18,74Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50· Diligência: R$17,63

Apontamento: 254732/2013 Sacado: R SILVAEQUIPAMENfOS P/ PISCINAS
ME Endereço: GERMANOMARQUARDT 299 - VlIAlAlAU • JARAGUÁDO
SUL-se - CEP: 89256-200 Cedente: UNJPRIME NORTE DO PARANA Saca
dor. ROTA INDUSIRIA lIDA Espécie: DMI- N" TItulo: G80060/2 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$10.028,12 . Data para pagamento: 06/08/2013-
Valor total a pagar R$10.125,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$
10.028,12 - Juros: R$ 20,05 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 254735/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS P/ PISCINAS
ME Endereço: GERMANOMARQUARDT 299 - VIIA lAlAU - JARAGUÁDO
SUL-SC - CEP: 89256-200Cedente: ROTAINDUSIRIAlIDA Sacador. - Espé
cie: DMI- N'Título: G80162/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 9.778,67
• Data parapagamento: 06/08/2013-Valor total apagarR$9.878,96Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 9.778,67 - Juros: R$ 22,81 Emolwnentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 254715/2013 Sacado: ROSAPOP COMEROO ROUPAS ITDA
Endereço: RUAMANOEL FRANOSCO DA COSTA 417 SL 1 - Jaraguá do Sul
se- CEP: 89257-000 Cedente: BYE OOMEROO DE COURO lIDA Sacador.
GAMBLERINDUSIRIA DEF.spécie:DMI-N'Titulo:O408/B - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$190,50 - Data para pagamento: 06/08/2013- Valor total
a pagar R$273,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$190,50 - Juros: R$
0,38Emolwnentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50
• Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 254887/2013 Sacado: ROSA POP OOMEROO ROUPAS ITDA
Endereço: RUA:MANOELFRANOSCODACOSTA, 417 • VIEIRAS - JARAGUA
DO SUL-se - CEP: 89257·000 Cedente: MARA RURlA BATISTA - ME Saca
dor. - Espécíe:DMI • N° TItulo: 772/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
267,60 - Data para pagamento: 06/08/2013·Valor total apagarR$351,24Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 267,60 - Juros: R$1,07Emolwnentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 254794/2013 Sacado: SAMARA GERVIN ME Endereço: RUA:
ROBERID ZIEMANN, 521 - JARAGUADO SUL-se - CEP: 89255-300 Ceden
te: RODOILDJSfRIB COMBUST lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo:
28/36 - Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 8.713,26 - Data para pagamento:
06/08/2013- Valor total a pagar R$8.815,18 Descrição dos valores: Valor do
título:R$8.713,26 - Juros: R$26,13Emolwnentos:R$12,25· Publicaçãoedital:
R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 254372/2013 Sacado: SIDNEI ROCHA Endereço: RUA HEN·
RIQUE FUCK90 - CORUPA·SC· CEP: 89278-000 Cedente: JB MARMORARIA
DEOORUPAlIDAEPP Sacadon- Espécie:DMI - WTItulo:XOOO37OC - Moti
vo: falta de pagamentoValor. R$ 312,38 • Data parapagamento: 06/08/2013-
Valor total apagarR$442,04Descrição dos valores: Valor do título: R$ 312,38
• Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção:R$37,60 - Diligência: R$55,78

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 01/08/2013.
Jaraguádo Sul (SC), 01 de agosto de 2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabeliãoSubstituto
Total de títulos publicados: 23
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Acidente com
•

trator tira a

vida de garoto
Menino de quatro anos caiu do veículo em movimento.

Mãe chegou a resgatar o filho, mas ele não resistiu aos ferimentos

Débora Remor nho do Pronto Atendimen
to, por volta das 15h.

Os pais estavam co

lhendo banana e carregan
do a fruta, por isso o trator

estava ligado. O menino,
que brincava no local, teria
subido no veículo e batido
na alavanca do câmbio, co
locando o trator em movi
mento. Um minuto depois
a criança estava debaixo
da roda, com hematomas
na cabeça e ferimentos no

peito. "Não sei de onde ar

ranjei forças para tirarmeu

filho dali", disse Loreci
Pascoal. "Perdi meu chão,
perdi minha família, perdi
tudo", lamentou a mãe.

A irmã de Peterson,
de 14 anos, chegou a des
maiar três vezes, de tão
abalada. "Ela ajudou a

criar o menino, eles eram
muito apegados. Mesmo
assim ela disse que queria
escolher o caixão", contou
a mãe. O velório está sen

do realizado na Igreja São
Pedro Paulo, em Corupá.
O enterro será hoje.

"

Desculpa, mamãe, foi
sem querer." As pala

vras são do menino Peter
son Braun, de quatro anos,

para a mãe Loreci Pascoal,
quando ela conseguiu tirar
o filho de baixo da roda
do trator, na localidade de
Isabel Alto, em Corupá, no
início da tarde de ontem.

A criança foi socorrida pe
los Bombeiros Voluntários
mas sofreu uma parada
cardíaca e morreu a cami-

PERDA Peritos do IML levam o corpo do menino. Ele chegou a ser socorrido no PA

Acidentes Da.BB.-21O
Dois feridosmorrem no hospital

Neste ano, seis ciclistas morreram em Jaraguá vítimas de acidentes

Jaraguá do Sul
Ciclistamorre a caminho do trabalho

Funcionário da Secreta
ria de Obras há 18 anos, Al
cides de Souza Ortiz repe
tiu o caminho, de bicicleta,
para ir trabalhar na Prefei
tura de Jaraguá do Sul na
manhã de ontem. Faltavam
poucos metros para chegar
ao local de trabalho, por
volta das 6h30, quando um
motociclista que vinha na

contra-mão pela Avenida
Walter Marquardt o atin

giu frontalmente. Ortiz, de
52 anos, morreu na hora.

O motociclista, de 31
anos, voltava para casa,

depois do trabalho de vi

gilante em uma empresa
de segurança privada. De
acordo com informações
de moradores, muitos mo-

tociclistas invadem a pista
contrária para fugir de um
radar eletrônico que existe
nas proximidades. Na co-

.

lisão, ele sofreu traumatis
mo craniano, foi socorrido
e encaminhado ao Hospital
São José, em estado grave.
Ele permanece internado
na U'TI do hospital.

Ortiz foi velado por ami
gos, colegas e parentes na

Capela da Vila Lenzi e será
sepultado às ioh de hoje, no
cemitério do mesmo bairro.
Ele trabalhava na fábrica de
tubos e eramuito queridope
los colegas. "Um funcionário
exemplo, que não faltava ao

serviço e que se dava bem
com todo mundo", disse o

secretário Hideraldo Colle.

Solteiro, "Alcides Ortiz
morava com os pais. "Era
um adulto, mas com espírito
"de criança, sempre brincan
do com os sobrinhos e cui
dando de todos nós", disse
um dos 12 irmãos deAlcides,
L\ÚZ Carlos Ortiz Primo. Ele
disse que a família aguarda
as investigações da polícia
sobre as causas do acidente.
"Esperamos que o motoci
clista se recupere. Mas tam
bém vamos acionar a justiça,
buscar o que é direito".

Este é o sexto caso em

que um ciclista morre em

acidente de trânsito em Ja

raguá do Sul este ano. No
ano passado todo, apenas
dois ciclistas foram vítimas
fatais de colisões na cidade.

vendadeCNH

DIC de Jaraguá prende ex-policial por estelionato
Vanderlei Fidelis, de 36 anos,

morreu no hospital na noite de

terça-feira e foi sepultado ontem,
às 16h, no Cemitério Municipal
de Guaramirim. Ele era passagei
ro de um Gol que bateu de frente
com um ônibus, na BR-280, no
Bairro Nereu Ramos, em Jaraguá
do Sul, no dia 21 de junho. Fidelis
foi socorrido e internado na U'I'I
do Hospital São José. Ele chegou
a ser transferido para o quarto,
mas piorou e faleceu devido aos

ferimentos. O condutor do veícu
lo teve apenas ferimentos leves.

Também devido aos ferimen
tos causados por um acidente BR-

280, desta vez em Guaramirim, na
sexta-feira, dia 26, faleceu o moto

ciclista de 67 anos. Valdir Ochner
teria tentado cruzar a rodovia no

trevo do Bairro Guamiranga e foi

atingido por um Corsa. Ele sofreu
diversas fraturas e foi levado ao

Hospital São José, onde ficou in
ternado até a tarde de domingo,
quando não resistiu. O idoso foi
velado em casa, na Estrada Tibagi,
e sepultado noCemitério RioBran
co, emGuaramirim.

Um ex-policial civil, de 55
anos, foi preso na manhã de on
tem sob acusação de estelionato.
Ele foi encaminhado ao Presídio
Regional. Segundo as investiga
ções da Divisão de Investigação

. Criminal (DIC), ele praticava gol
pes em Jaraguá do Sul prometen
do facilidades na entrega da Car
teira de Habilitação e na compra
de veículos leiloados pelo Detrarr,
O mandado de prisão preventiva
foi expedido na terça-feira e cum

prido ontem, na casa do suspei
to. Em depoimento, o ex-policial

permaneceu em silêncio.
Luiz Carlos Póvoas chegou a

trabalhar na Circunscrição Re

gional- de Trânsito (Ciretran) de
Jaraguá, mas pediu exoneração
do cargo no início da década de

1990. Depois 'do desligamento,
ele teria usado a influência como
policial civil para convencer e in
timidar as vítimas. "Ele cobrava
cerca de R$ 2,3 mil, mas já ouvi
mos pessoas que perdeiarn atéR$
10 mil", disse o delegado respon
sável pela investigação Eric Ura
tani. Ainda de acordo com a Dlõ,

há 15 anos o homem praticava
golpes e teria feito pelo menos 12

vítimas. "Acreditamos que com a

divulgação das informações, mais
pessoas apareçam para fazer a de
núncia", finalizouUratani.
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Ivanildo parte para os

Jogos Mundiais Máster
TRÊS PROVAS Veterano das pistas, jaraguaense deve competir em três

provas, em competição que reúne mais atletas que os Jogos Olímpicos
todas as disputas que participar.
Ele anàlisa que para chegar na
final dos 100 metros, será preci
so correr para 16'50. Seu melhor
tempo alcançado na prova foi
15'76. No dardo, Ivanildo acredita
que se garante na final se lançar
acima dos 35 metros, mas acredi
ta que pode chegar aos 45metros.

_ "Não sei o nível dos atletas que
irei encontrár lá, já que é aminha

primeira participação. Acredito

que terei dificuldades contra os

americanos e europeus. Mas não
estou indo para brincar. Se estou

viajando, é porque tenho condi

ções de vencer", afirmou.

lucas Pavin ro de participantes quatro vezes

maior do que a edição de verão
dos Jogos Olímpicos. Nenhum
outro evento noMundo é capaz de _

atrair tantosparticipantes como os
- Jogos Mundiais Máster, que nes

te ano terá 50 mil competidores,
disputando as modalidades de
atletismo, badminton, beisebol,
vôlei de praia, boliche, futebol,
canoagem, ciclismo, duatlo, gol
fe, hóquei, judô, caratê, natação,
corrida de orientação, basquete,

voleibol, rúgbi, softball, haltero
filismo, squash, taekwondo, tênis
demesa, tênis, tiro esportivo, arco
e flecha, triatlo e vela.

Aos 57 anos, Ivanildo parti
cipará do atletismo, nas provas
de 100 metros com barreiras e

lançamento de dardo, na cate

goria '55 a 59 anos'. Além disto,
o jaraguaense ainda irá decidir
se disputa a prova de salto tri

plo, momentos antes da mesma.

Sua expectativa é fazer finais em

Oincansável atleta jaragua
ense Ivanildo de Souza

Pinto embarca hoje paraTurim,
na Itália, onde participa dos Jo
gos Mundiais Máster (World
Masters Games), o maior even
to esportivo do mundo destina
do aos atletas com mais de 35
anos, que será realizado entre

os dias 2 e 11 de agosto.
O evento reúne um núme-

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

INCANSÁVEL Aós 57 anos, Ivanildo parte para um novo desafio. Será sua primeira experiência em Jogos Mundiais Máster (WMG)

JogrumbosAbertosdeSC
'Dia ruim para Jaraguá do Sul na fase regional Leste/Norte

O desempenho das equipes ontem. O único resultado positi- camente no mesmo horário, o do da tarde, o handebol sofreu
jaraguaenses na fase regional da vo veio no basquete masculino, futebol (Sport Club Jaraguá), dois reveses para Balneário
29a edição dos Joguinhos Aber- onde pela manhã, quando os do técnico Rafael Rocha, foi Camboriú. Primeiro, os meni
tos de Santa Catarina, que acon- comandados de Milton Mateus goleado por Blumenau pelo nos perderam por 41 a 14 e, na
tece em Joinville até o próximo superaram Itajaí por 56 a 23, placar de 4 a O, no Estádio da sequência, as garotas por 33 a

sábado (3), não foi muito bom no Ginásio da Embraco. Prati- Jativoca. Por- último, no perío- 14, no Ginásio da Udesc,
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Lutas

Novo evento de
MMAnaArena

o MMA (mixed martial arts)
pede passagem novamente em Ja

raguá do Sul. Desta vez, não será
o UFC, mas sim um outro evento

que pretender ser grande no uni
verso das lutas que irá aterrissa no

município, oArena Force.
A competição, que é apadri

nhada pelo lutador do UFC Thiago
Tavares, acontece na Arena Jara

guá e inicia na sexta-feira, dia 23,
às 18h, com a pesagem oficial dos

, atletas. No sábado (24), os portões
serão abertos às 17h, com a primei
ra luta marcada para iniciar às 19h
e encerramento previsto por volta
das 23h. No total, serão doze lutas
profissionais deMMA, sendo uma
delas na categoria feminino, entre
JulianaAguiar e Deise Lee.

Jaraguá do Sul estará represen
tada por três lutadores da acade
mia Chiquinho Fight Team: João
PauloGuerreiro (categoria 84kg),
Luan Carvalho (66kg) e Max Al
ves (68kg). Os ingressos anteci

pados já estão à venda na Rádio
Studio FM, Radio Amizade FM
de Corupá e na rede de Postos

Mime, em Jaraguá do Sul, Sche
roeder e Guaramirim, no valor
de R$20 (Arquibancada Supe
rior), R$30 (Arquibancada infe
rior), R$5Ó (Cadeira Vip ao lado
do Kege) e R$200 (Mesas para 3
pessoas). Além disto, o evento terá
a cobertura do Canal Combate.

CONTRATA-SE
,

BABA
Com experiência
e referências,

que goste de crianças.
Entre 25 e 35 anos.

Salário a combinar.
Tr: 9991-9818

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP22
www.ocponline.com.br ESPORTE QUINTA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 2013

MMA

X-TEAM
x-team_tearn@hotmail.com

* David Tomio de Mattos,Mestre Xitão
--------�--�--�

Minotauro
Em meio as suas férias forçadas - para recuperação de uma cirurgia a

que se submeteu - Minotauro segue uma agenda nada convencional
para o lutador. Minota agora vai arriscar de modelo nas passarelas de
Maringá (PR), onde fará o desfile de moda masculina. Ser um lutador top
do mundo também tem suas vantagens, como desfrutar de coisas bem
particulares. Por exemplo, um joguinho de sinuca que está marcado para
o fim deste mês - na cobertura de Minotauro no Rio, mais exatamente
na Barra - entre ele, o ator Cláudio Torres Gonzaga e o presidente da
Confederação Brasileira de Bilhar, Pedro Rolim. Será. na mesa oficial que
Minota tem em sua sala. Vida de astro é assim difícil às vezes.

Aldo e Zumbi Coreano
Apesar do apelido amedrontador, acredito que José Aldo não vá ter
dificuldades para superar seu adversário. Isso se levarmos em conta o

histórico dos lutadores. Porém, hoje em dia em uma luta de MMA tudo
pode acontecer. Todo cuidado é pouco para o brasileiro que defenderá
seu título pela quarta vez. O UFC 16;3 é neste sábado, no HSBC Arena,
no Rio de Janeiro. Sorte e muita atenção ao brasileiro.

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

Basquete local
em evidência

rI no Estado'
CONVOCAÇÕES Cinco atletas, além do técnico Julio Patricio,
foram convocados para defender a Seleção Catarinense sub-15

lucas Pavin

TIm virtude do ótimo
..l.Jtrabalho realizado no

"basquete jaraguaense, o

técnico Júlio Patricio, jun
tamente com as atletas Ju
lia Schmauch, Larissa Mar
celino, Cátia Lindemann,
Gretchen Wachholz e Ana

- Júlia Kopke, foram convo

cados para defender a Sele

ção Catarinense sub-ig,
Outra boa notícia é que

os treinamentos da equi
pe acontecem em Jaraguá
do Sul, sendo divididos em

três etapas. O objetivo é a

participação da equipe no

Campeonato Brasileiro da
1a Divisão, que acontece de

9 a 15 de outubro, em São
José dos Pinhais (PR).

A apresentação ocorre

no próximo dia 19, no Bei
ra Rio, onde quinze atletas
- das 25 selecionadas - se

apresentam para a primeira
fase de treinos, que segue
até o dia 25. Um segundo
período acontece entre os

dias 18 e 22, quando mais
três jogadoras serão corta

das, definindo o grupo de

doze atletas que farão a úl
tima etapa de treinos, nos
dias 7 e 8 de outubro, antes
de partir para a competição.

Patricio comentou a sa

tisfação de, mais uma vez,

poder representar o Esta
do. "Todo ano temos estas

boas surpresas. Tivemos
cinco meninas convoca

das para a Seleção SUb-I7 e
mais cinco para a sub- 15.
Jaraguá do Sul é um ce

leiro de atletas para Santa
Catarina e isso só gratifica
o nosso trabalho", disse o

treinador.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Tênis

3aetapa
daATJ

REVELAÇÃO Julia é uma das promessas do basquete feminino de Jaraguá do Sul

Bem-estar

Passeio
Cíclístíco

Natação

Inscrições
prorrogadas

. DOIDÍngo (4)aconteceo 10 As inscrições para a se-

Passeio "Gcristico" deJaraguá. gunda etapa do Circuito In
O evento é uma promoção do terescolar de Natação, 160

Emaús, com saída e chega- Troféu Ernani Volpi Coiti
da na Praça Ângelo Piazera nho, foram prorrogadas até
(ioh), Também serão aceitos o próximo dia 7. Elas podem
participantes a pé, de skate, - ser feitas pelo e-mail even
roller, patiriete ou em qual- tosI@fmejaraguadosul.
quer outro meio de loeomo-

_

com.br. As fichas de inscri
ção nãomotorizado.Ataxa de ção podem ser baixadas no

.

inscrição será dois quilos de site www.fmejaraguadosul.
alimentos não perecíveis. com.br, na aba 'Eventos'., .•• :11 I,

Acontece entre os dias 13
e 18 de agosto, nas quadras
de saibro do Beira Rio, a ter
ceira etapa do Circuito ATJ.
O período das inscrições
será entre os dias 5 a 9 de

agosto. Os associados devem
se inscrever diretamente no

site da entidade (www.atj.
org.br). Os demais atletas in
teressados devemprocurar a
secretaria do clube central.
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DlVULGAÇÃO/CORITIBA FC

Coritiba vence
a Ponte Preta
e dorme líder
SOBE E DESCE Flamengo perde para o Bahia e se junta ao

São Paulo no Z4. Fluminense vence na estreia de Luxemburgo

A décima rodada do
fiBrasileirão da Série
A foi marcado pela inú-

.

meras mudanças na tabe
la de classificação. Come
çando pelo topo, no dia
em que comemorou 28
anos de sua maior con-.

quista, o Brasileirão de'
1985, o Coritiba derrotou
a Ponte Preta por 5 a 3, de
virada, no Couto Pereira,
e reassumiu a liderança
do campeonato nacional.

Já o Atlético-MG sen

tiu a expulsão do garoto
Bernard e, de forma sur

preendente, tomou a vi-

rada do Atlético-PR nos

minutos finais, perdeu
por 2 a 1 e viu a sua inven
cibilidade de 38 jogos no

Horto ser encerrada.
O Fluminense teve

dificuldades, mas conse

guiu vencer o Cruzeiro

por 1 a 0, no Maracanã,
na estreia do técnico Van
derlei Luxemburgo no co
mando do time.

A Portuguesa vencia o

Criciúma no Canindé até
os 47 minutos do segun
do tempo, quando vacilou'
e cedeu o empate em 1 a L

O ataque corintiano,

o pior do Campeona
to Brasileiro até o início
da rodada, fez dois gols,
com Emerson e Alexan
dre Pato. Foi o suficiente
para que o Corinthians
vencesse o Grêmio, 2-ao,
no Pacaembu.

Com um gol polêmico,
o Bahia comprovou o bom
momento e venceu o ins
tável e agora no Z-4 Fla

mengo/ por 3 a o, naArena
Fonte Nova, em Salvador.

Hoje, a rodada se en

cerra com os jogos entre

Botafogo versus Vitória e

Goiás contra Vasco.

CopaAudi
São Paulo caiu diante do Bayem .

O São Paulo se segurou

enquanto pôde, mas falhou
quando não poderia. Dian
te do campeão europeu, o
time de Paulo Autuori jo
gou para não perder, mas

acabou derrotado por 2 a o,
em partida válida pela Audi
Cup. Os gols foram mar

cados pelo atacante Man
dzukic . e pelo jovem meia
Weiser. Na decisão do ter-

ceiro lugar, o tricolor pega
o Milan, que levou 5 a 3 do
Manchester City. O Bayem
pega o clube inglês na luta

pelo título. As duas partidas
acontecem hoje.

CA'MP ONATO BRASILEIRO· SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

2° Bahia +2 19 115 4 2 13 10 3 58
3° Cruzeiro -2 18 10, 5 3 2 22 9 1360
4° Internacional +2 18 10 5 3 2 18 15 3 60
5° Botafogo-4 17 9 5 2 2 13 8 5 63
6° Vitória -1 15 9 4 3 2 14 9 5 56

7° Grêmio-2 15 10 4 3 3 11 10 1 50

.8° Corinthians +3 14 10 3 5 2 8 5 3 47

9° Vasco +1 13 9 4 1 4 14 17 -3 48

10° Atlético-PR +6 13 10 3 4 3 18 18 O 43
11° Fluminense +6 12 10 4 O 6 13 15 -2 40
12° Santos -6 12 9 3 3 3 12 10 2 44
13° Goiás-5 12 9 3 3 3 8 12 -4 44
14° Criciúma 11 10 3 2 5 13 18 -5 37
15° Ponte Preta -3 10 9 3 1 5. 12 15 -3 37
16° Atlético-MG -3 10 9 3 1 5 9 13 -4 37

17° Flamengei'4 10 iQ�2 4 4 9 '12 :3'-33__
18' São Paulo 9 112 3 6 1114 -3 27
19' Portuguesa .,.1 8 101 5 4 11 16 -5 27

',',,,,l"20° Náutico .7 9 2 1 6 7 16 -9 26 '

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

"., " . (' I

lO'RODADA

3l/7
19h30 - Ruminense 1xO Cruzeiro
19h30 - AUétiroMG 1J<2 AUético-PR
19h30 - POrtuguesa lx1 Cridúma
21hOO·Coritiba 5x3 Ponte Preta
21h50 - Corinthians 2xO Grêmio
21h50 - Bahia 3xO Flamengo

<1/8
19h30, Botafogo x vltôna
21hOO - Goiás x Vasco

':� Líder do campeonato, ." ,

Classíflcados para a lJbertadores

Reb91Xados paraaSérie B
) ,Lanterna do campeonato

ESPECIAL Coxa ganhou de virada, na noite que comemorou 28 anos do título de 85

I,
Reforço Doping Empate

Jogando em Fraibur
go na noite de ontem, a

ADJ (CSMjPré-Fabricarj
MannesjFME) empatou
em 2 a 2 com o Concór
dia, pelo Campeonato Ca- .

tarinense. Os gols foram
marcados por Djony e

Hugo. Com o resultado, a
ADJ segue invicta na com

petição, mas perdeu os

100% de aproveitamento.

O atacante Willie, ex

-Vitória, foi apresentado
oficialmente pelo Vasco.
O atleta se destacou pelo
rubro-negro na Série B de
2012 e ajudou a equipe a

garantir o acesso à elite do
Brasileiro. "Estou feliz e não

vejo a hora' de entrar em

campo para ajudar meus

companheiros e sentir o ca

lor da torcida", disse.

Os recentes escânda
los de doping ganharam
mais um capítulo. Ontem,
a Fifa revelou que um atle
ta da seleção do Taiti aca
bou flagrado durante exa

mes realizados na Copa
das Confederações. Sem
anunciar qual o nome do

. atleta, a entidade apenas
confirmou a suspensão
preventiva de 30 dias.

CAMPF-ONATO BRASILEIRO .. SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO • TURNO 11'RODADA

Coi. Time P J V E D GP GC SG.A% 30/7
Oeste lxO Guaratinguetá
Avaí lxO AUético-GO

2° Chapecoense -1 23 10 7 2 1 24 11 1377 Joinville 2x3 Boa
3° Sport 21 11 7 O 4 20 17 3 64 Ceará 3xl Chapecoense
4° Fígueirense 19 11 6 1 4 23 18 5 58

Amérie&llN 2x0 N5A
América-MG 5xO Sport

5° Paraná Clube 19 115 4 2 15 7 8 58 Palmeiras 4xO lcasa

6° Amé\ica-MG +1 18 10 5 3 2 21 15 6 60 São caetano 2x1ABC

7° Joinville -1 17 115 2 4 21 14 7 52
Bragantino OXO ParanáOube
Paysandu-PA 4><1 Figueirense

8° Boa +3 16 11 4 4 '3 11 14 -3 48
9° Bragantino-l 15 11 4 3 4 11 10 1 45 12'ROOADA

10° Oeste +2 15 114 3 4 12 16 -4 45 2/8
11° Atlético-GO -1 13 11 4 1 6 9 14 -5 39 19h30 - Amérie&llN x Boa

12° Icasa-3 13 114 1 6 14 22 -8 39
19h30 - Palmeiras x Bragantmo
21h50 - Oeste x N5A

13° São Caetano +2 13 113 4 4 12 11 1 39 21h50 - América-MG x Ceará

14° Ceará +2 13 11 3 4 4 13 14 -1 39

15° Pa)Ísandu-PA +2 12
3/8

113 3 5 14 17 -3 36 16h20 - Avaí x Paysandu.pA
. 16° Avaí +2 12 3 5 13 18 -5 36 16h20 - Joinville x Figueirense

:f1"cÁméifca-RN':.f::r -I2 13 2P""'�r36
16h20 -tcasa x São Caetano
16h20 - Sport x Chapecoense

18° GUi3ratinguetá -5 11 11 3 2 14 19 '5 33 21hOO, Atlético-GO x Paraná Oube

19°ASA-5 10 11 3 1 7 9 19 "1030 21hOO - Guaratinguetá x ABC

,

1 20° ABC
• ,,6 11 1 ,3 ,7 8 18 -1018 "

. :'v' Promovidos para a Série A

Rebalxad!)S Pllra a SérieC
I:

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. , Lanterna do campeonato :.'&1fAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Suplemento natural extraído da framboesa que
aumenta a lipólise, auxiliando na queima de

gordura.

No inverno temos a tendência de ingerir
alimentos mais calóricos, o que muitas vezes
ocasiona um aumento indesejável de peso.
Para quemquer controlar o peso no inverno
umaótimaopçãoéa Framboesa Ketona.

A Framboesa ketona é um extrato padronizado
rico em aminoácidos, minerais, ácidos
orgânicos e componentes bioativos,

flavonóides, ácido elágico e

antocianinas.

A Framboesa tem um efeito

termogênico no nosso corpo,
acelera o seu metabolismo,

aumentando o gasto de energia, e
ajudando a emagrecer, Com a

vantagem de ajudar a aumentar a
massa ma�ra, reduzindo a flacidez.
De acordo com vários estudos,
contribuem para reduzir o colesterol,

QUINTA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 2013

normalizar a glicemia
(níveis de açúcar no
sangue) e até melhorar o
aspecto da pele.

As cetonas de

framboesa ao

aumentarem a

produção ea
libertação de
adiponectina, contribuem para o

. emagrecimento, para um aumento de energia, .

boa disposição e redução de apetite.

Indicações:
- Gerenciamento de peso
- Regula a glicemia
- Redução de gordura
- Redução do apetite
- Dislipidemias
- Ação hepatoprotetor
- Ação antioxidante

��\RA DE JARAGUÁ DO
�\o

"

. :'-',�()<
- ....

Consulte seu médico ou nutricionista.

Fàça-nos uma vista e conheça esta novidade.

. Manipulação de Fórmulas Mé.di�às"
-

Dermatológicas. Fitoterápicos
IJ ekilibrio.farmaciademanipulacao

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




