
Jaraiuádo Sul e Vale do Itapocu + Ano94 + Ediçãono7.262 + Quinta-feira,8deagostode2013 + R$2,50 A vida acontece aqui.
Unimedll\
Somos médicos.
E isso faz Ioda a diferença.

Concurso público
�

� �

Area de saude e a

que temmais vagas
Do total de 173 postos de trabalho
abertos pela Prefeitura de Jaraguá do
Sul, 72 são de agentes comunitários,
médicos e especialistas. PÁGINA 8

OCP em Brasília

Agilidade para
fazer a reforma
A previsão é que até setembro

seja entregue à Câmara dos

Deputados um relatório com as

propostas de mudanças. PATRICIA
MORAES, PLENÁRIO, PÁGINA.S 6 E 7

• • •

Vacmas contra a gnpe
chegam hoje em Jaraguá
MEDICAMENTO As 10 mil doses devem estar disponíveis à população a partir de amanhã.
Idosos, gestantes e crianças terão prioridade no atendimento preventivo à doença. PÁGINA 4
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Pai e os conselhos
Nopróximo domingo, será celebrado o Dia dos Pais nos la

res brasileiros. Caros leitores, por alguns minutos fiquei
pensando em escrever algumas palavras para os Pais no úl
timo final de semana. E durante meus pensamentos cheguei
à conclusão de que tive a graça de ter três pais. Vocês devem
estarpensando: "Como isso"? Eu explico.

Meu pai biológico e meus dois avôs. Isso mesmo. Meu pai
biológico sempre fez questão de me ensinar pequenas lições,
ou seja, Conselhos. Algumas vezes eu escuto, outras não. Nor
mal como todo filho faz, mas na maioria das vezes "quebro a

cara" quando não o escuto. Como dizem, aprendemosmais na
dor do que na facilidade. Porém, tenho do meu pai a imagem
daquele cara que sempre buscou estar presente. Lembro das
vezes que andamos de bicicleta, de nossas partidas de tênis.

Meus avôs foram meus outros dois pais. Meu avô pater
no, Sr. José Watzko (in memorian), posso dizer que foi como
umpaiparamim. Tive a graça de conviver com ele, por alguns
anos. Lembro com saudades, dos conselhos dele, das partidas
de bocha que jogávamos, quando eleme levava para pegar os
ovos das galinhas no galinheiro e tratar os porcos com milho.
Coisas simples, mas que me ensinaram a valorizar a simpli
cidade. Já do meu avômatemo, Sr. Amadeus Mahfud, meu
outro pai, tenho a graça de ainda aprender com ele. Sempre
que posso faço questão de ouvir seus conselhos. Também
tenho boas recordações. Como é bom conversar na cozinha

enquanto jantamos, ou na sala de costura da vó, ficamos
horas e horas conversando, mas uma das melhores recor

dações que tenho são as diversas tardes da minha juventu
de que passei assistindofilmes com meu avô. Lembro que
ele sempre fez questão dememostrar nos filmes, os valores
que os Índios cultivavam, entre eles, a honra, a amizade, a
lealdade e entre outros. Agradeço os conselhos que sempre
ganhei dos meus três pais. Obrigado.

Caros leitores, no próximo domingo desejo quevocê dêum
abraço. rio seu Pai e agradeça os conselhos que ele lhe dá. E

para aqueles que o Pai.não está mais presente entre nós, lem
bre-se com orgulho dos conselhos que ele lhe deixou.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraGredacao@ocorreiodopovo.com.br

Aprim.orameBto
Curso de jardinagem
A Epagri oferece um curso de jardinagem

. para as pessoas interessadas em aprender so-:
bre técnicas de manejo como implantação e

manutenção de jardins, poda, controle de pra
gas e doenças, preparação de vasos e propaga
ção de plantas. A especialização será realizada
entre os dias 13 e 15 deste mês no distrito de

Pirabeiraba, em Joinville. As inscrições para.
interessados da região de Jaraguá do Sul vão
até essa sexta-feira, dia 9. Elas podem ser feitas

pelo telefone 3276-9428. O valor é R$ 150 (sem
pernoite no local) e de R$ 240 (com pernoite).

COMENTÁRIO

Não adiantafalar?
Você é pai, é filho, é profes

sor? Seja o que for, o que
vem a seguir lhe interessa e tal
vez lhe possa causar espanto.
Um espanto que tem solução ...
Acabei de ler uma declaração de
uma dirigente internacional da

empresa que administra a MTV,
emissora de programas volta
dos aos jovens, com músicas,
clipes, entrevistas "diferentes",
essas coisas. Agora "ouça" o que
diz a tal diretora, estava ria Fo
lha a declaração dela.

"O jovem é um público com o

qual não se pode falar como pro
fessor - porque ele não te escuta

para a sala de aula, é isso? Sugi
ro aos que respondem positiva
mente que o tentem fazer num

colégio'militar, ou no meu colé

gio, tentem ...

Ou os pais tomam as rédeas,
ou os professores se impõem den
tro da sala de aula e os gerentes
dentro das empresas, ou será a

antecipação do fim do mundo. Pi
vetes de todas as classes mandam
nos professores; não escutam os

pais e os gerentes estão intimida
dos? Reajam, todos. Da sala de

aula, maus alunos têm que ser ex

pulsos, em casa devem obedecer
.

em tudo, e no trabalho ferro,muito
ferro ou demissão imediata. Era só
o que faltava pivetes tendo "voz",
só o que faltava. Ah, e na "minha
rádio" só música clássica ...

lUIZ CARLOS PRATES
,

ela é empresária e sabemos que
negociantes engolem sapos para
não perder clientes. Mas não co

migo, ah, essa não.
Quer dizer que com os tais jo

vens "de hoje" não se pode falar
como professor nem como pai

. ou mãe, eles não ouvem? Já sei,
o negócio é falar com eles como

"policiais", aí vão ouvir, que vão, _

vão ... Era só o que faltava os pi
vetes só ouvir o que lhes interes

sa, quando lhes interessa e como

lhes interessa. E esse bando está
levando esse comportamento

- nem como pai e mãe - porque
não te dá credibilidade. A MTV

aprendeu a falar com os jovens
com credibilidade ... " Tudo bem,

patia que se expressa nas boas maneiras, na educação na
hora de falar, nomodo de sevestirda pessoa, nesses "deta
lhes", enfim, que fazem de unsmais interessantes que ou

tros, ainda que com "igual" competência técnica. Graças a
Deus que é assim. Ou melhor, quepena que não é assim
em "todos" os lugares, no serviço público, por exemplo ...

• Conforto
E ainda da entrevista que li na Folha sobre os

tais jovens telespectadores da MTV, "ouça" esta: -

"A geração milênio brasileira é uma audiência mui
to feliz, que lida com um monte alto de dinheiro ...
Eles passam quase 50% do seu tempo vendo TV,
64% do seu tempo ouvindo música, e 40% do seu

tempo jogando videogame, quase 65.% deles aliviam
o estresse ouvindo música..." Ah, que interessan

te, com esses números não sobra tempo para estu

dar nem trabalhar, é isso? Que barbaridade! O que
está faltando é 'lék, lék, lék' no lombo dos moleques.

• Falta dizer
Você pode estar quebrado, sem um tostão no

bolo, na pior das situações sociais, na pior, mas se

tiver um brilho especial, o brilho da educação, dos
bons modos, será, ainda assim, invejado e até odia
do. Não era por outra razão que a serpente infer
nizava a vida do vaga-lume. Cansado de ser perse

guido pela serpente, o "vagalumezinho" perguntou
à cobra: - Por que me persegues tanto? - Porque tu
"brilhas", respondeu a cobra ...

.• Promoção
Não se iluda, nas boas empresas na hora de desem

patar entre dois bons candidatos à vaga, vai preponderar
em favor de um deles - será por aí o desempate - a sim-

LÚCIOSASSI

PREOCUPA.ÇÃO
COM A VELOCIDADE
A Ruá Ervin Rux, no bairro Rio da Luz, em Jaraguá do Sul,
mudou de cara. Há poucos meses ela estava praticamente
intransitável, cheia de buracos. A Prefeitura fez a

pavimentação da via. Agora, a preocupação da comunidade
é com os abusos dos motoristas com a velocidade. A

Associação dosMoradores quer reforço na sinalização.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3258
32 . 34 - 46 - 58 - 80

DUPLA SENA
SORTEIO N' 1200
Primeiro Sorteio
02 . 09 - 31 . 41 - 42 - 44
Segundo Sorteio
19 - 20 - 30 - 36 . 39 - 44

Oportunidade
Concurso público
emMassaranduba

As inscrições para
o programa Auxílio Fi
nanceiro para Alunos
de Baixa Renda Fami
liar que cursam o Ensi
ne> Superior no segun
do semestre de 2013

poderão ser feitas até a

próxima sexta-feira (9)
por

_

meio de preenchi
mento de formulário
eletrônico, disponível
nos sites da Prefeitura

(www.jaraguadosul.
sc.gov.br) e da Secre
taria Municipal > da

Educação (educacao,
jaraguadosul.com.br).
A documentação exi

gida - disponível nos

mesmos endereços ele
trônicos -, deverá ser

entregue no setor de
Protocolo da Prefeitura
também até sexta-fei
ra, entre 8 e 16 horas.
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CHARGE

CONCURSO
PÚBLICO

EDITORIAL

Voto Distrital vem
dapressãopopular

Se for depender da ação dos políticos,
a reforma política não deverá atender

todos os anseios da sociedade. Como os

próprios agentes que dependem das elei

ções para sobreviver no meio político são
os próprios congressistas-que analisam o

projeto de reforma, os interesses propos
tos irão atender as vontades de quem so
brevive desse ambiente eleitoral.

A quem interessa uma reforma que
evite os gastos exorbitantes, com finan
ciamentos privados, proíba as coliga
ções partidárias e reduza o número de

partidos no País?
As discussões da reforma serão feitas

. sob o crivo dos interesses dos partidos,
não da sociedade. O modelo de escolha

que temos é caro. Facilita a existência de
coligações que acabam depois transfor-_
mando as administrações públicas em

um grande balcão de negócios.

O ideal é termos um modelo de esco
lha com menos candidatos, mas que se

jam qualificados pela competência. Que
os cargos que eles almejam sejam repre
sentativos para as regiões em que estão

vinculados, o que garante espaço para
essa comunidade. Essemodelo ideal nas
ce com a adoção doVoto Distrital.

"
o ideal é termos um modelo de

escolha com menos candidatos.

O que se preza nessa reforma é o equi
líbrio e o sensolle representatividade. So
mente a pressão popular exercida pela so
ciedade vai fazer com que os congressistas
que irãomontar essaproposta sejam sensí
veis a essa necessidade para o país.

°/0

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utilizapapel produzido a partir de
fontes renováveispreservando asjlorestas no mWldo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.
4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e EditoraCorreio do Povo Ltda

Evento
Painelfala
sobre IIBigData"

Os interessados em participar do Pai
nel de Ideias, evento realizado pela Facul
dade Senac em Jaraguá do Sul, podem fa
zer as inscrições pelo telefone 3275-8400
ou pelo e-mail jaraguadosul@sc.senac.br.
Elas são gratuitas. O evento será realizàdo
no dia 27 de agosto, às 19 horas, no audi
tório da entidade (Rua dos Imigrantes,
n", 410. VIla Rau). O tema discutido será

Inovação: Big Data. Os palestrantes serão
os gerentes das áreas de Tecnologia da
Informação (TI) das-empresas Dudalina,
Charles Korndorfer; Duas Rodas Indus
trial, Júlio César Van Vossen; e da Weg,
Mareio Millnitz. A 'Big Data' é considera
da uma das profissões do futuro e visa a

análise de grandes quantidades de dados.

Nota de Agradecimento
" A familia do Sr. Victor Kleine

agradece a todas as pessoas
pela manifestação de carinho
e apoio neste momento dificil.

Agradecemos ao prefeito munici

pal Sr. Lauro Froelich e seu vice o
Sr. Paulo Veloso, pelas palavras
de conforto a familia, a todos os

vereadores municipais, a todo

corpo clínico do hospital Padre
Mathias Stein, um agradecimen
to especial. A câmara municipal
de guaramirim por gentilmente
ter cedido o espaço para que
fosse feita a despedida do Sr.
Victor Kleine. Aproveitamos para
convidar a todos para a missa de
r

.

dia que ocorrerá no próximo
sabado dia 10/08 as 19:30 na

igreja matriz de guaramirim".

" Nossos alunos chegam às
universidades com dificuldades
de escrita e raciocínio que
poderiam ser minoradas se eles
tivessem cursos de lógica. Sei
que esta é uma das disciplinas
que nossos alunos menos

ERRATA
• Na matéria da página 5
da edição de ontem sobre o

Padre Aloísio Boeing, o nome

correto de um dos bancos

para depósito é SCRCred e

não Sicred, como foi divulgado.

Cultura

Exposição
Quem ainda não teve a

oportunidade de visitar a ex
posição Viajante do Tempo,
do jornal O Correio do Povo,
no Museu Emílio Silva, pode
conferir uma amostra desse
material que resgata a histó
ria de Jaraguá do Sul atra
vés de anúncios divulgados
pelas páginas do jornal no
blog Canal da CulturaJara
guá, do historiador Ademir
Pfiffer: www.youtube.comj
user/ademirpfiffer.

gostam, mas
eles ganhariam
muito, em
todas as

áreas.
Vladimir
Safatle,
filósofo e
professor,
em artigo
na Carta

Capital.
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Reforço para prevenir a gripe
PlERO RAGAZZI/ARQUIVO OCP

INFLUENZA Prefeitura
investiu R$ 280 mil na

compra de 10 mil doses.

Distribuição à população
começa a partir de amanhã

V�rônica Lemus

A s 10 mil vacinas contra a gripe
..l"lcompradas pela prefeitura de

Jaraguá do Sul devem chegar ao
município até o meio-dia de hoje.
Segundo o secretário de Saúde,
Adernar Possamai, a ideia é que
as doses comecem a ser distribu
ídas a partir de amanhã. A prefei
tura investiu o valor de R$ 280
mil na compra das vacinas, para
reforçar a imunização contra o

subtipo HINl do vírus influenza .

.A Secretaria de Saúde vai deta
lhar hoje como será esse processo
de imunização em Jaraguá do Sul.
As doses que serão distribuídas
devem ser destinadas preferencial
mente para as pessoas do grupo
de risco, como gestantes, idosos,
crianças e portadores de doenças
crônicas

.. Porém, como a campa
nha de vacinação deste ano foi toda
voltadà a esse público, a população
em geral tainbém deverá ter acesso.
A Secretaria do Estado de De

senvolvimento Regional (SDR)
de Jaraguá do Sul também está
se mobilizando na busca de mais
vacinas para a região. Segundo o

gerente de Saúde da SDR, Silvio
Chaves, a secretaria entrou em

contato na terça-feira passada,
dia 6, com a secretária estadual da
Saúde, Tânia Eberhardt para pe
dir apoio no envio de medicamen
tos. "O Estado já havia informado

que não dispõe de doses para en

viar, mas mesmo assim estamos

aguardando um posicionamento
deles", disse o gerente.

Para as pessoas que não toma
ram a vacina, tanto do grupo de
risco como o geral, o gerente de
saúde da SDR disse que a reco

mendação do Estado é que procu
rem ser imunizados. "Não há nada
contra tomar a. vacina. Se estiver

disponível, não tem porque não

tomar", disse Chaves.
Além disso, o gerente reforça

que devem ser mantidas as medi- .

das de prevenção contra a doença.
"Ainda tem gente que tem os sin

tomas, mas fica em casa, tratando
como gripe comum e só procura o

atendimento tarde", relatou.

Doses que serão distribuídas devem ser destinadas às pessoas do
grupo de risco, como gestantes, idosos, crianças e portadores de doenças crônicas

Obras

Escolas passam por ampliação em Guaramirim
Ôs estudantes da escolamu

nicipal José Dequech, terão de
conviver mais seis meses nas

salas de aula improvisadas.
Esse é o período em que deve fi
car pronta a construção de qua
tro novos ambientes e da am

pliação da unidade de ensino.
Os trabalhos de reforma ini

ciaram há aproximadamente 15
dias. A empresa responsável é
a Rocha Empreendimentos, de
Canoinhas. O investimento da

. administração municipal será de
R$ 154,6 mil para uma amplia-

do ensino fundamental. Quando
forem desocupadas, vão resultar
na criação de cerca de 40 novas

vagas para a creche.
A expectativa pelas melho

rias na unidade é grande, prin
cipalmente para os professores.
"Vamos ter um ambiente para
atender melhor as crianças,
eles precisam de concentração,
de uma sala organizada. Até a

exposição dos materiais poderá
melhorar", destacou a respon
sável pelo apoio pedagógico,
Cláudia Zapelini.

ção de 192 metros quadrados.
"Sempre encontramos um

meio de trabalhar, mas o ba
rulho atrapalha bastante, tirou
espaço da área de lanche e as

salas são pequenas e por isso
não podemos atender todas as

turmas", observou a diretora
da escola, Simone Dalsoquio.

Um espaço criado com divi
sórias em madeira serve de área
de leitura e o apoio pedagógico.
Outras duas salas onde funcio
nava a educação infantil precisa
ram ser cedidas para as turmas

A escola Atilano Kruguer é
a próxima a receber ampliação.
Serão construídas duas novas

salas de, aula, totalizando 172
metros quadrados. A empresa
vencedora da licitação, no valor
de R$ 120,8 mil, foi a GS Cons
trutora e Incorporadora. "O nú
mero de crianças matriculadas
aumentou e consequentemente,
é necessário que novos espaços
sejam criados para atender a

demanda existente com quali
dade", ressaltou a secretária de

educação, Cláudia Chiodini.
LÚCIOSASSI

CENSO REGISTRA
AUMENTO DE_ALUNOS
NA REDE MUNICIPAL
A rede municipal de ensino de
Guaramirim finalizou nesta semana

o cadastramento de dados no Censo
Escolar 2013. As 24 unidades
educacionais estiveram envolvidas
diretamente neste trabalho no

último mês. O município registrou
um aumento de estudantes
matriculados. Em 2012, foram
cadastrados no censo 3.382 alunos.
Já neste ano o número subiu para
3.949. Um crescimento.de 567

.

vagas, aproximadamente 17%.

MUDANÇA
Biblioteca
teve de ser

adaptada
numa nova

sala enquanto
as obras são

realizadas
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Rio Molha quer nova avaliação
.

PRE c ppçÃO Comunidade solicitou à Defesa Civil que
reavaliasse mapeamento que apontou local como área de risco

nhecemos o histórico dessa

região", explicou.
Por causa da definição,

muitos moradores são im

pedidos de construir nos

.terrenos ou ampliar as ca

sas. O local, que também é
rota para o turismo religio
so, com a gruta e estações
de peregrinação, é pouco
visitado pelo receio da po
pulação, afirma Gruner.

"Por aí, as pessoas falam

Natália Trentini com o resultado e querem
uma nova análise.

Segundo o presidente
da associação de morado

res, Marcelindo Gruner, o

mapeamento trouxe uma

imagem negativa - para
a comunidade e causou

apreensão nos moradores.
Ele lamenta que o desen-

volvimento da localidade
foi prejudicado com essa

classificação e que causou

a desvalorização dos imó
veis. "O problema aqui
está em três pontos em

que acontece deslizamen
to. Queremos um. estudo

que a comunidade possa

participar, porque nós co-

De todo território do
bairro Rio Molha, em

Jaraguá do Sul, grande par
te é considerada como área
de risco pelo estudo reali
zado pela Defesa Civil do

município. No entanto, os
moradores não concordam

EDUARDO MONTECINO

DECISAJ Local onde será erguida a ponte fica no ponto onde
foi iniciado o acesso entre as ruas Carlos Enke e Anna Muller

que o Rio Molha está inter
ditado. Moro aqui desde

que nasci e não tenho medo.
Esse mapeamento prejudi
ca o pessoal. e desvaloriza
a comunidade", declarou a

aposentada, Maria de Lour
des Meyer, 66 anos.

O secretário dé Defesa

Civil, Marcelo Prochnow,
afirma que existe uma con
fusão por .causa da classi

ficação. A maior parte da

área considerara de alto

risco, em torno de 70%,
não é habitada, são trechos
de mata que precisam ser

preservadas. Da parte ur

banizada, o percentual é
ainda menor. "Temos um

empresa fazendo este ser

viço de mapeamento e va

mos fazer um complemen
to do estudo no Rio Molha.

Algumas localidades vão
ser reavaliadas", disse.

Rau eAmizade

Projeto da ponte prestes a ser executado
A Secretaria Municipal do Ur

banismo (Semur) de Jaraguá do
Sul deve conhecer até amanhã a

, empresa que irá elaborar o pro
jeto de construção da ponte que
ligará os bairros Rau e Amizade.
O edital de licitação foi aberto em
julho e encontra-se agora em pro
cesso de habilitação das empresas
concorrentes.

Na sexta devem ser abertos os

envelopes das empresas habilita
das contendo as propostas de va
lores para a prestação do serviço.
O edital-estimou o valor de R$ 141
mil para a produção do projeto
estrutural e executivo. Ganha a

empresa que apresentar PllQPOStq,

com omenor valor.
O secretário também infor

mou que ti previsão é de que o

projeto seja elaborado em um pra
zo de 60 dias. NIl sequência, a se

cretaria deve abrir outro edital de

licitação para contratar a empresa
que irá construir a nova passagem.
sobre o rio ltapocu, que não pode

. ser a mesma que elabora o proje
to. "Queremos terminar este ano

já tendo definida a empresa que
vai construir a ponte, para ·que no
começo de 2014 já comece a ser

instalado o canteiro de obras",
disse o secretário.

A ponte deverá ser construí

q.Çl,]lO mesmo�OCflJ em que a ges-

tão do ex-prefeitoMoacir Bertol
di (2005/2008) já havia iniciado
as obras, entre as ruas Carlos
Enke e Anna Muller. O projeto
da ponte deve definir, entre ou

tras questões, se alguns dos oito

pilares já instalados no lôcal po
dedo ser reaproveitados.

A estrutura deverá ter uma

extensão de 140 metros de com

primento e 19 metros de largura.
Segundo uma estimativa da Secre
taria de Urbanismo, a obra toda
deve custar em torno de R$ 7 mi
lhões. Em junho, a prefeitura co

municou que contará com recursos
da Agência de Fomento do Estado
de Santa Catarina (Badesc).
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Patricia Moraes

UMA CORRIDA CONTRA O TEMPO
Com a opinião popular dando provas

de que é a favor da reforma política,
um dos assuntos do dia ontem em Bra
sília foi a tentativa do Senado de correr

para aprovar uma mini-reforma antes

mesmo da Câmara dos Deputados.' A
disputa para mostrar eficiência poderia
até beneficiar a população, porém, as

propostas do presidente do Senado, Re
nan Calheiros (PMDB), nem de perto tra
zem o antídoto que o país precisa, pois se

resumem a diminuir de 45 para 30 dias
o tempo de campanha nas emissoras de
rádio e tv e também o tamanho dos san

tinhoso Seria uma lei para enganar bobo.
Conversei ontem com o coordenador

"O pOVO tem que dizer" "

Para Miro Teixeira, do PDT, do Rio
de Janeiro, o calendário é urn inimigo da
reforma política, já que não haveria prazo
para sua aprovação para entrada em vigor
em 2014. Porém, ele acredita que se a Câ
mara elencar algumas poucas propostas, o
tema pode avançar. Depois disso, o expe
riente político, já são 40 anos de mandato,
defende a realização de um plebiscito para
mudar as regras amplamente. "Sempre
defendi a realização de urn plebiscito, o
povo tem dizer como será, porque se agen
te fizer, vai ser deputado dizendo como

quer se eleger. Não dá certo".

Insalubridade
Após receber laudo oficial com o re

sultado do número de funcionários pú
blicos municipais que terão direito a

receber os adicionais de insalubridade e

periculosidade, a Prefeitura de Jaraguá
do Sul aguarda relatório do impacto fi
nanceiro que os novos números trarão
à folha de pagamento. Dos 519 funcio
nários . que terão direito ao benefício,
442 deles receberão 20% sobre o salário

base, enquanto 55 receberão 40%. O pa
gamento dos benefícios, segundo adian
tou o secretário de Administração e Fi

nanças, deverá ser realizado na folha de

pagamento do mês de setembro.

do grupo de trabalho da reforma política,
Cândido Vaccarezza (PT). Segundo ele, a
previsão é que até setembro a comissão
entregue ao presidente da Casa, Henrique
Eduardo Alves (PMDB), um relatório com
temas que devem ser votados em plenário
ou pela população através de um plebisci
to. "Não entregaremos urn projeto pronto,
fechado, mas sim sugestões. Depois, o que
faremos com elas vai depender do Con

gresso", argumenta.
Um dos temores é de que o discurso

de que não há tempo hábil para aprovar
mudanças para valerem já em 2014 pos
sa servir de álibi para os deputados que
insistem em manter as regras. Segundo

"O PSD é a

favor do distrital"
Deputado federal pelo PSD de São

Paulo, Guilherme Campos sai em defesa
do voto distrital ou distrital misto e o fim
das coligações para eleições parlamenta
res como duas das prioridades que de
vem ser debatidas no grupo de trabalho.
"O partido defende mudança no sistema

eleitoral, com voto distrital ou distrital
misto. Claro que ainda temos que ama

durecer essa ideia. Além disso, temos que
acabar com a cláusula de barreira e limi
tar o número de siglas".

Vaccarezza, porém, isso não vai acontecer
porque há vontade política e cobrança po
pular em favor da reforma. "A dificuldade
é materializar uma proposta, por isso, for
mamos este grupo, vamos ouvir a opinião
pública e tirar as mudanças do papel".

A primeira audiência pública acontece

hoje, às 9h, reunindo deputados, senado
res, integrantes da OAB, do Movimento de
Combate à Corrupção Eleitoral, da Central
Única dos Trabalhadores, da Força Sindi
cal e da Confederação Nacional da Indús
tria. A OAB tem desempenhado papel fun
damental até aqui, não só pressionando,
mas também unindo outras instituições
em defesa da reforma.

"Precisamos
de celeridade"

"Estamos motivados, mas precisamos
de celeridade". A afirmação do deputado
federal Antonio Brito (PTB) é que a refor
ma política vai depender da agilidade do

grupo e depois do plenário em colocar o

projeto em votação. Segundo ele, em algu
mas questões o consenso está perto, como
para ó fim da reeleição, da coligação para
deputado e da unificação das eleições. "Os
temas mais complexos são o financiamen
to e o sistema eleitoral, mas precisamos
mexer também nestes pontos", diz.

PATRICIA MORAES

Colaborou CarolinaVeiga

Pelo veto
A capital federal está tomada esta

semana por farmacêuticos, fisiotera

peutas, enfermeiros e demais profissio
nais da saúde. Eles vieram de todos os

cantos do país pressionar o Congresso
pela manutenção dos vetos da presi
dente Dilma RousseffaoAto Médico.

Mais de mil

sugestões
Através do portal e-Democracia, no

site da Câmara dos Deputados, mais
de mil sugestões da sociedade já fo
ram apontadas e quase 20 mil acessos

registrados. Todo material está sendo
analisado pelo gabinete do deputado
Candido Vaccarezza e será apresenta
do aos demais integrantes do grupo. "A
população já pode participar, não preci
sa esperar pelo plebiscito". As sugestões
podem ser dadas em até 140 caracteres

ou então através dos Fóruns Temáticos.

Que falta faz
Jeferson Gomes, diretor do São

José, é mais urna testemunha da falta

que faz ter urn deputado federal repre
sentando a região em Brasília. "Fica
muito mais complicado", diz. É de se

imaginar então como será se o plenário
aprovar medida que torna as emendas
parlamentares impositivas, ou seja, de
aplicação obrigatória.

Mais médicos
Jaraguá do Sul ainda não aparece na

lista dosmunicípios que serão atendidos
com a bolsa salarial oferecida pelo pro
grama Mais Médicos. Embora a atual

administração tenha se inscrito no proje
to que visa apoiar os lugares que têm di
ficuldades em contratar os profissionais,
o processo ainda depende de análise
técnicas do Ministério da Saúde. Como
o programa não teve urna adesão alta de
médicos interessados em atuar em mu

nicípios do interior - apenas 938 médi
cos do País se cadastraram - esse pode
ser urn dos motivos que tenha limitado
o número demunicípios que receberão o
reforço de especialistas na saúde.
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Entrevista :

Marco Thbaldi,
deputado federal

PSDB-SC

Deputado federal, Marco Tebaldi (PSDB
SC), está atento aos debates sobre a reforma

política. Entre as suas bandeiras estão o voto

distrital misto, o fim das coligações e da ree

leição. Ele não faz parte do grupo de trabalho,
mas preside a Frente Parlamentar Catarinense.

o senhor acredita que desta vez a re

forma sai? Pesquisa Ibope comprovou
que a população quermudanças.

Pelo menos alguma coisa tem que sair. Tal
vez não dê para fazer tudo. Mas se a reforma
não sair, daqui a pouco nós é que não vamos

poder sair nas ruas.

Que temas gostaria de ver aprovados?
Temos que acabar com as coligações e com

a reeleição. E isso posso dizer porque fomos
nós (PSDB) que criamos, a reeleição não deu
certo no Brasil. Também acredito que pode
ríamos começar com voto distrital misto para
depois avançar.

Como presidente da Frente Catari

nense, quais são as prioridades para o

segundo semestre?
Primeiro a liberação de emendas coletivas,

como as para o setor de saúde. Depois temos
todas as questões da infraestrutura, a BR 101, a

280, a 282 e também as ferrovias e os aeropor
tos. A análise de vetos também vai esquentar a
pauta. Vai ser um Deus nos acuda.

Alunos querem
melhorias

Durante a última sessão da Câmara de

Vereadores, os alunos das escolas estadu
ais Julius Karsten, Valdete Piazera, Lílía
Ayroso Oeschsler e Euclides da Cunha, e
do Instituto Educacional Jangada, leram

.

em plenário as nec�sidades das comuni
dades que representam. Os alunos parti
cipam do projeto Câmara.Com Você e de
monstraram consenso nas reivindicações.
Foram pontuadas melhorias no sistema
de transporte público, co� a ampliação de
linhas e horários, e namobilidade urbana,
com a implantação de ciclofaixas, rotatória
e iluminação pública. Outra pauta lembra
da pelos estudantes foi o atendimento nos
postos de saúde. Elespediram a ampliação
da oferta de médicos e dentistas.

Concurso
A Sociedade Educacional de Santa Catarina (So

ciesc), de Joinvílle, foi a instituição contratada pela Pre
feitura de Jaraguá do Sul para organizar e elaborar as
provas do próximo concurso 'público municipal. A ins

tituição realizará o serviço sem gerar custos para a Ad

ministração até o limite de 3.300 inscritos, utilizando o

valor das inscriçõespara custear o serviço.Apartir deste
número, do valor de cada inscrição, a Sociesc repassará
a quantia de R$ 8,50 para os cofresmunicipais.

Refis
O primeiro dia do Programa

de Recuperação Fiscal de Jaraguá
do Sul (RefisJaraguá) superou as

expectativas, segundo o secretá
rio de A�istração e Finanças
do município, Sérgio Kuchenbe
cker. Apenas na segunda-feira,
quando iniciou a adesão, foram
atendidas 79 pessoas que procu
raram o setor de tributação para
renegociar débitos com omunicí

pio. O contribuinte tem até o dia
29 de novembro para aderir ao
Refis e os que o fizerem até o dia

30 de agosto e pagarem os tribu
tos em cota única terão desconto
de 80% sobre os juros emultas.

LÚCIOSASSI
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Maioria das vagas é para saúde
CONCURSO Salários

para os cargos abertos

na Prefeitura de

Jaraguá do Sul variam

do mínimo de R$ 992 e
máximo de R$ 8,7 mil

Carolina Veiga

A Prefeitura Municipal de

fiJaraguá do Sul abriu con
curso público para contratar

novos profissionais e suprir
a demanda do município
por especialistas em áreas

essenciais, como a saúde e

a educação. No total, foram
abertas 173 vagas e destas, 72
são para profissionais cujas
áreas de atuação estão rela
cionadas à saúde.

Essa contratação vai refor

çar o atendimento médico em

Jataguá do Sul. Foram abertas
cinco vagas para clínico geral

.

com carga horária de 20 horas
semanais e remuneração de

R$ 4.391,31, e 11 vagas para o

_ profissional que desejar traba
lhar 40 horas semanais, com a

remuneração de R$ 8.782,62.
Segundo o secretário de

Saúde de Jaraguá do Sul,
Adernar Possamai, a quanti
dade de vagas ofertadas para
médicos clínicos gerais e espe
cialistas no concurso público
suprem as necessidades atuais
do município. "Essa quantida
de supre nossa necessidade
em duas situações, dos postos
de saúde que hoje estão sem

médicos e dos que estão em -

construção", pontuou. _

"Esses profissionais de

40 horas deverão trabalhar
no programa de Estratégia
de Saúde da Família (ESF)",
explicou Possamai. Para tra

balhar como Médico ESF, o

profissional ainda receberá

gratificação pela função, equi
valente a R$ R$ 3.950,00.

LÚCIOSASSI
--

NOS BAIRROS Jaraguá do Sul vai ampliar atendimento com mais 26 agentes comunitários

Reforço no programa de saúde familiar
Ainda para atuar no pro

grama Estratégia de Saúde
da Família (ESF), a Prefei
tura contratará 26 novos

agentes comunitários. Para

ocupar o cargo, o candidato

precisa ter o Ensino Funda
mental completo e a remu

neração será de R$ 1.130,07.
A Secretaria da Saúde ainda

terá vagas para nutricionista,
fonoaudiólogo, fisioterapeu
ta, farmacêutico e farmacêu-
tico bioquímica. _

De acordo com Possamai,
os vencimentos pagos aos

profissionais que serão con

tratados pelo atual concurso

público ainda não sofreram

reajuste salarial. Nestes va-

lores há apenas o aumento

de 1%, que é a última parcela
do reajuste de 8% concedido
no início do ano. "Aproposta
com um reajuste maior, dis
cutido no primeiro semestre,
está sendo fechada e deverá
ser enviada em breve para

votação na Câmara de Vere

adores", concluiu.

Dez vagas para
espeéialidades

o concurso público traz ainda

vagas para médicos especialistas
em Jaraguá do Sul. Para atuar por
20 horas semanais, o profissional
receberá a 'quantia de R$ 5.901,58.
Há uma vaga para as especialidades
de angiologia, cardiologia, gastro
enterologia, ginecologia, otorrino

laringologia, proctologia e três para
-

psiquiatria. Para assumir a vaga, o

profissional deverá ter o título de

especialista ou de residência médica
na especialidade escolhida, além de

registro no respectivo Conselho.

ASVAGAS NO CONCURSO
·49 - Destinadas para as pessoas que
finalizaram o ensino fundamental.
Elas contemplam 13 funções, como
agentes de obras, manutenção,
eletricista, mecânicos e operador de
máquinas pesadas. _

·46 - Para o ensino médio. A maioria

é destinada às funções de telefonista
e cuidador social, com seis e quatro
vagas respectivamente.

• 78 - Para os cargos que exigem nível

superior. Para a Secretaria de Educação
serão contratados 26 profissionais.
São 10 auxiliares de sala, um pedagogo
e psicopedagogo, e professores para
as disciplinas de Artes, Ensino
Religioso, Geografia (3), História
(3), Inglês (3) e Educação Física.

SERV�ÇO
As inscrições para o concurso foram
abertas ontem. Elas custam R$ 35 para
os cargos de ensino fundamental. Para
o nível médio o valor é de R$ 65 e, para
o superior R$ 90. O prazo encerra às
l8h do dia 6 de setembro e o formulário
deverá ser preenchido no site da Sociesc,
no link www.sociesc.org.br/concurso.
Data, local e horário das provas serão

divulgados dia 23 de setembro, também
no site da Saci esc. As tabelas com

todos os cargos e salários pode ser

conferida no edital, que está no site.

Ipplan também abre concurso público
Em edital separado estão

abertas as vagas específicas
para a Fundação Instituto
de Pesquisa e Planejamento
Físico-Territorial de Jaraguá
do Sul (Ipplan). São cinco

vagas disponíveis para cinco

cargos diferentes e quatro

deles destinados a pessoas
com Ensino Superior. Os sa
lários variam de R$ 1.715,59

(para o cargo de -assistente
administrativo com carga
horária de 40h semanais) a

R$ 5.092,33 (para as vagas
de engenheiro e arquiteto e

urbanista).
Para as inscrições para es

tas vagas, devem ser seguidos
os mesmo procedimentos e

valores do concurso geral da
Prefeitura. As informações es

tão disponíveis no site www.

sociesc.org.br/concurso.

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, no município de Jaraquá do Sul,
SC.
O maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressocializar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

familiares em particulare a sociedadeem gerai.
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_
Em "Os índios

/'" Botocudos" (E), exposto na

Prefeitura Municipal, artista
retrata os.ccntlltos do período

d� cOloniZã"ção da região
;# ,.. "'

.........

Guaramirim está em festa
COMEMORAÇÃO Programação de aniversário do município oferece eventos gratuitos à população

Bárbara Elice

No mês em que Guarami
rim completa 64 anos de

emancipação política, a popu

lação pode aproveitar quatro
atrações especiais promovidas
pela Fundação Cultural. Expo
sição de telas, festivais de dança
e canção e o desfile cívico inte

gram a programação oficial de

comemoração. Todos os even

tos são gratuitos.
Na Prefeitura Municipal, o

principal corredor foi transfor
mado em uma galeria de expo
sição das. telas de Neusa Ha
ckbart da Silva. De forma não

linear, a artista reconta em 20

quadros a história do desenvol
vimento político e administrati
vo da cidade. Neusa retrata, por
exemplo, em "O Transporte",
a travessia de canoa pelo Rio

Itapocuzinho, comum entre os

anos de 1884 e 1889.

Em "Os Índios Botocudos", é
evidenciado o desentendimento
entre os indígenas e os primei
ros imigrantes. "Ela tem uma

visão bastante incomum. Não
oculta os conflitos entre os ín
dios e os imigrantes. Reconhece
o, valor dos imigrantes, mas re

conhece o choque cultural cau
sado pela chegada", comentao
historiador da Fundação, Felipe
Côrte Real de Camargo. A co

leção foi exposta pela primeira
vez na prefeitura em 1994 e a ar

tista doou a obra para oArquivo
Histórico de Guaramirim.

Nos dias 9 e 10 acontece o

. Festival Municipal de Dança,
às 19h, no Ginásio de Esportes
Prefeito Rodolfo Jahn. O pú
blico poderá conferir as apre
sentações de 7 companhias da

região, 9 grupos escolares e de
dez conjuntos da Casa da Cultu
ra Paulino João de Bem.

O Festival Municipal da

Canção reunirá 26 competido
res na próxima semana, no dia

17, na Sociedade de Atiradores
Diana. O evento é aberto à co

munidade e terá cantores nas

categorias MPBjInternacional,
Gospel e Sertanejo. A premia
ção será de R$ 1,5 mil para os

primeiros colocados, R$ 1 mil

para os segundos e R$ 500 para
os terceiros.

O calendário de eventos en

cerra no dia do aniversário do

município, 28 de agosto, com o

desfile cívico. Alas de socieda
des tradicionais, poder público,
escolas e entidades devem se

concentrar em frente à igre
ja matriz, com saída marcada

para as 8h30. O ponto de che

gada será o terminal rodoviário.
Conforme o presidente da Fun

dação Cultural, Belmiro Laffin

Junior, a expectativa é que 4,5
mil pessoas participem da co-

memoração.

Campeonato Catarinense de Downhill

I I,'. ti
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HERMANN lMAGE

Hoje naVoilá
Contando agora com a persona de Marco

Antônio Martins presente em sua rotina, a

Voilá Concept Store celebra uma nova fase no
atendimento ao público masculino, e convi
da a todos para coquetel que inicia logo mais
onde apresentará as novidades do espaço e

araras. Clientes de grifes como M. Officer,
TNG, Mandy, Empty ou Converse terão muito
o que apreciar, o evento começa às 17h, fican
do a loja aberta até ooh.

Lançamentos
Parabéns aos estimados amigos Daniel

Behnke e Marcelo Lamas por seus respectivos
lançamentos nesta semana. Ambos marcaram
mais ummomento na cena da literatura regio
nal, que a partir de agora passa a contar com

as obras "Aviões de Papel" (Daniel) e "Arru
madinhas" (Lamas) no painel de títulos.

Rafael Felippi e Julia Becker, no happy
hour do Madalena Chopp & Cozinha

ERIC DE LIMA

Patifaria no palco
E tai a boa do fim de semana pra quem

curte rock, esporro entre amigos e algumas
cervas, neste sábado a banda Patifaria subirá

.

ao palco da Patuá Music para celebrar o lan

çamento de seu primeiro CD, em evento que
ainda ganha corpo pela Festa do Vinil. Confi
ram os detalhes na agenda desta edição e não
deixem de marcar presença.

Charles Lux e Jean Stahelin junto à felizarda Brendy Silva,
ganhadora do concurso da Patuá Music. Ela pôde conhecer
pessoalmente o cantor Luan Santana último sábado

"

DIVULGAÇÃO

Vaquinha por um atleta
Incidente em campo durante jogo dos Breakers no último fim de semana

terminou tirando o atleta André Borbade ação. Seriamente lesionado, o jo
gador teve que passar por procedimento cirúrgico nesta terça-feira, e agora
encontra-se internado e com uma estimativa de despesas médicas de aproxi
madamente R$16 mil para encarar. No auxílio, os amigos agora mobilizam
se em vaquinha online para aliviar a carga de André, convidando a todos
para contribuir com a quantia que estiver ao alcance. Mais detalhes podem
ser encontrados na URL bit.lY/12XMNMI, acessem e vejam como colaborar.
Além de contar com a gratidão do time de futebol americano da cidade, os
participantes ainda concorrem ao sorteio de 3 camisas do Jaraguá Breakers.

DIEGO jARSCHEL

Bazar Ecovila
Móveis e objetos de decoração em ma

deira de demolição. Que tal, gosta da pro
posta? Talvez alguns de vocês lembrem, há
um tempinho atrás comentamos aqui des
se trabalho do Ecovila, atelier jaraguaense
que explora o tema com muito capricho e

criatividade, e a boa é que neste sábado as

meninas vão promover um "sale" com 50%
de desconto nas peças de seu estoque. Pro
gramem a visita, a loja de fábrica fica ali no
Czerniewicz, na primeira entrada à direita

após a Artama (sentido Centro-bairro), e

estará aberta das ioh às 18h. Para contato

ligue no 9979 7459.
Jailson Angeli e "Choquito", os feras da SuperNova
FM marcando presença na Stammtisch

oePIO
www.ocponline.com.br

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2013

HOJE À NOITE
• 22h - Acústico com Deserta Rock / Show com Ulysses e
Thirray. Local: Sacramentum Pub 1 47 8832 1524

.. 22h - Quinta Sertaneja / Show com Wesley & André.
Local: London Pub 14730550065

SEXTA-FEIRA 9/8
-

'. 22h • ShoW inédito com banda CltJb Soda (Curitiba).
t.ocal: Stannis Pub 14730544467

.. 22h - Happy Birthday / Show com Fernando Lima e
Grupo Atitude / DJs Coma e Diego Feller I Elas free até as

Oh. Local: London Pub 147 3055 0065
• 22h - Sacra-Feira, show com Teco Padaratz e Floripa
Crawl (James da banda Coyote Jack + Luciano Bilú da
banda Iriê). Local: Sacramentum Pub 147 88321524

SÁBADO 10/8
.

.. 22h - Festa do Vinil + Show com banda Patifaria I DJs
Nene Wolf, Macarrão e Marcelo Luis. Local: Patuá Music 1
4730540800

• 22h - Jeff Label / Show com Jefferson Gonçalves e

Judson Teixeira. Local: Sacramentum Pub 1478832 1524
• 22h - The Bangers Live / Show com Alex & Willian /
DJ Gustavo Conti. Local: The Way 1479981 4762

Artista trabalhando
Dica para os amigos ou fãs que sentem falta do

fera Alexandre Meldau fazendo arte pela área, foi
publicado vídeo com making of de seu último tra

balho pela cena de Balneário Camboriú, onde foi
convidado a fazer 11 murais na escadaria do em

preendimento "Jazz", da incorporadora Vasselai. O
tema dos desenhos vocês já devem imaginar, e Mel
dau não poupou suor no traço ... Acessem a URL bit.

IY/lctBDCE para apreciar o processo do artista.

Clarice Falcão em Joinville
Anotem ai que é dia 24 que Clarice Falcão chega

com seu show Monomania pela primeira vez à região.
O evento será no Teatro da Liga, em Joinvilie, e já está
com ingressos a venda a partir de R$ 80 a inteira. Para

aquisição acessem o site Ticketcenter.com.br.

No Sacra
Quem diria, Teco Padaratz encara picos mais secos

que as praias da Ilha e tem plateia igualmente cativada
neles. Quem for ao Sacramentum Pub nesta sexta vai

poder conferir a performance do figuracorno músico,
,
Teco e banda Floripa Craw estarão no palco do point
com show acústico mesclando surfmusic e rock'n roli
sob medida, ao gosto da galera do bar. Màis detaIhes
na agenda desta edição.
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BOIll dia!
Bom dia, urbe sorriso. Hoje é

super quinta-feira, dia 8 de agos
to. Dia do Padre. Nossa, como a

semana passou rapidinho, não!
E assim começamos mais um

dia e sempre pensando positivo,
né? Mas antes de começarmos a

nossa coluna social diária neste

grande jornal, curta uma frase do
padre cantor, Fábio de Mello: "Só
dê ouvidos a quem te ama. Não te

preocupes tanto com o que acham
de ti. O que te salva não é o que os
outros andam achando, mas é o

que Deus sabe a teu respeito".

Demo Via
A banda Demo Via, que

aliás, foi lançada por este

colunista, há pelo menos

dez anos atrás, é presença
garantida, sábado, na esca

daria do Museu Emílio Sil
va. O grupo se apresenta às

14h, em homenagem ao Dia
dos Pais. Imperdível!

Pimpchic
A Epic Concept Club abre

suas portas amanhã para mais
uma super festa. Não precisa
nem consultar os universitá
rios. A festa vai bombar! Quem
comanda à noite é o Pimp Chie,
Projeto Underconstruction e

mais os DJs Edu Schwartz e Lisa

Fly. Mulheres que comprarem o

ingresso antecipado vão ter sur

presinha extra. Contado!

"
o que as pessoas

pensam a meu respeito,
.sõ diz respeito a elas!

Padre Fábio de Mello

LondonPub
Já hoje à noite o

London Pub recebe os

sertanejo de Wesley e

André, com a participa
ção do DJ Diego Feller.
Vai perder?

GATINHA
A 1 ª Princesa da

Schützenfest, Tais
Welk, também deu

.' rasante na Stammtisch

DlVULGAÇAO
-....

CarneSuina
Com pele e osso

EDUARDO MONTECINO

�. -

{fjl(2�j((U(1ranle e (.§l5fi"ffCl/lfia
3370-3242

NIVEFI
A' veterinária
Daniela Brecht
é a grande
aniversariante de

hoje. Tim tim!

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Parabéns para a nutricionista,
Lidiane Atala, leia-se Nutrilli.
A matéria dela, publicada na

Revista Nossa de agosto,
muito bem produzida pela
jornalista, Priscilla Milnitz
Pereira, está show de bola.

• • •

Patrícia Moretti passa este
final de semana bucólico na

casa da sua família, na praia
de Itajuba. Quem pode, pode!

• • •

Mônica Menegotti Schünke
reúne amigos para sessões
de café da tarde nesta sexta
feira. É o seu aniversário.

f
KAY�ÓS
H O r E 1.

Park Jaraguá
Enquanto isso,' as lojas do

Jaraguá Park Shopping andam
com mil novidades para o gran
de e esperado Dia dos Pais. Além
de um super conforto nas com

pras, há lojas com mega novida
des e com planos de pagamento
que irão deixar o seu paizão feliz
da vida. Anote aí: a Upper Mann
é uma delas! De nada!

MAURICIO HERMANN

MERITO LOJISTA O presidente
do CDL Neivor Bussolaro e

sua esposa Claudete, nas
comemorações de 45 anos da
entidade e da entrega do Troféu
Mérito Lojista, no Baependi

MAURICIO HERMANN

PRESENÇA O empresário
Reinhard Conrads e Mõnika
Hefenussler Conrads, presidente
da Acijs, também prestigiaram
as homenagens de 45 anos de

fundação da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Jaraguá do Sul

Rua Barão do Rio Branco, 41 • Centro

Fone (47) 3371-2552

Fotos
.

Stammtísch
Nossa terrinha viu no sába

do último, no Parque Municipal
de Eventos, uma das melhores
edições da Stammtisch Jaraguá!
Tinha de tudo e os metros qua
drados mais famosos da cidade
receberam de políticos a super
heróis. Foi um dia ímpar, com
gente bonita nos quatro cantos

do parque. Confira as fotos no

moagoncalves.com.br.

Alice
Nossa, que notícia legal!

Thaiani e Nivaldo Freitas fica
ram papais. O casal está em êx
tase tamanha felicidade. Felizes
também estão os amigos. Seja
bem vinda, Alice!

Novo fã
Quem será o fã tão apaixona

do que anda paquerando a bela e

destacada Talyta Ruisam? Quem
é gata é assim mesmo. Sempre
tem gente querendo dar colinho.

DNULGAÇÃO

... Rainha da Schroerderfest --

Neste sábado, às 21 horas, nove lindas candidatas sobem no palco da Associação Recreativa e Esportiva
Vitória, em Schroeder, para disputar o título de Rainha da Schroederfest de 2013. São elas: Barbara Jurck da
Cruz, Bruna Caroline Fritzke, Danieli Schwertz, Janaina Gaedtke Lindner, Juscileine Bauer, Micheli Keil, En
gelmann, Monitchelie Djhulia Braz, Stefani BierMühlmann e Yone Thais Buzzi. Vai ser festão!

-
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FLORADA
Floricultura
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-TE CONTEI

E a onda das feijoadas
continua de vento em popa,
se é que você me entende.
Será dÍCl 17, na sede do
clube, a tradicional feijoada
da Sociedade João Pessoa.
Anotem aí!

.. A loja Jomar, no São Luiz,
comemorou no último dia 1 Q de

agosto, 24 anos de atividade.
Brindaram o sucesso com

clientes e amigos.

.- No próximo dia 10 de
agosto, Maria Paula, a linda
filhota dos meus amigos, Osni
Pincegher e Márcia Rozza,
risca mais um aninho de seu

calendário.

Jacke Oreher e Mayara
Larsen são outras gatas
que desfilam lindas e

maravilhosas nas baladas da
moda. Estão podendo!

Após a ressaca da
Stammtisch, Beto Fiscal
promove na próxima semana

o "rescaldo" da Barraca do
Beto & do Moa.

• Já fez caridade hoje?

Com essa, fui!

·ODON�O.�
(41)13055..0024
l4D 3022,'�1356

IH
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Piadas

Mulller solteira

'/CJd 1aY\
PRoBI..Efffi5
(ONjUGAÍS".

voe€. ESlFÍ
FlCANCo VElHo

E CHATO

Amulher vai a um supermercado e compra: uma escova de dentes,
um tubo de pasta de dentes, um pacote de cereal pequeno, um pacote de
refeição congelada para uma pessoa.

Ao passar no caixa, o rapaz querendo puxar papo diz:
- Aposto que você é solteira!
E a mulher, com um cinismo acentuado;
- Ah é? Como foi que você adivinhou?
- É que você é feia pra cáramba!

Cinema
JARAGUÁ DO. SUL PARK SHo.PPING
ARCo.PLEX 1
• Wolverine: Imortal Ação - Leg. - 128 min - Censura: 12 anos

- Diariamente -14h, 16h30, 19h, 21 h30
ARCOPLEX2
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min - Censura: Livre

- Diariamente -1 3h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30
ARCo.PLEX3
• Turbo - Animação - Dub. - 95 min - Censura: Livre - Diariamente - 13h30
• O Homem de Aço - Aventura - Leg. - 143 min - Censura: 12 anos - Diariamente - 21 h1 °
• Meu Malvado Favorito 2 - Animação - Dub. - 98 min - Censura: livre

- Diariamente - 15h25, 17h20, 19h15
c-

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• Os Smurfs 2 - 13:30 15:40 17:50 20:00 • 3D - DUB -

Comedia
• Os Smurfs :2 - 22:00 - 3D - LEG - Comédia
• Meu Malvado Favorito 2 . 13:00 15:00 17:00 . DUB -

Animaçã'o
• Minha Mãe é Uma Peça· o Filme- 19:00 21 :00 - NAC •

Comédia
• Turbo ·13:05 - DUB - Animação
• Red 2 . Aposentados e Ainda Mais Perigosos - 15:10 17:30

19:5022:10 - LEG - Ação
• O Concurso - 19:4021 :30 . NAC - Comédia
• Os Smurfs 2 - 13:10 15:20 17:40 - DUB . Comédia
• Wolverine: Imortal - 16:10 18:50 21 :20 - LEG . Ação
• O Homem de Aço· 13:20 . DUB . Ação
• Wolverine: Imortal - 19:10 21 :45 - 3D LEG - Ação
• Meu Malvado Favorito 2 . 14:15 - 3D DUB - Animação
• Wolverine lmortal- 16:30 . 3D . DUB - Ação
• GNC MUELLER
• Wolvenne: Imortal - 21 :30 - 3D LEG . Ação
• Os Smurfs 2 - 13:40 16:10 . 3D DUB - Comédia
• Wolverine Imortal - 18:45 . 3D - DUB . Ação
• Meu Malvado Favorito 2 -13:00 15:00 - DUB· Animação
• Wolverine: Imortal - 17:00 19:30 22:00 - DUB • Ação
• Os Smurfs 2 - 13:15 15:20 - DUB - Comédia
• Red 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos - 17:30

19:5022:10 - LEG . Ação

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

QUINTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2013
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PREVISAO DO TEMPO
Fontes: Epagn e Tempo Agora

Previsão de sol
apenas para hoje
Umamassa de ar seco mantém
o tempo estável com sol entre

poucas nuvens em boa parte do
período. Temperatura amena
pela manhã e em elevação
durante a tarde. Na sexta-feira a

chuva volta ao Estado.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

1'" ti.

� .li Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 14°C

MÁX: 24°C
Parcialmente
Nublado

T�
oi

"'o' �'"
InsíávelSÁBADO

MíN: 100C
MÁX: 16°C

.s

,

123°C'

HORIZONTAIS
1. A mais importante competição esportiva interna-

cional, recentemente realizada em Londres
2. Dar cabo de / Transferência Eletrônica Disponível
3. Moderado nos gastos
4. De pouca idade / Rasgar a terra com a relha
5. Abreviatura de senhora / O ator Delon, de "Olhos

de Tigre"
6. Morosidade
7. Andaime suspenso por cabos, que se move na

vertical e é empregado em trabalhos externos
8. O estilo de filmes como "Se Beber Não Case" ou

"Se Eu Fosse Você"
9. Asinha articulada com a asa maior do avião / As

consoantes entre o M e o R
10. Um dos maiores rios da Europa, o décimo em

extensão, porém o primeiro por importância de

tráfego / Aquele que não crê em Deus
11. Matador da própria mãe
12. Que se foi / No bilhar, saltar (a bola) para fora

da mesa
13. Doce de consistência macia, feito de clara de

12
ovo, açúcar e coco.

VERTICAIS
1. Desacato, afronta / Substância corante extraída

do pau-brasil
2. Uma bebida alcoólica adocicada / (Fut.) Vitória

esmagadora
3. Alterar, introduzindo alguma novidade / Guia in

telectual
4. Irmão I Aparelho regulador da saída de líquidos

oú gases
5. Em benefício de / Conjunto de coisas amarradas /

Instituto Nacional de Agronomia
6. País da África, cuja capital é lilongüe / Carne ma

gra que se encontra junto ao osso da espádua
do boi

7. Lançar com violência uma coisa longe de si / Ve
lho, arcaico

8. Declínio de forças, de progresso / Cada uma das

peças através da qual se imprime movimento em

uma bicicleta
9. Enfeite / Quarteirão, em inglês.
'il,:I,.jL ji(,i::II;II,�,: UI.:II: il':Jl H:J:iJ.
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Novelas

• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H
Ester se propõe a encontrar uma prova concreta de que

Dionísio é Klaus Wagner. Maria Adflia e Veridiana contam

para Candinho que Dionísio é uma pessoa má: Isabel avisa
a DomRafael que Gonzalo foi morto. Quirino e William dão

abrigo a Nicole. A mando de Dionísio, Castro entrega o di

nheiro para Hélio e o informa que precisa sair do país sem
ser visto. Cassiano resolve criar uma armadilha para Hélio.
Amaralina consegue pegar o documento de Hélio para Du

que. Dom Rafael procura Cassiano, e Chico demonstra ódio

pelo homem que manteve seu filho preso por sete anos.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Fabinho se revolta com Odila por tê-lo deixado na casa

de Gilson. Salma e o marido avisam a Irene e Plínio que
Bento pode ser seu filho. Fabinho perde o controle no ho

tel e é expulso pelos seguranças. Amora leva Bento para a

casa de Plínio. Bárbara despreza o convite de Vitinho para
atuar no seriado. tucínoose enfurece ao ver Vitinho e Da

máris se beijando. Érico e Maurício reclamam da forma
como Cardoso quer que a campanha apareça na mídia.
Sheila passa no vestibular para Direito. Giane se recusa a

fazer a nova campanha de roupa de praia. Charlene exige
que Wilson esqueça seu passado. Renata vai embora do

Cantaí depois de ver Vinny beijar Vanessa. Cléo se insinua

para Érico. Maurício consola Malu. Amora visita Fabinho
na cadeia.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Edith obriga Félix a comprar joias para ela. Bruno au

toriza Paloma a visitar Paulinha. Atnio inventa uma descul

pa para Márcia e lhe entrega um dinheiro. Valdirene conta

para a mãe que conheceu Ignácio e as duas comemoram.

Atfllo fala para Renan que pretende ficar com suas duas es

posas. Félix pede para Atnio refazer os contratos e esquecer
o deslize que teve no passado.

Amor à Vida

'Félix carrega a luta dos homossexuais reprimidos', afirma Mateus Solano
Amor àVidapegou fogo nos últimos dias, após Edith (Bár

bara paz) revelar para toda a família Khoury que Félix (Ma
teus Solano) é gay. Ansiosamente aguardado pelo público, o
barraco foi homérico. Exposto e completamente fragilizado
pela primeira vez, o vilão tem ainda uma conversa duríssima

• CHIQUllllAS - SBl - 20H30
Ernestina conta a Chico que o orfanato tem ratazanas

inteligentes. A zeladora conta o que aconteceu. O cozinhei

ro acredita que o desaparecimento das comidas esteja
relacionado às meninas. Ernestina promete descobrir a

verdade. Maria Cecilia desce ao Café Boutique e Clarita de

cide colocar o plano de fingir ser namorada de Tobias em

prática. A garota pede para falar com a supervisora e diz se

há algum problema em namorar um funcionário. Clarita elo

gia e fala de todas as qualidades de Tobias. Armando per

gunta a Junior se ele vai à exposição com Maria Cecnia. O

rapaz afirma que sim e troca de assunto. Beta escuta toda

a conversa. Maria Cecilia diz que Clarita e Tobias podem
namorar, mas não na loja. A garota conta a Tobias que a

chefe ficou balançada com a notícia. Beta conta aos amigos
que Maria Cecilia e Junior estão namorando. As meninas

conversam sobre Carol e temem que a moça seja igual à
Ernestina. Carol ajuda Chico a fazer tortas para um jantar.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Xepa fica chocada ao ver Esmeraldino com as joias rou

badas. Meg diz a Lis que deseja se vingar de Pérola e Júlio
Cêsar. Yasmin enfrenta Catherine e a deixa surpresa. Rosália
chora diante de Vitor Hugo e implora por seu amor. Esmeraldi

no aponta uma arma na direção de Xepa. Graxinha se lembra

de momentos tórridos em que passou com Dafne. Yasmin se

encontra com Isabela e conta toda a verdade sobre Rosália.

Vitor Hugo fica sem graça em continuar trabalhando com Ro

sália. Meg arruma as malas de Júlio César e deixa Liz preo

cupada. Isabela fica confusa com as revelações de Yasmin.

Graxinha e Dafne conversam sobre o pai de Gisele. Rosália diz

a Vitor Hugo que tentará ajuda-lo a ficar de bem com Isabela.
Esmeraldino aponta a arma e ameaça Terezinha e Matilda.

Édison e Feliciano conversam sobre o projeto de revitalização.
Yasmin vai embora do atelier e deixa François intrigado. Meg
Pantaleão grava mais um programa. Isabela se encontra com

Rosália. Dorivaldo chega na barraca de Xepa e estranha ao

ver Galeto tomando conta do local. Isabela diz a Rosália que já
sabe de toda a verdade. Esmeraldino continua fazendo Matil

da, Xepa, Terezinha e Camila de reféns.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
FUbo deUsherestánatrn

após acidentena piscina
Usher Raymond v, filho de cinco anos de

idade do rapper Usher, está internado na UTI

de um hospital em Atlanta, Estados Unidos,
após um incidente na piscina da casa onde
mora. O garoto ficou preso bastante tempo em

baixo d'água, e foi resgatado inconsciente. Ele

mergulhou para tentar pegarum brinquedo que
caiu, mas ficou com o braço preso. Médicos in
formaram que o garoto deve se recuperar sem

grandes problemas. A experiência foi extrema
mente traumática porque a esposa do astro,
Tameka Reymond, já perdeu uma filha de outro
casamento em um .acidente de jet ski.

u

Bündchen é criticada
comomãe nos EUA

Gisele Bündchen queria apenas brindar os
fãs com uma foto em que aparece com a filha

caçula,Vivian Lake, de 7meses, masa imagem
postada no Instagram tomou a top alvo de crí
ticas por sua postura como mãe. A controvér
sia foi causadapela orelha furada damenina. O
pequeno par de brincos de Vivian foi tema de
discussão no programa da1Vamericana Good

Morning America em que mulheres acusaram
Gisele de alimentar a própriavaidade ao furar
tão cedo as orelhas da filha. O debate foi pa
rar na página da modelo no Instagram e virou

exemplo de choque cultural. Fãs brasileiras
defenderam a atitude de Gisele e disseram ser·

normal furar orelhas de meninas ainda bebês.

com César (Antonio Fagundes), na qual o filho assume que
só é feliz de verdade quando se relaciona com outro homem.

Para Mateus Solano, existe, sem dúvida, um gosto popular
pelo personagem Félix. Para ele o personagem carrega a luta

dos homossexuais reprimidos, que não conseguem se aceitar.

Tragédiasgenuínas nomundo não são conflitos entre
o certo e o errado. São conflitos entre dois certos.

Friedrich

/
.

�Aries
,

iii 20/3 a 19/4 - Fogo
Não vai faltar disposição e

determinação para dar conta das
suas tarefas. Mas cuidado com o

excesso de otimismo.À tarde, será
mais fácil se expressar é mostrar
seu charme. Avontade de se com

prometer deve falar mais alto à

noite, se estiver só. Cor: amarelo.

I'
Touro
20/4 a 20/5 - Terra

No trabalho, aposte no seu

charme para se destacar, país a

sorte 'estará ao seu lado. Mas não

embarque em projetos arriscados.
À noite, seu magnetismo estará
em alta e vai favorecer a paquera.
Adois, é hora de se divertir e forta
lecer a união. Cor: vermelho.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Está na hora de dar mais aten

ção à família e aos assuntos do
mésticos. Mas não deixe que isso
te distraia do trabalho. À noite,
a vontade de embarcar em uma

união séria deve crescer. Nos' as
suntos do coração,mostre que leva
a relação a sério. Cor: branco.

Câncer
. 21/6a21/7-Água

Hoje, você terá mais facilidade _

para expressar ideias � fazer' novos
contatos. Aproveite para terminar
tarefas que estavam pela metade.
Mas escolha suas palavras com

cuidado. O desejo de fortalecer o
romance vai crescer. Faça planos
com o par. Cor: verde.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Você saberá valorizar o que

possui e terá boas chances de au

mentar seus ganhos. À tarde, não
seja radical e tente controlar a ir

ritação: aposte no diálogo para re
solver as diferenças. À noite, você
estará disposto(a) a assumir um

compromisso sério. Cor: creme.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

ALua ressalta suas qualidades,
favorecendo tarefas que exijam
atenção aos detalhes.Mas, no final
da manhã, cuidado com rivalida
des e disputa de poder. Se está SÓ,
vai querer se comprometer. Se já
tem alguém, aproveite a compa
nhia do seu amor. Cor: preto.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar.

Aja com cautela. Alguém pode
tentar te prejudicar no trabalho,
portanto, é melhor redobrar a

atenção. À noite, as coisas melho
ram umpouco.Adois, deixe a des
confiança de lado e fortaleça o ro

mance. Na paquera, cuidado com
urn lance proibido. Cor: verde.

Eseorpião
23/10a21/11-Água

É hora de correr atrás dos seus
sonhos! Se está procurando em

prego, converse com os amigos,
pois eles podem ajudar. Trabalhar
em equipe ou parceria vai render
mais. Faça planos com o par. Um

amigo pode apresentar alguém
interessante, se está só. Cor: azul.

Sagitário
22/11 a 21/12 -Fogo

Você vai se concentrar na car
reira e desejará ter seus esforços
reconhecidos. Mas, pela manhã,
urna crise pode atrapalhar: não
leve para o lado pessoal. À noite,
um romance sólido será valoriza
do. Só invista na paquera se o lan
ce tiver futuro. Cor: laranja.

Capricórnio
22/12a20/1-Terra

Uma viagem a trabalho recebe
boas energias, assim como con
tatos com clientes ou colegas que
estão longe. Mas o final da manhã
talvez seja urn pouco tumultuado.
À noite, é hora de dar um passo
mais sério e oficializar o romance,
se tem alguém. Cor: azul.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Hoje, vale a pena agir com

mais cautela. Se puder trabalhar
de maneira isolada, vai render
mais. Ouça sua intuição e não con
fie demais nos outros. À noite, o
astral melhora e vai se sentir me
lhor com seu amado. Na paquera,
atração em alta. Cor: azul.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Hoje, procure fazer suas tare
fas em parceria com os colegas:
os resultados serão melhores. À
tarde, sua mente ágil vai ajudar
no trabalho e não terá dificuldade

para expressar ideias, A noite fa
vorecemais o romance duradouro
do que a paquera. Cor: cinza.
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E se eu ganhasse na Mega?
Uma vez por semana, religiosamente, caminho até

uma Casa Lotérica, para fazer a minha "fezinha" na
Mega e, claro, no caminho (de ida e de volta), imagino as

coisas que eu faria se ganhasse a bolada.
Dificilmente se achà uma pessoa que não sonhou, ou
comentou com um amigo, alguma coisa que faria se .

Enfim, se eu tivesse
dinheiro "para dar com
os pés", eu:

1- Nadaria eom.golfinhos
em Cancun;
2 - Aridaria de montanha
russa na Disney;
3 - Tomaria café no

Champs-Élysées;
4,- Passearia de gôndola
em Veneza;
5 - Faria um safári na África;
6 - Veria um pôr-do-sol numa ilha grega;
7 - Iria jogar bumerangue na Austrália;
8 - VÍsi1:aria os campos de tulipa, na Holanda;
,9 - Tomaria um' single mâlt na Escócia;
10 - Veria,uma corrida de Fórmula Um em

.

Mônaco;
. . . ,..

11 - Jôgaria nos ca§sinos de Ias vegas;
12 - Esquiaria emAspen;
"1.>

Clique animal

PROCURA-SE

tivesse muito dinheiro (até mesmo aqueles que nunca
jogam na loteria). Estou falando daqueles sonhos bobos,
exóticos ou absurdos. Não de filantropias, ações para
melhorar a qualidade de vida dos mais carentes, isso por
que, não precisamos esperar ficarmos milionários para
ajudar os outros ...

Porém, como não tenho essa grana:

1 - Vou nadar em Barra Velha, sem golfinhos;
2 - Andar de montanha-russa no Beto Carreiro
(no dia do aniversário, se for de graça);
3 - Tomo café em casamesmo;

4 - Ando de pedalinho na lagoa da.Málwec;
5 - Passo o domingo no Zoo de Pomerode
(muito bonito por sinal);
6 - Vou vero pôr-do-sol na Ilha do Mel e ficar

no escuro, sem energia elétrica;
7 - Não sei nem onde encontro umbumerangue;

8 - Dou uma passadinha na Festa das Flores em
Joinville;
9 - Vou tomar uma cachacinha de Luiz Alves;
10 - Passar Q domingo num kart indoor;
11. - Jogar um binguihho de igreja e, com sorte,

faturar 11m edredon;
12 - Vou esperar mâis.um friozão <.laqueIes, ígp.al do
mês passado', é ver se neva !lOMorrQ da Boa :Vü"tapra
fazer um esquibimjla.

Esse cão

desapareceu no

bairro Vila lalau no

dia 5 de agosto. Ele
Atende pelo nome

de Coelho. Contato
com Jaque, nos
telefones: 8895-5804,
3275-6364 ou

3371-7150
da

DESAPARECIDA' Os donos estão preocupados a procura de
Moeda. Ela foi vista pela última vez nas proximidades da
Arena Jaraguá. Quem a encontrou pode entrar em contato
com Marco, através do telefone 8432-3738

Amizade
, �

8/8
Adalberto Rengel
Aldo Riedtmann
Alexandre Wille

Amanda P. Gessner
Ana Carolina Pereira Fischer

Bruna Daiane Beseke

Claus Marquardt
Daniela de Freitas
Darci Wenk

Eliseu Raasch

Emilly Pimentel
-

Euclair Hass
Everson Draeger
Everton Ferriando Stahelin
Fernanda Bruch

. Geraldo Lichtemberg
Gerta M. Ferreira

Giovana Pimi

Hildo Gomes Da Silva

Irma J, Schmitz
Ivone Onelli
Ivone Verssio .

Lourde M. V. W. Marcilio
Luciani Stein

-

Luis A. S. Lopes
Maicon A. Dalpiaz
Maikon Sieuverdt
Maria Elena S. Loffler

Maria S. P. dos Santos

Matheus H. Marquardt
Rosana Stephani
Roselia M. Gadotti

Sabrina Richert

Sandro Jordan
.

Valdemiro J. Kuhn
William M, Voelz

Wilson Marcos Wendorff
Zenira Ines Stahelin

• Dustin Hoffman - Ator
•The Edge (U2) - Guitarrista

Curiosidade
8 de agosto....

"0 é o 2200 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 145 para acabar
o ano. Dia Nacional de
Controle do Colesterol
no Brasil. Dia de São

Domingos de Gusmão.
1864 - Criação da Cruz
Vermelha. 1945 - AUnião
Soviética declara guerra ao

Japão. 1994 - Inaugurada
a emissora brasileira de
televisão Rede Mulher.'

Fonte: Wikipedia
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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J\posentadosterão
13° salário
DI 'HEIRO

Primeira parcela
será paga a partir
do dia 26 de agosto
para 26 milhões

beneficiários

De acordo com a portaria
que autoriza o pagamento,
publicada no Diário Oficial
da União (DOU) da última
segunda-feira, os depósitos
serão feitos entre os dias 26
de agosto e 6 de setembro.

Segundo o Ministério
da Previdência Social, a

expectativa é que 26,5 mi
lhões de_ pessoas recebam
a primeira parcela, e a in

jeção de R$ 12 bilhões na

economia. No ano passado,
foram pagos R$ 130 bilhões
com o décimo-terceiro dos
trabalhadores 'brasileiros

Agência Brasil

A primeira parcela do
.1"\décimo-terceiro sa

lário de aposentados e

pensionistas do Instituto
Nacional do Seguro So
cial (INSS) começará a ser

paga no dia 26 de agosto.

o
A

neste mes
- 2,9% do Produto Interno

Bruto (PIB).
Sobre a primeira parcela

do décimo-terceiro, não in
cidem imposto de renda ou,
recolhimento para a Previ
dência - cobrados somente

sobre a segunda parcela do
benefício. Para os trabalha
dores com carteira assina

da, a primeira parcela deve
ser paga entre 10 de feve
reiro e 30 de novembro. A

segunda, até o dia 20 de de
zembro. Para os servidores

públicos, a regra é diferente.
A primeira parcela é paga

em julho, com base no sa

lário de junho; e a segunda,
em dezembro, com base no
salário de novembro.

Têm direito ao décimo
terceiro salário os trabalha
dores do serviço público e

da iniciativa privada, urbano
ou rural, avulso e doméstico,
bem como os aposentados e

pensionistas do INSS. Não
têm direito quem recebe

amparo, previdenciário do
trabalhador rural, renda
mensal vitalícia, amparo as

sistencial ao idoso e a pessoa
com deficiência. '

PIERO RAGAZZIIARQUlVO OCP

.A,JUD'A Reforço salarial, com o pagamento da primeira parcela do 132, vai injetar R$ 12 bilhões na economia

Cidadania

Conselho de Justiça quer
varas relacionadas à saúde

Acidente da TAIVI

Começam os depoimentos
das testemunhas de acusação

O Conselho Nacional O posicionamento de- Seis anos após o aci- ral Criminal de São Paulo.

de Justiça (CNJ) aprovou, corre de um pedido de dente com o Airbus da Serão julgados a ex-dire

a recomendação aos tri- providência encaminhado TAM, no Aeroporto de tora da Agência Nacional

bunais de todo o país para ao CNJ pelo ex-deputado Congonhas, a Justiça Fe- de Aviação Civil Denise

que criem varas especia- e atual presidente do Ins- deral em São Paulo come- Abreu; o vice-presidente
lizadas no julgamento de tituto Brasileiro de Tu- ça a ouvir testemunhas de de Operações da TAM, Al
processos relacionados ao

. rismo (Embratur), Flávio acusação. Oito testemu- berto Fajerman e o diretor

acesso à saúde. Na mes- Dino, cujo filho morreu nhas foram ontem cha- de Segurança de Voo da

ma decisão, o conselho em um hospital de Brasí- madas pelo Ministério companhia, Marco Auré

recomendou ao Judiciário lia (DF) após sofrer uma Público Federal (MPF) lia Miranda. Eles respon

prioridade no julgamen- crise de asma na escola. serão ouvidas pelos juiz dem pelo crime de atenta

to de ações que envolvem Para Dino, houve erro m,é-. federal Márcio Ass�d. do contra a segurança de

pla[lds� tegrurH kIkl IllU:l_:_I III iji�mid slJ&lrr.HY41i�ttUW JjJ� � 'cl.i�U!MI$MNM! I FMiiJ-W Itransp@lte aéreo.

(47) 3370-0212

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL-FSTADODESANfACATARINA
Tabelionatodo Município eComarcadeGuaramirim - ANAAUCEMARI'INEll1PF5S0A,Tabeliã

Designada Rua 28 deAgosto n« 1918,Telefone:47-33721494
Horário deFuncionamento: 9hàs 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo re
lacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no
tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possíbííídade de oferecimento de resposta es
critanomesmo prazo, sobpena de, emnão o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto corresponden
te. 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, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Geognífica 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 do CNCGJ.
Protocolo: 46544 Sacado: CRIlSTIANENEUMANN CPF: 039.396.359-44 Endereço: TIPAROWEDER,
89108-000, Massaranduba Cedente: CONF E CALe DEREITI lIDAEFP Número do Título: 16644 Es

pécie:DuplicatadeVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: ITAU UNIBANCO SADataVencimen
to: 28/07/2013 Valor. 80,50 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
37,90, Edital: R$ 22,25

fu;t;�1���f;��d�:-NEü-DõsSANiüs-éPF:-;-�2�i�i�9�ã�-�d����-R��R��-Safanelli Te-
passe n' 52, centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: �CO SANIANDER (BRASIL) SA CNPJ:
90.400.888/0001-42 Número doTítulo: 6415000008261970 Espécie: Apresentante: FORD\LDEDOCU
MENTOS SA DataVencimento: 17/08/2010 Valor. 16.202,59 liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25
Guararnirim, 08 de agosto de 2013.

ANAAUCEMARI'INEll1 PF5S0A, TabeliãDesignada

ÉDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBuCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANfA CAL\RINA
Novo endereço: RuaCeI. ProcópioGomes deOliveira,

80-Centro - 89251-201-JARAGUADOSUL-SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPROI'ESIO
Nos termos do artigo 15 daLei 9.492/97,c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJISCo para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para paga
mento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação
judicial deproteste e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOS DO PROI'ESIO:

Apontamento: 254958/2013 Sacado: VILSONVOl1'OllNI Endereço: RUARICARDOMARQUARDT 64
- JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89260-657 Cedente: SICOOB BLUCREDI SCcoor CREDUVREADMIS
Sacador.CJADOMARMORElIDAMEEspécie:DMI-N"TItulo:452-Motivo:faltadepagamentoValor.
R$303,00 _ Dataparapagamento: 13/08/2013-Valor total apagarR$386,17Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 303,00 - Juros: R$ 0,60 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 255458/2013 Sacado: CHARLES BARBOSA REECK Endereço: ERWIN DOEGE 164 -

JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-399 Cedente: AUID PECAS SCHlMIDT lIDAME Sacador. - Es

pécie: DMI- N° TItulo: OnlB - Motivo: falta de pagamentoValor. R$189,00 - Data para pagamento:
13/08/2013- Valor total a pagar R$272,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 189.00 - Juros: R$
0,69 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 255464/2013 Sacado: PREMlER INCORPORADORA lIDAME Endereço: RUACESARE
VALENTINI, 265 - TRES RIOS DO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-193 Cedente: LEF PISOS ERE
VESTIMEN1DS lIDA Sacador: - Espécie: DMI- N" TItulo: 243161/E/F - Motivo: falta de pagamento
Valor:R$ 866,80 - Dataparapagamento: 13/08/2013-Valor total apagar R$955,35Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 866,80 - Juros: R$ 2,60 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,10

Apontafuento: 255566/2013 Sacado: RESIDENCIALPEROlADOVAIE lIDA Endereço: RUAREINOL
DO RAU 60 SAIA 501 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-600 Cedente:MAXlPRElLINDUSfRIA DE
PRGOS lIDA EFP Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 6537 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
1.030,20 - Data para pagamento: 13/08/2013-Valor total a pagarR$1.l03,24 Descrição dos valores: Va
lordo título: R$1.030,20 - juros; R$ 2,40Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 255590/2013 Sacado: FREITAS EIANA EMFREENDIMENTOS IMOBIL Endereço: RUA
OlNIA CHIODINE PRADI 48 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89253-440 Cedente: MANTOMAC COM DE
PECASESERVICOSlIDA Sacador. - Espécie:DMI- N'Titulo: 0220107240-Motivo: faltadepagamento
Valor: R$ 3.300,00 - Data para pagamento: 13/08/2013- Valor total a pagar R$3.381,29 Descrição dos
valores: Valordo título: R$3.300,00 - Juros: R$ 5,50Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

.

Apontamento: 25560112013 Sacado: CHEIADE CHARMEMODAS lIDA Endereço: RUA JOAO JANU
ARIOAYROSO 2193 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-295 Cedente: DI FARR INDUSfRIAECOMERCIO
DE MAIHAS E CONFECC Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 1665C - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 231,00 - Data parapagamento: 13/08/2013-Valor total a pagarR$307,25Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 231,00 -Juros: R$ O,46'Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 255606/2013Sacado:DAVIDDEOUVEIRA Endereço:RUA 1284 FRANCISCOPINHEI
RO" 66, RIO D - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89264-410 Cedente: RCF INCORPORADORA lIDA Saca
dor. - Espécie: DMI- N"TItulo: 0000000186 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 407,85 - Data para
pagamento: 13/08/2013- Valor total a pagarR$492,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 407,85
- Juros: R$ 1,63 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$22,72

Apontamento: 255647/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENIDS ME Endereço: RUA FRANOSCO
PIERMANN 170-VIlALENZI- Jaraguádo SuI-SC - CEP: 89252-5ooCedcnte: HSBCRANKBRASILS/A
- BANCOMUITlPW Sacador. GETGWBAL ENERGYANDTEl.ECOMMUNICATION lIDA Espécie:
DMI - N" TItulo: G80158/2 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 5.993,46 - Data para pagamento:
13/08/2013- Valor total a pagar R$6.091,50 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.993,46 - Juros:
R$17,98Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 20,21

Apontamento: 255659/2013 Sacado: ADEMIR APARECIDO DE SOUZA Endereço: RUA GERHARDT
MUllER 1062 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89264-210 Cedente: lNFRASUL - INFRAESTRUTURA E EM
PREENDIMENT Sacador. - Espécie: DMI- W TItulo: 0233790001 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$192,06 - Data para pagamento: 13/08/2013-Valor total a pagarR$275,71 Descrição dos valores: Valor
do título: R$192.06 - Juros: R$I,08 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 255723/2013 Sacado: FIDEUSCOM.mSTR.BEB.lIDA Endereço: RUAlOSEALBUS 604
- JARAGtrA DO SUL-SC - CEF: Cedente: COM E IND BREITHAlWf SA Sacador: -. Espécie: DP _ N°

TItulo: n966 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 5.166,00 - Datapara pagamento: 13/08/2013-Valor
total apagarR$5.816,95 Descrição dos valores: Valordo título:R$ 5.166,00 - Juros: R$ 580,31 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Certifico, que este Edital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OConeio dó Povo', na data
de 08/08/2013. Iaraguãdo Sul (SC), 08 de agostode 2013.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 10
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Poupança
A pesar de os juros pagos serem pratica

mente iguais à inflação, a caderneta de pou
pança continua seduzindo os brasileiros. Em

julho, os depósitos superaram os saques em

R$ 9,33 bilhões. Desta forma, o saldo acu

mulado nos sete primeiros meses do ano

chegou a R$ 37,6 bilhões. O que resta saber
é a motivação, pois o aumento nos níveis de

poupança está muito relacionado com a que
da de confiança do mercado. Quando se tem

dúvidas em relação ao futuro, a tendência é
. poupar e adiar o consumo.

Veículos
A produção de veículos de janeiro a julho

acumula 2,17 milhões de unidades - 15,8%
acima da produção em igual período do ano

passado - apesar da queda de 2,7% no mês de

julho. Aparentemente está tudo bem, mas o vo
lume de veículos em estoque está oscilando em
torno de 45 dias. Um nível considerado preo
cupante. Isso poderá provocaruma desacelera
ção da produção ao longo dos próximos meses,
caso a demanda não cresça. O segmento mais
ativo no momento é o de caminhões. O setor

passou por uma forte crise no ano passado, por
causa da antecipação de compras. Porém, está
novamente com demanda em níveis elevados,
acumulàndo crescimento de 44,2% no ano:

Atendimento
telefônico

De 12 a 15 de agosto, a Apevi promo
ve treinamento com foco na qualidade no

atendimento telefônico. É uma importan
te ferramenta para conquistar e fidelizar
clientes. Uma forma muito boa de testar o

atendimento de sua empresa é ligar de um

telefone estranho para a mesma e fazer algu
mas perguntas relacionadas com produtos e

serviços. Você vai se surpreender.

Comemora hoje 16 anos de atividades esta

premiada farmácia de man,ipulação. Foi o tempo.
suficiente para conquistar uma fiel clientela.

Lourival Karsten

Banco Central
{'"\presidente do Banco Central, Ale
Vxandre Tombini afirmou que a

"percepção está mais pessimista que a

realidade". Na sua visão, a economia
estaria evoluindo de forma melhor que
o percebido pelo mercado e pelapopu-

lação. Ele corre um sério risco de seguir
o mesmo caminho do ministro da Fa

zenda, Guida Mantega, já aconselhado

pelo ex-presidente Lula a fazer menos

previsões. Se fossem técnicos de futebol,
a torcidajá teria pedido a sua cabeça.

OralSin
Atraídos por um público exigente, a Oral Sin, amaior rede de implantes

dentários do sul do Brasil abre sua primeira filial na cidade. A empresa, fundada
no ano de 2004 e instalada em Jaraguá do Sul desde junho deste ano; possui
um corpo clínico especializado em todas as áreas da odontologia, com ênfase
em implantes dentários e ortodontia. Formado por uma equipe de especialistas
criteriosos, visa trazer benefícios e resultados efetivos a todos seus pacientes,
aliado a preços competitivos e tratamento diferenciado.

Aposentados
Ainda faltam cinco meses para o fim do ano, mas com a autorização para o paga

mento demetade do 130 salário de aposentados e pensionistas do InstitutoNacional
do Seguro Social (INSS), o governo busca injetar mais recursos no mercado e esti
mular o consumo.Na ânsia de "jogarpara a torcida", aUnião adota diversas medidas
que, na prática, se anulam e, portanto, não produzem o resultado esperado.

I Leandro Henriques Anjo

,
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SELlC

íNDICE PERíODO

8,5% 10.JULHO.2013

+0,01% 7,AGOSTO,2013

1.295,30' AGOSTO.2013

+0,05% 7,AGOSTO,2013

-0,32% 7.AGOSTO,2013
PETR4 16,25 ·0,18%
VALE5 26,06 +2,50%
BVMF3 11,62 +0,52%

0,4678, 8.AGOSTO,2013

-0,35% US$ 109,450
·0,05% US$ 1288,180

COMPRA VENDA VAR.

2,3128 2,3139 +0,65%
2,2200 2,3600 -0,43%
3,0857 3,0866 +0,9%
3,5814 3,5826 +1,49%
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Eficiência
energética

Um dos custos que sempre apre
senta um potencial razoável para cor
tes é a de energia elétrica, Embora as

formas de economizar sejam multas,
cerca de 70% da mesma é gasta com
forçamotriz. E o tempo de retorno do
investimento ligado a esse custo varia
de seis e doze meses. AWeg atua for
temente nesta área de economia de

energia. E quem utiliza um volume

significativo de motores tem muito a

ganhar com uma análise deste tipo.

Térmicas
""

acarvao

O· governo prepara portaria que
permitirá a modernização das tér
micas que queimam carvão, em es

peciàl as mais antigas que emitem

grande volume de gás carbônico

(C02). Embora seja uma notícia

potencialmente positiva, deixa uma

preocupação pelo fato de que o go
verno sinaliza que a opção pelas tér
micas a carvão continua. E a redução
no volume de emissões C02 poderá
permitir a liberação da construção
de novas usinas no futuro. O motivo
é que está cada vez mais difícil apro
var usinas hidrelétricas. Elas causam
um grande impacto ambiental, mas
não emitem nada de gás carbônico.

®
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WS Imóveis: um novo conceito
em empreendimentos imobiliários

Empresa realiza trabalhos pautados no desenvolvimento, inovação e

comprometimento com seus clientes e com a região do Vale do Itapocu

Fundada em outubro de 2006,
a WS Imóveis surgiu com o

objetivo de promover o desen
volvimento urbano organizado
e sustentável em Guaramirim.
Com projetos bem estruturados,
responsabilidade na execução
dos loteamentos e foco no clien
te final, a WS impôs um novo

conceito de empreendimento
imobiliário para a cidade e con

quistou o reconhecimento do
mercado regional.

O sucesso na comercialização
de imóveis próprios permitiu que
amarcaWS Imóveis se consolidas
se como imobiliária e abriu portas
para a intermediação na venda de
imóveis de terceiros. O crescimen

to rápido fez com que a empresa
se tornasse líder de mercado em

poucos anos. Hoje, além de Gua

ramirím, a WS também atua em

Schroeder e Jaraguá do Sul. Em

breve, a marca estará presente em
Joinville e Piçarras.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Imobiliária foi fundada em outubro de 2006, com o objetivo de promover
o desenvolvimento urbano organizado e sustentável em Guaramirim

Parte da equipe WS, composta por 20 colaboradores, atua
nas áreas administrativa, comercial e de projetos

Rua Norberto Silveira Dias, 233 • Guaramirim • se

Telefone:(47) 3373-6456 • Visite o site: www.imoveisws.com

Foco na inovação e

serviços diferenciados
A proposta da WS Imóveis é

"fazer diferente", focando sem

pre o que há de novo no ramo

imobiliário. Atualmente, possui
doze empreendimentos próprios
em andamento na região do Vale
do Itapocu, incluindo os que es

tão em fase de projeto, licencia
mento e execução.

Os projetos de loteamentos

que a WS executa no vale me

lhoram o padrão urbanístico da

região e proporcionam qualida
de de vida para os moradores do

empreendimento. Sua preocu
pação frequente com o desen
volvimento urbano se reflete em

empreendimentos sustentáveis
alinhados com o planejamento de

.longo prazo e o Plano Diretor dos

municípios. Desta forma, seus

loteamentos contribuem signifi
cativamente para a construção de
cidades mais estruturadas.

Outro diferencial oferecido

pela WS Imóveis é o suporte ju
rídico integral nas negociações
imobiliárias e nos projetos de
loteamento, assim como a ava-

liação pericial de imóveis. Com
uma equipe de profissionais ex-

'

perientes e qualificados, liderada
pelo proprietário e diretor, Altair
Weber, a empresa participa de
todo o processo de venda do imó
vel, orientando sempre a melhor

negociação. "Nossa estrutura or

ganizacional e assessoria jurídica
são diferenciais importantes no

mercado imobiliário regional e

agregam valor ao serviço presta
do", ressalta a responsável pelo
setor administrativo, SarahWeber..

AWS Imóveis pretende inten
sificar a sua atuação na região,
aumentando o número de pro
jetos de loteamentos executados
simultaneamente, assim como o

fortalecimento de parcerias para
comercializar novos lançamen
tos. "A região do Vale do Itapocu
apresenta um potencial enorme
de expansão para o ramo imo
biliário para aqueles que enxer

garem as oportunidades do mo

mento e oferecerem o produto
certo com a qualidade adequa
da", destaca SarahWeber.
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M�torista que atropelou
cnanças se apresenta
FERIDAS Condutor
disse que não percebeu
a colisão. Vítimas

permanecem internadas
no Hospital Jaraguá

Débora Remor

Permanecem internadas no

Hospital Jaraguá as duas
meninas atropeladas no final da
tarde de terça-feira, em Massa

randuba. As crianças, ambas de
sete anos, caminhavam pela Rua
Padre Vicente Estemanke, no

Bairro Guarani-mirim, quando
um.Corsa atingiu as vítimas e fu

giu do local, por volta das 18h. O
motorista do carro se apresentou
na delegacia ontem e prestou de

poimento.
Uma das meninas sofreu fra

tura na perna esquerda e está in
ternada na ala pediátrica. A outra
vítima teve escoriações pelo cor

po. Os pais das crianças, que são

vizinhos, estiveram ontem a tarde
na Delegacia de Polícia para dar

queixá epedirum exame de corpo
de delito. Eles entregaram para a

autoridade policial o retrovisor

esquerdo do veículo que ficou no

local do acidente.

EDUARDO MONTECrNO

MARCAS Carro que atingiu as meninas teve o paralama amassado e o espelho quebrado

Além de perder o retrovisor,
o Corsa branco, com placas de
São Mateus do Sul, no Paraná,
ficou .com um amassado no

pára-lama esquerdo. O moto

rista se apresentou na delegacia
e prestou depoimento. Ele teria
dito que não percebeu o atrope
lamento, por isso não parou. O

homem não quis dar declara

ções a equipe do jornal O Cor
reio do Povo. Ele assinou um

Termo Circunstanciado e deve

comparecer ao Fórum para res

ponder pela infração de evasão
do local do acidente.

Na área criminal ainda não
foi definido qual será o pro-

cedimento. De acordo com o

responsável pela delegacia,
Ivan Kazmierski, a família das
vítimas deve se pronunciar se
quer processar o motorista
causador do acidente. Até o fe
chamento desta edição, os pais
das meninas não haviam deci
dido o que fazer.

EDUARDO MONTECrNO

._ f"'-?"'"
..... ...,IV ..,

O primeiro passo para a construção da nova Delegacia de Massaranduba foi dado no

início desta semana. O terreno, que fica nos fundos da Rodoviária e tem cerca de mil
metros quadrados, foi doado pela Prefeitura para o governo do Estado. O processo
administrativo levou mais de duas semanas e foi concluído na segunda-feira. Na terça
feira, o prefeito Mario Fernando Reinke entregou a documentação para a Secretaria de
Estado da Segurança Pública. O órgão estadual deve apresentar um projeto e abrir o
edital de licitação para as obras. O atual prédio da Delegacia (foto) apresenta problemas
de infiltração e não tem espaço para atender ostrabalhos dos servidores.

Crack

PM flagra dupla com 32g
Dois homens foram presos e 32 gramas de

crack foram apreendidos pela Polícia Militar
ontem em Guaramirim. A dupla estava em um

posto de combustíveis, às margens da BR-280,
supostamente comercializando a droga, quando
foi-abordada por volta das 15h. Os suspeitos fo
ram encaminhados à Delegacia de Polícia.

"'TJ__--------D-NU�LG'" ÇÁO/2oCWJ40BPM

�_h=

... EORA Droga estava com dois homens. Eles
estariam vendendo o produto na BR-280

Calibre38

Homem é preso
com duas armas

Dois revólveres 38 mu

niciados foram apreendidos
em Schroeder e um homem
de 26 anos foi encaminhado
ao Presídio Regional de Ja

raguá do Sul. Ele é acusado
. de porte ilegal e munição.
As armas estavam na casa

do suspeito e a Polícia Mi
litar chegou até o local, no
Bairro Duas Mamas, com a

ajuda de um adolescente que
foi abordado em Joinville,
por volta das. 20h de terça
feira. O jovem, de 16 anos,
confessou ter feito um as

salto em um mercadinho de
Joinville no final de semana.

Como não havia situação de

flagrante, o infrator foi libe
rado e deve responder pelo
crime na comarca de Joinvil
le, segundo _Q delegado Eric
Uratani. O adulto admitiu
ter emprestado os revólveres
ao adolescente, mas negou
participação no assalto.

Corupá
Morre ferido

,

por arvore
o agricultor Alcebíades

Luis Bassani, de 49 anos, fa
leceu no Hospital São José,
em Jaraguá do Sul, na tarde
de ontem. Ele estava inter
nado na UTI desde o dia 30
de julho, quando foi atingi
do na cabeça por uma árvo

re, cortada pelo filho dele,
na propriedade da família,
em Corupá. O velório acon

tece na Capela Municipal,
no Centro de Corupá, e o

sepultamento será realizado
hoje a tarde.

Guaramirim

Colisão deixa
ciclista ferido

Um ciclista ficou grave
mente ferido depois de coli
dir contra um motociclista,
na tarde de ontem, na Rua
Estanislau Vick, no Bairro

Guamiranga, em Guarami
rim. A vítima, de 49 anos,
apresentava suspeita de
traumatismo craniano e foi
encaminhada pelos Bombei
ros Voluntários de Guarami
rim ao hospital. O motoci
clista não se feriu.
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Municipal de bocha é
a nova aposta da FME
RAFA VOLlO Modalidade escolhida foi a mais praticada na região.Torneio
será entre canchas, que têm até o próximo dia 26 para se inscreverem

Lucas Pavin novembro. Além disso, a moda
lidade a ser realizada será a 'rafa

vollo', bastante difundida no Vale
do ltapocu. Cada cancha poderá
inscrever uma equipe, formada
por dez atletas. Caso haja duas
canchas no estabelecimento, uma
nova equipe poderá ser inscrita.
As partidas, em duplas, aconte
cerão toda terça e quinta-feira,
sempre a partir das 19h, com três

jogos por noite em cada cancha.
Nesta última segunda-feira,

dia 5, a Fundação Municipal de
Esportes e Turismo reuniu os

cancheiros da cidade para uma

conversano auditório do Sesi, que
também contou com a presença

.

do prefeito Dieter Janssen, o vice
Jaime Negherbon (idealizador do
evento) e o presidente da FME,
Jean Leutprecht. Dos 45 convi

dados, apenas 16 compareceram,
fato que não impediu a tomada
de algumas decisões importantes
como, por exemplo, a fórmula de

010 Campeonato Municipal
de Bocha de Jaraguá do Sul

está chegando epromete agítar as
canchas da cidade. Pela primeira
vez sendo realizado na cidade, a
competição tem suas inscrições
abertas até o dia 23 de agosto,
com o congresso técnico agenda
do para o dia 26 e o início das dis

putas em 3 de setembro, com seu

término marcado para o fim de .

disputa do campeonato.
As equipes serão divididas

em chaves, onde jogam em tur

no e returno. A partir da segun
da fase iniciam as eliminatórias

simples, em jogos.de ida e volta.
Haverá premiação em troféu e

medalhas para as quatro me

lhores equipes, Também haverá
um rateio da taxa de inscrição
(R$ 200) entre os melhores co:
locados, além de premiação em

carne (um boi de doze arrobas ao

campeão, um boi de dez arrobas
ao vice, 100kg de carne suína ao
terceiro colocado e 50kg de carne
de frango ao quarto lugar).

HENRJQUE PORTO/AVANTE!

PREMIAÇÃO Um dos atrativos do Campeonato Municipal de Bocha será a boa premiação, em medalhas, troféus, carne e dinheiro

Juventus

Molequinhos sofrem duas derrotas no Catarinense de base
Na tarde desta quarta-feira

(7), as categorias de base do
Juventus entraram em campo
em partida atrasada da nona

rodada do turno do Campeona
to Catarinense da Divisão Prin-

cipal, contra o Figueirense, em
Florianópolis. Abrindo a tarde,
os juvenis. perderam por 4 a 1,
com Jean marcando o gol dos ja
raguaenses. No jogo de fundo, os
junior.es softsram um revés �Oli

.2 a 1" com o lateral-direito Jhoy
anotando o tento para o tricolor.
Com o resultado, os juniores per
deram o embalo de quatro vitó
rias consecutivas conquistadas

. i . ..
.

antenormente, contra Guaram

de Palhoça, Joinville, Metropo
litano e Camboriú. O próximo
adversário dos Molequinhos
Travessos será oAtlético de Ibi
rama, na próxima terça-feira
(13), fora de casa.
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Varzeano

Julgamento
na noite de hoje

Hoje acontece o julgamento
dos atletas envolvidos no inci
dente ocorrido na partida entre

TecnopanjABF/Belmec e ZEC,
que terminou 2 a 1 para o ZEC,
realizado no último ·sábado (3),
pela primeira rodada da terceira
fase do Campeonato Varzeano
de Jaraguá do Sul. Dois atletas e

um integrante da comissão téc
nica da equipe Tecnopan foram
relacionados na súmula pelo
árbitro Gilson Robelato e terão

que prestar esclarecimentos à
Comissão Disciplinar da Funda
ção Municipal de Esportes e Tu
rismo. "Como teve jogador que
estava cumprindo suspensão por
três cartões amarelos e adentrou
ao gramado após o término da

partida, eu vejo um agravan
te na situação. Depehdendo do
entendimento dos auditores, os
envolvidos podem pegar no mí
nimo dois jogos até 30 dias, ou
mais", afirmou o chefe de núcleo

esportivo da FME, Laércio Pau
li. A sessão que julgará os três
envolvidos na confusão inicia às

19h30, no auditório da Funda

ção, na Arena Jaraguá.
DIVULGAÇÃO/FME

INCONTROLÁVEL Casos de
violência no futebol amador
jaraguaense parecem não ter fim
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* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão

UFCRio4.
No último sábado ocorreumais uma edição do UFC em terrasTupiniquins.

Nada de novidades referente a tudo que envolve o evento, como os

milhares de dólares que circulam em pay-per-view, ou o fato de cada vezmais
emais brasileiros terem a oportunidade de desmistificar nosso esporte, que até
pouco tempo eramarginalizado pela grandemassa. O que realmente não sai
daminha cabeça - como fato único que este evento em si proporcionou - foi a
derrota de LyotoMachidapara o americano Phil Daves. Não que eu seja
um brasileiro torcedor fervoroso de outros brasileiros, pois como praticante de
artesmarciais há quase 20 anos, consigo nãome dar ao luxo de ser bairrista
em avaliações de combates em geral. O que pegoumal, na decisão dos jurados,
foram as constatações através de órgãos especializados dias depois da luta, com
contagens e recontagens, que os pontos efetivos que davam a vitória para o
brasileiro, incontestavelmente. Claro que assistindo a um vídeo e sem a pressão
domomento fica fácil para qualquer leigo, com paciência; avaliar uma luta e ter

a decisão correta no fim das contas. Mas fica a pergunta: como esses jurados
são escolhidos ou preparados para tal fim emum evento da importância e

magnitude do UFC? Meu únicomedo é que, com a popularização de nosso
amado esporte, comecem a acontecer falcatruas como no boxe (quemesmo
em nível mundial ainda acontecem a olho nu todos os tipos de insanidades
quando o assunto é decisão de jurados). Portanto, vamos torcer que este tenha
sido apenas um caso isolado dentre tantas emoções e alegrias que o UFC nos

proporciona em dias de combates. Pois, se virarmanipulação de resultados; eu
mesmo nuncamais assistirei um evento sequer deMMA, para não contribuir
com a extinção da essência da artemarcial nomundo, pois a tendência é todos
os eventos seguirem o padrão do gigante dominante no segmento. Imagina o
estrago se tudo virar em palhaçada. Para quem ficou em dúvida neste sábado

quanto ao resultado desta luta, Lyoto ganhou, sim, a luta e ponto final.
DIVULGAÇÁO

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

LUCAS PAVIN/AVANTE!

INTEGRADO Fabinho (O), ex-Juventus, treina com o grupo desde a última semana

Sport Jaraguâ
se reapresenta
com novidade
ZAGUEIRO Ex-atleta do Juventus, Fabinho cheqa para reforçar
o setor defensivo do Leão do Vale no Campeonato Catarinense

LucasPavin presença do mais novo con
tratado do clube, o zagueiro
Fábio Alexandre Tomelin,
mais conhecido como Fa

binho, que rescindiu con

trato com o Juventus na

semana passada e treina
normalmente com seus no

vos companheiros. A única
ausência no grupo é do vo
lanteWilliam, que teve um

desconforto na virilha e só
volta as atividades com bola

"na próxima semana.
Até ontem, o grupo trei

nou em dois períodos, po
rém, hoje, o Jaraguá tem

,.. A pós a ótima atuação e

.rlgoleada por 4 a o sobre
o Navegantes, na estreia da
Divisão de Acesso, no últi
mo domingo (4), o elenco
do Sport Club Jaraguá se

reapresentou na tarde de

terça-feira, visando o con

fronto contra a equipe do

Maga, no próximo domingo
(11), novamente no Estádio
JoãoMarcatto, pela segunda
rodada do Estadual.

A novidade nos treina
mentos desta semana foi a

Breakers Atletismo

CampeãoIngres�os
Os ingressos para o O jaraguaense Ivanil-

grande duelo entre Jaraguá do de Souza Pinto, de 57
Breakers e CorinthiansSte- ,anos, sagrou-se campeão
amrollers já estão à venda. mundial do World Mas-

\

A partida, que promete ser ters Games, maior evento
uma das melhores do Tor- esportivo do mundo para
neio Touchdown, acontece atletas com idade acima
no próximo dia 25, às 15h, de 35 anos, que está sen

na Estádio João Marcatto. do realizado em Torino,
A entrada pode ser adqui- na Itália. O triunfo" foi
rida antecipadamente no obtido nos 100 metros

Madalena e na Casa das com barreira, com o tem

Pistlihae.,m'ôivàJ.tlli rlelR$l€ll.1i IIpo de 17'25.

partida agendada pelas
divisões de base e faz ativi
dades apenas pela manhã.
Nesta sexta, o treinamento
volta a ser em dois períodos
e no sábado a tarde, o elen
co faz o Ultimo treino antes

da'partida contra o "Maga.
Com o bom resultado

diante do NEC, o Leão é
líder da Divisão de Acesso
levando vantagem no sal
do de gols. Já o próximo
adversário, Maga, folgou
na" primeira rodada e es

treia na competição neste

fim de semana.

Natação
Adiada

A Fundação Municipal
de Esportes e Turismo e a

Associação Jaraguaense de
Incentivadores da Nata

ção Competitiva decidiram
adiar a segunda etapa do
160 Circuito Interescolar de

Natação, que aconteceria no
próximo dia "13, em virtude
do pedido da Secretaria da

Saúde, para prevenção da

gripeAA nova data será di
vulgada em breve,
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Cruzeiro reassume a liderança
FERNANDO RIBEIROICRICIÚMA EC

EQUILlBRIO Campeonato Brasileiro troca de líder mais uma

vez. Raposa aproveita tropeço do Fogão e retoma a ponta

Arodada de ontem do

Campeonato Bra

sileiro foi marcada pela
mudança na ponta da ta
bela. Com tim gol de letra
do jovem Ricardo Gou

lart, já no fim da partida,
o Cruzeiro venceu o Cri
ciúma por 2 a 1, no Heri
berto Hulse, em partida
válida pela 12 a rodada e

virou líder da competi
ção. A equipe celeste foi
beneficiada com o emo

cionante empate do Bo

tafogo por 2 a 2 contra o

Atlético-MG, com o gol
do Galo saindo aos 48' da

vw
Crise segue
A maré de azar do São

Paulo parece não ter fim.

Ontem, a equipe esteve

próxima de uma grande
virada sobre o Kashima
Antlers na Copa Suruga,
mas com um gol impro
vável nos acréscimos viu

tudo ir por água abaixo.
Resultado: vitória por 3 a

2 dos japoneses e apenas o

vice-campeonato.

etapa final.
No Barradão, os arti

lheiros Maxi Bianchucchi
e Fred deixaram as suas

marcas, e Vitória e Flu
minense empataram, por
1 a 1. Em Brasília, o Fla

mengo ganhava por 1 a o,
estava com um jogador a

mais e dominava a par

tida, quando no último
lance saiu o gol de empate
da Portuguesa, marcado
incrivelmente pelo golei
ro Lauro, de cabeça. Em
2003 ele havia marcado
contra o Mengo, em situ

ação semelhante.

Substitutos
O treino do Vasco on

tem definiu as últimas dú
vidas do técnico Dorival Jú
nior para a partida de hoje,
contra a Ponte, em São
Januário. Sem os volantes
Sandro Silva e Guiií.azu,que
se machucaram no clás
sico contra o Botafogo, o

comandante promoveu as

entradas de Abuda e Fillipe
Soutto entre os titulares.

O Atlético-PR recebeu
o Bahia e aproveitou a

vantagem de um jogador a
mais no segundo tempo (o
lateral direito Madson foi

expulso) para ganhar por
1 a o e encostar no G-4.
Após três partidas sem

vitória, o Goiás contou

com o 'gordinho' e arti
lheiro Walter para voltar
a triunfar no Brasileirão:
2 a 1 no Náutico. Por úl
timo, apesar do domínio
do Santos, o clássico en

tre o Peixe e o Corinthians

na Vila Belmiro terminou

empatado em 1 a 1. EM CRICIÚMA Raposa de Minas Gerais levou a melhor sobre o Tigre catarinense

Zagueiro De saída? FernandinhoGerente
Descontente com o atual

desempenho da defesa da

Ponte, o técnico Paulo César

Carpegiani iráganharum re

forço para o setor. O zagueiro
Betão, ex-Corinthlans e San-

. tos, está perto de ser anuncia
do como jogador do clube. O

jogadorcompareceu aoMoi
sés Lucarelli nesta quarta
para acertar os últimos deta
lhes de sua chegada.

Fernandinho, ex-São

Paulo, é o novoreforço do
Atlético Mineiro. O ata

cante de 27 anos, joga atu

almente no Al-Jazira, dos
EmiradosÁrabes, e foi trazi
do para preencher o espaço
de Araújo, negociado ainda
no primeiro semestre com

o Goiás e do jovem Bernard,
que deve se transferirpara
o Shaktar Donetsk.

Após a demissão de Nei
Pandolfo e mais dois mem
bros do Comitê de Gestão

(Pedro Luiz Nunes Con

ceição e Caio Di Stéfano),
o Santos anunciou o subs
tituto em sua diretoria.
O ex-jogador da Seleção
Brasileira Zinho assumirá
o cargo de gerente de fu
tebol a partir da próxima
segunda-feira.

o Atlético-MG está em

busca de reforços para a se
quência da temporada e fez
uma sondagem ao Palmei
ras em relação ao meio

campista Wesley, titular
da equipe de Gilson Klei
na. O interesse do Galo é
de conseguir acertar com o

volante por empréstimo. A
diretoria alvi-verde vai ava
liar a situação.

CAMPEONATO BRASILEIRO a SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO • TURNO 12"RODADA CLASSIFICAÇÃO • TURNO U'RODADA

P J V E SC A% 24/7 Coi. Time P J V E D GP GC SGA% 6/8
São Paulo Oxl1ntemacional : f>SA 2><4 Sport

2' Botafogo -1 24 12 7 3 2 20 12 8 67 2' Chapecoense 29 12 9 2 1 29 12 17 81
FIgueirense 3x0 lcasa

7/8 Chapecoense 3x0MétiroGO

3'Coritiba-1 20 11 5 5 1 17 12 5 61 Vitória 1xl Fluminense 3'Sport+1 24 13 8 O 5 2521, 4 62 Ceará 2x1 América-RN

4' Vitória +1 19 125 4 3 17 13 4 53
Criciúma 1x2 Cruzeiro 4' Paraná Clube -1 23 13 6 5 L ,18 8 1059

São caetano 1x2 Palmeiras

Flamengo lxl Portuguesa Boa 2><0 Guaratinguetá
5' Atlético-PR +2 19 125 4 3 21 18 3 53 A�étiC().PR lxO Bahia 5' Figueirense +1 22 13 7 1 5 27 21 6 56 ABC OXO Oeste

6' Internacional +2 19 11 5 4 2 19 16 3 58 Goiás 2x1 Náutico 6' América-MG +1 22 12 6 4 2 25 17 8 61 Paraná Clube lxl Joinvilie

7' Bahia-3 19 125 4 3 13 11 2 53
Métie<>MG 2x2 Botafogo

7' Joinville -2 21 13 6 3 4 25 16 9 54
Bragantino lxlAvai

Santos 1xl Corinthians F'ays<jndu-PA 0x2 Amérie&MG

8' Corinthians -2 18 124 6 2 11 6 5 50 8'Boa 20 13 5 5 3 13 14 -1 51

9'Grêmio-2 16 114 4 3 12 11 1 48 8/8 9'Ceará +5 17 134·5 4 17 17 O 44
lA'RODADA

21h - Vasco x Ponte Preta

10'Goiás +3 16 124 4 4 11 16 -5 44 2111 - Grêmio x Coritba 10' Icasa-1 16 13 5 1 7 17 27 . -1041 9/8

ii' Fluminense 14 12 4 2 6 15 17 -2 39 11' Bragantioo -1 16 13 4 4 5 13 13 O 41 19h30 - f>SA xAmérie&MG

19h30 - Ceará xAtlétiroGO

12'Vasco-4 14 114 2 5 17 21 -4 42 12' Avaí-1 16 13 4 4 5 16 19 -3 41 211150 - Boa x lcasa

13' Flamengo -1 14 12·3 5 4 13 13 O 39 13' Oeste-1 16 13 4 4 5 13 18 -5 41 211150 - f'a)sandu-PA x Joinvilie

14' Santos 13 10 3 4 3 13 11 2 43 14' Guaratinguetá-114 13 4 2 7 17 22 -5 36 10/8
16h20 - Rgueirense xAvaí

15' Ponte Preta 11 10 3 2 5 13 16 -3 37 15' Atlético-GO 13 13 4 1 8 9 19 -1033 16h20 - Chapecoense xGuaratinguetá

16' Atlético-MG +1 11 113 2 6 11 18 -7 33 16'ASA 13 13 4 1 8 13 24 -1133 16h20 - Amérie&RN x ABC

"":fíf r:-a"3
16h20 - Palmeiras x Paraná Clube
16h20 - São Ceetano x Sport

6 11
'

33 21hOO - Bragantino x Oeste

19" Portuguesa 9 6 5 13 '1.9. " , � ,-, Paysandu-P 133 3 '7 31

20' Náutico 7 10 2 1 7 8 18 -1023

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

, 1

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

ClassIfIcados para a Ubertadores

R��a&meB ��
20'ABC 7 131 4 8 9 21 -1218

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 Lanterna do campeonato

'
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CAPSULA DE
• •

OLEO DE CHIA

- Na Farmácia Ekilíbrio você
encontra a chia em cápsulas!

QUINTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 201:;1

Uma ótima opção para quem quer se desintoxicar e reeducar a alimentação é Chia. A Chia, semente
cultiva no México, é fonte de fibras, de ácido graxo, Ômega 3 e proteínas que contribuem para bom
funcionamento do intestino e organismo. É rica em minerais, livre de colesterol e sem glúten,
tornando-se assim excelente fonte de energia e çonstrutor de resistência física.

A chia também auxilia no emagrecimento:
Causa saciedade: seus componentes são mucilaginosas, ou seja, ricas em fibras que ao entrarem

em contato com a água, formam um gel no estômago, diante dessa reação, a digestão torna-se
mais lenta. Assim, o indivíduo fi-ca satisfeito mais rapidamente e, então, passa a consumir porções
menores.

Combate inflamação: a gordura é resultado de um processo inflamatório do organismo, que deixa
de enviar mensagens de saciedade ao cérebro. Com isso, perde-se o controle sobre a fome a ponto
de comer e nunca se sentir satisfeita. O ômega 3 presente no grão combate essa inflamação,
ajudando o corpo a recuperar o controle sobre o apetite. ,

Desintoxica: a fibra regula o trânsito intestinal e limpa o organismo .

. Aumenta a lipólise: queima de gordura.

Na Farmácia Ekilíbrio você encontra o óleo de chia em cápsulas!

EXPERIMENTE TAMBÉM NOSSO CAPPUCCINO COM FABUlESS!
Pensando nos dias de frio, onde geralmente consumimos uma quantidade
maior de alimentos, o que acaba ocasionando os indesejáveis quilinhos a

mais, a Farmácia Ekilíbrio desenvolveu o Cappuccino Fabuless, uma
maneira inovadora de emagrecer e controlar a fome nesta época.
Basta adicionar 1 sachê em uma xícara de água ou leite desnatado

quente e pronto! Além de espantar o frio, ajuda a diminuir a fome,
isso porque o Fabuless aciona o mecanismo de controle natural
do apetite, aumenta a saciedade, reduz o apetite e o consumo.

calórico, reduz a circunferência abdominal e a gordura corporal.

Manipulação de Fórmulas. Médicas

Dermatológicas - Fitotéráplcos
li ekilibrioJarmaciademanipulacao

"
3371-8298 f 3371-6087 I Rua .João PicoUi 110, Centro I contat�@farmaciaek·iI�_brio.com.br
,�
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