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Tiro

Seletiva
para os Jasc
Equipe de Jaraguá do Sul
realiza amanhã a seleção
para cinco vagas da equipe
que irão se preparar para

"Muitas pessoas lotaram ontem as unidades de saúde de Jaraguá do Sul para se imunizar contra a gripe. PÁGINA 5 os Jogos Abertos. PÁGlNA22

Procura pela.vacina
/"

EDUARDO MONTEClNO

OCP em Brasília
, Desconfiança

00." com os políticos
.,Na reunião do grupo de trabalho sobre a

'reforma política, convidado cita pesquisa
que pede mudanças pela iniciativa popular:

I' PATRICIA MORAES, PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7
o _

Ao estilo
Que tal uma -

boamassa?
Tato Branco indica uma receita

demolho pesto, do amigo
Odinei Schappo, para preparar
um delicioso penne. PÁGINA 11

Desconto

Meia-entrada
está garantida
Estatuto da Juventude
normatizou o direito ao

pagamento da metade
do valor do ingresso
para estudantes. Válido

para4o% dos 1\r
bilhetes. Jlv�

Supel1lllercados Breithaupt
são vendidos para a Cooper

. o.

MUDANÇA As cinco unidades de Jaraguá do Sul passam a integrar a rede da maior

cooperativa de consumo do Sul do País. Nova gestão inicia no final de setembro. PÁGINA 4.
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00 LEITOR

Educaçãn
na Era Virtual

'l ]ivemos hoje em um mundo super conectado, onde a

V internet é responsável por boa parte das interações en
tre as pessoas. Neste novo e permanente contexto, jovens e

adultos interagem de forma simples e rápida. As mais va
riadas informações circulam na rede e todos têm acesso às
diversas facilidades que a mesma propõe. Ninguém vê di
ficuldade em interagir nas redes sociais, tão pouco usá-las
como ferramenta de trabalho. Tudo parece fácil e mais rá

pido desta forma. As amizades se dão através dos computa
dores, compras são feitas pela rede e negócios são fechados
no ambiente virtual.

Nesta corrente tecnológica, a educação avança criando
novas perspectivas de ensino, como a Educação a Distân
cia (EAD), que enfatiza o papel do aluno como responsável
por seu aprendizado, permitindo flexibilidade de tempo e

.

horário e também que o aprendiz não esteja fisicamente
presente em um ambiente formal de ensino-aprendiza
gem. A relação didática entre professor e aluno ocorre por
meio de tecnologias, principalmente a internet, mas pode
também acontecerpor rádio, televisão, telefone, iPod e etc.

. Cursos a distância promovem a mais ampla interação,
pois não se linritam ao quadrante da sala de aula. As salas de
aula virtuais, na grande maioria, são compostas pór pessoas
de diversas partes do país, o que oferece aos alunos a opor
tunidade de trocar ideias com pessoas de culturas diversas
em tempo real. A ausência de professor presencial cobrando
tarefas pode ser visto como um desestímulo ao estudo, po
rém, omercado de trabalho não temmais espaço para quem
espera ser cobrado por tarefas que devem, por obrigação, ser
feitas,Apró-atividade é a palavramagna domomento.

Além de autodisciplina essa tendência de ensino promo
ve autoconhecimento, pois os alunos desta modalidade têm

que realmente estudar, buscar seu conhecimento e só depois
trocar com o grupo. Aeducação a distância promove debates
salutares e caudalosos uma vez que o aluno tem que se fami
liarizar com os contextos apresentados nas aulas. O modelo
tradicional se remodela e se utiliza das ferramentas virtuais
de aprendizagemjustamente porque omercadomudou.

• Márcia LeiteMartins da Costa, éprofessora

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie SlWS fotos e sugestões

para Gredacao@oc01Teiodopovo.com.br

Oportunidade
Concurso público
emMassaranduba

Terminam hoje as inscrições para o con

curso público da Prefeitura de Massarandu
ba. São oferecidas vagas para dentista (2),
médico (4), operador de trator esteira (1),
operador de pá' carregadeira (1) e motoris
ta (2). A taxa de inscrição varia conforme o

grau de ensino. Para nível superior o valor é .

R$ 100. O fundamental é R$ 40 e o de séries
iniciais, R$ 30. O edital pode ser acessado no
site: www.massaranduba.sc.gov.br.

•. of .. (\11'1

COMENTÁRIO

Pode ser, pode não ser
Acabei de ler uma notícia, quetem alguns dias, que vale
para a vida toda. É um fato da

psicologia humana. Freud falou
muito dele, trata-se de um dispo
sitivo mental de que muito faze
mos uso, todos nós. É o Mecanis
mo Encobridor. Relacionei esse
"mecanismo" ao ler uma nota so
bre a DanielaMercury, a cantora.

A notícia contava de um "pití"
que teria dado na cantora um

pouco antes de participar de um
programa na Globo, convidada

que era para cantar no Esquen
ta. A notícia dizia que Daniela
ficara furiosa com a qualidade
da maquilagem e do penteado
que fizeram nela. Muito irritada,
disse que não mais participaria
do programa, foi uma parada fa
zê-la voltar atrás' e participar do
Esquenta. Fiquei pensando com

LUIZ CARLOS PRATES

os meus botões: será mesmo que
o "estresse" da cantora, o tal pití
a que me referi, foi mesmo pela
maquilagem e o cabelo malfei
tos? Pode ser que sim, pode ser

que não. Mas tudo inconsciente.
A nossa grande danação humana
é o nosso inconsciente, que nos

governa e cria desculpas que,
mais das vezes, nos impedem de
ver as nossas verdades.

O tal "mecanismo encobri
dor" pensado e colocado na psi- .

canálise por Freud assenta-se so
bre uma causa "lateral", que não
é a verdadeira causa a nos trans-

• Crime
. A partir de São Paulo está entrando na área criminal

a "moda" de cortar o rabo do cachorro, banditismo que
só pessoas muito estúpidas fazem. São boçais os que
pedem por esse crime e mais boçais os que o executam.
Eu queria o dono do cão e o açougueiro que executa o

crime naminha delegacia, sairiam de lá sem alguma coi
sa do corpo... Olho por olho ... Estúpidos.

• Partido
Acostumei-me na infância a ouvir tias e vizinhas a

falar que a fulaninha havia arrumado um bom partido
para casar... Bom partido, o que é isso? Era um sujeito
de boa família e com algum dinheiro na conta bancá
ria, podia também serum sujeito com um bom empre
go. Isso naquela época. Hoje não se fala mais em casar

tornar, mas que é usada como se

fosse. Esse "mecanismo" visa a

nos proteger das nossas verda
des'mais duras, que nos fariam
sofrer bem mais. Deslocamos

para uma "invenção" da nossa

mente inconsciente a verdadeira
causa da nossa ira. É o tal meca
nismo que encobre a verdade. E
não temos culpa por isso, é um
mecanismo de defesa da mente

a nos proteger. Um bom amigo
por perto bem provavelmente
faria o diagnóstico correto do

que aconteceu ...

Mas veja bem, leitora, leitor,
tudo pode ser e pode não ser. No
caso da Daniela, atriz e cantora,
cabelo e maquilagem podem sim
tirar do sério. Mas a causa bem
que pode ser outra... E aí, só
Freud para desenrolar os novelos
da mente da Daniela ...

com um "bom partido", hoje o avanço sobre os caras

com dinheiro é direto, sem rodeios, o que, por exem

plo, fazem essas atrizinhas sirigaitas que se oferecem
como namoradas de jogadores de futebol. Desprezo
por esses tipinhos. Horrorosos como são, esses caras
ficariam roendo unhas se não fossem famosos e com

dinheiro no bolso. Amor? Não me tentem enganar que
eu não gosto!

• Falta dizer
Pensando em se aposentar, companheiro? Abra o

olho, a sobrevida dos aposentados é muito curta. O bom
é aposentar-se de um lado e iniciar um novo desafio em

outro. Seja no que for, nemprecisa serpor dinheiro. O que
mata mais cedo é a ociosidade de certas aposentadorias.
Quem diz isso são as empresas seguradoras internacionais:

Especialização
Curso
gratuito de libras

A Universidade de Santa Catarina
(Udesc) em Joinville oferece curso grá
tis de libras - a linguagem dos sinais.
As inscrições terminam hoje. Estão
disponíveis 30 vagas. O .curso possui
carga de 20 horas e será realizado de 13
de agosto a 12 de novembro, às terças
feiras, das 7h30 às 8h45, na sala D-13.
Os interessados devem se inscrever no
site www.joinville.udesc.br.

PONTE RECUPERADA
A reforma da ponte localizada no bairro Centenário no llmlte.com o

municípiodeGuaramirim,conhecidacomo"PontedaZanotti", foifinalizada.
O trabalho executado pela Secretaria de Obras de Jaraguá do Sul foi de
refazer a passarela de madeira para pedestres, assim como reforçar as
cabeceiras e parte das margens do trecho do rio Itapocuzinho que passa

.

sob a estrutura. O custo total da melhoria foi de R$ 29,2 mil. Apesar
deste trabalho, a ponte permanece interditada para tráfego de carros e _

caminhões. A passagem é liberada apenas para pedestres, ciclistas e

motocicletas. As prefeituras de Jaraguá do Sul e Guaramirim buscam
recursos, via a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), para a

recuperação total desta ponte.

LOTERIAS
LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1372
03 - 05 - 12 - 19 - 20
23 - 26 - 28 - 34 - 35
39 - 50 - 54 - 64 - 66
68 - 86 - 87 - 91 - 99

QUINA
SORTEIO Nº 3259
03 - 1 O - 48 - 60 - 67

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04786
12 02.437 250.000,00
22 62.049 17.100,00
32 04.721 16.600,00
42 36.732 16.100,00
52 11.262 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1518
08 - 09 - 28 - 41 - 48 - 55
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CHARGE

AS VACINAS CHEGARAM

lEVEQUe1
voCÊ AMA
se FOSTO,teSAtlDE.

EDITORIAL

Exemplo da Suíça

Fale conosco

Em uma época em que o Brasil come

ça a debater a reforma política, me
rece exemplo de modelo o que vem da

Suíça. O parlamento deste país europeu
mostra como deve ser a postura e o trata

mento com os políticos eleitos pelo povo.
Apesar de ser uma nação pequena

territorialmente - é menor que Santa
Catarina - a Suíça é rica. Mas não é por
isso que esbanja gastos para atender os

privilégios dos deputados e senadores. O
custo do Congresso suíço é 15 vezes me

nor que o do Brasil. O motivo: lá, o po
lítico eleito não tem carro à disposição, Dificilmente o Brasil vai chegar ao

nem motoristas. Ele não recebe salário. ponto evolutivo da Suíça, que enxerga a

Trabalha de forma voluntária. Não existe função pública de forma bem diferente

político profissional. da nossa. Lá, o político é um servidor.
Além disso, o parlamento .suíço dá Aqui é autoridade. Mas bem que pode

um banho de eficiência. Precisa apenas ria havermenos exageros.
de 60 dias para aprovar leis e fiscalizar. � Uma reforma política verdadeira te
O restante do ano os eleitos dedicam a ria de ceifar esses privilégios sustenta

vida às suas profissões. A nação anda dos pelo povo. Mas parece que as auto-

sozinha. ridades não estão nem aí para isso.

No Brasil, além de salários exorbitan

tes, os deputados e senadores são brin
dados com auxílios para tudo. E o pior é
que o retorno para a sociedade não paga
os custos destinados a esses representan
tes do povo.

"
o custo do Congresso suíço é

15 vezes menor que o do Brasil.

°/0
:/ 1
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Nota de Falecimento
Com pesar a Associação de

Câmaras e Vereadores do Vale

do Itapocu - Avevi, unida a Câ

mara de Vereadores de São João

do Itaperiú,comunica o Trágico
Falecimento de Julio César Jaro

zinski, filho do Presidente da Câ

mara de Vereadores de São João

do Itaperiú, Sandro Jarozinski,
ocorrido nesta quinta-feira (08),
as 06 horas, em acidente automo

bilístico. O Corpo será velado na

residência da família enlutada.
• Valmor Pianezzer
Presidente da Avevi

FamíliaAcolhedora

Inscrições ampliadas
A Prefeitura de Corupá ampliou o pra

zo de inscrições para o programa Família
Acolhedora. Elas podem ser feitas até o dia
11 de setembro, na Secretaria de Assistên
cia Social. O projeto prevê o acolhimento
das crianças e adolescentes até que seja
possível o retorno dos mesmos à família
de origem ou, na sua impossibilidade o en
caminhamento para adoção. Informações:
3375-2483 ou 3375-0178

ERRATA�
• Na edição de ontem saiu um título errado
na página 2 alusivo ao concurso público de

Massaranduba, mas o texto abordava sobre
as bolsas de estudos de baixa renda. A

informação sobre o concurso está em nota
no espaço Cotidiano de hoje.

" Estamos

engasgados
com tanta

informação.
O Facebook

é o novo

alfabeto da

juventude.
Tudo é

postado,
até crime.
Sofia Coppola,
cineasta
americana,
na IstoÉ
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Rede Breithaupt vende as

filiais dos supermercados
NOVO DONO Rede

Cooper compra as

cinco lojas da área

alimentícia que
atuam em

Jaraguá do Sul

Verônica Lemus

A Rede Breithaupt anun
Í\ciou na tarde de ontem
a venda dos cinco super
mercados de Jaraguá do Sul
para a Cooperativa de Pro

dução e Abastecimento do
Vale do Itajaí (Cooper). O
valor da negociação não foi
divulgado. Apartir de 10 de
outubro deste ano as uni
dades estarão sob a opera

ção da cooperativa. A filial
de Guaramirim permanece
com o grupo Breithaupt.
De acordo com o diretor

geral da rede de varejo da
Rede Breithaupt; Luciano
Rodrigues, o acirramento
da competitividade no setor
alimentício no município
e a complexidade do ramo

do varejo para uma empre
sa de médio porte, como

a Breithaupt, levaram o

grupo ter que escolher por
um dos seus ramos, dan
do mais foco aos negócios.
"No ramo de alimentos nós
estamos restritos a Jaraguá
do Sul e Guaramirim, já na

área de não alimentos esta
mos em nove cidades", dis
se o diretor.

A negociação
-

para a

venda dos supermercados
começou há quatro meses,
mas o reposicionamento
estratégico do grupo já vem
sendo trabalhado desde o

ano passado, com o lança
mento do primeiro Home

LÚCIOSASSI

ACERTO Bruno Breithaupt (E) foi o responsável pela negociação com a Cooper

Center Breithaupt. "Essa
iniciativa foi um projeto pi
loto, validado. Depois deci
diu-se mantê-lo e expandi
lo", explicou Rodrigues.

Os supermercados ain
da farão parte da rede até o
dia 28 de setembro. No dia

seguinte, a Cooper assume
as operações. Segundo o

" EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SAN1A CKfARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira,
380-Centro - 89251-201- JARAGUA DO SUL- SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃo DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Nor
mas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
títulos apresentadas a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de
3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus

tação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa.
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 255110/2013 Sacado: JAlISON GONCALVES FERNANDES
Endereço: RUA PAUUNA BORTOllNI VIEIRA 99 - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89254-296 Cedente: INFRASUL - INFRAESIRUTURA E EMPREEN
DIMENT Sacador. - Espééie: DM! - N'TItulo: 0232390002 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$226,16 - Datapara pagamento: 14/08/2013-Valortotal
a pagar R$306,77 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 226,16 - furos:
R$1,43 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 255296/2013 Sacado: INFINI1YSOLUTIONEM INFORMATI

Endereço: RUA BERNARDO DOBNBUSCH, 1067 -SLOl - BAEPENDI - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-100 Cedente: DEIIA CABLETELINF REP
ITDA Sacador. - Espécie: DM! - N' Tltukx ooo53421/A - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 915,07 - Data parapagamento: 14/08/2013-Valor total
a pagá! R$992,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 915,07 - Juros:
R$1,83 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

.

Apontamento: 255724/2013 Sacado: FABIANO EDUARDO KANZLER En

dereço: RUAVISTA ALEGRE 19 - AMIZADE - Iaraguá do Sul-SC - CEP Ce
dente: ROSEU DE OUVEIRA Sacador: - Espécie: CH - N" TItulo: 000039
6 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 565,00 - Data para pagamento:
14/08/2013- Valor total a pagar R$657,74 Descrição dos valores: Valor do
título:R$ 565,00 - Juros: R$ 10,17Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 255737/2013 Sacado: PANIFICADORA IRMAOS ANDERLE
ITDA ME Endereço: ROBERTO ZIEMANN, 2650 - CZERNIEWlCZ - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89255-300 Cedente: CIM: DISTIUIlUlDORA DE AUMEN
TOS ITDA Sacador. - Espécie:DM! - N°TItulo: 0000046664 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$232,40 - Data para pagamento: 14/08/2013- Valortotal
a pagar R$308,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 232,40 - Juros:
R$ 0,61 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 25574812013 Sacado:MARTFXIND E COMDEARTDOVST
Endereço: RUA ROBERTO ZIEMANN 822 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89255-300 Cedente: COOPERATIVADECREDITOVALEDO !TAJAI-VlACRE
Dl Sacador. ARTETEJITILCOMERCIO Espécie: DM! - N° TItulo: 346/0001
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 330,00 - Data para pagamento:
14/08/2013- Valor total a pagar R$407,77 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 330,00 - Juros: R$ 1,98 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,1? Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 255751/2013 Sacado: MAJALE CONFECCAO E COMERCIO
aDAME Endereço: RUADOMlNGOSSANSON 150 SL 05 - Iaraguã do Sul
SC - CEP: 89256-180 Cedente: CERAMICAARTISTICA DOIS A LIDA Saca
dor: - Espécie: DM! - N° titulo: 4056A - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 338,10 - Data para pagamento: 14/08/2013-Valor total a pagar R$416,48
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 338,10 - Juros: R$ 0,90 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:

R$17,83

Apontamento: 255753/2013 Sacado: GILVAN CESAR FRANKOWIAK Ende
reço: RUA TIfEODORO ROEDER 63 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 8jl254-570
Cedente:PVRIMPBESSAODIGITAL ITDAEPP Sacador. - Espécie:DM! - N°
TItulo: NF 655911- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 208,00 - Data para
pagamento: 14/08/2013-Valor total a pagar R$284,34 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 208,00 - Juros: R$ 0,55 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica
çãoedital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 255793/2013 Sacado: DIOGO JOSEMOSER - ME Endereço:
RUAROBERTOZIEMANN822-JARAGUADOSUL-SC-CEP:89255-300Ce
dente: PROVEMBLAGENS ITDA ME Sacador. - Espééie: DM! - N° TItulo:
1188 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 678,83 - Data para pagamento:
14/08/2013-Valortotal a pagarR$751,95 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 678,83 - Juros: R$ 2,48 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 255794/2013 Sacado: DIOGO JOSEMOSER - ME Endereço:
RUAROBERTO ZIEMANN 822-JARAGUA DO SUL-SC-CEP: 89255-300 Ce
dente: PROVEMBLAGENS ITDA ME Sacador: - Espécie: DM! - N' TItulo:
1188 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 678,84 - Data parapagamento:
14/08/2013-Valor total a pagarR$753,55 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 678,84 - Juros: R$ 4,07Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

.

Apontamento: 255795/2013 Sacado: ANA PAULA RODRIGUES Endereço:
RUAANA TEREZA DA SILVA COLACO 10 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-
352 Cedente: JJ GUIMARAES PRODUTOS DE llMPEZA E TRANSPORIE
Sacador. - Espécie: DM! - N° TItulo: 88736 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 684,70 - Data para pagamento: 14/08/2013- Valor total a pagar
R$764,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 684,70 - Juros: R$ 1,82
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 18,45

Apontamento: 255799/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS P/ PISCI

NAS_ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VILA LALAU - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO SAFRA S/A Sacador:
RarA INDUSTRIA ITDAEspécie: DM! - N'Titulo: 410875775 - Motivo: falta
de pagamentoValo r: R$ 9.335,21 - Data para pagamento: 14/08/2013- Valor
total a pagarR$9.437,58 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 9.335,21
- Juros: R$ 24,89 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 255845/2013 Sacado: AGM RESTAURANTE UDA ME
Endereço: R BERNARDO DORNBUSCH 701 - JARAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 89256-100 Cedente: FRlCASA AUMENTOS SA Sacador: - Es
pécie: DM! - N° Titulo: 456101-01 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 239,61 - Data para pagamento: 14/08/2013- Valor total a pagar
R$316,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 239,61- Juros: R$
0,95 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

.

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povc", na data de 09/08/2013. Jaraguá do Sul (SC), 09 de agos
to de2013.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de titulos publicados: 12

vice-presidente da coope
rativa, Osnildo Maçaneiro,
serão necessários cerca de
três dias para as reformu

lações, como mudança de

logomarca e adequação de
maquinário. Durante esse

período, os supermerca
dos estarão fechados. Se

gundo Maçaneiro, os cerca

de 400 funcionários das
cinco unidades farão a res

cisão do contrato. A coo

perativa tem a intenção de
readmiti-los.

Em abril do ano que
vem o hipermercado exis
tente no Jaraguá do Sul
Park Shopping será trans

ferido para o subsolo.

Ouem é aCooper
A Cooper iniciou suas

atividades em 16 de mar

ço de 1944 por um grupo
de operários da Indústria
Têxtil Cia Hering. Na déca
da de 1990 se tornou inde

pendente e passou a aten

der a toda a comunidade.
A Cooper é hoje a maior

cooperativa de consumo

do Sul do país, a 2a maior
em nível nacional e uma

das cinco maiores redes de

supermercados do Estado.

POSSUI:
·8 filiais: 5 em Blumenau,
1 em Indaial, 1 em

Rodeio e 1 em Ibirama

·3 novas filiais em

andamento: 1 em

Indaial, 1 em Blumenau
e 1 em Timbó.

• 6 Farmácias próprias: 4
em Blumenau, 1 em
Indaial e 1 em Rodeio

• 1 Restaurante em Indaial
• 1 Centro de Distribuição,
Padaria Central,
Administração Central, todos
sediados em Blumenau

• 52.671 m2 de área
construída

• 1.600 colaboradores diretos
• 100.000 cooperados
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População em busca das vacinas
PROTEÇÃO As 10 mil doses já estão disponíveis no posto do
Centro e nos Pamas dos Bairros Czerniewicz e Barra do Rio Cerro

Natália Trentini

A chegada das 10 mil
.t"\.doses da vacina con

tra o vírus influenza HINl
levou muitas pessoas aos

postos de saúde de Jara

guá do Sul ontem. Assim

que os medicamentos co-

meçaram a ser distribuí

dos, a movimentação nas

três unidades (veja qua
dro) com sala de vacina

ção disponível aumentou.
No posto da Rua Reinoldo
Rau, a fila de pessoas em

busca de imunização che

gava até a calçada.

A grande procura era

esperada pelo secretário
de Saúde, Ademar Possa
mai. Caso a demanda da

população seja maior que
o volume comprado pela
Prefeitura, o Governo do
Estado sinalizou a possi
bilidade de encaminhar

mais vacinas, porém vai

depender de uma nova

aquisição do medicamen
to pela Secretaria de Es

tado da Saúde. Para faci
litar o atendimento, esse

final de semana haverá

plantão no Pama do Bair
ro Czerniewicz.

Apesar de a preferência
da vacina ser para o gru
po de risco (crianças entre

seis meses e dois anos de

idade, gestantes, mulheres
em período pós-parto, ido
sos e pessoas com doenças
crônicas), não houve res

trição no atendimento. A

vacinação não será feita em
pessoas com alergia a ovo e

que estejam com febre.
Com as filhas gêmeas

que acabaram de com

pletar seis meses no colo,
Aureo Martins da Silva,
32 anos, foi um dos pri-

meiros a buscar a imu

nização na sala de vaci
nas do Pama 1, no Bairro
Czerniewicz. Durante a

campanha, as meninas
não tinham a idade míni
ma para receber a dose. "A

gente não saiu muito de
casa nas últimas semanas,
evitávamos ir para qual
quer lugar com elas, agora
ficamos mais tranquilos",
declarou.

EDUARDO MONTECINO

Posto de Saúde na Rua Reinoldo Rau foi tomado por pessoas preocupadas com o avanço da doença. Pama do Czerniewicz terá plantão no domingo

.Semana não registrou novas internações
.

o reforço na imunização
aconteceu após o registro de
seis mortes na região e mais
de 150 casos suspeitos. Se

gundo o secretário de Saúde,
Adernar Possamai, os núme
ros não apontam para uma

epidemia. "Estamos investi

gando 100% dos casos com

sintomas de gripe, nos anos

anteriores isso não aconteceu, .

não era diagnosticada a ori

gem da síndrome", explicou.
A expectativa é que nas

próximas semanas o vírus
entre em declínio natural.
Nesta semana, não foram

registradas internações. Na
quarta-feira, o número de

pessoas em leitos do Hospi
tal São José era de 43, e já

desceupara 18. Um paciente
recebeu alta da UTI, restan
do cinco adultos e um bebê.
Mesmo assim, a população
deve ficar em alerta, princi
palmente com a previsão de

queda na temperatura.

FIQUE ATENTO
contágio e transmissão.
Além disso, o efeito começa duas
semanas após a vacinação.

serviço de saúde com rapidez, pois o

agravo da doença é rápido.

• Os sintomas: febre, dor.muscular,
dor de cabeça, de garganta e nas

articulações, irritação nos olhos, tosse,
falta de ar, coriza, cansaço, falta de .

apetite. No caso de algum desses

sintomas, o paciente deve procurar o

• Previna-se: ambientes arejados,
mesmo quando estiver frio; lavar bem
as mãos e com frequência; usar álcool
gel; manter uma alimentação saudável,
com frutas, verduras e muito líquido;
ao tossir, proteger a boca e o nariz
com um lenço ou com o antebraço.

ONDE SE VACINAR:
• Unidade Básica Central - Rua Reinaldo

Rau, 123 - Centro - Fone: 3276·8900
• Pama 1 - Rua Jorge Czerniewicz, 800 -

Bairro Czerniewicz - Fone: 2106·8350
• Pama 2 - Rua: Pastor Albert Schneider, 249 .

Barra do Rio Cerro - Fones: 3376·1329·3376·1467

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO:
• Hoje e amanhã - 8h às 19h
• Domingo - das 8h às 19h, somente
no Pama 1 do Bairro Czerniewicz

EXIGÊNCIAS:
• Comprovante de residência ou

Carteira Municipal de Saúde .

• Documento de identidade com foto.
• Crianças até nove anos não serão .

vacinadas sem a Carteira de Vacinação.
• Não serão vacinadas pessoas com

alergia a ovo ou que estejam com febre.

�--------------------------------------------------------------�'�.�--�--�I�.�II��------�I � .

Mesmo com a proteção da vacina, os
cuidados com higiene e as orientações
para manter os ambientes arejados e a

higiene das mãos permanecem. Em um

ambiente quente e úmido, o vírus resiste

por 72 horas, enquanto que em locais

arejados o tempo diminui para apenas
10 horas. A medicação ajuda corpo a

produzir anticorpos para combater o

vírus, mas não atua como barreira ao

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Patricia Moraes

MCCE DESAFIA DEPUTADOS
"

Só haverá reforma política se alterarmos dois pon-
tos estruturais, o sistema eleitoral e o financia

mento de campanha. O resto é mudança cosmética,
apenas maquiagem". Foi com este tom firme que o

diretor do MCCE (Movimento de Combate à Corrup
ção Eleitoral), Marlon Reis, abriu a audiência pública
realizada ontem para debater a reforma política. O

evento, que duroumais de quatro horas, foi promovi
do pelo grupo de trabalho da Câmara dos Deputados,
em Brasília, formado para apresentar propostas de

mudanças ao atual sistema, coordenado pelo petista
Cândido Vaccarezza, e que teve a participação tam

bém de três centrais sindicais.
A fala de Marlon Reis, juiz e um dos autores do

projeto de Lei da Ficha Limpa, foi uma - resposta à

declaração de Vaccarezza, que vem sugerindo que o

plenário vote uma 'minirreforma' eleitoral alterando

pontos específicos, como a substituição de candidatos
condenados a até 20 dias antes da votação e a posse

do segundo colocado no caso do vencedor ser cassado.
Marlon também citou pesquisa Ibope divulgada esta

semana, que apontou que 92% da população gostaria
que a mudança do modelo acontecesse através de ini
ciativa popular, para revelar uma certa desconfiança
em relação à capacidade dos deputados de alterar um
sistema que até hoje os beneficiou. "Todo mundo sabe

que a reforma política é necessária. Por que não foi fei
ta até hoje? A pesquisa mostrou que 92% dos eleitores
não se sentem confortáveis em deixar a missão para os

diretamente interessados", apontou.
Apesar da cobrança em favor do plebiscito ter sido

manifestada também pelos dirigentes sindicais, Vac
carezza tem dado sinais de que esse não é o desejo da
maioria dos parlamentares. Por outro lado, o coordena
dor garantiu com todas as letras que dessa vez o debate
não vai terminar em pizza. "Vamos fazer a reforma po
lítica sim. Peço aos partidos, inclusive, que já me apre
sentem seus projetos", disse ao finalizar o encontro.

Entrevista
Marlon Reis é do Maranhão, juiz de Direito,

tem 43 anos, foi um dos autores da Lei da Ficha
Limpa, e é dirigente do MCCE (Movimento de
Combate à Corrupção Eleitoral). Aproveitando
modelo de sucesso, a entidade juntamente com

a OAB e a CNBB tentam emplacar novamente a

força da iniciativa popular para alterar o sistema
político. Adesões podem ser feitas no www.elei

coeslimpas.org.br. Marlon conversou com exclu
sividade com a coluna ontem sobre o"momento

político enfrentado pelo país.Acompanhe:
-Como surgiu a Lei da Ficha Limpa, um

exemplo histórico demobilização popular?
Ttido começou com uma ideia surgida na Igre

ja Católica do Rio de Janeiro de encontrar meios
de impedir a participação de pessoas condenadas
nas campanhas. Foi ganhando corpo e depois ga
nhou adesão do Movimento de Combate à Cor

rupção Eleitoral, do qual eu fui um dos fundado
res. E transformamos isso em iniciativa popular.

-E comoo senhorvêhoje aaplicação dalei?
'Avançou muito. Infelizmente não foi aplicada

em 2010, mas depois, em 2012, foi aplicada e criou

.

a jurisprudência. Ajuda a moralizar o sistema e em

muitos lugares já foi capaz de mudar resultados.

-Ainda é preciso avançar em alguns que
sitos, como nos casos de candidatos fichas
sujas que conseguem liminar, transforman
do a eleição em um processo jurídico?

Sim. Mas são elementos mais do Direito Pro

cessual, que precisam ser aperfeiçoados. E a re-

forma política é um bom momento para isso.

- Acredita que os deputados e senado
res farão a reforma?

A reforma política não sairá semmanifestação
popular. Por um lado, o Congresso sabe que pre-

DIVULGAÇÃO

cisa fazer a reforma, sabe que a reforma é para
ontem, mas ao mesmo tempo ninguém consegue
formar uma maioria. Porque aqui criou-se um

ambiente de desconfiança entre os partidos, a

cada proposta, as outras siglas perguntam a quem
ela irá beneficiar. Por isso, não tenho dúvidas que
só vai haver mudanças se houver participação.

-Como o senhor avaliou os protestos
que tomaram conta do país e prometem se

intensificar em setembro?
Foi uma demonstração de- crise política, decor

rente do fato de que a sociedade não se sente repre
sentada e ouvida pelo parlamento. O parlamento
está fechado, um pouco disso em função do financia
mento privado, nossos representantes não escutam

a população, escutam aqueles que os financiam. E
não haverá reforma se não mexermos no tipo de fi
nanciamento e sistema eleitoral. Todo resto é sóma

quiagem. E se nossos representantes não ouvirem
efetivamente o que vem sendo dito, chegaremos a

um caos durante a Copa e as Olimpíadas.
-

Colaborou CarolinaVeiga

Ideias na rede
No portal da Câmara dos Deputados, no e-Democracia,

as propostas mais populares até agora foram administrati
vas. Em primeiro lugar, os internautas defendem o fim da
cota parlamentar para gastos com moradia, passagens aére
as e pagamento a assessores. Depois, aparecem a criação de
mecanismos para controlar os ganhos dos deputados, o fim
do voto obrigatório, votação aberta no Congresso sempre, e
o fim dos cargos comissionados.

Secretário fala sobre Gripe A
O secretário de saúde de Jaraguá do Sul, Adernar

Possamai, participou da sessão de ontem da Câmara
de Vereadores de Jaraguá do Sul e falou sobre as ações
realizadas pela pasta para combater o avanço dos casos
da GripeHill1. Na oportunidade ele salientou a neces

sidade de conscientizar a população a respeito da gripe.
"É preciso conscientizar a população de que gripe é do
ença e que omédico precisa ser procurado", concluiu.

Licitado primeiro lote da BR-280
Foram abertos os envelopes para escolha da empreiteira

que será a responsável pela execução das obras de duplicação
do primeiro lote da BR-280, que compreende o trecho de São
Francisco do Sul à BR-lO!. A vencedora da concorrência foi o
Consórcio BTE, que apresentou o menor orçamento para exe
cutar a obra, no valor de R$ 302.577.151,00. Agora, a empresa
deverá apresentar a documentação, para aprovação e habili
tação e posterior publicação do resultado no Diário Oficial da
União. No total, 11 empresasparticiparam da concorrência. Os
Lotes 2.1 e 2.2, entre a BR-10! e Guaramirim e o contorno ro
doviário de Jaraguá do Sul, já foram licitados e as empresas
aguardam liberação ambiental para iniciarem as obras.

Devolução de dinheiro
Apesar de entrar na pauta da sessão de ontem da Câ

mara de Vereadores em regime de urgência, o projeto de
Lei Ordinária de n? 147/2013, que autoriza o Legislativo a

devolver a quantia de R$ 2,7 milhões do orçamento anual
ao Executivo, esbarrou no pedido de vistas do vereador do
PSDB, Jair Pedri. O parlamentar pediu tempo para me

lhor avaliar qual será o destino para o recurso. Na minuta
do projeto apresentado pelo Executivo, está detalhado que
o valor será destinado para readequação orçamentária das
secretarias de Administração e Obras.
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Tamiflu no prefeito,
Durante a coletiva de imprensa sobre a

compra das 10 mil vacinas contra a gripe, o
prefeito Dieter Janssen mostrou as cápsu
las do remédio Tamiflu que está tomando.
Dias atrás, o líder do Executivo começou a

sentir os sintomas da gripe. Ele foi ao Pama
.

e, depois da consulta médica, recebeua in
dicação para tomar o medicamento como

medida preventiva.
•

I�----CAssiusl, ,1
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Uma das causas para crise de representação
política é que no Brasil não se aplica o conceito

de que um homem vale um voto (sobre divisão
de cadeiras por Estados no Congresso). Quanto
mais distante estivermos deste conceito, mais

sujeito à fraude será nosso sistema.

Espiridião Amin (PP-SC)

A raiz do mal está no voto proporcional personalizado,
que gera uma cultura política de profundo
individualismo, de cada um por si, desmantela

partidos, e cria todas as condições para corrupção.
Também temos que regionalizar as campanhas,
deixando elas mais baratas e próximas do eleitor
(voto distrital). Outra questão importante é acabar

com marketing eleitoral, candidatos não podem ser

tratados como produtos à venda.

Alfredo Sirkis (PV-RJ)

Com o voto distrital você diminui os custos. Faz

uma campanha direta para uma população que já
conhece o candidato e que vai poder cobrar. Ou
então uma lista fechada. Também' temos que
acabar com dinheiro de empresas, que colocam

um milhão, ou mais, e eu pergunto com que fim?

Marcus Pestana (PSDB-MG)

Dá para alterar as regras para 2014, basta fazer uma
lei ordinária. Uma questão central é acabar com
séntimento de que o poder econômico comanda a

política, torna os mandatários reféns das empreiteiras.
,

Para acabar com isso, basta proibirmos a colocação
de dinheiro de empresas nas campanhas e limitar

a doação de pessoas físicas. Também temos que
dar um basta no espetáculo que as campanhas
se transformaram. Com dinheiro e marketing, se
transforma um poste em um candidato viável.

Ricardo Berzoini (PT';'SP)

Sou a favor do distrital misto. Ele pode agregar
.

dois pensamentos, aqueles que querem voto direto

e os que querem melhorar a representação.

Rodrigo Maia (DE.M-RJ)

'Todos concordam que existe uma crise do nosso

sistema e que a sociedade quer participar. O
descrédito está batendo na conta do Congresso,
porque é quem deve fazer a refor-ma e ainda não fez.

Vejo um grande problema hoje nos partidos, sem
ideais, sem programa, e isso .fragiliza a democracia.

Luiza erundina (PSIJ.SP)

As pessoas querem respostas a suas demandas,
que não estão sendo dadas. Esse é um momento

em que a.qente deve ouvir com atenção para

depois aprovar as medidas necessárias.

Guilherme Campos (PSD�SP)

(47) 3370-0212

EDUARDO MONTECINO

..
noSUL

TCE elogia
Prefeitura

Após auditoria realizada

pelo Tribunal de Contas do
Estado (TCE), a Prefeitura
de Jaraguá do Sul foi elogia
da pela Diretoria de Controle
de Atos de Pessoal (DAP). Os
elogios foram recebidos pela
organização da área de Recur- '

sos Humanos e do enxuto qua
dro de cargos comissionados.
Em 2013, o número de cargos
éomissionados no município
diminuiu 30%, o que represen
tou economia de R$ 400 mil
mensais aos cofres públicos.

DiVULGAÇÁO
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Roberto Carlos está
em um terreno do Bairro

Ilha da Figueira e vive com a

coleta de material reciclável

Carolina Veiga

D oberto Carlos do Rosário, 47 anos,
� morador de rua e há semanas está

acampado na região da Rua JoséTheodo
ro Ribeiro, no bairro Ilha da Figueira. Pe
rambulando por aí hámais de cinco anos,
hoje ele pede ajuda para encontrar um

emprego como caseiro ou trabalhador ru
ral. "O que gostaria mesmo era de voltar
a trabalhar no campo. Plantando aipim,
batata, criando galinha e porco. Um lugar
quieto e sossegado. Eu tenho depressão".

Experiência ele diz ter. "Eu tinha os

equipamentos. Mas, roubaramminha en

xada e minha pá". Registrado na Carteira
deTrabalho estáurnperíodo de 45 dias em
que ele trabalhou comopedreiro. "Ajudei a
construirurn prédio grande desses aí. Mas
trabalhei dois anos commáquina extruso
ra, com plástico, emCuritiba", contou.

Natural de Apiúna, Roberto está há
"tantos anos" em Jaraguá do Sul que a

memória já não auxilia na contagem.
"Eu ainda era novo e engraxava os sa

patos do pessoal que pegava ônibus na

rodoviária", lembra. Segundo ele, nesta
época, a Rodoviária ainda funcionava
no local onde hoje é o Terminal Urbano. <'

Roberto casou e teve urna filha.Morou

pormuitos anos no bairro Rio da Luz e diz
ter trabalhado na Seara. Depois, a esposa
morreu. "Ela se suicidou e eu entrei em de

pressão. Precisei deixar o nosso terreno e

ando por aí", revelou.A filha, hoje casada e
com dois filhos, mora em Balneário Cam
boriu e conhece a situação do pai, mas de
acordo com Roberto, não pode ajudá-lo.
Ele tinha contato, mas desde que perdeu o
celular, as conversas cessaram.

Atualmente, a renda do morador de
rua vem da venda de latinhas de alumí
nio e de papelão.

GERAL SEXTA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2013

Assistência Socialjá tentou resgatarRoberto
Casos como o de Rober

to Carlos são atendidos pelo
Centro Resgate Social, da Se
cretaria de Assistência Social
de Jaraguá do Sul e o coorde
nador do local, Miguel Fran
cener, alegou que foram, no
mínimo, 10 as tentativas de

ajudar o morador de rua. "Fo-

cluindo o carrinho para coleta
de materiais recicláveis. "Não
vou colocar fora minha carro

cinha. Ela me custou dinheiro

para comprar. É nela que eu

durmo, carrego minhas pane
linhas onde cozinho meu fei

jão, meu charque".
Francener colocou que

ma, durante o dia de hoje,
procurar Roberto para, mais
uma vez, oferecer ajuda. "Se
esse é o problema, podemos
arrumar um local para guar
dar as coisas. Vamos procu
rá-lo novamente para ver se

desta vez ele aceita o auxí
lio", prometeu.

mos até ele e propomos que
ele ficasse no centro o tempo
necessário para arrumar um

emprego. Mas, ele não acei

tou", lamentou.
Roberto Carlos afirmou

que não aceitaria ficar no cen
tro porque teria que se desfa
zer dos objetos que possui, in-

do pacote as ruas Marechal
Deodoro da Fonseca, Go
vernador Jorge Lacerda,
Jorge Czerniewicz, Roberto
Ziemann, Getúlio Vargas,
Presidente Epitácio Pessoa,
Expedicionário João Za

pella, Henrique Piazera, Ex
pedicionário Antônio Rita,
Francisco Fischer, Walter
Marquardt, Reinoldo Rau, e
Pastor Fernando Sehlunzen.

ANAAUCEMARIINEill PF5S0A, Tabeliã Designada

Paoote de obras

Domingos da Nova encerra pavimentação
pécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMlCA
FEDERAL Data Vencimento: 25/07/2013 Valor: 213,08 Liquidação após
a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$
22,25

Com as obras na Rua

Domingos da Nova, será
concluído o pacote de re

cuperação de 14 vias de
Jaraguá do Sul. Os inves

timentos totalizam aproxi
madamente R$ 7,6milhões
provenientes de um finan
ciamento com a Agência
de Fomento do Estado de
Santa Catarina (Badesc).

O investimento no últi-

REPlÍBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FS1l\DODESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Guaramirim
ANAAUCEMARTINELU PFSSOA,TabeliãDesignada

Rua 2B deAgosto n' 1918, Telefone: 47·33721494· Horário de Punciona
menta: 9h às 18h

EDI1l\LDE INTIMAÇÃOmo trecho, com 600 metros

de extensão, foi de R$ 200

mil.Apavimentação foi con
cluída ontem,mas a rua deve

permanecer parcialmente
fechada para acabamento.
Os motoristas que circulam

pela região devem procurar
rotas alternativas.

No total, foram recupe
rados 12 quilômetros de pa
vimentação. Fizeram parte

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta
serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a

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

fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serven
tia 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 CNCGI.

Protocolo: 46592 Sacado: ASSOCIACAO FRATERNA MENSAGEIROS DA
LUZ CNPI: 05.360.773/0001·00 Endereço: Rua Agostinho Kraisch n' 20,
Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: PAlAVRA E PRECE
EDITORA LTDA CNPI: 03.963.751/0001·00 Número do Título: 9932-2 Es-

Protocolo: 46532 Sacado: FlAVIA IOANAHAMMES CNPI: 10.954.821/0001-
10 Endereço: Rodovia BR-280, Km 56 SAlA 01-03 n' s/n, Centro, 89270-000,
Guaramirim Cedente: FlAVIA IOANA HAMMES CNFI: 1O.954.821/0ooHO
Número do Título: 2009/242 B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: LEAO DlSTRIBUIDORA DE PEÇAS E CARDANS
AUTOMaTIVOS lIDA Data Vencimento: 27/06/2013 Valor: 555,00 Liqoi
dação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: ]$ 5,00,
Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46525 Sacado: MERCKADU lIDAME CNPI: 06.128.295/0001-62
Endereço: AVMAL CASTEW BRANCO, 6376, 89275-000, Schroeder Ceden
te: CIM DlSl'RIBUIDORA DEAUMENTOS lIDA CNPI: 09.119.376/0001·94
Número do Título: 0000045671 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: HSBC BANI< BRASIL SA - BANCO MUl1lPLO
DataVencimento: 03/07/2013 Valor: 412,76 liquidação após a intimação:R$
12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 09 de agosto de 2013.
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DESCONTO Estatuto aprovado pela presidente Dilma Rousseff muda as regras �"alO'!�\lI\J
do ingresso de meia-entrada para a população brasileira de 15 a 29 anos t\f" .Ic t

�, I�'
,�� _,,'�'#

<�.;f
Bárbara Elice

OEstatuto da Juven

tude, que define os

direitos da população bra
sileira de 15 a 29 anos, foi

aprovado pela presidente
Dilma Rouseff no início
desta semana. Além de as

segurar o respeito à iden
tidade e maior participa
ção social dos jovens, o

texto prevê o desconto de

50% do valor da entrada
em eventos culturais em

todo o território nacional.
Instituído pela Lei n?

12.852, publicada no Di

ário Oficial da União no

dia 5 de agosto de 2013,
o estatuto deve começar
a vigorar em 180 dias. Na

seção do direito à cultu

ra, o Artigo 23 garantirá
o acesso de estudantes
e jovens de baixa renda
aos cinemas, espetáculos,

eventos esportivos e de
entretenimento mediante
o pagamento de metade
do valor da entrada.

O artigo também es-
�

tipula o limite de 40% do
total de ingressos desti
nados à meia-entrada.
Essa cota atenderá exclu
sivamente aos jovens de
baixa renda registrados
no Cadastro Único para
Programas Sociais do Go
verno Federal (CadÚnico)
e aos estudantes com car

teira de identificação emi
tida, preferencialmente,
pela União Brasileira dos
Estudantes Secundaristas

(Ubes), União Nacional
dos Estudantes (UNE) e

Associação Nacional de
Pós-Graduandos.

O órgão responsável
pela fiscalização do limite
de vendas será escolhido
nos próximos seis meses -

a hipótese é de que seja o

Procon. Da mesma forma,
o destino das possíveis
sobras de ingressos ainda
não foi decidido.

Antes do Estatuto, o

limite de 40% não exis
tia e as regras do sistema
eram estabelecidas pela
legislação estadual ou mu
nicipal. Em Jaraguá do
Sul a lei que regulamenta
esse desconto é a estadu
al- n? 12.570 de 4 de abril
de 2003. Atualmente, a

legislação catarinense ga
rante a meia-entrada aos

menores de 18 anos e aos

estudantes com carteira
de identificação expedida
por qualquer entidade re

presentativa.

Impactos

A gararitia do descon
to é um benefício para os

que se enquadram no es

tatuto. Contudo, as novas

medidas também geraram
polêmicas. A imposição do
limite de 40%, por exem
plo, pode ocasionar a per
da do desconto para quem
não conseguiu comprar o

ingresso com antecedên
cia. "Isso acaba atingindo
os interesses da juventu
de. Os Centros Acadêmi
cos deveriam, nesse perío
do, se manifestar para não
deixar que alguns direitos
que hoje são garantidos
deixem de existir", afirma
o diretor do Procon de Ja

raguá do Sul, Luís Fernan
do Almeida.

Para os produtores
culturais, a preocupação
é com a desvalorização do
artista e sobre quem vai
subsidiar os outros 50%.
"Tem que dar essa aces

sibilidade, é importante.

Mas quem ban
ca a despesa? Se
levarmos o grupo

para se apresentar
em outra cidade, o artis
ta sairá no prejuízo ou a

casa terá que equilibrar",
questiona Mara Kochella,
do Grupo Artístico Teatral
Scaravelho (Gats).

�

No Teatro de Bolso,
conforme a produtora, a

maioria dos ingressos ven
didos é meia-entrada. "Em
maio tivemos duas apre
sentações da Ornellas (Cia
de Dança). Na primeira
sessão vieram 35 pessoas.
Dessas, 30 eram meia

entrada", exemplifica. No
caso desse teatro, em que
a lotação é de 50 pessoas,
quando a nova lei. passar
a vigorar, esse número re-

. duzirá a 20 ingressos com
desconto disponíveis.

Para o produtor Lucia-

no Cavichiolli a lei pode
deixar o ingresso mais

barato, se houver plane
jamento. "A lei vem para

ajudar porque coloca limi
te numa coisa. que estava

ficando abusiva. Há muita

falsificação de. carteira de
estudante e, sem contro

le, tem shows que chegam
a 80% de meia-entrada.

Quando isso acontece é

preciso aumentar o valor
do ingresso, para com-,
pensar", conta. Segundo
Cavichiolli, com a cota

estipulada em 40%, será

possível ter uma base para
calcular o valor do ingres
so. Como consequência, a
despesa será controlada e

os ingressos barateados.
EDUARDO MONTEClNO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Charles Zimmormann . Escritor
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Exemplo de cidadania
Opoeta gaúcho Mario Quintana

disse que "viajar é mudar a
roupa da alma". Nas idas e vindas

aprendi que viajar consiste em
absorver a essência do lugar e as

práticas daquelas pessoas que lá
vivem, quanto a sua identidade.
Meu maior foco não é a política,
mas as correntes e tendências que
produzem a política do lugar.
Dentro desse contexto observei
comparando o cotidiano dos
neozelandeses quanto a segurança
pública. Segurança essa, um fato
crônico dentro da sociedade que
vivemos. Segurança que não
se limita ao fato de assaltos ou
roubos, mas como um todo; as
atitudes do ser humano naquele
ambiente que ele vive.
Nunca senti-me tão seguro num

país, num lugar, quando numa
viagem a Nova Zelândia. Na cidade
ou no vilarejo não há a preocupação
em trancar as portas da casa

ou do carro. AB casas, sempre
de grandes janelas em vidro e

circulando pela calçada nota-
se quase toda a movimentação
interna. Nesse país não existe o

hábito de ter cortinas nas janelas.
Notei lojas, como uma de utensílios
domésticos, dessas que vendem
de tomada a desentupidor de pia,
onde o cliente adquire os produtos
e ele mesmo é o caixa. Ou seja, o

Clique animal

dinheiro é deixado numa mesa
na saída da loja. O vendedor está
na loja, para ajudar na hora da
escolha dos produtos, mas na
hora de pagar é você mesmo quem
controla o caixa - sem qualquer tipo
de supervisão humana. Vi muitos
supermercados operando com um

sistema interessante. Os clientes
passam suas compras no leitor e em
seguida passam o cartão de crédito
ou débito na máquina ao lado.
Sem qualquer supervisão humana.
Estive na Nova Zelândia nos meses

de colheitas de frutas. Na beira da

estrada, defronte sua propriedade o

agricultor deixa uma caixa repleta
de pacotes com frutas. Quem as

deseja, leva o pacote e deixa o

dinheiro numa lata ao lado. Não
há ninguém por perto. Somente o

vento, que sopra com intensidade

por todos os cantos desse país.
Fico por muitas vezes a imaginar:
se estivesse aqui, que filme
passaria na cabeça daquele
cidadão brasileiro que vibra

quando a moça do caixa do

supermercado erra no troca em

um real a seu favor. Ou aquele
cidadão que vai a feira e recheia

laranjas de maior valor no pacote
de laranjas de menor valor. Ou até
mesmo aquele cidadão que levou

para casa a torneira do banheiro
da empresa onde trabalha.

PROCURA-SE RADESH Desapareceu na Rua
Carlos Eggert, Vila Lalau, próximo ao Ômega Som.

Paga-se recompensa! Contato: 3370-9806 ou 8881-

3275, com Leio, ou no 8862-5446, com Adriane

Envie a foto do seu animalzinho para contato@
beatrizsasse.com.br ou encontre um companheiro
de estimação nas páginas do Facebook da Ajapra e

do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

ê charlesautor@gmail.com

Banho&Tosa
4732'5 1887
danibreeht@ibest.com.br

:1 l,.·,

PROCURA-SE
LÉo Desapareceu
no Bairro Rio

Cerro, perto do
Salão Botafogo.
Tem uma criança
sofrendo muito pelo
desaparecimento
dele. Qualquer
notícia, favor entrar
em contato pelo
telefone 9945-6909

\

Y Amizade

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2013

Aniversariantes

9/8
Adriana Wendorff

Andre Felipe Ropelato
Asta B. Bachmann
Astra Braum Bachmann
'Calixto Stinghen
Dalvan Ruchel

Elisangela B. da Silva
Estefania Odelli

Gisele Fusi Lebrão
Guilherme foscalas
Guilherme S. Furlani
Itamar Moser

Josilene Strelow
Leonardo G. Rodrigues
Marcia Dallmann Da Silva

Marcilio Giovanella
Monica Schunke
Odilio Sérgio da Silva

Sabrina Trindade Wosniak

Tiago Moura

Fafá de Belém - Cantora
• Melanie Griffith - Atriz
• Rhona Mitra - Atriz
• Audrey Tautou - Atriz
• Eric Bana - Ator
• Ashley Johnson - Atriz
• Anna Kendrick - Atriz

Curiosidade
9 'de agosto...

... é o 2210 dia do
ano no calendário

gregoriano. Faltam
144 para acabar o ano.

1483 - Inauguração
da Capela Sistina.
1945 - Segunda Guerra.
Mundial: Os Estados
Unidos lançam sobre a

cidade de Nagasaki, no
Japão, a bomba atômica

apelidada de Fat Man

("Homem Gordo").
Também em 1945 - O

general Eurico Gaspar
Dutra deixa o ministério
da Guerra para se

candidatar à presidência
da república do Brasil.
1974 - Nixon renuncia à

presidência dos Estados
Unidos após o escândalo
deWatergate. Dia
Internacional dos Povos

Indígenas. Dia de Santa
Edith Stein.

Fonte:WikipediaAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Penne ao molho pesto
10 passo - A escolha de
uma boamassa
Tenha uma boa massa à
sua disposição e um molho

pronto da Casa da Nonna.
Procedendo assim, você
facilita seu trabalho na

cozinha. Tendo em mãos

sempre produtos de qualidade.
Eles garantem um tempo
maior para outras tarefas,
principalmente na correria do
trabalho. E, se for feita para os

amigos, você vai ganhar mais
tempo para conversar e

dar atenção a todos.

20 passo - Modo de preparo
Coloque em uma panela dois
litros de água, uma colher
de sal e um fio de azeite de
oliva. Após levantar fervura,
acrescente 1/2 quilo de

penne caseiro da Casa da
Nonna. Deixe ferver por
aproximadamente 12 minutos,
ou até a massa ficar al dente.
Escorra a água e disponha
o penne em uma travessa.

Misture o molho pesto e

aproveite esta delícia de prato.

ano
OCPll

www.ocponline.com.br

natural

Molho pesto
Odinei Schappo, da Casa da Nonna, nos escreve sobre o

molho pesto e compartilha uma deliciosa receita. Confira!

De origem italiana, mais. precisamente da região de Gênova,
.

o molho pesto é um coringa dos grandes cozinheiros.
Isto se deve ao fato da facilidade de preparação e da
versatilidade de seu uso. Embora existam variações, o
preparado geralmente é feito com manjericão fresco, azeite
de oliva, parmesão, alho e algum tipo de castanha (pinoli,
nozes, amendoim, castanha do pará ou pinhão). Apesar
de muitos associarem seu uso somente ao macarrão, ele
pode ser servido com torradas, no tempero de saladas ou

para acompanhar carnes e frutos do mar (sempre deve ser
servido frio). Em algumas ocasiões, costumo adicionar o
suco e as raspas de meio limão siciliano.

Minha receita favorita deste
molho é a seguinte:
• Somente asfolhas de 1 maço
de manjericão fresco
• 509 de nozes

• 300 ml de azeite de oliva
• 1509 de parmesão ralado
grosso na hora
• Sal a gosto
• 1 dente de alho (opcional)
• Ih limão siciliano (opcional)

Misture todos os ingredientes em um macerador ou na falta

deste, bata tudo em um processador. Coloque as nozes e o

queijo bem no final do processo. Caso for servir este molho
commacarrão, use o talharim ou penne da Casa da Nonna,
pois estes cortes seguram melhor o molho.
DICA: Caso não utilizar todo o molho, você poderá guardar
o restante na geladeira em embalagem fechada durante até
20 dias; O azeite vai ajudar a conservá-lo.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

super sexta-feira, dia 9 de agos
to de 2013. Dia Internacional
dos Povos Indígenas. E o final
de semana chegou. O tempo está
cavernoso e as previsões para
sexta e sábado, não são das me
lhores. Mais uma vez: "Buáaa!!"
Por outro lado, a agenda de fes
tas na cidade está super reche
ada com encontros fortíssimos.
Então vamos à coluna de hoje,
que será lida por mais de 30 mil.
pessoas, fora os virtuais. Antes,
uma frase para-você refletir:
"Quando alguém encontra seu

caminho, precisa ter coragem
suficiente para dar passos erra
dos. As decepções, as derrotas,
o desânimo são ferramentas

que Deus utiliza para mostrar a
estrada" (Paulo Coelho).

I)
I)
)

)
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Quando a honra de um homem

é inatacável, fica-lhe decente

qualquer roupa que vista.

Mamasse

Radio Fatia.
Inaugurou hoje na urbe sor

riso a Rádio Fatia. Trata-se um

serviço de entrega à domicilio
com um cardápio diferente e

cheio de novidades. Entre elas
a esfiha. No comando, claro,
o caps do Madalena, Juliano
Vengrzen. Quer saber mais?

Ligue 3275-4724

E hein?u.. em.

Depois do tomate, sabe o que
anda na moda no Brasil? Calças
jeans com pinturas super reais
na frente e atrás, onde o sexo

masculino é o objeto à mostra.

Pode? As pinturas são quase
perfeitas e andam ganhando a

aprovação da ala feminina na

praia de Copacabana. Que tal?",

Cerveja
Itaipava ex c/12 350.
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MAURICIO HERMANN

DESTAQUE Valdirene Leite e SoníaMedeíros
conferindo no Baependi o Troféu Mérito Lojista
e as homenagens de 45 anos do CDL

"

Eoamor!
Depois de algumas idas e vindas no namoro, Sara

Maria Lemos e o meu brother, Caio de S'antiago, re
solveram que agora vão ficar juntinho e nada nem nin

guém os separa mais. Até os números de seus celulares
eles mudaram e já saíram do Facebook. Sucesso amigos!

Pensado bem...

"A beleza de cada dia só existe porque não é duradoura.
Tudo o que é belo não pode ser aprisionado porque aprisionar
a beleza é uma forma de desintegrar a sua essência".

Bariloche
As próximas colunas escreverei direto da Argentina. Ao

lado da minha família, vou curtir alguns diazinhos de frio em

Bariloche. Inté!

Moa Gonçalves

NAS RODAS
A boate Upper Floar, em

Guaramirim, apresenta hoje à
noite o sertanejo Juliano Santos
e banda para animar a galera.
Reúna sua turma e prestigie.

A noitada promete.

• • •

A minha amiga a empresária,
Jucélia Leite, de certa forma

tem razão: se a galera
dedicasse aos estudos/trabalho
um décimo do que se dedicam
a namorados/peguetes, estaria
todo o mundo rico e inteligente.

• • •

Contaram que a_minha querida
e competente prometer da Epic,
Dayana Dahmer, além de gente
do bem, se mostrou também uma

ótima pessoa para "limpar a barra"
dos amigos. Só este mês, dois
namoros começaram por causa
do empurrãozinho que a "Da" deu

no romance. Bom também!

f
'KAY�ÓS
li O T iS l

3370-3242

Mônica
Hoje mais uma darling

da cidade está de aniversá
rio. Confesso que sou fã de
carteira dela. Estou falando
da presidente da Apae, Mô
nica Menegotti Schünke.
Pessoa formidável, envolvi
da com ações sociais, esposa
e uma mãe exemplar. Cer
tamente uma constelação

,

de amigos do coração irá

cumprimentá-la. .
Parabéns,

amiga. O meu desejo é que
você e sua linda família se

jam plenamente felizes.

Encontro
Dia 15 de agosto, às 19 horas,

rola o 30 Jorninafest e Macar
ronada da Imprensa. A cozinha
ficará por conta do chef, Jorge
Ribeiro, e o encontro midiáti
co será na Arsepum. Anotado?
A organização está a cargo dos

amigos, Joe Jr., Ueta e Emerson

Gonçalves.

Inspiração
Será mesmo que o persona

gem Félix, vivido por Matheus
Solano em Amor à Vida, é mes

mo inspirado em Marco Felicia
no? Dizem que sim!

Pim Chic!
Hoje à noite tem mais uma

concorrida festa na Epic Concept
Club, que, deve soltar gente pelo
ladrão. Alias,não precisa nem

consultar o "Exu Tranca Rua": a
casa vai bombar! No comando
musical ao vivo; o Projeto Un

derconstruction e Pim Chie, que
é destaque nas maiores casas no
turnas do Brasil.

FOTOS MAURICIO HERMANN

FU\GRA
O empresário
Paulo Chiodini,
o secretário de

Esportes, Jean
Leutprecht, e
Flavinho Vieira,
nos corredores
da Stammtisch

bEBEM
·COMAVlDA
Vanderson

Sapelli também
prestigiou a 11 º

Stammtisch

VARIEDi\DES
SEXTA,FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2013

ALTO ASTRAL
Caroline Tironi,
da Casa Mais

Interiores, também
foi prestigiar
a Stammtisch'

Jaraguá

TE CONTEI
• E a onde de feijoadas
continua. No sábado,
dia 10 de agosto, quem
formata uma deliciosa

feijoag.a no Bar do Zé,
na IIh'a da Figueira, é
Q amigo, Calor Gilmar
Venturí, o Mali. De
'nada!

,. Cris Siewerdt, ex
Epic Concept Club,
segundo comentários,
está nos planos de
Charles Lux para
comandar a Patuá
Music. Contado!

,. Mesmo com as

dificuldades de sempre,
a Policia Civil aqui de
Jaraguá do Sul tem se

virado no "quadradinho ,

de oito", e vem
conseguido solucionar
a maioria dos crimes.
Bola branca.

+ Sofia Zuppiro anda
sumidinha das rodas
sociais! Não sei
"because".

.. Já fez caridade hoje?

• Com essa, fui!

utle_
Chie é pagar menos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tirinhas

Piadas

Como cães e gatos
Os cães passam o dia inteiro deitados, esparramados sobre a poltrona
mais confortável da sala;
Eles podem escutar uma embalagem de comida se abrindo a um

quarteirão, mas nãote escutam quando você está no mesmo aposento;
Eles parecem estúpidos e adoráveis ao mesmo tempo;
Eles rosnam quando não estão contentes;
Quanto você quer brincar, eles querem brigar;
Quanto você quer brigar, eles querem brincar;
Eles sabem suplicarmuito bem;
Eles deixam os seus brinquedos por toda parte;
Eles fazem coisas nojentas com a boca e depois tentam te dar um beijo.
Conclusão: Cães não passam de homens umpouco menores!

Já os gatos, fazem o que eles querem;
Raramente te escutam;
São imprevisíveis;
Arranham quando não estão contentes;
Quando você quer brincar, eles querem ficar sozinhos;
Quando você quer ficar sozinho, eles querem brincar;
São temperamentais;
Deixam pelos por toda parte.
Conclusão: Gatos não passam de mulheres umpouco menores.

/Cinema
JARAGÜÁ 00 SUL PARK SHOPPING
ARCOPL�X 1
• Wolverine: Imortal Ação - Leg. - 128 min - Censura: 12 anos -

Diariamente - � 4h, 16h30, 19h, 21 h30
ARCOPLEX 2
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min - Censura: Livre -

Diariamente - 13h30, 1Sh30, 17h30, 19h30, 21 h30
ARCOPLEX 3
• O Concurso - Comédia - Nacional � 87 min - Censura: 12 anos -

Diariamente - 17h40, 19h30, 21 h20
.• Meu Malvado Favorito 2 - Animação - Dub. - 98 min - Censura: livre -

Diariamente - 13h40, 1Sh45

JOINVILLE
• GNC GARTEN
• Os Smurfs 2 - 1.3:20 15:30 17:40 19:50 . 3D . DUB . Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros Pré-estreia - 22:00 - 3D . LEG - Aventura
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:00 15:00 . DUB . Animação
• Wolverine: lmortal- 17:00 19:2521 :50 - LEG· Ação
• Red 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos· 22:10 - LEG . Ação
• Os Smurfs 2 . 13:10 15:20 17:30 19:40 - DUB - Comédia
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 14:20 18:40 - NAC· Comédia
• O concurso- 16:40 21:10· NAC - Comédia
• Círculo de Fogo - 13:40 16:20 19:00 21 :40 - LEG - Ação
• Círculo de Fogo - 13:30 18:50 - 3D DUB . Ação
• Círculo de Fogo - 16:10 21 :30 - 3D LEG . Ação
• GNC MUELLER
• Os Smurfs 2 - 13:50 16:20· 3D· DUB - Comédia
• Círculo de Foqc- 18:45 - 3D - DUB . Ação
• Círculo de Fogo - 21 :30 - 3D - LEG . Ação
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:00 15:00 . DUB· Animação
• Wolverine: lrnortal- 17:00 19:3022:00 - DUB - Ação
'Os Smurfs 2 -13:1015:2017:30 - DUB· Comédia
• Red 2 . Aposentados e Ainda Mais Perigosos - 19:45 22:10· LEG . Ação

Sudoku Fontes: Epagri e Tempo Agora

o tempo
mudaemSC
Aumento de nebulosidade
e pancadas de chuva entre a

madrugada emanhã do Oeste ao
litoral Sul e, nas demais regiões,
entre a tarde e noite devido a

chegada de uma frente fria. Risco
de temporal isolado com chuva
forte, granizo e rajadas de vento.

,j 4� Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 11°e

MÁX: 18°e ,

Parcialmente
Nublado

.� �
�

DOMINGO
Instavel

MíN: s-e
..._rMÁX: 16°e
Nublado

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir- números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

LUAS �• NOVA 6/8 Chuvoso

.CRESCENTE 14/8 SEGUNDA

• CHEIA 20/8 MíN: 11°e

• MINGUANTE 28/8 MÁX: 22°e Trovoada

HORIZONTAIS
1. Sustenta nosso corpo na locomoção! Que se arrasta
2. A terceira pessoa gramatical/Reduzido a pó
3. Que estuda
4. Diligência de fiscais de prefeitura para apreensão de

mereadorias irregulares! As irmãs da mãe
5. Isenção de pena
6. Uma das substâncias usadas no concreto! As inici

ais do ator lázaro, de "Madame Satã"
7. Urna prerrogativa do cavalo
8, (Ingl.) Tipo de calçâo curto, esportivo / A parte do

chapéu que rodeia a copa
9. O titânio! (Ingl.) Bolsa de ar usada como equipamen

to de sequrança.de veículos
10. Área de Preservação Ambiental/Interferência óp

tica indesejável produzida por superposição dos

pontos dê retículas
.

11. Uma personagem do desenhista Maurício de Sousa
/ Um anestésico

12. Tornada mais rápida
13. (Gíre) Quem furta, rouba, se apoclera do que é alheio
/ Correlativo de qual.

VERTICAIS
1. Peça de jogo de tabuleiro! Diz-se de empresa con

trolada pelo governo federal
2. Apresentadora de programas infantis e também em

baixadora do T�letom desde de 2009 ! Diz-se de so
ciedade. cujos membros apreciam esportes a cavalo

3. Expulsão reflexa, brusca e sonora do ar pelo nariz e

pela boca, provocada por irritação da mucosa nasal

! Cada um dos diversos elos de uma corrente
4. Mulher encarregada do serviço doméstico / Nome

árabe do Ser Supremo
5. A letra que, em números romanos,' equivale a 1.000
! Voz onomatopaica que suqere o tinido de moedas
/ O tema autobiográfico

6. Cidade dos EUA, próxima a Detroit, às margens do
rio Clinton! Consumir progressivamente

7. Designação carinhosa dada à mãe dos primos / O
ambiente mais apto para nele se viver

8. Automóvel fabricado pela Hat J Grande chama
9. Espécie de bolo de farinha e ovos, muito fino / Forma

ção geográfica presente no sul do país e na Bahia"

II,. �J J. � .J� •• 1 1 \ .!<lJ. ;1'll:fJ�,l
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Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Dom Rafael pede perdão a Chico, que acaba cedendo, a
pedido de Olívia. Veridiana tenta acalmar Maria AdOia, dizendo
que Chico avisará a Taís para não contar a ninguém sobre o

pai de Candinho. A pedido de Ester, Zuleika entrega a Hélio o

documento falso feito por Duque, fingindo que foi a mando de
Dionísio. Ester encontra um documento de Klaus Wagner com
impressão digital. Maria AdOia fica desesperada ao ouvir de
Guiomar que ela vai exigir que Dionísio reconheça Candinho
como seu filho.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Amora provoca Fabinho. Vinny sai do Cantaicom Vanessa.

Xande discute com Luz por causa de Camilinha. Áurea avisa a

Damárisqué ela só será feliz quando encontrar seu equilíbrio.
Tina fica transtornada ao saber que Bárbara recebeu um con

vite para trabalhar com Vitinho. Amora fica furiosa ao saber

que Malu ajudou Fabinho. Érico dá um fora em Cléo. Natan
fala com Palmira e fica pasmo ao receber um telefonema de
Verônica. Lili expulsa Brenda de sua casa. Wilson descobre

que a fazenda onde Lívia está enterrada foi desapropriada.
Plínio se decepciona com Irene por ter pedido para sua filha

ajudar Fabinho. Bento procura Malu antes de ir ao laboratório,
e Bárbara finge indignação ao vê-Ios juntos.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Valdirene se encontra com Ignácio. Amarilys confirma que

perdeu o bebê. Félix pede para Valentim marcar um encontro

com Ninho. Alejandra sugere que Ninho entre em um esque
ma para vender os seus quadros. AtOio se despede de Vega e

decide passar alguns dias com Márcia. Michel avisa a Patrícia

que precisa conversar com ela. Luciano marca de ir à casa

de Joana. Glauce vai à casa de Bruno e se surpreende com

o desprezo-do rapaz. Ciça aconselha Paloma a assumir o que
sente por Bruno. Michel pede para ficar com Patrícia, mesmo
mantendo-seu casamento com Silvia.

Amor à Vida

Pérsefone leva 'boa noite Cinderela' e nem o carro de Joana é poupado
Pérsefone (Fabiana Karla) não se cansa de procurar o

príncipe encantado. Dessa vez, ela conhece um gato em uma

festa e acredita que tudo vai dar certo. Todo cavalheiro, ele
sugere uma bebida e pega uma cerveja para a enfermeira. Até
aí, tudo bem. O problema é o pó que ele joga dentro do copo

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
Enquanto as meninas se preparam para dormir, Mili diz

que carol passou por todos os testes. A ajudante de Chico fica
feliz com o carinho das chiquititas. Mosca e Binho chamam a

atenção do amigo e tentam ajudar Rafa a se livrar da ratoeira,
que está presa em sua mão. Solucionado o problema, Mos
ca sugere aos amigos que coloquem a ratoeira e o queijo que
sobrou no mesmo lugar. Leticia pede para Clarita parar com

fingir o namoro com Tobias, mas a garçonete diz que precisa
continuar com a farsa para chamar a atenção de Beto. Maria

Cecília conta a mãe como foi seu encontro com Junior. A su

pervisora diz que o rapaz ainda está com Carolina na cabeça.
Inconformada, Eduarda fala para a filha continuar a tentar con

quistar Junior. Mosca tenta acalmar Rafa e Binho para não co

merem o queijo que sobrou. O garoto explica que para os mo

radores do orfanato pensarem que realmente existam ratos

no local é preciso deixar a comida e a ratoeira no mesmo local

que encontraram. Junior vai ao quarto de Gab-riela e encontra

um novo desenho de sua irmã em que ela aparece grávida.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Isabela e Rosália sofrem um acidente. Dorivaldo conse

gue imobilizar Esmeraldino. Yasmin diz a Robério que contou

toda a verdade, mas que está com medo de ter prejudicado al
guém. Chiara liga para Meg e avisa que Júlio César desmaiou e

está no hospital. Xepa tenta bater em Esmeraldino. Lis vai até
o escritório de Feliciano saber sobre o filho de Pérola. Pérola e
Alda conversam sobre o envolvimento de Feliciano na suposta
morte do bebê. Xepa intima Esmeraldino a devolver as jQias.
Rosália acorda do acidente e se desespera ao ver Isabela feri
da e desmaiada. Cintia fica nervosa com Rick após Meg dizer
em seu programa que Júlio César a traiu. Xepa e Dorivaldo con
versam sobre as joias roubadas. Meg se desespera ao chegar
no hospital em que Júlio César está internado. Dafne aproveita
a ausência de Meg Panteleão para gravar seu próprio progra
ma. Miro pergunta a Matilda se tem algum quarto disponível
para ele na pensão. Pérola e Alda veem a ultrassonografia dos
filhos de Isabela. Dorivaldo diz a Esmeraldino que Rosália ven
deu o terreno. Rosália liga para Benito e pede ajuda.

* O resumo dos capítulOS é de responsabifídade das emissoras.

Fofocas
Angélica de cabelos
curtíssimos e escuros

O cabeleireiro Celso Kamura divulgou na

noite de terça-feira o resultado de seu mais
recente trabalho com Angélica. A apresenta
dora resolveu fazer uma mudança radical em
seu visual. Ela posou ao lado de profissionais
da beleza e o estilista Hercovitch com o cabelo
curtinho e mais escuro. A transformação no

look foi tão grande que chegou a levantar dúvi
das entre os fãs. Em seu perfil no Twitter, An
gélica deixou uma mensagem misteriosa, que
talvez tenha ligação com a recente transforma

ção. "Logo, logo ...surpresinhas", escreveu.

Beyoncé radicaliza e

exibe cabelos curtos
Beyoncé também divulgou foto nas redes

sociais com look novo. A diva, que sempre
cultivou uma vasta cabeleira, resolveu mudar
radicalmente e agora aposta num estilo ''joão
zinho". Beyoncé mostrou a novidade com di
versas fotos postadas em sua conta no Insta

gram na madrugada desta quinta-feira, dia 8.
Sem colocar nenhuma legenda nas imagens, a
esposa de Jay-Z exibiu as madeixas curtinhas
e tingidas de loiro. Os seguidores, como de

costume, ficaram.divididos entre os que gos
taram do look e os que reprovaram a decisão.

Recentemente, a cantora passou por um apuro
ao ficar com o cabelo preso em um ventilador.
Será que o incidente teve alguma influência na

. decisão de .PliSsar. a. tesoura .��. tudo? . . ...

para dopar Pê. Já dopada, Perséfone acaba levando o cara e

um amigo dele para sua casa e obedece a todos os comandos

que recebe. Eles fazem a limpa no apartamento e não pou
pam nem o carro de Joana (Bel Kutner). Os bandidos ainda
amarram a enfermeira e a deixam sozinha em casão

20/3 a 19/4 - Fogo
Pela manhã, dê duro e mostre

que sabe agir com disciplina para
alcançar seus objetivos. À tarde,
você estará atento(a) àsboas opor
tunidades que podem surgir. À
noite, um encontro de última hora

pode ser tudo o que precisavapara
apimentar o amor. Cor: laranja.

Touro

D 20/4 a 20/5 - Terra
,

Com energia de sobra, você
vai se destacar, princípalmentese
trabalha em algo ligado a diversão.
Seu charme e magnetismo tam

bém ajudam a lidar com o públi
co. Na paquera, você vai dar um
shaw! A dois, mostre o que sente.

Intimidade quente! Cor: azul.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Se você trabalha com um pa-
. rente ou num negócio da família, o
dia deve render. Se está à procura
de emprego ou precisa de ajuda,
converse comum parente.Ànoite,
que tal aceitar um convite por im

pulso? O desejo vai esquentar sua
vida amorosa. Cor: creme.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Agir com cautela será amelhor

política no trabalho, assim, dificil
mente dará espaço para alguém
trair a sua confiança. Concentre-se
mais em tarefas individuais.Ànoi
te, sua impulsividade pode acen

der a paixão. Mas não se arrisque
demais. Cor: marrom.

Escorpião
23/10a 21/11 -Água

No trabalho, não deixe os seus

sonhos de lado. Você pode se dar
bem com. a ajuda de amigos.À tar
de, será fácil aproveitar boas opor
tunidades. Uma amizade pode se

tornar algomais à noite. Se você e

o par andavam distantes, poderão
se reaproximar. Cor: creme.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Leve o trabalho mais a sério
e dedique-se bastante. Como sua

atenção estarámais focada na car- .

reira, cuide de cada detalhe com

capricho para que sua competên
cia seja reconhecida. Um relacio
namento que anda meio morno

pode pegar fogo agora! Cor: verde.

Capricórnio
22/12a20/1-Terra

No trabalho, você vai sonhar
com grandes objetivos, mas man
tenha ospés no chão e não deixe as
tarefas para depois. Em compen
sação, pode contagiar os colegas
com sua confiança e seu otimismo.
À noite, que tal tomar a iniciativa
na conquista? Cor: creme.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

No trabalho, você precisa ou

vir seu sexto sentido, pois alguém
pode tentar te passar pra trás. Será
mais fácil trabalhar sozinho(a) e

se concentrar. À noite, o romance
esquenta! A paixão vai falar mais
alto, seja com sua alma gêmea ou
na paquera. Cor: creme.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Se você tem um sócio, terá
mais chances de alcançar bons re
sultados no trabalho. Tudo o que
puder ser feito em parceria deve
trazer bons frutos. A dois, mostre
o que sente e reforce os laços com
quem ama. Na paquera, seja mais
ousado(a). Cor: vermelho..

Câncer
21/6a 21/7-Água

Você estará mais confiante em
sua capacidade e não terá receio
de encarar novos desafios, inclu
sive no trabalho. Deixe a timidez
de lado e dê o primeiro passo se

deseja conquistar alguém especial.
A dois, ficará mais fácil mostrar o
que sente. Cor: preto.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Com um raciocínio rápido, não
vai deixar escapar as boas oportu
nidades de ganhar dinheiro que
deverão surgir. Um clima de aven
tura vai apimentar o romance. Se
surgir um convite de última hora,
aceite sem pensar duas vezes! A

paixão vai esquentar. Cor: preto.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Seu rendimento no trabalho
vai depender do seu empenho.
Organizemelhor o tempo para dar
conta das suas tarefas.Àtarde, não
tenha medo de tomar a iniciativa.
A paixão vai falar mais alto e o ro

mance deve esquentar. Tenha ini
ciativa na paquera. Cor: marrom.
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

ê). redacao@ocorreioclopovo.com.br

Jubileu de Prata
do Pe. João Stolte

João Basílio Stolte nasceu na Alemanha em

1876. Ele foi ordenado padre em 10 de agosto
de 1903, em Luxemburgo. Chegou no Brasil no
mesmo ano. Primeiramente foi professor em
Florianópolis, depois foi vigário em São Bento
do Sul, Brusque, Porto Franco, Tubarão e Ja

raguá. No ano de 1928 ele completou 25 anos

de sacerdócio, recebendo votos de felicidades
dos católicos do Distrito. Padre Stolte era mui
to querido pela comunidade católica devido ao

seu modo humilde e justo de proceder. Inclusi
ve foi colaborador do jornal O Correio do Povo
com alguns textos. Foi pároco de Jaraguá entre
1927 e 1931. De 1932 a 1935 foi professor no Se
minário de Corupá; sendo reitor daquele edu
candário entre 1935 a 1937. Faleceu em Join
ville no ano de 1956 e foi sepultado em Corupá.

Corupá tem nova"

fábrica de móveis
AchílIes Sant'Anna instalou uma fábrica de

móveis em Corupá em 194!;i.·Era denominada
Fábrica de Móveis São Jorge. A empresa con

tah com 16 empregados. O principal produto
era cadeiras de palha, tipo colonial, e tendo a

marca "Indígena". A produção diária atingia
.

cinco dúzias, e em visita à fábrica, o jornal O
Correio do Povo constatou o esmerado acaba-

mento, o conforto e a elegância dos móveis ali
fabricados.

Caminhão transportando cadeiras em Corupá � 1945

Herton Schünemann

eutsche�CKe._
o hertons@gmail.com m twitter.com/hertonls

FOTOS DIVULGAÇÃO

Richtig Iecker
Sie haben schon .Strudel"

oder .Streuselkuchen'' probiert.
Oder sogar .Hackepeter". Aber
kennen Sie .Currywurst"? Es ist
Berlins leckerste Leidenschaft.

Currywurst ist der erstaunliche

Widerspruch, was Straíien-Fast
food angeht.

Currywurst verbindet eine ty
pische deutsche Zutat: Die Brat
wurst. Die Bratwurst wird in
Scheiben geschnitten und ist mit

Ketchup, eine traditionelle ame

rikanische Zutat, bedeckt; und
natürlich ist die Currywurst mit
Currypulver bestreut, ein indi
sches Gewürz über GroBbritanni
en nach Deutschland gekommen.

Die Currywurst .ist in der RegeI
mit einer riesigen Portion Pom
mes frites mit Mayonnaise gar
niert serviert. Ein schuldbewusstes

Vergnügen in einer Stadt, die viel
Wert auf Gesundheit legt. Vie-

Resumo em português:
o café da tàrde é bem tradicional na
Alemanha e em outros países europeus.
Hoje em dia, por causa do trabalho e

pouco tempo livre, éparticularmente
especial aos domingos. Os conuioas
são recepcionados Commesa

cuidadosamentepostapara o café. É um
encontropara apreciar um café entre
amigos e conversar sobre o que acontece
no cotidiano. Por vezes, as conversas
hilariantes tomam rumos demexericos.

le Deutsche
essen Curry
wurst nur ab
und zu, aber
dann ist es

ein absoluter
Genuss. Und

.

ein
_

must für

jeden Touris

ten, der Ber
lin besucht.

Currywurst ist ein ganz demo
kratisches Gericht, so sagt man,
weil Geschâftsleute, Kaufleute,
Maurer und Unternehmer dieses
Essen beim Stehen auf der Stra
Be exemplarisch genieBen. Das
Gericht wurde nach dem Zweiten

Weltkrieg erfunden.Man erzâhlt,
dass im Jahre 1949 eine Frau an

gefangen hat, Würstchenmit To
matensoBe und Currypulver zu

verkaufen, und so die StraBe für
Jahrzehnte dominierte. In den

70er Jahren begannen türkische
Einwanderer mit dem Verkauf
.Dôner Kebabs". Es ist eine dün
ne Brotscheibe mit feinen Schei
ben Fleisch. Es ist auch eine billi- ,.

ge und leckere Mahlzeit.
Heute hat Berlin hat eine inter

nationale Küche mit einer Vielzahl
von Fastfood. Die Restaurants ver
kaufen von Suppe, Nudeln bis Su
shi. Sowieso gibt es kein anderes
StraBenessen fiir die Berliner, das
diese Explosion von Aromen und
Gewürzenwie Currywurst ist.

Restmtôell1.pun�ês.:
Cl!rrywurst é a contradição maisflagrante e

surpreendente de comida de rua dos alemães .:

Currywurst combina um ingrediente bem alemão:

salsichafrita cortada em-rodelas e coberta
de ketchup, tradicionalmente americano, e é
daró, polvilhada com curry empó. Currywurst
geralmente é servida com umaporção gigante
de batatafrita coberta com maionese. Die-se que
curnpinirst é umaprato democrático, apreciado
por diversas classes, que degustam a comida em pé
nama.Não há comida de r;!1a mais queridapara os

berlinenses que essa explosão de sabores e temperos.

.Kaffee und Kuchen"
oder .Kaffeetrinken" ist
eine traditionelle Mahlzeit
zwischenMittagessen und
Abendessen in Deutsch
land und auch in anderen
Lândern, wie zum Beispiel
in \ Õsterreich, Finnland
oder Luxemburg.

Heute ist diese Mahl
zeit wegen hâufiger Be

rufstâtigkeít und weniger
freie Zeit oft ein reservier
tes Ereignis, besonders
sonntags, Deshalb wer

den die Gaste mit sorgfâl
tig gedecktem Tisch zum

Kaffeetrinken eingeladen.
In Deutschland wird zum

Sonntagskaffee in der Re

geI Kuchen, Tarte und/
oder Gebãck serviert.

Dabei wird dann auch
ordentlich geredet und
erzâhlt. Die Zusammen-

. kunft beim Kaffeegenie
Ben dient zum Austausch,
was so im Alltag passiert.
Die lustigen Gesprâche
beim amiisanten Flair ha-

-

ben dann kein Ende: der·
.

riehtige .Kaffeeklatsch".
Dazu kann man auch

.Kaffeekrânzchen" sagen.
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Idosos dedicam pouca
atenção para a saúde
ANAl I�e Levantamento

mostra que grande parte
das pessoas com mais

idade privilegia um

lazer ocioso e não ativo

dia dos idosos é dedicado a ativida
des de lazer, porém com pouca con

tribuição para amelhoria da saúde.
O estudo aponta que o Brasil

está enfrentando um processo de
envelhecimento rápido, então o

olhar para a velhice tem que estar

presente. Também foi verificado

que a maior parte do tempo do ido
so está dedicada ao lazer, mas um
lazer ocioso, passivo, como assistir
televisão e ficar deitado descansan
do. O lazer ativo traz mais benefí

cios, como as atividades da terapia
ocupacional. Entre essas atividades,
ele cita artesanato, dança e até mes
mo rodas de conversa.

O objetivo da pesquisa é saber
como as pessoas usam o tempo,
para poder planejar políticas públi
cas e combater as desigualdades .:

Agência Brasil

Ütempo de lazer dos idosos, no
Brasil, é grande, porém, mal

aproveitado. É o que constataram

os estudantes Luís Fernando Bevi

laqua, JanineGomes Cassiano eTai
nã Alves Fagundes, no trabalho de

graduação do curso de Terapia Ocu
pacional da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), no qual.
analisaram a relação entre o uso do

tempo dos idosos e o estado de saú
de. Bevilaqua, explicou que 26% do

EDUARDO MONTEClNO

MOV'MENTO Atividades físicas são extremamente

necessárias para os idosos terem qualidade de vida
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Pesquisa
População aprova
lVIP investigando

Pesquisa divulgada ontem

pelo Ministério Público Federal

(MPF) mostra que 80,4% dos en
trevistados defendem que o MPF

deve investigar crimes. O poder
de investigação da instituição
foi ameaçado pela Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
37, que proibia o Ministério Pú
blico (MP) de fazer investigações
criminais. A PEC 37 foi rejeitada
pelo Congresso em junho.

Entre os entrevistados, 63%
avaliam como positiva a ima

gem do MPF. Apesar do resul

tado, ainda é grande a parcela
dos que têm pouca informação
sobre a atuação de instituição.
São 93,6% os que não têm cla
reza sobre as atividades, ações
e competências do orgao.

O diagnóstico aponta a neces

sidade de um projeto específico
de divulgação das ações do mi
nistério na defesa e garantia dos
direitos sociais.
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Depois do projeto Hospitais Filantrópicos I, que investiu R$ 6,6milhões na
troca de equipamentos elétricos de 26 hospitais, proporcionando redução
de consumo de 4,8 milhões de KWh/ano, a Celesc dá continuidade ao

projeto: agora, são R$ 9,5 milhões para a eficientização da iluminação,
refrigeradores, frigobares, condicionadores de ar, motores e autoclaves

em mais 56 hospitais de 51 municípios catarinenses. É a Celesc fazendo

mais, sem medir esforços para melhorar a sua vida.

PROGRAMADI
EFICltNCIA
ENERGtTICA

Celesc
Ois.tribuiçãoSA

GOVERNO
DE SANTA
CATARINA
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r Pós-graduação
A Católica de Santa Catarina está commatrí

culas abertasparauma série de cursos executivos,
focados nos aspectos mais relevantes do aperfei
çoamento através de um curso que aprofunda as
pectos específicos já vistos na graduação. Alguns
deles são certificados pela PUC do Paraná.

Representante
comercial

Capacitar o representante comercial para
um melhor entendimento e aproveitamento
nas negociações, entendendo através do com

portamento do interlocutor, as melhores téc
nicas e habilidades fundamentais aplicáveis no
dia a dia, é o objetivo de qualificação promovi
da pelaApevi nos dias 17, 24 e 31 de agosto, no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. ,>

I
I Feira de Oportunidades

Entre os dias 16 e 18 de agosto, o Centro

Esportivo Municipal de Massaranduba vai se
diar a 8a Feira de Oportunidades. O evento,
organizado pela Viacredi, vai reunir no expo-.
sitores do município e também de Blumenau.
A feira serve para divulgar os produtos e servi
ços pormicro, pequenos emédios empreendi
mentos. Também serão realizadas atividades

artísticas, esportivas e voltadas à saúde. A en

trada é gratuita.

Facilitadores
Com foco na melhoria do desempenho dos

processos, através da análise e observação dos
recursos a serem transformados dentro dos

mesmos, aApevi oferece qualificação que acon
tecerá de 12 a 15 de agosto.O local será o Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul.

Ética empresarial
No dia 16 aApevi promoveuma palestra com

Clóvis de Barros Filho. Ele abordará os quatro
pontos fundamentais para pensar o comporta
mento correto em cada situação do ambiente

corporativo. Capacitar eticamente uma orga
nização não é tarefa fácil. Requer estudo, hu
mildade e muito trabalho. Evento acontece às

19h30min, no Grande Teatro da Scar.

Lourival Karsten

MERC ,0,····.·'\.
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Carros iNDICE PERiDDD
SElIC ,8,5% 10.JULHO.2013

Omês de agosto é tradicionalmen- mens, é objeto de desejo e se os filhos TR 0,05% 8.AGOSTO.2013

te um período de boas vendas no ainda são pequenos cabe a mamãe CUB 1.295,30 AGOSTO.2013

mercado automobilístico. Segundo ou ao próprio paizão presentear-se
BOVESPA +3.12% 8.AGOSTO.2013
NASDAQ +0.41% 8.AGOSTO.2013

dados da Fenabrave, em 2012 O au- nessa data. Atento a essa procura, o AÇÕES PETR4 16,65 +2.46%

menta das vendas decarros novos foi Grupo Strasbourg preparou para este VALE5 29.43 +2.99%

de 16% de julho para agosto, cerca de mês ofertas especiais, além de dicas BVMF3 12,10 +4.13%

45 mil veículos a mais. Para este ano para turbinar o carro com itens ex-
POUPANÇA 0,4922 9.AGOSTO 2013

COMMODITIES
a expectativa não é diferente. Muitos clusivos. Na compra dos modelos

PETRÓLEO· BRENT ·0.98% US$ 108,380
pais já escolheram o presente que Peugeot 308 e 408, o cliente ganhará OURO 0,00% US$1313,340
gostariam de receber no dia deles. O de presente o primeiro emplacamen-
carro, uma paixão universal dos ho- to e bancos de couro. <, CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2862 2,2869 ·1.17%

DÓLAR TUR. 2,2000 2,3400 ·0.85%

EURO 3,0531 3,0562 ·0.98%
LIBRA 3,5470 3,5485 ·0.98%

Não sem motivo, países totalitá
rios costumam restringir o acesso à
internet pois, com um celular com
câmera qualquer cidadão pode, ser

O Jaragiiá do Sul Park tomar um membro ativo da mídia,
Shopping montou um su- repercutindo imagens' e opiniões
per- autorama, com' pista através de redes sociais e sites. Esta é
de 17 metros no qual po- por definição umamídia caótica e isto ,

dem ser disputadas corridas pode ser observado nos sites de notí-
com quatro participantes. O cias onde, muitas vezes, é mais inte-

Psicologia Clínica, Adulto e Infantil, Orientação de pais, equipamento estará dispo- ressante ler as opiniões que os outros
Avaliação Vocadonal, Acupuntura e Terapia Ocupacional.

nível até o dia 17,'das 11h às leitores postaram do que a notícia em
RUd Cel. Procópio Gomes, .1575 - jqfl1�uá do SUl 2211. Organize sua equipe e si. Por enquanto, no Brasil, é um uni-

www.espacodclos.€Otn.brIJ2I7}32���j •.boradiverfunl'ento, .

.

..
verso sem regulamentação.mll1llll1l1l1l!llItTTl!tl rnlHtTTltlltltJIHHlíidlJ>lh+"," .. ; ,'!. ,,', , .i.tlll, ,di
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E etrônícos
Os números das vendas de aparelhos eletrônicos portáteis, como

tablets, notebooks, smartphones e câmeras filmadoras e fotográficas
têm batido recordes atrás de recordes nos últimos anos. De acordo com

pesquisa da Consultoria IDC, as vendas de equipamentos portáteis em todo
o pais devem atingir R$ 28 bilhões ao longo de 2013. Em 2012, o consumo
desses itens cresceu 171% em relação ao ano anterior.

Balança comercial
Embora de janeiro a julho o Brasil

tenha exportado US$ 135,2 bilhões, as
compras acumularam no mesmo perí
odo,US$ 140,2 bilhões. O déficit foi de

aproximadamentee R$ 5 bilhões. Des
te total US$ 904,7 milhões foram re

lativos ao mês de julho. Pode parecer
estranho que um País que acumulou

grandes superávits comerciais ao lon

go dos últimos anos - em 2012 foram
US$ 19,4 bilhões - subitamente esteja
deficitário. O fato éque o saldovem cain-

do ano a ano, principalmente em fun- ,

ção da política econômica adotada pelo
governo; Enquanto dependemos da

exportação de commodities, estamos
sucateando a nossa indústría de trans

formação e substituindo seus produtos
por importados. O maior peso, no en

tanto vem da conta petróleo. Sozinha
ela respondeu por um déficit de mais
de US$ 15 bilhões. Chega ser irônico:
estimulamos a indústria automobilis-
ta e importamos os combustíveis.

Dia dos pais

LOCAÇÃO DE SALAS
PARA PROFISSIONAIS
DA ÁREA DE SÀÚDE.

Um exemplo
Inverter a prática e, ao invés de

buscar apenas o lucro da empresa e

também pensar na continuidade e no

rendimento da .empresa do cliente, é
algo muito salutar e costuma render
ótimos dividendos para todos os en
volvidos. Um exemplo disto são os

resultados recorde do Banco do Bra
sil e Caixa. Eles foram os bancos que
iniciaram os cortes nas taxas de juros
e, desta forma, conseguiram a prefe
rência, não só de séus correntistas,
mas do mercado. A carteira da Caixa
aumentou 42%.

Internet
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Indústria cresce de
forma tímida no País
BAIXO Levantamento do IBGE revela que resultado de junho
da produção nacional aumentou 1,9%, na comparação com maio

Agência Brasil

A produção industrial au
.t"\mentou em dez dos 14
estados pesquisados pelo
Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Estatística (IBGE).
Avançou 1,9% em junho,
sobre maio, e 3,1%, sobre
junho do ano passado. As
quatro exceções foram Pa
raná (-3%), Goiás (-2,3%),
Amazonas (-2,2%) e Minas
Gerais (-0,8%).
No acumulado de 2013,

quatro estados apresentam
resultados negativos: Pará

(-10,3%), Espírito San
to (-9,4%), Minas Gerais

(-0,7%) e Santa Catarina

(-0,5%). Quando avaliada a na produção industrial.
variação acumulada em 12 A terceira colocada foi a

meses, são oito os estados Bahia que, além de ter su
com resultados negativos. bido 3,1% na comparação
O Pará foi o estado com junho/maio, avançou 9,9%

melhor desempenho na na comparação interanual.

comparação do mês de
.

A indústria -baiana é a que
junho com maio, subin- acumula maior cresciínento
do 5,9%. Mas a produção em 2013, de 5,9%.
caiu 7% em relação a ju- A outra ponta da lista, o Pa
nho do ano passado. Em raná teve a maior queda na
12 meses, o estado sofreu produção industrial na pas
recuo de 6,5%. sagem de maio para junho,
O Rio Grande do Sul, que com recuo de 3%.

teve a segunda maior alta São Paulo teve alta de 2,9%
(3,9%), foi o que mostrou a ante maio, e de 3,1% sobre
maior expansão (11,8%) na junho do ano passado. A
comparação com junho de indústria paulista acumula
2012. No ano, o estado acu- 2,9% de aumento na produ
mula 4,7% de crescimento ção em 2013.

NEGATIVO Indústria
catarlnense apresenta
queda de 0,5 no ano

Imposto de Renda
Receita libera o terceiro lote

Receita Federal liberou
a consulta ao terceiro lote
de restituições do Imposto
de Renda. O dinheiro será

depositado no próximo
dia 15. Serão 1,099 milhão
de contribuintes. O valor
está acrescido de 2,93%.
No lote, foram liberadas
também declarações de
anos anteriores que esta

vam retidas na malha fina
.

desde 2008
Para saber se a res

tituição foi liberada, o

contribuinte deverá aces

sar a página da Receita
.. na internet ou ligar para

o número 146. A Receita
Federal disponibiliza ain
da aplicativo para consul
ta por meio de tablets e

smarthphones,
A restituição do IR fica

disponível no banco du
rante um ano. Se o contri
buinte não fizer o resgate
esse prazo, deverá reque
rê-lo na página da Recei
ta na internet, mediante
o Formulário Eletrônico
- Pedido de Pagamento
de Restituição, ou direta
mente no Centro Virtual
de Atendimento ao Con
tribuinte (e-CAC).

Agricultura.
Colheita de grãos cresce 12%

Asafranacionaldegrãos cimento de 12,1% em re:
no período 2012/2013 deve lação ao período anterior.

chegar a 186,15 milhões O aumento é devido, prin
de toneladas. Segundo a cipalmente, às culturas de

Companhia Nacional de soja e milho da segunda
Abastecimento (Conab), a safra, com crescimento
estimativa de produção é das áreas cultivadas de
recorde e apresenta cres- 10,7% e 17,6%.

UNICADO
Considerando que a COOPER (Cooperativa de Produção e Abastecimento do Vale do ItaJai), seguindo as diretriz.es do seu planeJament.o
estratégico, projeta a sua expansão otgênlca em regiões próximas às da sua sede, Blumenau, sendo cidades como JarClguá: do SUJ
importantes neste contexto.

Considerando que a REDE BREITHAUPT DE VAREJO, reposicionando-se estrategicamente. decidiu por dedicar-se à expansao da sua rede' de
lojas de materiais de construção, máqulnes e ferramentas, optou por, se desfazer de suas unidades de supermercado em Jaraguá do SU't
mantendo a loja de supermercado em Guaramlrim.

As duas organizações vêm a público comunicar a transferência (*) das 5 (cinco) operações da Rede de Supermercados Breithaupt emJaraguá
do Sul para a COOPERo

A COOPER assumirá a gestão das cinco filiais (Centro, Jaraguá do Sul Park Shopping, Vila Nova. Água Verde e Barra) a partir de 10 de outubro
de 2013, elevando para 14 o número de lojas em sua rede.

A COOPER, a maior cooperativa de consumo do sul do Brasil, com 70 anos de atuação no varejo alimentar, sente-se privilegiada por ser
recebida em uma região próspera e em pleno desenvolvimento como o Vale do Itapocu e, compromete-se a oferecer produto's e serviçosde
qualidade, com preços Justos e competitivos, fundamentados nos valores e princfplos cooperativistas, estabelecendo, assimr com a

comunidade, um relacionamento de muito respeito e confiança.

(*) Condicionada à conclusão da auditora legal. ("Due Dlllgence") deste processo.

Blumenau/jaraguá do Sul, 8 de agosto de 2013.

Atenciosamente,

COOPER
A noss. Cooperativa

Herdllo Schmltt
Diretor Prê�ldllnhí

Osnlldo MaçtlMlro
Diretor Vlell"Pfll�ldílntli

-

)

SãiiiTHAUPT
No�dallente
Bruno Br�itnlupt

SÓdo
Roberm Sfelth�upt:

S(1cI@
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Empresas podem
apoiar informativo
ACONSEG
Nova diretoria

definiu prioridades
para os próximos
dois anos na região
do Vale do Itapocu

Débora Remor

A Associação dos Conse
.1"\1hos Comunitários de

Segurança (Aconseg) está
buscando empresas parcei
ras para concretizara "Guar
dião do Vale". O projeto pre
vê a confecção e distribuição
de urn informativo quinze
nal, com destaque para a

atuação dos Conselhos nos

bairros de Jaraguá do Sul.
A divulgação do traba

lho realizado pelos Con
selhos Comunitários. de

Segurança (Conseg) é uma
das principais bandeiras da
nova diretoria do Aconseg,
empossada no final de julho
com mandato de dois anos.
"A parceria será feita atra

vés de anúncios e patrocí
nio", explicou a presidente
reeleita, Karin Krause. "A

.
- Ceada quillze._·dias . "vamos
dar visibilidade para uma

região da cidade através do

informativo, que também
terá urna coluna dedicada
à discussão de leis, à polí
cia comunitária, um espaço
para crianças". Distribuído
em toda a cidade, o infor
mativo "Guardião do Vale"
terá impressão de 3,5 mil

exemplares.
Com a iniciativa, Karin

espera atingir indiretamen
te outro objetivo, o de rea-

tivar o Conseg em bairros
onde o projeto está parado.
Na Barra do Rio Cerro e Rio
da Luz, e no Centro e Bae

pendi, poucas pessoas estão
envolvidas e o Conseg não
funciona. "Em meados de

julho, urn grupo de 15 mo
radores da Ilha da Figueira
se mostrou interessado e

formou urna diretoria pro
visória", comemorou a pre
sidente do Aconseg.

Cobertura
Os novos integrantes

do Aconseg trazem reivin

dicações de quase todos
os municípios do Vale do

.

Itapocu, já que participam
do Conseg de Schroeder,
Guaramirim, Massaran-

. duba e de bairros de Jara

guá do Sul - Corupá está
há quase quatro anos sem

Conselho Comunitário
de Segurança. "Estamos
montando ufua comissão
específica para cobrar di
retamente do secretário
de Estado de Segurança
Pública, Cesar Crubba, os
pedidos de mais Viáturas e

aumento do efetivo. Como
a polícia pode dar suporte
e atender a comunidade se

não há veículo por exem

plo", questiona Karin.

"
A parceria será

feita através de

anúncios e patrocínio.

Karin Krause,
presidente do Aconseg

JORNAL "GUardião do Vale" vai destacar ações dos
Conseg de Jaraguá'e abre espaçopara discutir temas

Ambiente natural

Inscrições abertas para curso de resgate
O curso de resgate téc-

. nico em ambientes natu

rais, promovido pelo grupo
Gerar de 23 a 25 de agosto,
está com inscrições aber
tas. O treinamento será

realizado no Parque Na

cional Braço Esquerdo, na
divisa entre Corupá e São
Bento doSul, e é destinado
a bombeiros, brigadistas,
socorristas, enfermeiros e

montanhistas, para atuar

em situações de emergên
cia em altura e ambientes
de difícil acesso. O curso

tem carga horária de 40
horas e Q custo é de R$ 450

a vista ou duas vezes de R$
250. Para maiores infor

mações, visite o site pro
jetogerar.com.br ou envie
e-mail para contato@pro
jetogerar.com.br. __

Colisão

Motociclistas se ferem
Dois acidentes envol

vendo motociclistas foram

registrados, na tarde de
ontem em Jaraguá do Sul.
Na primeira colisão, com
um carro, na Rua Procó

pio Gomes de Oliveira, no
Centro, ummotociclista de

27 anos sofreu ferimentos
no pé e tornozelo direito e

precisou ser encaminhado
ao Hospital São José pelos

Bombeiros Voluntários,
por volta das 12h.

Já na José TheodoroRi

beiro, na Ilha da Figueira, o
motociclista de 19 anos co

lidiu contra urn veículo por
volta das 13h30. A vítima
sofreu ferimentos na perna
direita e nas duas mãos e

também precisou de aten

dimento médico. O moto

rista do carro não se feriu.

Lei Seca

Bêbados provocam acidentes
Dois homens foram de- ra de Habilitação apreen

tidos por embriaguez ao dida e foi multado em R$ 4-

volante depois de provoca- 1.915, e ainda deverá pagar
rem acidentes de trânsito os custos do poste .

entre a tarde de quarta- O outro caso aconteceu

feira e a madrugada de on- no Bairro Jaraguá 84, por
tem, em Jaraguá do Sul. O volta das 15h de quarta
condutor de umCelta per- feira. O motorista de uma

deu o controle do veículo e Parati tentou fugir do local
bateu contra um poste da do acidente; mas foi abor
Rua João Januario Ayroso, dado pela Polícia Militar na
no Jaraguá Esquerdo, por Rua Alvino Flor da Silva. O
volta das 2h30 de ontem. condutor, de 36 anos, se re
O motorista de 40 anos cusou a fazer o bafômetro,
apresentava sinais -de em- mas foi preso em flagrante
briaguez e foi encaminha- por dirigir-sob efeito de ál
do a delegacia. Ele-teve Q ;,eool. Na delegacia ele pa

.
carro guinchado, a Cartei- gou fiançaMoi liberado.

EMBRIAGUEZ Motorista foi preso em flagrante por
crime de trânsito, o carro e a CNH foram recolhidos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE TRABALHADORES PARA

HABILITAÇÃO E SAQUE DE FUNDO DE GARANTIA - FGTS

Aos 08 dias do mês de agosto do ano de 2013, ORTWIN GEORG

HERRMANN, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ

sob n°. 84.533.041/0001-33, estabelecida à Rua Roberto Seidel, n°.
1.289, bairro Seminário, cidade de Corupá - Estado de Santa Ca

tarina, CEP 89278-000, CONVOCA todos os trabalhàdores que ti

veram vínculo empregatício com esta empresa, no período de maio

iJe 1996 a dezembro de 1999, para, até o dia 15 de agosto de 2013,
comparecerem no endereço Rua Roberto Seidel, n°. 1.289, bairro
Seminário, cidade de Corupá - SC, CEP 89278-000, munidos da

documentação pessoal como Carteira de Identidade, CPF, Carteira
de Trabalho, comprovante de residência e outros documentos per

tinentes, para habilitarem-se ao recebimento do Fundo de Garan

tia - FGTS·, relativamente ao período (competências) de 05/1996 a

12/1999, cujos valores individuais serão apurados oportunamente.
Corupá - SC, 08 de agosto de 2013.

ORTWIN GEORG HERRMANN
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Liga Independente
cria competi ão de
futsal para a ase
INICIAÇÃO Competição será voltada às categorias Sub-7, Sub-9 e Sub-11

Lucas Pavin

Com o objetivo de conciliar
o esporte com o exercício

da cidadania, Jaraguá do Sul
e região terá uma competição
inédita. Promovido pela Liga
Independente de Futsal, em par
ceria com a Fundação Municipal
de Esportes e Turismo, Escoli
nha Xoxo 10, Studio FM e Mega
Tranze o Pé, a cidade recebe ala
Copa Futsal "Atleta Cidadão",
que acontece entre 17 de agosto
até 23 de novembro, nas quadras
do Beira Rio, Arsepum e nos

municípios vizinhos de Corupá e

Schroeder.
No total, oito equipes foram

inscritas, nas categorias Sub-v,
Sub-ç e Sub-ri, divididas em

duas divisões: Série A e Série B.

No Sub-v da Série A, foi formada
uma chave única com as equipes

do Xoxo to/Ótica Safira, Xoxo
io/Olipê, Colégio Evangélico Ja
raguá e Xoxo io/Ótica Safira B.

Da mesma forma, o Sub-ç conta
com os times Colégio Evangélico
Jar�guá,PAE/Corupá,XoXOlO/
Olipê eXoxo to/ImobiliáriaMo
rada Brasil. Já no Sub-n, foram
inscritas sete equipes e espalha
dos em dois grupos. Na Chave A
estão Alberto Bauer, Xoxo 10/
Lavanderia Bonavita, Colégio
Evangélico Jaraguá e Xoxo 10/
Nevasca Alimentos. Na Chave B

se encontram a Adesc/Schroe
der, Jangada e PAE/Corupá.

-

Na Série B, o Sub-v também
será disputado em chave única
com a PAE/Corupá, Xoxo 10/
CSM, Xoxo 10/ O Correio do
Povo e Adesc/Schroeder, assim
como o Sub-n, que terá apenas
os times da PAE/Corupá, Xoxo
lo/Imobiliária Morada Brasil e

Xoxo lo/Nevasca Alimentos. Já
o Sub-c foi dividida em dois gru
pos, tendo na Chave A Adesc/.
Schroeder, PAE/Corupá e Xoxo

10/ O Correio do Povo, e na Cha
ve B Série B, Xoxo lO/CSM e

Xoxo io/Lavanderia Bonavita B.

Outra novidade é que será
uma competição mista, ou seja,
a menina que se destaca-entre os

garotos pode fazer parte de qual
quer equipe. Vale lembrar que os

responsáveis por cada time de
vem enviar até hoje a relação no
minal dos atletas pessoalmente

, na FME (horário comercial) ou
para o emaileventoszrêfmejara
guadosul.com.br.

Copa "Atleta Cidadão" acontece
entre os dias 17 de agosto e 23

de novembro, com jogos em
três cidades da região.

INVESTINDO Pela primeira vez a vizinha Guaramirim receberá.uma c.ompetição de downhill
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NOVIDADE Oito equipes, de Jaraguá do Sul, Corupá e Schroedar
disputam a Copa, onde meninos e meninas podem jogar juntos

Downhill

Compista nova,Guaramirim sedia

etapa do Campeonato Catarinense
A cidade de Guaramirim pelo valor de R$ 50,00 para a

recebe, neste sábado e do- categoria profissional. Dentre

mingo (10 e u), a 6a etapa do as categorias, teremos uma

Campeonato Catarinense de novidade nesta edição. Haverá
Downhill, na pista recém cons- uma especial pata os pais dos
truída no Recanto da Mata, na atletas, em comemoração ao

localidade de Ponta Comprida. Dia dos Pais, que é festejado
Esta será a primeira vez que o no domingo.

, município recebe uma etapa do A programação do evento

Estadual, onde terão 14 cate- começa neste sábado pela ma

garias em disputa e são aguar- nhã, com os treinos oficiais que
dados aproximadamente 170 ocorrem também a tarde. Já
atletas, oriundos dos três esta- no domingo acontece o treino
dos do Sul do Brasil. próprio (marcado para às 8h),

As inscrições podem ser re- o qualify (às ioh) e as provas,
alizadas pelo e-mail fcmtb@ que iniciam a partir das 13h,
fcmtb.com.br ou no sábado, terminando por volta 'das 15h,
momentos antes das provas, quando ocorre a prerniação.,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Schroeder conhece seu

campeão neste sábado

garra. Vai ser um grande jogo",
afirmou o zagueiro Lei, do Néki.

Até chegarna decisão, as equi
pes cumpriram grandes campa
nhas. OsAmigos daVila termina
ram a primeira fase na liderança,
com 14 pontos em sete jogos, so
mando quatro vitórias, dois em

pates e uma derrota. Na semifi

nal, passou pelo Independente,
nos pênaltis, por 6 a 5, após um
empate em o a O no tempo regu
lamentar. Já o Néki chega a final
sendo o único time invicto do tor-

neio, no qual encerrou a fase ini
cial com 13 pontos, somando três
triunfos e quatro igualdades. Eli
minou o Tupy na semifinal, por 1
a o, e parte para a disputa de sua
sexta final municipal, enquanto
os Amigos da Vila debutam em

uma decisão. Vale lembrar que os
times já se enfrentaram no dia 27
de julho, em partida que termi
nou empatada em 1 a 1.

Neste ano, a premiação con
siste em troféus e medalhas,
além de R$ 2 mil que serão di
vididos entre os quatro melho
res colocados (R$ 1 mil ao 1°,
R$ 500 ao 2°, R$ 300 ao 3° e

R$ 200 ao 4°).

NO CLAUDIOTOMASELLI 27€1 edição do Campeonato Municipal de Futebol
será decidida entre Néki Confecções e Amigos da Vila, a partir das 14h45

02� Campeonato Muni

cipal de Schroeder irá co

nhecer seu grande campeão na

tarde deste sábado (10). Em

uma final que promete ser mui
to equilibrada, Néki Confecções
e Amigos da Vila se enfrentam
a partir das 14h45, no Estádio
Cláudio Tomaselli. Na prelimi
nar, às 13h, Tupye Independen
te jogam pela terceira colocação.

O técnico do Amigos, Sch

neider, acredita que será um

jogo muito disputado e destaca

as qualidades do adversário. "A

expectativa é a melhor possí
vel. Mas vamos enfrentar um
time maduro e formado há vá
rios anos. Vai prevalecer quem
errar menos na partida, quem
for mais disciplinado dentro
de campo e tiver mais dedica

ção", disse. "Não participamos
de uma final há quatro anos e·

esperamos voltar a conquistar
o título, mas sabemos que será
uma partida difícil, pois o time
deles é muito bom e tem muita

,(
I

HENRIQUE PORTO/AVANTE'

_�...JioiO�ilIW.í.iWli...1 J lK.'1'oJ�
eouiuaruo Néki (vermelho) chega invicto na decisão e terá pela frente os Amigos da Vila, com quem empatou na primeira fase

Tiro Esportivo
Modalidade conclui seletiva da equipe aos Jogos Abertos de se

Visando a formação da equi- terna. Esta é a última, das cin

pe que irá competir nos Jogos co etapas realizadas, onde nove

Abertos de Santa Catarina, em atletas disputam cinco vagas
novembro, os atletas do Clube na categoria carabina apoiado.
de Atiradores Jaraguá encerram A competição será realizada a

neste sábado (10) a seletiva in- partir das 8h, nos estandes do

Clube Atlético Baependi. "O que ral. Nunca tivemos um resultado

podemos observar em outros tão bom nessa época do an-o, até
torneios que eles disputaram, porque no final de agosto tem

independente do resultado de o treinamento especial, que vai

amanhã, é que o nível da nossa culminar com o JASC", disse o

equipe sl:li�t« 14M»f#t If+m1.1 fMi III�rNwm�;m,WI���n�R II!tPPes.

JaragUáBreakers
Nova parceria

O Jaraguá Breakers segue se

reforçando para a temporada,
mas, desta vez, fora de campo.
A equipe que vem se destacando
no Torneio Touchdown fechou
nesta .semana um patrocínio
com o Jaraguá do Sul Park Sho

pping. Através desta parceria
e com o objetivo de se tornar

ainda mais popular na cidade,
os jogadores estarão presentes
no shopping do dia 19 até 24 de

agosto, interagindo e entregan
do brindes parao público.

'Massaranduba

Futebol Suíço
Neste sábado (10) tem inicio

mais uma edição do Campeona
to Massarandubense de Futebol

Suíço. São dezoito equipes na

disputa, divididas inicialmente
em quatro chaves. Na Chave A

estão União A, Vira Copos, Ami
zade, 2° Braço A e 13 de Maio. A
Chave B tem Cruzeiro, Kaktus,
2° Braço B, Lyon e União B. Mo

rangos, Juventus, 1° Braço e Real
Paulista compõe a Chave C. Já a

Chave D é formada por Stiflers,
Comercial, Tukoleki e.Sport.

Lutas

Nitrix Fight
O Centro de Eventos Cau

Hansen, em Joinville, recebe
no sábado (10) a lSa edição do
Nitrix Champion Fight. O even

to terá a transmissão do canal
fechado Combate, a partir das

19h, e participação do atleta ja
raguaense Fernando 'Phil' Felipe
(Chiquinho Fight Team/Nova
União/Arena Force), que enfren
ta Ivonei Pridonik (JuniorAguiar
Team/NFC) na categoria 61,Skg.

Futebol

Leõezinhos
Na tarde de ontem, as catego

rias debase do SportClub Jaraguá
entraram em campo pela sétima
rodada do turno do Campeonato
Catarinense da Divisão de Aces

so, contra o Barra, no Botafogo.
Abrindo a tarde, sob o comando
de Rafael Rocha, os juvenis per
deram por 1 a o. Na sequência, os
juniores golearam por 4 a 2, com

gols de Carlos Neto, Guilhermi-
nho (2X) e Tanque. ' IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FELIZ DA VIDA Em seu novo clube, meia terá salário anual de R$ 14 milhões

Galo fica sem
ver o dinheiro
de BeITIard
DíVIDAS Com R$ 223 milhões pendentes na Receita Federal,
campeão da Libertadores teve parte do valor da venda bloqueado

OAtlético-MGpode ficar
sem parte do dinheiro

que receberia pela venda
. do jovem meia Bernard. Na
manhã de ontem, poucas
horas depois de a transação
do jogador para o Shakhtar
Donetsk ser anunciada, a

25a Vara Federal de Belo
Horizonte bloqueou R$ 40
milhões que seriam desti
nados ao Galo. O motivo da
decisão judicial são as dívi
das tributárias que o clube
mineiro tem com a Receita

Federal, que somam R$
223 milhões de acordo com

balanço contábil de 2012. A
assessoria do Atlético-MG
disse que o clube já recebeu
a notificação do bloqueio,
determinado pelos juízes
André Prado de Vascon

celos e Guilherme Bacelar �

de Patrício de Assis. Ber
nard foi negociado por 25
milhões de euros (cerca
de R$ 77 milhões). O Galo
receberia R$ 50 milhões,
já que era dono de 70%

dos direitos econômicos
do atleta. Se o Atlético
MG encontra dificuldades

para lidar com o dinheiro

ligado ao atleta, o próprio
jogador não parece passar

pelo mesmo problema.
De acordo com a impren
sa local, ele receberá 382
mil euros (R$ 1,17 milhão)
mensais, mais de R$ 14
milhões por ano. Além dis-

.

so, terá um tradutor, uma
mansão e um motorista

para circular pela cidade.

Engenhão
Estátua
pichada

Inaugurada há dois
dias no Engenhão, a está
tua em homenagem a Za

gallo amanheceu pichada
ontem, no Rio de Janeiro.
Os monumentos a outros

três ídolos do Botafogo,
Garrincha, Nilton Santos
e Jairizinho também fo
ram alvos de vandalismo
na área externa do está
dio alvinegro. A obra foi

apoiada pela diretoria do

Botafogo e pela CBF, e a

inauguração na terça-fei
ra contou com a presença
do presidente José Maria

Marin, além do próprio
ex-jogador.

Corinthians

Arena quase
Foi divulgado ontem

um novo balanço das
obras do estádio do Corin
thians. Segundo o comu

nicado, a futura casa alvi

negra está 84,42% pronta.
A prioridade nesse mo

mento é o cuidado com o

acabamento de banheiros,
lanchonetes, lojas, esca

das, pisos e paredes inter
nas e externas.

Lucas Piazon

'n"ansferido
De volta ao Chelsea

após período emprestado
ao então milionário Mála

ga, o brasileiro Lucas Pia

zon, de apenas 19 anos, já
encontrou um novo destino

para a temporada 2013/14.
Novamente por emprésti
mo, o jovem revelado nas

categorias de base do São
Paulo agora defenderá o

. Vitesse, da Holanda.

HCHORNBURG
CARROCERIAS FRIGORIFICAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

Cal. Time

CLASSIFICAÇÃO • TURNO

P J V E O GP GC SC A%

2' Botafogo -1 24 12 7 3 2 20 12 8

3'Coritiba-l 20 11 5 5 1 17 12 5

4' Vitória +1 19 125 4 3 17 13 4

5' Atlético-PR +2 19 125 4 3 21 18 3 53

6' Internacional +2 19 11 5 4 2 19 16 3 58

7' Bahia-3 19 125 4 3 13 11 2 53

8' Corinthians-2 18 12 4 6 2 11 6 5 50

9'Grêmio-2 16 1;1 4 4 3 12 11 1 48

lO' Goiás +3 16 12 4 4 4 11 16 -5 44

11' Fluminense 14 12 4 2 6 15 17 -2 39

12'Vasco-4 14 114 2 5 17 21 -4 42

13' Flamengo -1 14 12 3 5·· ...4· 13 13 O 39

14' Santos 13 10 3 4 3 13 11 2 43

15' Ponte Preta 11 10 3 2 5 13 16 -3 37

16' Atlético-MG +1 11 113 2 6 11 18 -7 33

liôCriêí"ilinã'l1 ""::r; 1 21 r'
18' São Paulo .1 2 3 6 11 14 -3 27
19' Portuguesa .1 6 5 13 19 -6 25

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.

U" RODADA Goiás 2x1 Náutico
24/7 AMtico-MG 2x2 Botafogo
São Paulo OXllntemacional Santos 1xl Corinthians
7/8

ClassIfIcados pam a Ubertadores VItória lx1 Ruminense

llebaI1<aIIosparaa$.iíl&a'"'1 Criciúma 1x2 Cnuzeiro

Flamengo 1xl Portuguesa
A�ético-PR lxO Bahia

Líder do campeonato_
8/8
21h - Vasco x Ponte Preta
21h - Grêmio x Coritiba

Lanterna do campeonato \
*encerrndosapésofe<:hamefTto
da edição

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO • TURNO

4' Paraná Clu�·l ,23 13.6 5 2 18 8 10,5ª
5' Figueirense +1 22 13 7 1 ·5 27 21 6 56

6' América-MG +1 22 126 4 2 25 17 8 61

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

8'Boa 20 13 5 5 3 13 14 -1 51

9'Ceará +5 17 13 4 5 4 17 17 O 44

lO' Icasa-l 16 13 5 1 7 17 27 -1041

11' Bragantino -1 16 13 4 4 5 13 13 O 41

12'Avaí·l 16 13 4 4 5 16 19 -3 41

13' Oeste-f, 16 13 4 4 5 13 18 -5 41

14' Guaratinguetá ·114' 13 4 2 7 17 22 -5 36

15' Atlético-GO 13 13 4 1,8 9 19 ·1033

16'ASA 13 13 4 1 8 13 24 -1133

F
jf� lo"'m-·l";C
18' AmériC&RN 4 6 :14 22 -8 33
19' Pa�ndu·PA 3 3 7 1421 -7 31
20' ABC 7 13 1 4 8 9 21 -12 18

p , Pontos; J . Jogos; V - Vitórias; E· Empates; D· Derrotas; Gp· •

Gols Pró; GC - Gols Contra; SG . Saldo de Gols; A· Aproveitamente.

14'RODADA 10/8
16h20· Rgueirense xAvaí
16h20· Chapecoense x

Guaratinguetá
16h20· América-RN x ABC

9/8
19h30· ASA xAmérica-MG
19ti30· Ceará x Atlétioo-GO
21h50· Boa x lcasa 16h20· Palmeiras x Paraná
21h50· PaysandlH'A x Joinville 16h20· São Caetano x Sport

21hOO· Bragantino x Oéste
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CON'SÓRCIO DE AUTOMÓVEIS BRADESCO.
SEU CARRO NOVO
A PARTI� DE R$ 374,301 MENSAIS
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Conheça os planos na medida certa para você tirar �� �
"���4

os seus projetos do papel. Ligue 0800 887 1580 �
>

ou acesse consorciobradesco.com.br e faça uma o
�

simulação. Se preferir, fale com o Gerente Bradesco. '"

I:witt:e,.__ @Bradesco
o''JC:''tY I faceboók.�ºmfBradesco

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




