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Futsal

Ficou difícil
para aAlxl

'

Derrota por 3 a 1 em Concórdia

obriga a equipe jaraguaense a

vencer os trêsjogos que restam
nesta fase da Liga. 'PÃGINA23

ExpQsição "

Santa Catarina
em fotografias
Mostra noMuseu Emílio Silva
apresenta imagens da cultura
e natureza clicadas em várias

regiões do Estado. IVlIX

Mercado

;._ Gás natural
érecorde
Companhia catarinense
comemora volume distribuído
no mês de julho: 59 milhões
de metros cúbicos. L.OURI�L

KARS:FEN".PÃGINA ts

Nas alturas

Sistema de iluminação da Arena Jaraguá passa por manutenção. Serviço é realizado a 30 metros do

chão, com apoio de um guindaste.Trabalhos devem durar até a próxima sexta-feira. PÁGINA 5

a

Regional pede a saída de
delegada de eJaraguá

.

;. ·JNVES!JGAÇÃO Corregedoria da Po.lícia Civ:ilapur�:denúncias envolvendo lívia Marques
., dá Motta, no último sãbado, Ela teria;-batido com o veículo no portão do edifício onde mora,
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COMENTÁRIO

Sem comemorações
PONTO DE VISTA

Que
coisa chata, mas o assun

to é recorrente e por r;zões
estúpidas, razões não combati
das pelas "famílias" ao educar
seus filhos "machinhos", peque
nos bandidos criados com trata

mento diferenciado .em relação
as suas irmãs ...

Semana passada foram lem

brados os sete anos de criação
da Lei Maria da Penha, lei que
nunca devia ter sido pensada se

os homens não fossem covardes,
prevalecidos e criados de modo
errado por suas famílias; regrá
geral, comportadas exceções que
não conheço. Aliás, sim, as co

nheço, da boca para fora por par
te dos pais. Agrava-se a questão
em razão de muitos senhores do

"judiciário" não verem com bons
olhos a lei Mana da Penha.

tões é - Por que a Lei Maria da
Penha tem dado resultados tão

GILMAR DE OLIVEIRA
-

pífios, afinal, as mulheres nunca
apanharam tanto neste país como
agora? P.or várias razões: aplica
ção frouxa da lei, medidas "educa
tivas" propostas para vagabundos
incorrigíveis e também mulheres
covardes que num dia registram
queixa e no outro se desdizem.
para salvar a pele dos bandidos.

As mulheres precisam ser

educadas para reagir desde o ber
ço às agressões dos machos impo
tentes, mas vá dizer isso para es-

.

sas dengosinhas que andam por
aí dando um dedo pelo namorado
que não querem -perder, imagi
na andar por aí sem namorado,
ainda que um bestalhão covarde.
Mais Uma vez, sabes de mais, lei
tora? Perdimeu tempo.

• Psicoterapeuia

LUIZ CARLOS PRATES
Aprenda a
ser chato!

A delegacia da mulher, você

sabe, foi criada em razão de incon
táveis mulheres irem às delegacias

- à noite dar queixa de seusmaridos
agressores e nessas delegacias se

rem assediadas moral e sexual
mente. A mulher apanhava. em
casa e canalhas as constrangiam
emmuitas delegacias. E o primei
ro dos constrangimentos vinha na

pergunta inicial: - O que tu :fizeste?
Como se da resposta pudessem

.

justificar-se as agressões.
Esta semana foram discuti

das questões a gerar perplexi
dade. A primeira, dessas ques-

A Jornada Mundial da Juventude, por mais que tives
.l"'\se um caráter de evangelização, foi elaborada como
um evento-teste para o Rio preparar-se para as Olimpí
adas e a Copa do Mundo. Claro, preparação reprovada'.

Quase tudo fora das câmeras de TV deu errado! NÍn
guém se importou com isso. Afinal, estamos condicio
nados a pensar que toda a desorganização faz parte do
evento que, de antemão, já conta .com nossa tolerância e

uma paciênciamuda e bovina, que nos destrói. Foi assim
na Copa das Confederações, na Jornada Católicae será
assim em qualquer evento em qualquer cidade brasilei
ra. Caos no trânsito, nos 'acessos, na comunicação, na
acústica das arenas, na organização. Porque toleramos!

Pagamos bem mais caro pelos mesmos eventos que,
em países ricos, são acessíveis. Toleramos

ã

telefonía
ruim e compramos mais créditos ou um-plano maior
'em troca de aparelhos modernos: compram-nos com

brindes e promoções,' como selvagens trocando ouro por
espelhos. Aceitamos carros que reprovam em testes de

segurança e pagamos fortunas para isso.
Aceitamos o que é meia-boca; não reclamamos do

pão mofado, do imposto caro, do produto vencido, do
lugar na plateia que um compra e outro ocupa.

Toleramos nossos políticos corruptos e incompetentes
. e pior: os reelegemos. Nem lembramos em qliem votamos.
Nas ruas, protestaram muito, mas erravam oalvo das co

l:5ranças, pedindo à "Dilma" ações que cabem aos prefeitos
e vice-versa. Ou seja,mostramos que é fácil nosmanipular,

.

r : já quemal entendemos como se (des) organiza o país.
Parece que errado é reclamar. Ser crítico, apontar falhas

ainda é visto como defeito. E paramudar? Cobrança! Apren
da a ser chato! Serbom sim, ''bonzinho'', não! Uga! Uga!

citar o nome de alguns dos "palhaços" que estão eleitos

pelo Brasil ou instalados em Brasília, caras que nem sa

bem o que é a palavra plataforma. O povinho vota em

nomes sim: Em nome de artistas, jogadores de futebol,
fuleros de todos os tipos, amigos do mesmo bairro, e por
aí... No dia em que votarmos em nomes decentes, gente

�

com idéias e verdadeiras "plataformas" ah, teremosuma
nação, por ora temos uma "pretensão" ...

• Elas
Fui ao meu arquivo de gravidas famosas, não

achei uma só que andasse mostrando a barriga des
nuda durante a gravidez. E muito menos um "roco
có" ao lado dela alisando-a e sorrindo, fingindo _es

cutar alguma "coisa". Nada. Mas aí, mais uma vez,
me dei conta, essas mulheres têm consciência de

que seus "estados" não as deixam bonitas e que gra
videz é momentó de extrema discrição. As educadas
e discretas sabem disso. • Falta dizer

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -

. IBGE +fas-nos chegar a seguinte manchete: - "Bra
sileiro gasta mais com beleza doi que com comida".

.

Não é lindo? Bonitos por fora e roncando por den

tro, formidável. Vou dar pulos- no dia em que ler que
"Brasileiro embeleza-se por dentro, está lendo um

livro por semana". Claro, já comprei um banquinho,
daqueles bem resistentes, vou esperar sentado.

• Mentirosos
O povo émuito mentiroso sobre suas "virtudes". Per

gunte, por exemplo, aos homens como vai sua vida sexu
al. - Um touro, vão responder todos. Acabo de ler sobre
uma pesquisa eleitoral feita pelo IBOPE. Os caras-de

pau tiveram o descaro de dizer, em maioria, que votam
em "plataformas" e não em nomes de pessoas, Nem vou

COTIDIANO EmpregQ
� .

Vagas'na Católica SC.Paraparticipar desta seção eruse suasfotos e sugestões
parafi redacaotiõocorreiodopooo.com-br

s
Termina hoje as inscrições para o Pro

cesso Seletivo de Funcionários para a Católi
ca de Santa Catarina em Jaraguá do Sul. São
oferecidas quatro vagas para profissionais
com ensino superior em andamento óu com

pleto. As-vagas oferecidas são para auxiliar

administrativo, NeaD, designer multimídia
para EaD, auxiliar de designer instrucional
e programador de Web para EaD. Todas as

funções são para 40,horas semanais. As ins
crições podemser feitas no horário das Sh às'
12h e das 14h às 17h, no Setor. de Recursos

Humanos, Bloco "A ". A ficha de inscrição e

os documentos solicitados estão disponíveis
no sitewww.catolicasc.org.br/rhnolink�.va
gas disponíveis". Informações: 3275-8227 .

Smil�
Aberta a inscrição
de artesãos

As pessoas interessadas em expor os

produtos na. Feira do Artesanato que acon
tecerá durante a Schützenfest devem fazer

, as inscrições até o dia 30 de agosto pelo site
www.jaraguadosul.sc.gov.br 'ou cultura.ja
raguadosul.com.br, A participação está li
mitada apenas artesãos de Santa Catarina.
Serão oferecidos 30 estandes. A divulgação
dos selecionados será feita em até dez dias

. após'o encerramento das inscrições.

ESQUECIMENTO
O estado da Delegacia de Massaránduba lembra bem o de um prédio
abandonado. A estrutura já não atende às necessidades dos serviços
realizados no local. Até alguns veículos preendidos por irregularidades
acabam sendo vítimas da ação do tempo. Um novo prédio está previsto
para ser erguido. O terreno foi C!efinido perto da rodoviária.
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EDITORIAL

Política de interesses
A imprensa nacional divulgou nesses

.1"'\rutimos dias mais um escândalo en

volvendo possíveis fraudes na licitação
dos metrôs de São Paulo. A finalidade
era arrecadar verbas para as campanhas
políticas do PSDB. O caso chamou a

atenção pelo envolvimento de empresas
multinacionais que têm suas marcas re

conhecidas no mercado de tecnologia.
.

Outra ação mais recente, que tam

bém está sen'do investigada, é de pos
síveis acordos envolvendo contratos da
Petrobras com empresas fornecedoras

para a estatal, os quais teriam sido fe
chados após _

a suposta ajuda financeira

para o maior partido do País, o PMDB.
O famoso Mensalão também teria

sido uma articulação realizada dentro
do governo petista para ajudar no fi
nanciamento das campanhas do PT.

Esses casos revelam uma mancha

negra na gestão política e da adminis

tração pública brasileira. Não foi por
acaso que a população foi às ruas pedir

mais ética e ações que visam àmelhoria
do País, não dos partidos .

A população quer um novo sistema
eleitoral que proporcione l!lenos gastos,
maior representatividade e poucos par

.

tidos envolvidos. E uma das polêmicas é

justamente a respeito do sistema finan
ceiro do jogo político.

"
A população quer um novo sistema

/
eleitoral que proporcione menos gastos.

. Ainda se busca uma definição sobre
as formas de pagamento dos gastos de

I I

campanha para evitar que as estruturas
de governo se transformem em balcões
de-negociatas para atender os interesses
partidários, usando dinheiro do povo.

Se a ética e o respeito às leis predomi
nasse no meio político, não haveria ne

cessidade de discutir novas regras.

'Fale conosco
• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e PatriciaMoraes· redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.br.Assinaturas:2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 9161
4}12 • Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi- CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· se Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

� OCorreio doPovo utiliza papelproduzido apartir de
jantes renováveispreservondo asflorestaS no mundo.

Recide a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

tOBITUÁRIO aualificação
Curso de oratória

. em Jaraguá do Sul
• WALLYARNDTGLATZ morreu na

quinta-feira, dia 8, em Massaranduba. Ela
tinha 90 anos e deixou enlutados sete filhos,
genros, nora, netos, bisnetos e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado no
Cemitério da comunidade de Ribeirão Irmã.
o ADELINOVEGINI ·RANGHETTI morreu

A Associação de Micro e Peque
nas Empresas e do Empreendedor
Individual do Vale do Itapocu, pro
move de 19 a 22 de agosto o curso de
oratória modema nível básico. A ati-

,
vidade ocorre no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul e tem como objetivo
propiciar aos participantes um apri
moramento das técnicas de comuni

cação oral e corporal. O investimento
é de R$ 209,00 (nucleados e empre
endedores individuais associados), R$
230,00 (associados) e de R$ 345,00
(demais interessados). Informações
pelo telefone (47) 3275-7024 ou pelo
e-mail capacitacao@apevi.com.br.

-

na quarta-feira, dia 7 de agosto, em Jaraguá
do Sul. Ele tinha 79 anos e deixou enlutados

irmãos, esposa, filhos, genros, netos, bisnetos e

amigos. O sepultamento ocorreu no cemitério

municipal da Vila Lenzi.
o ERICAGREGOLEWITZCH HEISE morreu

na quarta-feira, dia 7 de agosto em Jaraguá do
Sul. Ela tinha 73 anos e deixou enlutados filhos,
filhas, genros, noras, netos, bisneto, irmãos
e demais parentes e amigos. O sepultamento
ocorreu no cemitério da Vila Lenzi.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

.

SORTEIO Nº 04787
1 º 72.449 1.000.000,00
2º 58.264 22.000,00
3º 83.159 16,300,00
4º 01.015 15,800,00
5º 45.949 15.680,00

QUINA
SORTEIO Nº 3262
18 - 44 - 59 - 63 - 70

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1373
18 - 24 - 29·30 - 33
38 - 43 - 44 - 55 - 57
63 - 68 - 70 . 73 - 74
86 - 87 - 90 . 93 - 97.

•

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1520
07 - 31 - 35 - 36 - 46 . 48

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1201
Primeiro Sorteio
39 . 42 ' 43 . 44 - ·45 . 46
Segundo Sorteio
07 . 15 . 24 . 35 . 39 - 41

A educação está ruim.
Outro dia ouvi uma

coordenadora de escola falando "a

gente vamos". Se ela fala assim; -

imagine o

aluno? Eu
acho

que está

esquisito.

Cemposif01
Zeca
Pagodin o,
em entrevista
à revista
IstoÉ

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP4
www.ocponline.com.br GERAL TERÇA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2013

Obras limitam tráfego em ponte
REDE Trabalhos de

instalação do novo

sistema de canalização
pluvial na rua Carlos

Eggert altera a

circulação do trânsito

Natália Trentin

A instalação da rede de tubu

..l"\..J.ação pluvial na Rua Carlos
Eggert, no bairro Vila Lalau,
deve manter a Ponte do Traba
lhador interditada até o final
da semana. O tráfego no local
deverá ser impedido para aber
tura de uma travessia entre os

dois lados da via. A ampliação
deve aumentar a capacidade de
escoamento da água, evitando

alagamentos em residências nas
áreas mais baixas da região.

As obras irão acontecer dia
riamente das 7h30 às 18 horas.
Segundo orientações da Dire
toria de Trânsito, os motoristas
deverão tomar rotas alternativas
durante o período (veja quadro).
O tráfego pela ponte será libera
do à noite. A atenção à sinaliza
ção deverá ser redobrada.

Esta é a segunda etapa das
obras de ampliação da tubula-

PACiêNCIA Trabalhos iniciaram ontem e devem durar toda a semana. Tráfego ficará restrito

ção na rua. Há cerca de um

mês e meio, a Secretaria de
Obras e Serviços Públicos ini
ciou a instalação de tubos de
um metro no primeiro trecho.
Agora, a segunda fase exige
mais mãos-de-obra, já que o

terreno é rochoso. "Essa tra

vessia não foi feita porque
precisa estourar uma pedra.
Vamos completar a ligação",
destacou o diretor da pasta,
Gilson Souza.

Ao todo 584 tubos, com ca-

pacidades de um metro e 80
centímetros serão instalados. O
investimento emmateriais será
de R$ aproximadamente 122,6
mil, . equipamentos e serviço
custarãoRs 40,,3mil, totalizan-

. do R$ 162,9 mil.

-

Guaramirim
- Cruzamentos das vias são alvo de atenção.

Sete cruzamentos em Gua
ramirim foram' indicados pela
Câmara de Vereadores como lo
cais críticos que exigem medidas
de segurança. Apenas um deles
tem o fluxo de veículos contro
lado por semáforos. Em outros

três pontos da cidade, o sistema
de rotatória foi adotado. Já os

demais' cruzamentos funcionam
sem um equipamento de trânsito

. específico.
A sugestão de instalação de

semáforo, feito pelo vereador
Altair Aguiar, partiu de reivindi

cações da comunidade. "Perce
bemos que as rotatórias não fun
cionam, as ruas não têm largura
o suficiente para a manobra. Mo
toristas e pedestres ficam inse

guros na hora de- transitar pelos
cruzamentos", afirmou.

Segundo o presidente do
Conselho Municipal de Trânsi
to, Gladecir Falcão, o gerencia-

menta das vias tem sido cons- conduzido ainda este ano. Como
tantemente debatido. A maior existem opiniões divergentes so

preocupação é não prejudicar a bre o assunto, Falcão não descar
mobilidade com a instalação dos ta a possibilidade de contratar

equipamentos, sendo que em ho- uma empresa especializada para
rários de pico o trânsito da BR-

.

analisar o sistema.
280 passa por dentro da cidade.
A instalação dos semáforos tam
bém está inviabilizada pela falta
de orçamento.

.

A principal medida tomada

pela administração.municipal
para promover mudanças no

setor será a municipalização do
trânsito. Com' isso, a respon
sabilidade pelo planejamento,
operação, fiscalização e educação
no trânsito dentro do perímetro
urbano serão assumidas pela
Prefeitura. "Há uma série de re

cursos e incentivos do Governo
Federal para municípios, prin
cipalmente para instalação de

equipamentos", destacou Falcão.
O estudo de medidas pode ser

AS VIAS SUGERIDAS
,

PARA OS SEMÁFOROS
• Rua 28 de Agosto no acesso

a Rua Henrique Friedmann
• Rua 28 de Agosto no acesso

a Rua Irineu Vilela Veiga
• Rua.28 de Agosto no acesso

a Rua Jõão Ossowski
• Rua 28 de Agosto no acesso

·

a Rua-João Soter Correa
• Rua 28 de Agosto no acesso

a Rua Ervino Hanemann
• No cruzamento das Rua João
ButschardtlNorberto Silveira
JúniorlVereador João Pereira
Lima No cruzamento 'da Rua
Irineu Vilela Veiga coma Rua
Geronimo Correa.

SCHROEDERFEST DEFINE A
RAINHA E AS PRINCESAS
A rainha e princesas da Schroederfest 2013 foram.
escolhidas no último sábado. Participaram do evento nove

candidatas. A' nova majestade é Bruna Caroline Fritzke.
YoneThais Buzzi é a primeira princesa (O) e Monitchelie
Ojhulia Braz, a segunda. Elas têm a tarefa de representar
o município em eventos oficiais e em festividades da

região. A Schroederfest acontece de 5 a 8 de setembro ..
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Morre oitava vítima
da gripe A no Vale

..�1J8m1iA Vítima era moradora de Schroeder. Das dez mil doses
das vacinas contra a gripe, só 'há agora para os grupos de risco

Verônica Lemus

Uma senhora do muni

cípio de Schroeder é
a oitava vítima da gripe in
fluenza na região. Com 66

anos, ela faleceu no último
sábado, dia 10. Um dia an
tes, na última sexta-feira,
foi confirmada a sétima
morte pela doença. A víti
ma foi um homem de Gua

ramirim, de 54 anos, que
havia falecido na segunda
feira, dia 5.

Mesmo com as duas
mortes recentes, o secre

tário de Saúde Ademar

Possamai, disse que a pre
feitura não deve, a princí
pio, comprar mais doses
da vacina contra a gripe,
seguindo orientações do
Ministério da Saúde. Na
semana passada, a' Pre
feitura de Jaraguá do Sul
determinara a compra de

iEDIOAÇf(m
Prefeitura de Jaraguá
do Sul não deve

comprar mais doses
das vacinas

-r.

dez mil doses da vacina
contra a gripe.

Gestantes�são
pritlmallas

Apesar da vacinação
ter sido encerrada, o se

cretário de Saúde infor
mou que ainda existem

algumas doses disponí
veis nas unidades de saúde

para as gestantes, para as

crianças que precisam da

segunda dose e para as

demais pessoas do grupo.
de risco, como idosos ou

que apresentam doenças
crônicas.

"Ocorreu tudo dentro do

esperado, a gente já tinha
ideia de que as 10 mil vaci
nas não seriam suficientes
para imunizar a todos", ava
liou o secretário. Com a se

gunqa etapa de vacinação,
Possamai considera que o

Plantões serão reavaliadoss
O diretor de Vigilância

Epidemiológica de Jaraguá
do Sul, Jackson Jacobi, in
formou que apenas 45 pes
soas domunicípio buscaram
o atendimento médico nas

unidades de saúde de plan
tão no último final de sema-

na. A diminuição na procu
ra, para Jacobi, é o resultado
dos trabalhos de prevenção
e conscientização realizados
nomunicípio.

Paraum novo plantão no
próximo final de semana, o

secretário de Saúde,Ademar

objetivo foi atingido. "O Mi
nistério da Saúde recomen
dava que 85% do grupo de
risco fosse vacinado, e nós

alcançamos 91% em maio.
Esse número agora deve ser
maior ainda", disse.

Em comunicado ofi
cial enviado à Secretaria
da Saúde na última sexta

feira, o diretor de Vigilância
. Epidemiológica do Estado,
Fábio de Faria, explicou que
"a estratégia de vacinação

.

em massa não foi adotada

pelo Ministério da Saúde,
por ser comprovadamente
ineficaz.Avacina não tem a

capacidade de eliminar ou
mesmo bloquear a trans

missão do vírus Influenza".
De acordo com Mi

nistério, a detecção de

anticorpos. protetores em

adultos saudáveis ocorre

entre duas a três semanas

após a vacinação e apresen-

Possamai, disse que será

preciso fazer uma avaliação
da necessidade demanter as
unidades de saúde abertas.

,

"Mas havendo procura é cla
ro que não vamos deixar de
atender e teremos plantão se
for preciso", disse.

ta duração de seis a 12 me

ses. O pico de anticorpos
acontece apôs quatro a seis
semanas da imunização. A
campanha nacional de va

cinação, realizada em abril
e maio deste ano, foi jus
tamente articulada para
que as pessoas estivessem

protegidas durante o in-
· vemo, período de maior
transmissão do vírus.

NÚMERosiaASBIP�:
• 162 casos suspeitos
• 57 confirmados

• 30 pacientes internados,
sendo 5 na UTI-do Hospital
São José (nenhum de
Jaraguá do Sul)

• 8 mortes, sendo 3 de

Jaraguá do Sul, 2 de

Guaramirim, 1 de Schroeder,
1 de Massaranduba
e 1 de Corupá

*Dados da Secretaria de Saúde, até
final da manhã de segunda-feira.

• A Clínica Alfa de Jaraguá
do Sul possui 25 doses

disponíveis da vacina contra
a gripe influenza. A previsão
é de que as unidades durem
até hoje. Cada vacina custa
o valor de R$ 70, preço
tabelado, sem descontós. O
ençlereço da clínica é: Rua
Marina Frutuoso, 244,
Centro. Telefone: 3275·3470

• O Sesi não tem mais
vacina à disposição. A
entidade vai avaliar se serão

compradas mais doses.

...

JAüUllJA Um guindaste é usado para facilitar os
trabalhos dos operários, numa altura de 30 metros

L

. IRatmimôDiD

Arena Jaraguá passapor uma
manutenção nas iluminárias

o sistema de ilumi- um guindaste para levar
nação da Arena Jaraguá os operários ao sistema

passa por um trabalho de luminárias. A altura do
de manutenção. As ações vão central da estrutura é
iniciaram ontem e devem de 30 metros. Serão tro
durar até sexta-feira. É ii cados trinta conjuntos de
primeira' vez que ocorre lâmpadas e reatores. Cada
esse procedimento desde um tem 1,5 mil watts.

que o complexo esportivo A manutenção faz-par-
foi inaugurado, em 2007. te do plano de revitali-

A operação é realiza- zação da Arena Jaraguá,
da pela empresa Prolux,' iniciado no começo de
de Curitiba (PR). O cus- 2013 e intensificado em

to é de R$ 20,7 mil pago maio, quando o municí
pela Fundação Municipal pio sediou uina edição do

'

de Esportes (FME). Para Ultimate Fighting Cham-
-...._�III!IIIIIIII!IIII...1fI!ÍII1IIIJIÍII , esse serviço é utilizado" pionship (U1i'C); '. I

(mJIlirAitilfl.$:
• Evitar ambientes fechados,
sem circulação de ar

• Lavar as mãos várias
. vezes ao dia
• Ao tossir ou espirrar,
tapar a boca e o nariz
com lenço descartável
ou com o antebraço

• Usar álcool gel nas mãos
• Não levar as mãos aos olhos,
boca ou nariz depois de
ter tocado em objetos
de uso coletivo;

• Não compartilhar copos,
talheres ou objetos de
uso pessoal;

• Procurar assistência médica
se surgirem sintomas que
possam ser confundidos
com os da infecção pelo
vírus da influenza tipo A.
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Devolução de sobras na votação de hoje
Oprojeto de lei que destina R$ 2,7

milhões das sobras do Orçamento
da Câmara à Prefeitura de Jaraguá do
Sul volta à pauta do Legislativo hoje. Na
última sessão, o texto foi retirado em

função de um pedido de vistas de Jair
Pedri (PSDB), que sugere a apresenta
ção de uma'emenda destinando parte do
recurso para Secretaria de Saúde, já que
no projeto original foi estipulado como

.

destino para as sobras a Secretaria de
Obras e encargos gerais. Para o líder de
governo, Arlindo Rincos (PP), Jair Pedri
está jogando para torcida, ao aproveitar
o momento e defender a compra de no
vas doses de vacina contra a gripe. "Isso
a Prefeitura já fez e agora o Estado deve
repassar novas doses. Aliás; o Executivo
tem autonomia para remanejar recur
sos para Saúde a,qualquer tempo. Infe-

1 �
,

�'(".,f!,"�'>�._lHarel .t)

Além de atuar como representantes dos bananicultores da região, principalmente
contra a ameaça de abertura do mercado ao Equador, o deputado federal, Mauro Ma
riani (PMDB), também solicitou ao ministro e colega de partido, Antonio Andrade, a
liberação de equipamentos para a-agricultura familiar.

,

Parabéns pelo seu trabalho como jornalista política. Tenho
acompanhado e gostado muito da forma ponderada que tens

apresentado os temas e sua opinião. Peço encarecidamente que
você seja a pessoa a criar uma ,força jornalística em prol da reforma

política urgente, mas uma reforma do interesse do povo e não dos

partidos. Precisamos eleger candidatos aqui da nossa regiãõ.
WJIS9JlI8Juch (P,SDJ3j,

Acompanhel seu trabalho em Brasília neste importante momento

político que o país vive. Precisamos que a imprensa ajude a

sociedade a cobrar a reforma política, como você tem feito.

emW�J1'lFimRii'e.pJeaemant�.

Parabéns para o jornal
e para você. Excelente

cobertura em Brasília,
de um assunto que
interessa a todos nós.

Reforma política já.
Carló�tcttefr
comelCiàntEr�.

Tenho gostado muito de te

ver literalmente vestindo

essa camiseta (do voto
distrital). Bem-vinda ao time,
também tenho a minha e há

anos apoio a causa.

D.atteJ'O)NntUlleB3
9:npjlarrp,JPdilJOJ"r,

lizmente tem muita gente jogando para
torcida, sem se preocupar com o municí
pio", alega Rincos. O repasse das sobras
foi acordado entre a Mesa Diretora da
Câmara e o prefeito Dieter Janssen (PP)
em julho e mesmo que a oposição ensaie
um discurso, abase aliada tem votos su

ficientes para aprovar o texto. A previ
são, segundo Rincos, é que o projeto não
receba emendas. -

. Diagnóstico
e plano

Luís Fernando Medeiros apresen
ta amanhã, no CPL (Centro de Profis
sionais Liberais), o raio-x do setor de
saúde de Jaraguá do Sul. O relatório,
que começou a ser feito em janeiro
deste ano, traz dados do atendimen
to na atenção básica, de média e alta

complexidade e será o pontapé para
elaboração do Plano Municipal de
Saúde para 2014 a 2017.

Novas ruas
As ruas Ruas Henrique Piazera

e Francisco Fischer passarão a in

tegrar o sistema de estacionamento
rotativo á partir do dia 22 deste mês,
conforme foi divulgado ontem pela
Prefeitura. A Hora Park adminis
tra atualmente 1.198 vagas, sendo
920 parquimetradas, 26 gratuitas e

destinadas a pessoas com deficiên
cia, 54 vagas para idosos, 182 para
motocicletas e 18 vagas para a zona

branca.

Libras a todos
Vitório Lazzaris (PMDB) comemo-

-

ra a aceitação do prefeito Dieter Jans- \

sen (PP) ao projeto "Ouvindo os Sur
dos". Ele apresentouontem o texto ao

Executivo. A ideia é viabilizar oficinas
de Libras gratuitas a diversos segmen
tos da sociedade. Q curso será oferecido
através de um convênio entre omunicí
pio e a Associação dos Surdos (ASJS),
com custo inferir a R$ 3 mil ao mês.

Coletivo na pauta
-,

A primeira reunião do grupo de
trabalho que vai discutir o sistema
de transporte coletivo foi agendada
para' o dia 21 de agosto, na Câmara de
Vereadores. Além dos parlamentares
Arlindo Rincos (PP), João Fiamoncini
(PT) e José de Ávila (PSD), participa
rão representantes do Executivo, da
concessionária de transporte, entida
des de classe e empresários.

TERÇA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2013
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Prefeito Dieter Janssen estará em

Brasília nesta terça e quarta-feira. Na
agenda, muita pressão para a liberação
de projetos já aprovadospelo governo'
federal. Um deles, de R$ 47 milhões

para pavimentação.

Defesa Civil aguarda a liberação dos
R$ 3,4 milhões do Estado para dar início
aos trabalhos de desassoreamento dos
rios. A pressa é para que a limpeza seja

iniciada e finalizada antes
da temporada de chuvas.

Vereadores de oposição querem a

presença do diretor de Trânsito, Rogério
'Kumlehn, na Casa. Eles reclamam que
os pedidos de instalação de redutores de
velocidade não.estão sendo atendidos.
Também pelo número de solicitações,
seria mais fácil obrigar as montadoras a
• implantar limitador de velocidade'

de no máximo 60Km/hora.

Jaraguá do Sul vai sediar, no dia 21 , o

1 Q Fórum Catarinense de Acessibilidade.
O evento acontecerá na Acijs e é

resultado de uma parceria da Comissão
de Acessibilidade do CREA-SC, Ipplan e

Prefeitura. As inscrições são gratuitas
e podem ser feitas até o dia 16 pelo
e-mail eventos@crea-sc.org.br.
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Relatório emitido pela-Pro- , trar na pauta de julgamento
curadoria Eleitoral de Santa do TRE-SC nas próximas se

Catarina rejeitou recurso das manas. Caso a Corte tenha o

coligações "Competência Ju- mesmo entendimento da Pro
ventude e Trabalho (DEMj curadoria, Reinke e Tassi terão
PPjPTjPR)" e "Massarandu- que deixar o cargo antes do jul
.ba crescendo com seriedade gamento de todos os recursos.
(PMDBjPSDBjPSD) e opinou No relatório, o procurador
para que seja mantida par- André Stefani Bertuol ainda
cialmente a decisão de 10 grau solicitou que fosse juntado aos

que determinou a cassação ,autos o resultado de audito
do diploma do prefeito Mario ria realizada pelo Tribunal de
Fernando Reinke (PSDB), e Contas do Estado (TCE), que
do vice, Armindo Sesar Tassi serviu como base dos funda
(PSDB), e excluiu a suspensão mentos apresentados no do
dos efeitos da sentença até o cumento. A análise do TCE
trânsito em julgado. apontou aumento nos gastos

O documento agora segue da administração municipal
para o relator, juiz Ivorí Luiz no ano eleitoral, principalmen
da Silva Scheffer, e deve en- te no que diz respeito à distri-

buição do macadame, que de I

acordo coma leimunicipal de
veria ser distribuído somente

para agricultores. Ontem mes

mo, Reinke conversou com

seus advogados e disse estar

confiante na possibilidade de
reverter a interpretação. "O pa
pel do procurador é denunciar.
A gente tem argumento para
contestar todas as denúncias e

é o que vamos fazer", afirmou o
prefeito por telefone. Uma das
medidas é que será solicitada
nova oportunidade para defe
sa apresentar argumentos já
que a Procuradoria pediu nova
inclusão de provas. Seamano
bra der certo, o julgamento no

TRE deve ser adiado.

, I

Cassação imediata
,

No Senado, uma reunião de líderes partidários deve definir, hoje, a pau
ta de votações. Há expectativa de análise, pela Comissão de Constituição e

Justiça (CCJ), da proposta de emenda constitucional que determina a perda
automática do mandato parlamentar em caso de condenação definitiva por
improbidade administrativaou crimes contra a administraçãopública.

'

Ingredientes
quentes
o segundo semestre legis

lativo vai começar a esquentar
nesta semana. Começando pelas
denúncias contra os três princi
pais partidos do pais, PT, PSDB
e PMDB. OS tucanos já ensaiam
até mesmo uma CPI para inves

tigar a campanha presidencial
que elegeu Dilma Rousseff. E em

meio a urn cenário de insatisfação
na base aliada, o governo tenta

minimizar o impacto da proposta
de orçamento impositivo, apro
vada pela ccr da Câmara, que
toma obrigatória a execução das
emendas parlamentares. Ainda
na Câmara, outro desafio é con

cluir a votação do projeto que dis
tribui o dinheiro arrecadado com
os royalties do petróleo. Além
disso, mais uma audiência públi
ca deve acontecer para discutir a
reforma política, dessa vez, com a

participação da OAB.

Farra nos aluguéis de carros
Segundo levantamento realizado pelo site Congresso em Foco,

entre junho 2012 e o mesmo mês de 2013, a Câmara dos Deputa
dos desembolsou mais de R$ 31 milhões em aluguéis de veículos e

R$ 22,8 milhões com combustíveis e lubrificantes. O montante é
.suficíente para comprarmil carros populares. O recordista de gas
tos foi o deputado Amon Bezerra (PTB-CE). Desde 2012, ele gasta
todo mês R$ 21,3 mil para locar cinco carros, sendo três de luxo,
urna Toyota Hilux, umaMitsubishi Pajem, e urna Triton.

Protesto criativo
Segue protesto dos policiais civis contra o governadorRaimundo Colom

bo (PSD). A decisão é de que, onde Colombo estiver, representantes da ca
tegoria estarão lá pedindomelhores salários. Ea criatividade também está a
serviço da reivindicação. NoYonIube, foi postado urn vídeo gravado por dois
policiais, o "Blues da Dignidade".

ro
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Exemplo do Paraná
oTribunal de Justiça do Paraná está dando exemplo ao país

ao ser o recordista no julgamento de denúncias de corrupção.
Além disso, vem formando magistrados especializados no as

sunto e ampliando o número de varas-de Fazenda Pública no

interior. Como resultado, o Estado já cumpriu 99% da chamada
meta 18 do Conselho Nacional de Ju�tiça, que estabelece que

.

todas as ações de improbidade administrativa e crimes contra
a administração pública ajuizadas até 2011 sejam julgadas até o
fim deste ano. Amédia nacional-é de-43,S%.

Código
Ambiental

Aprovação
aumenta

AComissão de Constituição
e Justiça (CCJ) da Assembleia
de Santa Catarina começa a

analisar nesta 'semana o pro
jeto .que muda vários pontos
do Código Estadual dó Meio
Ambiente. Entre as principais
mudanças estão o tamanho da

pequena propriedade rural, as
distâncias nasmargens dos rios
em áreas de preservação per
manente e a extinção da obri

gatoriedade de averbação de
reserva legal em cartório.

Pesquisa doDatafolha di
vulgada ontem mostra que
aumentou a aprovação, à

contratação de médicos es

trangeiros no Brasil. Segun
do olevantamento, S4%.dos
entrevistados são 'favoráveis
ao projeto do governo fede
ral. No fim de junho, o índi
ce. de aprovação era de 4r>A>.

,

Da mesma forma, 48% eram

contrários ao projeto na pes
quisa, de junho -agora, esse

,

percentual caiu para 40%.

PMDB com Colombo
'Está cada dia mais definido. O PMDR.deve reeditar dobra

dinha com Raimundo Colombo (PSD) nas eleições do próxí
mo ano. Quem vem costurando a aliança mais uma vez é o

senador Luiz Henrique da Silveira.

.1.sanllJJJes
'

tãlCJiIbJ-----,·
I

..

•
� --�11--_IJT1Q)�1--

SSP9v&'Afit tMt'j..�OO> 11!!&!iIlól§!il�llgim!lIl!MI§!!>�g�Dffllii1.á'Mtilft;jlªâ.&.Illilâ:J'.tRh

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



oep8
www.ocponline.com.br TERÇA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2013

Proposta ampliá
o vale transporte
INDICAÇÃIO
Ideia é estender
desconto de 50%

na tarifa para tOdos

os funcionários das
escolas municipais

Carolina Veiga
-

Overeador Eugênio Ju-raszek (PP_) pretende
apresentar projeto para
aumentar a quantidade
de funcionários da Se
cretaria da Educação de
Jaraguá do Sul que são
beneficiados

r

com O des-
-

conto de 50% na tarifa do

transporte-público muni

cipal. A proposta 149/2Ó13
altera o artigo 62 da Lei

municipal n? 2218, regula
mentada pelo Decreto n?

6703/2009, que restringe o
- direito aos professores do
pré-escolar, fundamental
e de jovens e adultos.

A previsão é de que a

proposta seja apresentada
na Comissão de Legisla
ção, Justiça e Redação Fi
nal na próxima segunda
feira e, se receber parecer
favorável, encaminhada

para votação em plenário
na sessão de terça-feira.

Juraszek inclui entre os

,-beneficiados os demais

profissionais que atuam

nas escolas municipais da

cidade, como as meren

deiras, serventes, auxilia
res e recreadores. "A ideia
é ampliar o benefício para
os profissionais que pos
suem remuneração menor
e não contam com esse

desconto", explica.
O secretário de Educa

ção de Jaraguá do Sul, EI
son Cardozo, se diz favo
rável ao projeto e afirma

que atualmente os funcio
nários que mais precisam
não recebem o desconto.
"Há funcionários mais

humildes, como as ser

ventes e merendeiras, que
realmente precisam des
se desconto: Seria muito
bem-vindo". De acordo
com Cardozo, cerca de
1000 professores da rede

municipal reçebem o des
conto hoje.

� ..:r::-..:..:r:::..:Ii-
'-t:-ICJ',a..u:.u.liV'� __

De acordo com o ge
rente operacional da Via

ção Canarinho,
-

Rubens

Missfeldt, atualmente, o

desconto na tarifa aos pro-

LÚCIOSASSI

MAlS M20lCOS Possamai espera confirmação do

profissional selecionado para atuar em Jaraguá do Sul

sEHEFíCto Proposta de Jurazsek garante desconto
de 50% na tarifa de ônibus aos servidores da Educação

fissionais da Educação, que um impacto no valor global
soma R$ 27,5J!ill, é rateado do passe. "Não há justiça
no valor do vale transporte social em ampliar esses be
pago pelos demais usuá- -neficíos sem indicar uma
rios do sistema. Qualquer fonte de renda. O custo é
aumento no número' de

-

dividido entre os demais
beneficiados,' então, teria usuários", afirma.

SenÇJlptiltJig
Concurso direciona
v-agas paramais fiscais

documento. Com isso, ele
vai ganhando descontos na

hora de pagar tributos como
IPTIJ. "Em Jaraguá do Sul

ninguém pede nota fiscal,
com esse modelo; aí toda a

população acaba sendo fiscal.
também", disse o secretário.

Uma das atuações do.
setor de fiscalização está
na checagem dos alvarás

. localização e permanência
em estabelecimentos de Já

raguá do Sul. Nessa ação é
verificado se há irregulari
dade nas informações dos
documentos. Segundo o

fiscal de posturas da Prefeí

tura,CarlosPisk�osalvarás
são necessários para que os

estabelecimentos possam
receber o número do CNPJ,
através do-qual os impostos �

são arrecadados.
Sem o alvará, o muni

cípio., perde receita e, no

comércio, dá espaço para a

concorrência desleal, já que
o empresário informal, por
sonegar Imposto, consegue
vender com preço barato.

Mesmo tendo o aívará,
os estabelecimentos podem
estar irregulares se não atu
alizarem as informações. Se
gundo o fiscal de posturas,
qualquer mudança na área
do estabelecimento, como

as comuns ampliações, deve
ser notificada e alterada.

A prefeitura de Jaraguá do Sul

lançou na semana passada
um concurso público. para
a contratação de 173 novos

servidores em diversas áreas.
As inscrições seguem até o dia
6 de setembro. As informações
no site wwwsociesc.org.br-

Sa"d:0illlue

lista aponta ummé-dico estrangeiro para Jaraguá

O setor de fiscalização
da Prefeitura de Jaraguá do
Sul será reforçado no con

trole de tributos e obras.
Para aumentar a eficiência
do setor, três fiscais - tribu

tarista, de edificações e de

posturas - serão contratados
através do concurso público
que foi aberto recentemente.
Há previsão da Secretaria de
Administração é aumentar

a quantidade de servidores
nos próximos anos.

Pela falta de fiscais em

quantidade necessária, o

município não consegue fis
calizar todos os estabeleci
mentos, deixando de arreca
dar impostos que poderiam

.

ser revertidos em investi
mentos nomunicípio.

Além disso, está em es

tudo na Secretaria de Admi

nistração a adoção do siste
ma de nota fiscal semelhante
ao que vigora em São Paulo.
Nesse modelo, segundo ex

�.
-

p��u o secretário da Past:a
. Sérgio Kuchenbecker, o CI-

dadão se cadastra na Prefei
tura e ao comprar produtos
e serviços na cidade pede a

nota fiscal com seu CPF no SOBREOCOHaJRSO

Deve ser divulgada hoje
. pelo Ministério da Saúde

(MS) a lista oficial com os
médicos nacionais e es

trangeiros homologados
para trabalhar nas cidades
brasileiras, por meio do

programa Mais Médicos.

Jaraguá do Sul aparece na

listagem preliminar, divul
gada no último dia 9, com
um médico estrangeiro

� cadastrado para atuar em

uma unidade básica do

município.
Para constar na lista fi

nal, o profissional Hectar
Leon Romero tinha até on-

. tem para homologar a ins

crição e aceitar o local para o
qual foi designadopelo siste
ma eletrônico do Ministério

. da Saúde. Se confirmada
a inscrição de Romero, ele.
deve chegar em setembro,
de acordo com dMS.

A expectativa, de acor

do com o secretário de Saú

de, Adernar Põssamai, é a

de que o médico inicie os.

atendimentos o mais breve
possível. "Vamos enviá-lo

para a unidade de saúde

para a qúal foi seleciona
do. Ele receberá as orien

tações necessárias sobre

como funciona o sistema e

deverá cumprir as 40 horas
estipuladae", explicou. Ja

raguá do Sul aderiu ao pro
grama e cadastrou quatro
unidades dé saúde.

, A listagem preliminar
aponta que para osmunicí

pios de Santa Catarina de
verão vir 54 profissionais.
Destes, 21 são estrangeiros
e ,22 brasileiros, todos for
mados por universidades
do exterior:Brasileiros for
mados aqui são 11. A região

.

da capital receberá 12 (seis
estrangeiros) para atuar

nos municípios de Flo-

rianópolis, Biguaçu e São
José e Palhoça. Entre os

municípios catarinenses, o
que deve receber o maior
número é Blumenau, com
nove selecionados, entre

eles, quatro estrangeiros.
Em outubro, os profis

sionais selecionados de
vem participar do curso de

especialização em Atenção
Básica. \O curso é semipre
sendal e o profissional de
verá cumprir o mínimo de

360 horas 'e ter desempe
nho considerado satisfató
rio, caso contrário, poderá
ser desligado do programa.
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Exposição
fotográfica
do Estado
EM JARAGUÁ Mostra_com imagens
destaca as características da cultura
e das paisagens de-Santa Catarina

Bárbara Elice

A s diferentes belezas ca-

1"\tarinenses, capturadas
,

por lentes de admiradores,
. ganharam espaço dentro.do
Museu Histórico Emilio da

Silva; em Jaraguá do Sul.
As 81 fotografias, seleciona
das,num concurso estadual,
integram a exposição "San
ta Catarina, riqueza de um

povo".Amostra está instala
da 'na salaAmadeus Mah:fud
até 31 de agosto. A visitação ,

é gratuita.
. A.coleção de imagens é o

resultado do 1° Prêmio Fe

cam de Fotografia, realizado
entre setembro de 2012 e

janeiro de 2013. Foram se

lecionadas as fotografias que
melhor -rctratam a cultura

.. catarinense, .com foco nas

paisagens, eventos, mani
.

festações populares, artes e

equipamentos turísticos:
As fotografias foram

produzidas por profissio
nais e amadores. "Eles

.
saíram em busca de refe
rências culturais, arquite
tônicas; sobre a agricultu-

.

ra, paisagens do litoral e
também do interior do Es

tado", afirma o historiador
Ademir Pfiffer. Com isso,
a mostra apresenta regis
tros de atividades como a

pesca, o rodeio, a Festa de
Iemanjá e a Oktoberfest.
Além dos eventos; há re

gistros da ponte Hercílio

Luz, praia de Bombinhas,
Cachoeira Paulista e da

edificação histórica de .

São Francisco do Sul, por
exemplo.

Segundo Pfiffer, a aber- .

tura da exposição em Jara

guá do Sul está vinculada
. à memória da fundação da

capitania de Santa Catarina,
.

que ocorreu em 11 de agosto
de 1738. Com essamedida, ó

. reiportuguês D. JoãoVfun
dou a primeira unidade ad
ministrativa do império na

região Sul, o que culminou
no fortalecimento dos lito

rais, a elevação de Laguna à
categoria de vila e na coloni

zação de povoados.
"É significativo trazer

(a mostrá) porque ela nos

remete à questão da identi
dade catarinense. A riqueza

-

patrimonial é muito acentu

ada e a questão da identida
de étnica é marcante. Expo
sições como essa ajudam a

reavivar a memória de que
Santa Catarina é um Estado
autônomo e temos a própria
cultura; a domulticulturalis
mo" avalia Pfiffer .

"Santa Catarina, riqueza
de um povo" é promovida
pelo Museu Histórico EInÍ-

.

lio Silva, em parceria com o

Arquivo Histórico Munici

pal Pastor Wilhelm Lange,
de Guaramirim. A mostra
está aberta de terça a sexta
feira, das 8h às nhjo e das

13h30 às 16h30; aos sába

dos, das 9h às 12h e aos do

mingos, das lSh às 18h. O '

museu fica na PraçaÂngelo
Piazera, na Avenida Mare
chal Deodoro da Fonseca, n
247, Centro.

Duas exposições
na Católica SC

A Católica SC recebe duas ex

posições, neste mês. Na Biblioteca
'Padre Elemar Scheid está instalada
até 18 de agosto a mostra fotográ
fica "Transitório Conflitante", de
Fabrizio Motta. O conjunto de oito

imagens, registradas no período em

que o autor trabalhou como repór
ter fotográfico em Joinville, propõe
a reflexão sobre a mobilidade urba
na. "Em cada sobreposição de ima

gens a proposta é extrapolar os pla
nos documentais da fotografia e nos

remeter a cenas conflitantes desta
rotina tão adversa", comentaMotta.

Outra exposição, montada na

.

entrada do prédio da.biblioteca,
. é uma coleção particular de moe

das e cédulas de dinheiro antigas.
"O Dinheiro Através dos. Tempos",
do funcionário da instituição, An
tônio Carlos Becker, reúne peças
datadas desde o ano de 1828.

.

As duas atrações são gratuitas
e abertas ao público. A biblioteca
está localizada a Rua dos Imigran
tes, 500, Vila Rau. 0 horário de vi

sitação é de segunda a sexta-feira,
das 7h3'0 às zzhgomin, e aos sába
dos, das 8h às 13h.

POSTAIS Registros mostram diversas cenas, de diferentes reqiões
. do Estado, com destaque para a cultura e os cenários naturais

COTIDIANO Fotografia de Fabrizio Motta (abaixo) evidencia os

conflitos da mobilidade urbana, com sobreposição de imagens

Mais 100 bolsas de estudos no Incentivando Talentos
o projeto Incentivando Talentos, da Fundação Após o resultado, os aprov.ados devem procu-

Cultural de Jaraguá do Sul, disponibilizará mais 100 rar a Fundação Cultural para efetuar a matrícula.
-bolsas'de estudo neste semestre. O edital recebeu 178 As aulas iniciam em agosto e seguem até dezem

·inscrições. Uma comissão deverá avaliar a renda fa- bro. As bolsas de estudo serão subsidiadas com

miliar e o conhecimento técnico dos interessados em recursos do Fundo Municipal de Cultura. Essa é

ganhar o benefício, que varia de R$ 40 aR$ So.Alista a segunda edição do projeto neste ano.Em abril,
dos selecionados será divulgada no site cultura.jara- o edital recebeu 268 inscrições e financiou os éstu

,.
guadosul.com.br, no dia 14 de agosto. dos de 215 selecionados. . 'I

.L:�",·�ic"';'�$�:i'���J,��tt1t��ll�Ul!�:I:ll<é��;l\�l!!,,�JAL�;b-f�tl;tU!tUUUll;i\lJJllJ;i�J-LlIJJLUc _J�:.J�,UJ·lJU;:;=z�:�.i,i,.ti��t:l!k�:!<Will;J�
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Daniel Medeiros I

Graduado em Comunicação Social r- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica e daniell.cinema@gmail.com

o Hobbit - Uma Jornada Inesperada
" -

Eimpossível nãocomparar Uma Jornada

Inesperada, primeiro
capítulo da adaptação para
os cinemas do clássico O

Hobbit, com o A Sociedade
do Anel, primeiro capítulo
da trilogia O Senhor dos
Anéis, lançado 11 anos antes.

Além de se ambientarem no

mesmo universo e contarem
com alguns dos mesmos
personagens, ambos são
dirigidos por Peter Jackson,
o que faz cóm que esse

_ aguardado retorno à Terra-Média seja
também um exercício de nostalgia para .

aqueles que, como eu, passavam os

finais de ano dentro da sala de cinema.
Entretanto, Uma Jornada Inesperada
não serve apenas para matar saudades
de nossos personagens queridos,
mas também para contar os feitos e

façanhas de Bilbo Bolseiro em .sua

juventude, inclusive seu fatídico
encontro com o Um Anel... ou assim
era para ser. O problema é que, em
meio a uma realização equivocada
e um resultado apenas positivo,
as comparações mencionadas »>

anteriormente acabam servindo mais

para acentuar os defeitos desse novo
longa do que para equipará-lo aos

-

anteriores.

A trama é contada através das -

memórias de Bilbo e mostra a história
dos anões da Terra-Média que levaram
uma vida de trabalho e riqueza até
perderem tudo para o temível dragão
Smaug. Sem rumo e sem liderança,
a raça se dispersa pela Terra-Média.
É então que um pequeno grupo é
formado para tentar reaver seu antigo
lar. E quando a empreitada precisa
de alguém com habilidade de passar
despercebido, entra em cena o pequeno
e até então desconhecido hobbit.
Apresentando desde o início sérios
problemas de ritmo, Jackson se

assemelha aos anões mostrados em
seu filme ao se tornar vítima da sua

própria "ganância") realizando urna.
nova trilogia, com base em uma história
que, claramente, não tem necessidade

de tanto. Sendo assim, toda a

trama do primeiro capítulo se.
resume a Bilbo ser aceito no

grupo e aos anões conseguirem
ler um mapa que possibilitaria
(no futuro, não agora) a sua
entrada na caverna de Smaug
(isso em quase 3 horas de
duraçãol), E quando me refiro

.

a "os anões", surge aí o segundo
grande problema de Ó Hobbit:
a falta de cuidado com os

personagens. Dos 13 membros
do grupo, terminamos o filme

.

conhecendo apenas um, o líder.
Entretanto, se narrativamente sua

concepção falha, esteticamente ela

continua excepcional. O brilhantismo
do diretor é notado em sequências

.

exuberantes como o belíssimo
flashback da batalha dos anões pelo
controle das minas de Moria. Nesse
sentido, O Hobbit: Uma Jornada
Inesperada funciona somente como

um exercício de nostalgia, mas não
se sustenta como

filme. Tomarâ que
o segundo capítulo-
seja melhor.
Direção: Peter
Jackson. Elenco:
Martin Freeman,
fimMcKellen,
RichardArmitage.

Clique animal

CISSA Sou uma

gatinha linda, fofa
e dócil. Já estou
castrada. Me
adota? Contato
com Terezinha, rio
telefone: 8487-2260

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

FIFI Posso ser sua melhor amiga? Sou dócil
e adoro brincar. Estou castrada. Contato com

Terezinha, no telefone: 8487-2260
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Adolar Dallmann
Allan C. Petry
Anderson Kiihne

Caetana G. Vieira
Carmem Klein Milbratz
Danielle Feder
Denise De Fatima Andrade
DeSouza

Diva Moreira -

_

. Eduardo Gazzala
Evandro Elias Mader
Gabriella Melchioretto
Geovani Avila
Heloisa Camile Irnst
IvaldoWandersel
Ivone Schmidt

Jéssica Klein

Julian Diogo Iornasefi Freitag
Leandro Krueger
Lucas A. Kuskowski
Luis H. S. Couto

Maisa Cornelsen
Marciel Martins

Mareio Luis Bolduan
Mareio Orlandir Gumz
Maria Leonir Veloso
Maria S. P. de Lima
Maria Terezinha G. Fodi
Patricia Venceslau
Rafaela Pomianowsky
Rosana P. Imroth
Ruan Verbinem
Salete Darius
Selma Krauss

Sérgio da Silva
Sunamita Huller Fagundes
Nunes

I

Suzaln Kamke

William Petry
Mareio Luis Bolduan

• Marcello Novaes, ator
• Lidi Lisboa, atriz
• Kate Hansen, atriz

Curiosidade
13 de agosto .. ;

... é o 2250 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 140 para acabar o
ano. 1923 - Inauguração
do hotel Copacabana
Palace, no Rio de Janeiro.
1937 - Fundada a União
Nacional dos Estudantes
(UNE). 2010 - Ocorrem
as Perseidas (chuva de
meteoros), em várias partes
domundo. Fonte:Wilipedia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FOTOS REPRODUÇÃO

Nem quente, iiemfrio.O tempo1ouco voltou!

Quem aí nunca quis ter em casa aquele
cabelo maravilhoso de salão? Afinal é sem
pre aquela coisa: no salão de beleza todo
mundo fica linda, com o cabelo hidratado,
um brilho,maravilhoso, o volume na me

dida, mas é só chegar em casa e mexermos

nele pra ele voltar a ficar uma nhaca não é
assim? Daí o pensamento que fica é: porque
não fica igual ficou no cabeleireiro, hein?

Acontece que, sabendo desse nos-

so momento de sofrimento e pensando
em como nós ajudar, a Aneethum lan

çou uma linha de tratamento para cabelo
com shampoo and máscara bem digno de
salão, pra gente usar em casa mesmo! O
nome da linhaêAneethun Queen (Másca
ra e Shampoo Magestic), e eu usei e posso
dizer: é uma maravilha.

O procedimento é prático e rápido
(como fazemos no chuveiro com o sham-

poo e condicionador ou máscara do dia a

dia) apenas o resultado que é totalmente
diferente. É como se você fizesse uma hi

dratação no salão.
A linha é recomendada para todos os ti

pos de cabelo e além de hidratar profunda
mente os produtos dão um brilho intenso e

deixam os cabelos com o volume namedida
e um caimento divino. Amei, amei e amei

girls! Super recomendo!

E a vontade de sentar na frente do
armário e chorar também, não émeni
nas? Afinal a gente nunca. sabe o que
vestir nessesmomentos que não é nem

.

quente nem frio; que tem chuva e tem.

sol no mesmo dia. É complicado adi
vinhar o tempo, eu sei, mas para tudo
dá-se um jeitinho e nesse caso - como

aquele frio de doer o queixo foi embora.
- uma boa é apostar em peças que po
dem ser tiradas caso esquente ou co

locadas caso esfrie. Como é o caso do
lençosjpashimina no pescoço. Além
de dar uma _carinha super moderna e

fashionista ao look de quebra esquen
ta. Para apostar em .medo girls.

* Dica: se ficar muito quente, tire
o lenço do pescoço e faça um penteado
bacana com ele.

Dica de beleza:
. Tratando os cabelos em casa como no salão

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já Sabem, não é? Para mandar email com
perguntas, dúvldãs ou sugestões, escreva para: mic�ma�ho@monalisadebatom.com. Beijokas! ••Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bom' dia, urbe sorriso. Hoje
é terça-feira, dia 13 de agosto de

2013. Começamos mais um dia
em nossas vidas. A coluna da
semana será um pouco 'ralinha',
pois estou curtindo uns dias de
frio em Bariloche. Mas logo estou
de volta com as baterias recarre

gadas e com a frasqueira cheia de
novidades. E vamos que vamos

à coluna. Antes, uma frase para
você curtir: "O ser humano vive
da razão e sobrevive de sonhos"

(François de La Rochefoucald).

Juntos

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

ATUALIZAÇÃO Palloma e Noeli, do salão Nezita

Hair Studio, em curso na Academia Llongueras, de
Buenos Aires. Vêm novidades por aí!

Jaqueline Santos e Jacson Dalpiaz é outro
casalzinho que desfila nas baladas da moda.

Dica de terça-feira
Curtir as delícias do restaurante San Sushi,

que, aliás, está cada vez melhor.

PARABÉNS
Hoje quem
recebe os

parabéns é
a querida
Meg Morgan,
ladeada

pelas alunas
,do jump da'
academia

Avante

que, aliás,
completa
um ano de
sucesso.

Parabéns!

CarneSuina

Cerveja
Itaipava cx c/ I Z 350m'

Buxixo
Aquela historia de patentear a

Garage, nome do senadinho mais
famoso de Jaraguá do Sul, está
dandomuito pano pramanga. Fi

quei sabendo poraqui que esta se
mana ainda rola uma reunião de

, urgência com os conselheiros do
clube de amigos. Tudo leva a crer

que pode pintar a primeira a ex

pulsão. Seguindo o mote: "quem
viver, verá". Volto ao assunto.

Café colonial
No sábado, a Confeitaria Bela

Catarina, uma das mais pontua
das da região, aproveitando clima
de frio, promove saboroso café co
lonial. Será a partir das 15 horas.

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Agradeço de coração quem
lembrou com carinho deste
colunista pela passagem do

Dia dos Pais.
• • •

Na próxima sexta-feira, dia 16,
o empresário; Zeca Hausis,

.

empresta a bela área de festa
da sua casa para tradicional

rescaldo da Stammtisch 2013, da
Barraca do Beta & do Moa.

• • •

Jussara Naes aterrisa na
• sexta-feira na urbe sorriso.
Vem curtir o níver da mamis,
Beth, e rever sua constelação
de amigos do coração. Retorna

para Sampa no domingo.

3370-3242

CIRCULANDO Marcaram presença na

11 ª Stammtisch, Ana Carolina Schmidt e Oani FTohr

Pensando bem...

Causa de muitos sofrimentos é a eterna insistência do

ser humano. em colocar interrogações nas situações em que
Deus colocou ponto final.

.

Feijoada doMoa
Dia 26 de agosto começam a ser vendidos

os 200 primeiros ingressos para a 13a Feijoada
doMoa, que ocorre dia 26 de outubro, na Epic.
E o que é melhor: todos os convites vêm acom

panhados de urna chave. Quer saber mais?

Aguarde!
FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Reúne
Andrea Bassani reúne os ami

gos no fim de semana e promove
um rodízio de sushi e sashimi em

sua bela casa. É para celebrar a

chegado do filho, Reinaldo, que
mora na Bahia.

"
Somos o que pensamos.

\

Tudo o que somos surge

'com nossos pensamentos.
Com nossos pensamentos,
fazemos o nosso mundo.

Buda-

-

NIVER A elegante
Joelma Cani, foi
a aniversariante

mais festejada do
último dia 10. Tim
tim para você

BELA Tatti

Rodrigues na

concorrida
Stammtisch

de Jaraguá
do Sul
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ê moagoncalvesrginetuno.com.br

TE CONTEI

• Carla Winter, Patricia
Pereira e Jaque Schmitz já
compraram -a passagem. O
trio vai curtir a começo da

primavera em Porto Seguro.

• No final de semana

vai rolar, no Espaço do
Oca, shaw com a banda

Tequila Baby.

• Márcio Bonni e Erica
Donini marcaram para Q

dia 24 de agosto a troca de

alianças n� mão direita.

Nelsinho Pereira escolheu
um elegante hotel fazenda

para curtir em família o Dia
dos Pais. Bom demais!

Já fez caridade hoje?

Com essa, fui!

laragllfâ.Sut41321S.080aJ,\)'i.ij!r,���JiiJHilJlf1illw��I.�-lR!!falP.�lilJj,
Po' ar Imports

Blumenau • Bal. Camboriú • jaraguá do Sul
jbinville • Florianópolis· São José

'Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veírulos médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da

J.oPower, O estudo foi baseado em mais de 6500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veículos de passeio no Brasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções

de dientes pesqolsados nos meses de abril a setembro de 2012, Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site www.jdpowerdobrasil.com.Fonte:J.o.PowerandAssociates.MaisAlta Satisfação R it I'
. . ,

di'd d
Geral doCliente para fabricantes de veículosde passeio, Declaraçào de Consumode Combustível em conformidade coma Portaria Inmetron"OlO/2012, espe! e os Imites ':e ve oei a _

e.

\
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Tirinhas
QUER CONTI\I.lI.)AR MOI<ANOO NESSA

CAsA,TERA QUE TRf\&H=R.

WILLilRAtJOO.CorfI."

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Wolverine: Imortal Ação -Leq. - 128 min - Censura: 12 anos -

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

Diariamente - 13h30, 15h30, 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, 15h45

JOINVILLE
• GNC GARTEN

.

• Os Smurls 2 - 13:20 15:30 17:40 19:50 - 3D - DUB . Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros Pré-estrela - 22:00 . 3D . LEG . Aventura
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:00 15:00· DUB - Animação
• Wolverine: Imortal - 17:00 19:2521 :50 . LEG . Ação
• Red 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos· 22:10 - LEG - Ação
• Os Smurls 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 - 16:4021:10 - NAC - Comédia
• Círculo de Fogo - 13:40 16:20 19:0021 :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 Smurls 2 - 13:50 16:20 - 3D - DUB - Comédia
• Círculo de Fogo - 18:45 - 3D - DU.B - Ação
• Círculo de Fogo - 21 :30 - 3D - LEG - Ação
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:00 15:.00 - DUB - Animação
• Wolverine: Imortal- 17:00 19:3022:00 - DUB - Ação
• Os Smurls 2 - 13:10 15:20 17:30 - DUB - Comédia
• Red 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos - 19:45 22:10 - LEG - Ação

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

TERÇA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2013

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Tempo muda
Predomínio de nuvens em todas
as cidades e apenas alguns
períodos de melhoria. Chance de
chuva durante à tarde, no Oeste,
Serra e Sul e mais no final do dia/
noite nas óutras regiões. Frio
para as três regiões onde a

chuva chega primeiro.

-
Ensolarado

AMANHÃ·
MíN: 7°e
MÁX: 17°e

Parcialmente
Nublado

� �
� 4'

QUINTA
Instável

MíN: s-e
MÁX: 18°e

Nublado

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

soe •

·ls·4PC

6/8 �
14/8 SEXTA •CHEIA 20/8 MíN: 7°e
28/8 MÁX: 18°e Trovoada

HORIZONTAIS
1. A cidade santa dos muçulmanos, na Arábia Saudita
/ Emitir (o gato) a sua voz

2. Elemento de composição: ombro I (Pop.) Maconha
3. Cumprimentos, saudações
4. As atômicas são as mais mortíferas / Uma con

soante nasal
5. Livre de taxas, impostos etc. / Uma maneita de se

escrever segundo
6. Sem ninguém I Fechar em volta
7. Batida com a característica protuberância do rosto
8. (Gír.) O que causa prazer
9. Instrumento musical elétrico, de teclado com 32

teclas, inventado em 1930 / Iniciais do humorista
Aragão

10. A maior ilha do Mediterrâneo, pertencente à Itália
11. Bairro londrino, centro da vida noturna da capital
/ A ilha da América Central cuja capital é Havana

12. Espécie de peneira I Andar sem destino
13. Trabalho noturno, após o expediente I Ab�e_yiatura

de Estados Unidos da América do Norte.

VERTICAIS
1. O escritor e jornalista Fernando, de "Olga" I Con

tração de preposição e pronome demonstrativo 13

feminino, plural
2. O piloto paulistano FiHipaldi / Um cliente do ocu

lista
3. (ReI.) Festeja-se com Damião / Alcançar, conseguir

(qualquer coisa vantajosa)
'4. Que não tem inteligência ou juízo
5. Gênero de espetáculo leve e humorístico, que extrai

sua comicidade do absurdo, do ridículo, do gro
tesco, da troça e da crítica social/Forma carinho
sa do neto chamar a mãe-da mãe

6. Uma forma de abreviar o nome do quinto mês do
calendário I Diz-se da lei que cria órgãos da admi
nistração pública·

7. Forma sertaneja e popular de até / Gato, em inglês
I Clímax, apogeu

8. Que causa a angústia que p-recede a morte I Gran
de mala revestida com tampa convexa

9. Arbusto espinhoso de jardim I Grande papagaio de
longa cauda e bela plumagem.
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Ester afirma a Alberto que ficará com a guarda da filha.
Zuleika promete a Ester testemunhar a seu favor no processo
de guarda de Laurinha. Chico conta a Taís que Dionísio amea
çou Candinho quando nasceu, caso Maria Adnia não sumisse

de Vila dos Ventos. Taís demonstra interesse por Candinho e

conversa com Simone sobre a possibilidade de ajudá-lo. Guio
mar decide depor em favor de Ester. Alberto dá para Yvete e

Kátia um colar de diamante para que possa contar com seu

apoio no processo. O juiz confere a guarda de Laurinha a Ester.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Amora percebe que Fabinho gravou sua confissão. Damá

ris se revolta com a campanha feita por TIto e Mel. Pedrinho
fica animado com o comercial do Kim Park, e Wilson eíogia
"Érico. Rosemere afirma que Renata não tem mais chance de

reconquistar Érico. Vinny fica entediado com Vanessa. Damá
ris flagrá Palmira e Natan na Class Mídia. Malu e Bento pen
sam um no outro. Rosemere se emociona com o presente cue
recebe de Perácio,Wilson toma o carro de Mel para saldar as
dívidas da festa de Fabinho. Salma tenta convencer Gilson
a não contar para Fabinho que ele é o filho de Wilson. Silvia
avisa a Érico sobre o interesse de Natan em Palmira. Plínio e

Irene levam Bento para a clínica Fabinho pede abrigo na casa

de Gilson, que decide revelar para o vilão quem são seus pais.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Bruno mostra a echarpe em que Paulinha estava envolta

e Paloma confirma que ela é sua filha. Thales comenta com

Leila que viu Nicole na mansão, mas ela não acredita. Félix

vê Anjinho na festa e o manda para casa. O vilão marca um

encontro com Ninho em um restaurante. Carlito vê Valdirene
com Ignácio e fica arrasado. Márcia conta que cruzou com

um homem elegante quando foi embora do bar onde Paloma

teve sua filha. Atnio decide ir embora da casa de Márcia. Niko
conversa com Eron sobre a possibilidade. de adotar um bebê.

VARIEDADES
OCPlS

Amor à Vida

Bruno conta para Paloma que achou Paulinha em uma caçamba de lixo
Cansado de mentir para Paloma (Paolla Oliveira) e co

movido com o pedido de perdão da médica, Bruno (Malvino
Salvador) procura a ex-noiva para contar toda a verdade so
bre o nascimento de Paulinha (Klara Castanho). "Eu encon

trei a Paulinha numa caçamba", conta o corretor, que deixa a

Dois homens roubam tQC!os os objetos de valor de Perséfo

ne e Joana. Rebeca e Pérsio saem juntos da festa. Valdirene
não deixa Ignácio beijá-Ia. Patrícia reencontra Guto e Michel

se surpreende. Paloma pergunta se existe uma chance de se

reaproximar de Bruno.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Junior elogia a sobremesa do restaurante que Maria

Cecília sugeriu. Eduarda continua enviando as mensagens
com as coisas que a filha precisa falar. A socialite pede
para a filha dizer que gostaria de conhecer melhor o rapaz.
Junior acha Maria Cecilia muito direta e fica sem graça.
Eduarda pede para filha beijar o rapaz. Maria Cecília faz

o que a mãe oeqíu Carol conta a Leticia que Junior pediu
para ela voltar a trabalhar, no Café Boutique, mas diz que
não pode aceitar. Beto chega em casa e conta a Leticia

e Carol que deu carona a Clarita. A irmã ficà surpresa ao

ver o interesse do garoto em Clarita. No dia seguinte, as
meninas se preparam para conhecerem o casal que irá
visitá-Ias. Mili para que Sofia ajude Mosca, Rafa e Binho

morarem no orfanato. Sofia diz que já conversou com Car

men, mas ela não autorizou. Mili pede para Sofia conver

sar com o Dr. José Ricardo pessoalmente.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Rosália se emociona ao ver Esmeraldino e o abraça. Meg

e Lis tentam consolar Vitor Hugo após.a morte de Isabela. O

médico do hospital diz a Meg que Júlio César já está fora de

perigo. Vitor Hugo continua desesperado com a notícia e é am

parado por sua famnia. Benito e Dorivaldo conversam sobre

Xepa e Rosália. Rosália e Esmeraldino passam horas conver
sando. Miro diz a Dafne que a Vila pode ser alvo das grandes
construtoras. Yasmin conta a Robério que Geni deu dinheiro a

Richard. Xepa estranha o comportamento de Rosália. Rosá
lia descobre que Yasmin contou toda a verdade para lsabela.

Emocionados com a morte de Isabela, Vitor Hugo e Pérola se

abraçam. Rosália e Xepa discutem sobre as joias. Benito faz

planos de abrir um negócio. Édison conta a Rosália que Isabe

la não sobreviveu ao acidente. Rosália fica chocada ao saber

da morte de lsabela. Lis fica preocupada com Vitor Hugo.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
TatáWerneck fala do

desejo de sermamãe
TatáWerneck, de 30 anos, terminou recen

temente um namoro de sete anos. Em entre

vista a atriz disse: "Quando eu era mais nova,
tinha medo de não me casar, mas hoje, não.
Estou louca é para sermãe"; Atualmente ela in

terpreta a piriguete Valdirene na novela Amor
à Vida, seu primeiro trabalho na TV Globo,
depois de anos na MTV. "Não tenho medo de
envelhecer, Tenho medo de criar feridas, de me
levar a sério, de parar de me divertir. Quero ser
uma velhinha engraçada", disse a atriz. Depois
da novela, a humorista já tem outros projetos
engatilhados, incluindo seis filmes.

Andressa Urach diz
ter sido abusada

Andressa Urach disse, na tarde deste do

mingo (11), no reality shówA Fazenda, que foi
abusada sexualmente na infância, pelo mari
do de sua-mãe de criação, entre os dois e os

oito anos de idade. "Eu sempre quis participar
de um reality showpara poder contar isso. Es
pero que ele pague por isso. Quando a espo
sa dele descobriu, eti fui morar com a minha

'mãe", disse a ex-miss Bumbum, com os olhos

.

cheios d'água. "Eu era rebelde, mas a minha
mãe não entendia 2_orque e me mandou para
morar com o meu pai. Foi aí que eu fui crian

ça. Eu não vivi aminha infância. Ela foi tirada
demim", continuou a participante.

'

amada chocada. Atordoada com a revelação, Paloma diz ter
certeza de que alguém roubou sua filha e seu sentimento de
mãe não pode estar errado. Ele lembra que, a menina estava
enrolada em uma echarpe e, imediatamente, Paloma pede
para vê-la. Ela se surpreende com a peça.

Amoréa preocupaçãoativacoma vidae com
a evolução daquilo que amamos.

ErichFromm

.Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

Com inspiração e facilidade

para se concentrar, vai ser moleza
dar conta das suas tarefas. À tar

de, aproveite para abandonar um

antigo vício. Escolha as palavras
com cuidado para evitar conflitos.
À noite, seumagnetismo será irre
sistível! Cor: creme.

Gêmeos
21/5a20/6-Ar

Hoje, sua dedicação às tarefas
será notável. Você vaimostrar que
sabe assumir responsabilidades.À.
tarde, não fale demais, pois pode
seralvode fofocas.Ànoite, dê uma
pitada de aventura ao romance.

.

Vai ser fácil se aproximar de quem
deseja. Cor: lilás.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Disciplinada, conseguirá dar
conta das tarefas com facilidade.

Ouça sua intuição evai se destacar.
Àtarde, retome tarefas inacabadas
ou que foram deixadasd.e lado. No

. romance, o astral ficará mais leve

� descontraído.Se querconquistar
alguém, arrisque-se! Cor: rosa.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Um sentimento de bem-estar
.

vai marcar o dia. Você terá mais

determinação no trabalho,mesmo
com tarefas complicadas. À tarde,
talvez surja algum imprevisto. Que
tal curtir o seu par em um progra
ma caseiro? Aposte no bom hu
mor e na ousadia. Cor: vinho.

Virgem
2,3/8 a 22/9 - Thrra

Confie na intuição e aposte no
raciocínio rápido para se dar bem
no trabalho. você estará mais res

ponsável e terá facilidade para dar
conta até das tarefas complicadas .

Alguém influente poderá lhe dar
uma mãozinha. No romance, é
hora de sair da rotina. Cor: bege.

a

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Hoje, seu foco estará nas finan
ças. Você vai se esforçar para ga
nhar mais e, se ouvir sua intuição
e trabalhar com afinco,mostrando

. responsabilidade, sua dedicação
terá tudo para ser recompensada.
À noite, vai se sentir mais próximo
de quem ama, Cor: lilás.

Escorpião ,

23/1Oa21/11-Água
Na parte da manhã, você es

tará mais tolerante no trabalho,
o que facilita a troca de favores
com os colegas.À tarde, conversas
paralelas. podem atrapalhar sua

concentração, Que tal surpreender
quem ama emostrar sua generosi
dade? Saia da.rotina. Cor: lilás.

e Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Algumas pessoas podem ten

tar te prejudicar,mas você vai per
ceber a tempo.À tarde, dedique-se
a tarefas que exijam concentração
e possam ser feitas individual
mente. À noite, cuidado com uma

aventura: risco de romanceproibi
do. Redobre a cautela. Cor: vinho.

Capricórnio
22/12a20/1-Thrra

Você terá inspiração para lidar
com as suas tarefas, além de disci

plina de sobra para dar conta das
responsabilidades. Mas, à tarde, o
excessode interrupçõespode atra
palhar. Mostre seu lado mais ge
neroso no romance ou na paquera
e vai se darbem. Cor: lilás.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Mostre competência e sua ca

pacidade será reconhecida. À tar

de, porém, pode ficar mais difícil
se concentrar. À noite, mostre seu

lado generoso a quem ama. Rela
cionamentos estáveis estão prote
gidos. Uma dose de boa vontade

pode ajudar na paquera. Cor: lilás.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Você conta com boas energias
no trabalho. Confie na intuição.
Pode dar conta das suas tarefas,
pois vai agir com mais disciplina.
À tarde, escolha bem as palavras.
Retomar um projeto pode dar cer
to. Um clima de aventura favorece
o romance. Cor: preto. .
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HISTORIA E VARIEDADES
TERÇA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2013 .

Silvia Kita
Historiadora

. Sociedade é formada
em Pedra d'Amolar
A prática do tiro ao âlvo e demáis atividades vin

culadas a está tradiç�d. germâ'nica fez surgir em,' 4
de agosto.de 1923, a Sociedade. de Atiradores Pedra
d'Amolar. O respeitoao�sócios, o cumprimentados
horários dos festejos e outras normas definidas pela

. diretoria estavam entre as disposições estatutárias.
Em julho de :1:928, o estatutofoi aprovado e en,cami
nhado para registro..Ele foi publicado pelo tabêlíão
José Pasqualiní de Hansa. A diretoria desta socieda
de era composta por: 0!t0 Viebrantz (presidente),

.

A1win Schütze (vice-presidente), Friedrich Rutzatz
. (tesoureiro), Rudolf Viébrantz (2° tesoureiro), Hilar
Ganggel (secretário), Fried�rico Viebrantz (2ó,secré
tário), Os '1llembros do Conselho Fiscal são: Carlos
RIitzatz, 'GuilhermeRutzatz eOtto Schütze,

Cuidando com a

higiene nos distritos
o município de Joinville, através da Diretoria de

Higiene, criou em 1933 e cargo deDelegado de IUgie:
nos distritos ..Assumiram a função: o farmacêutico

.

ãó Lyra eniBananal, omédico Dr. Godofredo LUtz
. Luce, em Jaragp.á,; e o médico Dr. Tasso Gnerreiro,
em Hans�. As questões higiênicas da popUla: .�

bana e ruiàl estavam sob a fiseàlização e orle q

.

desses profissiónais. Entre .os itens a serem verifica
dos podemos citar: a distância a ser respeitada dós
currais de suínos e estrebarias dâs residências e po
ço�, bem como a limpeza dos mesmos; os cuidados

.

com o lixo; a proibição de qualquer água estagnada
acéu aberto;'a conservação e roçada�e mato para
evitara proliferação de insetos e roedor�s.

.

Quer pu�licar sua foto? Envie foto e nomes c?mpletos para G'contato@beah·izsasse.com.br.

___)Tore aq ............·_!-
Os familiares

e amigos
'parabenizam

Lauro
Twardowski.

Ele faz
aniversário no

dia 16. Todds

desejam
muitas

felicidades.
Na foto, com
o netoYago

Davi Bassani

Os amigos
e familiares

parabenizam
Janinha
Starowski. Ela
aniversariou
no dia 12. Na

foto, com o

companheiro
Ademar
Ponath

Os familiares e amigos
parabenizam Rosane M1;1rtini
Berti, diretora da Escola

Municipal Aluísio Carvalho
de Oliveira, que aniversariou
no dia 4 de àgosto. Desejam
saúde, felicidades e sucesso

Os filhos de Giselda e Nilton
Prochnow parabenizam

pelos 26 anos de casados,
comemorados dia 15. E dizer
também que os amam muito!

F'_arabéns paraa princesa Alice
Schiessl. Ela vai completar seu

primeiro aninho de vida hoje, dia 13.
O papai Ademar e a mamãe Adriana

agradecem a Deus pelo lindo presente
que Ele nos deu. "Te amamos muito."

Parabéns àpedagoga Gisele. Que esta
sua nova caminhada esteja sempre

repleta de conquistas, vitórias e muito
sucesso, "Você é um orgulho para

nós!" Beijos da sua família

Parabéns ao-motorista
Edmir Roque Morozini

(22 a partir da direita),
que aniversariou no

dia 9. Os amigos e

familiares desejam
felicidades!
Na toto, com os

amigos motoristas
da Secretaria. de
Educação de Corupá
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REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADO DESANTAaIARINA
Tabeüonatodo Município eComarca deGuaramirim - ANAAUCEMARTI

NEIl1 PESSOA, 'IabelíãDesignada
Rua28 deágosto n'1918, Telefone: 47-33721494Horário de Funcionamen

to:9hàsl8h
EDrrnLDEINfIMAÇÃO

Saibam todos que. virem o presente edital, que foram apresentados nesta

serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados
a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3
dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento
de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se

deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em)
ser(ern) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou
forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da
Serventia QU, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no

endereço fornecido pelo aprésante, tudo em conformidade com os arts.

995,997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 46598 Sacado: COMEROO DE BANANAS SANIOME a CNPJ:
07.925.317/0001-88 Endereço: ROD SC-474 KM 18, SN, CENTRO, 89108-000,
Massaranduba Cedente: UNCK MAQUINAS S/A CNPJ: 92.747.492/0001-00
Número doTítulo: 2552901 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indica
ção Apresentaote: !TAUUNlBANCO SADataVencimento: 02/08/2013 Valor.

451,10Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$37,60, Condução:
R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

-

PUBLICAÇOES LEGAIS

Protocolo: 46591 Sacado: DEPECIL DISIRA.DE MATERDE CON CNPJ:
00.842.602/0001-96 Endereço: RLEOPOWO FRIEDEL 430 nv 430, IlHA
FIGUEIRA, 89270-000, Guaramirim Cedente: BLUKIT fNDUSTRIA DE
PLASTICOSLIDA CNPJ: 09.641.520/0001-58 Número do Título: 072931/1

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERALDataVencimento: 25/07/2013 Valor: 19.804,89 Liquídação após
a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$
22,25

.

Protocolo: 46616 Sacado: HIillEBERTO KASTNER .CPF: 351.030.789-53

Endereço: RODOVIA 474 S/N, 89108-000, Massaranduba Cedente: CONF
E CALe DERETIlaDA EPP CNPJ: 03.915.466/0001-05 Número do Título:
30/07 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
!TAU UNIBANCO SADataVencimento: 31/07/2013 Valor: 250,00 Líquida
ção após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90,
Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46613 Sacado: MlITALURGICA RUON aDA ME CNPJ:
03.983.774/0001-78 Endereço: RUA !AUROZIMMERMANN, 1007SAIA 02,
89270-000, Guaramirlm. Cedente: mAMA - fNSTITUTO BRASILEfRO DO
MEIO AMBIENTE CNPJ: 03.659.166/0001-02 Número do Título: 3001401

Espécie: Certidão da Divida Ativa Apresentante: PGF - PROCURADORIA
GERAL FEDERALDataVencimento: 02/08/2013 Valor: 373,02 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital:
R$22,25

Protoc61o: 46570 Sacado: ROSANE BWEMER DA SILVA CPF: 039.573.039-
23 Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 455, 89275-000, Sciuoeder Cedente:
RIO BRANCO EQUIPaDAME CNPJ: 06.952.176/0001-20 Número do Título:
323/3-4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
IlAU UNlBANCO SADataVencimento: 20/07/2013 Valor. 110,00 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 62,34, Edital:
R$22,25

Protocolo: 46595 Sacado: ROSEMAR ROPElAlD CPF,014352.409-79 En

dereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 985, CENTRO, 89275-000, Schroeder
Cedente: CAFACHOS COM.DE '])\pETES aDAM CNPJ: 03.988.927/0001-70
Número do Título: 5439A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil pnr Indica
çãoApresentante:!TAU UNlBANCO SADataVencimento: 01/08/2013 Valor.
75,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução:
R$ 27,73, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46599 Sacado: SELBAN MAGAZINE aDA ME CNPJ:
02.000.462/0001:34 Endereço: Rua l l.de Novembro, SI.02 n' 4837, Centro;
89108-000, Massaranduba Cedente: IR MENEG IND VFSIUARIO aDA
CNPJ: 88.441.555/0001-10 Número do Título: 051779/001 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil pnr Indicação Apresentaote: !TAU UNlBANCO SA Data
Vencimento: 221.07/2013 Valor. 601,40 liquidação apás a intimação: R$12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Guaramirim, 12 de agosto de 2013.

Protocolo: �92 Sacado: ASSOCIACAO FRATERNA MENSAGEIROS DAWZ

OCP17

CNPJ: 05360.773/0001-00 Endereço: RuaAgostinbo Kraischn' 20, NovaEspe
rança, 89270-000, Guaramirim Cedente: PAlAVRA E PRECE EDITORA aDA
CNPJ: 03.963.751/0001-00 Número do Título: 9932-2 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Venci
mente: 25/07/2013 Valor: 213,08liquidação após a intimação: R$12,25, Dili
gência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46532Sacado: F!AVIAJOANAHAMMES CNPJ: 10.954.821/0001-
10Endereço:RodoviaBR-280,Km56SAlAOI-03 n' s/n, Centro, 89270-000,
Guaramirim Cedente: FlAVIAJOANAHAMMES CNPJ: 10.954.821/0001-10
Número do Título: 2009/242 B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: LEAO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E CARDANS
AUTOMOTIVOS aDA DataVencimento: 27/06/2013 Valor: 555,00 Liqui
dação após aintímação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00,
Edital: R$ 22,25

.

Protocolo: 46525 Sacado: MERC KADU aDAME CNPJ: 06.128.295/0001-
62 Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO, 6376, 89275-000, Schro
eder Cedente: CIM DISTRIBUIDORA DE AUMENTOS aDA CNPJ:
09.119.376/0001-94 Número do_Título: 0000045671 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL
SA - BANCO MUllTPW Data Vencimento: 03/07/2013 Valor: 412,76
Líquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução:
R$ 27,73, Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 09 de agosto de2013.

ANAAUCEMARTINEIl1 PESSOA, TabeüáDesigoada

EDrrnLDEINfIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 dal.ei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas
da CGJ/se, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos

apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo-facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do

prazo legal FICAM INfIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 255262/2013 Sacado: BAR E LANCH SANIOS E SILVA Ende:
reço: RUA JOSE MARI'fNS 001500 - JARAGUA DO SUL-se - CEP 89266-455
Cedente: DJSIRIBDEBEBIDASJOfNVILLE lIDA Sacador. - Espécie:DMI - N"

Titulo: 07050053 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 83,35 - Data parapaga
menta: 16/08/2013-Valor total a pagar R$171,58 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 83,35 - Juros: R$ 0,52 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 27,86

Apontamento: 255587/2013 Sacado: BAR E LANCHONETEWEBERFI aDA
ME Endereço: RUA CORONEl PROCOPIO GOMES DE OUVEIRA, 1163 -

CENTRO - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89250-000 Cedente: DISI'RIBUIDORADE
ALIMENTOS SARDAGNAaDA Sacador. - Espécie: DP - N" TItulo: 1202688-
1 - Motivo: falta de pagaraento ,Valor. R$ 1.413,29 - Data para pagaraento:
16/08/2013- Valor total a pagar R$1.509,84 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$1.413,29 - Juros: R$ 25,91 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 25559112013 Sacado: BAR E DlNCHONETE WEBERFI aDA
ME Endereço: RUA CORONEl PROCOPIO GOMES DE OUVEIRA, 1163 -

CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Cedente: DISI'RIBUIDORADE
ALIMENTOS SARDAGNA aDA Sacador. - Espécie: DP - N' TItulo: 1170291-
1 - Motivo: falta de pagaraento Valor. R$ 6.942,53 - Data para pagaraento:
16/08/2013- Valor total a pagar R$7.205,24 Descrição dos valores: _Valor do
titulo: R$ 6.942,53 - Juros: R$192,07 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 255652/2013 Sacado: FABIO ANDREI CHAQUEI'E Endereço;
RUA GERAillfNO JUUO VfEfRA 115 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-682
Cedente: lNFRASUL - fNFRAFSIRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador.
- Espécie: DMI - N" TItulo: 0233792001 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
2.750,02 - Data para pagamento: 16/08/2013- Valor total a pagar R$2.843,08
Descrição dosvalores: Valordo titulo: R$ 2.750,02 - Juras: R$15,58 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência R$
17,63

Apontamento: 255662/2013 Sacado: ADILSON GOWACHER Endereço: RUA
JOSE JACOB MARI'fNS 99 - Jaraguá do Sul-5Ç - CEP: 89254-410 Cedente: IN
FRASUL - fNFRAFSIRUTURA EEMPREENDfMENT Sacador. - Espécie:DMI
- N' TItulo: 0214565012 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 151,87 - Data

para pagaraento: 16/08/2013-Valor total a pagarR$231,03 Descrição dos valo
res: Valor do titulo:R$151,87 - Juras:R$ 0,86Emolumentos:R$12,25 - Publica

çãoedital: R$23,1O Condução: R$ 24,50 <Diligência: R$18,45

Apontamento: 255710/2013 Sacado: ITAMAR DElFINO NEGHEBON Ende

reço: RUAVAlDffi JOSE MANFRINI 408 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89253-800
Cedente: JANISKI IiETIFICA DEMOfORES DIESELaDA Sacador. - Espécie:
DMI - N'Titulo: Ó1201ooo1-Motivo: faltadepagamentoValor.R$I00,OO - Data

para pagamento: 16/0S/2013-Valor total apagarR$180,62Descrição dos valo
res: Valor do tltulo:1t$ 100,00 - Juras: R$ 0,56Emolumentos:R$12,25 - Publica

çãoedital:R$23,1O Condução:R$ 24,50 - DiligênciaRli 20,21

Apontamento: 255752/2013 Sacado: ALBERlD DURVAL BATIS'Ii\. Endereço:
RUAEMIDIODEREITI26, -CENI'ENARlO - JaraguádoSul-SC-CEP: Ceden
te: lNFRASUL- INFRAÉSTRUTURAEEMPREENDfMENT Sacador: - Espécie:
DMI - N" TItulo: 0233810001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.566,69
- Dáta para pagamento: 16/08/2013- Valor total a pagar R$2.662,1O Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.566,69 - Juras: R$ 14,54 Emolumenros: R$
12,25 - Públícação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$21,02

Apontamento: 255818/2013 Sacado: KRPSERVICOSAGRICOLASaDA Ende

reço, RUA GENI DE FATIMA ZANElA DEUM 133 - ES1RAIIA NOVA - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89254,363 Cedente: SHARKMAQUINAS PARACONS
TRUCAO aDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 13000245000 - Motivo:
falta de pagaraentoValor: R$1.020,23 - Data para pagaraento: 16/08/2013-Va
lor total a pagar R$1.100,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.020,23
- Juros: R$ 2,04Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$18,45

Apontamento: 255819/2013 Sacado: KRP SERVI OS AGRICOLAS aDA En

dereço: RUA GENI DE FATIMA ZANElA DE UMA 133 - JARAGUA DO SUL
se - CEP 89254-363 Cedente: SHARK MAQUINAS PARA CONSIRUCAO
aDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 13000037300 - Motivo: falta de

pagamento Valor. R$ 197,50 - Data para pagamento: 16/08/2013- Valor total
a pagar R$276,19 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$197,50 - Juros: R$
0,39 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência R$18,45

Apontamento: 255846/2013 Sacado: LUIZ CARLOS WOICZEKOSKI Ende

reço: RUA ARIHUR GUNlliER, 221 - AF 303 BL 1 - AMl7ADE - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89255-570 Cedente: BVFINANCEIRA S/AC. E I. Sacador:
- Espécie: cal - N'TItulo: 251013920 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
3.671,68 - Data para pagaraento: 16/08/2013- Valor total a pagar R$4.!H9,20
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 3.671,68 • Juros: R$ 1.170,04 Emo
lumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dili

gência: R$ 17,63

Apontamento: 255852/2013 Sacado: ALEXANDRE MONTEIRO Endereço:
RUAFlDEUSSCRRANOWSKIWIE41- FIRENZE3 - JaraguádoSul-se- CEP:
Cedente: FWRESBEIAEVANGEUS'Ii\.DESOUZAKWITSCHAL Sacador. - Es

pécie: CT - N"TItulo: SN - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 590,00 - Data

para pagaraento: 16/08/2013- Valor total a pagarR$674,58 Descrição dos valo
res: Valor do titulo: R$ 590,00 - Juros: R$ 4,52Emolumentos: R$12,25 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 255853/2013 Sacado: VANDERLEI MARI'fNS Endereço: RUA
CAMPOALEGRE440- JaraguádoSul-se- CEP: Cedente: BVFINANCEIRAS/A
CF! Sacador. -, Espécie:ClÍI - N'Título; 197001301/280496411-Motivo: faltade

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto
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cador. GET GWRAL ENERGYAND TElECOMMUNICATION aDA Espécie:
DMI - N' TItulo: G8013312 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 6.990,08 -

Data para pagamento: 16/08/2013- Valor total a pagar R$7.091,11 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 6.990,08 - Juras: R$ 20,97 Emolumenros: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$'20,21

Apontamento: 255893/2013 Saéado: MÂiITEX fNDUSTRIA E COMERCIO DE ------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIGOS D Endereço: RUA URUq,l!AI 77 - Jaragúá do Sul-se - CEP: 89251- Apontamento: 255929/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENIDS ME En-
230 Cedente: GRfMAESTUDIO FOI'OGRAFlCOaDAME Sacador - Espécie: dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
DMI - N" TItulo: 5 - Motivo: falta de pagamentoValor.-R$ 5.519,00 - Data para' - CEP: 89252-500 Cedente: GETGIDRALENERGYANDTELECOMMUNICA-

pagaraento: 16/08/2013- Valor total a pagarR$5.725;77 Descrição dos valores: TION aDA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: G80147/2 - Motivo: falta de
Valordo titulo:R$ 5.5'19,00 - Juras:R$136,13Emoltimentos:R$12,25 - Publica- pagamentoValor. R$ 7.002,59 - Dataparapagamento: 16/08/2013-Valor total
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79 a pagar R$7.101,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.002,59 - Juras:
------------------------------------------------------------------------------------------- R$18,67 Emolumentos: R$12,Z;; - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$
Apontamento: 255895/2013 Sacado: MARI'EX INDUSTRIA E COMEROO DE 24,50 - Diligência: R$ 20,21
ARTIGOS D Endereço: RUA URUGUAl77 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251- --------:.-----------------------------------------------------------------------.:----------

230 Cedente:GRlMAESTUDIOFOfOGRAFlCOaDAME Sacador.- Espécie: Apontamento: 255930/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENIDS ME En-

DMI - N'Titulo: 6 - Motivo: falta de pagaraentoValor. R$5.519,OO' - Data para dereço: RUA FRANoseo PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC

pagaraento: 16/08/2013- Valor total a pagar Íl$5.668,74 Descrição dos valores: - CEP: 89252-500 Cedente: GETGWRALENERGYAND TElECOMMUNICA-
Valor do titulo: R$ 5.519,00 - Juros: R$ 79,10 Emolumentos: R$12,25 - Publica- TION aDA Sacador. - Espécie: DMI - N'Titulo: G80152/2 - Motivo: falta de

ção edital: R$23,W Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$10,79 pagaraentoValor.R$ 7.497,74 - Data parapagamento: 16/08/2013-Valor total a
------------------------------------------------------------------------------------------ pagarR$7.587,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.497,74 - Juros: R$
Apontamento: 255910/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENIDS ME En- 9,99 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Iaraguã do Sul-se - Diligência:R$ 20,21
- CEP: 89252-500 Cedente: GET GWRAL ENERGYAND TELECOMMUNICA- -------------------------------------------------------------------------------------------

TION trDA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: Ga0214/1 - Motivo: falta de Apontamento: 255933/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENIDS ME En-

pagaraentoValor. R$ 4.560,06 - Data para pagamento: 16/08/2013-Valor total dereço: RUA FRANoseo PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
a pagar R$4.676,60 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 4.560,06 - Juras: - CEP: 89252-500 Cedente: GETGWRAL ENERGYAND TELECOMMUNICA-

R$ 36,48 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ TION aDA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: Ga0151/2 - Motivo: falta de

24,50 - Diligência R$ 20,21 pagamentoValor. R$ 8.561,24 - Data para pagamento: 16/08/2013-Valor total
------------------------------------------------------------------------------------------ apagarR$8.652,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.561,24 - Juras:
Apontamento: 255911/2013 Sacado: CUBICO INDUSTRIA DE MAQUINAS R$ 11,41 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
aDA Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO 1890 - Jaraguá do Sul-SC - 24,50 - Diligência: R$ 20,21

.

CEP: 89253-100 Cedente: RAUMANN fNDUS'fRIA E COEMEOO DE ACOS ------------------------------------------------------------------------------------------

Ll'D Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 65419 1/2 - Motivo: falta de paga- Apontamento: ,255936/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENIDS ME En-
mentaValor. R$ 638,09 - Data para pagamento: 16/08/2013-Valor total a pa- dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC

gar R$715,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 638,09 - Juras: R$1,70 - CEP: 89252-500 Cedente: GET GWRALENERGYAND TELECOMMUNICA-
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di- TION aDA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: G80134/3 - Motivo: falta de

ügência R$15,94 pagamentoValor. R$ 8.668,39 - Data para pagamento: 16/08/2013-Valor total
---------------------------------------------------------------------------------------- a pagarR$8.774,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.668,39 - Juras:
Apontamento: 255912/2013 Sacado: RDA SIIYA EQUIPAMENIDS ME En- R$ 26,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-se 24,50 - Diligência: R$ 20,21
- CEP: 89252-500 Cedente: GETGWRALENERGYAND TELECOMMUNICA- ------------------------------------------------------------------------------------------

TION aDA Sacador. - Espécie: DMI - N"TItulo: G80135/3 - Motivo: falta de -

"Apontamento: 255939/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENIDS ME En-

pagamentoValor. R$ 6.333,38 - Data para pagamento. 16/08/2013-Valor total dereço: RUA FRANoseo PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-se
a pagar R$6.432,44 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 6.333,38 - Juros: - CEP: 89252-500 Cedente: GETGWRAL ENERGYAND TELECOMMUNICA-

R$19,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ TION aDA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: GaOI48/2 - Motivo: falta de
24,50 - Diligência: R$ 20,21 pagamentoValor.-R$ 9.060,19 - Datapara pagamento: 16/08/2013-Valor total
-------------------------------------------------------------------------------------- a pagar R$9.164,41 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 9.060,19 - Juras:
Apontamento: 255914/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENIDS ME En- R$ 24,16Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-se 24,50 - Diligência R$ 20,21
- CEP 89252-500 Cedente: GETGWRAL ENERGYANDTELECOMMUNICA- ------------------------------------------------------------------------------------------

TION aDA Sacador. - Espécie: DMI - N"TItulo: Ga0180/3 - Motivo: falta de Apontamento: 255943/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENIDS ME En-

pagamentoValor.R$6372,80 -Dataparapagamento: 16/08/2013-Valortotala dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC

pagarR$6.461,35 Descrição dos valores: 'Valor do titulo: R$ 6.372,80 - Juros: R$ - CEP: 89252-500 Cedente: GETGWRALENERGYAND TELECOMMUNICA-

8,49 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 TION aDA Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: Ga0181/2 - Motivo: falta de
- Diligência: R$ 20,21 pagamentoValor. R$ 9.663,37 - Data para pagaraento: 16/08/2013-Valor total
------------------------------------------------------------------------------------------ a pagar R$9.778,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.663,37 - Juras:
Apontamento: 255917/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En- R$ 35,43 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-se _ 24,50 - Diligência_R$ 20,21
- CEP: 89252-500 Cedente: GETGWRALENERGYAND TELECOMMUNICA- -------------------------------------------------------------------------------------------

TION aDA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: G80180/1 - Motivo: falta de Apontamento: 255945/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En-

pagamentoValor. R$ 6.372,81 - Data para pagamento: 16/08/2013-Valor total dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul,SC
a pagar R$6.491,1O Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 6.372,81- Juros: - CEP: 89252-500 Cedente: GETGWRAL ENERGYAND TELECOMMUNICA-
R$ 38,23 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ TION aDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: G80181/1 - Motivo: falta de

24,50 - Diligência:ll$ 20,21 pagaraentoValor. R$ 9.663,37 - Data para pagamento: 16/08/2013-Valor total
------------------------------------------------------------------------------------------- a pagar R$9.801,41 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 9.663,37 - Juros:
Apontamento: 255920/2013 Saêádo: RDA SIIYA EQUIPAMENIDS ME En- R$ 57,98 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Iaragua do Sul-se 24,50 - Diligência: R$ 20,21
- CEP: 89252-500 Cedente: GETGWRAL ENERGYAND TELECOMMUNICA- -------------------------------------------------------------------------------------------

TION aDA Sacador. - Espécíe: DMI - N" TItulo: G80180/2 - Motivo: falta de Apontamento: 255948/2013 Sacado: RDA SILVA, EQUIPAMENTOS ME En-

pagamentoValor. R$ 6:372,81 - Data para pagamento: 16/08/2013-Valor total dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
a pagar R$6.476,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.372,81 - Juras: - CEP: 89252-500 Cedente: GET GWRALENERGYAND TELECOMMUNICA-
R$ 23,36 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ TION aDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: G80181/3 - Motivo: falta de

24,50 - Diligência: R$ 20,21 pagamentoValor. R$ 9.663,38 - Data para pagamento: 16/08/2013-Valor total
------------------------------------------------------------------------------------------- a pagar R$9.756,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.663,38 - Juras:
Apontamento: 255922/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENIDS ME En- R$ 12,88 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VllA LENZI - Jaraguá do Sul-se 24,50 - Diligência:R$20,21
- CEP: 89252-500 Cedente: GETGWRAL ENERGYAND TELECOMMUNICA- -------------------------------------------------------------------------------------------

TION aDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: G80213/1 - Motivo: falta de Apontamento: 255984/2013 Sacado: REK DISf E COM DE MAr CE CONS

pagaraentoValor. R$ 6.490,08 - Data para pagaraento: 16/08/2013:Valor total Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO, 2185 - JARAGUA ESQU - JARAGUA
a pagar R$11.622,08 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 6.490,08 - Juros: DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Cedente: PlASI'PUPIN IND E COM aDA-ME
R$ 51,92 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ Sacador. - Espécie:DMI - N'Título: 3330/1-Motivo.falta de pagaraentoValor:
.24,50 - Diligência: R$ 20,21 R$ 2.377,92 - Datapara pagamenio: 16/08/2013-Valor total a pagarR$2.464,80
------------"'---------------------------------------------------------------------------- Descrição dos valores: Valordo titulo: R$ 2.377,92 - Juros: R$11,Q9Emolumen-
Apontamento: 255924/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENIDS ME En- tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VllA LENZI - Jaraguá do Sul-se 15,94
- CEP: 89252-500 Cedente: GEfGWRAL ENERGYAND TELECOMMUNICA- -------------------------------------------------------------------------------------------

TION aDA Sacador. - Espécie: DMI - N'Título: G80182/2 - Motivo: falta de Apontamento: 256037/2013 Sacado:VAlDEaR GONCALVEZ Endereço: RUA
pagamentoValor. R$ 6.562,71 - Data para pagamento: 16/08/2013-Valor total MAIOGROSSO 29 - JaraguádoSul-se - CEP 89252-270Cedente: VIDRACARIA

a pagar R$6.66O,27 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 6.562,71- Juros: PRIMOS aDA Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo: PI9989 B - Motivo: falta de

R$ 17,50 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ pagaraentoValor. R$ 945,22 - Data para pagamento: 16/08/2013-Valor total a
24,50 - Diligência: R$ 20,21 pagar R$1.027,80 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 945,22 - Juros: R$
----------------------------------------------------=-�----------------------------------- 2,52 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
Apontamento: 255927/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENIDS ME En- - Diligência: R$ 20,21
dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-se -----------------------------------------------------------------------------------------

- CEP 89252-500 Cedente: GETGWRALENERGYANIl TELECOMMUNICA- Apontamento: 256039/2013 Sacado: EQUIMOV EQUIPAMENTOS INDUS-
TION aDA Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: Ga0182/l - Motivo: falta de TRlAIS E Endereço: RUAWAtrER JANSSEN i7 - CENTRO - Jaraguá do Sul-
pagamentoValor.R$6.562,71 -Datapara pagamento: 16/08/2013:Valortotal se - CEP: 89251-340 Cedente: GUMZ CONfABlLIDADE E CONSUtrORIA
a pagar R$6.875,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.562,71 - Juros: EMPRESA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 9200156853 - Motivo: falta de

Rji 32,81 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ pagaraentoValor. R$1.ooo,oo - Data parapagamento: 16/08/2013-Valor total a
24,50 - Diligência: R$ 20,21 pagarR$1.074,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.000,00 - Juros: R$
------------------------------------------------------------------------------------------- 3,66 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
Apontamento: 255928/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENIDS ME En- - Diligência: R$1O,79'
dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-se ------------------------------------------------------------------------------------------

- CEP: 89252-500Cedente: HSBCRANKBRASILS/A - BANCOMUU'IPW Sa-

pagamentoValor. R$1.856,63 - Data parapagamento: 16/08/2013-Valor total
a pagar R$2.071,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.856,63 -juros
R$138,62 Emolumentos: R$12,25,- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$16,75

_ Apontamento: 256061/2013 Sacado: R SILVAEgUIPAMENIDS P/ PISClNAS

ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VILA lAIAU - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: Rem. INDUSTRIAaDA Sacador. - Espé
cie: DMI - N'Titulo:G80163/4 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 8.780,80
- Data para pagamento: 16/08/2013- Valor total a pagar R$8.878,56 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 8.780,60 - Juros: R$ 20,48 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 256087/2013 Sacado: EIZA DE OUVElRA 1UNN Endereço:
RUA DANIEL RUPEL 323 - RAEPENDI - JARAGUA DO SUL-se - CEP 89251-
700 Cedente: D J D IMOVEIS aDA Sacador; - Espécie: DMI - N' TItulo: 207/
RENtr24 - Motivo: faltade pagaraentoValor.R$ 740,00 - Dataparapagamen
to: 16/08/2013- Valor total a pagar R$818,5O Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 740,00 - Juras: R$ 2,71 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

;;�����;�-;;;6096-i2Õ-i3-��d�-R-SiLvÃ-EQüiPMiENTÕS-;;;-piSONÃS
ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VILA lAIAU - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP 89256-200 Cedente: Rem. INDUSTRIAaDA Sacador: - Espé
cie: DMI - N' TItulo: G80167/3 - Motivo: falta de pagaraentoValor. R$ 9.837,47
- Data para pagamento: 16/08/2013-Valor total a pagarR$9.947,74 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 9.837,47 - Juras: R$ 32,79 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63.

Apontamento: 256107/2013 Sacado: ADRIANO KREHNKE Endereço: RUA
TIFA JARARACA - GARIBAlDI - Jaraguá do�ul-se - CEP: 89250-000 Cedente:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMEN'ID SA Sacador. Ri
MORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMEN'ID SA Espécie: CT - N'
TItulo: 20016651794 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$4.052,69 - Datapara
pagamento: 16/08/2013- Valor total a pagarR$4307,36 Descrição dos valores:
Valordo titulo: R$4.052,69 - Juras:R$147,24Emolumentos:R$12,25 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência R$ 47,56

Apontamento: 256108/2013 Sacado:JOCEMJR EDUARDODEANDRADE En

dereço: RUA ANTONIO GESSER,4O - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89255-470 Ce
dente:AYMORECREDITO FINANaAMENTO E lNVESTIMENTOSA Sacador:
- Espécie: CT - N"TItulo: 20015113846 - Motivo: falta de pagaraentoValor. R$
2.710,66 - Data para pagamento: 16/08/2013- Valor total a pagar R$3.oo7,82
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.710,66 - Juros: R$ 221,37 Emolu
mentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$24,50 - Diligência:
R$15,94

Apontamento: 256116/2013 Sacado: ROSA POP COM DE ROUPAS Endereço:
RUAMANOEL FRANOSCO DA COSTA,417 - VfEfRA - JARAGUA DO SUL-se
- CEP: 89257-000 Cedente: JOSE CARLOS MAFRA O COMERaANT Sacador.
- Espécie: DMI - N' TItulo: 1252/1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 72,15
- Dataparapagaraento: 16/08/2013-Valortotal apagarR$154,91 Descrição dos
valores: Valordo titulo: R$ 72,15 - Juras: R$ 0,19Emolumenros:R$12,25 - Publí
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 256128/2013 Sacado: HOSPrrnLARES COM SAUDE aDAME

Endereço: R JORGECZERNIEWIC2, 480 - JARAGUADOS - JARAGUADOSUL
se - CEP: 89255-000 Cedente: CDS ART DE PlAST E METAL aDA Sacador.

- - Espécie: DMI - N"TItulo: 0025037/C - Motivo: falta de pagamentoValor R$
313,75 - Data para pagamento: 16/08/2013-Valor total a pagarR$390,79 Des
crição dos valores: Valor do titulo: R$ 313,75 - Juras: R$1,25 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência R$15,94

Apontamento: 256133/2013 Sacado: COMARTCOMDEMAI'ERIALART En
dereço: R EX!'GUMERaNDO DA SILVA 259 - CENTRO - JARAGUADO SUL
se - CEP 89252-000 Cedente: SPACCIll I C PROD ARTES aDAME Sacador.
- Espécie: DMI - N' TItulo: 4698 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 376,66
- Dataparapagaraento: 16/08/2013-ValortotalapagarR$450,81 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 376,66 - Juros: R$ 3,51 Emolumentos: R$12,25 - Pu

blícação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10, '(.9

Apontamento: 256158/2013 Sacado: BIOMEDI MAr MED HOSP aDA En
dereço: RUA MARCEW RARBI 031 SAlA 1 - TIFA MARI'fNS - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP 89252-550 Cedente: MAXlCOR PRODUTOS MEDICOS aDA
Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 4721- Motivo: falta de pagaraentoValor.
R$2.116,10 - Data para pagaraento: 16/08/2013-Valortotala pagarR$2.2oo,39
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.116,10 - Juras: R$ 4,23 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
20,21

Apontamento: 256164/2013 Sacado: OSWAWO GOMES JUNIOR Endereço:
, RUAANNAMllILERENKE225- JaraguádoSul-se - CEP 89254-080 Cedente:
ADEPRAMOSLEITEME Sacador.- Espécie:DMI-N"TItulo:977/1-Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 22,18 - Data para pagaraento: 16/08/2013-Valor
total a pagar R$101,41 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 22,18 - Juros:
R$ 0,05 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: RJ;19,33

Apontamento: 256283/2013 Sacado: SASSEAUMENTOS aDA Endereço: R
JORGE CZERNIEWIC2, N 457 - CZERNIEWICZ - JARAGUADO SUL-se - CEP:
89255-000 Cedente: INSIITUTODEMETROWGlADESANTAaIARINA Sa
cador. - Espécie: CDA - N'Titulo: 7123271- Motivo: falta de pagamentoValor.
R$1.281,89 - Dataparapagamento: 16/08/2013-Valor total a pagarR$1.334,58
Descrição dos valores: Valor do titulo: !{$1.281,89 - Juras: R$ 0,00 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 0,00 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
15,94

Apontamento: 256285/2013 Sacado: MONTSERSAT INDUSTIUAL aDA En

dereço: RUADASAUDADE, 250 - CENTRO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000Ce
dente: mAMA -INSTITUTO BRASILEfRODOMEIOAMBIENTE Sacado.. - Es
pécie: CDA -N'Titulo: 3001901-Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.342,87
- Data parapagamento: 16/08/2013-Valor total a pagarR$1.448,?0 Descrição
dos valores: Valordo título: R$1.342,87 - Juras: R$ 0,00Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$0,00 Condução: R$37,60 - Diligência: R$ 55,78-

Certifico, que este Edital de Intímação de Protesto foi publícadó no jornal
"OCorreio do Povo'; na data de 13/08/20\3. Jaraguá do Sul (SC), [,3 de agosto
de2013.

.

Manoel GustavoGriesbachTabelião Substituto
Total de títulospublicados:47
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Pesquisa
A Fecomércio aproveitará a reunião do

Grupo Digital de Santa Catarina para iniciar

uma pesquisa exclusiva. O estudo ,pretende
traçar o perfil das empresas de e-commerce

do Estado. Os resultados desta trabalho de
verão ser divulgados em outubro.

Energias renováveis
Programada para o dia 28 de agosto, às

19h, no Centro Empresarial de Jaraguá do

Sul, a palestra com Alexandre Santos. Ele vai
falar sobre energias renováveis (fotovoltáica e

eólica) e eficiência energética. Reservas pelo
3275-7012 ou eventos@acijs.com.br.

Celesc
O Núcleo de Jovens Empreendedores Aci

js-Apevi convida para palestra com o presi
dente da Celesc, Cleverson Siewert. O evento

será realizado amanhã, às 19h, no Salão No

bredo Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

Ecoseg
São esperados400participantespara a segun

da edição do Encontro Catarinense de Corretores
de Seguros. O evento acontece nos dias 30 e 31 de

agosto, noTeatro <?rIos Gomes, em Blumenau.

Lourival Karsten

�

secas
A Companhia de Gás de Santa Ca

.r\:tarina comemorou o recorde em

volume de gás natural distribuído no

mês de julho. A quantidade alcançada.
foi de 59,58 milhões de metros cúbi
cos do produto.Trata-se do maior vo-

. lume mensal desde o início das opera-

ções, em abril de 2000. Amédia diária
de 1,99 milhões de metros cúbicos está

próxima do volume contratado à Pe

trobrás, de 2 milhões de metros cúbi

cos/dia e reflete o crescente consumo

da indústria catarinense, que responde
por 82,57% de consumo.

As áreas agrícolas do país estão cada vezmais povoadas por gigantescas
e ultramodernas máquinas agrícolas. Mas as crescentes safras continuam
estimulando as vendas desses equipamentos. Nos primeiros setemeses do ano
esse mercado acumula o crescimento de 28%, na comparação com o ano passado.
Como estamos produzindo máquinas muito modernas, as exportações do
setor também apresentam crescimento de 10;3% no ano, em relação à igual
período de 2012. A receita de 2013 ultrapassa a casa dos US$ 2 bilhões.

Confiança do consumidor
o ÍndiceNacional de Confiança, quemede o nível de confiança do consumi-

_
dor brasileiro, é pesquisado pela Associação Comercial de São Paulo e apresen
tou resultados preocupantes em julho. A avaliação caiu para 137 pontos, contra

138 em junho e 149 em julho do ano passado. As perspectivas do consumidor
são ainda piores que as do ano passado, quando produzimos um "pibinho".

Grupo digital
O Núcleo dêProfissionais de E-commerce de SC criou o Grupo Digital de

Santa Catarina (GDFSC). A unidade é formada por 80 profissionais e repre
senta 40 empresas. O objetivo é compartilhar o conhecimento sobre mídia e

,

retorno sobre investimento. Na quinta-feira acontece a terceira reunião deste

grupo, no Hotel Cambirela, em Florianópolis.a partir das 13h30min.

TERÇA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2013

íNDICE PERíoDO

SElIC 8,5% 10.JULHO.2013

TR 0,00% 12.AGOSTO.2013

CUB 1.295,30 AGOSTO.2013

BOVESPA +0,85% 12.AGOSTO.2013

NASDAQ +0,27% 12.AGOSTO.2013

AÇÕES PETR4 16,56 -3,22%
VALE5 31,27 +1,20%
BVMF3 11,85 +1,37%

POUPANÇA 0,5210 13.AGOSTO.2013

COMMOOITIES

PETRÓLEO - BRENT +1,54% US$ 111,240
OURO 0,00% US$1337,080

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2852 2,2860 +0,53%
DÓLAR TUR. 2,1900 2,3300 0,0%
EURO 3,0406 3,0437 +0,54%
LIBRA 3,5359 3,5374 +0,54%

Burocracia
Em sua definição mais profun

da, um programa de computador
não é nadamais que uma expressão
da burocracia. Isto é, trabalha com

regras muito bem definidas para
realizar uma tarefa. Infelizmente,
o termo está associado ao atraso

por causa, do excesso de normas

burocráticas que infernizam a vida
das pessoas. Na maioria das vezes,
criam-se dificuldades para ven

der facilidades. Não é sem motivo

portanto que 77% dos brasileiros
entrevistados em pesquisa da Con
federação Nacional da Indústria
consideram o Brasil um país 'bu
rocrático' ou 'muito burocrático'.
73% deles acreditam que o excesso

de regras dificulta o crescimento do
País e estimula a corrupção.

Algodão
Se no início da safra as cotações

do algodão em pluma estavam·

subindo, agora a situação já está
bastante I diferente. Nas últimas
semanas a cotação não para de
acumular pequenas reduções di
árias. No começo desse mês tinha
caído 2,78%, apesar da pressão do
cambio. As cotações internacionais
estão estabilizadas e o ritmo da

produção das confecções apresen
ta queda o que contribui para uma

_

demanda mais reprimida.

���m���
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"Países devem
discutir formas

� ."
sustentáveis
MSeJAM6JE1Qme Ministra Izabella Teixeira diz que é o momento

das nações ricas definirem novos projetos de desenvolvimento
,

.

Agência Brasil

Um ano após a realiza
ção da Conferência

das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Susten

tável, a RiO+20, a ministra
do Meio Ambiente, Iza
bella Teixeira, falou sobre
a importância do encontro '

internacional, destacando,
que chegou omoinento dos

países desenvolvidos dis
cutirem urn modelo efetivo
de desenvolvimento sus

tentável. As declarações fo
ram feitas ontem, durante
encontro da ministra com

autoridades ambientais no

centro da capital fluminen
se para debater as consequ
ências e o legado daRiO+20

.

para o planeta.
"Um dos pnncipais

pontos da RiO+20 foi con

seguirmos debater a ques
tão da sociedade de consu
mo. É impossível erradicar
a pobreza extrema nesta

sociedade atual. A agenda
da RiO+20 tem destaca-

I

do todas as negociações

VALTER CAMPANATIO/AG.llNCIABRASIL

�� Para Izabella Teixeira .é impossível
erradicar a pobreza extrema na sociedade atual

internacionais de desen
volvimento sustentável e,

basicamente, é urna agen
da que coloca no centro

da discussão a questão do

homem, a questão da'er

radicação da pobreza e da

evolução de novos modelos

econômicos, para permitir
que possamos tratar a sus
tentabilidade não só como

urna questão de desenvol
vimento nacional, mas de

desenvolvimento global",
disse Isabella Teixeira.

A ministra traçou urn

paralelo entre a RiO+20 e

a Conferência das, Nações
Unidas, Eco 92. Segundo
Izabella Teixeira, elas re

presentaram fases distin
tas da discussão dasus- ,

tentabilidade. "A partir do
que foi definido aqui há urn
caminho 'de negociação e

novos horizontes."

�eJJSJt

ffiGE faz pesquisa nacional sobre saúde
O IBGE e o Ministé

rio da Saúde começaram
a fazer coletas de dados

para a primeira Pesquisa
Nacional de Saúde (PNS),
Além do questionáriocom
perguntas sobre a saúde

da população, a pesquisa
fará, pela primeira vez,
um levantamento nacio
nal domiciliar com afe

rição de pressão arterial,
medição de peso/altura e

coleta de sangue e urina.

A pesquisa vai
-

durar
três meses eserá feita em

duas, etapas. Na primeira
etapa, os entrevistadores
'do IBGE visitarão 80 mil
domicílios em 1,6 mil mu
nicípios do país.

1hcBoIDgia
Embrapa cria ressonância para as frutas

A tecnologia de res

sonância magnética que
permite o diagnóstico de
diversos tipos de traumas

e doenças também já pos
sibilita identificar a quan-

tidade de açúcar em uma

fruta ou se um alimento,
como o leite, foi adultera
do. A partir da inovação, o
consumidor poderá saber
se uma fruta está doce ou

.

azeda sem precisar expe
rimentar o produto antes

de levar para casa. O equi
pamento foi desenvolvido

por pesquisadores da Em
brapa em São Carlos (SP).

�
Crime digital
tem aumento

O número de pessoas

que já sofreram ou co

nhecem alguém que te

nha sido vitima de crime

digital passou de 12,7%,
no ano passado, para
17,9% este ano, revela a

quinta edição da pesqui
sa O Comportamento dos
Usuários na Internet, fei
ta pela Federação do Co
mércio de Bens, Serviços e

Turismo no Estado de São
Paulo (FecomercioSP).

Segundo a pesquisa,
os homens continuam
sendo os mais atingidos,
com 20,6% dizendo já ter

sido vítima, contra 15,2%
das mulheres. Feita em

maio, a pesquisa fez 33

perguntas a 1..000 pessoas
na capital paulista.

'"
..

'.�.
• 'Estado. libera
R$ 11 milhões

O governador Rai-
'

mundo Colombo assinou
ontem a liberação de R$

.

11 milhões para investi
mentos na Operação Ve
raneio 2013/2014, por'
meio do programa Pacto

por SC. Trata-se do maior

aporte de recursos para a

compra de equipamentos
e materiais desde o início
do serviço de salvamento

aquático na corporação,
em 1962. O valor é qua
tro vezes maior do que
o realizado na operação
passada, quando foram

aplicados R$ 2,4 milhões.
"Estamos investindo em

segurança, e o Corpo de
Bombeiros é uma priori
dade", disse o governador
Colombo.

FunçãG"" e.Cidade

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO APR

Clori Antonio Secco, CPF 049.914.869-04, torna

público que está requerendo à Fundação Jara-
\

guaense de Meio.Ambiente (FUJAMA) a autoriza-

ção para execução de acesso à propriedade, em
Área de Preservação Permanente, localizada na

Rua 665-0scar Ferreira Mendes, paralela a Rua

601-Manoel Francisco da Costa, Bairro João Pes

soa - Jaraguá do Sul-SC.

PROCESSO LlCITATÓRIO - 11/2013 - Dispensa de Licitação

RATIFICAÇÃO
Tendo Analisado todos os argumentos e pareceres referentes

possibilidade de contratação do ClASC - Centro de Infonnática e Automação
do Estado de Santa Catarina mediante dispensa de Jicitaçãó, verifiquei
ser totalmente possivel a celebração do contrato mediante a modalidade
pretendida, ......

'

'

Isto posto, ratifico o entendimento contido no parecer técnico bem
como no parecer jurídicojuntado aos autos.

Detennino o prosseguimento do processo com a consequente
contratação da empresa ,

Jaraguá do Sul30 de julho de 2013.

JoséOzório de Avila
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

Preço Por Item. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a

seleção de propostas, visando ao Registro de preços a aquisição de
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ao longo de 12(doze) meses, desti
nados para manutenção dos gabinetes odontológicos das Unidades
de Saúde da Rede Municipal, conforme especificações no ANEXO I
deste edital e Minuta da Ata de Registro de Preços. REGIMENTO:
Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Munici

pal nO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES (Habilitação e Proposta): Até às
08:30 horas do dia 26 de agosto de 2013, no Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul" sita na Rua Walter Marquardt
n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. ABERTURA DOS ENVELOPES
01-PROPOSTA- às 09:00 horas do dia 26 de agosto de 2013, na sala
de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Após, a sessão
será suspensa para análise das PROPOSTAS e documentos exigidos,
pela equipe Técnica da Secretaria de Saúde (obs: Para esta fase não

há necessidade da presença dos representantes). O CREDENCIA

MENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes 02-HABILlTA

çÃO será às 08:30 horas do dia 10 de setembro de 2013, na sala de
reuniões dª Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO

PARAAQUISIÇÃO: R$ 930.564,78 (novecentos e trinta mil quinhentos
e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos). INFORMAÇÕES:
A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Inter
net no endereço www.jaraguadosuLsc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 08
de agosto de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER

Secretário de Administração

Prazo e Local de Inscrições
RECEPCIONISTA

Schroeder
01

TECNICO EM GESTAO DE SAUDE CORPORATIVA
Jara uá do Sul

��---------=� ��------�--��

*Vagas para ambos sdemais informações do
fabalhe Conosco" no sit

Até o dia 18/08, pelo site.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP20
,

www.ocponline.com.br SEGU''IHAN'.
i "

"ÇA'
,

,

:
. j; .. ; . /' : .\ •

,\
TERÇA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2013

"Esta situação causou
desgaste na instituição"

FABIO MOREIRAlARQUNO OCP

POSIÇÃO Delegado'
�egional Uriel- Ribeiro
pediu a substltulção
da policial, denunciadá
por perturbação e por
embriaguez ao volante

Débora RemoÍ'

A delegada Lívia Marques da
.1"\M:otta deve deixar a comarca

'

de Jaraguá do Sul nos próximos
dias. O pedido foi feito pelo dele

gado regionalUriel Ribeiro depois
de uma ocorrência envolvendo a

policial, namanhã de sábado (leia
abaixo). Ela foi denunciada por
embriaguez ao volante, perturba
glO de sossego, desacato e danos
ao patrimônio e vai responder a

-

uma sindicância da Polícia Civil.
�

Para o delegado regional
Uriel Ribeiro, a permanência da

delegada LívíaMarques daMot
ta' se tornou insustentável na

comarca de Jaraguá do Sul. "Te-
, mos toda a urgência do mundo
na substituição dela, já que esta

,

situação causou um desgaste na

instituição", declarou ele. Ribei-
.

ro explicou que devido à falta de

delegados na região de Jaraguá
do Sul', - existe um 'déficit de

pelo menos dois - pediu ao De-

Corregedoria da Polícia Civil começa
hoje a apurar erros administrativos e penais

legad_o Geral o envio de outro

profissional para o lugar da
delegada.

A Corregedoria da Polícia '

Civil deve chegar hoje.a Jaraguá
do Sul para ouvir os envolvidos.

Segundo Ribeiro, uma sindi
câncía vai apurar se houve erro

Prevaricação
A delegada Lívia também

está sendo investigada pelo Mi
nistério Público de Santa Cata
rina pelo crime de prevaricàção. �
Esse crime acontece quando

administrativo e penal por par
te da policial civil. Procurada

pelo jornal O Correio do Povo,
a delegada Lívia Marques da
Motta não quis se pronunciar
sobre este caso. Ela continua
trabalhando normalmente até
a conclusão das investigações.

um servidor público retarda ou
deixa de praticar um ato de ofí

cio, e a pena-varia de três me
ses a um ano. Na ocasião ela
foi denunciada por não ter efe-

Vizinhos reclamaram da perturbação

,

tuado a prisão em flagrante de
um homem suspeito de tráfico
de drogas, detido pela Polícia
Militar em Guaramirim-no iní
cio de maio.

.J

l

Vizinhos- da delegada Lívia

Marques da: Mottaacionaram a

. Polícia Militar por volta das 6h.
Eles reclamaram do barulho e

.relataram um acidente de trân-
.

sito. Eles disseram que Lívia te
,

ria batido asua caminhonete no

portão do prédio onde mota, no
Bairro Jaraguá Esquerdo, que
riãõ abria por falta de energia
elétrica. A delegada teria' esta
cionado à carro na calçada e

"

subido as escadas gritando pa- .como dois delegados estive- ele, o crime de embriaguez ao

lavras de baixo calão. ram no local, a Polícia Civil volante será apurado normal
De acordo com a PolíciaMi- assumiu a ocorrência dali. Se mente-através de um inquérito

\

litar, ela apresentava hálito etí- tivéssemos feito mais do que policial. A delegada Milena de

lico, agressividade, arrogância isso, poderíamos incorrer em, Fátima Rosa estava de plantão
e exaltação e, como se negou a excesso", explicou o chefe de . naquele dia, mas não foi loca
realizar o bafômetro, foi lavra- comunicação do 14° BPM, Ai- lizada para 'comentar os fatos.
do um �uto de constatação de res Volnei Pilonetto. As _ imagens _

das câmeras' de
sinais de embriaguez. A cami- O delegado Adriano Spo- monitoramento e das viaturas
nhonete foi-guinchada, mas a �laor esteve no locale pega ter da PM estão sendo recolhidas e

suspeita não foi detida. "APM .recebido o auto de constatação, vão compor um relatório apre:
fez todos os procedimentos e,', de embriaguez da PM. Segundo sentado pelaPM a Polícia Civil. -

.. ;__-1IPas,aa:'t_

Idosa tenta matar ex-maridoa facadas
Uma idosa foi encaminhada ao Presí

dio Regional na tarde de domingo, acu
sada de tentativa de homicídio. Ela teria

esfaqueado o ex-companheiro, de .62
1

anos, por volta do meio-dia, na Rua Pau-
, lo Voltolini, no Bairro Ribeirão Cavalo,'
em Jaraguá do Sul. Quando a: Polícia
Militar chegou ao local, a vítima apre-

� "'99::IrA'1J:I'CI I,'
.

� "-"�'_""�;;

Ciclista se fere
em acidente

Uma mulher de 46 anos

ficou levemente ferida após
ser atropelada por um ônibus,
quando passava de bicicle
ta pela Rua Oscar 'Schneider,
no Jaraguá 99, por volta das

14h30 de ontem. A ciclista foi
socorrida pelos Bombeiros Vo

luntários, com ferimentos na

face e dores nas duas mãos. Ela
foi "encaminhada ao Hospital
São José para mais exames.

EstaFa
Acusado de

. ;

crrme e preso
Suspeito de estupro de vul

nerável, Jucemar Félix dos San
tos, de 26 anos, foi preso pela
Divisão de Investigação Crimi
nal de Jaraguá do Sul na noite
de .sábado e encaminhado ao

presídio. O homem é acusado
de estuprar uma criança de nove
anos em Nova Petrópolis, no

Rio Grande do Sul, em novem-
- bro do ano passado, e está sen
do investigado pela Polícia Civil
daquelacidade, que pediu ajuda
a mc de Jaraguá para efetuar
a prisão. Santos foi preso em

frente a casá da namorada, no
Bairro Vila Lenzi, em Jaraguá
do Sul, e responde por outras

acusaçõ�s de abuso sexual.

ilV1I9_n,.i1..';'�i&1l.

Ca,ixadaBarra
é arrombado

Um maçarico foi usado para
arrombar um caixa eletrônico
da Rua Ângelo Rubini, na Bar
ra do Rio Cerro, em Jaraguá
do Sul, na manhã dê domingo.
De acordo com informações da
Polícia Militar, quatro pessoas
chegaram em um carro prata e

estariam envolvidas no crime.
Os caixeiros levaram dinheiro,
mas ainda não há confirmação
dos valores roubados, e fugiram

.. abandonando maçarico e outros

utensílios utilizados. A ocorrên
cia coloca Jaraguá do Sul de vol
ta na rota de caixeiros, depois de
quase um ano sem ataques, Na
região do Vale do Itapocu, o úl
timo registro foi no início do mês
.passado, às margens da BR-280,
em Guaramirim, quando quatro
homens úsaram dinamites para
explodir o, caixa de uma empre-

; sa.Eles fugíràmsem levar nada..

:a..e....

PMs\ são promovidos
A solenidade de promoção e reconheci

mento pelos serviços prestados foi realizada
na tarde de ontem-no 14° Batalhão da-Polícia
Militar, em Jaráillâ do Sul. O evento home

nageou 16 policiais militares de -Jaraguá do
Sul e Guaramirim,' que foram promovidos
por merecimento. por tempo de .serviço ou

"rporrdesempenho;vécnico\' 35( :; :tn:,) 'lU,:' 1:
íd

.sentava ferimentos no rosto, uma per
furação no abdome e outra nas costas,
'onde ainda estava a faca. A suspeita, de
60 anos, disse que a motivação foi vin
gança, já que foi traída por ele. Atendido

pelos Bombeiros Voluntários, o homem
permanece internadona clínica cirúrgi
ca do Hospital São José.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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APROVEITOU Meia Anderson (C) soube aproveitar a oportunidade dada pelo técnico Mozart Batista, para substituirNando, e marcou duas vezes

Leão, não perdoa o

':pior time do Mundo'
E TRAUMATOLOGIA se

3370-0366 I 3370-1867

lJr.. !}(wéllf. úlalff,
Diretor Técnico Responsável CRM-SC 8535 RQE 4471

OUTRA GOLEADA Dlantede um pequeno público, Jaraguá aplica 5 a O no Maga. Mas poderia ter sido mais

Como já era esperado, o

, Sport Club Jaraguá não
teve dificuldades e conquistou
a sua segunda vitória no Cam

peonato Catarinense da Divisão
de Acesso, mantendo os 100%

de aproveitamento na compe-
- tição. Jogando diante de um

público pequeno, no Estádio
João Marcatto, o Leão do Vale
goleou o,"pior time doMundo",
o Maga, .por .5 a o, no .domingo
de Dia dos Pais.

O técnico Mozart Batista

promoveu algumas mudanças
naequipe, em relação à estreia.

Machucado, omeiaNando ficou
de fora do jogo e foi substituído

por Anderson, que acabou sen

do o grande destaque da par
tida. Por outro lado; o coman

dante contou' com a estreia do

goleiro veterano Darci. ASsim"
a formação inicial do

-

time foi
no 4-4-2' com: Darci; Maicon,
Neto, Ricardo e Jefinho; Nêgo,
Piter, Zé Vitor e Anderson; Eric
e Carlos Neto.

Dos cinco gols anotados,
quatro deles foram marcados"
na primeira etapa. A vanta

gem jaraguaense foi' construí
da com gols de Zé Vitor, Carlos
Neto, Eric e Anderson (2X). Po-

.

rém, chamou atenção a grande
quantidade de oportunidades
desperdiçadas, que poderiam
tomar a goleada ainda mais

expressiva. "Por um lado é até
bom acontecer

-

alguns erros,

para nãomascarar as nossas de
ficiências. O resultado mostrou

. que temosque manter os pés no
chão e que ainda temmuita coi-

sa a ser feita. Agora é recuperar
o grupo e iniciar a semana pen
sando em buscar três pontos em
Blumenau. Vamos lá pensando
unicamente na vitória", disse o

técnico Mozart.

"Independente do'adversá

rio, nós queríamos vencer. Fo
ram importantes esses três pon
tos e agora é concentrar para

pegar o Blumenau fora de casa.

- Estamos focados e sabemos

que será um adversário difíciL
Confiamos no nosso potencial e
vamos treinar forte", afirmou o

�agueiro e capitão Ricardo.
Após atuar por duas vezes

consecutivas em casa, oJaraguá
viája na próxima rodada para
Blumenau, onde encara o tra

dicional BEC, no sábado (17), às
15h30, no Estádio do Sesi.

OCP21
www.ocponline.com.br

É até bom acontecer
-

alguns erros para
não mascarar as

nossas deflclênclas. O
resultado mostrou que
temos que manter os

pés no chão.

Mozart Batista, técnico

Ficha Técníca:

Jaraguá 5xO Maga

• Local: João Marcatlo,
emJaraguá do Sul (SC),

• Data: 1118/2013

(domingo).
_

• Horário: 15h30 (de Brasília)
•_�rbitragem: José Ricardo

Pires, auxiliado por
Eli Alves e Gianlucca

Perrone Vasconcellos

• Cartão amarelo:

Luciano (Maga)
• Gols: Anderson, aos 7/lT e

28/1 T; Zé Vitor, aos 30/1T;
Carlos Neto, aos �7/lT e

Eric, aos 27/2T (Jaraguá)
• Jaraguá: Darci; Maicon, .

·

Neto, Ricardo e Jefinho;

Nêgo (João Carlos), Piter

(Guil�rme), Zé Vitor,
Andersen: Eric e Carlos

Neto (Luis Paulo), Técnico:
Mozart Batista.

• Maga: Edu; Cario, Luciano,
Junior e Felipe;J_eandro,
Ademilson, Cauê e Zonta;
S9 (Airton) e Rodrigo.

• Técnico: Rildo Bezerra,

Independente do adversário, nós queríamos
vencer. Foram importantes esses três pontos.

Ricardo, zagueiro, capitão do Jàraguá

CLASSIFICAÇÃO ·'TURNO

CAMPEONATO CATARINENSE
2"RODAD�'

Oeste lx2 Pinheiros
Jaraguá 5 x O Maga
Curitibanos O x 2 Inter de Lages
Bana-BC O x 2 Blumenau

3"RODADA

$" IBJ� :s � :li. � 1. � 1. 1. oo,,� 17/S
� �.IBJ(;; � � � � � � � .:4 i(b.,� 15h - Maga x Curitibanos
if" 1QIjji1l!� � � � � � � � 4 i(b.,� 15h30 - Blumenau x Jaraguá
IS" fN® � 1. � � 1. � � -4 i(b.,�
� llOI$ � 1. � � 1. �r!$�i(b.,� 18/8

15h30 - Pinheiros x Barra-BC
15h30 - NEC x Oeste

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A· Aproveitamento, Classificado para a semifinal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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QUASE LÁ Atlético (AINEC) buscou um difícil empate contra o Santo Antônio e agora pega o eliminado DRM

Tudo indefinido no
-

,

futebol Varzeano
ATf: o fiM Definição dos semifinálistas acontece apenas na

última rodada da segunda fase, com seis equipes na disputa

Lucas Pavin encerrou ainda mais inde- pan/ABF/Belmec por 4 a
,

finidà. Assim, o desfecho 2. Com isto, a Ponte chega
A defi�ição. dos q�atro �cou reseIVa�o para os úl- a última rodada pàden�o.l"1Semifinahstas do 310 tímos quatro Jogos.' empatar para avançar as

� Campeonato Varzeano de Na Ponte Preta, a Vila semifinais. Já a Tecnopan
Jaragúá do Sul' vai ficar Lalau venceu a DRM Co- está eliminada e apenas
para o próximo fim de se- mercial por 2 a 1 e se man- cumpre tabela.
mana.r Isto porque, a se- teve com chances de elas- Na Vila Lalau, Santo

gunda rodada da terceira sificação na última rodada.' Antônio/MC Construtora e

fase - que foi disputadano Por outro lado, a segunda- Atlético Estrada Nova (AI
sábado (10) - iniciou com derrota consecutiva elimi- NEC) ficaram no empate
a possibilidade de conhe- nou a DRM do Varzeàno. em 1 a \1. COI� o resultado,
cer os primeiros classifi-. Na sequência, a Ponte Pre- as duas equipes seguem di
cados da competição, mas ta/Barra venceu a Tecno- vidindo a liderança,doGru-

Nékicampeã
Quebrando um Jejum

de quatro anos, a Néki

sagrou-se campeã do 270
Campeonato Municipal
de Schroeder. No sábado

(10), a equipe derrotou o

Amigos da Vila por 1 a 0,

gol de Mico, e levantou
a taça diante de um bom

público no Estádio Clau
dio Tomaselli. No inicio
da tarde, o Tupy goleou o

. Independente por-a a 1, na

disputa pelo terc�i:ro lugar.

Feminino Unidos lidera
Se preparando para os-

importantes
-

campeona
tos do segundo semestre,
a equipe adulta feminina
de basquete' de ,Jaraguá
do Sul realizou um amis
toso no sábado (10), con-.
tra Joinville. Comandadas

por: Julio Patricio, as jara
guaenses atuaram bem e

venceram por 60 a 44, no
Beira Rio, tendo Mayara
Uller como cestinha da

partida, com 18 pontos..
/

No sábado, dia 10, foi
realizada a quarta rodada
do Campeonato Jaraguaen
se de Seniores. No Guarany,
o Fixsul/Galácticos goleou o
Bairro João Pessoa por 5 a

2. Na sequência, Guaranye
Belmec/Olicar empataram
em 4 a 4. No João Pessoa, a
partida entre Crúz de Mal
ta e Jukar/Nei Automóveis
ficou no 1 a 1. O líder da

competição Unidos venceu
o Flamengo por 2 a 1.

_/
po M, com quatro pontos.
No jogo de fundo, a Kifer
ro venceu o ZEC por 4 a 2.

Assim, a equipe precisa de
uma vitória simples contra
a Tecnopan para se quali
ficar às semifinais. O ZEC

precisa vencer a Ponte .

A última rodada desta
fase acontece .no. sábado
(17), com os seguintes jo
gos: ZEC x Ponte (Cha
ve N, 13h30), Vila .Lalau
x Santo Antônio (15h15,
Chave M), Tecnopan x Ki
ferro (13h30, Chavc N)
e Atlético x DRM (15h15,
ChaveM).

\

AJA reage
Após ser resgistrado

mais um caso de agres
são a árbitros no fim de
semana, a Associação Ja
raguaense de Árbitros re

solveu agir de forma mais.
incisiva. Comunicou à Liga
Jaraguaense de Futebol a

exigência da presença de

segurança - pública ou

privada - em todas as par
tidas. Caso isso não ocorra,
poderá acarretar no cance
lamentç.da I?�Jtiq�'[ojIhrfr

SEGUNDA DIVI O
liga J!lraguael1se de Futebol (UaF)

CHAVE A - Titulares

6°

7° Tecnopan
8°

.
Tupy

4 4 1

4 4 1

1 4 o

-1

-1

2 8 -6

,
.

............................................................

CHAVE B - Titulares

/6° Roma 4 1 1 4
"

1107° Rio Molha 1 4 O 1 3 2 -8

8° Grêmio Garibaldi O 3 O O 3 4 :10 -6

VARZEANO .:

fundação Municipal de Esportes e Turismo (PME)

\

CHAVEM

Coi.

3°

4° DRM Comercial

CHAVE N

Coi.

3°

4° Tecnopan O 2 3 16O -3

Coi. Equipe

5° FixsuljGalácticos- 4 3 1 1 1 .6 4 2

6° Flamengo 3 4 O 3 L 4 5 : -1

7° Cruz de Malta 3 4 O -1 1 3 4 . -1,

8° Roma 2 3 O 2 1 6 ,-5

9° Bairro João Pessoa 1 4 O 1 3

cHORNBURG
CAIRROCER�AS iFlRUHHtLFICAB

J) Ir :" ��" ; ; ri::
_ (I, I � J ' Li , . .: : 1:<
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OUTRO TROPEÇO Após revés em Concórdia, ADd soma apenas dois pontos, dos nove disputados nesta fase'

ADJ joga mal e se

complica na Liga
FICOU DIFíCil Com a derrota no Oeste, jaraguaenses terão que
vencer os três jogos que restam na segunda fase da competição

Henrique Porto Se o torcedor ficou sur- sentar urn bom desempe-
preso com o fato de alguns nho. Um chute cruzado 'de

E mais urna atuação atletas sequer terem viaja- Dian foi a única chance real

,
pática, a ADJ (GSMj do ao Oeste, barrados, ficou da equipe jaraguaense na

Pré-Fabricar jMannesj ainda mais apreensivo ao etapa. O jogo era fraco tec-

FME) não desenvolveu o fut- descobrir que Banana as- nicamente e foi ao intervalo
sal que a credenciou como a sumiu o cargo de treinador, sem gols.
terceira melhor equipe da no lugar de Sergio Lacerda Na volta, as equipes se

primeira fase da Liga e aca- que - a princípio - segue na arriscaram mais. O Concór-
bou superada pelo Concór- -equipe, mas na condição de dia pulou na frente aos 5:56,
dia, fora de casa. O placar 'auxiliar. com Pito. Keko empatou aos
de 3 a 1 foi justo e refletiu a O primeiro, tempo do 8:40, num lampejo de bom

superioridade adversária na jogo foi todo do Concórdia, futsal da ADJ, quando urna
noite de ontem. com Djoni voltando a apre- tabelinha entre Oitomeia e

Bayem - Chelsea Atletismo

Luiz Gustavo David Luiz Na final
o técnico Guardiola já No primeiro grupo de O Brasil terá um repre-

demonstrou que não tem- jogadores que chegou à sentante na final dos 400
interesse pelo futebol de Basiléia para o amistoso metros rasos do Campeo-
Luiz Gustavo, titular abso- da Seleção Brasileira con- nato Mundial de Atletis-
luto na seleção de Felipão, tra a Suíça, junto com Os- mo, em Moscou. Ontem,
no Bayern de Munique. E car e Paulinho, o zagueiro Anderson Henriques ficou
o volante deixou claro, na David Luiz teve que ouvir na terceira colocação na

chegada à Basiléia, onde
'

um batalhão de pergun- primeira bateria da semi-

o Brasil pega a Suíça ama- tas sobre o interesse do final da prova e alcariçou o

nhã, que essa situação o Barcelona por .seu futebol. oitavo tempo no geral. Ele
obriga a procurar urn novo Porém, o jogador fez jogo cruzou a linha de chegada
emprego. O destino pode duro e preferiu não falar com o tempo de 44.95S, o

ser o Arsenal (ING). sobre o assunto. melhor de stia �arrei'ta! I ( : J

Jonas deixou o pivô na cara

do gol. Aos 13:01, Biel apro
veitou urna falha infantil da
entãomelhor defesada Liga,
para desempatar, após co

brança de escanteio. Na se

quência, Lé desperdiçou urn
tiro livre e, quando a equipe
jaraguaense atuava com go
leiro linha, PC falhou e, Dé
marcou o terceiro, aos 19:51.

Agora, para avançar na

Liga Futsal, a ADJ precisa
vencer os três jogos que res
tam. O primeiro deles será
na próxima terça-feira, dia
20, às 20h15, contra o São

José,naArena Jaraguá. ,

Vasco

Apresentado
O Vasco apresentou

ontem seu mais novo xe

rife. Trata-se do veterano

zagueiro Cris, que estava

no Grêmio e tem passa
gens pelo ;utebol europeu
(principalmente na Fran

ça) e pela Seleção Brasi
leira. O jogador já teve seu

nome regularizado e pode
estrear já nesta quarta-fei
ra contra o Santos, na Vila
Belmiro.

OCP23
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Botafogo
Jobson é emprestado

O polemico atacante

Jobson embarca na madru

gada desta terça-feira para
a Arábia Saudita, onde fará
exames médicos e, se apro
vado, assinará contrato de

empréstimo por urn ano

.com o Al-Ittíhad. Apesar

de ter contrato até junho
de 2015 com o Botafogo,
o clube carioca não vai re
ceber qualquer valor pela
negociação. O atleta vem

se destacando mais por seu

desempenho fora, do que
dentro de campo.

LIGA FUTSAL

CHAVE C

4° I O i 1 I 2 6!9 j -3'

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO - TURNO

3'Coritiba 23 13 6 5 2 18,;13 5

4° Corinthians +4 '21 13 5 6 2 13 6 7 54

5' Atlético-PR '20, 13 5 5 3 23 20 3 51

6' Internacional 120; 12_ 5 5 2 21'18 3 56

7'Grêmio+2 ;19 13 5 4 14 .15\12 3 ,49
8' Vitória -4 119;'13'5 -

4 '4 17 15 2 49

9' Bahia-2 19 13 5 4 4 .13 14 -1 49

10' Vasco +t 18 13 5 3 5 19 22 -3 46

11° Flamengo +2 17 13 4 5 4 16 15 1 44

12'Goiás-2 17 13 4 5 4 12 17 -5 44

13' Ponte Preta +2 15 124 3 5 17 18' -1 42

14' Fluminense-2 14 13 4 2 7 17 20 -3 36

14 11 3 5 3 13 11 2 42

12 33

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró; ,

GC - Gols Contra; S'G - Saldo de Gols; A - Aproveitamento,

,13" RODADA Coritiba 0x1vasco
Bahia 0x3 Grêmio
Intemacional2x2 Atlétirof'R
Ponte Preta 3x1 Oidúma
Portuguesa 2x1São Paulo

Botafogo 1x1 Goiás
Náutico 0x0Atlético-MG

Lanterna do campeonato Cruzeiro 0x0 Santos

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

Coi. Time P J V E D GP GC 5G A%
I • I :

2' Chapecoense 32 13 102 1 30 12 1882

3'Sport 24 148 O 6 26 23 3 57

4' Paraná Clube 23 146 5 3 19 10 9 55

5° Boa +3 23 14 6 5 3 14 14 O 55

6° Figueirense-l 22 14 7 1 6 28 24 4 52

7' América-MG -1 22 13 6 4 ,3 25 19 6 56

8' Joinville -1 21 14 6 3 5 26 18 8 50

9' Bragantino +2 19 14 5 4 5 15 13 2 45

10' Avaí +2 19 14 5 4 5 19 20 -1 45

11' Ceará-2 17 144 5 5 17 18 -1 40

12' ASA+4 16 14 5 1 8 15 24 -9 38

13' Atlético-GO +2 16 14 5 1 8 10 19 -9 38

14' Icasa-4 16 14 5 1 8 17 28 -1138

15' São Caetano +2 16 144 4 6 17 17 O 38

16' Oeste-3 16 144 4 6 13 20 -7 38

fl'PãysancíU:PÀ-'-�J-õ�Tíf 4 3 1622 -6-g-��
18° GuaratingueGí -4 14 144 2 8 17 23 -6 33
19' América-RN -i 14 143 5 6 1422 -8 33

200ABC 8 14 i 5 8 9 21 -1219

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas;GP - Gols Pró; GC - Gols

Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento,
15°RDOADA

13/8
19h30 - Oeste x i'a)sandu-PA
19h30 - América x São Caetano
19h30 - Avaí x ASA
19h30 - Paraná Oube x Boa
19h30 - sbortxCeará

21h50 - Joinville x Palmeiras .

211150 -Icasa x ABC
_

211150 - A�éticoCO x Bragantino
14/8
19h3J-Guaratir'l1).e!áxF@Jeirerose
Z7/8
21h -Améric&RN xChapecoense

Lanterna do campeonato

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Oportunidade é ter várias opções em um só lugar. É fazer contatos, trocar experiências e ter acesso à cultura e ao lazer. AFeira-de Oportunidades
Viacredi traz isso e muito mais. Participe, traga a sua família e descubra como a integração das pessoas pode se tornar uma parceria de sucesso.
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