
Jaraguádo Sul e Vale do Itapocu + Ano94 + Ediçãono7.267 + Quinta-feira, 15 de agosto de 2013 + R$2,50 A vida acontece aqui.
Saúde
Boa alimentação
ajuda contra gripe
Além das orientações de deixar o
ambiente arejado e higienizar as
mãos, a nutrição saudável fortalece
a imunização o corpo. PÁGINA 5

Economia

Crescimento e

investimentos
Jornalista Ronaldo Corrêa
estreia no OCP e aborda o

impacto da expansão da
vizinha Araquari na região.
MERCADO, PÁGINA 18

Jaraguá inicia a elaboração
do PlanoMunicipal de S-aúde

PRIORIDADES A partir do diagnóstico da situação atual, profissionais da área vão
direcionar as ações de base das políticas públicas para investimentos no setor. PÁGINA 8

Edson Meneghelli personaliza
carrinhos com desenhos estilizados

que valorizam essa tradicional
diversão de rua.
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Belos exemplos
A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) com

flpleta quatro décadas de fundação neste ano. E, para
comemorar, o site da entidade tem feito uma série de ho

menagens para os 16 tenistas que terminaram a tempo
rada como líderes do ranking desde 1973.

Na última segunda-feira, o catarinense Gustavo Kuer
ten foi homenageado pela entidade. Guga terminou o ano

de 2000, como o líder do ranking da ATP. Foi no dia 4
de novembro de 2000, que o "manézinho" da ilha, Guga,
tornou-se o 19° líder do ranking da ATP. Na Masters Cup
(atual ATP Finals) de Lisboa, daquele ano, ele venceu, na

sequência, Pete Sampras eAndré Agassi nas fases finais.
Naquele ano, no sábado, Guga despachou Sampras

em três sets emocionantes e, na final, ganhou de Agassi
com um triplo 6/4. As palavras de Guga dizem tudo: "Era
como se fosse um sonho".

Guga possuía um "backhand" de uma mão único. Ele

conquistou Roland Garros por três vezes, 1997, 2000 e

2001. Possui 20 títulos que ganhou das 29 finais que
disputou. E o melhor feito de Guga foi ter liderado o

topo do tênis por 43 semanas.

Nos dias atuais, temos outro brasileiro fazendo bonito,
só que nas duplas. Bruno Soares, mineiro, na próxima se

gundá-feira, será o nO 3 do ranking de duplas. E no último
Grand Slam (o US Open) do ano irá ser cabeça de chave n?
2 ao lado do austríaco Alexander Peya. Será a primeira vez

na era profissional que um brasileiro irá estar nessa honra
da posição numa chave de duplas de um Orãnd Slam.

Apesar da ATP não ter confirmado ainda, é certo que
Bruno e Peya estarão entre as oitomelhores duplas do ano
e irão participar do Finals em Londres.

Tanto Guga como Bruno, são exemplos para a criança
da e para os jovens do nosso país. Exemplos de dedicação
em quadra, e exemplos de pessoas fora da quadra. Garotos
brincalhões e descontraídos, mas com um coração enorme.

COTIDIANO
, Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

parae redacao@ocorreiodopovo.com.br

Evento

Passeio cicIístico
do São Luís

O ColégioMarista São Luís de Jaraguá do Sul
promove no dia 1° de setembro umpasseio ciclís
tíco, O objetivo é integrar alunos, professores e

comunidade, além de incentivar os hábitos sau
dáveis. A concentração será às 9 horas, no esta

cionamento da área de Educação Infantil.A saída
estámarcadapara as 9h30 e o trajeto inclui aRua
João Zapela (sentido da Rua Marechal Deodoro
da Fonseca), RuaGuilhermeWeege, Rua Reinol
do Rau até a Rua Quiíitino Boéaiúva. O retorno

será pelo calçadão da Av. Marechal Deodoro da
Fonseca até o pátio interno do colégio.

COMENTÁRIO

Já comeste hoje?
A posto que sim. Café da ma

finhã, almoço, jantar e entre

uma e outra refeição, lanches.
Certo? Por quê? Ora bolas, por
que precisamos nutrir o corpo,
o estômago é o laboratório dos

processos de digestão que nos

mantêm vivos. Comer é nutrir
e viver, pois não? Mas que fi

que claro que essa comidinha
de todos os dias nos alimenta os

músculos, os ossos, tudo; mas

os neurônios, as células que nos

fazem pensar, inferir, concluir
e agir, precisam de dieta espe
ciaL Muita gente está passando
o dia e deixando as pobrezinhas
das células do cérebro sem bóia,
como se diz nos galpões.

Acabei de ler um artigo onde
fica bem clara a nossa imperiosa

. sação interessantes. Todos os dias
a "cota" da mente, todos os dias.

Ah, e é bom que fique bem cla
ro - presta atenção - guri, guria, é
bom que fique bem claro que um
dia sem estudos, leituras, é dia

perdido, não se recJlPera tempo
perdido. Os "inteligentes" não são
inteligentes porque nasceram as

sim, eles se fizeram inteligentes.
E é bom não esquecer que não
há ideias inatas, tudo ri que está
no intelecto passou antes pelos
sentidos, ouviu bem, guri, guria?
- Sem essa de não estudei hoje
mas amanhã eu compenso ... Isso
é coisa de gente vadia.

Funcionários competentes
e estudantes nota 10 só o são

porque fazem sua parte todos os

dias, todos. Bom proveito!

lUIZ CARLOS PRATES
obrigação de nutrir o cérebro to
dos os dias. Em resumo, o texto

diz que temos uma dose - uma

cota - de possibilidades de ar

mazenar informações na memó
ria, hão se deve forçar e ir além,
mas a dose diária não pode ser

esquecida. Se todos os dias des

pejarmos um pouco de "jornal"
e outro pouco de leituras de boas
revistas e livros nos arquivos da

memória, vamos ter uma exce

lente saúde mental, mnemônica,
e com isso mantermos a saúde
em ordem e as ideias e a conver-

• Elas
.

Olhe que beleza eu achei no livro do publicitário
Júlio Ribeiro - Fazer Acontecer: - "Nas grandes uni
versidades americanas, como Harvard e Princeton, é
uma tradição as empresas fazerem entrevistas com

os melhores alunos do último ano, visando a contra

tá-los. Atualmente a maioria desses alunos são mu
lheres". Leste bem, mulheres! O cérebro da mulher
é melhor para tudo, tem todas as inteligências para
todas as ciências. Foi certamente isso que levou no

passado os misóginos que criaram as religiões in

ventarem que a mulher é a malícia e a origem do pe
cado. Safados de uma figa! O que estraga as mulhe
res é a cultura - desde o berço - para o casamento.

trar" um parceiro, um namorado: é sair a passear com
um cão. Pode isso? Pode. Mas diz a revista que não é

qualquer cão, as raças mais atrativas para fazer os ber
mudões parar e perguntar pelo "telefone" 'do cãozinho
são ... Ah, claro que não vou dizer. Se eu tivesse que
dizer diria que são os vira-latas. Era só o que faltava
cãozinho "casamenteiro", só o que faltava. Mas a re

vista disse que é tiro e queda, os bermudões param e

começam a conversar com., o cachorrinho.
.

• Cães
Acabo de ler numa revista de fuxicos de televisão

uma dica para as mulheres que estão a fim de "encon-

• Falta dizer
'Quemme "ouve" hámuitos anos no rádio, nos jornais

e em palestras, deve lembrar que faz tempo que falo do

indispensável amor que temos que ter ao nosso trabalho
para podermos ter uma ideia do que seja felicidade. Só o
trabalho nos abre essaporta. PoiS não é que agorao assun
to virou mantra de revistas especializadas e reportagens
de jornais em fins de semana? Descobriram só agora?

Cultura

Inscrições para
o Festival de Dança

As inscrições para o 19° Festival de Dança de Jaraguá
do Sul estão abertas até o dia 17 de setembro. Elas são gra
tuitas e devem ser feitas no endereço cultura.jaraguado
sul.com.br. No mesmo site está o regulamento e edital do
evento. O festival será realizado entre os dias 21 de outu
bro e 3 de novembro no Grande Teatro da Scar.

Guaramirim

Festa daPorchetta
O Circolo Trentino de Guaramirim realiza

neste sábado, dia 17, mais uma edição da tradi
cional Festa da Porchetta. O evento será realiza
do no salão da Sociedade Briíderthal, em Gua
ramirim. O jantar inicia às 2oh30. O valor do

ingresso é de R$ 30 por pessoa.

Comunidade

Noite do PastelJaraguá do Sul
Pesquisa de
preços do Procon

Os preços da cesta básica cobrada em Jaraguá do Sul po
dem ser conferidos no site www.jaraguadosul.sc.gov.br. O
levantamento foi realizado pelo Procon entre os dias 6 e 7 de

agosto. Também são apresentados os valores de material de
higiene e limpeza, combustíveis e taxas bancárias.

A Comunidade Evangélica Luterana do
Bairro João Pessoa promove sábado, dia 17,
a Noite do Pastel. O evento inicia às 17 ho
ras. Serão servidos. variedades de palmito,
.carne, frango, queijo, chocolate e banana.
O valor é de R$ 2 cada. O local da ativida-.
de fica na Rua Manoel Francisco da Costa,
4554. Informações: 3370-2448.
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CHARGE EDITORIAL

Compá serie de modelo
A Câmara de Corupá deu o exemplo
rlpara a região ao derrubar o reces

so de julho. O privilégio de paralisar
as atividades soava em desconexo com

a realidade. Não há razão em parar as
atividades parlamentares no meio do
ano enquanto o Executivo continua os

trabalhos. E, muitas vezes, durante esse

período, ocorrem sessões extraordiná
rias para votar os projetos emergenciais
encaminhados pela Prefeitura.

A atitude dos vereadores de Corupá
serve de modelo a ser seguido pelas de
mais Câmaras de Jaraguá do Sul, Gua
ramirim, Schroeder e Massaranduba.
Ainda mais quando o Brasil vive um cli
ma de discussão e análise dos trabalhos
desenvolvidos pelos políticos.

Como essa classe está em baixa com

a comunidade, nadamais justo priorizar
ações que direcionam para a economia
dos recursos públicos, à eficiência do
trabalho e resultados práticos que visam

a qualidade de vida e o desenvolvimento
social das suas cidades.

O Brasil está num processo de amadu
recimento político e a sociedade está com a

visão mais crítica quanto ao papel desem
penhado pelas pessoas eleitas com a fun
ção de trabalhar para a comunidade.

"
o fim do recesso revela uma mudança
de. atitude no meio legislativo.

Para alguns essa decisão vinda de

Corupá pode parecer singela, mas na

verdade ela revela uma mudança de ati
tude que visa adequar a chamada·Casa
do Povo, a uma exigência atual. O fim do
recesso mantém a estrutura parlamentar

-

ativa durante o ano e segue um ritmo de
atividades que acompanha as demandas
locais. Aos poucos, vamos evoluindo.

Carlos Eggert
Obras retornam
segunda-feira

A partir da próxima seguda-feira, o
tráfego pela rua Carlos Eggert voltará
a ficar limitado devido à retomada das
obras de instalação da rede pluvial. Os
trabalhos foram interrompidos para
minimizar o impacto no trânsito causa

do pelas obras que são realizadas na ro
tatória na Rua Waldemar Grubba, que
leva para aManoel Francisco da Costa.

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1200
Primeiro Sorteio
02-09-31 -41 -42-44
Segundo Sorteio
·19 - 20 - 30 - 36 - 39 - 44

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

Sociedade
Carreteiro do CVV

O Centro deValorização àVida de Jaraguá do Sul rea
liza nesse sábado o 8° Carreteiro do CVV. O evento inicia
às 11 horas. O ingresso custa R$ 20 por pessoa e pode ser

.

adquirido pelos telefones 3275-1144 ou no 3370-8636.
Serão servidos carreteiros com carne de sol, bacon, cala
bresa e o carreteiro vegetariano. O evento é organizado
em parceria com o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul.

CarTeira
Concurso para aMarinha

Amanhã é o último dia para as inscrições no con

curso de preparação de aspirantes do ColégioNaval, no
Rio de Janeiro. Sãü235 vagas para candidatos mascu
linos, com idades entre 15 e 17 anos, que tenham com

pletado ou estejam em fase de conclusão do Ensino
Fundamental. As inscrições devem ser feitas no site

www.ingressomarinha.mar.mil.br.OvaloréR$20.In
formações no telefone (21) 2104-6006.

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�'!f" O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
� fontes renováveis preservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Posse estejornalpara outro leitor.

" A saída (contra o vício) é
uma campanha educativa, em

larga escala, em âmbito nacional
e internacional, para mostrar às

crianças e aos

adolescentes que
as drogas só
destroem
as pessoas.
Crítico e poeta,
Ferreira Gultar,
artigo na Folha

de S.Paulo
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Curso de Libras mais abrangente
AVANÇO Proposta em estudo pretende capacitar
profissionais para atender deficientes auditivos

Principal necessidade élmelhorar' o a�sso �érà'o pénto turfstlco I

Natália Trentini

A implantação de um curso

rtrla Linguagem Brasileira
de Sinais (Libras) para pro
fissionais de diversos setores

está em discussão em Jaraguá
do Sul. Por iniciativa dos vere
adores Vitório Altair Lazzaris
e José Osório de Ávila, a pro
posta prevê a capacitação de
no mínimo 1,2 mil pessoas foi

apresentado para a administra

ção municipal.
Atualmente, os projetos de

inclusão da Associação Assisten
cial dos Deficientes Auditivos e

Visuais (Aadav) atende 250 pes
so� que utilizam a linguagem de
libras como meio de comunica

ção. Entretanto, cerca de 4,5 mil
moradores possuem algum grau
de deficiência auditiva e fazem
parte do universo da inclusão.

"Hoje a gente trabalha ain-
.

da na idade da pedra. Nos espa
ços públicos você não encontra

profissionais capacitados para
interagir com os surdos. A ca

pacitação em empresas é muito
maior atualmente", destacou a

coordenadora da associação,
Luísa Helena Rosa. Para com

parecer a .uma consulta médi
ca, audiência, ou atendimento

específico, pessoas com surdez

precisam recorrer ao acompa
nhamento de intérpretes.

Na área da educação, a lin
guagem tem ganho espaço,
principalmente pelos projetos
de inclusão. A escola estadual
Professora Valdete Ines Piazera
Zindars, por exemplo, abriga
uma sala para atendimento de

crianças com deficiência audi
tiva e visual. "A sociedade está

percebendo a necessidade 'des
sa segunda língua, é um campo
com muita procura profissional
também. Mesmo em nível bá
sico, é uma preparação impor
tante", destacou a professora e

intérprete, Priscila Rossetti.
O projeto sugerido na última

segunda-feira ainda não foi ana
lisado pela administração muni
cipal. O curso poderá acontecer

.

através de uma parceria, onde a

Prefeitura irá repassar recursos

para a Associação dos Surdos de
Jaraguá do Sul (ASJS), ou será

.

montada uma equipe com ser

vidores municipais capacitados.
"Vamos discutir essa questão de

,-

viabilidade, mas vamos realizar,
porque precisamos ter pessoas
preparadas, Jaraguá do Sul pre
cisa evoluir", disse o prefeito,
Dieter Janssen.

,
OU

•

COMUNICAÇÃO Priscila usa a linguagem dos sinais para atender alunos deficientes-auditivos

Como é a proposta de educação em Libras
A difusão da Linguagem

Brasileira de Sinais (Libras)
em Jaraguá do Sul seria feita
com a divisão do curso em seis

fases, com diferentes públicos.
Primeiro, seriam capacitadas
equipes de saúde, em seguida
profissionais de segurança e

. policiais, depois no mínimo um
funcionário de cada repartição
pública, trabalhadores da rede

de transporte, chefes e encar

regados de empresas privadas,
e por fim oficinas dirigidas ao

setor de turismo. As particula
ridades e desafios de cada área
também devem ser debatidos.

Cerca de 200 pessoas de
vem ser capacitadas em cada

etapa, atingindo 1,2 mil pes
soas diretamente. Como o cur

so seria transmitido pela 1V

Câmara, através da internet, a
possibilidade é de chegar a um
público ainda maior.

Caso a proposta seja aceita,
o investimento da administra
ção municipal será de R$ 48
mil pata execução de todas as

fases, com duração de 16 me

ses. Incluindo remuneração do
professor; intérprete e despe
sas com material.

LÚCIOSASSI

MOlTO BoaVista

Turismo espera respostas de Brasília
A Diretoria de Turismo

da Prefeitura de Jaraguá do
- Sul encaminhou à Brasília
um projeto para a pavimen
tação e melhorias no acesso

ao Morro das Antenas, no
complexo do Morro Boa
Vista. O local é um dos prin
cipais cartões postais da ci
dade e rota de praticantes
de voo livre e também de
católicos que costumam vi
sitar a ChiesaAlpina.

Segundo o diretor de
Turismo, Fenísio Pires
Júnior, o projeto executi
vo para a obra já está no

Ministério do Turismo,
aguardando aprovação.
"Não temos previsão de
quanto vamos iniciar os

trabalhos porque vai de-

aterro localizado a 50 me

tros do topo, que poderá ser'
usado para essa finalidade.

A instalação do esta

cionamento é uma das
melhorias mais emergen
ciais devido a realização,
entre os dias 14 e 15 de

setembro, de um campeo
nato de voo livre.

pender da velocidade que
a proposta corre lá em

Brasília ", alegou o diretor.
O Jaraguá Clube de Voo

Livre defende a pavimenta
ção de toda a extensão da
estrada que dá acesso ao

topo do morro, onde está a

rampa de salto. Segundo o

presidente do clube, ,Célio
de Castro, o acesso melho
rou nos últimos anos, mas

comô houve o aumento do
fluxo de pessoas ao local, há
a necessidade de mais in
vestimentos.

Uma das propostas
avaliadas pela Diretoria de
Turismo do município tam
bém deve fazermelhorias no
morro para um estaciona
mento. Um dos pontos é um

Metalúrgica Lombardi

dispõe de vagas para:

JOVEM APRENDIZ
com idade entre t8 e 24 anos.

interessados entrar em contato

com o RH da empresa.

FONE: 3275-8900

OPORTUNIDADE
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Alimentação é
remédio para

• •

evitar a gnpe
CUIDADOS Manter a imunidade do organismo alta durante
todo ano é o ideal para estar preparado para época de frio

Verônica Lemus

A lém das medidas pre
.1"\..ventivas contra a gripe
influenza, como usar álcool

gel e deixar os ambientes

arejados, uma alimentação
saudável também contribui

para diminuir os riscos da

doença. É dessa forma que
o corpo acaba sendo forta
lecido. Conforme explicou a

nutricionistaAlessandraGa
boardi, o ideal é que duran
te todo o ano a alimentação
seja feita da forma correta.

"Nossa imunidade tem

que ser mantida alta em

qualquer época do ano. As

sim, o corpo já fica prepara
do para as baixas tempera
turas do inverno e também

para as épocas de mudança
de temperatura, como outo
no e primavera e atémesmo
as variações bruscas de tem-

peratura durante o dia, pre
judiciaispara a saúde", disse
a especialista.

Mas mesmo para quem
tem dificuldades de manter
uma alimentação adequa
da, sempre há tempo para
começar a mudar e forta
lecer o sistema imunológi
co. Alessandra recomenda

que sejam consumidas três

porções de frutas durante
o dia. "Pode incluir uma no

café da manhã, no meio da
manhã e depois do jantar ",
sugeriu a nutricionista. No
entanto, é importante que a

pessoavarie as opções de fru
tas para ingerirmaior aporte
de nutrientes.

Variar os tipos de sala
da também é recomenda
do. E para quem não sente

vontade de comer as folhas
durante o inverno, a nutri
cionista dá a dica para optar

pelos legumes. cozidos no

vapor. O feijão é outra boa
fonte de nutrientes, assim
como as sopas. "Quando se

prepara a sopa, os nutrientes
dos legumes passam para o

caldo ", informou Alessan

dra, destacando que as fa
mosas canjas de galinha,
tambémmuito nutritivas.

Carnes magras,' sem

gordura, frango sem pele e

peixes devem ter preferên
cia na hora de fazer o prato.
"Recomendo o consumo

de peixes duas vezes por
semana, principalmente os

ricos em ômega 3", disse
Alessandra. O ômega 3 tem
poder anti-inflamatório e

está presente na sardinha,
atum, salmão, congro, ca
vala, entre outros. Para
aumentar a fonte de ômega
3, podem ser adicionados

linhaça e chia ao prato.

Hidratação é importante para o corpo
. Além da comida, a hi-

-dratação do corpo, através
da ingestão de líquidos, é
fundamental para o bom
funcionamento do organis
mo. No inverno é comum

esquecer de tomar água,
mas mesmo que a pessoa
não sinta sede, não significa
que não esteja precisando
se hidratar. "Eu recomendo

para meus pacientes que de
2% a 4% do seu peso deve
ser amedida do consumo de

líquidos ", disse Alessandra.
Por exemplo, uma pessoa de

53 quilos deve tomar de 1,06
litros a 2,12 litros de água,
aproximadamente.

Dessa medida, a nutri
cionista recomenda que
metade seja de água, que se
gundo ela, é o que realmen
te vai hidratar as células. A
outra metade de líquidos
pode vir de suco de fruta

natural, chás bem diluídos,
legumes e frutas. "Os chás
com cafeína, como chá ver
de e mate, não contribuem
muito com a hidratação.
Mas não tem problema se

tomar de uma a duas xíca
ras, só não pode tomar um
litro ", disseAlessandra.

. Já os refrigerantes e até
mesmo as águas gaseifica
das com sabor devem ser

evitados. Para quem não

consegue tomar água, Ales
sandra dá a dica de como

dar sabor ao líquido. "Na

água que a pessoa irá tomar,
ela coloca uma fruta de seu

gosto e deixa lá por um tem

po ", descreveu. Outra opção
é colocar na garrafinha de

água sementes de erva doce.

SUPLEMENTOS VITAMíNICOS
Na intenção de proteger o corpo e buscar o fortalecimento do sistema imunológico, é comum a

procura pelos suplementos vitamínicos, que oferecem doses diárias recomendadas de vitaminas
e minerais. Porém, a nutricionista Alessandra Gaboardi ressalta que essa complementação só
é recomendada quando for verificada a falta ou pouca quantidade de determinado nutriente
no organismo. "Geralmente, adultos não precisam dessa complementação, apenas em casos

especíticos, sendo indicada para gestantes, idosos e crianças ", informou Alessandra.

LÚCIOSASSI

DICAS Nutricionista Alessandra Gaboardi sugere
que sejam consumidas três porções de frutas por dia

• Alimentação saudável,
• Evitar ambientes

.1

várias vezes ao dia
• Ao tossi� ou eSQirrar,

f·
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Você, tranquilo.

(47) 3370-0212

Nossa imunidade

tem que ser mantida

alta em qualquer
época do ano.

Alessandra Gaboardi,
nutricionista

Saúde

Guaramirim não irá comprar vacinas
Com o número de habi

tantes cerca de quatro vezes

menor do que o de Jaraguá
do Sul, Guaramirim regis
tra duas mortes por conta
da gripe influenza e revela

situação mais preocupante
que a do município vizinho.
Em Jaraguá, o número é de

3 mortes em uma população
de aproximadamente 149
mil, enquanto queGuarami
rim possui em tomo de 36
mil habitantes.

Segundo o diretor da se
cretaria de Saúde de Guara

mirim, Antonio Alexandre

Azevedo, o município não
deve comprarvacinas contra
a gripe e deve seguir a orien
tação do Ministério da Saú
de para focar na prevenção,
como distribuição de mate

riais informativos em esco

las e visiqs éil �fD:I?r��, que
devem5ej:jsplidmiIAs ��e-

taria. "Nós também temos

agentes de saúde visitando
casas do município, desde a

época da campanha de vaci

nação ", disseAzevedo.
A campanha de imu

nização ocorreu em abril
deste ano. Mas de acordo
com Azevedo, "a população
na época não aderiu bem ",
com muitos deixando de se

vacinar. "Aí com essas duas
mortes em Guaramirim é

que o pessoal ficou mais
alarmado ", disse o diretor.

Atendimentos
Diferente do que é feito

em Jaraguá do Sul, emGua
ramirim a secretaria de Saú
de não prevê a realização de
plantões para atendimentos
aos casos de suspeita de

gripe. "O atendimento na

saúde segue normal, com

orientação a,b� I médicos de

não ser necessário a confir
mação (da gripe influenza)
para iniciar o tratamento ",
informou o diretor da secre
taria de Saúde,AntonioAle
xandre Azevedo. Além das
unidades de saúde, o mu

nicípio conta com o pronto
socorro 24 horas do Hospi
tal Padre Mathias Steín.

NÚMEROS DA GRIPE*
• 179 Casos suspeitos
• 59 Casos confirmados
• 25 Pacientes internados,
sendo 5 de municípios
vizinhos. Na UTI,' 4 estão
no Hospital São José e 1 no

Hospital Jaraguá, todos de
municípios vizinhos

• 8 mortes, sendo 3 de
Jaraguá do Sul, 2 de
Guaramirim, 1 de Schroeder,
1 de Corupá e 1 de

.

Massaranduba

*Dados da Secretaria de Saúde de

Jaraguá do Sul até a tarde de ontem
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A novela não pode se repetir
Faltando pouco mais de um ano para

as eleições de outubro de 2014, pi
pocam pré-candidatos a deputado esta

dual. A lista começa com Carlos Chiodi
ni (PMDB), que vai buscar a reeleição.
Já tem estrutura e nome conhecido em

várias regiões de Santa Catarina. De

pois, o PDT deve lançar Dionei da Silva,
o PT tende a apoiar o vice-prefeito de
São Francisco, Marcos Scarpato, mas o

vereador de Guaramirim, Evaldo Jun

ckes, também quer entrar na disputa.
Pelo PSDB, o mais cotado hoje é Vicente

Caropreso. O PR aposta no ex-prefeito

Moacir Bertoldi. Dividido internamen
te, o PSD ainda não se definiu, mas não
vai ficar de fora do pleito até porque terá
que batalhar pela reeleição do governa
dor Raimundo Colombo. Já o PP de Ja

raguá não entrará na corrida em favor de
Chiodini, mas o nome do ex-prefeito de

Schroeder, FelipeVoigt, é defendido pelo
diretório regional.

Ainda teremos os candidatos de si

glas menores e os paraquedistas, que
de quatro em quatro anos decidem dar
uma passadinha na região. Levam vo

tos e depois, bye, bye. Se a corrida para

Assembleia Legislativa tem muitos in
teressados, para Câmara Federal, por
enquanto, não há definição. O presi
dente da Fundação Cultural, Jean Leu

tprecht (PCdoB), é o único pré-candi
dato para uma vaga em Brasília. Além
dele, existe a possibilidade do PMDB

lançar o empresário Antídio Lunelli.
Como o Congresso Nacional dificilmente
aprovará mudanças no sistema eleitoral
para valer já em 2014, caberá ao eleitor
a responsabilidade de aumentar a repre-

.

sentatividade da região com capacidade
para ter até três estaduais e um federal.

EDUARDO MONTECINO

Caropreso criticaMais
Médico cardiologista e ex-deputado federal, Vicente Caropreso (PSDB), credita a fal

ta de profissionais interessados em trabalhar no interior do país a uni erro de condução
do governo federal das políticas de Saúde. O programa Mais Médicos preencheu apenas
10% das vagas abertas nesta primeira etapa. "Nós, médicos, queremos fazer medicina
com qualidade. Queremos ter segurança no ato médico, e para isso nós precisamos de .

estrutura. Esse governo virou as costas para a medicina nacional", disse.

Fim da cobrança

TCEaponta
irregularidades

Relatório do Tribunal de
Contas do Estado aponta diver
sas irregularidades na distri

buição de macadame pela Pre
feitura de Massaranduba entre

os anos de 2011 e 2012. Inclusi
ve a ausência de requerimento,
também assinatura de servidor
no local onde o beneficiário de
veria atestar que recebeu o ma

terial e ainda a falta de controle
na distribuição. O documento

pede a abertura de uma Toma
da de Contas Especial.

Posse no
Comdim

Os
.
integrantes do

Comdim (Conselho Mu

nicipal dos Direitos da

Mulher) serão empos
sados hoje para a ges
tão 2013-2015, em so

lenidade marcada para'
as 8h, na Prefeitura de
Jaraguá. O Comdim é
um órgão consultivo,
normatizador e contro

lador das ações voltadas
à promoção de políticas
públicas de defesa dos
direitos da mulher.

Futuro indefinido
Segundo o diretor do Hospital Jaraguá, Jeferson Gomes, o contra

to com a Ajadefi para a exploração do serviço de estacionamento da
unidade vence "no dia 11 ou 12" deste mês. Depois disso, o estaciona
mento passa a ser gratuito. Por conta de reclamações dos usuários so
bre a falta de estrutura do local, o conselho do hospital decidiu acabar
com a cobrança. "Hoje o estacionamento é de terra, o que causa mui- .

tos transtornos, quando chove tem lama, e quando está seco tem pó".

A previsão é de que o estacionamento do Hospital
Jaraguá seja pavimentado até o fim deste ano, prazo
para o término das obras na unidade de saúde. Sobre
um possível retorno da cobrança pelo estacionamento
depois disso, o diretor disse que o assunto ainda não
foi discutido pelo conselho gestor. "Não digo nem que
sim, nem que não", declarou Jeferson Gomes.

QUINTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2013

EM FOCO
o investimento em Saúde da Prefeitura
de Jaraguá do Sul ultrapassou os 20%
do Orçamento. Por lei, o mínimo a ser

aplicado no setor é de 15%.

• • •

Prefeito Dieter Janssen (PP)
voltou satisfeito da sua agenda em

Brasília. A expectativa é positiva
para liberação de recursos.

• • •

Marcos Scarpato (PT) assumiu
ontem a Prefeitura de São Francisco
do Sul. Ele fica no cargo até o dia
4 de setembro quando está previsto

o retorno de Luiz Zera (PP).

• • •

Paulo Veloso já fez 69 cirurgias no mutirão
realizado pela Prefeitura de Guaramirim.
O vice-prefeito acabou com a fila na

especialidade de ginecologia e agora
pretende se dedicar a um projeto de

medcina preventiva nas escolas.

Reunião
do conselho

Os integrantes do conselho de gestão
devem voltar a se reunir hoje com o pre
feito Dieter Janssen (PP). Eritre os nomes

estão Walter. Janssen, Paulo Chiodini, e

Antídio Lunelli. O objetivo é analisar nú
meros para auxiliar na alavancada da ca

pacidade de investimento do município.
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A surdez do Congresso
Enquanto as últimas pesquisas mos

tram uma leve recuperação do percentual
de aprovação- da presidente Dilma Rousse
ff (PT), o prestígio do Congresso Nacional
continua em queda. De junho até agora
aumentou de 33% para 42% o percentual
dos que consideram entre ruim e péssimo o

trabalho dos parlamentares. Na outra pon
ta, somente 13% dos entrevistados avaliam
como bom ou ótimo o serviço prestado à

nação por deputados e senadores.
E é fácil entender esta leitura da socie

dade. Boa parte dos parlamentares ainda
acredita fazer parte de uma espécie de no

breza (basta ver como se chamam - exce

lência), com direito a usufruir dos cofres

públicos para tudo quanto é privilégio,

aluguéis de carros importados, assessores
que trabalham pela manutenção dos man
datos dos seus chefes, pagos com dinheiro
do contribuinte, voos fretados para levar
amigos a casamentos e jogos de futebol,
auxílio moradia e mais uma porção de ab
surdos. E ainda a dificuldade de cortar da
própria carne. A demora em cassar colegas
comprovadamente envolvidos em corrup
ção. E o deboche com que alguns tratam da
reforma política, querendo enganar o elei
tormudando data de posse, regras para co
ligação na proporcional, diminuindo prazo
para troca de candidatos e a substituição de
cassados. Se insistirem na surdez, o risco
é uma desmoralização generalizada, o que
representa um perigo para democracia.

"

POUTICA
QUINTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2013

.. .

AJulgamento retomado Contra a tortura
o Supremo Tribunal Federal (STF) retomou

ontem sessão para julgar os recursos apresenta
dos pelos 25 condenados na Ação Penal 470, o

processo do mensalão. OsministrosMarcoAuré
lio Mello e o presidente da Corte e relator do pro
cesso, ministro Joaquim Barbosa, na foto.

MárcioThomaz Bastos, Paulo Sérgio Pinheiro,
José Carlos Dias, Ivo Herzog e domOdilo Scherer
assinam carta que foi entregue ao governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), pedindo a

criação urgente de uma política estadual de com
bate à tortura no sistema prisional.

Reforma política
Os integrantes do grupo de trabalho

formado pela Câmara dos Deputados
para debater a proposta de reforma

política se reúnem mais uma vez, em

audiência pública. Hoje, o destaque é
a participação do presidente da OAB,
Marcos Vinicius, que já entregou, in
clusive, a proposta da entidade aos

parlamentares.

Cenário no Rio
Pesquisa realizada no Rio de Janeiro mostrou

que os cariocas preferem Marina Silva a Dilma
Rousseff. Se a disputa pelo Palácio do Planalto fosse
hoje, a líder do partido Rede Sustentabilidade al
cançaria 17,8% das intenções de voto, contra 13,2%
da atual presidente. 010 colocado foi o ex-presiden
te Lula, com 29,2%.'Entre os tucanos, Aécio Neves
tem 6,2% e Serra, 4,7%. Na lanterna, o governador
de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), com 1,2%.
O levantamento foi realizado nos dias 3 e 4 pelo Ins
tituto GPP, sob encomenda do PSD.

I
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Estudo sobre avicultores
Deve ficar pronto na próxima semana o estudo realizado com pro

dutores de frangos de Jaraguá do Sul prejudicados com o fechamen
to da empresa Seara. Entrevistas e dados estão sendo tabulados para
mostrar os investimentos feitos, a capacidade de produção, entre ou
tros fatores. Segundo o vereador Eugênio Juraszek (PP), com a pes
quisa em mãos, a intenção é reunir lideranças políticas em torno de
uma saída. "Vamos buscar uma solução, reavaliar as dívidas e quem
sabe reabrir os aviários, já que algumas notíciasmostram que a expor
tação do frango está aumentando", destacou.

Ficha Limpa
O Senado aprovou a apli

cação dos critérios de inelegi
bilidade da Lei da Ficha Limpa
parao preenchimento de cargos
comissionados nos gabinetes
dos senadores, nas lideranças
partidárias e naMesa da Casa.

Reeleição
Pela festa de lançamento da

candidatura, com a presença até
mesmo do ex-presidente Lula, Rui
Falcão tem tudo para ser reeleito

para presidência nacional do PT.
No encontro, Lula voltou a defen
deruma aliança com o governador
de Pernambuco, Eduardo Campos
(PSD), para 2014.

Contra-ataque
Acuado pelas denúncias e pelos protestos, o governador de São Paulo,

GeraldoAlckmin (PSDB), pretende processar amultinacional alemã Sie
mens por prejuízos causados pela formação de cartel em obras dometrô.
A empresa denunciou ao Cade que fazia parte de um cartel com outras

empresas em cinco contratos, assinados entre 1999 e 2009, durante os

governos do PSDB de Mário Covas, José Serra e do próprio Alckmin. "A
Siemens já é ré confessa, é evidente que o governo já vai abrir um proces
so. E ela vai indenizar centavo por centavo".

Barbosa fica
Na retomada do julgamento

do mensalão, os ministros do STF
não aceitaram o pedido de alguns
dos réus que queriam tirar o pre
sidente Joaquim Barbosa da rela
taria do caso, bem como levarpara
a Justiça de primeiro grau os réus

que não possuem foro privilegia
do. Somente oministroMarcoAu
rélio Mello divergiu dos colegas.
Ele ficou vencido em dois pontos,
uma vez que concordou com a tese

de que os réus sem foro deveriam
voltar para a primeira instância e

também avaliou que a supressão
de trechos das falas prejudicou o

entendimento do acórdão.

Na rede
Representantes de gigantes da

tecnologia e internet como Google,
Facebook, Microsoft e Twitter
vão se reunir com representantes
da Comissão de Relações Exte-

.

riores e Defesa Nacional (CRE)
para discutir o impacto da rede
de espionagem internacional
do governo dos Estados Unidos
no Brasil. A audiência, reque
rida pelo presidente da comis

são, o senador Ricardo Ferraço
(PMDB-ES), tem como objetivo
abrir as investigações sobre o pa
pel dessas companhias no moni
toramento de dados no país, como
e-mails e ligações telefônicas.
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Saúde apresenta seu diagnóstico
AVALIAÇÃO Situação apresentada pelo setor em Jaraguá do

Sul será avaliada para elaboração de Plano Municipal específico

Carolina Veiga

Na última década, a

mortalidade infantil
em Jaraguá do Sul redu
ziu em 41%. A esperança
de vida ao nascer subiu de

70 para 76 anos no perío
do de 1991 e 2QI0. 33% da

população possui planos
privados de saúde e a cida
de apresenta 324 leitos de

internação hospitalar dis

poníveis, sendo 65% deles

disponíveis para pacientes
do Sistema Único de Saúde

(SUS). Jaraguá do Sul é a

terceira entre as dez maio
res 'cidades de Santa Cata
rina com maior número de
suicídios e possui taxa de
óbitos por acidente de trân-

IAGNÓSTICO

sito 30% maior que a do
estado de Santa Catarina.

Essas são algumas das

informações apresenta
das ontem e que formam
o Diagnóstico Situacional
da Saúde Pública de Jara

guá do Sul. O documento
realizado pela secretaria
da área embasará a ela

boração do Plano Muni

cipal de Saúde para o pe
ríodo de 2014 a 2017. De
acordo com o secretário,
Adernar Possamai, pelo
diagnóstico será possível
pontuar quais são as áre
as deficitárias no municí

pio e que necessitarão de
maior atenção nos próxi
mos arros. "Com base nos

dados apresentados sobre

a incidência de mortes por
câncer de mama e prósta
ta, por exemplo, sabemos
que precisamos criar po
líticas públicas voltadas

para a saúde do homem e

da mulher", explicou.
Segundo ele, o estudo

ainda poderá ser utilizado
por outras pastas, já que
a diminuição de alguns
problemas requer ação
multissetorial. "Um dado

que chamou a atenção foi
o número de pessoas inter
nadas por causas externas,
sobretudo por acidentes
de trânsito, que geram um

custo extremamente alto
para o município. Isso e

os homicídios e os suicí
dios são questões de se-

gurança pública", pontuou
Possamai. Os acidentes de
trânsito foram apontados
como a segunda causa de

internações hospitalares
no município, especial
mente os envolvendo mo

tocicletas.

Após a apresentação
dos dados, vários profissio
nais relacionados à saúde
do município se reuniram
em oficinas. Eles devem
pontuar sugestões de me

lhorias para as situações
apresentadas. O próximo
encontro, quando segundo
o secretário serão defini
das quais as ações prioritá
rias para cada setor, deve
acontecer dia 21 de agosto.
A partir da elaboração do
Plano e das prioridades
apontadas, será realizada
a revisão orçamentária da

pasta para 2014.

Conselho participa dos traballios

O Conselho Municipal
de Saúde participa pela
primeira vez da elaboração
do PlanoMunicipal de Saú
de, segundo o presidente
Agostinho Zimmermann.
"Não fomos convidados
em 2010 e agora temos a

possibilidade de apontar o
que a comunidade precisa.
Isso é significativo para o

movimento social. Agora
poderemos levar os anseios
da comunidade em relação
aos atendimentos nos pos
tos de saúde", afirmou.

Segundo Zimmermarrn,
entre as indicações a serem
apresentadas pelo Conse-

lho está a sugestão de cria

ção de Conselhos de Saúde
locais. Ele explica: "A ideia
é criar, em cada posto de

saúde, um mini-conselho
para que a comunidade
local possa discutir direta
mente os seus problemas",
explicou.

Para ele, a medida se

ria uma forma de inten
sificar o envolvimento da

população. "Os conselhos
seriam formados por qua
tro representantes do pos
to local e quatro pessoas
da comunidade e teriam
a supervisão do Conselho

Municipal", concluiu.

"
Agora poderemos levar os anseios

da comunidade em relação aos

atendimentos nos postos de saúde.

Agostinho Zimmermann. presidente
• do Conselho Municipal de Saúde

• Agentes Comunitários: 100
• Médicos: 95
• Fisioterapeuta: 02
• Nutricionista: 02
• Fonoaudiólogo: 01
• Setores Administrativos, técnicos: 218
• Recepcionista: 58
• Agente de Limpeza: 48
• Funções gratificadas: 17

• Maior expectativa de vida:
o O diagnóstico apontou o aumento da expectativa de vida do

jaragLiaense, a redução dos níveis de fecundidade e o aumento da

expectativa de vida ao nascer. Durante a última década a população
com idade entre O e 19 anos passou de 35% em 2000 para 29%
em 2010, enquanto a população com idade superior a 40 anos

passou de 26% em 2000 para 32% em 2010. "Estes dados
apontam que a demanda pelos serviços de saúde do município
vem crescendo nos últimos anos, tendo em vista o cuidado maior
necessário com a população idosa", explicou o responsável pela
elaboração do diagnóstico, Luis Fernando Medeiros.

MARCElE GOICHEJARQUNO OCP

• Estrutura de Saúde do município de Jaraguá do Sul:
o Total de centros de saúde e unidade básicas: 26
o Centros de saúde: 7
o Unidades básicas sem ACS e sem ESF: 3
o Unidades com ACS, mas sem ESF: 3 (por falta do médico de
saúde da família)

o Unidades com Estratégia de Saúde da Família: 13
o 17 destes postos contam com consultórios de Odontologia
o Três consultórios isolados de Odontologia, dois em

escolas municipais e um no bairro Jaraguá Esquerdo.
o 1 políclinica
o 1 centro de especialidade odontológica
o 2 Unidades de Atendimento Psicossocial- Um CAPS AD

(tratamento de drogas e álcool)
o 3 farmácias, duas básicas e uma popular.
o 3 Vigilância em saúde, uma epidemiológica, 1 sanitária
e uma de saúde do trabalhador.

• A estrutura funcional da saúde
o Atualmente a Secretaria da Saúde de Jaraguá do Sul possui
·
691 funcionários e destes, 456 atuam nos centros de atendimento
da cidade. Por categoria, o maior número é formado pelos agentes
comunitários, que perfazem total de 100 profissionais distribuídos
pelas unidades básicas. Em seguida, vem o número de médicos,
que entre clínicos gerais e especialistas perfazem total de 95

profissionais. O menor quadro é formado por especialistas em
Fonoaudiologia, com apenas um profissional atuando no Sistema
Único de Saúde do município, e em Nutrição e Fisioterapia, com dois
profissionais cada. Ocupando funções técnicas ou administrativas,
dentro da Secretaria de Saúde ou das unidades de atendimento estão

· 218 profissionais. Nestes perfis, a maioria dos profissionais atua
como recepcionista (58) e agentes de limpeza (48). Os cargos com
funções gratificadas são ocupados por 17 profissionais.

• Servidores
• Funcionários: 691 (total)
• Nos centros de atendimentos: 456

• Investimentos:
• Em andamento:
o Construção de 8 Unidades Básicas de Saúde:
• 5 financiadas pelo PAC 2:

.

o 3 sendo finalizadas nos bairros Firenzi, Boa Vista e Rio Molha.
o 2 licitação iniciada em julho para construção nos bairros
Jaraguá 84 e Ilha da Figueira II e Águas Claras.

o 3 Planejadas para serem construídas nos bairros
Amizade, Santa Luzia e Ribeirão Cavalo. Esta
última dentro do Conjunto Habitacional.

• Projeção
o 2 "Academias da Saúde", nos bairros Vieira e

Chico de Paulo- Recursos do PAC 2.
o Ampliação das unidades de saúde dos bairros Rau e

Vila Lenzi . Recurso do programa Requalifica SUS, de 2012
o 1 Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) .

ReCurso Ministério da Saúde.

• Projetos que aguardam aprovação do Ministério da Saúde:
o 3 UPAS 24h, nos bairros João Pessoa, Três Rios do Sul e Vieira.
o 3 Unidades do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS).
Um CAPS ad-(para o tratamento de dependência em

álcool e drogas), um CÀPS II e um CAPS i.
o 1 Unidade de Acolhimento Adulto.

• Leitos:
o Jaraguá do Sul possui 3241eitos para internação hospitalar. Destes,
209 (65%), estão a disposição de pacientes do Sistema Único de
Saúde. Para procedimentos cirúrgicos estão disponíveis 140 vagas, .:
91 pelo SUS. O restante dos 92 leitos é destinado às internações
clínicas e 66 são ocupados por pacientes do SUS. Segundo o

parâmetro estabelecido pela Portaria 1101/2002 do Ministério
da Saúde, o ideal seria que os municípios disponibilizassem de
2,5 a 3 leitos para cada grupo de 1000 habitantes. Para atingir a
recomendação do MS, Jaraguá do Sul, com população de 148 mil
habitantes, deveria ter entre 370 e 445 leitos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CRIATIVIDADE
Edson

Meneghelli
testa e mostra
os modelos
construídos por
ele. As cores

Correios selecionam projetos culturais
Os Correios estão recebendo inscrições

para o Sistema Aberto de Seleção de Patro
cínios. Serão direcionados R$ 35 milhões
a projetos das áreas de dança, teatro, artes
visuais, humanidades, audiovisual e música.

ADRENALINA Jaraguaense cria carrinhos de rolimã

para adultos e procura investidores para o projeto
Bárbara Elice

Mesmo que se passem
décadas, o carri

nho de rolimã não perde
a diversão. Construído
originalmente de manei
ra artesanal, o brinquedo
popular na infância pode
ganhar ares de esporte
quando o piloto no coman

do é um adulto. E, com

essa ideia, Edson Mene

ghelli, de 40 anos, projetou
carrinhos mais potentes,
que ultrapassam 60 km/h
"brincando".A disputa ago
ra é para encontrar possi
véis investidores.

Com tantas ladeiras em

Jaraguá do Sul, Meneghelli
chama a atenção para o

carrinho de rolimã como

uma opção de lazer e es

porte urbano. A tábua de
cedro, os eixos reforçados
e o freio de cabo de aço ga
rantem mais. resistência ao

equipamento.
Desde que começou a

produzi-los, há cinco anos,

Meneghelli criou um mo

delo para uso pessoal, ou
tro para o filho e atendeu
a encomendas de amigos.
O desenvolvimento do pri
meiro projeto durou um

ano e meio, "fora o tempo à

noite, pensando". Em com

pensação, o segundo proje
to levou um mês para ficar

pronto. Com o modelo es

truturado, ele passou a de
senhar layouts diferentes.
"Foram várias tentativas.
Até chegar aqui foi cansa-
tivo", diz.

-

A ideia surgiu quando
ele começou a trabalhar
numa empresa de automa

ção industrial. Nas sobras
de peças, que iriam para
sucata, Meneghelli enxer
gou os itens necessários

para construir carrinhos
de rolimã para a família.

"Tenho três filhos e vejo
que eles carecem de uma

coisa a mais para brincar.
Esse é um hobby, mas

também um esporte que
está esquecido", avalia.

Meneghelli, que assi
na como "Dick" - apelido
que ganhou em referên
cia ao personagem Dick '

Vigarista, dos desenhos
animados - desenvolveu
também um modelo "off

road", inspirado num dos

produtos da Hot Wheels,
.

e um protótipo pára co

mercializar. Esse último
ele aprimorou com um

eixo mais à frente, encos
to, traseira alargada e en

tradas de ar.
COTIl os primeiros car

rinhos prontos, o criador

agora
.

busca parcerias
para lançar uma "marca e

investir na produção. Os
interessados podem en

trar em contato pelo, tele-

O proponente deve ser, obrigatoriamente,
pessoa jurídica. As inscrições seguem até 19
de setembro, no site correios.com.br. O perí
odo de execução dos projetos é entre julho e

dezembro de 2014.

oCORREIO DO POVO

FOTOS LÚCIO SASSI

Música

Femusc 2014 abre inscrições
As inscrições para o 90 Festival

de Música de Santa Catarina (Fe
musc) abrem hoje, a partir das 12h.
No site femusc.com.br será possível
fazer o cadastro dos dados pessoais,
a escolha do programa e o envio do
vídeo para avaliação. O prazo segue
até as 17h do dia 15 de setembro. Em
2014, o festival acontecerá de 19 de

janeiro a r? de fevereiro, no Centro
Cultural da Scar.

. A inscrição é gratuita. A cobrança da
matrícula, no valor de R$ 440, deve
acontecer após a confirmação dos
aprovados, no dia 20 de setembro.
Esse pagamento garante as aulas, ali
mentação e hospedagem. Além das in

formações pessoais, o candidato deverá
passar o link de um vídeo postado na

internet de, no mínimo, três minutos,
com repertório.de livre escolha.

Algumas das novidades para a.
nona edição contemplam dois pro
gramas de ensino. Os candidatos ao

\Rr(i)Musc�de Q0141D1ã(j) pagam arma-

Brincadeira de gente grande

. .

trícula e recebem auxílio financeiro
para a viagem e hospedagem. Já o

programa Avançado passa a oferecer
pianistas co-repetidores aos alunos
de instrumentos de corda.

Serão oferecidas 800 vagas. São
.

60 para o ProMusc, 305 para o Pro

grama Avançado, 201 para o Inter

mediário, 10 para os Seminários
de Regência de Orquestra, 24 para
Quarteto de Cordas, 100 para o Fe
musckinho e 100 para o Femusc Jo
vem. O Programa Intermediário é
o único que aceita as inscrições de
acordo com a ordem de chegada.

Os primeiros 52 professores es

tão confirmados. Somados aos no

mes que já participaram da edição de
2013, estão o violinista norueguês Ole

. Bohn, professor no Conservatório de
Sydney; o fagotista Richard Beene,
diretor da Colburn School ofMusic; e
Richard Roberts, spalla da Orquestra
Sinfônica de Montreal e professor na
McGilll.Jniversity.
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João Chiodini. Escritor

� .

� escritor@joaochiodini.com.br

Como vovó já dizia
Passei grande parte da minha vida na casa dos meus avôs e avós.

Como eu era uma criança (acreditem se quiserem) magrinha,
eles sempre preparavam coisas que eu gostava de comer, afinal,
criança saudável tinha que ser gorda e corada. Mas, além de
Nescau com bolacha recheada, eu também ganhava muitos
conselhos, que serviam para me ajudar a crescer em segurança. E

hoje, analisando bem, acho que ultrapassei os trinta, são e salvo,
com a ajuda desses conselhos.
Não me lembro de todos, mas vou listar alguns deles aqui:
1 - Não vi um homem com patas de cavalo por que eu não

dançava na quaresma;
2 - Não perdi minha mãe por que eu não deixei meus
chinelos de cabeça para baixo;
3 - Não mexia no umbigo por que ele é um parafuso que
segurava a bunda;
4 - Cobria todos os espelhos em dia de trovoada, para não
entrar raios em casa;

5 - Mas, sempre cuidando para não quebrar nenhum dos
espelhos;
6 - Jamais tomei leite depois de comer uma fruta;
7 ..:.. Tive uma tesoura aberta debaixo do travesseiro,
quando nasci, para espantar bruxas; .

Clique animal

-Ir

PROCURA-SE TUTOR Essa fofa foi encontrada
perto da Metalúrgica TS, nó Bairro Três Rios do
Sul, no dia 30 de julho. Estamos a procura de seu

dono ou então de um lar adotivo aconchegante.
É muito dócil e aparenta ser jovem. Contato com

Jaqueline, nos telefones 3373-3068 ou 8465-1128

8 - O velho do saco não me

pegou;
9 - Nunca abri um guarda
chuva dentro de casa;
10 - Nem cantei durante as

refeições;
11 - Não deixei ninguém
varrer meu pé pra não ficar
solteirão;
12 - Confessei todos os meus pecados antes da primeira eucaristia
pra não ficar com a hóstia grudada no céu da boca;
14 - Sempre evitei apontar para as estrelas e ser contemplado
com uma verruga na ponta do dedo e, se acaso, mesmo assim uma

verruga nascer, basta dar um nó com pelo do rabo de um cavalo

pra curar (usar Points pra quê?);
15 - Quando cai um garfo, arrumo a casa que vai chegar visita;
16 - E, para me prevenir, já deixo uma vassoura atrás da porta.
Vai que a visita é algum parente xarope;
17 - Muitas vezes dei 3 pulinhos para pagar promessas para o São

Longuinho, mas, nunca entendi por que esse santo se agrada com
pulinhos;
18 - Nunca dormi com os pés virados para a porta;
19 - Fico feliz quando a mão coça;
20 - E intrigado quando a orelha esquenta.
Esses 19 itens representam um

pouco do método de ensino
que tive na infância. São 19, e
não 20, pois pulei o número
13. Vai que dá azar? Bate
na madeira! Claro que não
acredito nisso, mas, um pouco
de precaução não faz mal a
ninguém, ainda mais nesse
mês de agosto (do desgosto?).
Afinal, yo no creo em brujas,
pera que las hay, las hay.

ME LEVA PRA CASA! Esse
cachorrinho estava abandonado ou

perdido em um loteamento do Bairro
Chico de Paula. Ele é dócil, brincalhão
e muito obediente: Espera encontrar
uma família que possa lhe dar muito
amor e carinho. Contato com Mateus,
nos telefones 964_8-2130 ou 3084-2225

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

A cada toque; J�
uma prova de can�h,q'i� y"Amlzade

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2013

Anivé"rsariantes"

15/8

Alessandra Malgarin
Amarildo Verssio

Angelo A. Raimundi
Edite Odeli
Eloi Feustel
Elzira Hornburg
Gervásio Brych
Gilberto Brígido
Henrique A. Hansen
Horst Sporrer
Ilzelore Kohler
Irene Dematte
João H. Keunicke

Joni Ricardo Roters
José J.Giovanella
José R. Verssio
Lenir M. V. da Rosa
Lucas Vinicius Wasch
Marcos Hasse
Maria de Lourdes Mobis
Maria I. Bruns
Maria Reckzi�gel
Mauro A. Minelli

Moacir C. Spézia
Moacir Spézia
Osfélia M. S. dos Santos
Paulo Sérgio Braatz

Rainoldo Streber

Rodrigo Marquardt
Silvestre Schlickmann
Thaina R. Vicente

Glória Maria - Jornalista
• Ben Affleck - Ator

Curiosidade
15 de agosto ...

... é o 22'j> dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 138para acabar

"_ o ano. Santos do Dia:

Assunção deMaria -

Feriado nos países católicos.
SantoAlípio de Tagaste. São
Tarcísio de Roma. Nossa
Senhora dosNavegantes.
Nossa Senhora Desatadora
deNós. Nossa Senhora Da
Abadia. Nossa Senhora De

Achiropita. Nossa Senhora
D'Ajuda. Nossa Senhora da
Boa Viagem. Nossa Senhora
do ltanhém. Nossa Senhora
daVitória. Nossa Senhora
da Glória. Nossa Senhora da
Assunção. Nossa Senhora
da Piedade. Fonte:Wikipedia
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NoiteArabe
DIEGO JARSCHEL

Entra noite com culiná
ria exótica na agenda deste
fim de semana, promoção
do restaurante Bela Cata
rina e chef Ivan Alves. O
evento irá começar às 20h
deste sábado, tendo mais
de 10 itens no cardápio, de
kibe cru a babaganuche. O
evento será com bufê livre,
custando R$ 29,90 porpés
soa. Restam poucas mesas

disponíveis, interessados
em reserva ligam já para o

(47) 33713412. Cheers! Galera da barraca da Stannis fazendo o brinde na Stammtisch

ERlCDELIMA

Dupla Elton & Fernando promovendo do palco
o agito, na Quinta Sertaneja do London Pub

Drink and talk
A fim de exercitar o inglês com a língua mais solta? Está mar

cada para esta sexta um encontro Drink & Talk no Sacramentum
Pub: Organizado por professor de inglês, a intenção com o evento
é reunir amigos e alunos, sejam avançados ou iniciantes, que te
nham afinidade com o idioma e queiram praticar informalmen
te, com os assuntos descontraídos que sempre surgem entre uma
cerva ou outra. Proposta divertida, o início está marcado para as

19h30, e já tem uma turminha considerável com presença confir
mada. Mais informações: (47) 9986 0810.

DIEGO JARSCHEL

.l
' ,e::

Bruno Spader, Darlon Maiochi Roper e Claudio
Kruger marcando presença no Festival

Sertanejo do club TheWay, último sábado

Em defesa dos animais
, Ajapra convida para participar neste do
mingo da segunda manifestação "Crueldade
Nunca Mais". Será feita concentração defron
te a Fundação Cultural, no Centro Histórico,
aderindo movimento em prol de penas maio
res no novo código penal para crimes contra
animais. O evento estámarcado para início às
15h30. Mais informações sobre o movimen
to: CrueldadeNuncaMais.com.br.

Patuá segue quente
Anotem ai, que a agenda da casa tem três

grandes baladas programadas para as próxi
mas semanas. Num ritmo diferente, a Patuá
chama a galera do baile para evento com Por
tal Gaúcho nesta sexta, para depois engatar
no eletrônico: dia 24 de agosto vai rolar ba
lada com San Schwartz & Ber Schwanka, com
seu projeto Mashup; 7 de setembro quem
sobe ao palco da casa é Allen & San Lima, ou
tros dois irmãos da famosa família de músi
cos que também têm projeto de live act com
música eletrônica; por fim, o evento já con

tratado com meses de antecedência, Life is a

Loop, que vai rolar no dia 14 de setembro. É
pra deixar a galera sem fôlego, acompanhem
as novidades seguindo a fanpage facebook.

comjPatuaMusic. Telefone para reservas:

(47) 8850 7820.

Desafio CriativoMarisol
Galera boa de traço deve dar uma atenção

para essa, está no páreo faturar um iPhone
5 ou um MAC Mini 2,3Ghz ... E a boa é que
a edição deste ano do desafio Inova Marisol

chega em-três modalidades: melhor desenho
para estampa Lilica Ripilíca, melhor desenho
para estampa Tigor T. Tigre e melhor perso
nagem no desafio Personagem Marisol. Os
interessados podem participar com quantos
desenhos quiserem, na URL inovamarisol.
induct.no podem ser conferidos os regula
mentos e a ficha de cadastro.

OCPJl
www.ocponline.com.br

VARIEDADES

HOJE À NOITE
• 22h _ Show com Princípio Ativo Acústico.
Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

• 22h·- Quinta Sertaneja I Show com Nadinho Santoro I
DJ Diego Feller I Elas free até as Oh. Local: London Pub 1
4730550065

SEXTA-FEIRA 16/8
,. 22h _ Noites Gaúchas da Patuá I Show com Portal

Gaúcho. Local: Patuá Music 14730540800
• 22h _ Sacra-Feira I Show com Camaleão Robô.
Local: Sacramentum Pub 1478832 1524

• 23h _ Ladies Free I Show com Elton & Fernando I DJs
André Heat e Bibbe Andreatta / Elas free até as Oh30.
Local: The Way 147 9981 4762

SÁBADO 17/8
• 21h _ Música ao Vivo I Show com Stuart. Local: Blackbird
Bar 147 3275 2398

-.- 22h _ Show com Kevo Rock. Local: Sacramentum Pub 1
4788321524

• 22h _ London Friends I Show com Alvaro & Matheus e

Levando um Lero / DJ Diego'Feller I Elas free até as Oh.
Local: London Pub 147 3055 0065

ERlC DE LIMA

Cumprimentos ao grande Cesar Silva (E), que
sábado deu uma folga para o sofá indo prestigiar,
na Patuá Music, o show de lançamento do CD da
banda Patifaria, Na foto junto a outra grande figura,
o amigo loran Killian Salai Schrauth

MMA
Realizado em novembro do ano passado, o even

to Arena Force está de volta com segunda edição
agendada para rolar na próxima semana, na Arena

Jaraguá. Serão 10 lutas no total, que inclusive terão
cobertura pelo Canal Combate. O evento será dia 24,
Q partir das 18h, com ingressos à venda a partir de
R$20 na rede de Postos Mime. Disponibilizaremos o

card completo das lutas hoje no PorAcaso.com, aces
sem para conferir. O telefone para contato com a or

ganização é 0(47) 3370 5860.

Aproveitando o clima
Villa não perdeu a chance, e com a queda da tempe

ratura agendou para hoje um Festival de Sopas. A varie
dade do bufê ficará em cinco tipos entre caldos, canja e

cremes, servidos junto a acompanhamentos por R$17
por pessoa. Para reservas liguem no (47) 3275 1277.

II :: " i I I, , ,II .
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Bom dial
Bom dia. Hoje é quinta-feira,

dia 15 de agosto, Dia dos Solteiros.
Para dar urn tempinho maior para
o nosso colunista, Moa Gonçalves,
curtir a viagem hoje quem escreve

a coluna sou eu, Noely Lescovitz.
E vamos que vamos às notícias de
hoje, que serão lidas por mais de
30 mil pessoas, fora os virtuais.

Antes, urna frase para você refletir:
"Muitas pessoas perdem as peque
nas alegrias enquanto aguardam a

grande felicidade" (Pearl S. Buck).
II

I'

Pense nisso
"A maioria das pessoas só

aprende as lições da vida, depois
que a mão,dura do destino lhe
toca no ombro" (Napoleon Hill).

Cegonha
Fernando e Evelin Franzener

estão explodindo de felicidade. O
motivo: ficaram sabendo que se

rão papais. O pimpolho se chama
ráArthur. Parabéns!

! .

CarneSuina
Com pele e osso

CAPA Neila Bianchi estampa a capa da
Revista Nossa Weekend deste fim de semana -

Bicicletas antigas
Neste sábado, a partir das 9 horas,

ocorre em Jaraguá do Sul, no Parque de
Eventos, o 10 Encontro de Bicicletas An
tigas. E às 15 horas será realizado o pas-

. seio ciclístico, com sorteio de bicicletas.
A inscrição é urn quilo de alimento. Mais
informações no 9904-2075.

pua Marilu
e Guido
Giancarlo
Muller

prestigiando
o concorrido
restaurante
Cheers Irish

Pub, em
Corupá

Fica a dica
Conferir o delicioso almoço do Restauran

te Típico Malwee.

Cupido
Parece que o cupido flechou mesmo o

coração da minha amiga, Priscila Furtado.
Quem será o sortudo? Ela está com sorriso de
orelha a orelha.

BALADA Michele Niemann, na Epic

Moa Gonçalves

3370-3242

NAS RODAS
Nessa sexta, no palco da

Upper Floar, quem agita a noite
trazendo um sertanejo dos bons

é o cantor Thomas Riolle.
• • •

o abraço de hoje vai pará
Bete, da Cássia Flores e

Decorações, que está sempre
antenada na coluna. Valeu!

• • •

Muito legal ajnatéria com o

dançarino Omar Forte na-edição
da Revista Nossa Weekend
desta semana. Vale conferir.

• • •

Dia 18 de agosto, domingo, rola
o pagode do Aloha com o Grupo

Pegada Certa. Agendem!

f
KAY�ÓS
H O T e l

Noite Gaúcha
Está chegando mais uma

edição das Noites Gaúchas, na
Patuá Music. Amanhã quem co

manda a festa, trazendo o me

lhor da música riograndense, é
o Portal Gaúcho. Não dá para
perder!

FLORADA
Floricultura

f1orada@f1orada.com.br
www.f1orada.com.br

�e.�
�
'B�
�

��
3275-0393

Sielbel&
H<ati§i

Rua Barão do Rio Branco, 964, Centro I Jaraguá do Sul

FOTOS MAURICIO HERMANN

HAPPV Bruna Schmitt e César Bazzanella
conferindo as delícias do Madalena

cÁPSULA DE
ÓLEO DE CHIA

Com colaboração de Noely Lescovitz
VARIEDADES

QUINTA-FEIRA, 15 DE AGDSTO DE 2013 .

PRESENÇA
SandraWille
e Ludmila
Vodianitskaia
na exposição
do artista M.C.

Escher, em
Joinville

,TE CONTEI
.. O aniversariante
mais festejado de hoje
é Guilherme Reis. Os
parabéns da coluna.

Rua Barão do ftloBlanco, 41·Cen110
Fone (47) 3371·2552

Nadinho Santoro

" • Vale à pena comentar
o sucesso que foi, na
Patuá Music, sábado, o
lançamento do primeiro CD
da banda Patifarià, com
músicas inéditas do bom e

velho rock'n roll.

A nossa

felicidade

depende mais

dó que temos
nas nossas

cabeças,
do que nos

nossos

bolsos.

Arthur

Schopenh�uer

.. No sábado, a Confeitaria
Bela Catarina, uma
das riíais pontuadas da
região, vai ·movimentar
um saboroso jantar árabe.
Será a partir das 20 horas.
Faça sua reserva.

� Não maltrate os animais.Hoje à noite, todos os caminhos levam ao London Pub.
Pois é lá que rola o melhor do sertanejo universitário, com a

participação do cantorNadinha Santoro. Tem ainda a presen
ça do DJ Diego Feller. Vai Perder?

� Com essa, fui!

Uma ótima opção para quem querse desíntox,rcare reeducara afímelltaçãoéChía. AChiia, semente cultiva
no México, é fonte de fibras, deáddo gra1xO',Ómega 3\ eproteínas que: contribuem para bom fUll'lcíolil'amento
do intestino e organismo. É rtca em minerais, livre de colesterel e sem gJúten, tomando-se ass'im excelente
fonte de energia econstrutorde resistência físíca.

Na Farmácia Ekitíbrfo vacê encontra 01 óle01 de cErta em cápsufas;'

EXPERIMENTE TAMBÉM NOSSO CAPPUCCINO COM FABULESS,'
Pensando nas dias de frro, onde gerarmente comsumímos um'a q;uamtfda:de
maior de alim�ntos, o que acaba ocasionando OSi indesejálVeis quífrllllltos
a mais, a Farmácia Eknibrio desenvorveu o Cappuccilil'O fabufess,
uma maneira inovadora de emaglie'cell' e call1lror'all' ai fome nesta ép'Oca.
Basta adicionar 1 sachê em unta xícara de água ou leite desnatado
quente e pronto! Além de espantar a frio, ajuda a dimilituir a fome,
isso porque o Fabuless aciona omecanlsrao de cOllltrrol'e n'abllra'
do apetite, aumenta a sacíedede, reduz Q apeti:te e. o consume

calérice, reduz a circunferênci.a. abdominal e a gordura corporal'.

A chia também auxilia no emag..ecimento:
causa saciedade: seus componentes são mUdFagírrosas, ou seja, ricas em fibras que ao entrarem em

contato com a água, farmam um gelno estômago, diante� des,sa reação, ai digestão toma-se Mais, lema.
Assim, o indivíduo fica satisfeí10 mais rapídameril:tte e, erlifráo, passa a consumir porçõesmenores.
Combate inflamação: a gordura é resultado de um pro'Cesso ill'fiamartiólífo' do organismO', que deixa de
enviar mensagens de saciedade aO' cérebro. Com �sso, pe.rde-se o cO'lilltrol'e sobre a fome: ai ponrtio de
comer e nunca se sentir satisfeí�o. €) õmega3\ presem!e no glião coml!Yafe essa ftmFamação, ajudando o

corpo a recuperar o controle sobre o apetite.
Desintoxica: ai fibra regula o trâln,sito íl1i1testinal e limpa o organismo.
Aumenta a rípónse� queIma de gordlul'al.

Você é único. E seu Iralamenlo lambém!
Medicamenlo Manipulado, a dose certa

le,ila especialmenle pra você!

€,\RA DE JARAGUA Do��� 8�
Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermátológicas • Fitoterápicos
ekllibrlo.farmaclademanipulacao
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Tirinhas

Piadas

Felicidade total

o Salim:
- Sara, quer casar comigo?
- Claro, Salim!
- Puxa, que alegria, minha Sara! Sinto que agora a felicidade mora em

mim!
- E quanto você tá cobrando de aluguel?

Cinema
JARAGUÁ DO SUl.. PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Wolverine: Imortal -Ação - Leg. - 128 min - Censura: 12 anos - 14h, 16h30, 19h, 21 h30
ARCOPLEX 2
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min - Censura: Livre - 13h30, 15h30,
17h30, 19h30, 21 h30

ARCOPLEX 3
• O Concurso - Comédia - Nacional - 87 min - Censura: 12 anos - 17h40, 19h30, 21 h20
• Meu Malvado Favorito 2 - Animação - Dub. - 98 min - Censura: livre - 13h40, 15h45

JOINVILLE
• GNC GARTEN
• Os Smurfs 2 - 13:20 15:30 17:40 19:50 - 3D - DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros Pré-estreia - 22:00 - 3D - LEG - Aventura
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:00 15:00 - DUB - Animação
• Wolverine: Imortal - 17:00 19:2521 :50 - LEG - Ação
• Red 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos - 22:10 - LEG - Ação
• Os Smurfs 2 - 13:10 15:20 17:30 19:40 - DUB - Comédia
• Mini')a 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 19:00 21 :40 - LEG - Ação
• Círculo de Fogo - 13:30 18:50 - 3D DUB - Ação
• Círculo de Fogo - 16:10 21 :30 - 3D LEG - Ação
• GNC MUELLER
• Os Smurfs 2 - 13:50 16:20 - 3D - DUB - Comédia
• Círculo de Fogo - 18:45 - 3D - DUB - 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 Smurfs 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
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Fontes: Epagri e Tempo Agora

Faz frio em se

A instabilidade se afasta do

Estado, passando a predominar
uma massa de ar seco e frio,
com a presença de sol em SC.

Temperatura baixa, com geada
ao amanhecer nas áreas altas,
com mínimas próximas de DOC
e negativas.

- � �
Ensolarado

• AMANHÃ
�MíN: s-e

MÁX: 18°e Parcialmente
Nublado

� 'J>Nx
��

4°C • SÁBADO
Instavel

'16°0
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�.;.MÁX: 18°e
Nublado

LUAS � •• NOVA 6/8 Chuvoso

.CRESCENTE 14/8 DOMINGO ,... CHEIA 20/8 MíN: 100e

• MINGUANTE 28/8 MÁX: 20°C Trovoada

HORIZONTAIS 2 3 4 fi fi 7 B 9

1. Roedor parecido com a cu tia, de hábitos noturnos
/ Reserva Particular do Patrimônio Natural

2. Outro nome da sanfona
3. (NE, gír.) Lindo, excelente
·4. Elemento de composição: nariz I (Fig.) Profundi

dade da água (de rio, piscina, etc.) em relação à
altura de uma pessoa que tem a cabeça fora dela

5. O laurêncio / Dançar como as cabrochas �. os

passistas
6. Dez vezes dez / Expulsar do útero (feto e secun

dinas) _

7. Importante cidade paranaense, na região Norte
Central do estado

8. Ferir levemente, provocando arranhões I Uma

ponta do ... cordel
9. Soslaio / As iniciais do apresentador de progra

mas de TV Huck
10. O fim da ... ração / Escritório Central de Arreca- 10

dação e Distribuição (direitos autorais)
11. Exaltação violenta, desvario
12. Respeitador
13. Prece, oração I Grande onda ou vaga.
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VERTICAIS
1, Papei de espessura mediana, intermediário entre o

grosso e o papelão
2. Elemento de composição: medicamento I Peça

de vedação para válvula de descarga de água I
O hélio

3. Milho, em inglês / (Fig.) Pessoa estúpida / Embo
cadura de rio

4. (Jur.) Garantia de um contrato / (Capitão) Famoso
personagem de desenhos animados nos anos

1980
5. Deixar de ser visível
6. Recomeçar, continuar depois de uma interrupção
/ Curar

7. Ponto, pinta redonda I O ator Pitt, de "Troia" I
Quantidade muitopequena

8. Polícia Militar I Quadro dos instrumentos de con

trole de uma instalação / Astro do dia
9. Profissional que faz obras de ferro, como fecha

duras, grades etc.

J:

·lI �)

.RESPOSTAS ;NA MESMA EDJÇÃO
ss PÁG.liNAS • APfJtAS R$ 4,90

"
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CONfJRA A,S NDViDADES
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUINTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2013

--...
"*' t

• I

Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Dionísio passa mal e pede a Alberto que o leve para o

quarto. Guiomar confirma para os jornalistas que Candinho é
filho de Dionísio. Adilia teme que Dionísio faça alguma coisa

contra Candinho, ao saber que Guiomar revelou o segredo
sobre a paternidade do filho. Alberto aconselha o avô a reco

nhecer Candinho, para não prejudicar sua imagem pública.
Alberto leva Dionísio para visitar Candinho.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Natan se assusta com a reação de Fabinho. Nelson e Lu

cinda expulsam Zezão do Cantaí e Rosemere chora com a des

confiança de Perácio. Giane aceita namorar Caio. Camilinha
fala para Karmita que se apaixonou por Érico. Lucinda e Tina

ficam interessados um no outro. Tina conta para Bárbara que
Natan está interessado em Palmira Valente. Amora aparece
na Toca de Saci e deixa Malu, Emnia e Madá surpresas. Natan
tenta filmar seu pedido de desculpas e Verônica se diverte. Plí
nio, Irene e Bento vão à casa de Gilson. Sueli chega à Toca do
Saci e Amora fala sobre Bento. Glória implora que Rosemere e

Filipinho não saiam de sua casa. Fabinho tenta agredir Bento
na casa de Gilson.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Vega e Márcia se encontram e discutem com Atilio, Cé

sar e Márcia se reconhecem, mas disfarçam. César comenta
que Atfiio pode ser preso. Félix explica seu plano de seques
trar Paulinha para Ninho e Alejandra. Ordália não acredita

nas suspeitas de Bruno contra Félix. Eron e Niko preenchem
o cadastro para entrarem na fila de adoção. Vega explica seu

caso para Silvia. César chama Eron e Rafael para conversar

com Atnio. César orienta Félix a pagar o que Edith exige para
voltar para casa. Atnio recebe a notícia de quefoi interditado
por Vega e vai para a casa de Márcia. Bruno pede para Paloma

ajudá-lo a contar para Paulinha a história de seu nascimento.
Paulinha e Ciça são sequestradas.

VARIEDADES
OCPlS

www.ocponline.com.br

Amor à Vida

Bandido! Ninho sequestra Paulinha na saída da escola
Ninho (Juliano Cazarré) foi convencido por Félix (Mateus

Solano) a sequestrar Paulinha (Klara Castanho) e, com a aju
da deAlejandra (MariaMaya). Depois de obrigar a enfermei
ra Ciça (Neusa Maria Faro) a acompanhá-los, o hippie apa
rece na escola da filha. Dizendo que é amigo da família e que

houve um problema, ele engana uma funcionária, que tira a

menina de sala e a leva ao seu encontro. Paulinha reconhece

Ninho, mas hesita em ir com ele ao ver que Paloma (Paolla
Oliveira) não está no carro. Antes que a menina possa gritar,
Alejandra usa um lenço com éter para fazê-la desmaiar.

• CHIQUITITAS - SBl - 20H30
Clarita aparece no Café Boutique no dia de sua folga. To

bias questiona o que a garota faz ali. Clarita diz que vai sair

com Beta, pois vão ao cinema juntos, A menina já está com o

encontro todo planejado. Tobias e Leticia riem de toda a his

tória. As chiquititas ficam chateadas ao saberem que Junior
levou apenas Mili para passear. Pata tenta contornar toda a

situação. Carol pergunta o motivo das meninas estarem desa

nimadas. A ajudante da à ideia das garotas brincarem na rua,
mas as pequeninas falam que para elas saírem precisam es

tar acompanhadas de um adulto. Carol diz que ela pode acom
panhá-Ias. Entusiasmadas, as meninas aceitam e a moça dá
à sugestão de brincarem de taco. Mosca, Rafa e Binho desca

sam na praça. Os meninos discutem se devem ou não voltar

para o porão do orfanato. As meninas se preparam para brin

carem e convidam Chico. O cozinheiro aceita. As chiquititas se
divertem na praça. Mosca, Rafa e Binho observam de longe
as garotas brincarem. O rapaz apresenta Mili para Valentina e

Gabriela. Junior pede para a chiquitita ficar na sala e esperar o
Dr. José Ricardo. Valentina pede para Mili ficar com Gabi para
ela poder subir no quarto e pegar o remédio da moça.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Rosália pede ajuda a Benito e o beija apaixonadamente.

Xepa e Esmeraldino conversam sobre o passado. Lis e Meg se
despedem de Vitor Hugo, que pretende viajar. François vai até
a Vila do Antigo Bonde procurar por Rosália. Yasmin e Édison
conversam sobre Rosália. François tenta convencer Rosália a'

não desistir do plano. Dafne sai nojornal como mulher tutti

frutti. Xepa faz sopa para vender pela internet com a ajuda de

Benito. Matilda fica animada com o sucesso de Dafne. Robério
e Graxinha ensaiam um número musical. Dorivaldo se orgulha
de Benito ao saber que os negócios com Xepa estão indo bem.

Xepa fica animada com seu novo negócio. François diz a Meg
que a linha mais popular da empresa Sabor e Luxo não vai

bem. Yasmin visita o atelier de Catherine e fica surpresa ao

saber que o local será fechado. Meg ordena que François vá
até o evento e traga novas ideias para a Sabor e Luxo. Geni
conhece Júlio César e fica encantada pelo empresário. Cíntia
e Lis conversam sobre o novo comportamento de Júlio César.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Alice Braga critica:
"País careta"

Em alta por causa de uma superprodução
hollywoodiana, Alice Braga está divulgando
seu novo filme, "Elysium", e deu uma entre

vista à edição brasileira da revista "GQ". Na
conversa, a atriz aproveitou para dar uma al
finetada na forma com que a população en

cara assuntos polêmicos. "O Brasil é um país
careta. A gente se diz o país do carnaval e da

libertação, mas é o oposto. Em novela as pes
soas roubam, traem, se agridem, mas beijo
gay não pode", opinou. A produção, protago
nizada por Matt Damon, também conta com

o brasileiroWagnerMoura.

IIOuando casar vou
estar' traumatizada"

Parece que Marina Ruy Barbosa não está
levando tão de boa a morte da personagem
Nicole em "Amor à Vida", ocorrida durante
o próprio casamento, no altar. A atriz con

versou com Ana Maria Braga no programa
"Mais Você", na qual virou um fantasma e

ficará usando o vestido de noiva até o seu fi-

nal, em 2014. "Quando casar de verdade, vou j, )
estar traumatiZada. O vestido já virou uma

espécie de continuação", afirmou a ruiva. A
artista também comentou' sobre os rumo-

res de que teria pedido à emissora para não
cortar o cabelo, como era intenção original
para a personagem, em decorrência de um

câncer. "Se tivesse necessidade, teria feito."

20/3 a 19/4 - Fogo
No trabalho, não tenha medo

de ousar e assumir alguns riscos,
pois pode se destacar. Coloque
tudo em dia, pois vai ser díficil

cumprir seus compromissos à tar
de. A noite, entre em contato com

alguém que está longe. Romance
com toque de aventura. Cor: preto.

Touro
20/4 a 20/5 - Thrra

Hoje, é melhor ter cuidado
com transações suspeitas. Não
confie demais em quem você não
conhece. A tarde, é melhor não

impor suas opiniões: seja flexível!
O desejo esquenta o romance,mas
brigas e desentendimentos não es
tão descartados. Cor: rosa.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Você terá facilidade para fazer
novos contatos no trabalho. Apro
veite para conversar com colegas e
resolver alguns assuntos. A'tarde,
tente cumprir as tarefas que agen
dou. Se está só, a paquera recebe
boas energias. A dois, clima de

descontração. Cor: branco.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Aproveite para se concentrar

nas finanças e cuidar do dinhei
ro. Talvez falte concentração no

ambiente profissional. Na paixão,
você' estará mais possessivo do

que de costume. Não adianta ten
tar controlar opar! Isso vale para a

paquera também. Cor: pink.

Gêmeos
21/5 a20/6 -Ar ,

No ambiente profissional, fica
rámais fácil dar conta das suas ta
refas se firmar parcerias. Mas, no
final da manhã, controle seu hu
mor. Talvez fique díficil cumprir
horários e compromissos, Na pa
quera, só vai investir se o romance
tiver futuro. Cor:'amarelo,

(; �c:!f!���F090
Seu otimismo e bom humor

vão contagiar a todos no trabalho.
No final damanhã, pode ser díficil
manter a concentração, portanto,
faça UIÍl esforço para dar conta das
suas tarefas. A noite, explore seu

jeito extrovertido e aproxime-se
do seu alvo. Cor: pink,

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Sua atenção estarámais focada
no trabalho. A tarde , redobre a

atenção para não esquecer com

promissos e evitar atrasos. No

campo afetivo, talvez espere mais -

do que o seu parpode oferecer. Há
risco de se decepcionar, inclusive
na paquera. Cor: creme.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Hoje, a sorte estará ao seu

lado! Bom momento para con

vencer as pessoas, principalmente
se tem algum projeto ousado para
apresentar no trabalho. A tarde,
altos e baixos podem influenciar
seuhumor.Napaixão, seumagne
tismo dará as cartas. Cor: lilás.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Talvez tenha que se esforçar
mais para se concentrar no traba
Iho, pois sua atenção vai se voltar
para as questões domésticas. Evite
adiar decisões. Que tal curtir a sua
alma gêmea em casa? Na conquis
ta, seu ciúme pode prejudicar sua
aproximação. Cor: vermelho,

Capricórnio
22/12a 20/l -'�a

Hoje, pode ter problemas com
pessoas oportunistas. Tarefas in
dividuais são asrnelhores pedidas.
Na paixão, você pode desconfiar
de urna traição.Mas não faça nada '

se for apenasuma suspeita. Um
romance proibido pode mexer

com você neste dia. Cor: amarelo.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

É hora de correr atrás dos
sonhos e se esforçar para trans

formá-los em realidade. Depois
do almoço, pode ter dificuldades.
de concentração. A noite, pode se

surpreender com sentimentospor
um amigo.Adois, faça urn progra- '

ma descontraído. Cor: amarelo.

Peixes
19/2 a 19/3 - Thrra

Hoje, estará fazendo planos
a longo prazo e batalhando duro

para que, o seu esforço seja reco

nhecido. No final damanhã, con
trole os altos e baixos no humor.A
noite, seu foco estará,no seu par.
Na paquera, alguém disputado
chamará sua atenção. Cor: creme.
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Cliques da Sociedade Amizade - Dia IOde agosto

Amigos da CSM curtindo noite animada

Adair Gonçalves e Cristiane Bertoldo Brenda Weber e Paloma Weber

(comemorando seus 22 anos)

Priscila Furtado Greisy Kelly, Antonio Carlos, Aline Lima e Noely Lescovitz

Raquel Ricaeli

Larisa Nascimento e Andre Zocatelli

Maiará [ALves e,Ri.eardoí çe.s�r;Raclila

Festa de Rei
do Imigrante
AAssociação Recreativa e Cultural
Rio da Luz "Salão Barg", de
Jaraguá do Sul, promove a partir
de amanhã até domingo, a 9a
Immigranterikõnigsfest (Festa de
Rei do Imigrante) com abertura
marcada para às 19h30 de amanhã.
A noite terá Torneio de Tiro entre

empresas e competições de tiro para
os visitantes, com apresentação de
Léo do Acordeon, além de jantar.
Dia 17 (sábado), às 15h, Busca do
Rei e Rainha da festa e.reinício das

competições; às 16h, Café do Rei
e Rainha, com Tarde Dançante.
Também haverá coroação do Rei e
Rainha , apresentações folclóricas,
jantar e às 23h, baile animado pelo
Grupo Safira. Dia 18(domingo),
às lOh30, desfile das sociedades
convidadas, reinício das competições,
almoço típico alemão, apresentações
folclóricas, tarde dançante e café.
Haverá passeios de TroIe (Sonntag
Kutschenfahrt). Endereço da
Sociedade: Rua Eurico Duwe, 2.600,
bairro Rio da Luz I. Mais informações:
3376-2184 ou 9117-1583.

Festa de Reis
e Rainhas
AAssociação Esportiva e Recreativa
Vieirense, de Jaraguá do Sul,
promove neste sábado, dia 17 a sua
tradicional Festa de Reis e Rainhas.
Início às 15h cçm a concentração e

marcha em busca das majestades.
Âentrega da premiação e troca

das faixas será às 17h e em seguida
haverá coquetel. Às 23h baile público
animado pela Banda Mercosul.
Sócios com as mensalidades em
dia não pagam ingresso (mediante
a apresentação da carteirinha na .

portaria). Endereço da Sociedade:
Rua Dona Matilde, 201, bairro Vila
Lalau. Informações da festa no 3275-
1544 ou falecom@vieirense.com.br.
Sobre o baile: 8844-1753 ou 7814-
8164.

Festa de Rainha
KSociedade Recreativa Alvorada, de
Jaraguá do Sul, promove dia 17, Festa
de Rainha e baile. A concentração
na sede será às 14h com posterior
busca daMajestade Sra. Elzira Hass.
O baile terá início às 22h30 com o

Grupo Karisma. Ingressos no Posto
Mime (matriz e Barra) e Flash Vídeo
Locadora. Endereço: Rua Gustavo
Gurnz, 289, Bairro Rio Cerro II.

�nfo��ções: 9101�5659.
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Programa Mais
Médicos tem
baixa adesão
DEMANDA

Levantamento

revela que foram

-inscritos 10,5% dos

15,6 mil esperados

Agência Brasil

Na primeira edição, o

Programa Mais Mé
dicos selecionou 1.618 pro
fissionais para atuar em

579 postos da rede pública
em cidades do interior do

país e periferias de grandes
centros. Desse total, 1.096
médicos têm diploma bra
sileiro e 522 são médicos
formados no exterior. Um

profissional estrangeiro se

mostrou interessado em

atuar em Jaraguá do Sul.
O balanço mostra ain

da que dos 3.511 muni

cípios inscritos, 703 não

foram contemplados com

nenhum médico, en

tre eles Jaraguá do Sul.
Os participantes do pro

grama correspondem a

10,5% dos 15.460 médicos,

necessários, segundo de
manda apresentada pelos
municípios. Os diplomas
estrangeiros são de 32

países. A maioria da Ar

gentina (141), seguida por

CRiTiCAS Proposta do governo federal foi alvo de

contestações por alguns setores da classe médica

Espanha (100), Cuba (74)
e Portugal (45).

De acordo com o mi

nistério, 67,3% dos médi
cos vão atuar em regiões
de extrema pobreza e dis
tritos de saúde indígena.
Na avaliação do ministro,
o primeiro mês do pro
grama deixou claro que
o Brasil não tem número

suficiente de médicos para
atender a todas as áreas
carentes do país.

No próximo dia 19, o

ministério abrirá inscrições
do programa para médicos
e municípios, no segundo
mês de seleção..No Mais

Médicos, os profissionais
formados no Brasil têm

prioridade nas vagas.

Segurançanacional

País se estrutura contra espionagem
Brasil terá, ainda em

2014, um centro de certi

ficação que permitirá ao

país ter maior segurança
no uso de equipamen
tos que evitem o moni
toramento de dados pela
internet. Dessa forma,
pretende-se dificultar a

ocorrência de situações
como as denunciadas pelo
ex-funcionário de uma

empresa terceirizada que

prestava serviços à Agên
cia de Segurança Nacional
norte-americana (NSA),
Edward Snowden.

A previsão é do che
fe do Departamento de
Ciência e Tecnologia do

Exército, general Sinclair
Mayer. Ele disse que o

uso de equipamentos
importados para o

-

ge
renciamento de rede re

presentam grande risco

para a preservação de in

formações. A dificuldade
fica ainda maior porque
a indústria nacional não
tem condições de fornecer
todos os equipamentos
necessários.

Por isso, o governo está
criando um centro de cer

tificação de equipamentos
que possam ser usados de
forma mais segura" para
evitar espionagens.

REPÚBUCAFEDERA1WADO BRASIL�ES1l\DO DESANfACATARINA
Tabelionato do Município e Comarca deGuaramirim - ANAAUCE

MARI1NEIilPESSOA,TabeliãDesignada
Rua28 deAgoston" 1918, Telefone: 47-33721494 - Horário deFunciona"

mento: 9h às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

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 la
vrado e registrado oprotesto correspondente.A presentepublicação se deve
ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for{em)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serven
tia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 ele
1023, todos do CNeGJ,

Protocolo: 46649 Sacado: ADRIANO AUGUSTO OTT CPF: 063.085.279-
04 Endereço: Rua Estrada Bananal do Sul n" sn, Guamiranga, 89270-
000, Guaramirim Cedente: CASH CREDITO E FOMENTO LIDA eNPJ:
01.858.36210001-80 Número do Título: 4786-06107-24 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: CASH CREDITO E FO
MEN1D LIDA Data Vencimento: 0610712013 Valor: 421,17 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 31,45,
Edital: R$ 22,25

rotocolo: 46646 Sacado: CHRIS1l\ INGEHlLLEWAGNER CPF: 758.083.589-
49 Endereço: RUA28DEAGOS1D n" 1918, CEN1R0, 89270-000,Guarami
tim Cedente: OFFICER SOFl INFORMATICA E CONSUllDRIALIDA EPP
CNPJ: 01.216.36010001-98Número doTítulo: 8322102 Espécie: Duplicatade
VendaMercantil por lndicaçãoApresentante: OFFICERSOFl INFORMATI
CAEeONSUlIORIALIDAEPPDataVencimento:2810412013 Valor. 226,66
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$

5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46657 Sacado: GlVANE BEN1D DA ROSA CPF: 041.856.369-11

Endereço: Rua Amazonas ne 203, Centro, 00000-000, Sehroeder Cedente:
BV FlNANCEIRÁ SIA C.EI CNPJ: 01.149,95310001-89 Número do Título:
131035520 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentan
te: ADVOCACIA BEIllNATI PEREZ Data Vencimento: 1011012012 Valor.
9.206,82 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Con
dução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46663 Sacado: JULCE FATIMA RODRIGUES CPF: 850.929.759-
20 Endereço: Rua Guaramirim n" sln, VilaAmizade, 89250-000, Guara
mirim Cedente: AYMORE CREDITO, FlNANOAMEN'fO E INVESTIMEN
TO eNPJ: 07.707.65010001-10 Número do Título: 20015837456 Espécie:
Diversos Apresentante: PORDIL DE DOCUMEN1DS SADataVencimento:
2911212012 Valor. 6.729,31 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligên
cia: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46665 Sacado: MARISATEREZrNHA FREID\S CPF: 824.166.139-
87 Endereço: Rodovia se 413 km 8 n" sln, Rio Branco, 89270-000, Gua
rarriirimCedente:AYMORECREDITO,FlNANC!AMENTOEINVESTIMEN
TO CNPJ: 07.707.65010001-10 Número do Título: 20016494351 Espécie:
Diversos Apresentante: PORDIL DEDOCUMENTOS SADataVencimento:
2010512012 Valor. 6,811,58 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligên
cia: R$ 37,60, Condução: R$12,49, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46659 Sacado: 1ITANI0 TEXTIL LIDA ME eNPJ:
11.335.72310001-68 Endereço: Rua Eugenio Klein n" 287, Centro, 89108-
000, Massaranduba Cedente: EDITORA GRAFICA ODORlZZI LIDA CNPJ:
75.290.61910001-87 Número do Título: 2683001 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO SANll\NDER SA
Data Vencimento: 0210812013 Valor. 1.050,00 Liquidação após a intima

ção: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25
Guararnirim, 15 de agosto de 2013.

ANAAUCEMARI1NEIilPESSOA, TabeliãDesignada

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 daLei 9.492197, clc o artigo 995 do código deNormas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos

apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicialdeprotesto e ou oferecer porescrito osmotivos dasua recusa, dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 25644112013 Sacado: ANAUA SANTOS DQ NASCIMEN1D

Endereço: RUA 25 DE JUlHO 928 - SEMINARIO - CORlJPA-se - eEP: 89278-
000 Cedente: INDUSIRIAE eOMERao GRETIER LIDA - M Sacador: - Es

pécie:DMl- N° Titulo: 0511005 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$130,03
- Data para pagamento: 2010812013- Valor total a pagar R$259,15 Descrição
dos valores: Valordo título:R$130,03 - Juros: R$ 0,39Emolumentos:R$12,25

-.Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60; Diligência: R$ 55,78
-----------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 25638312013 Sacado: ANIDNIA DE FATIMA IlMA - ME En

dereço: RUA CARLOS HARDT, 686 - AGUAVERDE - JARAGUA DO SUL-Se -

eEP: 89254-580 Cedente: RIO BRANCOEQUlPLIDAME Sacador. - Espécie:
DMl- N"Titulo: 39212-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 235,00 - Data

para pagamento: 2010812013-Valor total a pagar R$315,43 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 235,00 - JUros: R$ 1,25 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 25637612013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOS LIDA ME

Endereço: R ROBERlD ZIEMANN 201 SL Dl - Iaragué do Sui-se - CEP:
89255-300 Cedente: MADEIRA GOEDE LIDA Sacador: - Espécie: DMl- N"
Titulo: GOE1825.2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 651,00 - Data para
pagamento: 2010812013-Valor total a pagar R$730,04 Descrição dos valores:
Valordo título: R$'651,00 - Juros: R$ 3,25 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 25637912013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOS
LIDA ME Endereço: R ROBERlD ZIEMANN 201 - Jaraguá do Sul
se - CEP: 89255-300 Cedente: OTIBANK SA Sacador. UlTRAPISO
lNDUSTRlA,eOMEReIO,IMPORTACA Espécie: DMl - N° Titulo: N5573611
- Motivo: fuIta de pagamento Valor. R$ 319,63 - Data para pagamento:
2010812013- Valor total a pagar R$396,69 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 319,63 - Juros: R$1,27Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 25610512013 Sacado: EONICE DA SILVA Endereço: RUA
AlVIN FWHR 125 - AMIZADE - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89250-000 Ce
dente: BANCO SANTANDER BRASIL SIA Sacador. - Espécie:Cf - W Titulo:
6415000008004471 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.498,97 - Data
para pagamento: 2010812013- Valor total a pagar R$2.951,38 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 2.498,97 - Juros: R$ 369,84Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$23,lO Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 25644312013 Sacado: FWRIANI FIBRAS LIDA Endereço:
RUA ANO BOM 2125 - CORUPA-se - CEP: 89278-000 Cedente: BEHLING
TRANSPORTES E SERVICOS LIDA Sacador. - Espécie: DMl - N° Titulo:
108865 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 900,00 - Dataparapagamento:
2010812013- Valor total a pagar R$1.034,01 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 900,00 - Juros: R$ 2,70 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência:R$ 58,36

Apontamento: 25638512013 Sacado: INSIAlADORA MESCH LUZ DO DIA
L Endereço: RUA JQAD TOZlNI, 2144 - JOAO TOZlNI - ·CORUPA-Se - CEP:
89278-000 Cedente:MARQUESRASMUSSENLIDA Sacador. - Espécie:DMl

.

- N" Titulo: 1720 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 488,50 - Data para
pagamento: 2010812013- Valor total a pagar R$626,18 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 488,50 - Juros: R$ 8,95 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 25638812013 Sacado: INSIAlADORA ME5CR UJZ DO DIA
L Endereço: RUAJOAOTOZlNI, 2144 - JOAOTOZlNI - CORUPA-Se - CEP:
89278-000Cedente: MARQUES RASMUSSEN LIDA Sacador. - Espécie:DMl
- N° Titulo: 110017 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 513,34 - Data para
pagamento: 2010812013- Valor total a pagar R$654,04 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 513,34 - Juros: R$ 1l,97 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 25638912013 Sacado: INSIAlADORA MESCH LUZ DO DIA
L Endereço: RUA JOAO TOZlNI, 2144 - JOAO TOZlNI - CORUPA-Se - CEP:
89278-000 Cedente: MARQUESRASMUSSENLIDA Sacador. - Espécie:DMl
- N° Titulo: 1685 - Motivo: fuIta de pagamentoValor: R$ 555,33 - Data para
pagamento: 2010812013- Valor total a pagarR$693,31 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 555,33 - Juros: R$ 9,25Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78
----------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 25639012013 Sacado: INSIAlADORA MESCH LUZ DO DIA
L Endereço: RUA JOAO TOZlNI, 2144 - JOAO TOZlNI - CORUPA-Se - CEP:
89278-000 Cedente:MARQUESRASMUSSENLIDA Sacador. - Espécie:DMl
- N° Titulo: 1665 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 567,67 - Data para
pagamento: 2010812013-Valor total a pagarR$707,18 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 567,67 - Juros: R$ 10,78 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 25652912013 Sacado: INSIAlADORA MESCH UJZ DO DIA
L Endereço: RUAJOAO TOZlNI, 2144 - eORUPA-Se - CEP: 89278-000 Ce
dente: MARQUES RASMUSSEN LIDA Sacador. - Espécie: DMl- W Titulo:
1791 - Motivo: fuIta de pagamentoValor. R$ 687,00 - Data para pagamento:
2010812013-Valor total a pagarR$818,02 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 687,00 - Juros: R$ 2,29Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$

EDITAl DE INTfMAÇÃO
REPÚBUCAFEDEMITVADO BRASIL

ES1l\DO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua Cel. Procópio Gomes deOliveira,
380 - Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL-Se

NovoTelefonelFax: (47)32,74-1700

23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligên.ç,ia:-R$ 55,78

Apontamento: 25653312013 Sacado: INSIAlADORA MESa, LUZ DO DIA
L Endereço: RUA JOAO TOZlNI, 2144 - CORUPA-se - eEP: 89278-000 Ce
dente: MARQUES RASMUSSEN LIDA Sacador. - Espécie: DMl - N° Titulo:
1799 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 927,00 - Data para pagamento:
2070812013- Valor total a pagar R$1.058,20 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 927,00 - Juros: R$ 2,47 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 25636912013 Sacado: JAIME MarO PECAS LIDA - ME En

dereço: RUA PROF ADEl1A FISCHER, 720 - BAEPENDI - JARAGUA DO
SUL-se - CEP: 89256-400 Cedente: J TOLEDO DAAMAWNIA IND E COM
VEICULOS Sacador: - Espécie:DMl- N° Titulo: JAM090342: - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 4.798,22 - Dataparapagamento: 2010812013-Valor total
a pagarR$4.890,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.798,22 - Juros:
R$15,99 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 16,75

Apontamento: 25634712013 Sacado: IN MAQUINAS E MANUfENCAO
LIDA-ME Endereço: RUA PAUli) EGGERI 153 - Jaraguá do Sul-se - CEP:
89257-770 Cedente: DIFUSODISIR PARAFUSOS EWALD LIDA Sacador. -

Espécie: DMl - N" Titulo: 5049354-05 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
121,70 - Datapara pagamento: 2010812013-Valor total a pagarR$207,95 Des
crição dosvalores: Valor do título: R$121,70 - Juros: R$ 0,36Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 25644012013 Sacado: LEIIA C. N. WESeH Endereço: RUA
GER. R. NEGREIRO 354 - Jaraguá do Sul-Sf - CEP: 89257-745 Cedente: SI
COOB BLUCREDI se coor CRED UVREADMlS Sacador: MARIO FIlMA
GÊNs LIDAME Espécie: DMl- N° TItulo: 463 - Motivo: fuIta de pagamento
Valor: R$ 125,60 - Data para pagamento: 2010812013- Valor total a pagar
R$211,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 125,60 - Juros: R$ 0,37,
Emo)umentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 25641012013 Sacado: MARW FIAMONCINI Endereço: RUA
MANOEL FRANaSCO DA COSTA 76 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89257-530
Cedente: COOPERATIVA DE EeON E CRED MUTIJO DOS PROF eRFA Sa
cador: RFSIDENQAlVIUAGE S Espécie: DMl - N° Titulo: 102-06-1310001
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 141,17 - Data para pagamento:
2010812013- Valor total a pagar R$227,71 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo:R$ 141,17 - Juros: R$ 0,65 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 25636512013 Sacado: MERLYN SARTORl Endereço: RUA
MARCOS EMlIlOVERBIENEN 280 - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89254-640 Ce
dente: AIME COMERCIO DE eONFEeCOES LIDA EPP Sacador. - Espécie:
DMl- N"Titulo: 4076ge - Motivo: fuIta de pagamentoValor: R$ 422,59 - Data

para pagamento: 2010812013-Valor total a pagarR$503,88 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 422,59 - Juros: R$ 2,11 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu

blicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 25636612013 Sacado: MEll\lFLEX IND E COM DE MAQ
LIDA Endereço: RUA ANIüNIO ZlMMERMi\NN, 301 - IRES RIOS DO
NORTE - Iaraguã do Sul-Se - CEP: 89266-210 Cedente: COOPERA1WA DE
CREDITOVAlE DO ITAjAI-VlACREDI Sacador. SIMONEVOI1DllNI OLCZ
Espécie: DMl- N° TItulo: 7001201310001- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 523,50 - Data para pagamento: 2010812013-Valor total a pagar R$614,35
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 523,50 - Juros: R$ 3.14 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$n. .

Apontamento: 25644612013 Sacado: PREMIER eONSTRUIDRA Endereço:
RUA PREFEITOWALDEMAR GRUBBA 1387 - BAE - JARAGUA DO SUL-Se -

CEP: 8925fi..500Cedente: DIFUSODISIRPARAFUSOSEWALDLIDA Sacador.
- Espécie:DMl- N° Titulo: 1012705-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
55,53 - Data para pagamento: 2010812013- Valor total a pagar R$131,48 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 55,53 - Juros: R$ 0,16 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital:R$23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 25635512013 Sacado: R SILVA EQUlPAMENTOS PARA PIS
CINAS ME Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA lAIAU -

JARAGUÁ DO SUL-Se - CEP: 89256-200 Cedente: RaD\ INDUS1RIA LIDA
Sacador: - Espécie: DMl- N°Titulo: G80060-4 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 10.028,13 - Data para pagamento: 2010812013- Valor total a pagar
R$10.l29,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 10.028.13 - Juros: R$
23,39 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

.

Apontamento: 25640712013 Sacado: R. SILVA EQUIAPAMENTOS PI PISe
Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT, N. 299 - VIlA lAIAU - JARAGUA
DO SUL-Se - CEP: 89256'200 Cedente: BANCO FIBRA SIA Sacador: RaD\
INDUS1RIA LIDA Espécie: DMl- N° Titulo: G8008212 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 9.000,04 - Datapara pagamento: 2010812013-Valor total a
pagar R$9,095,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.000,04 - Juros:
R$18,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência:R$17,63

.

Certifico, que este Edital de Intímação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", nadata de 1510812013. Jaraguá do Sui (Sq, 15 de agosto
de2013.

Manoel GustavoGriesbachTabelião Substituto
lbtal de títulos publicados: 21

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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soluções construtivas

Celesc é questionada
Deputado Dirceu Dresch está cobrando

explicações da Celesc quanto aos escândalos

que apontam supostas irregularidades na em

presa. Quer a instalação de CPI da Assembleia

Legislativa para apurar a veracidade quanto ao

desvio de R$ 5,9 milhões de notas frias movi-
'

mentadas por funcionários da estatal, citando
ainda a suspeita de sumiço de R$ 51,7milhões,
no contrato assinado com a Monreal, empresa
contratada para cobrar contas de inadimplen
tes. Cita ainda informações do Ministério Pú
blico que podem apontar para um prejuízo ain
da maior, algo na ordem de R$ 200 milhões.

"

HCHORNBURG
.

CARROCER'AS FR(GORIFICAS

Ronaldo Corrêa

ERC
Embora atuando na área da comunicação há 33 anos, mas 'fora' da redação,

retomar o contato diário com leitorespara ojornalista é algo sempre estimulante.
Esta convivência passa a ser efetiva a partir de hoje, assumindo o compromisso
de compartilhar informações sobre o mercado, com ênfase à valorização do em

preendedorismo, às boaspráticas de gestão, ao associativismo e aos negócios. Um
espaço que estará aberto à sugestões e opiniões.Ronaldo Corrêa

Efeito Araquari
Impressiona alguns números que

cercam Araquari, município que vem

experimentando um crescimento

vertiginoso por conta da chegada de
novos empreendimentos. Com cres

cimento de 11% ao ano, contra 5% da
taxa de crescimento do próprio Esta

do, a receita do município de pouco
mais de 27 mil habitantes, que era de

R$ 24 milhões em 2008, já chegou a

cerca de R$ 59 milhões no ano pas:
sado. A projeção de arrecadação com

ICMS saltou no mesmo período de
R$ 3,8 milhões para R$ 8 milhões em
2012. O PIB (soma de todas as recei
tas geradas na economia local), que
em 2007 era de R$170 milhões, pode
chegar em 2015 a R$ 3 bilhões.

Nem tudo são flores
A classe empresarial, entretanto, teme que a demora nos investimen

tos em infraestrutura acarrete problemas não só a Araquari como a toda a

região. Encontro que a Federação das Associações Empresariais de Santa
Catarina (Facisc) promoveu na terça-feira juntamente com a Prefeitura e

Associação Comercial, Industrial e Agrícola do município, e lideranças da

região, deixou clara a necessidade de encaminhamentos urgentes. Carlos
Hugo Dequech (Guaramirim) eMonika Conrads (Jaraguá do Sul) defendem
uma ação articulada entre iniciativa privada e poder público dos municípios
da região para cobrar agilidade e resolução no que tem sido exaustivamente
prometido pelos governos estadual e federal.

LÚCIOSASSI

Transporte coletivo
Será no próximo dia 21 a primeira reunião do grupo de trabalho formado

na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul para discutir o transporte coletivo,
com o objetivo de avaliar a estrutura e perspectivas para este serviço público.
Conforme o vereadorArlindo Rincos, uma das propostas émodernizar o
sistema para atender às necessidades de crescimento da demanda. Além
de melhorar amobilidade para o setor produtivo, esse pode ser um bom �

momento de discutir alternativas de flexibilização de horários, de modo a

atender setores como o comércio que se ressente de alternativas que permitam
aos trabalhadoresmelhorarem sua formação. Um destes gargalos se deve ao

-

horário de início das instituições de ensino a noite, que conflita com o horário
damaioria das lojas � dificulta o acesso ao ensino para mais pessoas.

QUINTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2013

íNDICE PERíODO
SElIC 8,5% 10.JULHO,2013
TR 0,05% 14.AGOSTO,2013
CUB 1,295,30 AGOSTO.2013
BOVESPA +0,58% 14.AGOSTO,2013
NASDAQ ·0,41% 14.AGOSTO.2013

AÇÕES PETR4 16,95 ·3,54%
VALE5 31,60 +0,13%
BVMF3 11,56 ·2,45%

POUPANÇA 0,5210 15,AGOSTO,2013

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT ·0,38% US$ 112,220
OURO +0,01% US$ 1336,270

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,3240 2,3250 +0,62%
DÓLAR TUR, 2,2300 2,3700 0,0%
EURO 3,0782 3,0798 +0,34%
LIBRA 3,6013 3,6024 +0,76%

No Vale do Silício
Guido Jackson e os seus sócios

na Pipl,' startup criada em Jaraguá
do Sul que pode ser definida como

uma rede social de gastronomia,
marcam presença em São Francisco
(EUA), coração do Vale do Silício,
de 6 a 21 de setembro. Participam
do TechCrunch Disrupt, evento que
reúne empreendedores de todo o

mundo. Eles apresentarão o negó
cio criado nos moldes do Facebook
para a troca de receitas e dicas de

gastronomia nas telas de compu
tadores, tablets e smartfones. Atu
almente com mais de 35 mil usuá
rios, a rede social é subsidiada pela
troca de espaço publicitário para
fabricantes de equipamentos e pro
dutos voltados a todas as cadeias do
segmento de alimentos e culinária.

'ITaraguá 2010.
E agora?"

Empresário lojista e dire
tor de teatro e cinema, Gilmar
Moretti dá continuidade à saga
de esclarecer a comunidade e

fomentar o debate em torno

dos rumos que a cidade pre
cisa tomar com vistas ao seu

desenvolvimento. Nesta sexta
feira quem ainda não assistiu
tem a oportunidade de acom

panhar mais uma sessão de

exibição do documentário "Ja
raguá 2010. E agora", primei
ro longa metragem produzido
na cidade. O trabalho faz uma
releitura a partir das discus
sões realizadas na década de
1990 envolvendo questões que
continuam na ordem do dia. A

apresentação será às 19h30 no
Pequeno Teatro da SCAR, com
entrada de graça .
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Projet? ajuda na redução
da emissão de carbono
APOIO Governo federal lança programa de

agricultura sustentável-visando a preservação

Agência Brasil

Com o objetivo de reduzir a

emissão de carbono, além
de recuperar e proteger flores
tas de áreas rurais nos biomas
Amazônia e Mata Atlântica, o

governo federal lançou o Proje
to Agricultura Sustentável para
o Desenvolvimento Rural, que
vai beneficiar diretamente mais
de 3.700 produtores rurais de

70 municípios brasileiros ..

A iniciativa é uma coopera

ção do Ministério da Agricul
tura, Pecuária e Abastecimento

(Mapa) com o Ministério do
Meio Ambiente, da Alimenta

ção e dos Assuntos Rurais (De
fra) do Reino Unido, além de

apoio do Fundo Internacional

para o Clima, do Banco Intera-

mericano de Desenvolvimento
(BID), responsável gestão e im

plementação técnica.
De acordo com o Mapa, a In

glaterra vai investir R$ 80 mi
lhões a fundo perdido no projeto.

Segundo o ministro da Agri
cultura, Antônio Andrade, a

iniciativa visa à adoção ampla
pelos produtores rurais brasi
leiros de tecnologias agrícolas
de baixa emissão de carbono,
para que recuperem o potencial
produtivo de áreas agrícolas
degradadas e possam restaurar

áreas de manutenção legal de
vegetação nativa.

O ministro destacou que
recuperar áreas degradadas é
uma preocupação do governo,
assim como reduzir a emissão
de carbono no ar.

f
..

�

PORTALAGRONEGOCIO

VERBA Inglaterra vai ajudar com R$ 80 milhões na proposta
que tem o objetivo de proteger as florestas das áreas rurais

Oportunidade é ter vórias opções em um só lugar. É fazer contatos, trocar experiências e ter acesso à cultura e ao lazer. A Feira de Oportunidades
Viocredi traz isso e muito mais. Participe, traga a sua família e descubro como a integra�ão dos pessoas pode se tornar uma parceria de sucesso.

BANCO REGIO,NAL DE

DESENVOLVIMENTO DO

EXTREMO SUL

."If"llllllllll!llll illillltilLílllllll!;JII

Banco

BNDES tem lucro
de R$ 3,2 bilhões

O Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social
(BNDES) registrou lucro líquido
de R$ 3,261 bilhões entre janei
ro e junho de 2013, 20,4% su

perior ao do mesmo período do
ano passado (R$ 2,709 bilhões).
Ao divulgar os resultados de de

sempenho do banco, o presiden
te Luciano Coutinho, disse que a

maior contribuição para o cresci
mento veio dos financiamentos a

projetos de investimentos.
"Mesmo com taxas mais bai

xas e spreads mais baixos, tive
mos um bom resultado", disse
Coutinho ao citar três fatores que
contribuíram para o bom resul
tado: o aumento das operações
de crédito.ia melhoria do resul
tado BNDESPar (setor do banco
de participação de empresas) e o
bom resultado da gestão finan
cerra.

O lucro líquido é calculado
com a -soma dos resultados de
renda fixa, renda variável e te

souraria, subtraído das despesas
operacionais, que totalizaram R$'
3,959 bilhões no semestre. Os
ativos somaram R$ 729 bilhões.'

feira de
OPORTUNIDADES
---c··----···-ViACRIDJ
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Carros batem frontalmenteJovem morre em

acidente na BR-280
Dois carros' bateram

frontalmente na SC-108,
próximo ao trevo do-Maran
gani, em Guaramirim, por
volta das 9h30 de ontem.

A condutora do Uno, de
39 anos, foi socorrida com

suspeita de fraturas no tor-

nozelo enquanto omotorista
da pick-upStrada, de 49, so
freu ferimentos na face.

Ambos foram encami
nhados ao Hospital Padre
Mathias, de Guaramirim,
pelos Bombeiros Volun
tários.sistiu aos ferimentos.

A passageira da moto e

namorada da vítima, de 19
anos, sofreu fraturas nas

pernas. O condutor do veí
culo, de 58, teve ferimen
tos leves e a passageira,
de 25, estava com suspeita
de traumatismo craniano.
Eles foram encaminhados
ao hospital pelos bombei
ros e pelo Samu. Segundo
a Polícia Rodoviária Fede
ral, o Uno teria cortado a

frente da moto, causando
o acidente.

Macedo é a 14a vítima
fatal de acidente de trânsito
em Guaramirim e a sétima
envolvendo motociclista
na cidade, só este ano. Das

44 pessoas que perderam
a vida nas estradas e ro

dovias da região, 21 eram

condutores ou passageiros
de moto, o que representa
47,t>Aí do total de mortes.

FATAL

Motociclista foi

socorrido mas

faleceu no hospital,
algumas horas
depois do choque

Corupá
Gol atropela ciclista no Centro

Uma ciclista foi atro

pelada por um Gol na Rua
Roberto Siedel, no Centro
de Corupá, na manhã de
ontem. A vítima, de 64
anos, seguia em direção
ao bairro quando foi atin-

gida frontalmente pelo veí
culo, por volta das 7h. Ela
sofreu escoriações na ca

beça e relatava dores nas

pernas, e foi encaminhada
ao P.A. de Corupá pelos
Bombeiros Voluntários.

Débora Rernor

Omotociclista Adriano
Macedo, de 20 anos,

será sepultado às ioh de

hoje, na comunidade de
Poço Grande, em Guarami
rim. Ele conduzia a moto,
com placas de Guarami

rim, que colidiu na lateral
de um Uno, na BR-280, no
trevo do Breitkopf, que dá
acesso a Rodovia do Arroz,
por volta das 22h de terça
feira. Ele foi socorrido pe
los Bombeiros Voluntários
e levado ao Hospital Padre
Mathias Stein, mas não re-

R$14mil

Loja de Schroeder é assaltada
Dois homens em uma

moto vermelha teriam as

saltado uma loja no Cen
tro de Schroeder no final
da tarde de terça-feira. A
proprietária do estabele
cimento contou que um

dos ladrões entrou no local
ainda com capacete e mos

trou um volume debaixo da
blusa, demonstrando estar

armado. O assaltante levou
ummalote com mais de R$
14 mil e mais R$ 200 que
estavam no caixa da loja,
enquanto o comparsa es

perava com a moto ligada
na Rua Marechal Castelo
Branco, por volta das 18h.
A PM foi chamada e rea

lizou rondas, mas a dupla
não foi localizada.

GUARAMIRIM
Segundo a PRF,
Uno cortou a frente
da motocicleta,
causando a colisão

FABIO JUNKESIPLANTÁO POLICIAL

Profissão .'

OAB faz campanha de valorização da advogacia
A Ordem dos Advoga

dos do Brasil em Jaraguá
do Sul (OAB) lançou uma

campanha para valorizar os
profissionais que atuam em

diversas áreas do Direito. A
iniciativa pretende lembrar
a população em geral sobre
a importância da advocacia
na garantia das leis e da de-

mocracia. A divulgação da

campanha é feita através de
painéis publicitários. "Resol
vemos custear integralmen
te o projeto por entender
que é um investimento na

defesa da profissão. Temos
o apelo junto aos advogados,
de reconhecimento do valor
dos profissionais, e o apelo

ao público externo, de apro
ximar a sociedade da advo
cacia", disse o presidente da
OAB de Jaraguá do Sul, Ro
meo Piazera Júnior.

Os dez outdoors foram
instalados em todos os mu

nicípios da região, sendo
cinco em Jaraguá, dois em

Guaramirim, um em Coru-

pá, um em Schroeder e um
em Massaranduba. O pro
jeto, que é um piloto, será
apresentado para outras

subsecções catarinenses e

a outros Estados. "Jaraguá
pode servir de modelo, para
estimular outras cidades
a investir nisso", finalizou
Piazera Júnior.

DNULGAÇÃO/PREFEITURA DE GUARAMIRIM
-

• <

CAPELA SOFRE
COM V NDALISMO SUSTO Portas do Corsa travaram e os bombeiros

precisaram cortar a lateral para retirar as vítimaso Morro da Santa, ponto turístico
de Guar�mirim reformado há

aproximadamente quat-ro meses,
foi alvo de depredação na noite
de terça-feira. De acordo com o

secretário de Desenvolvimento
.

Econômico, Moacir José Mafra,
os telhados das duas capelas
pequenas foram quebrados, a
capela grande foi apedrejada,
além do granito de uma das

estações que foi quebrado, na
escadaria que dá acesso ao

morro. Também foi constatado

que canos foram quebrados,
portas e relógio de água
estourados, pichações, e até a

destruição de pági'nas.da:b'íbfia.

Mollia
Dois carros e um caminhão

Um acidente envolven
do-dois carros e um cami

nhão, na manhã de ontem,
deixou duas pessoas leve
mente feridas e bloqueou o

trânsito por 30 minutos na
Rua Walter Marquardt, na
Barra do Rio Molha. As ví- .

timas estavam em um Cor

sa, que ficou com as portas
I J 'tta:vadas:cl.epois de 'ser atin-

gido por uma caminhonete
L-200, porvolta das ioh, em
frente a galeria Vasel. Teste
munhas relataram a PM que
um outro veículo teria corta
do a frente da caminhonete
e esta desviou para o meio
da pista, batendo frontal
mente no Corsa, e um cami
nhão que vinha atrás acabou
prensando o carro:

-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Invicto, basquete sub
15 corre atrás do tetra
HEXAGONAL FINAL A partir de hoje e até sábado, garotas de Jaraguá do
Sul disputam as fin�is do Campeonato Catarinense, jogando em casa

Lucas Pavin A equipe comandada por
Julio Patricio é a atual campeã
e busca o quarto título estadual
na categoria, já que foi-campeã
em 2005 e 2011, sob a chance
la da Associação Jaraguaense
de Basquetebol (AJAB), e em

2012, pela Associação Jaragua
ense de Pais e Amigos do Bas

quete (AJPAB).
"Primeiramente foi uma

surpresa chegarmos invictos à
final. No ano passado tivemos
muitas dificuldades durante o

campeonato SUb-14 e imaginá-
. vamos que teríamos mais di
ficuldades. Mas isso não quer
dizer nada, porque tem outras

equipes que a gente não conhe
ce e quem vêm realizando boas

campanhas na chave do Oeste",
analisou o treinador.

.

O primeiro desafio das ja
raguaenses será contra Criei

úma, hoje, às 19h. Amanhã, a
equipe terá dois compromis
sos: às 11h30, enfrenta o Clu-

.

be Concórdia/Porto União, e

Invicto no Campeonato Ca

tarinense, o basquete sub-ig
feminino de Jaraguá do Sul ini
cia hoje a disputa do hexagonal
final da competição promovida
pela Federação Catarinense de
Basketball. Com a incrível cam

panha 'de dez vitórias em dez

jogos, as garotas asseguraram o

direito de decidir o título jogan
do diante de sua torcida, no gi
násio do Beira Rio.

às 19h, joga contra a ASBB/
São Bento do Sul. No sábado, o
duelo será contra a ABASMO/
São Miguel do Oeste, às 16h.
Por fim, as meninas encaram

o JBA/Joinville, no domingo
(18), a partir das uhjo.

O Campeonato Catarinense
SUb-15 feminino foi disputado
inicialmente por dez equipes,
divididas em duas chaves. Da

-

Chave A participaram as jara
guaenses, além

-

de, Balneário
Camboriú, Joinville, São Ben-
to do Sul, Criciúma e Navegan
tes. Na Chave B estavam Porto

União, São Miguel do Oeste,
Chapecó e Xaxim.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!
"

'11l

ATUAIS CAf.1PEÃS Diante da torcida, atletas de Jaraguá do Sul defendem o título catarinense conquistado no ano passado

Voleibol

Jaraguaense dará palestra para profissionais no Rio Grande do Sul
Desde 2001 envolvido com Voleibol Futuro (AVF). culina, com a equipe do RJX.

o voleibol de Jaraguá do Sul e O evento é voltado para Além dele, irão palestrar no
um dos principais responsá- profissionais do esporte, ges- congresso, o presidente dá Fe
veis por alavancar o esporte tores e acadêmicos de Educa- -deração Gaúcha de Voleibol,
na cidade, o coordenador Be- ção Física, além de reunir seis Carlos Alberto Cimino, o joga
nhur Sperotto participa neste palestrantes de renome no dor do Canoas, RobertoMinu
fim de semana da terceira edi- esporte Estadual e Nacional, zzi, que foitricampeão da Su
ção do Fórum de Voleibol, que como, por exemplo, o técnico perliga, o supervisor técnico
acontece em Santa Maria (RS) Marcelo Fronckowiack, atual do mesmo time, Fábio Senna
e é promovido �éIa tAssocia:ção i r campeão . da, -Superliga �Ma$-: I da l'fl1ill1dalde,l a coordenadora

das equipes mirim e infantil do
GrêmioNáuticoUnião, de Porto
Alegre e Sandra Helena Ferrer.

Sperotto irá falar sobre o su

cesso do projeto Evoluir, que
é considerada como uma das
melhores iniciações no Brasil,
e que atende atualmente cer

ca de i.çoo crianças, de forma
gratuita, em 18 polos.

OCP21
www.ocponline.com.br

IDNrS'TI1Ul'O DE ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIA se

3370-0366 l3370-1867
OF. [)CfJ(/�/A !fI4f

Dírefarr l:e.cJiTii:o>BesplOnõãvell CRMf-SC 85ilS liIOJE 4.4'11l

Bolão23

Competição
em Schroeder

A Associação Recreativa e

Esportiva Vitória de Schroeder

promove no próximo sábado
(17), a 7a,..Copa Vitória de Bo
lão 23 Masculino. Em disputa,
o Troféu Transitório Evaldo Lei
thold. Além dos donos da casa,
estão confirmadas no evento, as

equipes jaraguaenses do Alvora
da e Arweg, as blumenauenses

Cruzeiro, Independente, Itoupa
vazinha e Serrinha, o Clube de
Bolão Rio Negrinho, Glória, de
Joinville, Guarani, de Corupá,
Liberdade de Timbó e Vitória,
de São Bento do Sul. O último
título de um clube de Jaraguá do
Sul na competição foi em 2007.
Na ocasião, o Vieirense faturou
o troféu. Anteriormente, o Al

vorada, em 2005, e a Arweg, em
2006, também representaram o

município no lugar mais alto do

pódio. Os atuais campeões são o

Glória, de Joinville, que conquis
taram a Copa em 2011. Ano pas
sado, o torneio não foi realizado.

RETOM! ;:;,,,, Sociedade Vitória
volta a reallzarsua tradicional

competição, após pausa em 2012Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão

Ensaio sensual de
RondaRousey
A bela campeã do UFC Ronda Rousey
r\esteve recentemente brilhando
em um ensaio para a revista norte
americana "Maxim", de setembro. Ela
ficou bem descontraída em frente das
câmeras. Confesso que foi a primeira vez
que a vi em roupas que não fossem as

de treino ou luta e fiquei impressionado
com o resultado do 'making off que a

publicação divulgou nesta semana com
as imagens da lutadora. Vale a pena dar
uma conferida no YouTube digitando:
'Ronda Rousey Maxim Photoshoot'.

/

Vitor BeHort e LyotoMachida
DanaWhite admitiu em entrevista nesta semana que está negociando uma
luta entreVitor Belfort e Lyoto Machida. Inicialmente o combate não está
com data confirmada, mas o time de Lyoto já aceitou o desafio. A idéia da
luta entre os dois me dá até arrepios. Isso pelo fato de quão bons esses dois
lutadores são em suas categorias t: também em seus próprios estilos. Mesmo
que ainda nada tenha sido definido, acredito que a luta deva ser num peso
combinado, para que ninguém tire vantagem deste fator no combate, pois a

dieta pré-luta pode custar o resultado se não for bem planejada e executada.
Detalhes a parte, o importante é que esses dois magníficos lutadores - e o

que émelhor, brasileiros - se enfrentarão em solo brasileiro e com a chance
de ser o primeiro evento do UFC feito em um estádio de futebol. Sonho este

que os dirigentes do UFC insistem em realizar. Com certeza, todos sairemos
vencedores deste combate que vai ficar para a história da luta profissional.

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

Uma polêmica
troca de técnico
agita aADJ
SURPRESA

Alteração foi
comunicada via
canal fechado de TV

LucasPavin

Odiscurso de que nada
mudou e o trabalho

continua o mesmo é manti

do, mas causou estranheza a
troca de técnico na ADJ an
tes mesmo da derrota para
o Concórdia por 3 a 1, na
última segunda-feira (12).
Principalmente pelo mo

mento em que aconteceu,
faltando três jogos decisivos

para o término da segun
da fase da Liga Futsal, e da
forma que foi anunciada,
através da transmissão do
canal fechado Sportv, onde
o repórter foi entrevistar o
técnico equipe e falou com

Banana, ao invés de Sergio
.

Lacerda. Depois, por telefo
ne, o diretor de futsal Cacá
Pavanello confirmou a troca

no comando.
VIsivelmente triste com

a situação, o agora auxiliar

Sergio Lacerda preferiu não
comentar o assunto. Por
outro lado, o 'novo' treina
dor falou sobre a polêmica.

Badminton

Curso de
arbitragem
A Federação Catarinen

se de Badminton promove
nesta sexta e sábado (15 e

16), um curso de arbitra

gem gratuito, na Faculda
de Jangada. As inscrições
devem ser feitas pelo site
da entidade (www.badmin
ton.esp.br) e terá um limite
de 20 vagas. O curso tem

carga horária de 16 horas e

será fornecido certificado.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

CAIU Depois de fazer uma boa campanha na primeira
fase da Liga, o ex-treinador Lacerda virou auxiliar

"Primeiro, quero colocar que
não existe mudança, foi só
uma chegada para ajudar. O
Lacerda émeu companheiro
de muito tempo e acho que
está tendo muita descon
fiança em relação a nós dois.
Coisa que não existe, porque
não vim para tirar o lugar
de ninguém", disse Banana.
Para os jogadores, essamu-

dança não irá atrapalhar os
objetivos da equipe. "Não
muda nada. O respeito
pelos dois é o mesmo.Va
mos ouvir e absorver da
melhor forma possível.
Agora, temos que manter

o foco e concentração para
conseguir três vitórias e

buscar a classificação", fi
nalizou o ala Guto.

Hóquei

Lançamento
de projeto

Infraestrutura
"

Areas
de lazer

A empresa Guarani Com um investimen-

Sport escolheu a vizinha to total de R$ 59.185,00
Guaramirim para o lança- da Fundação Municipal
menta do projeto "Hóquei de Esportes eTurismo, o

Júnior", que acontece hoje, _

trabalho de limpeza e ma

a partir das 19h, no Ginásio nutenção das 56 áreas de
Rodolfo Jahn. O projeto foi lazer existentes em Jara
desenvolvido com o auxílio guá do Sul seguem a todo
da professora e atleta Dje- vapor. O último espaço en
niffer Vasques, coordena- tregue a população foi na
dora do projeto Hóquei Ci- rua João Januário Ayroso,
dadania, em Guaramirim. no Jaraguá Esquerdo.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Brasil perde para Suíça
com direito a gol contra
DISTINTOS Equipe de Felipão foi bem na primeira etapa, mas
falhou muito no segundo tempo e-acabou superada pela Suíça

Lucas Pavin

A ssim como as seleções
.l"\da Islândia, Albânia,
Eslovênia, Grécia e Chi

pe, o Brasil não conseguiu
marcar um gol na Suíça,
dona da "melhor defesa do
Mundo" na atualidade e'

que não vê seu goleiro ser

vazado há 12 meses. No

primeiro jogo após a con

quista da Copa das Confe

derações, o Brasil lembrou
o time campeão do torneio
no primeiro tempo, mas

relembrou nos 45 minutos

Grêmio3xl

Lídercai
O Grêmio pode ter ini

ciado ontem uma arranca

da para se consolidar entre
os líderes do Brasíleirão.

Depois de superar o Bahia,
desta vez' a vítima do tri

color foi o líder Cruzeiro,
na Arena. Com um a mais

desde o primeiro tempo, o
Grêmio venceu por 3 a 1 e

entrou no G-4.

RAFAEL RIBEIROICBF

finais a mesma equipe de- no joelho, David Luiz deu

sorganizada dos primeiros lugar a Dante, e Jefferson
jogos do ano. Resultado: assumiu a titularidade que
derrota por 1 a o para os era de Júlio César que não .

suíços no St. Jakob Park, vem atuando com o Que
na Basiléia, com um gola- ens Park Rangers.
ço do lateral-direito Daniel Esta foi a segunda der-

Alves, só que contra. rota do time nesta nova 'Era
Além disso, a seleção Felipão'. A primeira havia

canarinho teve atuações acontecido na estreia, con
apagadas de suas princi- tra a Inglaterra, em feverei

pais estrelas comoNeymar roo Agora, a seleção volta a

e Fred. Felipão escalou a campo no próximo dia 7
base que venceu a Copa • de setembro, em Brasília,
das Confederações com contra aAustrália. Três dias
seis vitórias, mas com depois, pega Portugal, na ci-

.

duas alterações: com dores dade americana de Boston.

Flu OxO Timão

Jogo fraco
Em jogo fraco, num Ma

racanã praticamente vazio,
Fluminense e Corinthians

empataram sem gols na

noite de ontem. O resultado
não foi bom para nenhum
dos dois e pouco mudou a

situação das equipes no Bra
sileirão. Os cariocas seguem
perto do Z4 e os paulistas sa
íram do Gsq,

Santos IxI Vasco

Empate no fim emjogo ruim
Em jogo apático ontem, que se encaminhava para vitó

ria do Santos contra o Vasco na Vila Belmiro, o time cruz

maltino conseguiu gol nos acréscimos e empatou por 1 a 1,

pela 14a rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram
marcados pelos zagueiros Edu Dracena e RafaelVaz.

BARRADO Seleção Brasileira, de Neymar, foi mais uma
que não conseguiu superar a melhor defesa do Mundo

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO - TURNO

Atlético-MG 2xO

Fim de jejum
Depois de cinco jogos

sem vencer, o Atlético-MG
contou com a estreia do

argentino Jesús Dátolo e

excelente atuação de Ronal
dinho para derrotar o Bahia
por 2 a o, ontem, no Inde

Pendência, e se afastar da
zona de rebaixamento. Os

gols alvinegros foram mar

cados por Leonardo Silva e

Alecsandro.

Criciúma 3xO

Presa fácil
No 'jogo dos desespera

dos', o Criciúma levou ame
lhor; Com grande atuação
no primeiro tempo, o time
catarinense superou o Náu
tico por 3 a o, no'Estádio
Heriberto Hulse, e afundou
ainda mais o adversário na

lanterna. Os gols do Tigre
foram marcados por João

Vitor, Marlon e Leonardo.

CAMPEONATO BRASILEIRO· SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO • TURNO

4 20 16 4 52 5' América·MG +2 25

6' Corinthians -2 22 14 5 7 2 13 6 7 52 6' Figueirense 23 15 7 2 6 29 25 4 51

7' Atlético-PR ·2 20 13'5 5 3 23 20 .3 51 7' Boa-2 23 15 6 5 4 15 17 -2 51

8' Internacional ·2 20 12: 5 5 2 21 18 3 56 8' Bragantino +1 22 15,6 4 5 16 ;13 3 49

9'Vasco +1 '19 14 5 4 '5 20 23 -3 45 9' Avaí +1 22 15 6 4 5 21 20 1 49

io- Bahia-l ,19 14 5 4 5 13,16 -3 45 lO' Joinville -2 21 15 6 3 6 26 19 7 47

11' Flamengo 18' 144 6 4 17 16 1 43 11' Icasa +3 19 15\6 1 8 19 29 -1042

'12' Goiás 18 144 6 4 13 ,18 -5 43 12'Oeste +4 19 15,·5 4 6 1420 -6 42

13' Ponte Preta 15
'

13 4 3 6 18 21 -3 38 13' Ceará-2 17 15 4 5 6 18 20 -2 38

14' Fluminense 15 144 3 7 1720 ·3 36 14' Atlético-GO-l 16 15 5 1 9 10 20 -1036

15' Atlético-MG +1 15 13 4 13 18 -5 38 15' ASA-3 16 15 5 1 911526 -11' 36

16' São Caetano -1 16 15 4 4 7 18 19 -1 36

_l1derdl)cam�o_

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

Gols Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

14- RODADA Grêmio 3xl Cruzeiro

Criciúma 3xO Náutico Goiás 1xl Flamengo
Atlétíco-Mõ 2x0 Bahia
Santos 1xl Vasco Hoje
Vitória 3x1 Ponte Preta 19h30 - S. Paulo x Atlético-PR

Coritiba 1xl Portuguesa 21h - Botafogo x Internacional
Fluminense OxO Corinthians

15'RODADA

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

Oeste lxO Paysandu-PA

Joinville Oxl Palmeiras

lcasa 2x1 ABC

Atlético-GO Oxl Bragantíno

Avaí2xOASA

América-MG 2xl São Caetano Guaratinguetá 1xl Rgueirense

27/08/13
21h -AméricaRN xOlaperoense

Paraná Clube 3xl Boa

Sport 2xl Ceará

Jaraguá (47) 3274-1900. Blumenau (47) 3331-4500. Itajaí (47) 3344-7000. Brusque (47) 3355-4500'
Rio do Sul (47) 3522-0686 • Chapecó (49) 3361-1500 • Caçador (49) 356,1-3400
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COMPRAR UM
� ,

IMOVELE,UM
.GRANDE PASSO .

• Os 'profissionais qualificados e- a assessoria jurídica
da Mega vão te ajudar a encontrar o imóvelideal e fazer uma compra segura.

-

-Conte com °a imobiliária dos grandes negócios para realizar o seu sonho.
Entre em contáto e conheça nossas opções.o
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