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Força nas aguas HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Marcos Zanguelini e Adilson Pommerening (19) disputam, neste final de semana, competição no RJ. PÁGINA 21

Regíão
políciaMilitar
recebe 40 viaturas
Corporação de Jaraguá do Sul terá
24 veículos. Guaramirim, Corupá,
Massaranduba e Schroeder também
serão atendidos. pATRICIAMORAES,

Ao estilo
Escondidinho
de carne seca
o cozinheiro Tato Branco dá
uma saborosa receita, feita com
aipim e incrementada
com queijo e bacon. PÁGINA 11

Cultura

Muita história
em duas rodas
Jaraguá FahrradGruppe
promove amanhã, o 10
Encontro de Bicicletas

.,' Antigas de Jaraguá do
Sul. Evento vai mostrar

relíquias bem MIXconservadas.

Obras

Desleixo
causa danos
Fiscais da Prefeitura

flagraram despejo de sobras
de concreto em bueiro, na
Vila Lenzi. Para evitar o

entupimento foi necessária
a remoção da tubulação.
PÁGINA5

Licitação para novo projeto
ferroviário sai este ano

PROJEÇÃO Prefeito Dieter Janssen esteve no Dnit e recebeu a informação que
dentro de 90 dias será lançado o edital para a readequação da linha férrea. PÁGINA 8
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DO LEITOR

Carne
temperada

Em conjunto com a 7a Promotoria de Justiça, a Pre
feitura Municipal, órgãos de vigilância e a. Secreta

ria Municipal de Agricultura uniram forças para ade

quar estabelecimentos que vendem carnes temperadas
de forma irregular, implementando procedimentos de
higiene, de boas práticas de fabricação e com toda a se

gurança necessária para a sua venda.
A não adequação ou descumprimento dos itens da

vistoria acarretará em multa que pode chegar a R$ 5
mil, além da carne ser apreendida. Mesmo assim, espe
ro que todos os estabelecimentos vendedores de carne

consigam se desvencilhar da tradição para conseguir
algo muito mais importante.

Como rege o Decreto Estadual que trata da obriga
toriedade das adequações para a venda de carne tem

perada e a RDC n° 216 de 15 de Setembro de 2004 da
ANVISA, que é o manual de Boas Práticas de Fabri
cação (BPF), estabelecimentos como açougues e mer

cados são obrigados a construir uma sala anexa, onde
ocorrerá a adição de temperos, a colocação das emba
lagens e rotulagem do produto.

Com os estabelecimentos seguindo a lei, a população
. terá inúmeras vantagens, pela carne ser de boa proce
dência e segura. Além da necessidade de higiene nos

açougues, eles terão um fluxo contínuo de produção, o
que irá levar à diminuição da contaminação das carnes.

Se o alimento temperado é o seu carro chefe, de nada
irá adiantar resistir ao avanço que estamos tendo em

Jaraguá do Sul, em se tratando da preservação da sani
dade dos consumidores e da prevenção 'de doenças vei
culadas por alimentos. E por último, todo este processo
deve ser feito de maneira organizada para o proprietário
não ter problemas futuros. Espero que este artigo venha
a ajudar tanto os órgãos de fiscalização quanto os pro
prietários de açougues e mercados.

• Dr. LeandroHenriquesAnjo, médico veteriniírio

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraê redacao@ocorreiodopovo.com.br

NaArena
Feira com
·preços baixos

O Rotary Club de Jaraguá do Sul reali
za nesse final de semana na Arena a 15a a

Feira da Ponta de Estoque. Haverá a par
ticipação de lojistas do município ofere
cendo preços com descontos. O valor arre
cadado será destinado às obras e reformas
do Hospital Jaraguá. A feira inicia amanhã
a partir das 8 até às 21 horas. No domingo
o horário será das 8h às 20 h.

COMENTÁRIO

Poderes da mente
Dentro de cada um de nós há

um formidável e intrinca
do mistério. Somos capazes de

tudo, de tudo, tanto para a trans

cendência, para o mais elevado

bem, quanto para a mais abjeta
das ações. Falando de saúde, é
bom lembrar que temos dentro de
nós Um laboratório de inescrntáveis

possibilidades, tanto que podemos
enfermar o corpo à morte, envene
nando-o com secreções hormonais,
como também podemos salvar esse
corpo ajuda que condenado pela
Medicina... E foi pensando nisso que
decidi voltar ao assunto: a freira fran
cesa diagnosticada em 2001 com o

Mal de Parkinson e curada "milagr0-
samente" em 2006. Será verdade?A
Medicina convencional diz que pão,
não pela ciência conhecida; por
essa, Parkinson ainda não tem.

Sim, mas médicos e psicólo-

Freud escandalizou ·a Europa
vitoriana quando falou das para
lisias histéricas - emocionais - e

de suas reversões, curas, mais

tarde, afinal, tudo vinha de uma

mente enferma e fantasiosa. Isso
é incontestável. A mente huma
na pode produzir todas as doen

ças, inconscientemente. E pode
também curá-las. Pensamentos
e ações tanto podem semear se

mentes para a saúde da pessoa
quanto ervas daninhas para o

mal e a morte. A grande questão
é saber como isso de fato acon

tece. Mas Marcos, o evangelista,
no capítulo 9, versículo 23 dá uma
dica: - "Se tu podes. crer, tudo é

possível ao que crê". Quem tem fé,
sem saber, tem fé em si mesmo. E
essa fé cura, ainda que pensemos
ser uma benção do "falecido" ...
Não é, são poderes da mente.

LUIZ CARLOS PRATES

gos que trataram a freira Marie

Simmon-Pierre, 45 anos, dis
seram que ela linha de fato o

Mal de Parkinson, doença neu

romuscular que vai atrofiando
a pessoa até o fim ... Ó fato, dito
e divulgado no mundo, conta

que Marie Simmon-Pierre fize
ra uma promessa, um pedido ao

falecido Papa João Paulo II para
curá-la. Curou-se. Será mesmo?
Não posso crer que a história te
nha sido forjada, que médicos,
parentes e amigos da freira es

tejam mentindo. O que pode ter
acontecido? Freud explica ...

• Doença
Manchete de capa de um artigo da revista Viva:

- "Descubra se sua mania de comprar é doença". Res- .

pondo pela revista. - Não, comprar sem precisar não
é doença, é remédio ... O que faz a pessoa ter ímpe
tos de consumo é um vazio interior, uma angústia -

medo - de algo que nem a pessoa sabe exatamente

o que é, ela se sente vazia e pronto. Comprar é como
chupeta para bebê que chora: calmante ...

ma Ferraz, uma catedrática em língua e literaturaportu
guesa. Vamos a um verbete, só umpor hoje: MALDADE
- Toda maldade é pequena se comparada à maldade da
mulher: que a sorte do pecador recaia sobre ela! Sabes
onde está essa frase, leitora? No Eclesiastes, da Bíblia ...

• Falta dizer
Fui à minha caixa de frases, elas estão separadas

por assuntos. Do "escuro" saiu esta: - Psicólogos ame
ricanos (como sempre) descobriram que 62% das do
res de cabeça são provocadas por tensões emocionais,
e assim as enxaquecas, estas em 48,2% ... Então, coma
dre, não adianta tapar o sol com a peneira, é enfren
tar o problema e viver de-cara limpa, sem máscaras a

dissimular as covardias existenciais ... Essas dores são

urbanas, sociais, cotidianas, só raríssimamente são

problemas malignos ... E adianta dizer?

• Machista
Recebi um livro muito especial, aparentemente um

livro leve, que nos pode levar a sorrir, mas é na verdade
um livro que faz pensar a estupidez do homem sobre a

Terra desde tempo imemoriais. O livro é um irônico di
cionário: "Dicionário Machista - três mil anos de frases
cretinas contra a mulher" - escrito, pesquisado pela Sal-

LÚCIOSASSI

Cultura

Sarau com
contação de história

Hoje à noite, na Biblioteca Municipal de Ja
raguá do Sul, acontece o 10 Sarau Adulto de Nar
radores de Histórias. A convidada é a contadora
e atriz Lieza Neves. Ela é professora de Artes e

Redação em Joinville. O evento inicia às 19 ho

ras, com entrada gratuita. O sarau é realizado

pela atriz e contadora de histórias Sandra Baron,
e conta com o apoio da Fundação Cultural e Sesc.

LOTERIAS
LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1374
02 - 04 - 05 - 13 - 18
19 - 20 - 31 - 32 - 33
41 - 56 - 61 - 64 - 68
69 - 90 - 93 - 94 - 00

QUINA
SORTEIO Nº 3265
33 - 52 - 57 - 63 - 71

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04788
1 º '45.652 250.000,00
2º 14.013 17.100,00
·3º 84.861 16.600,00
4º 79.994 16.100,00
5º 28.447 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1521
11 - 14 - 18 - 30 - 33 - 39

Por um problema na impressão da capa do caderno Mix da edição de

ontem, não saiu o número do telefone do design I;dson Meneghelli.
Ele produz carrinhos de rolimã personalizados. Para quem estiver
interessado em conhecer os produtos, o contato é o 3273-4120.
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CHARGE EDITORIAL

Saúde emplanejamento
Jaiaguá do Sul começa a elaborar o Pla

noMunicipal de Saúde para direcionar
as ações que irão detalhar as prioridades
de investimentos na área. Esse planeja
mento é baseado num levantamento feito
pela Secretaria da Saúde em 2012.

Apartir das amostras que justificam
as causas mais comuns de óbitos, mor
talidade infantil ou as principais do

enças que provocam internações hos

pitalares no município, serão traçadas
políticas de gerenciamento, prevenção
e produção de resultados.

O levantamento apontou índices in
teressantes e que se bem analisados po
derão mostrar em ações eficientes. Em
2012, com exceção das internações para
atendimento de partos, as doenças do

aparelho digestivo e respiratórias foram
responsáveis por 25% das internações
dos pacientes do SUS nos hospitais da
cidade.

Já as principais causas dos óbitos
são as doenças do aparelho circulatório

°/0

e neoplasias (tumores malignos). Com
base nessas informações, o plano deverá
direcionar campanhas preventivas para
evitar as internações e mortes.

"
A saúde é uma das áreas prioritárias,
por isso deve ser sempre monitorada.

Como diz a máxima que ninguém ge
rencia o' que não se mede, os órgãos da
saúde pública do município começam a

direcionara um planejamento concreto

com base em resultados reais de como

serão trabalhadas as políticas públicas
para formalizar atendimentos adequa
dos e mais saasfatórios à população.

A saúde é uma das áreas prioritárias.
Por isso, omonitoramento constante dos
serviços e as avaliações da qualidade dos
atendimentos devem ser regularmente
checados para alcançar amelhor eficácia.

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

,,'!f. O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
I;::? fontes renováveis preservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outra leitor.

DESDE 1919 4112 • Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio doPovo Ltda

tOBITUÁRIO
• ADRIANOMACEDO morreu

quarta-feira, dia 14, em Guaramirim.
Ele tinha apenas 20 anos e deixou

enlutados pai, mãe, irmão, tio,
avós, demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado ontem, no
Cemitério de Poço Grande.
o DILCI SCHUTZE morreu na

terça-feira, dia 13, em Jaraguá do
Sul. Ela tinha 59 anos e deixou
enlutados esposo, filhos, genros,
noras, netos, irmãos, demais
parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado no Cemitério

Municipal, no bairro Nereu Ramos.
o LADY DOS SANTOS morreu

na terça-feira, dia 13, em Schroeder.
Ela tinha 72 anos e deixou enlutados

filhos, noras, netos, demais parentes
e amigos. O sepultamento foi
realizado-no cemitério do Bairro

Schroeder 1.
o MARIAVICK morreu terça
feira, dia 13, em Guaramirim. Ela
tinha 53 anos e deixou enlutados

mãe, irmãos, cunhados(as),
sobrinhos, demais parentes e

amigos. O sepultamento ocorreu no

Cemitério do Rio Branco.
o AGNESBOCKORSTENGER
morreu segunda-feira, dia 12, em

Jaraguá do Sul. Ela tinha 86 anos e

deixou enlutados filhos, genros, noras, '

netos, bisnetos, demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado
no cemitério do Bairro Jaraguá 84.

Comunidade

Feijoada do
grupo Grünes Tal
o grupo folclórico Griines Tal promove amanhã a 7a

Feijoada da entidade. O evento acontece na Sociedade
Aliança, no Bairro Rio Cerro 2, a partir das 11 horas. O
objetivo é arrecadar fundos para a festa em comemoração
aos 25 anos da entidade, que serão celebrados em 2014, e
também para ajudar na manutenção das vestimentas do
grupo de dança. Os preços da feijoada são: R$ 15 (anteci
pado) e R$ 18 (na hora). Informações pelo telefone 3276-
0872 ou pelo e-mail deiseedouglas@yahoo.cóm.br.

ERRATA
• A data prevista para o cancelamento da
cobrança do estacionamento 'do Hospital
Jaraguá é entre 11 e 12 de setembro
e não de agosto, como foi publicado
erradamente na página 6 da edição de ontem.

" Violência é um conceito
muito amplo e não pode

ser realmente quantificado
em fatos e tampouco em sua

percepção social. Polícia e

Justiça não sabem como

combater a violência,
mas são

. perfeitamente
capazes de
combater
crimes.

Da.1 Marcondes,
[ornallsta
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Massarandnba

Prefeitura realiza leilão
de máquinas e veículosOportunidades para

divulgar os trabalhos Com o objetivo de re

novar a frota, a Prefeitura
Municipal de' Massaran
duba realiza, no dia 26, -

um leilão público. Serão
oferecidos 18 itens, en

tre veículos automotores,
equipamentos agrícolas,
aparelho de raio-X, pneus
e aparelhos de informáti
ca sucateados,

O evento inicia às 8h30,
na Casa da Juventude, com
a entrega dos envelopes. O
primeiro lote será anuncia
do às 9h. De acordo com o

secretário de administra
ção 'e finanças, Mauricio
Prawutzki, os itens serão
leiloados porque estão inu
tilizados. "Temos quatro
retroescavadeiras. Aprefei-

tura comprou duas e outra

ganhamos do Governo Fe
deral: com três já suprimos
as nossas necessidades.
Também temos patrola e

carros novos e vamos re

ceber mais dois ônibus",
detalha.

Segundo Prawutzki, a

prefeitura estima o lucro
de R$ 342 mil. O prefeito
Mario Reinke ainda não
informou ao secretário de

administração o destino
dessa verba. A Casa da Ju-

, ventude, onde acontecerá
o leilão, está localizada na

Rua 25 de Julho, Centro. A
lista completa dos itens à
venda está disponível para
'consulta no site www.mas
saranduba.sc.gov.br.

de grupos locais; palestras
com consultores do Sebrae;
partidas de futebol infanto
juvenil; gastronomia; re

creação infantil e o Espaço
Saúde. Haverá venda de
churrasco e lanches servi
dos pelo Corpo de Bombei
ros Voluntários, Apae e As

sociação Massarandubense
de Proteção aos Animais

(Ampra).
A Feira de Oportunida

des foi criada em 2009, com
o objetivo de divulgar os

serviços dos associados à co
operativa de crédito. Neste
ano, a feira terá três edições.
A primeira, em Blumenau,
somou mais de 11 mil visi
tantes. Após Massaranduba,
o evento acontecerá em Blu
menau no mês de setembro.

EMPREENDEDOR.ISMO Feira abre espaço para micro e

pequenos ernpresãrlos da região divulgarem seus produtos

Bárbara Elice seus serviços, treinar abor-
dagens e fazer contatos. É

Para dar visibilidade aos a partir desses eventos que
micro e pequenos em-

. eles colhem frutos, como

preendedores, a Viacredi novas parcerias, nos meses
promove, neste fim de se- seguintes", explica o dire

mana, a Feira de Oportuni- tor executivo da: Viacredi,
dades em Massaranduba. Vanildo Leoni.
Produtos e· serviços dos Para o proprietário de
associados da cooperativa uma loja de motocicle
serão divulgados na vitrine tas em Massaranduba,
de 110 expositores. O even- Marcos Sarraf, esse é o

to ocorre no Centro Espor- momento para divulgar a

tivo Municipal, com atra- marca e estimular as ven
ções culturais, palestras e das. "A toque de caixa não
entrada gratuita. há muita mudança. Em

"A feira é uma forma de termos de vendas, pode
encorajar os pequenos em- ser que aconteçam daqui
preendedores a expor os alguns meses. Mas, os con-

sumidores de Massaran
duba também precisam
aprender a compr-ar mais
na cidade, para estimular
o mercado", afirma.

De acordo com Leoni,
esse é um evento multis
setorial, com estandes que
abrigam desde profissio
nais áutônomos e comer

ciantes a pequenos empre
sários. A feira estará aberta
à comunidade no sábado,
das 14h às 22h, e no do

mingo, das ioh às 18h.
Além de promover os

empreendedores, a Feira
de Oportunidades oferece

atrações de dança e música

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DEMASSARANDUBA
\

!

Incubadoras

.Jaraguá'Iec integra rede nacional
AULAS DE ALEMÃO

INSCRiÇÕES
ABERTAS!

Turmas restritas.
todas as incubadoras do
País dentrb de parâmetros
institucionais.

Além demelhorar a ges
tão, eficiência e fortalecer o
setor, o sistema garante o

cumprimento de requisitos
para atender os empreen
dedores. "Foram diagnosti
cados problemas emmuitas
incubadoras. Com o modis
mo em cima da palavra ino
vação foram criados proje
tos, que não cumpriam seu

papel, que é atrair pessoas
com ideias fantásticas, e

não tinham recursos para
sustentar o processo", ob
servou o diretor executivo
do centro, Victor Danich.

Até o final do mês, o

Centro de Inovação e Pes

quisas Tecnológicas Jara

guáTec deve estar total
mente adequado a um novo

modelo de atuação, cons

truído pelo Serviço Brasilei
ro de Apoio às Micro e Pe

quenas Empresas (Sebrae)
e pela Associação Nacional
de Entidades Promotoras
de Empreendimentos Ino
vadores (Anprotec).

Avaliada entre as três

,

melhores instituições de

apoio ao desenvolvimento
.de novas empresas 'no Es

tado, a Jaraguá Tec ade
riu ao modelo Cerne. Essa

. participação visa organizar
LÚCIOSASSI

Dentro desse conjunto
de, princípios é oferecido
um selo de qualidade para
as incubadoras. É aberta
também a possibilidade de

participação em editais no

Ministério da Ciência, Tec
nologia e Inovação, de for
ma regulamentada.

Ingrit Bedtche I 9165-2848

* Fale, leia, escreva e traduza
a língua alemã em 2 anos!

OFERTA Patrola é uma das.máqulnas que serão
leiloadas. Prefeitura calcula um lucro de R$ 340 mil

Jaraguá do Sul
Govemo garante verba para a UPA

dentro das especificações
do Ministério.

A unidade é clássifica
da como de porte 1, com
cerca de 683 metros qua
drados. Como o objetivo'
é desafogar os prontos
socorros dos hospitais,
o projeto é simplificado,
mas oferecerá atendi
mento com raio-X, ele

trocardiografia,
-

área de
pediatria, laboratório de
exames e até oito leitos de

observação.
Na próxima semana

deve ser definido o local
que abrigará a constru

ção. Estão em negociação
duas áreas, próximas, a
região da Estrada Nova,
que se enquadram dentro
das exigências, mas ainda

não foi formalizada uma

proposta. Para a compra
do terreno serão investi
dos recursos municipais.
"Acreditamos que o re

passe do Governo Fede
ral será suficiente para a

obra e para deixar a es

trutura equipada", desta
cou Possamai.

Em Santa Catarina,
outros dois municípios,
Garopaba e Rio do Sul,
também foram contempla
dos comnovas unidades e

Joinville receberá recursos
para ampliação da unida
de. As UPAs fazem parte
da Política Nacional de
Urgência e Emergência,
lançada em 2003, para es

truturar a rede de urgência
e emergência no país.

Jaraguá do Sul aguar
da a liberação de recursos
do Ministério da Saúde
para iniciar o processo de

construção da primeira
Unidade de Pronto Aten
dimento '(UPA) 24 horas.
No início do mês foi con
firmada no Diário Oficial
da União a destinação
de R$ 2,2 milhões para o

projeto, com porte para
atender municípios' com
até 100 mil habitantes.

O montante deve ser

transferido para o Fun
do Municipal de Saúde.

Segundo o secretário de

Saúde, Ademar Possamai,
não há previsão para a li

beração, enquanto isso,
equipes trabalham na

concepção da estrutura,

- ,- I II - - I I

•• I' I - - -

setores do conhecime to
e econômicos.

Unidade
da JaraguáTec
fica localizada
no complexo da

-1iiii,j��,&.;;;';"';,4Ii.- jCatólica se
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Creche é prioridade no Rio Cerro
DECISÃO De

acordo com a

Prefeitura novas

unidades serão

implantadas após
estudos técnicos

Natália Trentini

Emanuelle Laurin

da, de apenas dois
anos, está entre as mais
de 200 crianças do bairro
Rio Cerro que precisam
de vaga na creche. O le
vantamento foi feito pela
associação de moradores

para destacar a principal
necessidade apontada por
quem reside na região.

A escola mais próxima
fica no bairro Barra do Rio

Cerro.há mais oumenos 13

quilômetros. Mesmo com

a distância, a mãe de Ema

nuelle, a professora Marina
Laurinda, tentou fazer a

matrícula, mas encontrou

uma longa fila de espera.
"Eu tenho sorte, minha filha
fica com a avó. Mas a gente

sempre ouve os vizinhos re

clamando, principalmente
quem vem de fora", contou.

Segundo o presidente
da associação de morado

res, Márcio Nilsen, muitas
mulheres deixam o traba
lho para cuidar dos filhos.
Com o crescimento indus
trial na região, o bairro
tem atraído novas famí
lias. A construção de uma
creche aparece como prio
ridade. "A gente se sente

esquecida aqui no bairro

pela falta de planejamento.
Isso prejudica o desenvol
vimento. É impossível que
um bairro tão grande não

possa receber uma cre

che", desabafouMarina.

,

LÚCIOSASSI

EM CASA Marina (D) sente a falta da creche para deixar a filha Emanuelle. A menina é cuidada pela avó (E)

Prefeitura vai investir nas unidadesconforme as demandas
O secretário de Educa

ção, Elson Cardozo, destaca
que a construção de novas

unidades de educação será
guiada por dados do Insti
tuto de Pesquisa e Plane-

.

jamento Físico Territorial
de Jaraguá do Sul (Ipplan).
Da listagem fornecida pela
associação, apenas uma

criança estava cadastrada

no sistema da Prefeitura, o
que dificulta a verificação

.. da demanda real.
"Estamos olhando

pata os bairros que ainda
não tem nenhuma unida

de, mas precisamos ter

dados concretos", disse
o secretário. A orienta

ção é que, mesmo com

as filas de espera, os pais
.

cadastrem os filhos. As in

formações são acrescen

tadas aos indicadores de
crescimento demográfico
e· abertura de novas áreas
residenciais.

Até o final do mês, deve
ser cadastrada a proposta
para construção de uma

nova creche no município
com recursos do Ministé-

rio da Educação. A previ
são é que até o final do ano
duas unidades sejam con

firmadas pelo Programa
de Aceleração do Cresci
mento. "Estamos estudan
do terrenos para o projeto,
mas ainda não podemos
revelar porque queremos
fazer um estudo bem fei

to", afirmou Cardozo.

VllaLenzi

Resíduos de concreto entopem os tubos
Fiscais da Secretaria de

Urbanismo flagraram ontem

à tarde resíduos de concreto

sendo jogados em um bueiro
na Rua Francisco Pirmann,
na Vila Lenzi. O material

pode entupir a tubulação
da rede pluvial. Por causa

da situação, a Prefeitura foi

obrigada a abrir o asfalto e

remover a tubulação para
retirar os resíduos. Os gas-

. tos serão arcados pela cons

trutora responsável pela obra.
Desde março, a Secretaria

de Obras recebeu cerca de 50
denúncias da população em

relação a este tipo de con

duta, que prejudica diversos
bairros da cidade. "Alguns
funcionários das empresas de
concreto lavam os caminhões
betoneiras no local da obra
e os resíduos escorrem para
a tubulação. Com o tempo o

material endurece e entope os

sistemas de drenagem, o que

Eu tenho sorte, minha
filha fica com a avó.

Mas a gente sempre
. ouve os vizinhos
reclamando.

Marina Laurindo,
professora

pode causar transtornos aos

moradores, principalmente
no período de chuvas mais in

tensas", explicou o secretário
Hideraldo Colle.

De acordo com o Diretor
de Urbanismo, Carlos Engel,
a Prefeitura tem realizado
fiscalizações com base nas

denúncias, mas existe difi
culdade na identificação dos

responsáveis. "Neste caso,'
em que conseguimos con

firmar a atuação irregular,
a empresa que está realizan
do a fundação no terreno na

Vila Lenzi se comprometeu
a refazer a tubulação", in
formou Engel. Ele pede que
a população ajude a fiscalizar

registrando com fotografias
os casos suspeitos.

O presidente do Sindicato'
das Indústrias de Construção
Civil de Jaraguá do Sul, Paulo
Obenaus, acredita que o des
pejo de resíduos de concreto

na tubulação é uma prática de
empresas informais ati profis
sionais autônomos sem cons

ciência. "Esperamos maior

fiscalização da Prefeitura até

para identificar quem são os

irresponsáveis. As empresas
sérias se preocupam em con

tratar o descarte de forma cor
reta, em depósitos específicos
e habilitados para este fim,
inclusive com gastos maiores,
pois somos conscientes dos

problemas que a atuação er

rada acarreta", concluiu.
No início do ano, foi ne

cessário substituir 18 tubos
da Rua Marcos Girolla, na

Barra do Rio Cerro, devido
a este problema. Há quatro
anos uma empresa foi multa
da em R$ 2 mil pela Funda
ção Jaraguaense de MeioAm
biente por fazer a limpeza dos
dejetos diretamente no curso

do rio, causando a mortanda
de de peixes.

LÚCIOSASSI

INCÔMODO Para retirar os restos de concreto que caíram no bueiro

ontem, operários da Prefeitura tiveram que remover parte da tubulação
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Refis tem boa procura
Dados da Secretaria de Administração

mostram que nos primeiros dias de

implementação do Refis, a Prefeitura dê
Jaraguá do Sul atendeu uma média de 60

pessoas por dia. Cerca de 500 contribuin
tes aproveitaram o programa de recupera
ção fiscal para acertar as suas contas com o

município. Segundo José Campos, diretor
de Receita Fiscal, até o dia 14,'R$ 90 mil
entraram à vista nos cofres do Executivo e

PM vai receber
40viaturas

Durante encontro com o de

putado estadual Carlos Chiodi
ni, líder da bancada do PMDB,
o secretário de Segurança Pú

blica, César Grubba, confirmou
que a região receberá o reforço
de 40 novas viaturas. Serão 24

- para Jaraguá do Sul, oito para
Guaramirim, quatro para Co

rupá, e duas para Massaran
duba e Schroeder. "O primeiro
passo foi dado para começar
mos a reestruturar a seguran
ça no Estado. Temos muita
luta pela frente, mas à parceria
com secretário Grubba está nos

proporcionando trazer melho
ras para nossa região", come
mora o deputado,

Repasse
'questionado

Evaldo Junckes (PT) é um

dos principais críticos ao re

passe de R$ 600 mil feito men
salmente pela Prefeitura de
Guaramirim ao Hospital Padre
Mathias. " Quando fui prefeito,
em 2009, repassamos R$ 280
mil e era o suficiente. Agora a

saúde básica não tem dinheiro e

fica tudo com o hospital", aponta.
O contrato assinado na gestão de
Nilson Bylaardt (PMDB), segue
sendo avaliado pela equipe de
Lauro Frõhlich (PSD).

,

Publicidade
A Câmara de Vereadores

aprovou; na sessão de ontem,
pedido de informações refe
rente aos gastos de publicidade
e propaganda da Prefeitura de

Jaraguá do Sul. Os dados já fo
ram encaminhados ao Legisla
tivo, a pedido de Jeferson, que -

teria esquecido de fazer algu
mas perguntas e voltou a apre
sentar o requerimento ontem.

R$ 440 mil de impostos atrasados foram

parcelados, Paralelamente a isso, o Fórum
realiza uma média de 11 audiências por dia

para buscar acordo com os inadimplentes.
"Está dentro das nossas expectativas. É até
difícil fazerprevisões) porque tudo depende
da situação de quem está em dívida. Mas,
se mantivermos a média, vamos chegar
em novembro com bom reforço no caixa",
avalia o diretor. A Prefeitura tem hoje mais

de R$ 69 milhões de impostos atrasados a
receber, dinheiro que deixa de ser investido
em benefícios a toda comunidade. Por isso,
segue sendo estudado projeto já aprovado
em Joinville que permite ao município en

durecer na cobrança de impostos atrasa

dos, como IPTU, ISS, e diversas taxas, via
título de protesto em cartório. Se adotado,
os devedores passarão a ter o nome incluí
do no cadastro do Serasa,

FOTOS DlVULGAÇÃO

JÁCONSTRUINDO O f

.jaraguadosul.sc r

Pelos direitos damulher
;

AnaMoretti, secretária, EmanuelaWolff, presidente, eMaria Glatz, vice-presidente, foram elei
tas ontem para compor aMesa Diretora do Comdim (ConselhoMunicipal dos Direitos daMulher).
Um dos desafios do grupo será lutarpor políticas públicas que promovam a igualdade de direitos.

Que dividida
A votação do projeto

que autoriza a Prefeitura
a repassarR$ 210mil para
o Sport Club Jaraguá, para
projeto de base, geroubate
boca entre José de Ávila e

Jeferson 'Oliveira, ambos
do PSD, ontem. Jeferson
questionou a previsão de
talhada no texto de que o

Custo da bola será de R$
340. Já Ávila lembrou ao

correligionário que quan
do ele precisou, o Jaraguá
cedeu o plantel para re

presentar o Juventus rio
Estadual. "Até dias atrás
o senhor elogiava eles",
cobrou ÁVila. O projeto
acabou aprovado, mas

Jeferson se a1;>�\E1v�.

SEXTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2013

EM FOCO

Investigação do Ministério
Público sobre suposta cobrança
abusiva por parte dos Centros
de Formação dos Condutores
foi arquivada. Para o promotor
Rafael Meira Luz, as denúncias

não foram comprovadas.

• • •

Em Brasília, o ex-deputado
estadual, Dionei da Silva,
confirmou ao prefeito Dieter

Janssen (PP), que irá assumir a
presidência do PDT formalmente

nos próximos dias. Depois, deve se

colocar à disposição do município
para auxiliar. Dionei vive em

Brasília onde tem uma empresa
de assessoria de projetos.

• • •

Uma das missões de Dario
Salles, ex-coordenador do CIS
Amunesc, e agora contratado

pela Amvali para dar assessoria,
sera a elaboração de um

levantamento dos custos do
hospital de Guaramirim.

• • •

Empresário Vicente Donini foi o
indicado pela Acijs para fazer parte
do conselho de gestão. Entidade

consultiva que visa auxiliar
na alavancada da capacidade
econômica do município.
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OAB_eUNE pedem. fim de doações
A Ordem dos Advogados do

Brasil (OAB) e a União Nacional
dos Estudantes (UNE) defende
ram ontem, em audiência públi
ca, o financiamento público das

campànhas eleitorais. O encontro

foi promovido pelo grupo de tra
balho Câmara dos Deputados que
discute a reforma política. Repre
sentantes das duas instituições
argumentaram que a medida aju-

daria a reduzir a força do poder
econômico no processo eleitoral.
"Defendemos o financiamento

público de campanha porque, de

fato, empresa não vota. O titu
lar do voto é o cidadão. Sabemos

que empresas não fazem doação,
mas investimento. Há uma cer

ta amarração do poder político
pelo poder econômico", defendeu
o presidente da UNE, Thiago da

Silva. Para o presidente da OAB,
Marcus Vinicius Furtado Coêlho,
a doação de empresas é inconsti
tucional. Ele ainda citou pesqui
sa encomendada pela instituição
em que 78% dos entrevistados se

manifestaram contrariamente às

doações de pessoas jurídicas, mas
enxergam positivamente adoção
de pessoas físicas com limite pré
estipulado.

Combate à sonegação
A Secretaria da Fazenda do Estado prepara no

vas ações para conter a sonegação. uin dos focos
será o ICMS de substituição tributária. Está previs
ta uma grande operação de fiscalização que se es

tenderá pelos próximos meses, e já foi batizada de

Inadimplência Zero. A estimativa é recuperar mais
.

de R$ 200 milhões sonegados em substituição tri
butária desde 2009 em Santa Catarina.

-

A Câmara dos Deputados terá que re

duzir ao teto constitucional (R$ 26,7 mil)
o valor dos salários de todos os servidores

que ganham além desse valor. A decisão

do TCU poupou os servidores de ter que
devolver o que receberam a mais nos últi

mos cinco anos.

No teto

Crédito de Dilma,
LulaeFHC

Mais uma complicação na conta do Serasa, que
na semana passada viu anulado convênio com o

TSE. Pelo site Consultor Jurídico, que a empre
sa divulga a seus clientes dados 'sobre a capaci
dade de pagamento de cidadãos, foram incluídos
nomes como Dilma Rousseff, Joaquim Barbosa,
Fernando Henrique Cardoso, Eike Batista e Tiri-

'

rica. Para Dilma Rousseff, a Serasa sugere a seus

clientes que deem um limite de crédito de apenas
R$ 2,1 mil. Joaquim Barbosa merece mais crédi

to: R$ 25,9 mil. Lula, pela tabela divulgada pelo
site, merece limite de R$ 10,8 mil. Já Fernando'

Henrique Cardoso, apenas R$ 778.

FOTOS DIVULGAÇÁO

Rodrigo Maia defende
distritalmisto

Deputado federal pelo DEM do Rio de Janeiro e

integrante do grupo de trabalho da reforma políti
ca, Rodrigo Maia, é uma das vozes em defesa do voto
distrital misto. Em vídeo postado no e-Democracia, o
parlamentar explica a sua opção. "O Brasil com seu ta

manho, com sua representatividade diversificada, pode
ter uma parte de voto distrital e outra parte com voto

na lista. Porque assim nós podemos ter dois tipos de

representação.í, .. ) uma delas local. Colocando o dia a

dia do cidadão como prioridade". Para ele, uma das fra

gilidades,do modelo atual é que o número de eleitores
de cada Estado não é levado em conta na composição
das cadeiras no Congresso.

,

FPM causa saia justa
O pedido de vistas feito pelo senador Ani

bal Diniz (PT-AC), que suspendeu a' votação da
emenda constitucional que eleva o percentual do
Fundo de Participação dos Municípios, causou
mal estar durante sessão na comissão de Consti

tuição e Justiça. A emenda foi proposta pelo se

nador Clésio Andrade (PMDB-MG) e prevê a am

pliação de 22,5% para 26% o percentual do IPI
que é, repassado aos prefeitos. O
pedido de vistas do petista
irritou Clésio que ame

açou deixar a base go
vernista caso a emen

da não seja aprovada.

POÚTICA
SEXTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE'2013
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Você, t,ranquilo.

(47) 3370-0212

Lei daMicro '

,Deputados federais integrantes da comissão es-'

pecial encarregada de promover a quinta revisão na

Lei Geral da Micro e Pequena Empresa aprovaram

requerimento do-deputado federal Jorginho Mello

(PR-SC) para a realização de audiência pública so-
.

bre o tema em Florianópolis, no dia 30 de agosto,
no Sesc Cacupé. A audiênéÍa será aberta a todos os

interessados. Ministro da Micro e Pequena Empre
sa, Guilherme AfifDomingos, já confirmou presença.

PDT de Buarque
A comissão executiva do PTD do Distrito Federal

lançou o senador Cristovam Buarque como pré-candi
dato do partido à presidência. "Eu não gostaria de me

lançar, mas aceito a sugestão do diretório, porque -me
considero apto a presidir o Brasil", respondeu o senador.

Educação de SP

passa pormudanças
A Prefeitura de São Paulo anunciou ontem um pla

no de reestruturação na educação municipal que pre
vê aumentar, a partir do ano que vem, as exigências
para os alunos do ensino fundamental. Entre as prin
cipais medidas está a possibilidade de reprovação em

cinco das nove séries. A proposta fixa também a obri

gatoriedade de provas bimestrais e de lição de casa

aos alunos. As notas voltarão a ser de zero a dez, em
vez dos atuais conceitos. O plano ficará sob consulta

popular até o dia 15 de setembro.

"Sem reforma
,

política tudo
continuará como

sempre foi e a distinção
ficará entre os que
foram pegos e os que
ainda não foram.

O mensalão não

constitui fato isolado

na vida política.

Roberto SaffCHJOt
mini.t,o do STF
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Mariani quer debater
o transporte coletivo
ÔNIBUS Deputado
defende a redução
dos impostos
e subsídios do

governo federal

aos descontos para
estudantes e idosos

Carolina Veiga

Odeputado federal
catarinense Mauro

Mariani (PMDB) propôs
. na manhã de ontem a re

alização de uma audiência

pública para debater no
vos modelos de financia
mentos para o transporte
coletivo. A sugestão foi

aprovada pela Comissão
de Viação e Transportes
da Câmara dos Deputados
e uma data deve ser agen
dada em breve.

A realização da audi
ência pública vai ao en

contro das reivindicações
que percorreram o país
no mês de junho e que,
segundo Mariani, deram
a tônica para discussão da

pauta. "As manifestações
populares são um reflexo
da insatisfação dos usu

ários com o transporte
público ineficiente, caro

.

e de má qualidade. Elas
criaram um momento

propício para a discussão
de alterações no sistema",
explica.

Um dos tópicos que
devem ser abordados em

audiência é a redução dos
valores das tarifas. Se-

TRANSPORTE COLETIVO Mariani: "o momento é propício para alterações no sistema"

gundo Mariani, há dois

pontos eSSenCIaIS que

precisam ser alterados.
"Primeiro precisamos
sensibilizar o Congresso
sobre a importância da

desoneração dos impos
tos do setor e, segundo,
sobre o financiamento
dos descontos oferecidos
a alguns setores da comu-

nidade", 'pontua.
Além de defender a

retirada de impostos de
itens como folha de pa

gamento de funcionários
do transporte público, da
fabricação de pneus, dos
combustíveis e das peças
de manutenção, Maria

ni alega que os governos
devem subsidiar os des-

contos nas tarifas propor
cionados a estudantes e as

gratuidades dos idosos .

"Não adianta fazer corte
sia com o chapéu dos ou
tros. Esses benefícios são
pagos pelos demais usu

ários. O correto seria que
os governos incluíssem

esses custos nos orçamen
tos anuais", concluiu.

Vale-transporte pode custear serviço
O deputado catarinen

se ainda apresentou para
discussão na comissão o

projeto de financiamen

to, de autoria do colega de

legenda Marcelo Almeida
(PR), que propõe altera

ções na legislação sobre o
.

vale-transporte. Pela pro-.

posta, o custeio dos servi

ços de transporte público
.

seria realizado por meio
,

de repasses das empresas

empregadoras nos valores
.

equivalentes ao benefício

.

do vale-transporte ofere
cido ao trabalhador.

Segundo Mariani; .in-

centivar o uso do trans

porte público é hoje a
.

única saída para os pro-
. blemas de mobilidade

urbana, mas, para isso,
é necessário melhorar a

qualidade do serviço e

diminuir o preço. "A me

:d;i# apresentada pelo co-

lega trará a redução das
tarifas e a retomada da

qualidade do transporte
coletivo", afirma Maria-'
ni. Contudo, para entrar

em vigor, são necessárias

alterações no texto origi
nal da Lei e aprovação do

Congresso Nacional.

Em Brasília

Expectativa de verbas

para .Jaraguá do Sul
O prefeito Dieter Jans

sen esteve em Brasília:
esta semana e trouxe, na

bagagem, promessas de
investimentos do gover
no federal em Jaraguá do
Sul. A viagem iniciou na

terça-feira e, no roteiro,
paradas foram realizadas
nos ministérios das Ci

dades, da Educação, no

DNIT Ferroviário e nos

gabinetes dos senadores
e deputados federais ca

tarinenses.
Na .pauta das reuni

ões com o Ministério das
Cidades foram discuti
das a liberação de R$ 30
milhões para construção
da Estação de Tratamen

to de Água (ETA), de R$
47 milhões para obras de

pavimentação, de recur

sos para construção de
mil moradias do progra
ma Minha Casa, Minha
Vida e para a realização
de 14 obras de contenção
de encostas. "A viagem
foi proveitosa e podemos
perceber que os projetos
enviados por Jaraguá do
Sul estão caminhando nos

Ministérios rumo à libera

ção dos recursos necessá

rios", afirma Dieter.
A liberação dos recur

sos para a ETA depende
de aprovação <to projeto
pelo Grupo Executivo do

Programa de Aceleração
do Crescimento do PAC 2

(Gepac). O gerente de con
tratos e convênios da Pre

feitura, Antônio Carlos da

Luz, explica: "O PAC rece

beu mais projetas do que
tem de recursos disponí
veis. Tecnicamente nosso

projeto foi aprovado. Ago
ra, esperamos que o Gepac
aprove o repasse integral
dos R$ 30 milhões".

No Ministério da Edu

cação foram pleiteadas as

instalações de aparelhos
de ar condicionado nas

salas de aulas das escolas

municipais e de parqui
nhos nos centros de edu

cação infantil, ambos por
meiodo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da

Educação. "Os aparelhos
serão fornecidos pelo
Ministério e nós' precisa
remos rever os sistemas
elétricos das escolas. Eles

precisam apenas resolver

problemas com a empre
sa vencedora da licitação
pará entregar os equipa-

.
mentos", concluiu.

"
Os projetos estão
caminhando nos

Ministérios rumo

à liberação dos

recursos.

Dieter Janssen sobre

viagem a Brasília

Licitação para o contorno

ferroviário em 90 dias
Reunião no DNIT Fer

roviário para discutir a

execução do contorno fer
roviário de Jaraguá do Sul
também fez parte da agen
da do prefeito em Brasilia.
Na oportunidade, foram
acertados detalhes sobre o

lançamento do edital para
readequação do projeto
executivo da obra, elabora
do inicialmente em 2000.

"A obra ainda não tem data

para iniciar, mas estão sen
do discutidos os detalhes

técnicos para remoção dos

trilhos", explicou Janssen.
Segundo Antônio Car-

los, o edital .deve sair em
.

breve. "O edital deve ser

lançado em aproxima
damente 90· dias. Depois
disso, será feita pressão
política para incluir o pro
jeto, orçado em mais de

R$ 100 milhões, no PAC

2, assim como aconteceu

com os contornos de Join
ville e de São Francisco do

Sul", informou.

Projeto chegou a ser

feito em 2000, mas
foi paralisado sob

suspeitas .
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Relíquias para pedalar
FOTOS EDUARDO MONTEClNO

CONSERVADAS Jaraguá Fahrrad Gruppe realiza o 12 Encontro de Bicicletas Antigas neste sábado, no Parque de Eventos

manhos e acessórios para
personalizá-las. Quando
usadas por muito tempo,
podem até conquistar o

coração de quem pedala. E
é por gostar tanto das ma

grelas que um grupo jara
guaense promove, amanhã,

o 10 Encontro de Bicicletas

Antigas de Jaraguá do SuL
Com início marcado

para as çh, o encontro

deve reunir cerca de 300
bicicletas de colecionado

res - vindos de cidades

vizinhas, Curitiba, Flo-

rianópolis e São Paulo. A

exposição estará aberta à

visitação gratuita no pátio
do Parque Municipal de

Eventos, até as 17h.
"Nosso objetivo é man

ter a tradição de pedalar,
resgatar um pouco do que

Bárbara Elice

Uma das saídas para
desatar o nó na mobi

lidade urbana, a bicicleta
voltou ao centro das aten

ções nos últimos anos. Inú
meros são os modelos, ta-

PAIXÃO A partir da esquerda: Valdir Vitkoski, Loreno Marquardt tl Horst Berndt, orgulhosos com as "magrelas"

resta dessas relíquias. E·

também queremos ajudar
na conscientização das pes
soas sobre o uSo das bicicle
tas e ciclovias da cidade",
afuma o organizador e inte
grante do Jaraguá Fahrrad

Gruppe, Loreno Marquar-

dt. Por esse motivo, um

passeio ciclístico, com saída
às 15h, levará os participan
tes a uma volta pelo centro

da cidade. A inscrição custa
um quilo de alimento. Ha

verá sorteio de dez bicicle
tas e outros brindes.

Grupo tem 41 sócios
Fundado em 2009, o

Jaraguá Fahrrad Giuppe é
. formado atualmente por 41
sócios e cerca de 100 bici
cletas. Contudo, a ideia de
reunir admiradores existe
há mais de dez anos. Mais

exatamente, desde quando
o pai de Loreno pensou em

trocar uma Centrum, fabri
cada em 1947 na Suécia, por
uma caixa de cerveja. "Dis
se a ele: se vão te dar uma,
eu te dou duas. Porque eu

queria guardar como lem-
.

brança", recorda.
Após salvar a bicicleta

da barganha, Loreno pro
videnciou o restauro, com
o cuidado de manter as

características originais, e

começou a pedalar em des
files de rua junto do primo.
"Eram dois malucos de bi
cicleta no meio dos desfi

les, sozinhos", brinca.

o acervo do grupo data
itens de 1928 a 1950. Os

. candidatos a participar
precisam ter uma bicicle
ta de, no mínimo, 70 anos.

"Parte muito da paixão pela
arte de mantê-las. Têm al

gumas de valor inestimá

vel, sentimental", declara
Horst Berndt, dono de uma
Phillips inglesa, ano 1941.

Para se tornar um item
de coleção, as bicicletas
passam por cuidadosos
restauros e as peças origi-

.

naís são mantidas. Na cole

ção do grupo, por exemplo,
há diferentes modelos que
conservam a pintura, peças
e até o farol original - que
funciona à querosene. "Elas
têmvárias origens. Asmais
trazidas eram as da Suécia.
As alemãs vi�ram; princi
palmente! com os imigran
tes", explica Loreno.
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ta charlesautor@gmail.com

Raízes·
africanas

Quando
se ouve a respeito

da Etiópia, logo pensamos

naquelas imagens de crianças
famintas durante uma guerra
civil nos anos 80. A Etiópia é
um lugar interessantíssimo. É o

único país no continente africano
a não sofrer colonização, possui
um idioma único, o aramaico
(falado nos tempos de Jesus

Cristo), é da Etiópia a origem da

"religião" rastafari. O Imperador
Haile Selassie que reinou o país
até 1974 é considerado o pai dos
rastafaris. É um país habitado
por uma incrível diversidade

.
de etnias. Fato esse, devido a

sua posição geográfica. Com o

continente africano, ao longo
dos tempos, em constante

conflito entre etnias, e a Etiópia fazendo
fronteira com uma série de países, ela
serviu de porto seguro para muitas

tribos que deixaram seus territórios de

origem por causa desses conflitos. Muitas

permaneceram, entre elas a tribo Mursi:

Guerreiros, os Mursi tem uma reputação
de serem uma das tribos africanas mais

r'

agressivas. Sua "marca registrada" é o.lábio
inferior das mulheres, cortado. O lábio
inferior de uma moça é cortado, por sua
mãe ou por outramulher de sua família,

quando ela atinge a idade de 15 ou 16 anos.
. O corte é mantido aberto por um tampão
de madeira até a ferida sarar. A borda é

.

esticada através da inserção de tampões
progressivamente maiores ao longo de
um período de vários meses. Algumas
moças conseguem manter nos seus lábios

tampões de 12 centímetros de diâmetro.
Alega-se que o tamanho da placa de lábio
está correlacionada com o tamanho do
dote de uma mulher no casamento - é
considerado que essa mulher temmaior

potencial reprodutivo. Quanto maior o

diâmetro do tampão que ela carrega entre
seus lábios, maior o dote pago na hora
de se casar. Outra ideia a respeito do
alongamento do lábio inferior originou-se
para tornar as mulheres menos atraentes
para os traficantes de escravos. Mas este
fato do alongamento dos lábios inferiores

ignora uma explicação histórica, não
limitando nem a mulher, nem a África.
Entre os índios Kayapós, do Brasil; os
homens mais velhos usam também no

lábio inferior, um disco similar, de cerca de
seis centímetros de diâmetro.

Clique .anímal

II MANIFESTAÇÃO
CRUELDADE
NUNCA MAIS DA FAMíLIA Shimú

atingiu sua maior

idade, 18 aninhos,
sempre com a mesma

alegria. Primeiro
com a dona Érica
Vumi Maul e depois
adotada pelo Sr. Aldo
Adolar Maul, Ph.D

PfllAS MAIORES PAlIA CRIMes CONTRA
ANIMAIS NO trovo CÓDIGO PENAL!

UlCALOACOIiCEJI1RAÇÃO: I

flIfflEiflEÁFUIIOAÇÃOCUUUIW.,_AGFJliuoVAAG.U
!MfjIII!AO_W.DEÓIIIBUS)

_JlJAF�AMI!)OS,f'RfJ'_SEUSilo\Rf'AZfSE
VEJIHI!I!_mARBlPROLOACAl!SAAHM..

y Amizade

Envie a fôto 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

Bªrnbo & Tosa
47 �2'S 1887
danibretfn@ibest.com.br
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Adelia Andreatta

Ademir R. Popiolek
Alcir R. Ribeiro

Andréia S. Woladasczyk
Andrieta Fernandes P.

Anildo Wilbert
Bianca Buzzarello

Carin Lais Hoepers Gaedke
Carlos Schmitz

Carmem Dierschmabel

Dietmar Klemms

Dorcílla Keunecke

Douglas Wagner
Edna Rosa de Oliveira

Elfrida B. Hoffmann

Elisangela Santen

Geni S. Farias

Gracieli Callaeri Ponstein

Helga Hanemann

Inácio Z. Vitkoski

Irene Wolf Kosloski

Ivone M. Stahelin

Jackson e. Bassani

Jeferson R. Schulz

Lady D. Engel
Luiza A. Natali

Marcondes de A. Polzin

Michele Fiedler

Rafael C. Cerpa
Regina Ap. W. de Luca

Reinaldo J. Weng
Sirlene Gaedtke

Vilmar K. Stinghen
Vitor G. Piancó
Walter Krüger

• James Cameron - Cineasta
• Madonna - Cantora
• Marcelo Nova - Músico

Curiosidade
16 de agosto ...

... é o 2280 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 137 para acabar
o ano. 1906 - Valparaíso,
no Chile, é atingida por
um terremoto. Cerca de

1,5mil pessoas morrem e

a costa sobe 1,5 metro de
altura. 1977 - MorreElvis

Presley, cantor, compositor
e ator norte-americano (n.
1935). 1995 - O navegador
Internet Explorer, da
Microsoft, dá as caras

oficialmente.Fonte:Wikipedia
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- Escondidinho de aipim

�-.
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,
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Ingredientes

• 1/2 kg de aipim descascados e cortados em

_
cubinhos pequenos (joto)

.,150 gramas de bacon bem picadinho
• 1/2 colher de manteiga
• 200 gramas de carne seca desfiada
• 1 cebola média picada em cubos pequenos
• 2 tomates maduros picados em cubos

(sem sementes e sempele)
• 3 dentes de alho bem picadinhos
•J/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes bem picadinho
• Cheiro verde (a gosto)
• Sal
• 250 gramas de queijo parmesão ralado
• 1 colher de chá de orégano
• 1/2 caixinha de creme de leite
• 1 copo de requeijão cremoso

o
tatobranco@tatobranco.com.br

EM SÃo BENTO DOSUL i
:

�����_�_�_���NE�:_�_�_! __ �_��_�����_j
Modo de preparo

Em uma panela coloque o aipim, 1/2 colher
de sal e cubra de água suficiente para,
quando terminar o cozimento, ficar com um

pouco de caldinho. Enquanto o aípim está
no fogo, você vai ter tempo para adiantar
outras tarefas desta receita. Não esqueça de
mexer o aipim na panela para não grudar -

no fundo. Você também pode cozinhar o
aipim em panela de pressão.
Agora vem eomigo ...

Em uma frigideira coloque 1/2 colher de
manteiga e o bacon deixe fritar um pouco.
Acrescente a carne seca desfiada e siga
fritando. Logo que esse processo estiver

adiantado acrescente o alho, cebola,
pimenta dedo-de-moça e os tomates. Após

� completar este procedimento de refogar,
desligue o fogo. Acrescente uma colher de
cheiro verde, o creme de leite, requeijão

ocP 11
www.ocponline.com.br

cremoso, 50 gramas de queijo parmesão
ralado e finalize com o orégano. Misture
tudo muito bem e disponha na forma que
vai ao forno. Confira <:> aipim .. Ele deve estar
cozido e com um pouco de caldinho. Como
foi cortado em cubinhos pequenos, não
precisa esmagar com um garfo oubater
em liquidificador. Nomeu estilo, gosto de

sentir, ao degustar, os pequenos pedacinhos
de aipim.

Com a forma preparada com os

ingredientes completo o serviço
acrescentando o aipim com aquele
caldinho. Misturo bem na forma, rego
com o restante do queijo parmesão ralado
e levo ao forno em temperatura 180°,
por aproximadamente 25 minutos ou até

perceber que está com uma camada um

pouco crocante. Retire do forno, salpique
cheiro verde a gosto e pronto. Prato feito!

Parabéns!

, ",".' .'� '. Al "',* \>' >

.'<::o��

FONE: 3275-2437' ",':-'.:
Av,f4arechat Floriano Peixotof75

ccntro . Jaraguá de Sul
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Bom dial
Bom dia, Urbe sorriso! Cá es

tou de volta. Aproveitei alguns
dias de frio bem longe das terras
de São Sebastião. Hoje é sexta-fei

ra, dia 16 de agosto de 2013. Dia
do Filósofo. Dizem que o mês de

agosto é um mês de prova e des

gostos, mas vamos continuar a ter
muita fé, tá!? Quem diz é a reli

gião, mas ... É melhor não bobe
ar! De uma coisa eu sei e aprendi
desde pequenino: agosto é o mês
do cachorro louco! Mas, com su

perstições ou não, vamos começar
a nossa coluna social com muita

energia positiva! Afinal, as pes
soas vencedoras não sãci aquelas
que nunca fracassam, são- as que
nunca desistem.

Sucesso
A campanha do Dias dos Pais

doJaraguá Park Shopping foi um
grande sucesso e virão outras.

Anotem! Aliás, diga-se de pas

sagem, os lojistas jaraguaenses
também ficaram felizes com o al

voroço neste finde, especialmen
te as lojas que trabalham com a

linha masculina, claro!

3370-3242

Eerveja
Co'onia cx cl 12 350m'

CLEITON METZGER

CIRCULANDO EddY Eipper e IngeloreW. Eipper conferindo -

as delicias do Restaurante Irish Pub, em Corupá

Seminovo Niver daMeri
Cada vez que eu encontro

o empresário Adernar Duwe
ele parece mais jovem: Como
diria um amigo:" tá um guri"!
"Será que ele está tomando o

mesmo elixir do Fidel Castro,
que completou 87 anos de
vida dia 14 de agostomanten
do o corpinho enxuto!?

A morena estonteante,
Meri Terezinha Pinzzeger, a

dona do coração do amigo e

empresário, Nelson Behling,
recebe hoje, de sua conste
lação de amigos do coração,
todo o carinho pela idade
nova. Parabéns,Meri! Omeu

desejo é que você seja plena
mente feliz!

Em alta
Moda

Entre os amigos mais co

mentados por aí neste final de
semana estão: Nivan Correia'
e Luiz Sérgio Pereira. A dupla
foi vista na abertura da expo
sição do artista plástico M.C .

Escher, em Joinville.

A Requinte Modas está
com uma super promoção
de inverno. Vale conferir, até
porque tem peças super ba
canas que chegam a 50% de
desconto.

>

MAURICIO HERMANN

"
As' vítimas da

injustiça devem
consolar-se

pensando que
a verdadeira

desgraça consiste
em praticá-Ia.

Jean de La

Bruyére

BELA Advogada
e escritora
Janaina Chiaradia
é destaque top
na Revista Nossa
Weekend

CarneSuina
Com pele e 05$0

l'Bilteiro voador"
Pelo meu fio super vermelho,

fiquei sabendo que uma figurinha
carimbada entre os amantes da

bike, dia desses; num tour com

outros companheiros, tomou uma
decisão que deixou a turma "P" da
vida. Dizem, que na volta do pas

seio, sem muita lero-lero, pediu
aos parceiros que trouxessem as

suas bikes no tradicional reboque.
Nada fora do normal! O problema
é que o "amigo da onça", largou
a galera, literalmente. O bom vi
vant pegou sua "magrela", tomou
carona com "avião de rosca local"
e sumiu nas nuvens. Pensa no cli
ma?! O comentário foi geral: "sa
canagem tem hora. Com um ami

go assim, pra que inimigo"?! Cena
muito hilária. Numa hora dessas
eu sugiro umabem gelada namesa
12. Por favor, Sr. Bruno?

Dica
Já está em vigor e os consumi

dores devem se atentar para mais
. um detalhe na hora de comprar
um colchão de espuma: agora,
além de observar a marca, beleza,
sofisticação e conforto, é preciso
ficar ligado se ele já possui o Selo
do Inmetro. A novidade chega
para . defender os consumidores,
que muitas vezes eram lesados por
propagandas enganosas. De nada!

LOCA�ÃO DE
TENDAS I MESAS I CADEIRAS

, 3371-9123

ê moagoncalves@netuno.com.br

NAS RODAS

Um casal que continua,
apaixonado demais é João

Santana e Cristiane Raiter.

Boa, amigos!
• • •

Quer contratar um cantor

para a sua festa? Anotem
a dica: Eneias Raasch!
Ele é o queridinho dos

apaixonados por MPB!
• • •

A elegante casa de praia foi o

lugar escolhido para a noite de
aniversário de Caio Mattar Júnior.
A noite foi à fantasia! Bombou. '

TE CONTEI
.. Quem esqueceu ainda
está em tempo de se

desculpar: o meu amigo,
Wande Piermann, foi o mais

festejado aniversariante
da cidade, dia 14. Liguem!
Ele vai adorar saber que foi
lembrado. Felicidade mil!

... Jucélio Gesser (isca
hoje mais umano de seu

calendário. Parabéns!
,

.. O restaurante Típico
da Malwee super lotou no

almoço de Dias dos Pais!

• Jociane Lopes anda
tristinha (mas uma tristeza
do bem). Seu irmão, Luan,
avisou que vai se casar.

.. O Restaurante San
Sushi tem sido o point da
gastronomia japonesa.
Anotem aí a dica!

.. A Academia Espaço
Maior é o point obrigatório
dos corpos que amam

manter a saúde em dia!
Fábio Ronchi, dono
do pedaço, não tem
economizado em estrutura.
A casa está bombando!

.. Não maltrate às animais! .

... Com essa, fui!
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Tirinhas
PRÉVISÃO DO TEMPO

Piadas

O teste da banheira
Durante uma visita ao hospital psiquiátrico, o político pergunta ao diretor:
- Qual é o critério pelo qual vocês decidem quem precisa ser
hospitalizado aqui?
- Nós enchemos uma banheira com água e oferecemos ao doente

uma colher, um copo e um balde e pedimos que a esvazie. De acordo

com a forma como ele decide realizar a tarefa, nós decidimos se o

hospitalizamos ou não - respondeu o diretor.
- Entendi - disse o político - uma pessoa normal usaria o balde, que é

maior que o copo e a colher,
- Não! - respondeu o diretor - uma pessoa normal tiraria a tampa do ralo.
O que é que o senhor político prefere? Quarto particular ou enfermaria?

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCQPLEX 1
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - Aventura -

Legendado - 106 min - Censura: 10 anos - 14h40, 17h,
19h10,21h20

ARCOPLEX2
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min -

Censura: Livre - 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30
ARCOPLEX3
• O Concurso - Comédia - Nacional - 87 min - Censura:

12 anos - 13h30, 15h20, 17h1 °
• Wolverine: Imortal- Ação - Legendado - 128 min -

Censura: 12 anos - 19h, 21 h30

Percy
Jfl,q)tson e

o Mar de
Monstrps
o aniversário de 17 .

anos de PercyJackson
(Logan. Lerman) foi
surpreendentemente

..
calmo, sem atfques de
moÍlstros ou rugo do
tipo. Entretanto, uma
inocente partida faz CÓtn
que Perey e seus amigos
se vejam desafiados
aum jogo de viâa ou .

morte contra um grupo
de gigantes canibais.
chegada deArriIabeth
(Alexandra Daddario)
trazairida outràrnâ no
tícia: a proteção mágica
do Açampamer-toMeiÜ7
Sangue foi env�neada •

por uma armamisterio

sa e, apmenos que seja
curada, todos os semi
deuses serão mortos.
Não demoramuito para
que Percy e seus amigos
tenham que enfrentaro
mar demonstros para
salvar o local.

JOINVILLE
• GNCGARTEN

'Percy Jackson e o Mar de Monstros -14:0019:10 -3D - DUB -Aventura
• Percy Jackson e o Mar de Monstros 16:30 2.1 :30 - 3D - LEG - Aventura
• Meu Malvado Fav6rlto 2 13:20 - DUB - Animação

o

• Gente Grande 2 15:30 17:40 19;50 22:00 - LEG - Comédia
• Círculo de Fogo -19:40 22:10 - LEG - Ação

o 'Os Smurfs 213:10 15:20 17:30 - DUB - Comédia
• O Concurso 14:40 21 :50 - NAC - Comédia
• Wolverine: Imortal 16:5019:20 - LEG - Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 13:40 16:20 18:45 21 :20 - LEG
• Círculo de Fogo 21 :40 - 3D - LEG - Ação
• Os Smurfs 2 14:20 16:40 - 3D - DUB - Comédia
• Círculo de Fogo 19:00 - 3D'- DUB - Açãp
• GNC MUELLER
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 19:00 - 3D - LEG - Aventura

• Círculo de Fogo 13:45 - 3D - DUB - Ação
• Círculo de Fogo 21 :20 - 3D - LEG - Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 16:30 - 3D - DUB - Aventura
• Os Smurfs 2 13:00 15:00 - DUB - Comédia

'Wolverine: Imortal- 17:00 19:3022:00 - DUB - Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 14:30 16:45 19:15 21 :40 - DUB

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.

Também hão se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fonles: Epagn e Tempo Agora

Frio intenso
em se
Predomínio de sol e poucas
nuvens em SC. Temperatura
baixa, com geada ao amanhecer
nas áreas altas doEstado, com
mínimas próximas de DOC e

negativas. O frio dos próximos
dias pode causarmais prejuízos
para a agricultura catarinense.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

� •
Ensolárado

AMANHÃ
�MíN: s-e

MÁX: 18°e
Parcialmente

-

Nublado

�
"

DOMINGO
Instável

MíN: 9°e
MÁX: 19°e

Nublado

� �.

Chuvoso

SEGUNDA ..MíN: 100e
MÁX: 21°e Trovoada

{i°ê i
118°C

LUAS

• NOVA 6/8

.CRESCENTE 14/8

.;'t CHEIA 20/8

• MINGUANTE 28/8

VERTICAIS
1. T.irar o caráter misterioso de algo °

2. Estabelecer contato de amigos
3. Adoentado / Abreviatura de decâmetro

4. As iniciais do ator Prado, do cinema, teatro e 1V /
Na parte mais elevada / Apelido da atriz e apresen-
tadora da 1V Marília

'

5. Corrente de água / A cantora Carolina / Elemento
químico de símbolo Cs

fi. Pode ser de soltuJa / Psiquico
7. Aquele que fala, que tem prazer em contar

8. A atriz Giselle / A capital da Armênia .

9. Oceano Ártico / O Magela, santo católico que tinha

à fama de estar presente em dois locais diferentes

ao mesmo tempo.

HORIZONTAIS
1. Um dos maiores poetas latinos, amigo de Virgílio, e

que Mecenas protegeu
°

2. As iniciais do ex-piloto Fitlipaldi / (Papo) Cansaço,
estafa por longa caminhada

3. Segue Exma.f Objeto Voador Não Identificado
4. Dispositivo que auxilia o transporte de doentes ou

feridos / Classe de animais vertebrados de corpos
cobertos por penas e membros anteriores modifi

cados em asas

5. Cidade baiana com lindas praias, destino turístico

muito procurado atualmente
6. Instituto religioso
7. Sucessão de acontecimentos que constituem a ação

de uma obra de ficção I Abreviatura de segurança
8. (Popo) Até agora / {Figo} Marcha dos acontecimentos

do dia a dia
9. Fita metálica, flexível, geralmente delgada e circu

lar, resistente, com aplicações elétricas, telefônicas
etc. / Transferir a alguém a posse ou direito sobre 10

algo
10. A ponta da. 00 raiz rA cidade com o mais importante 11

porto da Itália, situada na Ligória
11. Relativo à relação que contém informações sobre

12

cada um dos nomes, itens ou elementos compo- 13
nentes

12. A maior península da Terra / O símbolo químico
do neodímio

13. Polpa,

2.

3

4

5

6

8

9

234 5 6 7 a 9

•
II
• •
•

•

, •
•
•
•

•
• •
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A RECREATIVA
PALAVRAS CRUZADAS E PASSATEMPOS
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Novelas

• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H
Dionísio convida Candinho para almoçar em sua casa.

Maria Adnia permite que o filho encontre a família de Dionísio.

Dionísio pede a Ester que faça uma matéria enaltecendo sua

atitude em reconhecer Candinho como filho. Adnia pede a Taís

que acompanhe Candinho à casa de Dionísio. Alberto parabe
niza o avô por sua encenação durante o almoço, mostrando
seu falso amor por Candinho. Duque avisa a Rodrigo que ele

precisa se casar com Amaralina. Quirino e William se emocio

nam ao encontrar Doralice.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Malu fala para Sueli que Amora irá fazer um bazar com

seus sapatos e doar a renda para a Toca do Saci. Cardoso

tenta constranger todos da Crash Mídia. Edu descobre que
Jú'lia inscreveu seu vídeo no concurso. Fabinho rouba Gilson e

Salma. Irene impede Fabinho de destruir uma árvore. Amora

observa o desenho que ganhou da menina na Toca do Saci.

Malu resolve modificar sua postura com Bárbara. Érico e Sil

via se revoltam com o sarcasmo de Cardoso. Lili conta para
Renata que Camilinha também está ínteressada em Érico.
Pedrinho aceita que Charlene se case com Wilson. Amora pro
cura Bento. Perácio pede o divórcio a Brenda. Brunetty beija
Douglas. Palmira fala para Natan que só voltará a vê-lo depois
que Verônica o perdoar. Renata declara seu amor por Érico.
Amora beüa Bento.

• AMORÀVIDA· GLOBO· 21H
Bruno descobre que Ninho pegou Paulinha no colégio e

teme que Paloma possa estar envolvida. Paulinha se apavo

ra, e Ninho tenta acalmá-Ia. Ciça consegue ligar para Paloma,
mas é atacada por Nin'ho e perde o celular, Bruno e Paloma

denunciam o sequestro à polícia. Guto diz a Patrícia que deixa

rá seu o apartamento. Vega flagra Atnio, que dorme na mesma

cama que Gigi. Márcia manda Valdirene se apressar para dar

o golpe em Ignácio. César negocia com Edith a sua volta para

Amor à Vida

Alejandra ameaça matar Bruno e deixa Paulinha com medo
Paulinha (Klara Castanho) está morrendo de medo de

Alejandra (Maria Maya) após ter sido sequestrada por ela e .

Ninho (Juliano Cazarré). Depois de colocar amenina em um

cativeiro, o foco da boliviana é impedir que ela fuja. A ban
dida apela e ameaça acabar com a vida de Bruno (Malvino

a mansão, e Félix se desespera. Ninho e Alejandra prendem
Paulinha e Ciça. Michel aparece na casa de Patrícia e Guto o

recebe. Ninho liga para Paioma.

• CHIQUllllAS - SBl . 20H30
Junior diz para o pai que se as menínas do orfanato

visitassem Gabi, poderiam ajudá-Ia a se recuperar. José Ri

cardo diz que não quer nenhuma garota do orfanato em

sua casa. Tobias avisa Maria Cecitia que já irá fechar o Café

Boutique. A supervisora diz que sabe, mas que precisa ficar'
o maior tempo possível fora de casa. Tobias presenteia Ma

ria Cecília com um bombom. Maria Cecilia fica feliz � diz que
esse é seu bombom preferido. O barista revela que já sabia

disso. Carol vai até o porão para avisar Mosca, Rafa e Binho

queSofia descobriu tudo sobre o escohderijo. Sofia avisa as

chiquititas que o Dr. Jose Ricardo ligou para ela e autorizou

a entrada dos meninos no orfanato Raio de Luz. Ao lado de

Carolina, a diretora apresenta oficialmente Mosca, Rafa e

Binho para as chlqultitas. Carmen avisa José Ricardo que
Gabriela está melhor com o tratamento do novo médico,
contratado por Junior. A vilã também comenta que o empre
sário parece não estar feliz com a notícia..

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Esmeraldino pede a Rosália que confie nele. Xepa fica re

ceosa com o plano de Benito em pedir Rosália em casamento.

Édison e Rick comemoram a venda do projeto em um pub e

encontram, acidentalmente, Lis e Cíntia. Pérola trata Feliciano

friamente. Meg tenta chamar a atenção de Júlio César. Édison
e Lis ficam em clima de romance após se encontrarem no pub.
Rick tenta fazer ciúmes em Cíntia, que desdenha do rapaz.

Xepa se preocupa com a ausência de Édison. Édison e Lis se

beijam apaixonadamente. Rosália recebe um buquê de flores
de Benito. Júlio César e Meg se evitam. Matilda fica indignada
ao saber que as fotos de Dafne pararam em um site de acom

panhantes. Xepa sente ciúmes da relação de Rosália com Es

meraldino. Matilda fica preocupada ao ver-alguns fiscais pelo
bairro. Lis acha graça em ver seu pai agindo como um jovem,
Dafne dá entrevista para uma TV . François conta a Meg que a

sopa congelada de Xepa está faiendo grande sucesso.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Faro usa disfarce para

gravar na rua
Rodrigo Faro postou no Instagrammais um

dos disfarces que usará no programa O Melhor

do Brasil, que irá ao ar domingo. O apresenta
dor aparece usando uma boina, óculos com aro

vermelho, barba e bigode. "Me preparando (sic)
pra um grande desafio... Não perca...", escreveu
na legenda. O quadro no qual Rodrigo vai apa
recer usando a fantasia é A Hora da Virada, em

que o apresentador se infiltra no cotidiano de

trabalhadores que passam por dificuldades.

Ashton Kutcher

pressionaMila para
terem um filho logo

Ashton Kutcher e Mila Kunis estão em

guerra sobre quando iniciar uma família. Se
gundo o tablóide The National Enquirer, o
ator de Two And a HalfMen anda discutindo
com Mila porque já quer ser pai. Mas fontes
dizem que Mila não quer ter filhos tão cedo:
"Mas ele está .desesperado para se tomar pai.
Ashton está arrasado com a decisão de Mila
de esperar mais um tempo, até ela firmar sua
carreira de atriz, e isso segundo ela pode ser

dentro de uns cinco anos". Amesma fonte ga-
'

rante que o assunto 'filhos' semprefoiumpro
blema em seu casamento com DemiMoore.

Salvador) se a garota tentar algo. Apavorada, Paulinha pede
para Ninho devolvê-la, mas o hippie avisa que não tem mais

jeito: eles vão para o Peru.Amenina acaba falando de Bruno,
e os dois brigam. Parece que a tática de Ninho para fazer a
fillia gostar dele não está dando muito certo ...

Horóscopo

�Áries
.. 20/3 a 19/4 - Fogo

Você terá energia de sobra

para se dedicar ao trabalho, mas
procure se concentrar nas suas

tarefas. Planos a longo prazo re

cebem boas energias. À noite, o
clima de romance estará no ar. Se

brigou, este é um bom momento

para fazer as pazes. Cor: marrom.

o Touro
20/4 a 20/5 - Terra .

. :
•

Hoje, as tarefas vão fluir com
mais facilidade. Marcar reuniões
ou estabelecer novos -contatos

pode ser uma boa. Mas não baixe
a guarda .. Ouça a sua intuição e

afaste-se de quem mal conhece.
Um encontro recebe boas ener-

. gias.Desejo em alta. Cor: bege.

1111 Câncer
.

W 21/6a21/7-Água
i ; Se trabalha com vendas, re-
r: j lações públicas ou comércio, terá

boas chances de se destacar. Conte
com o apoiodos colegas. Pequenas
viagens recebem boas energias.
Um clima de romance vai marcar
a noite. No romance, ficar em casa

pode ser uma boa. Cor: bege.

Leão
22/7 a 22/8 : Fogo

No trabalho, seu bom humor e

seu otimismo serão contagiantes.
Aproveite para se arriscar mais e

sair da rotina, pois a sorte estará

.ao seu lado. À noite, vale a pena
se cuidar e capricharmais na pro
dução. Um romance recente tem

chance de dar certo. Cor: pink.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

A família continua exigindo
a sua atenção, mas você terá que
se concentrar no trabalho se qui
ser alcançar bons resultados. No

campo afetivo, uma reconciliação
recebe boas energias dos astros,
mas atenção com à ciúme. Paque
ra favorecida neste dia. Cor: lilás.

A pequena verdade seexpressa compalavras
claras.Aw-ande verdadefala no silêncio.

MarcelDuehamp

Lihra
23/9 a 22/10 - Ar

Tarefas que exijam contatos

com clientes ou colegas recebem
boas energias. Use sua diplomacia
para lidar com os outros e vai se

dar bem. Um relacionamento ini
ciado nesta noite tem mais chan
ces de dar certo, assim comouma

reconciliação. Cor: marrom.

DIU" Escarpião
"II 23/lOa21/11-Água

Seu raciocínio rápido favorece
conversas com os colegas, o que

pode ajudar nas tàrefas. Cuide
de suas finanças. À noite, há boas
chances de sedarbem napaquera.
Vida afetiva repleta de cumplicida
de: vai ser fácil se entender com o

par. Cor: marrom .

I•· Saaitario.... -::J�

_ 22/11 a21/12-Fogo

Logo cedo, você terá facilidade
para se expressar e se entender

.

com os ·colegas. Com otimismo e

entusiasmo, você vai se destacar
no trabalho. À noite, vai ser mais
fácil analisar suas emoções, o que
favorece o entendimento com sua

alma gêmea. Cor: bege.

a Capricórnio
22/12a20/1- Thrra

No trabalho, não baixe a guar
da e desconfie de todos, assim,
será dificil ser enganado(a). Ouça
a sua intuição e procure cuidar das
suas tarefas de maneira isolada.
Na paquera, alguém comprome
tido podemexer com você: não se
envolva em probleinas. Cor: cinza.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Logo cedo, você terá facilidade
paramostrar suas ideias edar con
ta de tarefas que exijam atenção
aos detalhes. Reconciliações e até
um novo romance recebem boas

energias, caso esteja só. Aproveite
. para mostrar seus sentimentos a

quem ama. Cor: cm.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Você continua com a atenção
focada nacarreira evai fazer o pos
sível para se destacar entre os co

legas. Mostre aos seus superiores
que tem ambições e que sabe lutar
pelo que deseja. Saberá encantar

seualvocom seucharme.Momen
tos quentes a dois. Cor: bege.
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HISTÓRIA E IpIOMA
SEXTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2013

Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

redacao@ocorreiodopovo.com.br

JoãoWiest & Cia
confraterniza com
funcionários

.A empresa JoãoWiest &Cia promoveu uma gran
de confraternização com seus funcionários, represen
tantes e empresários de Blumenau e Joinville, para
comemorar 'os dez anos da empresa, em 15 de agosto
de 1959. Fundada em 16 de agosto de 1949, a com
panhia alcançava sucesso, com representantes em

diversos estados. As novas instalações da empresa,
situada na Rua Expedicionário Antônio Carlos Fer

reira, n? 103, foram apresentadas às autoridades e

convidados. O proprietário João Wiest Jr, o diretor
comercial Eggon João da Silva, o promotor de vendas
Wolfgang Lang e o representante do Rio de Janeiro
Silvio Oliveira Conde fizeram uso da palavra expla
nando suas atividades e a inserção dos produtos da
empresa no Brasil. Em seguida, foi servido um almo
ço a todos os presentes. ,

Incêndio assustamoradores
Dia 30 de janeiro de 1963, no início da noite, um

grande incêndio destruiu a Casa Comercial Mahnke
& Cia Ltda, localizada na Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, ao lado do Colégio Divina Providência. No
segundo pavimento residiam aSra. FelicitasMahnke,
viúva de Leopoldo Mahllke, e a família de Hilário'Ba
ratto. O Corpo de Bombeiros de Joinville foi chama
do. Enquanto aguardava o atendimento, a população,
demonstrando solidariedade, formou longa fila para
passar baldes d'água, Foram esvaziados cinco poços.
Muitas. pessoas ficarams feridas por queimaduras. O
jovem Benno Radünz foi eletrocutado. Os bombeiros
de Joinville chegaram perto das 21 horas e terminar
de apagar definitivamente as chamas. No ato, foram
aplaudidos pela população.

ACERVO ARQUIVO HISTÓRiCO

o prédio da Casa Comercial L.Mahnke,
após o incêndio, em janeiro de 1963

Herton Schünemann

eutscheEcke,
9 hertons@gmail.com twittencom/hertonls

'Die Geschichte 'derMauer
Für die Berliner auf beiden Sei
ten der Grenze wurde die Bruta
litât der Mauer zum Alltag. Bis
1989 war die Berliner Mauer das
Symbol par excellence des Kal
ten Krieges, der bipolaren Welt
und der Teilung Deutschlands.
Am 9. November 1989 feierten
endlich die Bewohner der beiden
Teile der Stadt unglâubig den
Fall der Mauer, die schlieíílich
in Stücke aIs Souvenirs verkauft
wurde. Ein paar Monáte spâter
passierte die Wiedervereinigung
Deutschlands. Doch bis heute ist
die echte Integration zwischen
den beiden Lândern ein Prozess,
der noch nicht beendet isto

Am 13.August 1961begann der
Bau der Berliner Mauer. Mít Sta
cheldraht und Betonwurde Berlin
in Ost-und Westberlin getrennt,
was Westberlin im Ostdeutsch
land-Gebiet isolierte. Schon in
den frühen Morgenstunden des

Samstags auf Sonntag, den 13.,
wurde auch der Zugverkehr ZWÍ
schen Westberlin und Ostberlin

ausgesetzt, Da begann ein neues

Kapitel der deutschen Geschichte.
Deutlichwurde es erst als der

Tag angebrochen isto Die Deut
sche Demokratische Republik
(DDR) hatte den Bau einerMau
er zwischen den beiden Teilen
von Berlin b�gonnen, und somit

den Zugang von 16 Millionen
Deutschen auf der Westseite ge
schnitten.

Die DDR fiihlte sich damals
bedroht. Tãglích hatten etwa

2000 Fliichtlinge die DDR bis zu

diesem 13. August 1961 verlassen.
Und seit der Gründung der DDR
waren es schon über 2 Millionen.
Die Betonwand, me 155 Km lang
war, blockierte definitiv Stra13en,
Eisenbahnen und auch Familien.
Grenzsoldaten und Bauwerker
übernahmen die Aufgabe. Der

Bau der antifaschistischen Mauer
sollte den Frieden sichern.

Lânder imWesten protestier
ten damals, aber es nutzte nichts.

Resumo em português: Em 13 de agosto de 1961, o muro de Berlim começou aser

edificado, isolando Berlim Ocidental dentro do território da Alemanha Oriental. A então República
De1T!ocráticaAlemãvia sua existência ameaçada, devido às cerca de 2 milfugasdiáriás de alemães
para o lado ocidental. Até 1989, o murofoi o símb.olo da Guerra ..Fria e da divisão da Alemanha.

Ein Schritt vor
Jeder kennt das Wort ,,Autobahn" oder hat

schon vom organisierten Verkehr in Deutschland
gehõrt. Was jedoch neulich in der Presse raus

kam, ist, dass es ausschliel3lich in Deutschland
auch eine Autobahn für Radfahrer geben wird.

Das Projekt soll im Jahr 2021 abgeschlossen
sein. Die Autobahn für Radfahrer, die Radler
B-l, wird 60 km lang sein und die Stâdte Dort
mund und Duisburg verbinden. Das Ziel ist, die
Luftverschmutzung zu verringern und den Ver
kehr in der Region zu verbessern. Mit der Nut
zung von Fahrrâdern môchte man die Staus auf
den Autobahnen in Norddeutschland abschaf-
'fen oder verringern.

Mit gepflasterten Spuren in beide Richtungen
wird diese Autobahn Stra13enbeleuchtung und
eine Schutzbarriere für die Radfahrer haben, Um
die Sicherheit zu erhôhen, wird die Radler B-l
auch Kreuzungen haben. Dabei werden wohl me
Radfahrer richtig Spa13 haben.

Resumo em português: AAlemanha anunciou nestes dias uma rodovia exclusiva
para ciclistas, semelhante à Autobahn. Com 60 km de extensão, a via expressa ligará as cidades
de Dortmund e Duisburg. A ideia é incentivar o uso da bicicleta e diminuir o congestionamento da
região. O projeto deverá revolucionar o transporte alemão e estará concluído em 2021.
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Seguro-desemprego
tem reajuste de 6%
MUDANÇA Aumento

inicial previsto ao

benefício era de 9%.

Mesmo percentual
do salário mínimo

Agência Brasil

Oreajuste do seguro

desemprego foi man
tido em 6,2%, segundo
resolução do Conselho
Deliberativo do Fundo de

Amparo ao Trabalhador
(Codefat). O índice foi mo
tivo de desencontro entre

setores do go"erno, quan
do foi cogitada a possibili
dade de elevação do reajus
te para 9%, base de cálculo
usada até janeiro deste ano
e que é a mesma utilizada

para a correção do salário
mínimo CR$ 678).

O ministro do Traba

lho, Manoel Dias, chegou·
a informar, em julho, que
o aumento do percen
tual de reajuste estava

acertado com o governo
para ocorrer a partir· de
agosto. Dias, no entanto,
voltou atrás e disse que
o tema ainda estava em

negociação, depois de o

Ministério da Fazenda

negar ter dado aval para
o aumento, no momen-

.

to em que o governo faz
cortes de gastos.

A estimativa era a de

que o reajuste, caso fosse

aprovado pelo conselho,
geraria um gasto de R$ 250
milhões até o final deste
ano. De acordo com o Mi
nistério do Trabalho, são

gastos R$ 30 bilhões por
ano com o benefício.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 03/2013 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 141/2013-PMS - TIPO: MENOR PREÇO
GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa para projeto, fornecimento e instalação
de filtro rápido descendente aberto não pressurizado, para aumentar a

.

produção de água potável a fim de atender a demanda do Município de

Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quan
titativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento

convocatório.

Recebimento dos Envelopes €i Credenciamento até: 03 de setembro de

2013 ás 08h45min.
Abertura do Processo: 03 de setembro de 2013 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no

site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao

setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das

13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@
schroeder.sc.qov.br,
Schroeder, 16 de agosto de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

EDITAL
CONCORRÊNCIA N° 51/2013

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO MAIOR OFERTA

OBJETO: Outorga da permissão remunerada de uso de espaços e áreas

do "Parque Municipal de Eventos", situada Na Rua Walter Marquardt, 910,
bairro Barra do Rio Molha - Jaraquá do Sul/SC, a título precário, visando a

exploração comercial de bebidas (chope artesanal e industrial, refrigerante
e água) para a realização da Schülzenfest (edições 2013 e 2014), de acordo
com as condições previstas neste Edital e as especificações constantes
do Anexo I deste EditaI.REGIMENTO: Lei Qrgânica do Município; Lei

Municipal n.? 3.875, de 13 de julho de 2005; Lei Federal 8.666/93 e

demais alterações posteriores.PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos

ENVELOPES: até às 13h30min do dia 17 de setembro de 2013; na
Sala de Reuniões da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, situada na

Avenida Getúlio Vargas, 405, Centro, Jaraguá do Sul/SC. ABERTURA
dos ENVELOPES: às 13h45min do dia 17 de setembro de 2013 na sala

de reuniões da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul.OBTENÇÃO DO

EDITAL: 1) O edital e seus anexos estarão disponíveis na Internet nos

endereços www.jaraguadosul.sc.gov.brehttp:\\cultura.jaraguadosul.com.
br ou poderão ser retirados na Coordenadoria de Finanças e Planejamento
da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, telefone (0**47) 2106-8700/8702
no endereço acima, no horário das 07h30min às 11 h30min e das 13

horas às 17 horasVALOR MINIMODE OFERTA: R$ 160.000,00 (cento e

sessenta mil reais).INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão
ser obtidos por escrito no endereço acima ou pelos fones: (0**47) 2106-
8700/8702 ou pelo fax: (0**47) 2106-8700, ou ainda pelo e-mail id7063@
jaraguadosul.sc.gov.br .Jaraguá do Sul (SC). 14 de agosto de 2013.
LEONE SILVA Presidente da Fundação Cultural.

I.

'ERB Por ano, o governo federal destina R$ 30
bilhões para o pagamento do seguro-desemprego

MUNICíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Extrato do Contrato n", 99/2013 - FMS
Modalidade Tomada de.Preço n",

01/2013-FMS - Processo n", 54/2013-FMS
.

Contratante: MUNIClplO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n",

83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Bran

co, nO. 3201, no Município de. Schroeder/SC.
Contratada: DOCA CASA E JARDIM LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o

no 82.887.829/0001-12, estabelecida. na Rua Leopoldo Sprenger, nO 280,
Itapema do Norte, na cidade de Itapoá, Estado de Santa Catarina, CEP:
89.249-000.

Objeto: contratação de empresa para reforma e ampliação do Posto de

Saúde de Itoupava, da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Mu

nicípio de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha
de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Ins

trumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz

parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Valor do contrato: R$ 53.201,28 (cinquenta e três mil duzentos e um

reais e vinte e oito centavos).
Data da Assinatura: 14/08/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jurck 7 Prefeito Municipal

EDITAL

CONCORRÊNCIA N° 54/2013·

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

TIPO MAIOR OFERTA POR ITEM

OBJETO: Outorga da permissão remunerada de uso de espaços e áreas
do "Parque Municipal de Eventos", situada a Rua Wal\er Marquardt n.?

910 - bairro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul/SC, a título precário,
visando a exploração comercial de pontos de alimentação, durante a

XXV' Schützenfest, no período de 10 a 20 de outubro'de 2013, de acordo
com as especificações constantes do Anexo I deste EditaI.REGIMENTO:
Lei Orgânica do Município; Lei Municipal n." 3.875, de 13 de agosto de
2005; Lei Federal 8.-666/93 e demais alterações posteriores. PRAZO e

LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09h do dia 17 de

setembro de 2013, na Coordenadoria de Finanças e Planejamento da

Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, na Av. Getúlio Vargas n.? 405,
Centro, Jaraguá do Sul/SC. ABERTURA dos ENVELOPES: Às 09h30min
do dia � 7 de setembro de 2013 na sala de reuniões da Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul. OBTENÇÃO DO EDITAL: 1) O edital e seus anexos estarão

disponíveis na Internet nos endereços wwwjaraquadosul.sc.qov.br e http:\\
cultura.jaraquadosul.corn.br ou poderão ser retirados na Coordenadoria
de Finanças e Planejamento da Fundação Cultural de Jaraguá do

Sul, telefone (0**47) 2106-8700, no endereço acima, no horário das

07h30mín ás 11h30min e das 13h às 17h. INFORMAÇÕES: Dúvidas e

esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço acima ou

pelos fones (0**47) 2106-8700 ou pelo Fax (0**47) 2106-8705, ou ainda

pelo e-mail id7063@jaraguadosul.sc.gov.br. Jaraguá do Sul (SC), 14 de

agosto de 2013. LEONE SILVA. Presidente da Fundação Cultural.
• I

LOCAÇÃO DE SALAS
PARA PROFISSIONAIS
DA ÁREA DE SAÚDE.

·clãs
SAÚDE E 6�M ESTASPsicologia Clinica, Adulto e Infantil, Orientação de pais,

Avaliação Vocacional, Acupuntura e Terapia Ocupacional.

ESTADO DESANTACATARINAI PODER JUDICIÁRIO. Comarca de Jaraguá do sul/2a
Vara Cível. Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, Jaraguá do Sul-SC. Juiz
de Direito: Ezequiel Schlemper. Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza. EDITALDE CITAÇÃO
- MONITÓRIA - PRAZO: 20 DIAS. Ação Monitória nO 036.06.004477-8. Autor: Panatlântica
Catarinense S/A. Réu: Chapa House Indústria e Comércio de Chapas e Perfis Lida.
Citando: Chapa House Indústria e Comércío de Chapas e Perfis LIda., Rua Prefeito José
Bauer, 134, Vila Rau, Jaraguá do Sul-SC. Valor do Débito I Descrição do Bern: R$
14.272,40. Data do Cálculo: 23/06/2006. Por intermédio do presente, a pessoa acima

identificada, atualmente em local incerto ou não sabido, fica ciente de que, neste Juizo de
Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA para efetuar o
pagamento do montante exigido ou a entrega da coisa reclamada ou oferecer embargos,
em 15 dias, contados do transc.urso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o
réu isento do pagamento de custas e honorários advocatíCios (art. 1:102-c, § 1°, do CPC).
ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo marcado constituir-se-á de
pleno direito, o título executivo·judicial (art. 1.102-c, do CPC). E, para que chegue ao

conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado
no local de costume epublicado na forma da lei.JaraguádoSul (SC), 18de junhode 2013.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE-HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO W. 01/2013-FMS

O Prefeito Municipal, Osvaldo Jurck, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforrnea Lei Federal n".

8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer ccnclusivoexa

rado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR

a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da TOMADA DE PREÇO
N°. 01/2013-FMS, PROCESSO N°. 54/2013-PMS, adjudicando em favor

da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor pre

ço GLOBAL, determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: contratação de empresa para reforma e ampliação do Posto de

Saúde de Itoupava, da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Mu

nicípio de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha
de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Ins

trumento convocatório.
Vencedor: DOCA CASA E JARDIM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO

82.887.829/0001-12.
Valor da proposta vencedora: R$ 53.201,28 (cinquenta e três mil duzentos

e um reais e vinte e oito centavos).
.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

FSTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira,
380·Centto - 89251·201- JARAGUADO SUL- SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274:1700

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGIISC, 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 sus
tação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal
FICAM INTIMADOSDOPROfESTO:

Apontamento: 256516/2013 Sacado: DAIANA PEREIRA DE SOUZA Endereço: MAL DEODORO DA
FONSECA, 191, SAlA 4· CENTRO· JARAGUADO SUL·SC· CEP: 8925J.701 Cedente: MARA RUElA
BATISTA· ME Sacador. - Espécie:DMl· N'Tírulo: 781/3·Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 227,34
• Data para pagamento: 21/08/2013· Valor total a pagar R$298,81 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 227,34 • Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50· Diligência: R$10,79

Apontamento: 256514/2013 Sacado: FENlSIO PIRF5 JUNIOR Endereço: EXP. GUMERCINDO·DA
SILVA· 555 . CEN1RO . JARAGUA DO SUL-Se· CEP: 89252·000 Cedente: MECANICA RITMOS e
P S IlDA ME Sacador.- Espécie: DMl . W Titulo: 006085B - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
100,00 . Data parapagamento: 21/08/2013·Valor total a pagarR$170,84 Descrição dos valores: Valor
do título: R$loo,oo . Juros: R$ 0,20 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50· Diligência: R$1O,79

Apontamento: 256234/2013 Sacado: HEllO MENSONSA DE VARGAS Endereço: RUA SAO cms
TOVAO 53 O' 198 . jaraguã do SuI-SC . CEP: 89253·798 Cedente: PARlWITO COM DEMAI CONS·
TRUCAO IlDA Sacador.- Espécie: DMl . N° Titulo: 344/1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
184,45 . Data para pagamento: 21/08/2013-Valor total a pagarR$265,18 Descrição dos valores: Valor
do título: R$184,45 . Juros: R$ 0,67 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 • Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 256228/2013 Sacado: ITAMARDElFINO NEGHEBON Endereço: nUAVALDffi JOSE
MANFRINI 408 - Jaraguá do SuI-SC . CEl': 89253.800 Cedente: JANISKI SERVICOS E PECAS IJDA
Sacadon- Espécie: DMI . N° Titulo: 005713001 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 68,26 - Data

para pagamento: 21/08/2013· Valor total a pagarR$I48,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$
68,26· Juros: R$ 0,50 Emolumentos;R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50·Di·
tigência: R$ 20,21

Apontamento: 256494/2013 Sacado: MAROO PACHECO Endereço: RUA JOAO PlCOUl 57· JARA·
GUA DO SUL·SC· CEP: 89251·590 Cedente: FABIO MOUER KREPES Sacadon- Espécie:DMl . N°
Titulo: 0000000005 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$1l7,00 . Data para pagamento: 21/08/2013·
Valor total a pagarR$I88,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$1l7,00· Juros: R$ 0,54 Emolu
mentos: R$ 12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 256456/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOSME Endereço: RUA FRANOSCO
PlERMANN 170·VIlALENZI· JaraguádoSuI·SC- CEP: 89252-500 Cedente: HSBCBANKBRASILS/A
• BANCOMUI11PW Sacador:GEfGWBALENERGYANDTELECOMMUNI0010N IlDAEspécie:
DMl • N' Titulo: G80158/3 • Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 5.993,46 • Data para pagamento:
21/08/2013·Valor total a pagarR$6.091,50Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.993,46· juros:
R$17,98 Emolumentos: R$ 12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$
20,21

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data
de 16/08/2013. Jaraguá do Sul (SC), 16 de agosto de 2013.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto Total de títulos publicados: 6
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BR-IOI na berlinda
A Fiesc entregou à Agência Nacional de

Transportes Terrestres (ANTT) dossiê com a

situação das obras na BR-101 no Estado. O
documento mostra que a concessionária só
executou 17,24% das obras de melhoramen
to previstas, mas em 2012 obteve receita de
R$ 174,1 milhões, valor 11,1% superior ao

registrado em 201�. No período, passaram
123 milhões de veículos equivalentes pelas
praças de pedágio. A tarifa de pedágio, que
em fevereiro de 2008, quando se iniciou o

contrato de coricessão, era de R$ 1,028,
passou para R$1,70 em fevereiro de 2013.
A entidade quer que o governo e a agência
reguladora exijam cumprimento de prazos
e os investimentos não realizados. 'Uma das

possibilidades é de que, em caso de atrasos,
sejam reduzidos os valores do pedágio cobra
dos dos usuários. Quem sabe dá certo ...

Será que sai?
Não é trocadilho, mas poderia ser. Prefeito

DieterJanssen trilhoumais uma vez caminhosno
Dnit, em Brasília, em busca de novidades quanto
à aguardada mudança na malha ferroviária que
corta a cidade. Na coordenação geral de Obras
Ferroviárias tratou do lançamento do Edital para
elaboração do projeto executivo do contorno de

Jaraguá do Sul. De editais em editais, o que resta
é esperar que obras viárias ou ferroviárias final
mente saiam dopapel,

Ronaldo Corrêa

Celesc não teme CPI
O presidente da Celesc, Cleverson

Siewert (foto), disse na quarta-feira,
em Jaraguá do Sul, que a criação de
uma CPI para apurar suspeitas de ir
regularidades na estatal não preocupa.
Entende que esta é uma decisão polí
tica que deve ser tratada pelo governo,
porém sem interferência da gestão da

empresa. "Nossa função é gerir a com-
, panhia para torná-la eficiente. E o que
está sendo divulgado agora é resultado
do plano de reestruturação que vem

sendo colocado em prática desde
2011, quando assumimos a presidên- ,

cia", sinaliza. Há dois anos no co

mando da Celesc, Siewert tem como

meta tornar a estatal uma empresa de
ponta até 2030, com eficiência opera
cional e automação de processos para
assegurar maior competitividade no

mercado. Sobre investimentos que
têm sido cobrados pela classe empre
sarial, disse que desde 2011 o plano
da Celesc de aplicar R$ 1, 75 bilhão
em melhorias já consumiu 40% dos
recursos até o ano passado. No dia 9
de setembro, ele participa de encon

tro no Centro Empresarial para expli
car o que foi aplicado na região e os

novos planos para atender a deman
da, incluindo a instalação de 'mais
transformadores e de subestação.

Prato cheio
O UFC já passou, mas os bons re

sultados continuam servindo de parâ
metro para o que a cidade pode avan

çar no suporte ao chamado turismo de
negócios. Dois segmentos organizados
que se preocupam em caminhar nesta

direção reúnem a hotelaria e a gastro
nomia. Jorge Vieira, coordenador do
Núcleo de Gastronomia, entende que
a profissionalização 'da atividade é �m
caminho inevitável, e.cita a participa-

...falando nisso
Pesquisa do Ministério do

Turismo que mede a movimentação
doméstica revela que os gastos com

alimentação estão entre as principais
despesas dos brasileiros nas suas

viagens, atrás apenas do transporte.
É um bom indicador da atenção que
a gastronomia deve merecer por
parte dos empresários da cadeia
produtiva do turismo e para ressaltar

ção no Projeto Empreender Competi
tivo, que busca maior capacitação, e

no Programa de Alimentação Segura
- PAS, para assegurar melhores ní
veis de qualidade do negócio. "Não há
outra forma de conseguirmos crescer

que não seja pela união. O associati
vismo é a alternativa", resume. Ele in
forma que para setembro e outubro já
estão previstos eventos para divulgar
a gastronomia local.

eventos que mostrem a diversidade
da culinária. O estudo indica que
a variedade de sabores e de novos

chefs de cozinha aumenta ainda mais
o apelo turístico de alguns destinos
brasileiros. A gastronomia brasileira
é considerada muito boa para 89%
dos turistas brasileiros e 97% dos
estrangeiros, de acordo com um

estudo do Ministério do Turismo.

SEXTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2013

SELlC 8,5% 10.JIlLHO.2013
TR 0,05% 15.AGOSTO.2013
CUB 1.295,30 AGOSTO.2013
BOVESPA +0,02% 15.AGOSTO.2013
NASDAQ ·1.72% 15.AGOSTO.2013

AÇÕES PETR4 17,79 +4,96%
VALE5 31,61 +0,03%
BVMF3 11,39 -1,47%

POUPANÇA 0,5210 16.AGOSTO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +1,18% US$ 113,540
OURO 0,00% US$ 1364,860

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,3370 2,3385 +Q,58'10
DÓLAR TUR. 2,2400 2,3500 -0,84%
EURO 3,1212 3,1223 +1,34%
LIBRA 3,6562 3,6580. +1,53%

Caixa na região
-

A chegada de um serviço bancá-
rio sempre é cercada de expectati
vas, principalmente de quem precisa
de crédito rápido e acessível como
ocorre em região produtora.ACaixa
Econômica Federal chega a Massa

randuba, onde começa a atender o
público nesta sexta-feira, embalada
pelo crescimento da região. Com
área de 234 metros quadrados e

equipe de oito pessoas, a agência
está instalada na Rua 11 de Novem
bro, 3156, no Centro da cidade. Na

região Norte de Santa Catarina, a

instituição conta atualmente com 34
unidades, das quais 31 são agências.

Ensino alemão
A exigência pelo domínio do idio

ma alemão volta a ganhar destaque
nas entrevistas de emprego.Além das
empresas da região que já utilizam a

língua de Goethe, investimentos que
estão chegando - caso da BMW - já
colocam esta como uma condição.
Pensando em atender esta necessi
dade, Ingrit Bedtche, que morou na

Alemanha e já atuou como secretária
executiva bilíngüe em grandes corpo
rações como Bayer e Vokswagen, es
colheu Jaraguá para morar e iniciar
projeto de ensino com aulas para pe
quenas turmas. Interessados podem
entrar em contato pelo telefone 9165-
2848 ou pelo e-mail bedtchenytc@
hotmail.com. Ein prosit!
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GoveITIO destina verbas
inovadores� .

/

para negoclos
SINAPSE Programa vai destinar R$ 7,9 milhões
para estimular cem empreendimentos no Estado

Florianópolis

Está aberta a chamada públi
ca referente a quarta opera

ção do Programa Sinapse da Ino
vação, uma iniciativa que nasceu

em 2008 e já ajudou a colocar no
mercado 189 novas empresas ca
tarinenses. Para esta etapa, serão
destinados R$ 7,9 milhões para
até 100 novos negócios.

Cada empreendedor selecio
nado pelo Programa receberá R$
50 mil provenientes da Funda
ção de Amparo à Pesquisa e Ino

vação do Estado de Santa Catari
na (Fapesc) emais R$ 29 mil em
consultorias do Sebraetec, pro
grama do Sebrae/Sõ, O Sinapse
da Inovação é uma promoção do
Governo do Estado, pôr meio
da Secretaria de Estado do De-

senvolvimento Econômico Sus
tentável (SDS) e da Fapesc, com
realização da Fundação Certi.

O principal objetivo do pro
grama é estimular o empreen
dedorismo transformando ideias
inovadoras em negócios de su

cesso. "O governador Raimundo
Colombo já esteve presente na

entrega das ordens bancárias aos

contemplados da segunda edição,
em 2011, e agora volta a presti
giar a assinatura do edital e do
Termo de Cooperação entre SDS,
Fapesc e Sebrae. Para o secretário
do Desenvolvimento Econômico
Sustentável, Paulo Bornhausen, .

o programa é revolucionário. "O
governo do Estado paga para que
uma boa ideia se transforme em .

um negócio lucrativo e tenha su

cesso no mercado", enfatizou.

MARCELE GOUCHElARQUIVO

AJUDA Cada empreendedor selecionado pelo Sinapse
receberá R$ 50 mil da Fapesc e R$ 29 mil do Sebraetec

Saúde

Campanha para
atualizar vacinas

O Ministério da Saúde lançou
ontem a campanha nacional para
atualizar a caderneta de vacina

ção infantil. A meta é vacinar,
de 24 a 30 de agosto, as crianças
menores de 5 anos que não este

jam com a imunização em dia.
"As vacinas do calendário básico
estarão disponíveis nos postos",
ressaltou Jarbas Barbosa, secre
tário de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde.

"O pai, a mãe ou o respon
sável tem que levar a criança ao

'posto de vacinação. Se tiver a ca
derneta é muito bom, porque é a
chance para atualizar as vacinas;
ver se estão em dia; ver quais es

tão progrãmadas para tomar em
um mês, em dois meses. Se tiver

.

alguma que possa receber na

quele dia, toma no mesmo dia",
explicou o ministro da Saúde,
Alexandre Padilha.

Jarbas Barbosa ressaltou

que, se a criança não completar
o esquema de cada vacina, não
estará totalmente protegida. A
campanha nacional é destinada
a 14.4 milhões de crianças, que
têm menos de 5 anos.

Oportunidade é ter vórias opções em um só lugar. É fazer contatos, trocar experiência; e ter acesso à cultura e 00 lazer. A Feiro de Oportunidades
Viacredi traz isso e muito mais. Participe, traga a sua família e descubro como a integração dos pessoas pode se tornar uma parceria de sucesso.
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Caminhão de combate a

incêndio é preparado
TRANSFORMAÇÃO
Empresa iniciou'
serviço com o

primeiro veículo
da corporação de

, Schroeder

Débora Remor

Uma empresa'de Schro
eder começa a traba

lhar na transformação de
carretas de caminhões em

viaturas de combate a in
cêndio e se apresenta como
uma alternativa catarinen
se a este tipo de serviço.
Atualmente os Bombeiros
Voluntários da região en

viam os veículos ao Rio
Grande do Sul ou Paraná

por falta de um estabele-
. cimento que atenda às de

mandas no Estado.
A oficina Hagemor, no

Bairro Bracinho, traba
lha há seis meses em um

caminhão dos Bombeiros
Voluntários de Schroeder.
O veículo recebeu uma

carroceria especial, equi
pamentos específicos para
o combate a incêndio e um

tanque de água feito de aço

inoxidável, além de duas
torres de iluminação. "Este
é o primeiro que realiza
mos a transformação, mas
já começamos a trabalhar
em outro caminhão, dos

•

aqrn
LUCIOSASSI

QUASE LÃ Viatura está sendo equipada e caracterizada mas os Bombeiros ainda dependem de doações

Bombeiros Voluntários de
Presidente Getúlio", expli
cou o dono da Hagemor,
Sandro Moretti.

"Trocamos informações
com outras corporações
para identificar melhora
rias para o caminhão de
combate a incêndio, até

conseguirmos atender a

todos os pedidos dos Bom
beiros de Sehroeder", con
tou Moretti. Ele disse que

foram investidos cerca de
R$ 150 mil. "O material é
todo específico e ternos os

comprovantes do Detran e

do Inrnetro", garantiu.
Para a corporação

schroedense, a conclu
são da primeira viatura de
combate a incêndio é uma

conquista que torna cada
vez mais próximo o início
dos atendimentos a popula
ção. "Desde.que recebemos

esse caminhão, em Joinvíl

le, acompanhamos todo o

processo. É o nosso xodó",
revelou o bombeiro Mar
celo Uma. Para começar
a operar, os Bombeiros de
Schroeder ainda precisam
da ajuda da comunidade e

de empresas, "Ganhamos a

doação de uma ambulância,
mas ela ainda precisa ser .

equipada". Os contatos da

corporação são 8809-3214,

9922-1435 ou através do fa
cebook dos Bombeiros Vo
luntários de Schroeder.

Foragidos
Quatromandados de prisão cumpridos em 2411

Quatro mandados de

prisão foram cumpridos
pela Polícia Civil e Militar
entre a manhã de quarta
feira e a manhã de ontem
em Jaraguá do Sul, Gua
ramirim e Massaranduba.
Os homens estavam fora

gidos e foram levados ao

Presídio Regional.
'

Adimael Isaias Pinto,
de 30 anos, foi recapturado
por volta das 11hno Centro
de Guaramirim, pela equi- .

pe da Divisão de Investiga
ção Criminal (DIC). Ele foi
condenado pelo crime de
roubo e estava foragido do
Presídio de Blumenau des
de maio deste ano.

Também condenado

por roubo, na comarca de

Canoinhas, Mareio Anto
nio dos Santos Cruz, de

35 anos, foi recapturado.
Ele cumpria pena em re

gime aberto mas teve a re

gressão para o semiaberto

decretado pelaJustiça em
maio. Ele foi preso em
casa,

.

na manhã de quar
ta-feira, no Bairro Rio da

Luz, em Jaraguá do Sul.
Um' homem de 24

anos foi preso na Rua 11

de Novembro, em Mas
saranduba na manhã de

quarta-feira. Ele estava

com mandado. de prisão
expedidopela Comarca de
Guaramirim. O acusado
teve a regressão de regime

Colisões
Motociclistas
se ferem

Um motociclista de 47
anos sofreu ferimentos ao

se envolver em um aci
dente com caminhão na

BE,-280, em Corupá, por
volta das uh de ontem. A
vítima foi socorrida pelos
Bombeiros Voluntários
com suspeita de fraturas
no joelho direito.

A outra -colisão acon

teceu em Guaramirim,
também na BR-280, na

manhã de ontem. A mo

tociclista, de 25 anos, fi
con-ferida depois de bater
em um veículo, próximo a

Fameg, por volta das 7h.
Ela foi socorrida pelos
Bombeiros Voluntários e

encaminhada ao Hospital
Padre Mathias.

Corupá
Caminhão
tomba poste

Um caminhão da cole
ta de lixo de Corupá coli
diu e derrubou um poste
de energia elétrica na Rua
Ludovico Ludwinsky, no

Bairro 15 de novembro,
por volta das ioh. De
acordo com a Polícia Mi

litar, o caminhoneiro con
tou ,que precisou seguir
de ré por aquela rua pois
não havia espaço para fa
zer a manobra de retorno.
Ele acabou se chocando
com o poste, que ficou es

corado no caminhão até a

chegada dos funcionários
da Celesc para' a substi

tuição da estrutura.

Estupro e homicídio
Réu é condenado a 26 anos

determinada, já que não Wilson Carlos Morei

cumpriu as regras do re- ra, de 26 anos, foi conde
gime aberto. Também em nado na tarde de ontem,
Massaranduba, um ho- no tribunal do júri em

mem de 42 anos foi preso Guaramirim, a 26 anos

por falta de pagamento de prisão por estupro e

da pensão alimentícia, homicídio qualificado de
na cidade de Ascurra. Ele PriscilaAlves e Campos. O
estava em casa, na Rua crime aconteceu no dia 29
Alberto Reck, no Bairro de abril do -ano passado,
Patrimônio, e não resistiu próximo a residência da
a prisão. A Polícia Militar vítima, de 19 anos, na Rua
auxiliou na condução dos Artur Sardagna, no Bair

foragidos. .
i ." ii 1:0, .Caixa .d'Ãgua.. Priscila

era tia de Moreira, que
foi acolhido pela família
dela uma semana antes do
crime. Ela foi encontrada
em uma vala, sem roupas
e com sinais de abuso se

xual. O réu foi preso uma

semana depois, em uma

clínica de tratamento em

Piçarras e confessou que
asfixiou e violentou a ví
tima. Ele está no Presídio
Regional de Jaraguá do
Sul desde 7 de maio.
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Sorteados os

confrontos da sa
Copa Interbairros
AUSÊNCIA Tricampeã da disputa, Ilha da Figueira não participará neste ano

Lucas Pavin

Foi realizado na noite de

quarta-feira (14), o Con

gresso Técnico da 5a edição
da Copa Interbairros de Fu
tebol de Jaraguá do Sul. O
evento tem como objetivo in
crementaro futebol amador e
promover a integração entre

os diversos bairros da cidade.
Dos 37 bairros do município,
22 se inscreveram para a dis

puta deste. ano, quando terão

que passar por cinco fases

para se tornar campeão.
Em jogo, premiação em

troféu e medalhas aos quatro
melhores colocados. O time
mais disciplinado, o artilhei
ro, o atleta destaque e a equi
pe com a defesa menos vaza

da também receberão troféus.

Vale destacar a ausência da
Ilha da Figueira, bairro mais

populoso do município, e

campeão em três, das quatro
edições já realizadas da Copa
Interbairros.

A forma de disputa será de
eliminatórias simples, com

jogos de ida e volta em todas
as fases, exceto na final e na

decisão do terceiro lugar, que
será em jogo único. Nas fases

preliminares, caso algum time

vença o adversário por quatro
gols ou mais de diferença no

jogo de ida, estará automa

ticamente classificado à fase

seguinte.
A competição começa no

dia IOde setembro, 'com osjo
gos entre Barra do Rio Cerro x
Barra do Rio Molha, Jaraguá

.

84 x Água Verde, Nereu Ra-

mos x Vila Lenzi, 'Garibaldi x
Rio Cerro I e II, Estrada Nova
x Tifa Martins e Vila Lalau x

Vieiras. Os jogos de volta des
ta fase acontecem no dia 8 de
setembro.

Os demais bairros es

treiam já na segunda fase,
com partidas nos dias 15 e 22

de setembro, com os seguin
tesconfrontos: João Pessoa x

Braço do Ribeirão Cavalo, Rio
da Luz x Barra do Rio Cerro
ou Barra do Rio Molha, Jara
guá 84 ouÁgua Verde xNereu
Ramos ou Vila Lenzi, Santa
Luzia x Vila Nova, Santo An-

. tônio x São Luís, Garibaldi
ou Rio Cerro I e II x Estrada
Nova ou TifaMartins, Vila La
lau ou Vieiras x Centro e Ja

raguá 99 x Três Rios do Norte.
(atual campeão).

HENRIQUE PORTO/AVANTE!
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HENRIQUE PORTO/AVANIT!

NAS BOLINHAS Confrontos iniciais da Copa Interbairros foram
definidos na sorte. Abertura acontece no dia 1º de setembro

Canoagem
Atletas da região participam de
duas competições nacionais

Dois atletas de Schroeder e
outros dois de Jaraguá do Sul

representam o Clube de Ca

noagem Kentucky em compe
tições nacionais de canoagem,
que acontecem nos dias 17 e 18
de agosto, nas cidades cario
cas de Itaocara e'Santo Anto
nio de Pádua. Estas são duas,
das cinco etapas programadas
para o ano de 2013. O Kentu

cky terá uma dupla na catego
ria Duck Misto, formado pelos
atletas Wilson Volz (de Schro
eder) e Francislei Fagundes
(de Jaraguá do Sul), que foram
vice-campeões na temporada
passada. A outra dupla é for
mada pelo schroedense Adil-

son Pommerening, o Pomba,
e o jaraguaense Marcos Zan

guelini, o Zanga, que depois
de conquistar títulos na Duck
nas temporadas passadas, nes
te ano 'optaram por competir
na categoria C2 (onde o atleta
fica de joelho e rema somente

com um dos lados do caiaque).
Além disso, esta é umamodali
dade muito competitiva na Eu
ropa, mas pouco difundida no

Brasil. Na semana. que vem, a
dupla terá ao menos dois bar
cos à disposição. 'para compe
tir. Porém, os mesmos serão
revezados com todas as outras

equipes que optarem por dis

putar essa modalidade.
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Projeto de iniciação no .

hóquei se torna realidade
OLÍMPICA Metodologia e materiais foram desenvolvidos com o apoio da

guaramiren'se Djeniffer Vasques, que pode pintar nas Olimpíadas de 2016

lucas Pavin o kit é para treinamento
de 40 alunos simultaneamen
te, além de capacitação para
os professores. O projeto foi
desenvolvido com Q auxílio da

professora e atleta guarami
rense Djeniffer Vasques, co

ordenadora do projeto Hóquei
Cidadania.

O evento contou com a pre
sença de autoridades como o

Gerente de Desenvolvimento
da Confederação Brasileira de

Hóquei, Daniel Finco. Além da

Com o objetivo de populari
zar a modalidade olímpica

de hóquei, começando pelas es
colas, a empresa Guarani Sport
realizou na noite de ontem, o
lançamento do projeto "Hóquei
Júnior", no Ginásio Rodolfo
Jahn, emGuaramirim. O proje
to consiste no fornecimento de
um novo material para a práti
ca do esporte, mais seguro para
as crianças.

apresentação dos novos tacos

e bolas que serão utilizados, as
crianças realizaram- uma de

monstração para os convida
dos. Vale reassaltar que a mes

ma empresa possui experiência
no ramo, tendo desenvolvido
anteriormente metodologias e

materiais para a iniciação nas

modalidades de tênis de cam

po e voleibol- este em parceria
com técnicos de Jaraguá do Sul.

Djeniffer, que atualmente
ministra aulas para sessenta,

alunos em média por ano, nos
dois pólos existentes no mu

nicípio de ,Guaramirim (São
Pedro e Almirante Tamanda
ré), destacou a importância
do projeto. "É dificil trabalhar
no hóquei, pois trabalhamos
com esforços próprios e apoio
de algumas pessoas, como as

diretoras de escolas e a Fede-
. ração. Então esse projeto foi
uma grande oportunidade que
bateu na minha porta, tendo a

chance de fazer hóquei crescer
e se desenvolver cada vez mais
no Brasil", afirmou a atleta, que
pode ser a única representante
da região nas Olímpíadas-iô.

TECNOLOGIA Desenvolvido em material diferente ao utilizado em jogos, o kit de 'Hóquei Junior' é mais seguro para as crianças

Corrida Rústica

Etapa do Circuito daUnimed terá 300 participantes
No domingo (18), Jaraguá

do Sul recebe a primeira etapa
do Circuito de Corrida Unimed.
A competição é dividida em oito

etapas, passando também por
ltajaí, Tubarão, Joinville, Cri-

ciúma, Florianópolis, São Ben
to do Sul e Chapecó. A largada
está marcada para às çh, na rua
Germano Wagner, em frente ao

Hospital da Unimed de Jaraguá.
Contará com 300 participan-

tes, oriundos de várias regiões kit com número, alfinetes, ca

de Santa Catarina e do Paraná. miseta, bag e chip descartável.
A prova, destinada a homens e Além disso, qualquer atleta que
mulheres acima de 16 anos, terá cruzar a linha de chegada rece

atletas profissionais e amado- berá medalhas de participação,
.

res. Cada corredor ganhará um , alémde concorrer a um .iPa4_.

SC Jaraguá
Aprovado

,

Foi votado e aprovado na tar
de de ontem, na €âmara Munici

pal, o projeto que autoriza o re

passe de verbaspara o SportClub
Jaraguámanter seus projetos so
ciais e de escolinhas. Sete verea
dores votaram a favor do projeto
e dois se abstiverani. Um deles
foi o vereador Jeferson Luiz de

Oliveira, que por coincidência é
o presidente interino do Grêmio

Esportivo Juventus. O outro foi o
.

vereador Amarildo Sarti.

AcoIjs
Aniversário

Além do grande evento da
Corrida Rústica da Unimed, que
acontece no domingo, os aman
tes deste esporte tem outro mo

tivo para comemorar. Fundada
em 16 de agosto de 2008, a és
sociação dos Corredores de Rua
de Jaraguá do Sül (ACORJS) -

que tem como objetivo promo
ver a integração da comunidade,
através de corridas, visando saú
de e qualidade de vida - comple
ta hoje cinco anos de vida.

Basquete
Dois jogos hoje

O, basquete sub-is feminino
de Jaraguá do Sul iniciou na noi
te de ontem, sua caminhada no

hexagonal final do Campeonato
Catarinense, contra a equipe do
Criciúma. Hoje, as garotas en

tram em quadra duas vezes: às

uhso, para encarar Porto União

(no Evangélico), e às 19h, parajo
gar contra a São Bento do Sul (no
Beira Rio). A equipe comandada
por Julio Patricio busca o quarto
título estadual na categoria.

'Juventus

Base em campo
As equipes de base do Ju

ventus retornam a tampo nes

te sábado (16), em partidas
válidas pela quarta rodada do
returno Campeonato Catari
nense da.Divisão Principal. Os
Molequinhos encaram o Avaí,
no Estádio João Marcatto. Os

Juvenis,' comandados por Edu
ardo Rodrigues jogam primei
ro, às 13h30. Na sequência, às

. lSh30, os Juniores atuam sob
o comando de Márcio Ventura.
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RAFAEL RlBEIROICBF

CAÇA-NíQUEIS Cachê de amistosos, como o desta quarta-feira, sofriam desvios

.Jornal denuncia
novo desvio de
verbas na CBF
AMISTOSOS Estadão apura que parte das cotas referente a

amistosos eram depositadas em contas nos Estados Unidos

Uma parte do dinheiro

pago à Confedera

ção Brasileira de Futebol

(CBF) pelos amistosos da

seleção nunca chegou ao

Brasil. Era desviada para
contas dos Estados Uni

dos, registradas em nome

de Sandro Rosell, atual

presidente do Barcelona e

ex-representante da Nike
no Brasil. As informações
são do jornal O Estado de
S. Paulo, que diz ter tido
acesso a fontes e documen
tos exclusivos.

Segundo a publicação, a

ISE, empresa responsável
por organizar os amistosos
da seleção, recebia cerca de
1,6 milhão de dólares como
lucro de cada partida. Des
te dinheiro, apenas US$
1,1 milhão era repassado à
CBF como pagamento do
cachê. O restante, cerca

de US$ 500. mil, não era

contabilizado. E os doeu
mentos obtidos pelo Esta

dãomostram que ao menos

US$ 450 mil foram parar
em contas dos Estados

Unidos, em uma empresa
da propriedade de Sandro

Rosell. Outro documento,
válido pela organização de
outros 24 amistosos, mos
trava o pagamento de qua
se US$ 11 milhões para a

mesma empresa dos Esta

dos Unidos. Novamente, o
valor desviado era de apro
ximadamente US$450 mil
por cada partida.

Sandro Rosell manti
nha amizade com Ricardo

Teixeira, ex-presidente da
CBF. Os dois tiveram vá":
rios acordos comerciais

quando o catalão represen
tava aNike no Brasil.

Barcelona
Messi é dúvida,Neymar titular

. Restando quatro dias

para a estreia do Barcelona
no Campeonato Espanhol,
o melhor jogador do mun

do ainda é dúvida para o,

duelo contra o Levante, no

domingo, no primeiro com- dúvida para a partida que

promisso "para valer" do inicia às. 14h. Já Neymar,
time na temporada. lionel principal contratação do

Messi, sentindo desconfor- Barça na última janela de

. to e sobrecarga na .perna "_ transferências, "deve . s�l'
esquerda, não treinou e é confirmado como titular.

NBA

FabMelo
troca de time

Em seu segundo ano

na NBA, Fab Melo terá
uma nova casa. O brasilei
ro, draftado no último ano

na primeira rodada pelo
Boston Celtics, maior cam
peão da liga com p títulos,
deixará o time verde e irá

para o Memphis Grizzlies.
Na temporada passada,
Melo teve médias de 9.8
pontos, 6 rebotes e 3.1 tocos.

Tênis

Tsónga fora'
do'USOpen
Depois de machucar o

joelho contraErnestsGulbis
e ter que abandonar Wim

bledon, Jo-Wifried Tsonga
ficará de fora de mais um

Grand Slam. Recuperando
se de lesão, o francês anun
ciou que não disputará o

US Open, que tem início no
final deste mês. O número
8 do mundo está afastado
desde o final de junho.

Atletismo

Brasileiros fazem a final
O Brasil estará na final

do revezamento 4x400m
no Mundial d� Moscou,
que acontece na tarde

desta. sexta-feira. Nas

semifinais, a equipe for
mada por Pedro Luiz de

Oliveira, Wagner Cardo

so, Anderson Henriques e

Hugo de Sousa garantiu a

vaga com o sexto melhor

tempo, com 3minols09, a
melhor dos brasileiros na

temporada.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO - TURNO

5° Vitória +3 22 14,6 4 52

6° Corinthians-2 22 14 5 7 2.13 6 7 52

7° Atlético-PR -2 20 13 5 5 3' 23 20 3 51

8° Internacionaf-2 20 12 5 5 ,2 21 18 3 56

9° Vasco +1 19 14 5 4 5 20 ,23 -3 45

10° Bahia-l 19 14 5 4
...
5 13 16 -3 45

11° Flamengo 18 144 6 4 17 \16 1 "43

12° Goiás 18 144 6 4 13 18 -5 43

13° Ponte Preta 15 13 4 3 6 18 ,21 -3,38

14° Fluminense 15 14,4 3 7 17 20 -3 36

15° Atlético-MG +1 15 13' 4 .3 6 13 !18 -5 '38
16° Santos-l 15

! 12'3 6 3 14 12 2 42
,

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

iA- RODADA Grêmio 3xl Cruzeiro

Criciúma 3xO Náutico Goiás 1xl Flamengo
Atlético-MG 2x0 Bahia Ontem

Santos :lJ<1 Vasco 19h30 - S. Paulo x Atlético-PR *

Vitória 3xl Ponte Preta 21h - Botafogo x Intemacional*
Coritiba 1x1 Portuguesa *encenadosapósofechamento
Fluminense OxO Corinthians da edição
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CONSÓRCIO DE f'MÓVEIS BRADESCO.
SUA CASA. NOVA A PAR'TIR DE R$ 441,171 MENSAIS. USE SEU FGTS.2

t:wi�te,.� @BrãçJesco"
i • c_""" 1 facebôok.eom/Bradesco

�-�-:;._�--�
�_: ��_- ::ç�j:ll!�ai)�·t?la:nos na medida cer1ª,para você tirar

os seus
-

projetos do papel. Ligue 0800 887 1580
_.

ou acesse consorciobradesco.com.br e faça uma

simulação. Se preferir, fale com o Gerente Bradesco.

·tonsorciobradesto.cÔf1l.�r
.

. .�
Central de Atendímentó Brcadesco Co.nsórcios 40MA43�;;';>

-
.

para capitais e regiôesernetropolitanas • 01fÓ9-722-4436...
para as demais localidades. SAC Bradesco Consórcios
0800 72í nô6-ó·SACPeficiência-Atfelitiva-Gu.de Fala
0800 722 0099 • Óuvidoria 08.00 727 9933
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