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CSMprecisa
da vitória
Apoio da torcida é
fundamental para ajudar
a equipe de Jaraguá a se

recuperar na liga. Partida
contra o São José inicia às

2oh15, naArena. pAGINA 21

a

Mostrado
OCPnaFameg
Exposição 'Viajante do Tempo',
que resgata antigos anúncios
publicados no jornal O Correio
do Povo, está aberta à visitação
até o dia 19 de
setembro.

Merca

Jaraguaense
naFacisc
Christiane Hufenüssler integra
a nova diretoria da Federação
das Associações Empresariais
de Santa Catarina RONALDO
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A estudante Vanessa Machado, 16 anos, da Escola Alfredo Zimmermann, de Guaramirim, precisa de
uma cadeira de rodas maior para se locomover e acompanhar as aulas com mais conforto. PÁGIf.'jA 4

Data das provas do concurso
público de Jaraguá é alterada

<,

MAIS TEMPO O prazo, inicialmente marcado para o dia 29 de setembro, foi adiado para 6 de outubro,
À expectativa dos organizadores é que mais de cinco mil candidatos disputem as 173 vagas.-pÁGINA 8
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Psicoterapeuta

«t: tã
"

E..Jn ao...

Depois da epidemia de "com certeza" no vocabulário
do povão, agora a nova mania linguística: Começar

as frases com ENTÃO ...

Esta expressão tem sentido amplo (no já amplo uni
verso da língua portuguesa), vai de advérbio a interjei
ção, mas sempre dando um sentido de concluinte, de re
solução. Troca-se sem problemas de entendimento por
seus sinônimos, LOGO E PORTANTO.

Qualquer entrevista atual inicia-se assim: "Então ...

(segue-se explicando).
Creio que nós, psicólogos, colaboramos nisso (não pode

se falar em culpa para psicólogos, dizem...): sempre que as
sisto a uma entrevista de psicóloga na1Vaparecemmulhe
res (nunca homens, né?) de cabelo comprido, ondulado e

solto, com roupas esvoaçantes, com um belo quadro atrás
da confortável poltrona e a frase se inicia: "Então ..."

Daqui a pouco ressuscitam o "A NÍVEL DE" que, na

verdade, nunca morreu. Ele adora incorporar nas en

trevistas de seleção, justamente naquele cara de sapato
preto e meias brancas, enfiado em camisa de botões um
número abaixo da medida.

Falando nisso, O VAI SERmatou e enterrou o SERÁ!
Tadinho! SERÁ, se nos ouve, aí no além, leve para seu lado
o ENTÃO, O COM CERTEZA E SEU FILHO BASTARDO,
O CONSERTEZA. Que sejam (nunca sejem) acompanha
dos pelo "a nível de" e que lá fiquem, na eternidade.

E os néscios do "vamos estar encaminhando"? São

abobrinhas rebuscadas, e só! Ou trata-se de grave do

ença, chamada gerundismo, que contagia os atenden-.
tes de telemarketing.

Ironias à parte ... É preciso cuidado maior tanto com

o conteúdo (o que se diz) quanto com a forma (como é

dito) de se comunicar. Passa-se boa impressão e credi
bilidade. Ouviram, candidatos em processo seletivo e

profissionais que falam ao público?

·COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraQredacao@ocorreiodopovo.com.br

CUltora
Scar é citada
em catálogo

o complexo cultural da Sociedade Cul
tura Artística (Scar) de Jaraguá do Sul é

mais uma vez referência no Anuário Viva
Música. O catálogo reúne as principais es

truturas culturais do País e é utilizado como
fonte para produtores, artistas é_ especia
Iístasno.assunto para definir as agendas
de apresentações. Os textos são bilíngues
(português-inglês). para atender leitores
brasileiros.e estrangeiros, em 79 países.

CO ENTÁRIO

. Me inveja, vai!
Depetir cansa, enfada, mas fa
.ftzer o quê? Dizem que a repeti
ção é amãe do aprendizado, então,
respeitemos essa idosa "senhora:'.

Quantas vezes já disse aqui que é

magnífico ser invejado, nada me

lhor na vida que saber que os ou

tros rangem dentes por nós... Que
rem ter o que temos e não têm ...

Querem ser o que somos e não
são... Que beleza, que felicidade
saber-se invejado! O problema da

inveja é todo do invejoso, não do

invejado, que está lá em cima, em
posição de admiração alheia.

Vim até aqui, leitora, leitor,
para dizer que fiquei sabendo
de uma jovem mulher que sofre

"bullying" adulto dentro da re

partição em que trabalha, tudo

lUIZ CARLOS PRATES
porque ela é "certinha", como

lhe dizem os colegas críticos. A

moça faz o que tem que fazer de
modo oportuno, na hora certa,
faz bem feito, não joga tempo
fora, não vai e fica no banheiro
lendo o resumo das novelas e

olhando para as unhas, é, en

fim, uma funcionária pública
que "fustiga" os colegas pelo
jeito correto de ser. Claro, ima
gine uma funcionária pública
exemplar, bah, vai ser odiada,
detestada e até mesmo o chefe

• Burros
Quem são os-burros? Com a devida vênia, leitor, so

mos nós, os trabalhadores. Leia esta da Folha: - "Depu
tados - federais - poderão pedir reembolso de até R$
14.700,00 mensais para combustíveis e lubrificantes

"

ChITa, e mais outros "enchimentos mensais de bolso "

Agorame diga, onde é que o cara vai com tanta gasolina
por mês, que conversa é essa? Nem taxista gasta isso

pormês com gasolina. Só o auxílio paletó emoradia que
certa gentinha ganhajá faria a festa de milhões debrasi
leiros. Mas um dia haverá "justiça", a Justiça do povo...

• Fotos
Uma atriz de novelas está dizendo numa revista que

quando ela se sente num daqueles dias ruins, achando-se
feia, procura por fotos dela ao tempo em que fazia en

saios fotográficos sensuais. Diz que se sente bem. Pois
tenho uma amiga que foiMiss Rio Grande do Sul que diz

a repreende, lembra-a a todo mo
mento que não precisa ser assim,
tão "exatinha" ... Pode isso? Claro

que pode. E isso só não tem essa

intensidade nas empresas priva
das porque essas têm donos, vi
sam ao lucro. Mas se deixar...

Se você quiser ser rnalvista no

trabalho, ser antipático na reparti
çãopúblicaouservítimadebullying
na escola, seja cumpridor dos deve
res , faça tudo do melhormodo que
lhe for possível, seja pontual, bata o
ponto e fique no trabalho, não faça
comomuitos "médicos" que batem

•

o ponto e dão no pé...
Émuito bom ser invejado pela

proficiência e pela decência. Os

outros que fiquem em seus casu

los do nada. Optaram por isso ...

que não, por nada ela vai procurar por fotos dela do pas
sando. Ver aquelas fotos a faz ficar deprimida, aquela be
leza viçosajá não lhe está mais no espelho-atual davida...
Ela tem razão, recordar não é viver, recordar é sofrer, Se
o passado foi bom e o presente ruim, sofre-se. Se o passa
do foi ruim para que recordá-lo? Ese o presente é bom,
por que virar a cabeça para o passado? Os budistas têm
razão: ou a felicidade está aqui e agora ou não está. Estou
pensando nas minhasmuitas fotos...

• Falta dizer
O artigo tem por título: Na Rota do Enfarte. No

primeiro item, 'lê-se: "Colocar o trabalho antes de
mais nada e sua pessoa e saúde no secundário é tiro e

queda". Diachos, discordo. Para muitos, o trabalho é
o grande remédio para evítaro enfarte de vidas pes
soais e domésticas danosas ...

MOBILIZAÇÃO NO SANTO ANTONIO
Cerca de 300 pessoas participaram do Dia da Cidadania. O evento

.

foi realizado no sábado passado, no bairro Santo Antônio, pelo
Centro de Referência de Assistência SO.cial daquela comunidade.
Foram oferecidos serviços para atendimento aos moradores, como

, orientações sobre os benefícios do INSS, aposentadoria, entrega de
mudas de árvores nativas, além de atividades de lazer para crianças.

Coropá
Dia da Banana

Nessa semana serão realizadas diver
sas atividades em Corupá para comemorar

o Dia da Banana. Na quinta-feira, dia 22,
.acontece no Salão da Igreja Evangélica o

Fórum Tecnológico de Bananicultura sobre
novas técnicas de manejo da fruta.

CUrsa

Aprendizado rural
A Secretaria de Desenvolvimento Regio

nal está com as inscrições abertas para o cur

so de técnicas de gestão de negócios agrope
cuários com enfoque no empreendedorismo
e na liderança. O aprendizado é gratuito e o

número de vagas é de 16 inscritos. Informa

ções pelo telefone 3276-9200.
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CURSO PARA GESTANTES

(47)"$$13-6970
Rua Jorge Czerntewicz, 907 - Czerniewicz 1 Jaraguá do StJ. - se

(47) 3273.S5aa I (47) 3371'"8438
Rua Bertha Weege, 2450 -Jaraguá 99 {laraguá do Sul - se

Fale conosco

com

EDITORIAL

Potencial turístico
A região do Vale do Itapocu tem um

rlpotencial de turismo ecológico
muito grande e que merece uma aten

ção mais profissionalizada. A beleza da
Mata Atlântica revela opções para de
sencadear pacotes turísticos para diver
sos tipos de públicos.

Os amantes de caminhadas, prati
cantes de voa livre e ciclistas, ou famí
lias interessadas em encontrar um sos

sego junto a essa beleza natural cercada

pela Serra do Mar, são os clientes que
podem ser atraídos para conhecer a re
gião e apreciar esses encantos.

O município que souber fazer um tra

balho bem elaborado para descobrir pro
dutos turísticos dentro desses cenários terá
a oportunidade de atrair negócios ligados
ao ramo. Quem vive do turismo sabe iden
tificar os bons mercados para atuar e fazer
essas iniciativas renderem.

O Vale do Itapocu tem condições, de
forma integrada, de se apresentar como

uma força diferenciada no Estado nesse

segmento. Algumas iniciativas estão sen
do trabalhadas, como o projeto de cami
nhadas pelo interior.

"
Vale do Itapocu tem condições, de forma
integrada, de se apresentar como uma

força diferenciada no turismo.

Há também urn trabalho desenvol
vido pelo Estado e o Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar) para a

implantação de roteiros específicos em

cada município, com diferenciais que
apresentam a riqueza cultural de cada
uma dessas terras. Está sendo realiza
do urn levantamento nas comunidades
rurais e um estímulo para as pessoas se

qualificarem em cursos específicos para
colocar em prática o projeto "Acolhida na
Colônia". Uma boa iniciativa para difun
dir urna riqueza de imenso valor.

• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Patricia Moraes· redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.hr·Assinatnras: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 9161
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* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento do jornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� O Correio doPouo utiliza pape/produzido apartir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe este jornal para outro leitor.

tOBITUÁRIO
• TERESINHA LEIERMENDONÇA morreu

sábado, dia 17, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 74
anos e deixou enlutados filhos, genros, noras,
netos, irmãos, demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado domingo, dia 18, e as

despedidas ocorreram no Crematório Catarinense.
• MOACIRDERETII morreu na última

sexta-feira, dia 16, em Jaraguá do Sul. Ele e�a
funcionário da Audicont Contabilidade. Tinha 71
anos e deixou enlutados esposa, filhos, genros,
noras, netos, mãe, irmão, demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado no sábado,
dia 17, no Cemitério Municipal do Centro.
• IRENE COSTAORLADIM morreu sábado,
dia 17, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 58 anos

e deixou enlutados filhos, genros, noras,
netos, irmãos e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado domingo, dia 18, no
Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04789
19 17.498 500.000,00
2º 39.415 34.200,00
3º 25.591 33.600,00
4º 61.419 32.800,00
5º 07.352 31.940,00

QUINA
SORTEIO Nº 3268
16 - 49 - 52 - 76 - 80

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1375
01 - 03 - 06 - 09 - 10
21 - 28 - 30 - 31 - 42
57 - 59 . 60 - 61 - 68
83 - 85 - 87 - 90 - 93

MEGASENA
SORTEIO Nº 1522
05 - 08 - 23 - 32 - 33 - 56 .

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1203
Primeiro Sorteio
06-17-27-29-41 -42
Segundo Sorteio
01 - 05 - 14 - 22 - 43 - 47

Saúde

Hospital é
aberto ao público

O Pronto Atendimento do

Hospital da Unimed de Jaraguá
do Sul iniciou as atividades no úl
timo final de semana. Os serviços
são destinados para os clientes
conveniados com a cooperativa e

aqueles que buscam assistência
de saúde particular. Também está
em funcionamento o centro de

. imagem e laboratório de análises
clínicas. O empreendimento possui
quatromilmetros quadrados de área
e capacidade diária para cerca de 250
atendimentos. A unidade fica locali
zada na Rua GermanoWagner, Bair
ro Centenário, telefone: 3270-1400.

" Sempre que algo grande
é feito de maneira

ineficiente, surge
uma nova

oportunidade.
Bilionário
americano Jeff
Bezos, dono da
Amazon.

•
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Vanessa precisa
de urna cadeira
APOIO Mobilização
em Guaramirim irá

arrecadar dinheiro

para comprar um novo

equipamento à jovem

Natália Trentini

A trava de segurança das ro-
1""\das não funciona, o apoio
para sustentar os pés é curto

demais, o encosto da cabeça e

braços está desgastado. Muito
antes de chegar a este ponto,
a cadeira de rodas de Vanessa

Machado, 16 anos, já deveria
ter sido substituída. Por falta
de recursos, a família não pode
comprar um novo equipamen
to, mas uma ação beneficente
deveajudar a resolver o proble
ma e darmais qualidade de vida
a essa jovem.

No próximo sábado, acontece
um show onde o único objetivo é
arrecadar dinheiro para comprar
uma cadeira e novos equipamen
tos de estimulação para Vanessa.
A jovem tem paralisia cerebral
decorrente de uma complicação
na hora do parto. A lesão trouxe

limitações motoras e na forma

ção física, E ela não consegue
caminhar ou se expressar com

clareza, através da fala.

Entretanto, a capacidade
cognitiva de Vanessa não foi
afetada. "No começo ela estu

dava na Apae, mas como ela
tinha condições de aprender
normalmente, passou a frequen
tar a escola desde os seis anos",
contou.a mãe, Santina Barbosa.

Acompanhada da professo
ra, Izalete Starowsk, ela assiste
as aulas regularmente na Es
cola Estadual Alfredo Zimmer
mann. Ajovem utiliza um com

putador e a ponteira, uma haste
fixada na cabeça para facilitar a
digitação. O ritmo de realização
das tarefas é menor, mas a con

vivência em sala de aula é fator

importante para o desenvolvi
mento da socialização.

"Ela é muito aceita dentro
da sala. Sua compreensão em

meio ao ambiente é perfeita. É
bastante emotiva, sente tudo

aquilo que um adolescente sen
te nessa fase", comentou Iza
lete. A cumplicidade das duas

ultrapassa a relação profissio
nal, mesmo com apenas quatro
meses de convivência.

O canal de comunicação
de Vanessa são os olhos, as ex
pressões faciais e a sonoridade.
Mesmo reduzida a poucos movi

mentos; o desconforto da cadei
ra pequena é evidente. Segundo
a professora, as reclamações de

LÚCIOSASSI

B I n Servidoras da Secretaria de Saúde preparam os kits

que serão entregues 'às mamães que irão participar do curso

dor nas costas são recorrentes.
A iniciativa de buscar os re

cursos partiu de um completo
estranho, que agora se tornou

amigo de Vanessa. O cadeirante
LeandroVenâncio sensibilizado
ao ouvir relatos do motorista do
ônibus adaptado que transpor
ta ambos pela cidade.

"Vim na escola para conhe
cer a situação, é um risco pra ela
continuar assim. A mãe dela é

sozinha, então pensamos nesse

show", explicou. O evento tem

como atração principal os can

tores Henrique Lemes, Marjory
Porto e Kauê Alexandre, que
abriram mão do cachê para
contribuir com a ação.

SHOW BENEFICENTE
• Quando: Sábado, 24 de agosto,
19 horas

• Onde: Live Club - Rua 28 de

Agosto (próximo ao portal de
acesso ao município)
·Ingressos: Custam R$ 15
e podem ser encontrados
no Posto Maiochi, Posto
Mime no bairro Avaí, Estética
Ivanir Tonon, Supermercado
Super Treis e na escola. Em

Jaraguá do Sul nos pos-tos
Mime da Weg II e Matriz.
Será permitida a entrada
de menores acompanhados
por responsáveis.

LÚCIOSASSI

DEDICAÇÃO Apesar das limitações da aluna, a professora Izalete
disse que Vanessa mostra muita força de vontade em aprender

Guaramirim

Saúde oferece curso para as gestantes
As dúvidas que afetam mui

tas mulheres durante a gravidez
são o ponto de partida para um
curso realizado anualmente pela
Secretaria de Saúde, em Gua
ramirim. As inscrições para as

gestantes que buscam orienta

ções estão abertas, serão ao todo
cinco encontros semanais com

diferentes profissionais.
A mãe de primeira viagem,

Maica Guesser, 30 anos, resolveu
participar assim que ficou saben
do do curso. A oportunidade de
dividir as alegrias e ansiedades
da gestação com outras pessoas
é extremamente importante para

, ela. "Nunca acompanhei de per-

to os cuidados com uma criança,
todos falam que existe o instinto

materno, mas sempre tem algo
a mais que podemos aprender",
comentou.

A equipe do Núcleo de Apoio,
a Saúde Família (Nasf) conduz
os encontros. O desenvolvimento
de trabalhos com grupos especí
ficos é um dos campos de atua

ção do grupo. É trabalhado com

psicólogo, nutricionista, enfer

meira; fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional, fonoaudióloga, as

sistente social e médico clínico

geral. Diante do grande número
de chamados de emergência en

tre pais,_ os Bombeiros Voluntá-

rios irão integrar a capacitação.
Além das futuras mães, fami

liares também podem frequentar
o curso. O ideal é que pelo menos
mais uma pessoa acompanhe as

palestras. "É um apoio e como o

período é delicado, quando a ges
tante precisar faltar ela vai acabar
recebendo as informações", disse
a fonoaudióloga, Bruna Coelho.

o curso inicia no dia 3 de
setembro e pode ser feito em

qualquer período da gestação.
As inscrições são gratuitas e

podem ser feitas diretamente.
na sede da secretaria, ou pelo

telefone 3373-6255.
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Programa ajuda na
regularização do lar

Jaraguá do Sul foi inscrita no projeto federal 'Papel
Passado", que destina recursos para ordenar os loteamentos

Verônica Lemus

Depois de oficializar, na
semana passada, o in

teresse em aderir ao progra
ma federal 'Papel Passado'
para regularização fundiária,
a Secretaria de Habitação
de Jaraguá do Sul espera o

lançamento do projeto com

a confirmação de que o mu

nicípio será contemplado
para dar início aos trabalhos.
Através do 'Papel Passado', a
Prefeitura receberá recursos
para contratação de empre
sa que fará a regularização
dos loteamentos irregulares
da cidade. Os valores ainda
não foram definidos.

Com a adesão ao pro-

grama federal, o secretário
de Habitação de Jaraguá do
Sul, Antônio Marcos da Sil

va, explicou que o setor terá
três frentes de atuação para
legalizar 110 áreas passiveis
de regularização do muni

cípio. A primeira frente será
realizada pela Prefeitura em

parceria com a Associação
dos Municípios do Vale do

ltapocu (Arnvali) e da Com
panhia de Habitação (Co
hab), com recursos e equipes
próprias. Essa frente tem

trabalhado com dez áreas

irregulares.
A segunda frente tem

como responsável o Estado,
através do programa 'Lar

Legal', ao qual a prefeitura

EDUARDO MONTEClNO

'- S Ao Moradores do Loteamento Souza, no Bairro
Três Rios do Norte serão atendidos pelo programa

aderiu no início de março
deste ano. A empresa, con
tratada pelo governo esta

dual, vem trabalhando em

quatro áreas irregulares. Já
a terceira frente, conforme
o secretário, deve ficar com
o governo federal, através do
programa 'Papel Passado'.

"Somente com o Lar

Legal, o município não

conseguem abranger todas
as áreas irregulares, então
vamos analisar as áreas
restantes para definir quais
ficarão com o projeto 'Papel
Passado' ", disse Silva. Ele
acrescentou que assim que
sair a confirmação de que
Jaraguá fará parte do pro
grama federal, a secretaria

espera ter definido pelo me
nos uma área irregular para
o início dos trabalhos. As
áreas que ainda não estão
em nenhuma das frentes
estão sendo acompanhadas
pela prefeitura, que está
analisando a situação de
cada uma, conforme asse

gurou o secretário.
O 'Papel Passado' vai

funcionar de forma seme

lhante ao 'Lar Legal'. Uma
empresa, que será contrata
da pelo município, irá fazer
o levantamento da situação
das áreas irregulares, para
ver quais têm chances de
serem regularizadas ou não.

Após essa definição, será
feita reunião com os mo

radores dessas localidades
para adesão ao programa.
Ao aderirem, a empresa abre
o processo de regularização.

... esta "P. tira' es

Organizadores da Schützen
querem resgatar a tradição

(em outubro)", informou
o presidente. Além disso,
o presidente do comitê

organizador da Schützen
fest, Marcelo Prochnow,
informou que' haverá mu

daiiça na estrutura do Par
que de Eventos. "No pavi
lhão A teremos as bandas
'show", como a Vox 3. No

B, serão as bandas de mú
sica alemã, e no C teremos
as bandas de bailão", afir
mou Prochnow.

Além disso, o espaço
para a apresentação e co

mércio dos produtos arte
sanais será aumentado e

haverá maior valorização
das comidas típicas ale
mãs. Também haverá dois

desfiles, nos domingos da
semana da festa, sendo

que o segundo será aberto
para atiradores e majesta
des que participaram das

edições da Schützen du
rante os 25 anos.

O preço dos ingressos
será .o mesmo da edição
passada, sendo entrada

gratuita nos quatro pri
meiros dias, e R$ 10 e R$
5 nos demais.

No ano em que a

Schiitzenfest completa 25
edições, a organização do
evento decide resgatar o

caráter tradicional e cul
tural da festa, eliminan
do atrações como tenda
de música eletrônica, au
mentando a quantidade
de estandes de tiro e vol
tando a realizar a festa du
rante 11 dias. A Schützen
está programada para os

dias 10 e 20 de outubro,
no Parque Municipal de
Eventos.

Segundo o presiden
te da Fundação Cultural,
Leone Silva, nos últimos
anos a festa estaria de-

caindo, tanto que passou
a ter apenas quatro dias
de duração no ano passa
do. Para voltar ao clima

típico da tradição germâ
lotes. Esse valor poderá ser nica, a organização está

parcelado, em parcelas de negociando as contrata

R$ 50 ou R$ 60 reais, que ções de bandas e de ou

só começarão a ser pagas tras atrações, buscando

quando a documentação já aquelas com caráter mais
tiver sido providenciada",' tradicional.
disse Silva. Todos os deta- "Estamos negociando
lhes serão explicados aos com uma banda da Áus
moradores durante a reu- tria, que estará pela região

Moradores são orientados
sobre processo de legalização

O programa estadual
'Lar Legal' de regularização
fundiária começa a mostrar

os primeiros resultados,
desde que os trabalhos fo
ram iniciados efetivamen
te em junho deste ano. De
acordo com o secretário de

Habitação,AntônioMarcos
da Silva, a empresa respon
sável pelas regularizações
vai dar início aos processos
de certificação começando
pelos loteamentos Souza,
Doris Becker e Pedro Flor,
localizados no Bairro Três
Rios doNorte.

Uma reunião foi mar

cada para amanhã com os

moradores dos loteamentos,
às 19h na Igreja São Roque,
para que eles façam sua ade
são ao Lar Legal. O secretá
rio explicou que aqueles que
desejarem regularizar seu

terreno terão uma despesa
de R$ 900 reais para pagar
pelo trabalho que a empre
sa fará até a certificação dos

nião. "Quem não aderir, não
terá seu terreno regulariza
do, e só serão regularizados
os terrenos ocupados, não os
que estiverem vagos", desta
cou o secretário.

Desde junho, a empresa
vinha medindo os terrenos,
preparando documentação
comprovando que as áreas já
estavam consolidadas, - ou

seja, que já havia moradores
no local-, a fim de identificar
os loteamentos passíveis de

regularização ou não, como
aqueles em áreas de risco.

Segundo o secretário,
nas áreas recuperáveis se

rão feitas melhorias como a

construção de mUJ:Qs.

Aqui os servidores púbUcos catarinenses
têm crédito mais fácil para

a vida não ficar difícil

� Sem consulta ,.Crédiio com . Sem cobranca de
r ao SPC!Serasa. � excelentes taxas 'seguro e tarifas

� Sem abêHtlfâde):�sem integralização
canta-corrente < de cota capital

•
SANTINVEST

SISTEM .. fIN .... CEIIlO

_ 0800 48 0506
- opçÃO 1 - CRÉDITO PESSOAL -

1ilvBl!e�de�asatadas8hàs17h .
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Repasses continuam em queda
Demonstrativo financeiro dos sete

primeiros meses de 2013 revela que
os repasses constitucionais do Estado e

da União continuam abaixo do que es

tava previsto no Orçamento da Prefei
tura de Jaraguá do Sul. Em números
absolutos, o ICMS é o que mais preocu
pa, com R$ 4.480 milhões a menos de

janeiro até julho (a receita prevista era

de R$ 90.051.288,66 e a registrada foi
de R$ 85.563899,23). Depois, o FPM

(Fundo de Participação dos Municí-

pios) mostra o pior desempenho, com,

R$ 2.325 milhões abaixo do orçado, que
era de R$ 28.954.609,16 e ficou, em R$
26.628.868,60. A explicação para que
da está no cenário nacional. No início
do ano, os economistas falavam em uma
previsão de crescimento do PIB de até
3,5% ao ano, e agora'as revisões apon
tam para algo ao redor de 2%. "Esses

repasses tanto do ICMS quanto do FPM

acompanham o desempenho da econo

mia do país. Se as coisas não vão bem,

sentimos no caixa", explica o prefeito
Dieter Janssen ao avaliar os números.
E a situação só não é mais difícil porque
as receitas próprias tiveram um cresci
mento de 10,81%, com destaque para o

IPTU (previsto em R$ 13,5 milhões e al

cançando R$ 14,5 milhões) e o ISS, que
passou de R$ 13,7 milhões para R$ 14,8
milhões. Na balança, o resultado até ago
ra é de uma arrecadação de R$ 150.081
milhões, enquanto que o orçado foi de
R$ 152.537 milhões.

Saúde commais caixa Folha consome 44%
Os números comprovam que o governo vem dando atenção -

especial para a Saúde. De janeiro até agora, o setor recebeu R$
22,65% do Orçamento geral. Pela lei, o índice deve ser de R$
15%. Boa parte do investimento tem sido feito para diminuir as
filas para consultas com especialistas, cirurgias e exames. Já a

Educação recebeu 26,88% do Orçamento, quando o mínimo

exige 25%. Desse montante, 87% vai para despesas com pessoal.

Nos sete primeiros meses do ano, 44,n«>AÍ do Orçamento da
Prefeitura de Jaraguá do Sul foram gastos com despesa de pessoal.
Se o período considerado for de julho de 2012 a julho de 2013, o

.

montante émaior, de 46,13%. O que revela que o governo vai cum

prindo com discurso de diminuir o peso para aumentar o investi
mento. Aliás, a capacidade deinvestimento já apontamelhora, pas
sou de 3,58% para 5%. Ameta é chegar em 2016 commais de 10%.

Ex-presidente
lamenta

Ex-presidente da comis
são provisória do PSD, Cario
ne Pavanello diz que entende
a motivação de José de Ávila
para deixar o partido, embora
lamente a baixa. "Vamos per
der uma liderança importante,
que sempre fez uma excelen
te votação, tudo porque o Ivo

(Konell) continua' querendo
colocar 'goela abaixo' as suas

vontades", avalia. Pavanello,
que hoje é vice-presidente,
ainda afirma que não pretende
levar a discussão para a exe

cutiva estadual. "A Cecília é a

presidente e terá que resolver
a situação".

Vereador Eugênio Juraszek (PP), depois de conferir in loco, elogiou
trabalho da Secretaria de Obras, na Barra do Rio Cerro. "Prevenção antes

da época das chuvas, isto é respeito à população jaraguaense".

Inquérito aberto
Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar pos

sível irregularidade por parte da Viação Canarinho na prestação
de serviços aos usuários portadores de necessidades especiais. O
promotor responsável é Belmiro Hanisch Júnior.

Coletiva de imprensa
Prefeito Laura Frõhlich (PSD) convocou a imprensa

para coletiva nesta quarta-feira.Apauta vai desde a progra
mação de aniversário à situação econômica do município.

..
'

Reforma Regularização
Comissão de Justiça

aprovou ontem, em regime
de urgência, projeto que
autoriza o Executivo' a in-,
vestir R$ 60 mil em refor
mas no abrigo infantil. A

pressa é para garantir uma
estrutura melhor para as

crianças e adolescentes

que lá vivem.

Dando sequência ao pro
jeto de regularização fundiá
ria, a Secretaria de Habitação
realiza amanhã reunião com

.

moradores de três loteamen

tos, Alcebíades de Souza, Pe
dro Flor e Doris Becker, no
Três Rios do Norte. A previ
são é que cerca de 300 famí
lias sejam beneficiadas.

TERÇA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2013
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Grupo de Trabalho formado
para discutir o sistema de

transporte coletivo faz a primeira
reunião amanhã. O encontro está

agendado para as 19h30, na
Câmara de Vereadores.

• • •

Presidente do Issem, Justino
da Luz diz que o PT ainda

não discutiu os rumos para eleição
de 2014, pOl isso, seria prematuro
falar em apoio a Marcos Scarpato

para deputado estadual.

• • •

Com outubro se aproximando,
aumenta movimentação nos

bastidores para troca de partido.
Porém, como a eleição é estadual
e nacional, o número de trocas
não deve ser tão expressivo.

• • •

Secretaria de Saúde de Guaramirim
continua sem titular. Segundo o

vice-prefeito, Paulo Veloso (PSDB), a
definição deve demorar mais alguns
dias, porém, ele dá uma pista. "Os
três nomes apontados são da área".

.. .. .

Nem bem iniciaram e as obras
do elevado no acesso a Schroeder
já complicam o trânsito. A situação

tende a piorar porque não foi
elaborado um plano B com'
opções de rotas alternativas.
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o ministro do Supremo Tribu
nal Federal (STF), Marco Aurélio
Mello, garante que a decisão de
colocar em votação o processo
que pode acabar com os salários
vitalícios dos ex-governadores,
em Santa Catarina, depende ape
nas do presidente do STF, Joa
quim Barbosa. Mello é o relator
da Ação Direta de Inconstitu
cionalidade (Adin), movida pela
Procuradoria Geral da República,
e que pede o fim do benefício.

Além desta Adin, outra ação,
movida pelo deputado Padre Pe

dro, também pode entrar na pau
ta do STF no próximo semestre.

Nela, o parlamentar solicita que a

decisão do STF que acabou com o

salário vitalício noMato Grosso do
Sul seja aplicada também em Santa
Catarina. "É uma questão que tem
certa unanimidade nos tribunais.

Supremo deve avaliar
salário vitalício em se

Código Penal

POLÍTICA
TERÇA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2013

Acompanhamos diversas decisões
muito claras no sentido da incons
titucionalidade. Não é admissível,
nem moral nem legalmente, que
um político tenha benefícios es

peciais diante de outros cidadãos.
Temos agricultores, por exemplo,
que trabalham 50 anos e sequer
conseguem uma aposentadoria, o
que os torna diferentes", argumen
ta o deputado. Obenefício, de R$
26 mil ao mês, é dado atualmente
a todos os ex-governadores cata

rinenses, mesmo os interinos que
ficaram no cargo por somente 30
dias, gerando uma despesa anual
de mais de R$ 3 milhões. Na lis
ta de beneficiados estão Colom
bo Salles, Antônio Carlos Konder

Reis, Jorge Bornhausen, Henrique
Córdova, Esperidião Amin, Casil
do Maldaner, Paulo AfonsoVieira,
Leonel Pavan e Luiz Henrique.

o Senado retoma nos próximos dias a discussão sobre a reforma do Có

digo Penal. O relator do texto na Casa, Pedro Taques (PDT-MT), deve apre
sentar seu voto aos integrantes da comissão. A elaboração do projeto passa
por discussões espinhosas, como a legalização do aborto e da eutanásia. O

esqueleto do texto foi elaborado por juristas.

Seca para todos
Se aqui foi uma delegada,

no Rio de Janeiro, o promotor
Francisco Cembranelli, que
atuou no Caso Nardoni, caiu
na rede da operação Lei Seca,
no fim de semana. Segundo os

agentes, Cembranelli se recu

sou a se submeter ao bafome
tro, foi multado e teve a carteira
de habilitação apreendida.

Emendas
liberadas.

Em meio a votações de inte
resse direto do governo, a presi
dente Dilma Rousseff iniciou o

mês de agosto com uma liberação
recorde de verbas para senadores
e deputados através das emendas
parlamentares. De acordo com

reportagem publicada ontem

pelo jornal Folha de São Paulo, a
presidente liberou nos primeiros
nove dias deste mês R$ 1,2 bilhão
em autorizações para despesas de
congressistas incluídas no Orça
mento. O valor é quase equivalen
te ao R$ 1,4 bilhão referente ao

total dos sete meses anteriores.

Semana de pautas quentes
A semana será de ações importantes tanto no Legisla

tivo quanto no Judiciário. Na quarta-feira, o STF faz mais
uma sessão de julgamento do mensalão. A expectativa é

para saber também como será o clima depois do embate

público entre opresidente Joaquim Barbosa e o vice Ricar
do Lewandowski. Já no Congresso, a apreciação dos vetos
da presidente Dilma Rousseff a projetos como amulta de
10% do FGTS, e aoAtoMédico, já causam expectativas.

Táxi por herança
As cédulas de votação dos vetos da presidente já

foram impressas. Nela, consta o projeto que permite
transferir a concessão de táxi por herança.

Reeleito
O presidente do PT, Rui Falcão, tem o apoio

de 61 deputados federais, de'uma bancada de 89,
para sua reeleição ao cargo.

Superexposição
O PSB avisou que não concorda com a redução da

campanha eleitoral de TV de 60 para 30 dias, como quer
o Senado. Busca garantir o máximo de exposição e de

tempo de convencimento ao seu candidato a presidente,
Eduardo Campos (PE). Se nem nisso os partidos entram
em consenso, dá para imaginar quanto ao resto.
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Concurso no dia 6 de outubro
plica Negrello.

As inscrições para as

173 vagas disponíveis es

tão abertas desde o dia 6 de

agosto e, até o momento,
mais de 4000 pessoas pre
encheram o cadastro para
participar da seleção. Con

tudo, segundo Negrello, este
número ainda pode ser al
terado até o fim do período
de inscrições. "É um núme-

Oconcurso público mu- ro relativo, já que a grande
nicipal da Prefeitura maioria ainda não pagou o

de Jaraguá do Sul, marcado boleto para efetivar a inseri

para o dia 29 de setembro, ção", ressalta.
teve a data da realização De acordo com o coorde
das provas postergada para nador, a maior procura tem
a semana seguinte, dia 6 de sido pelos cargos que exi
outubro. A troca aconteceu, gem apenas o ensino médio

segundo o coordenador de como pré-requisito. Já para
operações da Sociesc, Alcides o cargo de agente comuni

Negrello, para não coincidir tário, para o qual foram
com a seleção do governo do

.

abertas o maior número de
Estado para a: contratação de vagas, a procura é menor.

� professores ACTs. "O ensino médio é a área
A expectativa dos orga- em que se encaixa a maior

nizadores do processo sele- parte da população e, ape
tivo é de que mais de 5000 sar de o cargo de agente co
pessoas realizem a prova. munitário ser atrativo para
"A Prefeitura de Jaraguá muitos, por exigir apenas
elo Sul émuito bem Vista do o fundamental, restringe
ponto de vista organizacio- a inscrição ao endereço do
nal e os salários oferecidos candidato, (que precisa mo

têm atraído os candidatos, rar perto do posto onde vai
inclusive os médicos", ex- atuar)", acredita Negrello.

MUDANÇA Data

foi alterada porque
\

prova coincidiria

com seleção
do Estado para

contratação de

professores ACTs

Carolina Veiga

NíVEL SALÁRIOCARGO VAGAS Metalúrgica Lombardi

Prajlt() dI LII
Estatuto do servidor quase finalizado

Superior dIspõe de vagas para:R$ 8.782,62 +

gratificação de R$
3.950 para atuar no

programa Estratégia
e Saúde da Família

Médico Clínico 11
Geral- 40h JOVEM APRENDIZ

®m ldrulll entre 18 II 24 aflos.

lnttr_dolllmlrarem alnllllo
com" RH da empresll.

FONE: 3275-8900

Médico Clínico 5
Geral- 20h

R$ 4.391,31
OPORTUNIDADE

Professores 11
de Ens. Fund.
- diversas
disciplinas - 40h

.............................................. , , .

Médio Telefonista - 30h

R$ 2.624,01

6 R$1.054,34

R$1.435,13

Ini�riÇões
�el::::!tro

As inscrições seguem
abertas até as 18h do dia
6 de setembro e podem
ser realizadas no site
da Sociesc, por meio dó
link www.sociesc.org.
brjconcurso. O valor
das inscrições é de R$
35 para o nível funda
mental, R$ 65 para o

médio e R$ 90 para o

superior. Data, local e

horário das provas serão

divulgados dia 23 de se

tembro, também no site
da Sociesc.

Auxiliar de
Sala - 30h

............................................................•....

: :
· .

· .

· .

· .

· .

· .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . � i .

10

Fundamental Agente 26
Comunitário - 40h

R$1.130,07

Agente de
Endemias - 40h

Agente
Operacional - 40h

5 R$ 1.130,07
· .

· .

· .

... .........•. .. ; .

5 R$ 992,85

Luiz Cezar Schoener, trará be
nefícios para o funcionalismo

público. Entre as mudanças
está a ampliação da licença pa
ternidade e do número de dias

familiar sem perder o direi
to a licença prêmio", explica
Schoener.

pós-graduação. "Auméntamos
o percentual de 8% para 13%
e, mais da metade dos nossos

servidores, principalmente do

magistério, serão beneficia

dos", pontuou.
Já os servidores que con

cluírem curso de mestrado
receberão gratificação de 16%

sobre o salário base e, para os

que apresentarem diploma de
conclusão do doutorado, a gra
tificação será de 19%.

Os novos percentuais, con
tudo, só passarão a valer após
aprovação do estatuto pela Câ
mara de Vereadores.

Presidente diz

O novo estatuto dos ser

vidores públicos municipais
de Jaraguá do Sul está pronto
e deve seguir em breve para

votação na Câmara de Verea
dores. O texto aguarda apenas de atestado para acompanha
o parecer da Procuradoria da mento de familiar doente.
Prefeitura sobre alterações su- "Aumentamos a licença
geridas pelo Instituto de Segu- paternidade de sete para 15
ridade dos Servido_res Munici- dias, e de 15 para 30 o núme

pais (Issem). ro de dias atestáveis para que
De acordo com o presidente

.,

o servidor possa acompanhar
do Issem, Justino da Luz (PT), o tratamento médico de um

as sugestões foram apresen
tadas há 15 dias. "Estivemos
em reunião com a Prefeitura
e agora aguardamos um posi
cionamento da Procuradoria",
afirmou sem adiantar quais fo-
ram as sugestões listadas. Luiz Cezar Schoener desta-

O d ca também o aumento do valor que mudanças representam
novo estatuto, segun o benefícios ao servidor, como

o presidente do Sindicato dos atribuído a gratificação para gratificação maior para

Servidores . Públicos. (Sinsep], C) funcionário q�.�.�çnçl�if.. a especlalizações

ARQUIVOOCP
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MaratonaMusical de Schroeder abre seleção
A la Maratona Musical de Schroeder está com as inscrições abertas para a seleção de músicos. O

evento é dividido em quatro etapas: gospel, sertaneja, rock e orquestra. Para participar, os interessa
dos devem preencher a ficha de inscrição, disponível em schroeder.sc.gov.br, e entregá-la na Secre
taria Municipal de Cultura junto de um DVD com duas apresentações até o dia 13 de setembro. Uma
comissão vai avaliar o material enviado e selecionará quatro inscritos de cada etapa para participar
das apresentações ao vivo. O calendário daMaratona está disponível no site www.schroeder.sc.gov.br

RESGATE "Viajante do

Tempo" está aberta à

visitação na biblioteca
da Uniasselvi/Fameg,
até setembro

'fERÇA-F� 20Dlt;AGoSro DE 2013

LÚCIOSASSI

Mostra Viajante do Temp�
desembarca emGuaramlrlID

MEMÓRIA Exposição itinerante de O Correio do Povo apresenta anúncios publicados nos primeiros -50 anos do jornal
.

Bárbara Elice e Sociabilidade", "Aparên
cia e Saúde" e "Produção e

Consumo".

Separados por temas, os
anúncios revelam as carac

terísticas das negociações
de compra e venda, sobre
o mercado de trabalho, os
anúncios de produtos locais
e importados e também de
locais de diversão.

Para criar "Viajante do

Tempo", as organizadoras
folhearam jornais publi
cados naquele período em

busca de anúncios interes-
, santes ou curiosos. A pes
quisa, o desenvolvimento e

a montagem aconteceram

entre 2011 e 2012. Desde

que foi inaugurada, na 7°
Feira do Livro de Jaraguá
do Sul, a mostra passou
peloMuseuHistórico Emi-

. -. -A s caixas do "Viajante
:filo Tempo" chegaram
à biblioteca da Uniasselvij
Fameg, em Guaramirim.
A exposição itinerante, do
jornal O Correio do Povo,
reconta parte da histó
ria da região a partir de
anúncios publicados nos

primeiros 50 anos da em

presa - de 1919 a 1969. A
visitação é gratuita.

Amostra é formadapor
quatro expositores temáti
cos, em formato de caixa,
que reúnem recortes de
anúncios. Montada pelas
historiadoras Silvia Toas
si Kita e Ellen Annuseck
Bona, a exposição está di
vidida em "Propaganda é
a alma do negócio", "Lazer

lio da Silva e agora chega à

UniasselvijFameg.
O diretor da faculdade,

Gonter Bartel, destaca a

importância de uma ins

tituição de ensino acolher
a exposição. "Por ser uma
ação educativa, tem uma

contribuição muito espe
cial com os nossos alunos
de Comunicação Social,
com habilitação em Publi
cidade e Propaganda, mas
não só com esses: para a

comunidade acadêmica de
maneira geral"; afirma.

vídeo
Enquanto permaneceu

instalada na sala Amadeus
Mahfud, o historiador do
Museu Emílio Silva, Ade
mir Pfiffer, gravou entre

vistas em vídeo com alguns

visitantes. O conteúdo está
--

disponível em ocponline,
com.brjvideos.html.

Em depoimento, o

doutor em educação e

professor da Universidade
Federal de Santa Catari
na (UFSC), Ademir Valdir
dos Santos, destaca a con

tribuição da mostra para
a memória do desenvolvi
mento local. "Olhar esses

anúncios é certamente

entender como uma época
configurava seus-interes
ses de produção, de con

sumo e de organização da

vida", disse no vídeo.
No site também estão

publicadas entrevistas
com o estudante de Enge
nharia Elétrica Mauricio

Sinigaglia e com o farma
cêutico Aldo Adolar MauL

Ao observar o anúncio so

bre a venda de lenha para
gasogênio, do Posto Rubi

ni, publicado em 1944, Si

nigaglia resgata o contexto

histórico. "O Brasil estava

em guerra com os países
do Eixo e o governo Getú
lio Vargas, como a gasolina
só era acessível às viaturas
oficias, incentivou o uso

.

desse produto", explica.

o quê: 'Viajante do Tempo", dojornal O Correio doPovo.

Quando: De 19 agosto a 19 de setembro. Aberta de

segunda asexta-feira; das 14h às 22h, e aos sábados,
das 8h às 12h.
Onde: Biblioteca da Uniasselvi/Fameg. BR-280, km
60,15885, Imigrantes
Quanto: Gratuita

www.colegiojaragua.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica " daniell.cinema@gmail.com

A pesar de uma carreira
1"1.relativamente curta, o cineasta
mexicano Guillermo del Toro (O
Labirinto do Fauno) já provou ter
talento suficiente para gerar, senão

expectativa, pelo menos curiosidade
sobre qualquer coisa que ele se envolva
(na direção pelo menos, seus créditos
como produtor são meio duvidosos).
Sendo assim, quando é anunciado

que del Toro comandará um longa
sobre robôs gigantes lutando contra
monstros gigantes, sabe-se (ou
pelo menos se espera) que o que
será visto na tela é algo feito por
alguéin com conhecimento histórico/
cinematográfico suficiente para tratar
um tema absurdo como esse com a

seriedade que ele merece. E é isso o

que acontece. Círculo de Fogo não
é apenas um blockbuster. É uma

verdadeira homenagem ao subgênero
de filmes de monstros.
Escrito por Travis Beacham (Fúria
de Titãs), com auxílio do próprio
del Toro, o roteiro acompanha a

resistência humana depois que
uma fenda no Oceano Pacífico
abriu caminho para que criaturas
monstruosas (conhecidas como
Kaijus, monstro gigante em japonês)
invadissem o planeta, destruindo
tudo o que veem pela frente. Como
o ataque com armas convencionais
acaba causando mais destruição do
que o próprio inimigo, a humanidade
se uniu para criar os Jaegers
(caçador, em alemão), robôs gigantes
controlados por dois pilotos humanos

Clique animal

Daniel Medeiros

Círculo de Fogo

que enfrentam os monstros de igual
para igual.
Quando esse programa de defesa

começa a dar prejuízo, os governantes
mundiais decidem aposentar os
Jaegers para focar seus orçamentos
em outras formas de defesa. Os pilotos
e robôs restantes são reunidos no

Japão, onde um grandioso ataque deve
acontecer em breve.
Hábil ao entender a dinâmica da
sua produção, Del Toro respeita a

especificidade física daquilo que ele

propõe ao espectador. Ao contrário
dos Transformers, o movimento
dos robôs gigantes (assim como dos
monstros) é lento, o que condiz com
sua grande proporção. Mais do que
isso, o diretor abusa de planos em
contra-plongée (com a câmera de
baixo, apontando para cima) para
não apenas destacar a grandiosidade
daquelas criaturas, mas também
apontar a insignificância e impotência

do homem em relação àquilo.
E mais, o cineasta ainda faz questão
de mostrar a destruição causada

pelos embates, mesmo que opte por
esconder as (possivelmente) diversas
mortes causadas em decorrência disso.

Apesar de alguns equívocos narrativos
(como a falta de cuidado no
desenvolvimento dos personagens e

seus dramas pessoais), Círculo de Fogo
é a definição do filme blockbuster.
É divertido, muito bem realizado,
visualmente impecável, e entretém
sem ofender a inteligência do público.

Precisa mais

alguma coisa?

Direção:
Guillermo
del Toro.
Elenco: Charlie

Hunnam, Rinko
Kikuchi,
Idris Elba.

VARIEDADES
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Afonso da Rosa
Aline Nau

Angela Vieira
Artur Outra
Camila A. Ruysom
Estefânia Hennemann
Fernanda Becker
Franciele Klein
Genoveva Braier
Geovani C. Girolla Neto
Iracema K. Zocatelli
Ismar A. S. Junior
Jandir Soares Novais
Janete C. de Oliveira
Janete Vicenzi

Jaqueline Elias Fritzke
Jonas M.
Lauro vegini
Lendai Boz
Luana Weber
Marcos Czucza
Maristela L. Zimmermann
Mauricio Bramorski
Nicanor Schroeder
Orlandina R. Sporrer
Rafael Borges
Renato Ruysom
Rosane A. P. Buzzi
Rosane krenke
Roseli Alice Gradowsky
Rosimera V. Mathias
Simone Rausis
Tamara L. Ronchi
Valdelino Priebe
Vaniele Cipriani

JoséWilker - Ator
• Demi Lovato - Atriz/cantora
• Fred Durst - Cantor
• Joan Allen - Atriz

NINO Tem mais
ou menos 7 anos,
é muito dócil e
calmo. Castrado,
vacinado e

vermifugado.
Interessado em

adotá-lo entre

em contato
através do e-mail
betinamohr@
hotmail.com

PÁSSAROS No Sítio Vitória Régia do seu Manfred tem 'Cambacica fest' todo o dia

Envie a foto do seu
animalzinho para

contato@beatrizsasse.
com.br ou encontre
um companheiro de,

estimação nas págipas
do Facebook da Ajapra i

e do Focinhos Carentes
Jaraguá do Sul_ .

Curiosidade
20 de agosto...

... é o 2320 dia do
ano no calendário

gregoriano. Faltam 133
para acabar o ano. Dia
de São Bernardo de

Claraval, São Samuel
e Nossa Senhora da

Agonia. 1975 - A Nasa

lança a sonda Viking 1

em direcção a Marte.

1977 - A nave Voyager II
é lançada para explorar
outros planetas. Antes
de sair do sistema solar,
passou por Júpiter,
Saturno, Urano e

Mercúrio.

Fonte: Wikipedia
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Q micamacho@monalisadebatom.com fi! monalisadebatom.ocponline.com.br

ojeans idealpara cada corpo
Vez em quando fico olhando o meu blog desde o co

mecinho, para ver o que melhorei, o que ainda tenho

que melhorar mais, essas coisas, e me deparei com um

post super bacana (um dos primeiros do blog inclusi
ve), sobre o jeans ideialpara cada tipo de corpo. Como
estamos no inverno, e ninguém abre mão de um bom

jeans, resolvi dividir aqui com vocês!As dicas são das
personal stylists Fernanda Resende e Gabrielli da Ofi
cina de Estilo.

Aprendendo a valorizar seu corpo

• CRIE VOLUME

É possível gerar uma "ilusão de óptica" com uma

calça de lavagem mais clara na coxa. Outro truque é
usar peças com pregas: elas deixam o tecido mais vo
lumoso nas pernas, dando a impressão de que são mais

grossas. Modelos com detalhes como bolsos laterais
também são boas opções. Quanto às calças muito lar

gas, esqueça - o efeito é o contrário do desejado, e suas
pernas podem acabar perdidas no meio de tanto pano.
Evite também as supercoladas.

• INVISTANACINTURAALTA

Esse tipo de jeans cria um visual de ampulheta quan
do acompanhado por uma blusa mais soltinha. Um cinto
também ajuda a definir a silhueta. Se a calça tiver uma
bocamais larga, a cintura se destacará ainda mais.

• USE CINTURA BAIXA

Esse modelo "achata" a região. Melhor ainda se a

calça tiver bolsos na parte de trás. Ao contrário do que

...criar
Silhueta
�

muita gente pensa, os bolsos dão a impressão de um
bumbum menor, já que distraem o olhar e dificultam a

percepção da largura real.

• USE CINTURAALTA

Também prefira calças com bolsos na parte de trás.
Os modelos sem bolsos só são indicados para pessoas
que têm bumbum de tamanho médio e que querem
chamar � atenção para ele. Se seu bumbum é pequeno,
também vale optar por bolsos mais trabalhados, como
os que possuem tachinhas ou no estilo cargo - esses

detalhes dão um volume extra para a r região.

• ESCOLHA UM MODELO RETO E DISCRETO

Evite lavagens chamativas. Calças afuniladas também
não ajudam, pois acabam colocando em evidência justa
mente as coxas. Complemente o visual com sapatos de sal
to alto, que dão a impressão de um visual mais longilíneo.

• SEJA BÁSICA

Opte por um jeans com a cintura localizada dois dedos
abaixo do umbigo e prestemuita atenção na blusa - nesse

caso, ela é um elemento-chave. Para esconder a barriga,
use uma blusa mais reta e que não aperte na bainha. Sea
meta for disfarçar o pneuzinho, aposte em uma peça solta
(mas não largona!) que acompanhe a silhueta.

• APOSTE EM CORTES MASCULINOS

A calça boyfriend, por exemplo, cria a impressão de
que o volume se deve só ao modelo, e não ao seu tipo
físico. Pelo mesmo motivo, vale a pena usar peças que
tenham pregas.

'

-,.

• INVISTA EM DETALHES VERTICAIS

Escolha peças sem lavagem, de tecido mais escuro,
e com detalhes verticais, como uma costura lateral mais
chamativa. Os modelos ideais têm boca reta ou boot cut

(aquela com a canelamais larga, que pode ser usada sobre
uma bota). Fuja de tudo que gere volume, como vincos, e
evite cintos, que cortam a silhueta. Complemente a pro
dução com um bom salto e com uma blusa no mesmo tom
do jeans - isso ajuda a criar um único bloco para a visão.

Acho importanteprestar atenção nesses "detalhes"
do nosso corpo. Afinal de contas, se nós mesmas não
nos valorizarmos, quem mais poderá fazer isso por
nós, não é?!Arrasem girls!

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem não é? Para mandar email com _perguntas, dúV�ciI��i pu sugestões, escreva para: micamacho@�onalisadebatom.com. Beijokas!
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bom dia, urbe sorriso. Hoje
é super terça-feira, dia 20 de

agosto de 2013. Dia dos Maçons!
E vamos que vamos à coluna de

hoje, que será lida por mais de

30 mil pessoas, fora os virtuais
e está assim oh ... De novida
des! Antes, uma frase para você
curtir: "A escolha é obrigatória.
Sofrer para escolher é opcional"
(João Carlos Rocha).

LOCAÇÃO DE
TENDAS I MESAS I CADEIRAS

3371-9123

Niver da Ideli
Domingo, dia 18, quem re

cebeu o carinho dos amigos e

familiares pela estreia de mais
um aniversário foi a amiga Ideli
Marchi, da Recanto e Requinte
Modas. Felicidades mil!

Pensando bem...

Eu sugiro que cuidemos do
nosso coração, porque é de lá

quesai o que é bom e ruim, o que
constrói e destrói.

Só fera!

J
)
\

l'

1
I

1
I

Este colunista, como faz qua
se todos os domingos, ajudou a

formatar mesa super borbulhan
te no Espaço do Oca. Destilaram
veneno por lá nomes que fazem

parte da lista top high "Língua
Venenosa". Entre eles, Volnei Re
Iihke( HZ), Amarildo Batista (Mi
nhoca), Leodomar Lopes, "Zonta,
o Gato", Todynho e Alcides Ro

cha, e por aí vai. O rol era grande. ,

FOTOS MAURíCIO HERMANN

CIRCULANDO O jovem casal Cleiton Jansch e Malu Meyer
conferindo a Noite Árabe, no Bela Catarina

-

HOUR Suria Tatiana e Oaiane Tepasse ·no happy do Madalena

�
DIPIL

. -

SACo 0800 702 5152
Rua José Jesuíno Correia. 1300, f<m13

Industrial Zeferino Kukhnski
Massaranduba - se - BraSIl

www.dipil.com.br
3370-3242

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Quem esqueceu, ainda está em

tempo de se desculpar: Eleni
Jannesch, da Studio FM, foi a
mais festejada aniversariante
de ontem. Quem tem o número
do telefone dela,por favor, ligue!
Ela vai adorar saber que foi

lembrada. Mil vivas!
'... <1\1

.

Edson Renhke, o popular
Capivara Monstro, anda
desfilando mais feliz que
banqueiro sueco em dia de

depósito. O motivo da felicidade
tem nome e sobrenome: trata
se da bela morena, Giovana da

Luz. Como ele mesmo

diria: fortíssima!
<1\1 .. ..

A amiga, Sofia Mannes, sempre
bela e querida demais, émais
um destaque em nossa urbe

pelo seu carisma.em alta.

Babado da
semana

Não são poucas as vezes em

que somos obrigados a fazer es
colhas cruciais em nossas vidas,
sejam elas de caráter pessoal ou
profissional. Algumas são tão
marcantes que podem dar pro
blemas "Sérios de alguma forma.
Um exemplo é aquele ex-jogador
de futebol, que não passa uma

temporada sem um babado extra

campo. Dizem que o predador
voltou a atacar. Desta vez, a viti
ma escolhida pelo garanhão foi
uma casadinha, filha de um.ex

eletricista. O babado está arden
do mais que a pimenta do quin
tal lá de casa. Mas, como diz um

amigo americano: '.'Avida é assim
mesmo. É tudo uma questão de
escolha". Muita sorte a' ele. En
quanto isso, por favor, Sr. Bruno,
uma bem gelada namesa 12!

Bombou!
A Epic Concept Club

bombou neste final de
semana e concentrou

nomes de nosso bip. Em
mesa rodeada de amigos,
Jeniffer Stephani, capa da
Revista Nossa Weekend
no mês de julho,foi um
dos nomes bacanas de
nossa urbe que marcou

presença. Ao lado de sua

cara-metade, Rodrigo Fo
gaça, a mesa curtiu com

alegria as baixas tempera
turas da noite de sábado!

Garage
O OCP vai produzir ainda este

mês um Jornal Especial sobre a

Garage. O folhetim vai reproduzir
fatos, fofocas e festas para come

morar os dois anos do senadinho
mais famoso de Jaraguá do Sul.
Volto ao assunto!

VARIEDADES
TERÇA-FEIRA. 20 DE AGOSTO DE 2013

moagoncalves@netuno.com.br

Encontro
Hoje à noite o meu amigo, o

empresário, Paulo Chiodini, dire
tor do grupo Mime, formata en

contro movimentado na Chácara
da família em torno de um menu

especial. Será servida uma roda
da de perdiz grelhado. Tô nessa!

FAse A comunicador Junqueira Jr. comemorando sua

boa fase e o sucesso com o programa Shaw de Jaraguá,
todos os sábados das 8 às 11 h, na Rádio Jaraguá

Hoje à noite, às 20h15, rola,
na Arena Jaraguá, um jogaço de
futsal entre a CSMjPré -Fabri

carjMannesjFME x São José.
Será mais um jogo de vida ou

morte. Imperdivel!

TE CONTEI
cheio de energias positivas,
vai para o figuraço, Novenê
Schmitd. Ele também

acompanha a coluna todos
os dias. Valeu mesmo!

.. Os aniversariantes de

destaque de hoje na cidade
são os amigos, Unaro, o
popuíarjcamanducala, e
Renan da Costa: Os maiores

cumprimentos da coluna.

Enquanto isso, na sala de

justiça, mais um empresário
entrou para o rol dos
solteiros;'

Congresso
Fred Fabris, da Ótica Safira,

pilota sl(!:a moto para Belo Ho

rizonte, onde irá participar, do
dia 22 a 24 de agosto, do VIII
Cietcoo - Congresso Internacio
nal de Estudos Técnicos e Cien
tíficos em Óptica e Optometria.
De nada!

c;1t Como diria o meu amigo,
Jeremias Rozza: liA morte é
uma coisa que acaba com a

vida de uma pessoa".

'. Domingo, o empresário,
Igue Joesting, abriu as

portas do seu elegante
apê para reunir amigos e

familiares em torno de um

delicioso churrasco. Bom
também!

.'1> No sábado, dia 24 de

agosto, na Paíuá, vai rolar o
Mashup, San Schwartz & Ber

Schwanka.Agendem! � Não maltrate os animais.

.. O meu abraço de hoje, ,. Com essa, fui!

CKIà)
• Jlll'l1IU6 do SUl: 47 3275-0808 .. ,_

}

Power Imparts
Blumenau • Bal. Carnborlú • [aragué do Sul

Iolnvilíe • Hcrianópotls > São [osé
-Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontuaçãcnurnérica entre os.modelos do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da
J,D.Power, O estudo foi baseado emmais de.6.500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veícúlos de passeio no Brasil Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de clientes pesquls�dos nos meses de abril a setembro de 2012, Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site www.jdpowerdobrasil.rom.Fonte:J.o.PowerandAssociates.Mals·Alta Satisfação
Geral do Cliente para fabricantes de veículos de pass�io.,Declaração de Con�uml� de CombUSjivel,em ronformidadei cçmi ,a �Olrt;a!i� l'lfiletro�'p10J2012." ,,' ". '.

11,1 nWIIUnh,íllllllili'I, Ir"" II ,nn', d
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Tirinhas

Piadas

Bodas de Prata

No dia em que completa Bodas de Prata, o sujeito acorda a esposa e diz:
- Querida, hoje nós fazemos 25 anos de casados e eu vou te dar um
presente especial...
- É mesmo? - pergunta ela, feliz da vida. - Qual é este presente, meu
bem?
- Uma passagem de avião para a Austrália!
- Uau! Que chique! - diz ela, abraçando o marido. - Se nas Bodas de
Prata eu vou ganhar um presente tão maravilhoso, o que será que você
vai me dar quando fizermos Bodas de Ouro?
- Simples. Eu vou te dar uma passagem de volta!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - Aventura - Legendado - 106 min - Censura: 10
anos - 14h40, 17h, 19h1 O, 21 h20
ARCOPlEX2
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min - Censura: Livre - 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30

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

JOINVILLE
• GNC GARTEN
• percy Jackson e o Mar de Monstros - 14:00 19:10 - 3D . DUB .

Aventura
• Percy Jackson e o Mar de Monstros 16:30 21 :30 - 3D - LEG -

Aventura
• Meu Malvado Favorito 213:20 - DUB - Animação
• Gente Grande 2 15:30 17:40 19:50 22:00 . LEG - Comédia
• Círculo de Fogo· 19:4022:10· LEG . Ação
• Os Smurfs 2 13:10 15:20 17:30 - DUB . Comédia
• O Concurso 14:40 21 :50 . NAC - Comédia
• Wolverine: Imortal 16:50 19:20 - LEG - Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 13:40 16:20 18:4521 :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 . Ação
• 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 19:30 22:00 - DUB -Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 14:30 16:45 19:1521 :40 - DUB

Gente
Gran.tlê 2
Lenny (Adam Sandler),
Eric (Kevin James),
Kurt (Chtis Rock) e
Marcus (David Spade)
voltam li riiôrar na
mesma cidáde. Lá, suas
vidas seguem o curso

natural dos adultos,
seja pela existência
dos problemas com as

esposas para uns, com
os filhos para outros, ou
tudo junto emistu
rado. A coisa dá uma

complicada quando os

marmanjos pretendiam
matar a saudade num
dia de folga e acabam'
encarando os jovens da
região, que agora domi
nam o lugar. É quando
eles aeabanitendo
que enfrentar alguns
fantasmas do passado,
entre eles a covardia
diante de valentões e o

famigeradqbullyng na
escola. Mas algumas
surpresas estão para
acontecer, como a che
gada de um filho rebelde

para Marcus domar,
uma possível gravidez e
uma festa de arromba,
que não vai deixar pedra
sobre pedra.

VARIEDADES

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

TERÇA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2013

PREVISÃO DO TEMPO
Fontes: Epagn e Tempo Agora

Semana de sol
entre nuvens
Nevoeiros isolados namadrugada
e amanhecer e chance de chuva
fraca entre aGraride Florianópolis
e litoral Norte devido à circulação
marítima. No decorrer do dia, sol
entre nuvens em todo o estado.

Temperatura em elevação.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
�.

, Ensolarado
AMANHÃ
MíN:WC
MÁX: 25°C

Parcialmente
Nublado

Instável
QUINTA
MíN: 14°C
MÁX: 27°C

Nublado

LUAS

• NOVA 6/8

• CRESCENTE 14/8
" CHEIA 20/8

• MINGUANTE 28/8

, _,.

Chuvoso

SEXTA
MíN: 13°C
MÁX: 21°C

HORIZONTAIS
1. O tempo que não volta mais
2. Quem a perde, paga / O símbolo químico do cobre
3. Grande repugnância / Ceder
4. Interjeição de admiração I Sinal que se faz com a

cabeça, os olhos, as mãos etc, para dar a conhecer
o que se deseja

5. Uma ponta do,", Piauí / Aquele que prende, liga
6. Ter dó, compaixão ,

7. Os órgãos de audição e de equilíbrio dos vertebrados
8. O nome do ex-presidente Dutra (1883-1974)
9. Armadilha, emboscada I As iniciais do cineasta Ro

cha (1939-1981), de "Terra em Transe"
10. As iniciais do ator norte-americano Harrison, de "O

Fugitivo" I Fazer em pedaços
11. As letras entre o D e o H I Camada profunda da pele
12. Porção de produtos vegetais da mesma espécie (le

nha, capim etc.), apertados e amarrados / Rebordo
de chapéu

13. A cantora norte-americana de jazz Fitzgerald 10

(1917-1996) / Pronome interrogativo que se refere
a coisa ou pessoa dentre outras.

VERTICAIS 12

1. A planta da qual se extrai o ópio / Pessoa que co-

manda 13

2. Indiferença afetiva / O engénheiro francês Gustave

(1832-1923), construiu a famosa torre de Paris
3. (Fig,) Derrota expressiva e humilhante / Estilo de mú

sica popular criado pelos negros norte-americanos,
originária do canto gospel / O músico Gilberlo

4. Abrev,: su-sudoeste / Aguentar alguém com paciên
cia / Título dos antigos reis iranianos

5. Qualidade daquilo que chama a atenção, desperta
interesse

6. Diretório Acadêmico / Piloto voluntário japonês trei
nado para pilotar aviões em ataques suicidas \

7. (Pop,) Delatado, denunciado / Divisão de escala de

alguns instrumentos, como no termômetro, por
exemplo

8. Que canta bem I Animal que exala um cheiro muito

desagradável como forma de defesa
9. ímpeto de cólera I Que pertence ao domínio do so

nho, da imaginação, do absurdo.

•
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•
•

•
•
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• •
•

•
•
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Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Silvestre conta para Alberto que cassiano encontrou tur

malina Paraíba na mina. Dadá, Uno e AdOia ficam surpresos ao
saber que Veridiana viajará com Manolo. Duque se incomoda

ao ver Alberto nas proximidades de sua mina. Cassiano des
confia de que Silvestre possa estar trabalhando na sua mina

a mando de Alberto, e avisa aos tenentes. Bibiana pede a Taís

que vá à delegacia falar com Hélio. Alberto manda Eric estudar
uma forma de cancelar a venda da mina para recuperá-Ia de

Cassiano. William conta para Doralice que Nicole está rnoran

do em sua casa. O delegado mostra a Hélio, na frente de Ester,
a valise com dinheiro que ele deixou no avião, insinuando que
o ex-executivo recebeu dinheiro de Dionísio.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Fabinho se enfurece com camilinha. Odila e Rosemere

não concordam com o pedido de demissão de Renata. Brenda
afirma que Xande vai ajudá-Ia a continuar casada com Perá
cio. Malu conta para Bento que Amora levou Sueli Pedrosa
à Toca do Saci para se promover. Silvério incentiva Giane a

se encontrar com Caio. Vinny tenta descobrir par que Rena

ta pediu demissão da Para Sempre. Luz critica Bárbara por
se insinuar para Filipinho. Glória pede para Perácio expulsar
Brenda de casa. Vinny critica Renata por ter se demitido. Irene
se entristece por causa de Fabinho. Socorro aconselha Amora
a tomar cuidado com Giane. Malu e Amora se enfrentam. Da
máris resolve trocar de lugar com Nice. Érico ouve Renata falar

que se demitiu e fica surpreso.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Ciça repreende Paulinha por contrariarAlejandra, enquan

to Ninho elogia a menina. Valdirene passa a noite com Ignácio,
deixando Carlito arrasado. Edith se recusa a ficar no mesmo

quarto de Félix. Michel não resiste às investidas de Silvia. Pa
trícia não deixa Guto se aproximar dela. AtOio se preocupa com

Sangue Bom

Depois de saber que Bento é seu irmão, Malu dá foto dos pais para ele
Malu (FernandaVasconcellos) é uma fofa.Mesmo depois

de ter descoberto que Bento (Marco Pigossi) é seu irmão (o
que é mentira), a gata vai até a casa dele dar aquela força!
Ela leva uma foto de Plínio (Herson Capri) e Irene (Deborah
Evelyn). Bento fica estarrecido. "Obrigado pela pessoa que

o que Gigi possa exigir do ex-marido. Pilar afirma a César que
vai se separar dele, se confirmar que ele tem outra mulher. Ig
nácio convida Valdirene e Márcia para almoçar com sua mãe.
Niko presencia a fertilização de Amarylis.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
Sofia reúne todas as crianças na sala e diz estar triste

com a atitude de todos. A diretora diz que eles precisam se

comportar e viver como uma famOia. Sofia fala da importãncia
de aprender a dividir as coisas e a respeitar as regras da casa.

As crianças concordam. A diretora chama Mili e Mosca para
fazerem um acordo de paz. Na casa da famílla Almeida cam

pos, carmen entra no quarto de Gabi e tenta obrigá-Ia a tomar

o remédio. A moça começa a chorar e gritar. Junior escuta e

entra no dormitório. O rapaz pergunta o que está acontecendo.
carmen fica sem explicação. Junior estranha a maneira que
Gabriela fica ao lado da vilã. Carmen fica com raiva ao ver que
a moça está melhor com o novo tratamento. Na cozinha, Er
nestina diz que as crianças passaram dos limites. Sofia revela

estar preocupada com o relacionamento entre os meninos e

as meninas. Carol diz que eles precisam se enturmar. Sofia

agradece Carolina. Ernestina fica enciumada.

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

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

não desistir do plano. Dafne sai no jornal como mulher tutti

frutti. Xepa faz sopa para vender pela internet com a ajuda de
Benito. Matilda fica animada com o sucesso de Dafne. Robério

e Graxinha ensaiam um número musical. Dorivaldo se orgulha
de Benito ao saber que os negócios com Xepa estão indo bem.
Xepa fica animada com seu novo negócio. François diz a Meg
que a linha mais popular da empresa Sabor e Luxo não vai

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

saber que o local será fechado. Meg ordena que François vá
até o evento e traga novas ideias para a Sabor e Luxo.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Justus confirma

guarda compartilhada
Em entrevista Roberto Justus contou de

talhes de sua separação de Ticiane Pinheiro,
inclusive destacou a questão da guarda da

. pequena Rafaella, que é compartilhada por
ambos. "A opção pela guarda compartilhada
prova que não há rancores entre nós. Não

queria entrar em detalhes, mas garanto tam
bém que Ticiane está sendo amparada eco

nomicamente da melhor maneira possível.
Nenhuma mulher minha saiu desamparada
do casamento.", disse o empresário.

Scheila diz que já
sabia da traição

O Programa Domingo Espetacular, da

Record, exibiu a primeira entrevista de Schei
la Carvalho sobre a assumida traição de seu

marido Tony Salles com Kamyla Simioni, fato
que recheou os noticiários nas últimas sema
nas. Depois de conversar com omarido emum

hotel de São Paulo - quando saiu deA Fazenda

6, daRecord - amorena chamou a reportagem
para falar sobre o assunto. "Eu não sabia 'ape
nas' da exposição, eu já sabia do fato ocorrido

(da traição), eu jáhavia conversado com ele, e
não cabe à mídia saber de nossas coisas", dis
se a ex-dançarina estampando um semblante
nervoso e cansado. Scheila mesmo abatida,
elogiou omarido e disse que o perdoou.

você é ... E pelo que este gesto representa paramim ...

" Só que
a doida da Socorro (Tatiana Alvim) faz o favor de entrar com
uma desculpinha esfarrapada só para contar que Mauricio

(Jayme Matarazzo) foi dar uma força para Amora (Sophie
Charlotte). Bento ficamuito irritado com o que ouve.

'�Árie .

620/3 a�/4 - Fogo
Seu rendimento vai depen

der do seu esforço: mãos à obra!
Concentre-se nos seus objetivos e

lute pelo que quer alcançar. À noi

te, escolha suas palavras com cui
dado para evitar mal-entendidos.
Uma frase errada pode colocar a

conquista em risco. Cor: amarelo.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

. No trabalho, O seu sucesso será
proporcional ao seu empenho. Se
quiser crescer na carreira, é hora
demostrar suas qualidades.Ànoi
te, evite discutir assuntos sérios,
pois uma palavra mal usada pode
causar um estrago. A paquera dei
xa a desejar. Cor: branco.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Saia da rotina e não tenha
medo de correr riscos, se deseja se
destacar no trabalho. Fazer planos
pode ser uma boa, mesmo que se
jammuito ambiciosos. Evite mal
entendidos nos assuntos do cora

ção. Relembrar ressentimentos só
vai piorar as coisas. Cor: preto.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

É melhor ter cuidado. Evite
se expor no trabalho e não confie
demais. Talvez tenha dificuldade
de concentração. Seu magnetismo
estará em destaque e não terá difi
culdade para atrair seu alvo. Mas
escolha suaspalavras com cuidado

para evitarbrigas. Cor: rosa.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

O astral pode ficar um pouco
instável. Se você trabalha com co

mércio ou com O público em geral,
pode ter um dia movimentado.
Mas saiba que tudo o que fizer em

parceria teráum resultadomelhor,
No amor, não adianta ficar relem
brandomágoas. Cor: branco.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Sua dedicação será reconheci
dano trabalho e você vai se empe
nhar ainda mais ao realizar suas
tarefas. Ofereça ajuda aos colegas,
se notar que estão precisando de
uma força. A noite, seu humor

pode oscilar, o que vai se refletir
no romance. Cor: laranja.

! Libra
23/9 a 22/1O-Ar

Se você trabalha com serviços
ou produtos voltados para a diver
sãopode se darbem.Asorte estará
ao seu lado, facilitando contatos e

negócios. A paquera pode deixar
a desejar, embora não tenha difi
culdade para atrair alguém. Cor:
amarelo.

Escorpião
23/lOa21/il-Água

_

Se está procurando um em

prego, fique atento às dicas de um

parente. Dê atenção aos assuntos

domésticos, mas não deixe de se

concentrar no trabalho. Talvez se

mostre um pouco mais possessi
vo no romance à noite. Adie uma

conquista. Cor: amarelo.

·1;,' Sagitário22/11 a21/12-Fogo
Uma viagem rápida, a traba

lho, pode trazer bons resultados.
Você terá facilidade para conver

sar com colegas e clientes, assim
como para se aproximar de gente
nova e fazer novos contatos. Há
risco de ser mal-interpretado na

paquera: cautela! Cor: vinho.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Thrra

Se você usar a determinação
e a disciplina, típicas do seu sig
no, terá mais chances de ganhar
dinheiro. Aproveite para analisar
melhor o seu orçamento. À noite,
sua possessividade pode incomo
dar o par. No amor, você vai s0-
nhar com algo seguro. Cor: creme.

, Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Confie no seu taco e dê duro no
trabalho: seu sucessovai depender
apenas do seu empenho. À noite,
é melhor escolher bem suas pala
vras com cuidado para não chatear

quem ama.A dificuldade de se ex
pressar também pode atrapalhar
uma conquista. Cor: creme.

Peixes
19/2 a 19/3 - Thrra

No trabalho, confie em sua in

tuição eprocure trabalharem tare

fas que possa executar sozinho(a).
É melhor não contar com a ajuda
dos colegas, pois alguém pode
trair a sua confiança. Há risco de
se desentender com quem ama.

Paquera em baixa. Cor: vermelho,
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D. Pio de Freitas é o novo

Bispo de Joinville
Muitos católicos lotaram a Catedral São Francisco

Xavier e as ruas próximas em Joinville para assistir
a cerimônia de posse

_

do monsenhor Pio de Freitas
como Bispo de Joinville, em 18 de agosto de 1929. A

Banda do 130 B.C abrilhantou o evento. O padre Ger
cino de Oliveira saudou a população e, em seguida, o
Bispo D. Pio de Freitas fez sua oração, "cheia de ensi
namentos, obra-prima de oratória sacra", segundo a

notícia publicada no jornal Correio do Povo na época.
De Jaraguá seguiu comitiva para tomar parte da ceri
mônia, acompanhada do Padre João Stolte, inclusive
membros deste jornal.

Cinquentenário do
Comércio Grubba

Em 18 de agosto de 1903 era registrada a firma in
dividual de BernardoGrubba noTabelionato deJoin
ville. Em seu cinquentenário, a família comemorava

também o ániversário de Bernardo Grubba. Tendo
inicialmente uma casa comercial, o empreendimen- .

. to cresceu com á fábrica de laticínios Sãd'Bernardo,
fabricante de banha, manteiga e do queijo Águia Pre
ta, engenho de arroz, venda de combustível e tabaco,
representante bancário. Possuía :filiais nas localidades
deRetorcida, Hansa, Bananal, Porto União e Massa

randuba. Seu filho, Waldemar, que auxiliava nos ne

gócios da família, representava o Distrito na Associa
ção Comercial de Joinville.

ACERVOARQUlV01i!STÓ.RlCO/FUNDO FAM1LIA GRUBBA

Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para êcontato@beatrizsasse.com.br.

Feliz aniversário para Felipe
Aldrovandi Moretti. Ele completa
1 ano no dia 23. São votos dos
avós maternos Almir e Arlinda,
do primo Henrique Aldrovandi,
avós paternos Adolar e Normélia

e da tia Ana Lucia Moretti

Felicidades para o nosso

amigo Aldo Adolar MaLiI. Ele

completa 70 anos no dia 21 e

também pelo casamento com

Rosane Kátia Schmidt

Parabéns para
Marilho. Ele

completou 17
anos no dia
18. Muitas
felicidades

e muitos
anos de vida!

Desejo de
toda equipe
Finta Plantas

Dalton e Rachel completam
uma-década de união e ela
faz uma declaração. "Que

esses 10 anos sejam apenas
o começo de muitos e muitos
anos ao seu lado. Te -amo
demais. Com amor Rachel"

A Festa da Família, organizada
pela Escola Francisco de Paula,
no dia 18, teve como atração
o concurso de Rei e Rainha.

Participaram 19 alunos. Os
escolhidos para serem as

majestades do evento foram -

Henrique Vasel, sete anos, e

Liana Ropelato, seis anos. A
festa foi uma forma de integrar
pais, alunos e professores.

Os pais Márcio H. e Olga Carine

desejam a MarianaWarmling
muitos anos de vida e infinita

felicidade, paz, saúde, sucesso
e a bênção de Deus em nossas

vidas! Parabéns pelos seus 5 anos
comemorados dia 21

Emely Vitória Dalcastagne completa
4 anos dia 24 e recebe abraços,

com muito amor, dos pais Vanderlei
e Eliane e também de seus

familiares

Cida completa hoje mais um ano

de vida. Seus familiares e amigos
desejam muita saúde e sucesso.

"Que você continue sendo essa

pessoa cheia de alegria!" Na foto,
-

com a filha Ariane Buzzi

°/0
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REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município e Comarca deGuaramirim - ANAAUCE

MABTlNELU PESSOA,TabeliãDesignada
Rua 28 deAgosto n° 1918, Telefone: 47·33721494 Horário de Funciona

mento: 9h às 18h
EDITAL DE INTIMAÇÃO

plicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data Vencimento: 01108/2013 Valor: 1.603,10 Liquidação após a intima

ção: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

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

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

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

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

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

Protocolo: 46672 Sacado: CELSO MOACIR GOMES ME Mobile Bras CNPJ:
15.279.692/0001-26 Endereço: ROD BR 280 km 33 PROXIMO AWEG

QUIM - CORTICEIRA, 89270-000, Guarantirim Cedente: CIA INDL H
CARLOS SCHNEIDER S A CNPJ: 84.709.955/0001-02 Número do Título:
333594001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: HSBC BANK BRASIL SA. - BANCO MUITlPLO Data Venciruento:
04/08/2013 Valor: 191,89 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligên
cia: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46702 Sacado: LEKE DISTRIBUIDORA DE PRODuraS AU
MENTICIOS DDA CNPJ: 13.824.053/0001-79 Endereço: Rua Aldano Jose
Vieira n° 472, Avai, 89270-000, Guarantirim Cedente: MR EMBAlAGENS
DDA CNPJ: 10.486.229/0001-31 Número do Título: 763811 Espécie: Du-

a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 2,39, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 46812 Endereço: Rua São Paulo nO 194, Caixa d'Água, 89270-000,
Guarantirim Cedente: OXIMIX COMERCIO DE GASES DDA ME CNPJ:
06.538.238/0001-51 Número do Título: 29339 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Venciruento: 09/07/2013 Valor: 1.000,00 Líquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 2,39, Edital:
R$22,25
Protocolo: 46813 Endereço: RuaSãoPaulo n° 194, Caixad'Água, 89270-000,
Guarantirim Cedente: OXIMIX COMERCIO DE GASES DDA ME CNPJ:
06.538.238/0001-51 Número do Título: 29376 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Venciruento: 14/07/2013 Valor: 600,00 Liquidação
após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 2,39, Edital:
R$ 22,25
Protocolo: 46814 Endereço: Rua São Paulo n° 194, Caixa d'Água, 89270-000,
Guarantirim Cedente: OXIMIX COMERCIO DE GASES DDA ME CNPJ:
06.538.238/0001-51 Número do Título: 29478 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 18/07/2013 Valor: 800,00 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 2,39, Edital:
R$22,25
Protocolo: 46815 Endereço: Rua São Paulo nO 194, Caixa d'Água, 89270-000,
Guarantitim Cedente: OXIMIX COMERCIO DE GASES DDA ME CNPJ:
06.538.238/0001-51 'Número do Título: 29373 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 13/07/2013 Valor. 140,00 Liquidação após
a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 2,39, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 46816 Endereço: Rua São Paulo nO 194, Caixa d'Água, 89270-000,
Guarantirim Cedente: OXIMIX COMERCIO DE GASES DDA ME CNPJ:
06.538.238/0001-51 Número do Título: 29684 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 04/08/2013 Valor: 400,00 Liquidação

após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 2,39, Edital:
R$22,25
Protocolo: 46824 Endereço: Rua São Paulo n° 194, Caixa d'Água, 89270-000,
Guaramirim Cedente: OXIMIX COMERCIO DE GASES DDA ME CNPJ:
06.538.238/0001-51 Número do Título: 29490 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 19/07/2013 Valor: 200,00 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 2,39, Edital:
R$22,25
Protocolo: 46825 Endereço: Rua São Paulo nO 194, Caixa d'Água, 89270-000,
Guarantitim Cedente: OXIMIX COMERCIO DE GASES DDA ME CNPJ:
06.538.238/0001-51 Número do Título: 29602 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 26/07/2013 Valor: 400,00 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 2,39, Edital:
R$22,25
Protocolo: 46826 Endereço: Rua São Paulo n° 194, Caixa d'Água, 89270-000,
Guarantirim Cedente: OXIMIX COMER8IO DE GASES DDA ME CNPJ:
06.538.238/0001-51 Número do Título: 29622 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 28/07/2013 Valor: 600,00 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 2,39, Edital:
R$22,25
Protocolo: 46827 Endereço: Rua São Paulo n° 194, Caixa d'Água, 89270-000,
Guarantirim Cedente: OXIMIX COMERCIO DE GASES DDA ME CNPJ:
06.538.238/0001-51 Número do Título: 29649 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Venciruento: 03/08/2013 Valor. 400,00 Liquidação
após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 2,39, Edital:
R$ 22,25
Guaramirim, 19 de agosto de 2013.

ANAAUCE MABTlNELU PESSOA, Tabeliã Designada

Protocolo: 46737 Sacado: UNO OESTRlCH CPF: 382.215.359-15. Ende

reço: RUA BENJAMIN CONSTANr nO S/N, CENTRO, 89108-000, Massa
randuba Cedente: CRAVIL CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título:
3652301 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante:BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento:
05/07/2013 Valor: 553,83 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligên
cia: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46603 Sacado: MVD TRANSPORTES E SERViCOS DD CNPJ:
01.045.961/0001-85 Endereço: RuaVereador João Pereira Lima n° 383, Cen
tro, 89270-000, Guarantirim Cedente: CRC TRANSPORTES LIDA CNPJ:
15.585.787/0001-78 Número do Título: 45-1 Espécie: Duplicata de Presta

ção de Serviços Apresentante: CRCTRANSPORTES DDA Data Vencimen
to: 30/07/2013 Valor: 17.200,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46810 Sacado: SOLUCOES INDUSTRlAlS SCHROEDER DDA
- ME CNPJ: 12.338.758/0001-13 Endereço: Rua São Paulo nO 194, Caixa

d'Água, 89270-000, Guararnirim Cedente: OXIMIX COMERCIO DE GASES
DDA ME CNPJ: 06.538.238/0001-51 Número do Título: 29416 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 11/07/2013 Va
lor: 400,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução: R$ 2,39, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 46811 Endereço: Rua São Paulo nO 194, Caixa d'Água, 89270-000,
Guarantitim Cedente: OXIMIX COMERCIO DE GASES DDA ME CNPJ:
06.538.238/0001-51 Número do Título: 29419 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 12/07/2013 Valor. 200,00 Liquidação após

MP
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PROMOTORIA DE JUSTiÇA DA

COMARCA DE GUARAMIRIM/SC

_J!

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
representado, neste ato, pela Promotora de Justiça da Comarca

de Guaramirim, Dra. Maria Cristina Pereira Cavalcanti e o MUNICí
PIO DE SCHROEDER, pessoa Juridica de Direito Público Interno

representado, neste ato, pelo Prefeito Municipal, Sr. Felipe Voigt.
CONSIDERANDO que ao primeiro foi dada legitimação,ativa para
a defesa judicial e extrajudicial dos interesses sociais e individuais

indisponíveis, mormente os interesses difusos e coletivos (artigos
127 e 129, II e III, da Constituição Federal de 1988);
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Esta

do, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à

redução de riscos de doenças e outros agravos e ao acesso univer

sal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação, consoante dispõe o art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que as ações e os serviços de saúde são de rele
vância pública, conforme norma do art. 197 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que as ações e os serviços de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada que constituem um sis

tema único, financiado por toda a sociedade, de forma indireta,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da seguridade
social da União, dos Estados e Municípios, além de outras fontes,

segundo estabelecem os art. 198 e 195 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que cabe ao Sistema Único de Saúde, além
de outras atribuições, nos termos da lei, ordenar a formação de

recursos humanos na área de saúde, segundo o artigo 200, inciso

III,da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que Plano Geral de Atuação, instituído pelos
Atos nO 088/2003/MP e nO 75/2004/ MP, na área da CIDADANIA,
resolveu implementar ações de proteção à saúde, mediante con

trole e fiscalização dos serviços de saúde prestados à coletividade

pelas instituições públicas e, na área da MORALIDADE ADMINIS

TRATIVA: implementar ações que visem à prevenção dos atos de

improbidade administrativa e também intensificar a repressão aos
referidos atos, entre esses os gastos públicos indevidos;
CONSIDERANDO as recomendações dos Delegados da 10' e 11'

Conferencia. NaCional Ele Saúde aos. Gestores do SUS e Conse

lhos Municipais de Saúde para exigir o cumprimento da carga ho

rária contratual dé todos os trabalhadores em Saúde, implemen
tando mecanismos de fiscalização do cumprimento de horários.

Especialmente nos plantões, divulgando informações que facili

tem o controle social, fixando em local visível e de fácil acesso

à relação dos profissionais de saúde, com respectivos horários

de trabalho. Bem como, determinação legal no mesmo sentido,
estabelecida no art. 74 e seus parágrafos, da CLT, que também se

aplica para os profissionais de saúde, sob tal regime trabalhista;
CONSIDERANDO, que no Município de Schroeder ainda não
existe dispositivo legal que regulamente um sistema eficaz de

controle da frequencia diária do servidor público ou funcionários

contratados, através do reg.istro mecânico ou eletrônico;
",.

,

CONSIDERANDO, por derradeiro, o que restou apurado no IN

QUÉRITO CIVIL n° 01/2004/CCF/PGJ, de âmbito estadual, cujos
documentos coligidos demonstram que não há controle de fre

quencia de carga horária dos médicos e dentistas da área da

saúde pública, do Municipio de Schrceder, para a qual foram
contratados/concursados. Fato que causa prejuízo tanto ao aten

dimento da população usuária dos serviços públicos de saúde,
como ao erário, por parte do servidor público ou profissional de
saúde contratado, que está auferindo vantagem pecuniária sem

a devida contraprestação de serviço, e também, por omissão do

administrador público conivente com tal prática;
RESOLVEM celebrar o presente compromisso de ajustamento de

conduta, com fulcro no artigo 5°, 6°, da Lei 7.347, de 24.07.85,
mediante os seguintes TERMOS:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS OBRIGACÕES
1. O Município de Schroeder, através do Poder Executivo elabo

rará no prazo de 60 (sessenta) dias, ato administrativo, estabele
cendo a forma de controle da frequencia diária do servidor público,
através do registro mecânico ou eletrônico;
2. O Município de Schroeder, por meio da Secretaria Municipal
de Saúde e Assistência Social, fiscalizará o cumprimento integral
da carga horária de todos os profissionais de saúde, mormente
médicos e odontólogos; mediante a implantação de registro de

diário de frequencia por meio eletrônicol mecânico, que deve ser

preenchido por cada profissional no momento de entrada e saída

das unidades de saúde a que estão vinculados. Inclusive, dos mé
dicos e odontólogos que atendem o Programa de Saúde Familiar,

cujo controle do cumprimento da carga horária diária será realiza

do na Unidade/ Posto de Saúde da respectiva localidade em que

presta atendimento; a aquisição e implementação dos aparelhos
para fiscalização do controle do horário deverá se dar no prazo
máximo de 100 (cem) dias;
3. O Município de Schroeder designará por ato da Secretaria Mu

nicipal de Saúde e Assistência Social, servidor público de carreira

do departamento de Recursos Humanos ou.setorequivalente para
aferir o controle mensal do horário dos Médicos e Odontólogos;
4. O Município de Schroeder, por meio da Secretaria Municipal de
Saúde e Assistência Social, procederá mensalmente o desconto,
na folha de pagamento do profissional, do valor correspondente
às horas não registradas sem justificação legal, as quais serão

consideradas como não trabalhadas;
5. O Município de Schroeder poderá abonar, através da Secreta

riâ Municipal de Saúde e Assistência Social, que responderá na

forma da lei por eventuais abusos, a jornada não cumprida, desde

que compensadas em horário extraordinário ou utilizada para par

ticipação em atividades, requeridas pelo profissional da saúde e

deferidas pelo Secretário Municipal de Saúde ou designadas por

este, como curso, palestras, congressos, etc. Fica o Município
alertado de que estas atividades devem ter rol taxativo para não

permitir desvio de finalidade;
6. O Município de Schroeder, por meio da Secretaria Municipal de
Saúde e Assistência Social, providenciará, mensalmente, a publi
cação em mural afixado em local visível e de fácil acesso em todas

as Unidades/ Postos de Saúde, das escalas dos médicos e odon

tólogos que atuam em cada unidade, suas especialidades, horá
rio de entrada e saída individual, com telefone para denúncias de

irregularidades no atendimento dos serviços de saúde, permitindo
controle

-

social. Fica alertado que podem ser também previstas
visitas de inspeção, sém prévio aviso, do Promotor de Justiça e de

Conselheiros Municipais de Saúde;
7. O Município de Schroeder remeterá cópia dos termos do pre-

sente ajuste para a imprensa local, aos Conselhos Municipais e

aos Clubes e Associações Comunitárias;
8. O Ministério Público se compromete a não adotar qualquer me
dida judicial coletiva ou individual, contra o Município de Schroe

der, no que diz respeito aos itens ajustados, caso o ajustamento
de conduta seja cumprido.

'
.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA MULTA E EXECUÇÃO
O não-cumprimento dos itens ajustados implicará na multa pecu
niária no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a cada mês de

descumprimento, reajustado pelo INPC ou índice equivalente, a
ser recolhido em favor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, criado
pela Lei Municipal nO 818/93 a ser depositado na conta n° 55644,
agência n? 2100, do Banco BESC, além da execução judicial das
obrigações, ora ajustadas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente ajuste entrará em vigor no prazo de 30 (trinta) dias,
exceto em relação aos itens com prazos determinados.

Por fim, por estarem compromissados, firmam este TERMO, em
03 (três) vias de igual teor, que terá eficácia de título executivo

extrajudicial, nos termos do art. 6° da Lei nO 7.347/85.

Guaramirim, 14 de fevereiro de 2007.

ll\��
--\ \

Maria Cristina Pereira Cavalcanti

Promotora de Justiça

�
FelipéVoigt

Prefeito Municipal

rngridE�hmb�g�
Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I

ATIVIDADES A SEREM CONSIDERADAS PARA FINS DE

CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR DE MÉDICOS E

ODONTÓLOGOS:

01. Consultor médico junto a Vigilância Epidemiblógic.a;
02. Consultor e auditor das atividades relacionadas à vacinação;
03. Realização de exame de corpo delito (lesões corporais) em

postos de saúde para fins de Termo circunstanciado / Juizado Es

pecial Criminal, nos municípios que não tenham IML;
04. Perícias médicas dos Funcionários Públicos Municipais;
05. CUrso de gestantes;
06. Curso de aleitamento materno;
07. Supervisão ética (municípios com menos de fO médicos);
08. Atividades médicas nos Centros de Educação Infantil, Entida
des Asilares, Assistenciais e Comunidades Terapêuticas;
09. Palestras nas escolas e empresas;
10. Atividade de direção clínica e supervisão técnica (quando não

remuneradas pelo Município);
11. Cursos, jornadas e Congressos (comprovado-se o compareci
mento e carga horária);
12. Aplicam-se aos odontólogos as atividades supra elencadas

que forem cabíveis.
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Na Caixa, tudo bem
A Caixa Econômica Federal não tem do que

reclamar. A instituição registrou lucro líquido de
R$ 3,1 bilhões no primeiro semestre de 2013, um
crescimento de 10,3%, se comparado ao mesmo

período do ano passado, e recorde em relação
aos primeiros semestres dos anos anteriores. O
retomo sobre o patrimônio líquido médio anu

alizado foi de 26,t>J6 no semestre. No segundo
trimestre, o lucro líquido foi de R$ 1,8 bilhão,
aumento de 39,t>J6 em relação ao primeiro tri-

.

mestre do ano. As receitas totais atingiram R$
45,8 bilhões, um aumento de 16,5%, enquanto
as receitas com operações de crédito alcançaram
R$ 20,8 bilhões, acréscimo de 25,9%.

Formação diferenciada
Com atividades em Joinville e Jaraguá do Sul

desde 2009, a Católica de Santa Catarina inten
sifica sua presença na oferta de cursos de espe
cialização na unidade do bairro América. São 26
turmas emais de 500 alunos atualmente nos cur
sos de pós-graduação mantidos pela instituição, .

alguns deles com características diferenciadas.
Para este segundo semestre, são oferecidas vagas
em 16I;lOVOS cursos, alguns que atendem deman
das específicas das empresas como direito os de
direito do trabalho e previdenciário, e de contabi
lidade tributária na área jurídica; de engenharia
enxuta para a indústria automotiva e de produção
em série; e duas novidades: gestão estratégica de

empresas familiares, e de catequese. O inusitado é
que noprimeiro caso a solicitação do cursoveio de
donos de empresas familiares preocupados com a

sucessão de seus negócios, e o segundo pessoas
ligadas amovimentos da igreja como cursilhistas,
de encontros de casas, muitos deles leigos quanto
à umaformação religiosa inicial.

Ronaldo Corrêa'

Facisc elege nova diretoria
Ex-presidente da Associação Em

presarial de Jaraguá do Sul (Aci
js), Christiane Hufenüssler, integra
nova diretoria da Federação das Asso
ciações Empresariais de Santa Catari
na (Facisc), a ser eleita no próximo dia
30, durante assembleia da entidade
em São.José, região da Grande Floria
nópolis. O empresário Ernesto Reck,
de São Lourenço do Sul - atual vice
presidente - é o candidato, da chapa
única, para assumir a presidência no

lugar de Alaor Tissot. Em julho, a en-

tidade escolheu os 12 vice-presidentes
que a representam em cada região
do Estado, com a definição de Carlos
Hugo Dequech, de Guaramim, para
a diretoria regional Norte. Christiane
Hufenüssler, que também já presidiu
a entidade, tem nome indicado para
uma das duas vice-presidências ao

lado de André Gaidzinski. A Facisc
está presente em 220 municípios ca

tarinenses, com 145 Associações Co
merciais e Industriais filiadas e abran
gendo cerca de 30 mil empresas.

Pequenos gigantes
Passados três anos da criação da

figura jurídica que deu identidade
aos empreendedores individuais
os resultados mostram o quanto
tem sido favorável para a economia
formal esta regularização.
Segundo o Sebrae, cerca de 31mil
empresários brasileiros deixaram
no primeiro semestre de 2013 a

condição de microempreendedores
individuais (MEl) para se tomarem

donos de microempresas. Os
números são interessantes: 86.546

microempreendedores individuais
evoluíram para a condição de

microempresa desde 2009. Entre os

motivos indicados para essa escalada
empresarial estão o faturamento anual
superior a R$ 60 mil (limite legal para
ser umMEl), a contratação de mais de
um funcionário e ainda a participação
em outros negócios, segundo apontou
levantamento elaborado pelo Sebrae.
Como microempresas, o faturamento
anual pode ser de até R$ 360 mil e não
há limite para contratar empregados.

Parceria estratégica
Conciliar experiências e potencializar mercados tem sido uma estratégia co

mum entre 'concorrentes'. A Sonar e a Getcon, ambas atuando como agência de
desenvolvimento de websites a partir de Jaraguá do Sul, estabelecem parceria
para o desenvolvimento de projetos no segmento que cresce a cada dia e exige
soluções rápidas: Arleston Lueders (Getcon) e Guilherme Võgel (Sonar) avaliam
que ii parceria permitirá compartilhar o conhecimento técnico das duas empre
sas, gerando resolutividade e ainda mais eficiência tanto no segmento de desen
volvimento de websites como nos trabalhos de hospedagem.

ILMA
P
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INDICE PERIDDD
SELlC 8,5% 10.JULHO.2013
TR 0,0% 19.AGOSTO.2013
CUB 1.295,30 AGOSTO .2013
BOVESPA +0,07% 19.AGOSTO.2013
NASDAQ -0.38% 19.AGOSTO.2013

AÇÕES PETR4 17,83 +0,28%
VALE5 32,35 +0,56%
BVMF3 11,32 -3,25%

POUPANÇA 0,5210 20.AGOSTO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT -0,36% US$ 113,370
OURO -0,01% US$1366,510

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,4152 2,4159 +0,83%
DÓLAR TUR. 2,3100 2,4500 -2,0%
EURO 3,2163 3,2189 +0,93%
LIBRA 3,7745 3,7774 +1,0%

Energias
, .

renováveis

Não é de hoje que o tema está
na ordem do dia, mas sempre vale
a pena conhecer o potencial das

energias renováveis. No dia 28, o
engenheiro-eletricista Alexandre
Santos, gerente detecnologia do
Instituto Senai SC estará no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul para
uma palestra apresentando alterna
tivas de fontes como a energia solar
fotovoltaica, energia eólica, expon
do também o cenário da eficiência
energética em Santa Catarina.

Recursos
para catadores

A Organização das Cooperativas
do Estado de Santa Catarina (Ocesc)
abriu edital do Programa Cataforte
- Negócios' Sustentáveis em Redes
Solidárias. Ele é destinado a estru
turar cooperativas e associações de
catadores de materiais recicláveis.
Esta é a terceira etapa do projeto, de
senvolvido pela Fundação Banco do
Brasil, Bndes, Ministério do Traba
lho, Petrobrás e Secretaria Geral da
República. Ameta é alcançar 35 c0o
perativas e mais de 10 mil catadores,
em um investimento de aproximada
mente R$ 200 milhões. O prazo para
interessados se inscreverem no edital
vai até 6 de setembro. Interessados
devem acessar o link http://www.se
cretariageral.gov.br/cataforte/edital.

L�andro Henr1 ues Anjo
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o futuro brilhante que um dia
sonhamos é o presente cheio
de oportunidades.

PlRIElFBIlllUJAA DE <3�
GUARA IR M ttttUw." PUlI voei!

Apontamento; 256710/2013 Sacado: ISMAELFERl1N·JUNIOR Endereço: RUA
DOMINGOS RODRIGUPS DA NOVA 435 CASA • Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-640 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador: - Espécie: Cal - N"
TIrulo: 540244228 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.492,52 - Data para
pagamento: 23/08/2013-Valar total a pagarR$3.002,67 Descrição dos valores:

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPR(JI'I'Sf()
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas
da CGj/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de tirulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa, dentro do
prazo legal FICAM lNTIMADOS DO PROTESlD:

Apontamento: 256706/2013 Sacado: AOEMIR FRANCISCOVERLE Endereço:
RUA JOAO JANUARIO AYROSO 3816 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100
Cedente: BANCO PANAMERICANO S/A Sacador. - Espécie: NP - N" TIrulo:
46188629 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 31.630,20 - Data para pa
gamento: 23/08/2013- Valor total a pagar R$39.371,04 Descrição dos valores:
Valordo tirulo: R$31.630,20 - Juros: R$7.665,05Ernolwnentos: R$12,25 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 256694/2013 Sacado: ClAUDIO LUIS ROHRBACHER Ende

reço: RUAANTONIO FRANCISCO PICClNE 470 - SEMINARIO - CORUPA-SC
- CEP: 89278-000 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI Sacador. - Espécie: CBI
- N' Titulo: 131042611 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.l41,45 - Data

para pagamento: 23/08/2013- Valar total a pagar R$1.588,39 Descrição dos
valores: Valordo título: R$1.l41,45 - Juros: R$ 295,63 Ernolwnentos: R$12,25-
Publicação edital R$23,10 Condução:R$37,60 - Diligência:R$ 58,36

Apontamento: 256659/2013 Sacado: FWRIANI FIBRAS LIDA Endereço:
RUAANO BOM 2125 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: TRANSBENS
TRANSPORTES E GUINDA Sacador. - Espécie:DMl- N" TIrulo: 001028 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$ 900,00 - Data para pagamento: 23/08/2013-
Valor total a pagarR$I.034,61 Descrição dosvalores: Valordo tirulo: R$ 900,00-
Juros: R$ 3,30Ernolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 37,60 - Diligência: R$ 58,36

Apontamento: 256923/2013 Sacado: GlITRE COMERCIO DE MOfOS LIDA

Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 658 - lIRA DA FIGUEIR - JARA
GUADO SUL-SC- CEP: 89258-120 Cedente: SUPRIDiITll\.TELLIDA Sacador.
- Espécie:DMI - N'Tltulo: 3731-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 706,34 -

Data para pagamento: 23/08/2013-Valor total a pagar R$7B4,35 Descrição dos
valores: Valor do tirulo: R$ 706,34 - Juros: R$1,41 Emolwnentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dilígência R$ 16,75

Apontamento: 256713/2013 Sacado: lllACEMABASTOS GEBAUER Endereço:
RUAjOAOADOSREIS 457 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-760Cedente: BV
FINANCEIRAS/A CF! Sacador. - Espécie: CBI - N"TIrulo: 251014200 - Motivo:
faltade pagamentoValor. R$1.978,26 - Data para pagamento: 23/08/2013-Va
ler total a pagarR$2.694,00 Descrição dos valores: Valar do tirulo: R$ 1.978,26
- Juros: R$ 635,68 Ernolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu

ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 256692/2013 Sacado: IRENEC. S. RENKAVESKI Endereço: RUA
FRANCISCO GRI:TIER 1795 - RIBElllAO CAVALO - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
Cedente:AOEMIR FODl Sacador. - Espécie:CH - N'Titulo: 9000461-Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 616,25 - Data para pagamento: 23/08/2013-Valor
total a pagarR$742,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 616,25 - Juros:
R$ 27,11 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 38,91

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDEMTIVA DO BRASIL - ES1l\DO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Prooópio Gomes de Oliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUA DO SUL- se - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Valor do tirulo: R$ 2.492,52 - Juros: R$ 439,51 Ernolwnentos:R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 256685/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS PARA PIS
CINAS ME Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - VILA lAlAU
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: ROlA INDUSI'RIA LIDA
Sacador. - Espécie: OMI - N' TIrulo: Ga02411l - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 6.370,20 - Data para pagamento: 23/08/2013- Valor total a pagar
R$6.462,54 Descrição d� valores: Valor do tirulo: R$ 6.370,20 - Juros: R$14,86
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$17,63

Apontamento: 256750/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZl - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: HSBC BANI< BRASIL S/A - BANCO MUI11PW
Sacador. GIIT GWBAL ENERGYAND TElECOMMUNICATION LIDA Espé
cie: DMI - N' TIrulo: Ga0208/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.492,65
- Data para pagamento: 23/08/2013- Valartotal a pagar R$6.596,51 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 6.492,65 - Juros: R$ 23,80 Emolwnentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$20,21

Apontamento: 256752/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME

Endereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: HSBC BANI< BRASIL S/A - BANCOMUL
TIPW Sacador: GET GWBAL ENERGY AND TELECOMMUNJCATION
LIDA Espécie: DMI - N' TItulo: G80209/1 - Motivo: falta de pagamento
Valar: R$ 7.841,63 - Data para pagamento: 23/08/2013- Valar total a pagar
R$7.950,44 Descrição dos valores: Valor do tirulo: R$ 7.841,63 - Juros: R$
28,75 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 256757/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZl - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GET GWBALENERGYANDTElECOMMUNICA
TION ll'DA. Sacador. - Espécie: DMI - N'TIrulo: Ga012113 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 5.335,09 - Data para pagamento: 23108/2013-Valor total
a pagar R$5.450,71 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 5.335,09 - Juros:
R$ 35,56 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23, !O Corríução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 256759/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En
dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZl - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GETGWBAL ENERGYANDTElECOMMUNICA
TION LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N" TIrulo: GB0121/2 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 5.335,10 - Data para pagamento: 23/08/2013-Valor total
a pagar R$5.463,17 Descrição dos valores: Valor do tirulo: R$ 5.335,10 - Juros:
R$ 48;01 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 256760/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZl - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GETGWBAL ENERGYANDTElECOMMUNICA
TION LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TIrulo: GaOlB8/4 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 7.538,78 - Data para pagamento: 23/08/2013-Valar total
a pagarR$7.648,99 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 7.538,78 - Juros:
R$ 30,15 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 256761/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZl - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GET GWBALENERGYANDTELECOMMUNICA
TION LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TIrulo: GB0l57/4 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 8.500,07 - Dataparapagamento: 23/08/2013-Valor total

a pagar R$8.639,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.500,07 - Juros:
R$ 59,50 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 256776/2013 Sacado: )ElS0 CICERO CORDEIRO Endereço:
RUAAMANDUS RENGEI., 198 - RIO CERRO 1- JARAGUA DO SUL'SC - CEP:
89261-520 Cedente:MCVCOMERCIO I ELETRICAS LIDA Sacador. - Espécie:
DMI - N'Titulo: 1206-Motivo: falta de pagamentoValor. R$342,80 - Data para
pagamento: 23/08/2013- Valor total a pagar R$429,61 Descrição dos valores:
Valor do tirulo: R$ 342,80 - Juros: R$ 2,62 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,34

Apontamento: 256637/2013 Sacado: LN PANIFICADORALIDAME Endereço:
ARTHUR GUlNTHER, 60 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-570 Cedente:
CCRETIQUErnS LIDAME Sacador. - Espécie: DMI - N"TIrulo: 01108 - Moti
vo: falta de pagamentoValor. R$ 232,50 - Data para pagamento: 23/08/2013-
Valor total a pagarR$315,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 232,50 -

Juros: R$ 0,62 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 256864/2013 Sacado: WURIVALALVES JOAQUIM Endereço:
RUAAOENORHORONGOSO 591- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-791 Ceden
te:AYMORECREDTID EFINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A Sacador:
- Espécie: CT - N' Titule: 20014767238 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
9.115,63 - Data para pagamento: 23/08/2013- Valor total a pagar R$9.818,59
Descrição dos valores: Valor do tirulo: R$ 9.115,63 - Juros: R$ 622,90 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$24,50 - Diligência:
R$20,21

;;;�����;�:-2568�;2013-s.;��d��MARCEW-BIZ-GAACiÃ-DE-RFZENDE
Endereço: RUAAGUASCIARAS I - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89258-466Ceden
te: AYMORE CREDTID FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Sacador.
- Espécie: CT - N' Titulo: 20017395347 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
3.123,56 - Data para pagamento: 23/08/2013- Valor total a pagar R$3.350,09
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.123,56 - Juros: R$ 149,93 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$16,75

Apontamento: 256696/2013 Sacado: PAULO ROBERTO PESSOA GOMES En
dereço: RUA 1034QD 02 87 LOTE 08 - JOAO PESSOA - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89257-750 Cedente: BV FINANCElllA S/A CFI Sacador. - Espécie: CBI - N'
TItulo: 750116313/490310036 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.936,31
- Data para pagamento: 23/08/2013-Valar total a pagarR$2.265,52Descrição
dos valores: Valor do tirulo: R$ 1.936,31 - Juros: R$ 243,32 Emolwnentos: R$
12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 256607/2013 Sacado: PREMOPAR PRE-MOLDAOOS LIDA

Endereço: RUA ROBERTO SElDEI., 440 - JOAO TOZINl- CORUPÁ-SC - CEP:
89278-000 Cedente: BAUMANN INDUSI'RIA COMERCIO DE ACO Sacador.
- Espécie: DMl - N" TItulo: 65936 I/I - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
450,45 - Data para pagamento: 23/08/2013,Valor total a pagarR$580,23 Des
crição dos valores: Valor do tirulo: R$ 450,45 - Juros: R$1,05 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 256671/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS PARA PIS
CINAS ME Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - VILA lAlAU
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: ROlA INDUSTRIA LIDA
Sacador. - Espécie: DMI - N' TIrulo: Ga0095/1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 9.554,06 - Data para pagamento: 23/08/2013- Valor total a pagar
R$9.668,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.554,06 - Juros: R$ 35,03
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Di

ligência:R$ 17,63

Apontamento: 256762/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZl - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GETGWBAl ENERGYANDTElECOMMUNICA
TION LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N" TIrulo: GOOI88/3 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 7.538,80 - Data para pagamento: 23/08/2013-Valor total
a pagarR$7.689,22 Descrição dos valores: Valor do tirulo: R$ 7.538,80 - Juros:
R$ 70,36 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 256763/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMmffi)S ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZl - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GET GWBAL ENERGY AND TELECOMUNlCA
TION L Sacador. - Espécie: DMI - N"TIrulo: Ga01567/3 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 8.500,07 - Data para pagamento: 23/08/2013- Valor total a
pagar R$8.659,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.500,07 - Juros:
R$ 79,33 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 256781/2013 Sacado: SACE CALCADOS CONFECCOES LIDA

Endereço: AVENIDA MARECHAl DEODORO DA FONSECA,499 - CENTRO
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-701 Cedente: JOSE CARLOS MAFRA O
COMERCIANT Sacador. - Espécie: DMl- N' TIrulo: 132011 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 540,80 - Data para pagamento: 23/08/2013- Valor total
a pagar R$612,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 540,80 - Juros: R$
1,44 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência:R$10,79

Apontamento: 256375/2013 Sacado: SERGIO DEREITI Endereço: FRANQS
CO TODT 185 - JARAGUA DO SUl- CEP: Cedente: SILVANA CARVALHO ME
Sacador. - Espécie: DMI - N' TIrulo: 3000052370 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 1.581,85 - Data para pagamento: 23108/2013- Valor total a pagar
R$l.667,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.581,85 - Juros: R$ 5,27
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di
ligência: R$'21,02

Apontamento: 256742/2013 Sacado: SMP REPRESEN1ACOES LIDA Endere
ço: RUAJOAOMARCATID 186 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-670 Cedente:
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LIDA Sacador. - Espécie:
DMI - N' Titulo: 0442816290 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 322,62 -

Data para pagamento: 23/08/2013-Valor total a pagarR$399,48 Descrição dos
valores: Valor do tirulo: R$ 322,62 - Juros: R$1,07Emolwnentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 256912/2013 Sacado: VALDffi FRANCISCO M FERREmA En
dereço: RUA FRANCISCO HUSCHKA, 1189 - TlFA MARTINS - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89251-000 Cedente: QUIMATRA IND COM DE PROD QUIM
Sacador. - Espécie: DMI • N"Titulo: 2899 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 357,00 - Data para pagamento: 23/08/2013- Valor total a pagar R$437,53
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 357,00 - Juros: R$ 0,47 Emolwnentos:
R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 20,21

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 20/08/2013. Jaraguá do Sul (SC), 20 de agosto
de2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabeliãoSubstituto
Total de tirulospublicados: 27

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mais de mil metros
de fios são furtados
A LUZ DO

Questionados por
moradora, ladrões
alegaram trabalhar

na manutenção da

rede de telefonia

Débora Remar

A Prefeitura de Guara-
1"\..mirim ainda calcula
os prejuízos com a reposi
ção de mais mil metros de
fios de cobre. Eles foram
furtados de postes na se

mana passada. Os ladrões
teriam agido durante o dia

para retirar a fiação utili
zada na iluminação públi
ca nas ruas Pastor Lorenz

Hahn, Maria Zastrow e

João Pereira Lima, no

Centro, e na Rua Ervino

Hanemann, no Avaí.
"Uma moradora viu os

homens em um Uno preto
com a escada de madei
ra pendurada no poste,
por volta do meio-dia de

EDUARDO MONTECINO

DANOS Prefeitura de Guaramirim ainda calcula prejuízos com iluminação pública

terça-feira, dia 13. Quando
ela perguntou se ia falta
energia, eles responderam
que faziam a manutenção
da rede de telefonia. Só de
noite, quando a rua ficou às
escuras é que percebemos
o roubo", contou o gerente
de serviços urbanos Mau
rici Venâncio. "Encarece
muito o custo de manuten-

DIVULGAÇÃO/POLfCIA CIVIL

PRISÃO Joias e equipamentos eletrônicos estavam
na casa do suspeito, que apresentou documento falso

Joinville
PC prende acusadode assalto

Apontado como autor

de dois assaltos a residên
cias em Jaraguá do Sul,
Ederson dos SantosMorais,
conhecido como Edinho, foi
preso em Joinville na tarde
de sexta-feira. Na residên
cia dele, a Polícia Civil loca
lizou joias e equipamentos
eletrônicos, possivelmente
roubados. Como estava fo-

ragido da Justiça paranaen
se, Edinho apresentou uma
carteira de identidade como
sendo Diego dos Santos Vi

cente, e por isso também
vai responder por uso de
documento falso. Ele foi en
caminhado ao Presídio de
Joinville e, ontem, a prisão
em flagrante foi convertida
em preventiva.

ção da iluminação público e

fica o prejuízo, porque esse

dinheiro poderia ser in
vestido em outros serviços
úteis para a comunidade",
lamenta. O gerente conta

que registrou um Boletim
de Ocorrência na delegacia.

Outro ato de vandalis
mo registrado em Guara
mirim foi a depredação de

placas indicativas de vias.
"Pelos menos 18 placas
foram amassadas no últi
mo final de semana, prin
cipalmente na Rua 28 de
Agosto. Não pode ter sido o
ventou ou por causa natu

ral", constatouVenâncio. A
equipe da Prefeitura agora
trabalha para recuperar a

sinalização.

Acidente na SC .. 108
.

Secretáriomorre em colisão
Secretário de Adminis

tração e Finanças da Pre
feitura de Rodeio, Mario
Cesar Sgrott, de 47 anos,
faleceu na noite de domin

go, devido a um acidente na

SC-108, em Guaramirim.

Sgrott conduzia uma moto

CBX250 e colidiu frontal
mente com um Crossfox,
por volta das zth, no Km

33,7 da rodovia, próximo a

Vila Freitas. Segundo a Po-

lícia Rodoviária Estadual,
pista não estava molhada e

os policiais ainda vão inves
tigar as causas que levaram
o Crossfox a invadir a pista
contrária, causando o aci
dente. O motociclista mor

reu na hora. O outro veículo
saiu da pista e desceu um

barranco às margens da SC,
e o condutor, de 51 anos, foi
socorrido pelos Bombeiros
Voluntários de Guaramirim.

Crack

Suspeito confessa tráfico
Um homem de 30 anos

foi preso e cerca de nove

gramas de crack foram apre
endidos pela Polícia Militar
na noite de sábado, dia 17.
A abordagem ocorreu na

Avenida Prefeito Waldemar
Grubba, na Vila Lalau, e se

estendeu até a casa do sus-

peito, naVila Lenzi. Segundo
a PM, o acusado confessou o
tráfico de drogas e apontou o
local onde estava o entorpe
cente. Mensagens no celular
do suspeito também confir
maram a tese de tráfico. Ele
foi encaminhado ao Presídio

Regional de Jaraguá do Sul.

Lanchonete

Assaltante atacamotoboy
Um entregador de lan

ches foi surpreendido pelo
cliente, que estava armado
de revólver e anunciou o

assalto, na noite de domin
go, na SC-108, em Guara
mirim. O motoboy, de 20

anos, contou que o assal-

tante estava em um Corsa
Sedan vermelho e fugiu
em direção a Massaran
duba levando R$ 500 em

dinheiro. A Polícia Militar
fez rondas pela região, mas
não localizou o veículo ou

o suspeito.

Videolocadora

Dupla usa
espingarda

Thntativa

Homem é
alvo de tiros

Uma videolocadora do Um homem de 35 anos

Bairro llha da Figueira, em teria sido vítima da segun
Jaraguá do Sul, foi alvo de da tentativa de homicídio
assaltantes na noite de sá- em menos de um mês. Na
bado. A vítima contou a Po- madrugada do último do
líciaMilitar que um homem mingo, dia 18, seis disparos
entrou armado com uma de pistola foram feitos na

espingarda, por volta das direção dele, que estava na

20h30, e levou R$ 320 em garagem de casa, no Bair
dinheiro e dois celulares. ro São Luis, em Jaraguá do
Poucos minutos depois a Sul. O homem conseguiu se

PM deteve um jovem de 23 jogar no chão e não foi atin
anos, próximo ao local do gido por nerihum dos tiros.
crime, com cerca de R$ 170 As cápsulas de calibre 32
em dinheiro. Testemunhas foram recolhidas. A vítima
r�onheceram o casaco e a contou a PM que o atirador
moto do suspeito, mas não teria fugido em um veículo
o identificaram com o autor de cor prata, mas não soube
do crime. Segundo o delega- dar maiores detalhes sobre
do de plantão, Eric Uratani, as características do suspeito
o jovem negou participação e disse não ter inimigos. De
no assalto. "No momento acordo com informações do
não havia provas suficientes Setor de Inteligência da PM,
para a prisão do suspeito. O esta já é a segunda atentado
caso ainda será investigado contra a vida da vítima em

pela Polícia Civil", garantiu. menos de 30 dias.

PLANTÃO POUCIAL

FERIDO Soldado estava trabalhando quando ·foi
atingido por motocicleta desgovernada no Bracinho

Schroeder

PM é atropelado por bêbado
O policial militar atro

pelado por um motoci
clista na noite da última

sexta-feira; dia 16, en

quanto fazia uma aborda
gem no Bairro Bracinho,
em Schroeder, se recupe
ra em casa. Ele levou 15

pontos na perna direita e

passa bem. O motociclista
que provocou o acidente
foi preso em flagrante por
dirigir sob efeito de álcool

depois que o teste do bafô
metro confirmou o crime
de trânsito.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Só a vitória
•

Interessa para
aADJaraguá

SEM OPÇÕES Equipe jaraguaense terá que vencer os três próximos jogos

Lucas Pavin

Depois de vacilar no tur

no da segunda fase da

Liga Futsal, a a ADJ (CSMj
Pré-FabricarjMannesjFME)
entra em quadra logo mais

precisando pressionada, ne
cessitando unicamente da vi
tória. O adversário será o São

José (SP), a partir das 20h15,
na Arena Jaraguá. A partida é
válida pela quarta rodada da

segunda fase da competição.
Com um empate e duas

derrotas somadas no Turno

desta fase, a equipe coman

dada pelo técnico João Carlos

Barbosa, o Banana, precisa
de nove pontos nos três jogos
que restam para conseguir a

classificação à terceira etapa
da competição.

"Uma vitória contra o São
José irá motivar a equipe e

nos colocar com chances de

classificação. O elenco vem

trabalhando forte e está cons
ciente de que é preciso supe
ração de todos neste momen

to", disse o treinador.
"Temos que esquecer tudo

o que passou. Agora, o pri
meiro passo é acreditar. Este

jogo contra São José é o mais

importante e não podemos
pensar nas três'partidas que
precisamos vencer", afirmou
o fixo Jonas.

As equipes já se enfren
taram nesta Liga Futsal por
duas vezes, ambas em São
José dos Campos. Na primei
ra fase, a ADJ venceu por 1 a

o. Na fase atual, o confronto
terminou empatado em 2 a 2.

Os ingressos antecipados
ja estão à venda no Posto

Mime (Matriz e Kohlbach), na
Girolla Imóveis, na revenda
da Mannes Colchões da Rei
noldo Rau. O valor é de R$ 15

para a cadeira numerada (in
ferior) e R$ 10 para a cadeira

superior. Na hora os valores
serão diferenciados.
A meia-entrada, no va

lor de R$ 5,00, é destinada
a estudantes e aposentados,
mediante a apresentação do

comprovante original com va

lidade. Crianças até dez anos

têm acesso livre.

Jaraguaenses pegam
o São José, a partir da

20h15, na Arena Jaraguá.
O empate elimina a equipe.

FOCADOS Atletas da ADJ, como P€, sabem que um novo tropeço pode custar a eliminação na Liga
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www.ocponline.com.br

DENNERWILUAM

DESFALQUE Expulso contra o Blumenau, zagueiro Ricardo (de
joelhos) não pega o Internacional, em Lages, no domingo

CAMPEONATO CATARINENSE

DIVISÃO DE ACESSO - TURNO

3 Inter de Lages 2 2 O O 3 3 ,100,0%
l

4 Blumenau 4 3 1 1 1 3 2 1 144,4%
5 Curitibanos 3 3 1 O 2 5 4 1 '33,3%
6 Oeste 3 2 1 O 1 3 2 1 50,0%

,

,0,0%7 Barra-BC O 2 O O 2 O 4 -4

8 NEC O 1 O
,

O 1 O 4 -4 '00%
!

'

9 Maga O 2 O O 2 O 10 i -10'0,0%,

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

3a Rodada (Folga: Internacional)
Maga Ox5 Curitibanos

Blumenau lxl Jaraguá
20/08
15h - Pinheiros x Barra-BC
15h - NEC x Oeste

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

..:.,
....

4a Rodada (Folga: Barra-BC)
24/08

I

15h30 - Blumenau x Pinheiros

25/08
15h30 - Oeste x Curitibanos

15h30 - Inter de Lages x Jaraguá
15h30 - NEC x Maga

Campeonato Catarinense

Sport Jaraguá volta de Blumenau
com umbom empate por 1 a 1

O Sport Club Jaraguá perdeu
os 100% de aproveitamento na

Divisão de Acesso do Campeo
nato Catarinense. Em confron
to direto na briga pelo título do

Turno, o Leão do Vale ficou no

empate com o Blumenau por 1 a

1, sábado (17), noEstádio do Sesi.
O gol jaraguaense foi mareado

.

pelo centroavante Eric, enquan
toMatheus Guerreiro empatou.

O técnico Mozart manteve a

formação que iniciou o jogo con
tra o Maga. Com isto, a equipe
foi escalada com Darci; Maicon,
Neto, Ricardo e Jefinho; Nêgo,
Piter, Zé Vitor e Anderson; Eric
e Carlos Neto. No transcorrer do

jogo, viria a promover a entrada
de Nando, Eric e João Carlos.

Empurrado por sua fanátiea
torcida, o Blumenau dominou
boa parte do jogo. Porém, o Ja
raguá foi incisivo nas chances

que teve e por pouco não trouxe
os três pontos para casa.

Na próxima rodada, o Leão
doVale enfrenta outro forte can
didato ao título. Jogando fora de
casa, a equipe encara o Interna
cional, dia 25, no Estádio Vidal
Ramos Júnior, em Lages. Para
este confronto, Mozart não po
derá contar com o zagueiro e

capitão do time Ricardo, que foi
expulso diante do BEC.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

TORCENDO Marquinhos observa sua cobrança de falta, que resultou no gol de empate da PontePreta/Barra

Semifinalistas do
Varzeano definidos
ClÁSSICÓS Jogos eliminatórios colocarão frente a frente
Kiferro e Atlético, além de SantQ,Antônio e Ponte Preta

Lucas Pavin

Neste sábado (17), fo
ram definidos os se

mifinalistas do 310 Campe
onatoVarzeano de Jaraguá
do Sul. Os quatro jogos da
última rodada da terceira
fase do torneio teve gole
ada, jogos decididos nos

minutos finais e um emo

cionante empate.
,

No' campo da Vila La

lau, a Ponte Preta/Barra
abriu a tarde ficando no

empate com o ZEC em 1 a

1. Com o resultado, a Ponte

avançou às semifinais do desfalcada Tecnopan/ABF/
Varzeano, com a segunda Belmec, do 'presidente-go
melhor campanha no Gru- leiro' Urso, por 9 a 1. Desta

po N. No jogo de fundo, o que para o atacante Maba,
Santo Antônio/Me Cons- que balançou as redes em

trutora foi um visitante seis ocasiões e se tornou o

indigesto e venceu a Vila novo artilheiro do Varze

Lalau, por 1 a o, garantin- ano. Outro fato relevante
do a melhor campanha do é que a partida foi para o

Grupo M e pega a Ponte intervalo empatada em o

Preta na semifinal. a o. O resultado valeu à Ki-
No Estádio do Botafo- ferro o primeiro lugar no

go, o primeiro jogo da tarde Grupo N. Por fim, o Atléti
contou com uma goleada co Estrada.Nova encontrou
impressionante. Sem to-, dificuldades, mas também
mar conhecimento, a Kifer- avançou. Com gol anotado
ro derrotou a eliminada e no apagar das luzes, o Atlé-

tico superou a DRM Comer

cial/Fibra & Fios por 1 a O e

enfrenta na semifinal a 'ar
quirrival' Kiferro, no maior
clássico do futebol amador
de Jaraguá do Sul.

Com estes jogos, o Var
zeano jaraguaense apre
senta uma média de 3,25
gols por partida, com 325
tentos anotados em 100

jogos. De momento, o arti
lheiro é Maba (Maycon Le
nonMaba), da Kiferro, com
13 gols. As semifinais estão
marcadas para o próximo
sábado, dia 24, em campo a

ser definido pela Fundação
Municipal de Esportes e

'Turismo, entidade promo
tora do evento.

tlet·su\

Corrida rústica daUnimedatrai cerca de 300 competidores
Apesar do frio e da

chuva que caiu neste'do
mingo (18), em Jaraguá
do Sul, cerca de 300 atle

tas, entre profissionais e

amadores, participaram
da primeira etapa do 10
Circuito Catarinense de

Corrida Unimed, que teve

sua largada e chegada em

frente ao Pronto Aten
dimento da Unimed, na

Rua Germano Wagner,
no bairro Centenário. Os

participantes disputaram
provas de 5 km e 10 km,

nos naipes masculino e fe
minino, sendo premiados
os primeiros cinco colo
cados de cada categoria.
Os atletas da prova de 10

km receberam também

premiações em dinhei
ro. Na prova de 5km, os

vencedores foram Simone

'Berenguel Proença eMiri
valdo do N. Souza. Na de
iokm, deu Cristina Kapp
e Marcia Pasqualini. A

próxima etapa do circuito
acontece em Itajaí, dia 10
de setembro.

'

4° DRM Comercial

CHAVE M

-5

CHAVE N

3° ZEC 4
,

3 � 1 1 1 5 6 -1

4° Tecnopan O i 3 O 1 O i 3 4 P-5 '-ii
P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; O - Derrotas; GP - Gols Pró: GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols

Juventus

Duas derrotas na base
As equipes de base

do Juventus somaram

duas derrotas neste sá
bado (17), contra 5) Avaí,
em partidas válidas pela
quarta rodada do returno

Campeonato Catarinense
da Divisão Principal. Atu-

ando no JoãoMarcatto, os
Juvenis, comandados por
Eduardo Rodrigues, fo
ram goleadas por 5 a 1. Na

sequência, os Juniores,
sob o comando de Márcio
Ventura, acabaram derro
tados por 4 a 2.

Basquete Masculino
Em quarto no Catarinense
o basquete Sub-15 mas

culino de Jaraguá do Sul fi
cou com a-quarta colocação
no Campeonato Catarinen
se da categoria. Com jogos
realizados em Joinville,
a equipe comandada por

Paxá Stange, venceu Porto
União (39 a 34), Florianó
polis (84 a 56) e Blumenau
(46 a 41). Porém, perdeu
para Chapecó (54 a 33) e

Joinville (54 a 29), que sa

grou-se campeão.

Basquete Feminino
'Iropeços custam O título

Com o patrocínio de
O Correio do Povo, o bas
quete sub-rg feminino de
Jaraguá do Sul terminou o

Campeonato Catarinense
na terceira colocação. Ape
sar de chegar invicta na

fase final da competição,

as meninas não repetiram
as boas atuações.Vence
ram Criciúma (45 a 25),
São Bento do Sul (48 a 44)
e Joinville (46 a 42), mas
foram superadas por Porto
União (41 a 29) e São Mi

guel do Oeste (35 a 29).
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

CON OL ('
-

C Título não veio, mas Julia Schmauch foi
a cestinha do campeonato, com média de 10,27 pontos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ingressos da
Copa em casa
COM FRETE Fifa

anuncia novidade,
mas adianta que
será cobrada uma

taxa de entrega

Agência Avante!

A Fifa anunciou ontem

rlque entregará os in

gressos para os jogos da

Copa do Mundo de 2014 em
casa. Porém, a opção sairá
mais cara e se dá depois de
diversos problemas ocorri
dos na retirada das entra

das nos centros oficiais para
os confrontos da Copa das

Confederações.
A venda começa às 7h

de hoje. "Daremos aos fãs a

oportunidade de receber os

ingressos em casa. Vai ha
ver uma página no Fifa.com
para indicar se você quer
receber seu ingresso em

domicílio ou retirar em um

centro de ingressos", disse
o diretor de marketing da

entidade, ThienyWeil, du
rante visita oficial ao estádio
do Corinthians.

"O preço do frete será

comunicado", acrescen
tou ele, deixando claro

Corinthians

Protesto

AFP

Cinco torcedores uni

formizados, que se identi
ficaram comomembros da
Camisa 12 do Corinthians,
foram ao CT do Parque
Ecológico protestar contra
Emerson. Eles não se con

formaram com a foto pu
blicada pelo atacante de
um beijo em um amigo e

prometeram "tumultuar a
vida dele" se não houver
uma retratação.

Grêmio

Desfalque
A lesão sofrida pelo

meia Elano na partida do
Grêmio contra o Bahia foi
mais grave do que se espe
rava. O departamento mé

dico gremista constatou

que o jogador sofreu uma

fratura na região lombar e
não há prazo definido para
o seu retorno aos grama
dos, mas é certo que ele
não enfrenta o Santos, pela
Copa do Brasil.

Flamengo
Pagando

O Flamengo gastou
mais de R$ 10,1 milhões
em 2013 para pagar dívi
das com ex-jogadores e

ex-técnicos, informou nes

ta segunda-feira a coluna
Painel FC, da "Folha de
S.Paulo". A publicação re

latou que o clube pagou os

ex-atletas Romário, Petko
vic e Deivid e os-treinado
res Vanderlei Luxemburgo
e Joel Santana.

NOVO FORMATO Falhas na Copa das Confederações
obrigou a entidade a rever o procedimento de compra

que o torcedor terá de
desembolsar um pouco
mais pelo serviço.

"Ofereceremos este

serviço no mundo todo",
esclareceu, mostrando que
não só os brasileiros terão
o direito de optar pela co

modidade. No entanto, as

pessoas que têm direito à

meia-entrada, como es

tudantes, idosos e bene-

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

2°Cruzeiro 28 15 8 4 3 31 14 1762

3°Grêmio+l 25 15 7 4 4 21 15- 6 56

4° Corinthians +2 25 15 6 7 2 14 6 8 56

5° Atlético-PR +3 24 15 6 6 3 26 22 4 53

6° Coritiba -3 211 15 6 6 3 19 15 4 53·

7° Vitória -2 22 15 6 4 5 21 21 O 49

8° Internacional -1 22 14 5 7 2 24 21 3 52

9° Goiás +3 21 15 5 6 4 14 18 -4 47

10° Bahia 20 15 5 5 5 13 16 -3 44

11°Vasco-2 19 15 5 4 6 22 26 -4 42

12° Flamengo -1 19 154 7 4 17 16 1 42

13° 'Fluminense +1 18 15 5 3 7 18 20 -2 40

14° AtJético-MG +1 16 144 4 6 13 18 -5 38

15° Santos +1 16 13 3 7 3 14 12 2 41

16° Ponte Preta -3 15 14 4 3 7 18 22 -4 36
'" -

iC(íBfUma �4 2 9

Uglle� 2 7 6

Paula 2 5 7

20° Náutico 8 13 2 2 9 8_ 22 -1421 •

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

Portuguesa 1.x3 Botafogo- 15"RODADA

Bi!!ll! II 'I NáuJico 0,,1 Fluminense
� �IT!ií'5WW t}ílUUW II li . . - .

,

Classificados paraa Ubertadores
Cruzeiro 5x1�'to"a

,
..

,,;,
','

� Vasco 2x3 Gremio.
Rebaixados paraa SérIe B Flamengo OxO São Paulo
Lanterna do campeonato •

, Bahia ÕxO Santos

Internacional OxO Atlético-MG

Atlético-PR 2x1 Crlclúma>

Corinthians 1xO Coritiba

;11' li: 1.:1 '!I� �Il lr�m�e,pr��aOftf:01áls:H{tJ.��J .cL),3fJ UG�;,�S

ficiários do programa do

govero federal Bolsa Famí

lia, não poderão optar pela
entrega em casa.

"Na verdade, somente

os ingressos com descon
to é que não poderão ser

entregues, porque as pes
soas terão de comprovar

que têm direito à meia-en
trada. Não teríamos como

controlar", explicou.

Bayem
Primeiro dia de trabalho

Ex�ogador do São

Paulo, Breno deixou a

penitenciária de Stade

lheim, emMunique, nesta
segunda-feira e foi direto

para a sede do Bayern de

Munique assumir seu car

go como assistente-técni
co do time sub-zg do clu
be. Na última sexta-feira,

MEDICO ESPECIALISTA GINECOLOGISTA
Jara uá do Sul

aJustiça alemã concedeu
ao atleta o direito de cum

prir o restante da pena de
três anos e nove meses em

regime semiaberto.

01 Até o dia 25/08/2013, pelo site.

01 Até o dia 25/08/2013, pelo site.

01 Até o dia 25/08/2013, pelo site.

01 Até o dia 25/08/2013, pelo site.

01 Até o dia 25/08/2013, pelo site.

01 Até o dia 25/08/2013, pelo site.

MEDICO ESPECIALISTA OFTALMOLOGISTA
Jara uá do Sul

MEDICO ESPECIALISTA PEDIATRA
Jara uá do Sul

MEDICO ESPECIALISTA ENDOCRINOLOGISTA
Jara uá do Sul

FONOAUDIOLOGO
Jara uá do Sul

MEDICO ESPECIALISTA CARDIOLOGISTA
Jara uá do Sul

AUXILIAR DE COPA E COZINHA 01

OS PRIl\IIEIROS 15 ASSINANTES OUE LIGAREM HOJE A

PARTIR DAS 8H PARA 2106-1919, GANHARÃo UM PAR DE INGRESSOS.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Inovação
Cadeira movida

pelamente
Concentração é a pala

vra-chave para utilização da
cadeira de rodas controlada
com o pensamento. A tec

nologia é capaz de captar e
ler as ondas cerebrais e acio
nar os comandos para mo

vimentar a cadeira. "Com
o conhecimento do uso de
redes neurais, conseguimos
detectar áreas do cérebro
que estão atuando. A onda
cerebral captada é lida pelo
sensor e comparada, com

um padrão previamente
estabelecidos. A partir daí
basta treinar, relembrar o

pensamento e se concentrar

para movimentar a cadeira
de rodas", explica o profes
sor de ciência da computa
ção do Centro Universitário
do Estado do Pará (Cesupa),
Eugênio Pessoa, supervisor
da criação. O equipamento
foi projetado para custar

até R$ 3 mil. No mercado,
o preço de cadeiras de rodas
mecanizadas variam de R$
7mil a R$ 15 mil.

COBdicionamento
Cafééum
aliado da saúde

Um estudo feito por
pesquisadores da Unidade
de ,Pesquisa Café e Cora
ção, do Instituto do Cora

ção (InCor) do Hospital das
Clínicas da Universidade
de São Paulo (USP), mos
trou que os consumidores
regulares de café têm me

lhor atividade antioxidante
no organismo e melhor de
sempenho em exercícios fí
sicos. Além disso, o produ
to pode prevenir doenças.

Nos testes de esteira, os
consumidores de café TIve
ram melhor performance
atlética e maior tempo de
exercício. O resultado foi
verificado também nos pa
cientes coronariopatas, que
não apresentaram nenhum
evento cardíaco adverso,
como angina QU arritmias.

O estudo analisou 150
consumidores de café nos

últimos cinco anos. Foi
avaliado o consumo tan

to por pessoas saudáveis
como em portadoras de do
enças cardíacas.
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