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Segurança
Região ganha o
reforço de policiais
14o Batalhão da Polícia Militar em

.

,
Jaraguá do Sul deve ficar com 40 dos

.

60 soldados que chegarão em setembro

para realizar um curso. PÁGINA 20

De novo

Canarinho
é autuada
Reclamação quanto ao serviço •

de atendimento ao consumidor
estava parada desde 2010 no
Procon. PATRICIA MORAES.

PELNÁRIO, PÁGINAS fi E "1

Mais uma Câmara acaba
.

.

CODl o recesso de inverno
AVANço Depois de Corupá, foi a vez dos vereadores de Schroeder decidirem cancelar as

férias legislatiyas do mês de julho. Massaranduba e Jaraguá do Sul devem fazer o mesmo.

PÁGINA 8

EDUARDO MONTECINO
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Anjos
deplantão

Na semana passada, num dia pela manhã, enquanto
me deslocava de Jaraguá do Sul para Joinville, para

minha rotina diária de trabalho, escutei uma música que
tocou no meu coração e que faço questão de partilhar a
letra com os leitores.

Amúsica foi composta por IvoMozart, e o nome dela é o

título deste artigo. Eis alguns trechos da letra: "Onde estão os

anjos de plantão? / Sei como é dificil atender todos os pedidos
/ E que aminha prece / É mais uma na multidão / Será que
Deus podeme ouvir / Só quero agradecer tudo que um dia eu

já consegui / Acordei com saudade de você / Te procurei, te
liguei /mas não encontrei /Não tive tempo pra dizero quan
to amei / Nem tive tempo pramudar o que errei / Sei que o

, tempo passa e a saudade fica / Será que alguémme explica o
sentido da vida / Me aponta uma saída ou me conta um se

gredo / Me ensina a crescer sem olhar pra tráse sentirmedo
/ [ ...] / Eú pedi mais um dia, pedi outra chance / Pra fazer
tudo do começo melhor que antes / Por isso agradeço o dia
de hoje / E faço tudo que estiver ao meu alcance / Carrego
nas costas o peso do mundo / Nessashoras a fé valemais que
o tamanho / Valemais do que a força émaior do que o medo

/ Porque no fundo você é do tamanho dos seus sonhos /Aqui
nessa cidade faz tanto barulho / E eu sei que há tantos outros

problemas nessemundo / Pra eupedirumminuto sópramim
/ Só quero agradecer / E sei sou só mais um na multidão /
Mas se eu pedir com o coração não será em vão / Minha ora
ção, deixo nas suas mãos anjos de plantão / Me respondam:
onde estão? / Agradecer também faz parte da oração!"

Caros leitores, tenham certeza, cada um de vocês é do
tamanho dos seus sonhos. E lembrem-se sempre de agra
decer pela vida, pela sua família, por tudo que você tem.

E por último, tenha certeza, você tem um anjo de plantãó,
olhando por você e escutando suas preces.

COTID o
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para êredacao@ocorreiodopovo.com.br

BioCarPo Ien

Cadastro para
vagas na creche

A Associação dos Moradores do Bairro Rio Cer
ro I e II pede que as famílias que buscam vagas nas
creches para crianças com até cinco anos de idade se

dirijam ao Centro de Educação Infantilmais próximo
para fazero cadastro na unidade. É necessário levar as

cópias da certidão de nascimento, do comprovante de
residência, da folha salarial, da Carteira de Identida
de e do CPF. As inscrições também podem ser feitas
no Portal Turístico Germâníco, localizado na rodovia
WolfgangWeege (SC-no), das 9 às 15 horas, até o dia
30 de agosto. Informações pelo telefone 9653-0974.

COMENTÁRIO

Loucura coletiva
os sinais da loucura estão por

todos os lados, uma loucura

gerada pelos descontroles emocio

nais, por uma grave e coletiva sen

sação de insuficiência, desamparo,
pobreza de alma e espírito. Vem daí
obuscar insano de jovens e ''velhos''
pelas cirurgias plásticas estéticas, o
que transforma muitas pessoas em
verdadeiros desenhos de horror...

Qualquer dessas cirurgias de muti
lação do corpo físico sem que haja' _

uma necessidade de reparo gerado
por um acidente é um imediato si
nal de personalidade frágil, existen
cialmente perdida.

Estava lendo há pouco sobre os

"sinais" que são passados pelas pes
soas nas redes sociais, no Facebook,
por exemplo, que é um espelho de
almas aflitas e perdidas. Quem en

tra no "Face"? Pormaioria, pessoas
fracas, de baixa autoestima, claro

humor, tristeza, ansiedade e raiva
nas pessoas. Nada de bom.

Um ato de "velado" exibicio
nismo pessoal não deixa de ser um

grave- ato de agressividade contra

os que vão ler ou ficar sabendo. Cla

ro, agrido os outros com as minhas

grandezas e a minha "felicidade",
essa é a mensagem latente dos exi
bicionismos feitos nas redes sociais.

Enfim, raros são os satisfeitos

consigo mesmos, a insatisfação
começa pelo que a pessoa vê no

espelho, passa pelo que ela tem na

cabeça e explode vendo alguém em

condição melhor. Traços de uma

pessoa doente.Amaioria...
Os detetives estão se aposen

tando; hoje basta observarmos
uma pessoa numa rede social, e

pronto, ela está revelada, conheci
da. E não adianta mentir, as entre
linhas contam tudo.

lUIZ CARLOS PRATES
que elas não admitem isso mas re

velam essa condição no conteúdo do

que postam nessa rede "social".
Apessoa tira uma foto "diferente",

que ela adia o máximo, e logo posta.
Se encontra um famoso, fotografa
se ao lado dele e vupt, posta. Se faz
uma viagenzinha de nada a Londres
ou Miami, coisa que hoje não passa
de formidável vulgaridade das classes
menores, posta a foto logo após o clic
damáquina... Tudo revela fragilidade,
um exibicionismo que visa a exaltar a

pessoa diante de outras que não estão
lá... Não é por outra razão que no ar

tigo que acabei de ler fica-se sabendo
que as redes sociais provocam mau

se: - "Ferramenta criada por laboratório da IBM re

vela detalhes sobre o perfil dos usuários com base no

que eles escrevem na rede..." E acrescento: É cada vez
mais freqüente os RHs, os empregadores, consulta
rem redes sociais antes de contratar certas pessoas. As
redes sociais fazem um trabalho de desvendamento
de personalidades que nem Freud ousaria contestar.

Ficou impossível esconder a personalidade, salvo se

você for um ermitão das redes. O que duvido.

·Vara
O Estado não sabe o que fazer, onde botar, o nú

mero cada vez maior de bandidos, delinqüentes de
menor idade. Não temos um "presídio" adequado
para eles, não há reformatórios entre nós. Sim, mas
vão deixar livres esses vagabundos que escolheram
o caminho da vadiagem e do crime? Eu conheço
uma Vara da Infância e da Juventude bem adequada
para essa gente. É a vara de marmelo. Sim, pode ser

de vime. Não há outro jeito e não me venham com

medidas socioeducativas. O que funciona é a Vara ... • Falta dizer
Numa cena da novela Chiquititas, um bermudão sai

paraum lanche com a namorada e na hora do pagamento
diz que esqueceu o dinheiro em casa - Paga para mim!,
diz ele. É o 'tipo de vadio que mais cresce na sociedade: o
acomodado e sem vergonha na cara.

• Freud
Se você já leu aí em cima e acha que estou exage

rando, "ouça" está manchete do Estadão: - "Sistema
usa Twitter para traçar personalidade". - Abaixo, lê-

Trânsito

1\'"áfego interrompido
A Rua Domingos Rodrigues da Nova, na

região central de Jaraguá do Sul, será in
terditada hoje para

-

o término das obras na

via, se as condições do tempo permitirem. A
orientação aos motoristas é que utilizem ro

tas alternativas. A obra deveria ter termina
do no último domingo, mas devido a chuva
os serviços foram adiados.

Coltura

Contação de histórias
o circuito de contação de histórias segue

até o dia 30 de agosto na Biblioteca Munici

pal Rui Barbosa, em Jaraguá do Sul. As apre
sentações acontecem sempre às çh e às 15hs.
Hoje e amanhã será mostrada a história "Vô
me escondê aqui!", de Drica Moraes. A conta

ção tem duranção de 45 minutos.

HORTA ALTERNATIVA
Alunos do 3º ano e Pré II, da Escola Erich Blosfeld, na Ilha da
Figueira,mostraram uma boa prática que pode servir de modelo
para quem está interessado em ter sua própr.ia horta. Juntamente
com as professora Silvana Vitkoski e Rafaela Formsto de Angelis
eles plantaram verduras e hortaliças em garrafa pelo
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EDITORIAL

Açãopreventiva
CHARGE

bilizadas e qualificadas em perceber si
nais que possam acarretar uma grave
ocorrência, a própria sociedade estará se

autopreservando.
Esse voluntário se tomará uma refe

rência na localidade onde atua. Vai evitar

que sejam constnúdas edificações em áre
as de risco ou ocorram danos de preserva
ção ao meio ambiente.

Depois das tragédias provocadas pelas
chuvas em 2008, osmunicípios da re

gião começaram a dar uma atenção maior
às estruturas da DefesaCivil.

Em Jaraguá do Sul, o órgão ganhou
mais recursos em equipamentos e equi
pe. Uma das ações, que antes das tor
mentas estava esquecida, foi a instalação
e ampliação dos Núcleos Comunitários
de Defesa Civil (Nudec).Essas unidades
começaram a ser valorizadas devido à

importância social e, principalmente, na
atuação preventiva. .

Ter essas unidades bem organiza
das contribui muito para evitar possíveis
perdas de vida e prejuízos materiais nas

comunidades, caso ocorram situações de
deslizamentos e alagamentos.

Essa semana houve uma mobilização
por parte da Defesa Civil de Jaraguá do
Sul em estimular a participação demora
dores a serem voluntários no Nudec.

Quanto mais pessoas estiverem mo-

"�
Os Núcleos da Defesa Civil (Nudec)
estruturados ajudam a salvar vidas

A participação das associações de bair
ros é importante para centralizar e esti
mular a existências dos núcleos nessas

comunidades. O grau de conscientização e

respeito às normas aumenta quando a pró
pria sociedade percebe queháuma política
de ação voltada para o seu próprio bem.

trasbóurg
www.strasb..ourg.com_l!lr
OpeugeotstrasooliJlFg
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Dia do Soldado
Desfile cívico em Jaraguá

Para comemorar o Dia do Soldado, será realizado
na próxima segunda-feira um desfile cívico no Centro
de Jaraguá do Sul. O evento inicia às 8h30, com con

centração em frente ao Museu Emílio da Silva, A saída
será da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, até o

Museu da Paz, na Avenida Getúlio Vargas, queterá o

trânsito interrompido emmeia pista.Acerimônia é or

ganizada pela Fundação Cultural de Jaraguá do Sul e
conta com a parceria entre a Associação Nacional dos
Veteranos da Força Expedicionária Brasileira (Anvfeb)
e o 62° Batalhão de Infantaria de Joinville.

Lazer
Baile de casais na
Sociedade Amizade

NOTA DE
AGRADECIMENTO

A Sociedade Amizade promove no

dia 31 de agosto o 4° Baile de Casais.
Para o evento estão sendo comerciali
zadas mesas com seis e oito lugares. Os
valores variam de R$ 90 e R$ 120, res

pectivamente. Informações: 3371-3257.

A família do Sr. Edmundo Got
tardi agradece as manifesta

ções de carinho e apoio neste
momento tão difícil.

Massaranduba

Preços da cesta básica
o Procon de Massaranduba disponibili

zou para consulta na internet os preços de

27 itens da cesta básica. Desse total, 18 são
alimentos e nove materiais de higiene e lim
peza. A pesquisa foi realizada no início desse
mês. O resultado pode ser conferido no site

www.massarânduba.sc.gov.br

Agradece em especial ao Dr.

.Djon Watzko, as equipes do

SAMU; a Comunidade SANTA

CLARA, ao Padre Helias de
Oliveira e Frei Aroldo Kohler.

l,OTERIÃS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1204
primeiro Sorteio
23 - 28 - 29 - 32 - 38 - 45
Segundo Sorteio
11 - 29 - 30 - 33 - 44 - 46

QUINA
SORTEIO Nº 3270
23 - 40 - 42 - 75 - 77
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Meta é economizar R$ 6milhões
GUARAMIRIM Queda

na arrecadação entre
janeiro e julho forçou a

administração a adotar

medidas para conter gastos

Natália Trentini

Oprefeito de Guaramirim, Lauro

Frõhlich, assinou ontem um de
creto que determina a redução dos gas
tos administrativos. Com a nova medi
da, ficam proibidas novas contratações,
afastamentos e licenças por motivos

particulares, férias, hora extras e diá
rias para viagem. A decisão é válida até
o final do ano.

Medidas para contenção do uso de
telefone também serão tomadas pela
Controladoria e as compras de todos
os setores serão centralizadas na Se
cretaria de Administração.

Ajustificativa para essa postura está
nas contas do município. Entre os me

ses de janeiro e julho foi registrada uma
queda de R$ 1 milhão na arrecadação.
O déficit no orçamento previsto causou
impacto na administração e incentivou
a contenção. Segundo o secretário de
Gestão Estratégica, José Olívio Papp,
para equilibrar os gastos da Prefeitura
será preciso economizar R$ 6 milhões
nos próximos quatro meses.

"Estamos buscando alternativas,
a situação é generalizada, os muni

cípios trabalham com dificuldades.
A economia como um todo não pro
grediu, mas as necessidades sociais
da população aumentam", declarou

Papp. Em relação ao mesmo período
de 2012, a receita subiu 4,4%, mas
não foi maior do que a inflação.

Do orçamento atual, 49% está com

prometido com a folha de pagamento,
5% são referentes a capacidade de in
vestimento da administração, o restan
te é o necessário para manutenção dos

. serviços municipais.
Foram desembolsados R$ 4,2 mi

lhões para continuação e início de no
vas obras. Amaioria foi de pavimenta
ções que haviam sido paralisadas por
falta de pagamento. Também houve
investimentos na reforma e ampliação
de duas escolas.

Outros R$ 2 milhões foram des
tinados para quitar dívidas da antiga
administração. A planilha apresen
tada em janeiro havia apontado R$
9,4 milhões em contas com fornece
dores e prestadores de serviço. Com
o pagamento mensal no valor de 5%

.

da arrecadação líquida já puderam
ser colocadas em dia os tributos e

encargos sociais.

"
o aumento na arrecadação é

a prioridade e a melhoria no

restante das secretarias será

uma conseqüência disso.

Lauro Frõhlich, prefeito

LÚCIOSASSI

"....
A economia como um todo

.
não progrediu, mas as

necessidades aumentam

DECISÃO
Prefeita

Lauro Frõhlich
anunciou as

medidas ontem

juntamente com

os secretários

José Olívio Papp, secretário
de Gestão Econômica

estratégica para promover a ci
dade. "Temos condições para
transporte e área livre para ex

pansão. Vamos oferecer tudo
isso para que o município gere
riquezas", declarou o secretario
de Desenvolvimento Econômi

co, Moacir José Mafra.
A Prefeitura também traba

lha em um processo de desbu
rocratização para o registro de
novas empresas. Uma equipe
foi a Itajaí na última semana

para conhecer um modelo que
oferece mais agilidade. Estão
sendo avaliados novos critérios

para legalização.
"O aumento na arrecadação

é hoje a prioridade para Guara
mirim; a melhoria no restante

das secretarias será uma conse

qüência disso", afirmou o pre
feito Lauro Frõhlich.

Prefeitura busca estratégias
para aumentar arrecadação

A falta de dinheiro para no

vos projetos é apontada como

fator prejudicial para o desen
volvimento da cidade. Uma
das principais estratégias da
Prefeitura de Guaramirim será
buscar convênios com governo
Estadual e Federal e trabalhar
a imagem do município para
atrair investimentos.

Só este ano, mais de 150
novos registros de pessoas ju
rídicas foram abertos. Entre os

novos empreendimentos, sete

são de multinacionais que ini
ciaram o processo de instalação
das empresas.

Com o lançamento no pró
ximo dia 29 de uma revista

bilíngüe com informações eco

nômicas, culturais e logísticas
do município, a administração
deve assumir uma posturamais
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AVJSO Folhetos colocados nos veículos informavam sobre o início da cobrança

Mais duas ruas
são incluídas

•

no rotativo
f.STACIO� AMENTO Henrique Piazera e Francisco Fischer entram

no sistema de cobrança a partir de hoje em Jaraguá do Sul

Natália Trentini

A partir de hoje, as ruas

.1"\Henrique Piazera e

Francisco Fischer passam a

integrar o sistema de esta

cionamento rotativo de Ja

raguá do Sul. São cerca de 40
novas vagas que se somam à
Zona Azul. A ampliação gra
dativa deve chegar também
às ruas da marginal direita
da Reinaldo Rau.

Segundo o diretor de

Trânsito, Rogério Kumhlen,
as próximas ruas com esta

cionamento pago serão Ân
gelo Sehiochet, Rio Branco,
Jorge Lacerda, João Picolli,
Jorge Weege, Domingos da
NOva e João Marcatto. À
data da implantação porém
não foi definida ainda.

O sistema tem atual
mente 1.198 vagas, sendo

920 pagas, 26 vagas gra
tuitas destinadas a pessoas
com deficiência, 54 vagas

para idosos, 182 para co

brança de motociclistas e

18 em zona branca - para

paradas rápidas.
O contrato firmado em

2011 é válido por 10 anos.

O repasse para a Prefeitura
nesse período deve ser de
R$ 536 mil reajustados de
acordo com a arrecadação
da empresa com o paga
mento dos veículos estacio
nados e das multas.

Dependendo da lucrati

vidade, pode ser maior ou
.

menor. Porém, pelo levan
tamento apresentado até

agora, o retorno daprefeitu-

ra deverá ultrapassar a pre
visãodearrecadação estipu
lada no contrato. O repasse
da Zona Azul do percentual
que omunicípio tem direito
é feito a cada 13 meses. Em

26 meses de implantação
do sistema rotativo, o valor
destinado aos cofres públi
cos foi de R$ 215mil.

De acordo com Kumh

len, o valor arrecadado será
reinvestido em sinalização
viária. "Toda a arrecadação
é monitorada diariamen
te por um sistema online.
Posso . conferir da minha
sala o que Cada parquíme
tro arrecadou, além das

notificações e cobranças
emitidas, temos controle

total", afirmou o diretor de
Trânsito.

Animais

Ajapra conscientiza sobre abandono
Felícia é uma vira-lata biblioteca da escola para tos animais que precisam

que sofreu com os maus- ouvir as orientações sobre da gente. Ela (colega) cui-
tratos e o abandono, mas os cuidados com a saúde, da de mim e eu cuido dela.

não recebeu esse nome à alimentação e segurança O animal também precisa
toa. Animada e dócil igual dos animais. "É importan- disso" afirma.

a ela, somente as crianças te construirmos uma cul- Registros de violência,
que se organizaram em fila tura que seja melhor para como o caso do menino

para fazer nela um cafuné. o meio ambiente. Então de 12 anos que ateou fogo
Essa atividade, que acon- conscientizamos as crian- num gato, em Jaraguá do

teceu ontem na Escola ças, porque os adultos já Sul, e a família não se res-

Alvino Tribess, é uma das têm opinião formada", co- ponsabilizou, reafirmam a

ações de conscientização menta Alexandra. importância da conscien-
.:;,

realizadas pela Associação O relato da palestrante tização ainda na infância.

Jaraguaense Protetora sobre os maus-tratos cha- O abandono de animais

dos Animais (Ajapra). mau a atenção da estu- dentro do terreno da Es-

Cerca de 280 crianças, dante Adrielle Schreiber, cola Alvino Tribess tam-

alunos do 10 ao 5° ano, de 11 anos. "Mexeu comigo bém era comum. Houve

assistiram à palestra da porque a minha cachorra um gato que permaneceu
voluntária da Ajapra Ale- chegou toda machucada e lá por três anos e recebeu

xandra Blanc. Turmas da nós cuidamos dela. Fiquei -cuidados até que foi ado-

manhã e tarde lotaram a com dó porque tem mui- tado por uma funcionária.

EDUARDO MONTEcrNO

CONSCIENTES Alunos foram orientados sobre o bom convívio com os anlmals

Escola educa sobre respeito e cuidados
De acordo com o di

retor da escola, Nivaldo

Jeremias, a ação da Aja
pra ajuda a reforçar o que
é trabalhado em sala. "Aí
não fica só na fala do pro
fessor, mas também da
sociedade lá fora", diz.

Há cerca de 60 dias,
os professores dessa inti

tuição executam o projeto
"Educar para não aban
danar". "Há a cultura do
abandono. Abandono dos

idosos, dos animais, do
lixo. Por isso temos que

educá-los agora, ao invés
de punir depois", declara
o diretor. Para o desfile
de Sete de Setembro, os

alunos estão preparando
blocos temáticos que cha
mam a atenção da popula
ção para esse assunto.

Festa do Tiro

Prefeitura abre licitação para a venda de bebidas e alimentos durante a 25a Schützenfest
A Fundação Cultural de ra, em jaraguadosul.sc.gov. fest. A oferta mínima é de de reuniões da Fundação te Típico", no evento deste postas serão recebidas até

Jaraguá do Sul abriu con- br, e na sede da fundação. RS 160 mil e serão aceitas Cultural. Os envelopes se- ano. Os valores mínimos as çh de 17 de setembro,
corrência para a comerciali- O edital 51/2013 con- somente empresas com rão abertos às 13h45. dos pontos variam entre na Coordenadoria de Fi-

zação de bebidas e alimen- cede sete pontos para a a capacidade -de oferecer, O edital 54/2013 ofere- R$ 2,5 mil e R$ 10 mil. As nanças e Planejamento da

tos na Schützenfest. Os dois comercialização de bebi- pelomenos, 50mil litros de ce 17 boxes para a venda de especificações sobre os ti- Fundação Cultural. Os en-

editais estão disponiveis das no Parque Municipal chope. As propostas devem diferentes alimentos, além pos de alimentos a serem velopes serão abertos nessa
para consulta na seção de li- de Eventos, nas edições de ser entregues até as 13h30 da exploração dos espaços comercializados estão no mesma data, às 9h30, na

citações do site da prefeitu- 2013 e 2014 da Schützen- de 17 de setembro, na sala "Biergarten" e, "Restauran- Anexo I do edital. As pro- sala de reuniões.
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Canarinho é autuada por falha no SAC
Dando sequência à varredura nos pro

cessos empoeirados na gaveta pela
falta de ação do Procon nos últimos anos,
o diretor do órgão, Luís Fernando Almei
da, emitiumais uma notificação à empre-

.'
sa Viação Canarinho, ontem. Dessa vez,

por falha no SAC (Serviço deAtendimen
to ao Consumidor). A reclamação de que
a linha da concessionária para reclama

ções dos usuários não aceitava ligações de
celular foi registrada em 2010, mas ainda
não tinha sido levada adiante.Amulta es-

tipulada é de R$ 18 mil, mas a empresa
ainda pode apresentar defesa; uma delas
será de que o serviço já foi regularizado.
Desde janeiro, esta é a terceira notificação
imposta à concessionária do transpor
te coletivo este ano. A primeira delas foi

pela demora da Canarinho em baixar os

preços da tarifa, obedecendo decreto do

prefeito Dieter Janssen. Amulta foi esti

pulada emR$ 20mil, a empresa recorreu
e agora aguarda parecer da Procuradoria.
Depois, o problema foi na cobrança do

A Canarinho não é o único alvo do Procon. Nos últimos dias, Luís Fer
nando Almeida emitiu cinco multas ao Banco do Brasil. Todos os proces
sos foram originados em 2010 e estavam aguardando decisão. No total,
a empresa terá que pagar R$ 46 mil por descumprir a Lei Municipal n?

. 5.049/2008, que dispõe sobre tempo máximo de fila. Com esta postura do
órgão de Defesa do Consumidor, é de esperar que a partir de agora os clien
tes de bancos, enfim, tenham seus direitos garantidos.

Encontro em Brasília
Vereador deGuaramirim, LinoVenturi (PSDB) esteve em Brasília, na agenda,

visita ao gabinete do deputado federal, Espiridião Amin, que assegurou emenda
aomunicípio para pavimentação da Rua Exp. Olímpio José Borges.

Condenação no TJ
o ex- vereador Osny Bylaardt (PMDB) foi condenado pelo Tribunal de Jus

tiça por ação popular ajuizada contra o município de Guaramirim, e o prefeito
na época, Evaldo Junckes (PT), requerendo a nulidade do Decreto n.190/2009,
que desapropriou imóvel para construção de moradias populares. De acordo
com a decisão, as provas evidenciaram que a ação foi proposta com fins eleito-

. reiros e partidários e a pretensão de anular o decreto foi em momento de insta
bilidade política para prejudicar o novo prefeito naépoca, Evaldo.Junckes.

troco. Uma das passageiras foi obrigada a

descer do ônibus porque não tinha nota

menor do que R$ 20. Nesse caso, a con

cessionária perdeu o prazo para defesa e

a multa será calculada com base no ba
lancete financeiro. As açõesmostram que
o governo está preocupado em melhorar
a situação do transporte coletivo. Garan
tir os direitos do consumidor é um bom

começo, mas a questão a fundo é o cum

primento do contrato, com todas as suas

cláusulas, pontos e vírgulas.

Senadora Ana Amélia Lemos (PP)
estará em Jaraguá do Sul na próxima
semana. Ela trará para o município
um debate nacional sobre drogas,
que vai acontecer no Cejas, dia 30 .

Lauro Frõhlich (PSD) afirmou
ontem em coletiva que vai segurar
a indicação de um novo nome para
assumir a Secretaria de Saúde de
Guaramirim. "Vamos esperar dar

I uma acalmada, buscar o momento
certo para ver quem colocar",
disse. Enquanto isso, o vice

prefeito, Paulo Veloso, deve dar
maior atenção à pasta.

Com o desenvolvimento estratégico
em vista, Frõhlich, teve audiência
ontem com o prefeito de Joinville,
Udo Dõhler (PMDB). A chegada de
novos empreendimentos na região
tem despertado a necessidade de
união entre os municípios. "Temos
dificuldades em nossos municípios,
é preciso mudar a forma de fazer

política e interagir. Precisamos formar
uma frente no norte catarinense para
pressionar o governo", declarou.

Apoio aos

bombeiros
Deputado Carlos' Chiodini

(PMDB) recebeu ontem repre
sentantes dos Bombeiros Vo
luntários de Schroeder e o presi
dente da-Câmara de Vereadores,
Valdevino dos Santos. A corpo
ração pede apoio para compra
de uma ambulância, em razão
do crescimento do número de
acidentes no município.

QUINTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2013
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Regulamentação necessária
O deputado Sandro Alex (PPS-PR) disse da paralisação pela Justiça das atividades

- ontem que a discussão na Câmara sobre as de duas das maiores empresas do ramo, a

ações das empresas de marketing multiní- TelexFree e a BBom, a pedido do Ministé

vel no Brasil não tem a intenção de impedir rio Público. As empresas são investigadas
esse tipo de atividade, mas de propor pro- sob a suspeita de usarem a prática do ma

jeto de lei para regulamentá-la. O tema foi rketing multinível como fachada para apli
debatido em audiência pública, em função car o golpe da pirâmide financeira.

Aosmunicípios
Foi aprovada pela Comissão Mista do Senado, a

Medida Provisória 613/2013.Amatéria tem como re

latoro senadorWalterPinheiro, daBahia, que incluiu
no texto original um artigo especial sobre o auxílio aos
municípios anunciado pela presidente Dilma Rousse
ff durante a Macha a Brasília em Defesa dos Municí

pios. A alteração incluiu ainda o dia 15 de setembro
como adatapara opagamento daprimeiraparcelado
auxílio, previamente prevista para 15 de agosto. A se

gunda parcela será paga em abril de 2014.

"
o PMDB já vai apoiar o PT

para ocupar o melhor lugar do
mundo: o Palácio do Planalto.

Esta é a moeda de troca.

lÊ'duard0 trú'Ohã, tlde'rdó ,p:M�B
ftã tãmarã t"J), �'óDtê fãs
itNé�êiã��'ó PT "â's
etélçies�lã(itiãis,Os�tr�
fê'Slstêm eM��
tt'ó'Mb HMftêt�� IM>�
�"�f\\�'êMÂ�

Enemmais caro
o Exame Nacional do Ensino Médio

(Enem) deste ano vai custar aos cofres públi
cos 357,67 milhões de reais, valor 29% supe
rior ao gasto em 2012. O aumento no custo é

motivado, sobretudo, pela alta de 24% no nú
mero de inscritos. Neste ano, 7,1 milhões de
estudantes são esperados para o exame. O cus

to para o governo brasileiro por inscrito será
de 49,86 reais. Em 2012, quando 5,7 milhões
se inscreveram, o custo foi de 47,82 reais.

QUINTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2013

Relator defende distritalmisto
Relator da Comissão de Reforma Política da Câmara dos Deputa

dos, Alfredo Sirkis (PV-RJ), vai reapresentar hoje a proposta do siste
ma misto. Metade das vagas na Casa seriam preenchidas pelo sistema
proporcional. Os demais deputados seriam eléitos em distritos.

iPrOjetos '. ,Administração • 'EXeCUÇão • 'Réformas

Bemardinho pode concorrer
Segundo o site UOL, se depender do PSDB, Bernardinho,

atual técnico da seleção masculina de vôlei, pode trocar as qua
dras pela política. O treinador seria a principal aposta do sena

dor Aécio Neves, presidente do partido, para enfrentar o PMDB
no Estado. Bernardinho já está filiado ao PSDB desde julho. Lin
dbergh Farias (PT), Anthony Garotinho (PR), Pezão (PMDB) e
CésarMaia (DEM) são hoje os candidatos ao cargo.

Illft!Iífll1íillÇ\lb%ll!lniS.:
-

ESTRUTURA
��.:.

; j, ; • I
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Outra Câmara
corta as férias

FABIO MOREIRNARQUIVO OCP

SCHA fEDER Alteração foi aprovada por
unanimidade e passa a valer em 2014

Carolina Veiga

Depois de Corupá, foi a vez
da Câmara de Vereadores

de Schroeder acabar com o re

cesso parlamentar de 15 dias do
mês de julho. A aprovação do

projeto ocorreu na última segun
da-feira, dia 19. Desta forma, a
partir do próximo ano, o período
de trabalho do Legislativomuni
cipal será de 4 de fevereiro a 20

de dezembro, sem interrupção
nomeio do ano.

De acordo com o presiden
te do Legislativo de Schroeder,
Valdevino dos Santos (PMDB),
a ideia foi aceita por unanimida
de.A iniciativa tem o objetivo de

não prejudicar o andamento dos
trabalhos no município. "A Pre

feitura ficava com os trabalhos

engessados durante esse período
de recesso e esta é uma das for
mas de dar agilidade aos proces
sos.Alémdomais, nenhum traba
lhador da iniciativa prívada tem

beneficio semelhante", concluiu.
O município foi o segundo

da região do Vale do ltapocu a

adotar a medida. O primeiro foi /
Corupá, no mês passado. Já em

Massaranduba, proposta seme

lhante deve Ser lida em plenário
em duas semanas. A presidente
da Casa, Suzane Reinke (PSDB),
é uma das'autoras do texto. "O

projeto está pronto e será apre-

sentado dia 10. Espero que, desta
vez, o placar seja favorável à alte
ração", afirmou. Em 2012, Suza
ne apresentou aproposta, que foi
rejeitada pelos colegas.

Em Jaraguá do Sul, o verea�
dor Jeferson de Oliveira (PSD)
leu na tribuna, durante a sessão
de terça-feira, uma proposta para
acabar com o recesso. O projeto
ainda leva a assinatura dos vere
adores Amarildo Sarti (PV) e Jair
Pedri (PSDB) e terá que passar

pelaComissão de Legislação, Jus
tiça e Redação final na reunião
da próxima segunda-feira, para
depois ser votado em plenário.
Pelo texto, se aprovado, as ses-

.

sões ordinárias na maior cidade
do Vale do Itapocu serão reali
zadas no período de l°de feve
reiro a 22 de dezembro.

M/���AJlANOU�A Suzane Reinke volta a apresentar proposta
para acabar com o recesso de julho. Em 2012, texto foi rejeitado

Mode106S

Programa pretende deve aprimorar serviço público
Deve entrar em votação na Câ

mara de Vereadores de Jaraguá
do Sul, nas próximas semanas, o

programa Segurança, Organiza
ção, limpeza e Meio Ambiente

(SOL). O projeto do Executivo visa
implantar nos setores da adminis
tração pública os conceitos da filo
sofia 5S, como a eliminação de des
perdícios, aperfeiçoamento para a

utilização de recursos, minimizar
as condições de risco e gerarmaior

qualidade de vida aos servidores.
O programa foi pensado e ela

borado pela diretora de gestão de

pessoas, Adenilda Sivers. Adenilda
é experíente na área e já implan
tou o projeto em diversos setores

da iniciativa privada. "Trata-se de
uma ferramenta de gestão daquali-

LÚCIOSASSI

dade onde sebusca fazermais com
menos. É uma filosofia quebusca a
melhoria contínua",explica,

Para implantar o programa, o
projeto de lei prevê a criação de
uma comissão especial fo�ada
por 65 membros. Estes seriam
funcionários de carreira da Pre

feitura e receberiam uma gratifi
cação especial pela participação.

Texto retirado
O projeto entraria na

pauta da sessão de hoje do

Legislativo, mas foi retira
do pelo líder de governo,
Arlindo Rincos (PP), para
que a Prefeitura possa de
talhar o texto. ''Verifiquei
a necessidade de uma ex

plicação maior' sobre como

será formado o grupo de
trabalho para que não se

crie dúvidas a respeito",
explicou. Segundo o vere

ador, a previsão é de-que o

projeto retome na próxima.

tJfft�I....uAfiO Líder de
, governo diz que texto
volta para pauta na

próxima semana

Pelo texto, a gratificação sería
mensal e equivalente a sete UPM

(R$ 129,88) para o coordenador
do projeto, de 3,5 UPM para dois
subcoordenadores e de duas UPM

para os 62 supervisores, o que
gera um custo total mensal de R$
17.923,44. "A comissão terá dura

ção indeterminada, até que a filo
sofia doprograma seja incorporada

pelo servidor", garante Adenilda.
"Esta seria a única despesa. O co

nhecimento para implantação do

programa nós temos, portanto,
não seria necessária a contratação
de um profissional especializado.
E, como o projeto prevê que fun
cionários efetivos participem, é
uma forma de dar perenidade ao

programa", argumenta.

Há 64 01"105 nascia o município de Guaramirim. A cidade, que

existia no sentimento, passou a existir de fato. Os primeiros 01"10$

foram desafiantes. Tudoestava por se construir. E nadomais justo

que homenagear os pioneiros. que fizeram ontem a Guaramirim

de hoje. 'A Câmara de Vereadores de Guaramirim agradece e

parabeniza Q cada cidadão que fez e faz porte dessa história,

Parabéns Guaramirim! 64 anos

Câmara de Vereadores de Guaramirim
Rua 28 de Agosto; 2042 • Centro

Guaramirim • SC - Cep: 89270-000
Fone/Fax: (47) 3373.0002 i:G;;r��

;;J
www.cmg.sc.gov.br
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Vagas para oficina de contação de histórias
Os interessados em aprimorar as técnicas de narrativa

oral têm programação garantida no mês de setembro. A
Oficina de Iniciação para Contação de Histórias será reali
zada pelo Sesc nos dias 7 e 8, das 14h às 18h. Estão dispo
níveis 11 vagas. As aulas são voltadas a educadores, pais,
recreadores e principiantes nessa arte. A oficineira é San-

dra Baron, que tem experiência em atuação e direção de

espetáculos, além de produzir as duas edições do Circuito
de Contação de Histórias de Jaraguá do Sul. As inscrições
podem ser feitas na Central de Atendimento do Sesc, na
Rua Jorge Czerniewicz, 633. Os valores são R$ 120 para o

público e R$ 80 para comerciários. Informações: 3275-7800.
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João Chiodini . Escritor
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Clique animal

PROCURA
SE MEL

Desapareceu
dia 18 no

Bairro Nova
Brasília. É de

porte médio.
Contato com

Teresinha,
telefone:
3371-9308

PRETO E MIMA Esses

gatos esperam alguém
que queira receber
carinho e "ronrons"
em dobro! Super fofos,
amáveis e dengosos.
Mãe e filho, ambos
castrados. Contato
com Lisete, através dos
telefones 9625-2028 e

3372-1616 (em horário

comercíal)

Envie a foto do seu
animalzinho para

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

estimação nas páginas
do Facebook da Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá do �ul
. ! I) . f, 'II·! : I ; �.

Banho&Tosa
4732;]51887
danibrecht@ibest.com.br

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2013

"'

Aniversariantes

22/8

Ademar Vieira

Adriana da S. Clemente
Aline dos Santos

.

Allyson Lucas de Moura
Antonio Carlos Marangoni
Benjamim G. de M. Junior

Cintia M. Eggert
Clarice Karim F. Filse

Débora M. Lampert
Deise D. Weller

Durval M. Júnior

Edson Raduenz
Ermita R. de Souza

Gilberto A. Da Costa
Leandro S. Silva
Leandro Wosniak
Luiz Ricardo Weller

Maigrid Simone E. Michalach

Marcelo Jensen
Maria F. Tanebozetti
Maria Helena T. Dias

Maria I. Pomianowsky
Monize Hanemann

Nayana Franci do Nascimento

Rivaldo Bona

Sluce P. Ayroso
Virgilio L. Klein

Rodrigo Santoro - Ator
., Ruy Guerra - Cineasta

Curiosidade
22 de agosto ...

... é o 2340 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 131 para acabar
o ano. 1911 - O roubo da
famosa pintura Mona
Lisa do Museu do Louvre
é descoberto. 1942-
Entrada do Brasil na 2a

GuerraMundial. 1947 - A

Universidade Católica de
São Paulo recebe o título
de "pontifícia': pelo papa
Pio XII. 2003 - Explosão
do foguete brasileiro
VLS-1 V3 no Centro de

Lançamento de Alcântara.
1864 - Criação da Cruz
Vermelha Internacional.
Santos do dia: Santo
Atanásio de Alexandria;
São Filipe Benício; São
Filiberto; São Fabrício;
São João Wall e Nossa
Senhora Rainha.

Fonte: Wikipedia
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Ricardo Daniel Treis

m poracaso.com �contato@poracaso.com

·4PENDURA
POSTERS

Venda sua arte online
Eis chamada para designers e desenhistas, breve vai entrar no ar

a loja Pendura Posters, que chega com a proposta de tornar acessí
veis as obras de talentos da região vendendo desenhos e ilustrações
em formato pôster, tanto online quanto direto no balcão. Tens ai

alguns arquivos pedindo pra saírem no papel? Contate a Pendura

PostersjGráfica Avenida Digital e converse para fechar parceria. O
telefone para contato é 3275 0454.

DIEGO JARSCHEL

o sorriso de Tainara Mengarda iluminando a pista
do club TheWay, na balada de última sexta

Sorteio
Simultaneamente estão rolando dois sorteios para os eventos

que irão agitar a cidade nesse final de semana. Os participantes con
correm a 5 pares de ingressos para o evento de MMA Arena Force,
que vai rolar no sábado na Arena Jaraguá; e um par de ingressos
para o show de amanhã com o artista Zeca Baleiro, na Scar. Acessem
o Poracaso.com e confiram os detalhes.

ERlCDELIMA

o piloto Luclano 'Boca' de Oliveira, dando um tempo
nas pistas para almoço na Confraria do Churrasco

@pora�aso O /poracaso

Reabertura
Mr. Beef, casa do estimado amigo

Silvyo Modenese e outro grande point
de nossa via gastronômica passou por
uma repaginação, estando com reaber
tura e apresentação do novo ambiente
marcadas para logo mais, às 18h. Silvyo
promete surpresas aos amigos e clien

tes, principalmente com os detalhes da

tematização da casa que até agora têm
mantido em sigilo. O evento terá músi
ca ao vivo por conta de Ully Penso, vo
calista da banda Deserta. Informações
e reservas: (47) 3275 2230.

o bazar vende
A

paravoce
Galera que tá com material bom no

guarda-roupas mas que não inclui mais
nos looks tem uma oportunidade aí dia

19 de setembro, onde no Sacramentum
Pub vai rolar a terceira edição do Bazar

Itinerante. Além de contar com disco

tecagem, teatro, exposição fotográfica,
feira do vinil e convidados especiais, o
evento recolhe as peças boas que a gale
ra oferece e assume a frente de vendas.
Tem interesse em participar? Ligue para
a Naira ou a Thina, os telefones são (47)
9919 7560 e 9192 8303 respectivamente.

DaftPunkem
SantaCatarina

Quem tem causado euforia com a

notícia é o colunistaMarquinhos Espín
dola, que comenta da força do rumor e

completa dizendo "Um passarinho can
ta a bola para O segundo semestre. O
destino seria Camboriú ou quem sabe
Penha." Se for verdade, tem tudo para
ser cartada do grupo Green Valley... Se
o show não rolar no QG dos caras (BC)
pode ser que aconteça então no festival
Dream Valley, que em novembro deste
ano pode ser promovido novamente no
Beto Carrero (Penha).

Falando no
DreamValley

Começou ontem a venda de ingres
sos para o festival através do site Live
Pass.com.br. O evento acontecerá nos

dias 15 e 16 de novembro, e até o mo

mento está com as atrações Zedo, Ste
ve Angelo e Tale of Us confirmadas no

line-up. Mas a organização novamente

comprou bronca com a galera, até en

tão não foi confirmado o local onde será
realizado o festival.

ocP 11
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VARIEDADES

AGENDA

HOJE À NOITE
• 22h - Shaw com Tiago Lemos. Local: Sacramentum Pub 1
4788321524

• 22h - Quinta Sertaneja / Shaw com Gabriel Borges /
DJ Diego Feller / Elas free até as Oh. Local: London
Pub 14730550065

SEXTA-FEIRA 23
+ 21 h -II Karaokê Blackbird / O cantor (a) solo, dupla ou trio
mais aplaudido receberá prêmios surpresa.
Local: Blackbird Bar 147 32�5 2398

• 22h - Hip Hop & Sertanejo / Shaw com Elton & Fernando /
DJs Kbeça e Diego Feller / Elas free até as Oh.

.

Local: London Pub 147 3055 0065
• 22h - Sacra-Feira / Shaw com Rock Nóbilis.
Local: sacrameraum Pub 14788321524

SÁBAD024
• 21h - Música aoVivol Shaw com Cat Run Over.
Local: BlackbirdBar 147 3275 2398

• 22h - Projeto Mashup / VJprm Up e Closing com DJs
Leo Silva e Lisa Fly / Ladies Free. Local: Patuá Music 1
4730540800

• 22h - Shaw com Vini e Dudu / Percurssão com Luciano
Soares. Local: Sacramentum Pub 14788321524.

• 23h - The Guest List / DJs Puff e Conrado / Elas free até
as Oh30. Local: The Way 147 9981 4762

ERlCDELIMA

Diogo Lessrnann e Thais Cristina da
Silva marcando presença no camarote
da Patuá Music

Seja um Breaker
Mais um incentivo aos atletas, o Jaraguá do Sul

Park Shopping firmou parceria na última semana com

o time jaraguaense de futebol americano. E o shopping
além de patrocinar a equipe está promovendo o esporte,
com um estande montado em seu segundo piso. Quem
comparecer terá chances para testar suas habilidades
com a bola oval e também concorrer a brindes e ingres
sos para jogos do time. Não deixe de conferir, o estande
está montado logo na entrada da praça de alimentação.
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é super quinta-feira, dia 22 de

agosto. Dia do Folclore, dia para
celebrar com os amigos um

happy houre dia também da fa
mosa pelada BCC. Tudo isso rega
do amuita paz e amor no coração.
Neste sentido, vamos à coluna de

hoje, que está cheia de novidades.
Mas antes, uma frase para você
refletir: "Sou dos que acreditam

que a felicidade é possível, que o

amor é possível, que não existe só
desencontro e traição, mas ternu
ra, amizade, compaixão, ética e

delicadeza" (LyaL).

3370-3242

Noivado
Tá marcado o noivado do jo

vem casal amigo, Luis Henrique
Chaves e Cristiane Küster. Será
na sexta-feira, dia 23. Dizem que
a troca de alianças será em tomo

de uma big festa.

Garage
Hoje à noite a Garage abre a

porta para mais uma edição e o

lançamento do jornal Garage, pe
riódico do senadinho mais famo
so da região Norte. Show!

Atitude
Na sexta-feira o grupo de pa

godeAtitude embala a Upper Flo
or, casa noturnamais badalada de
Guaramirim. Vai perder?

.------
"""oo��"""""""=-',_::-:''''··��·"�·---��--'------------------------------

Cerveja
Kaiser ex cf 12 liSO mi

Carne Suína
com pele e osso

FOTOS MAURICIO HERMANN

S/UADA Tati Funka, Rodrigo Minatti e
Jéssica de Paula conferindo a Epic

Cf�CULA'�OO Na Noite Árabe, da
Confeitaria Bela Catarina, Franclne
Nicoluzzi e Gio Vegini

LicoBar
Neni Junkes, depois

de dois meses de reforma,
I' semana quem vem retorna

com o Lico Bar. A casa rei

naugura com repaginação
total. Desde o menu, com

uma deliciosa costela ao

molho barbecue; à deco

ração, que vem estilizada,
com águas descendo sobre
estátuas e dragões pré-his
tóricos; até consultas com

a boliviana, Mahita Gar

nica, especialista em Feng
Shui, com trabalhos recen
tes em Mimai. Bons flul-
dos, cara nova e-o sabor de
sucesso é garantia total!

,;::"
1:�}� Tais Jaroczinski nos
corredores da Upper Floor

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Jr. Lima, o irmão da Sandy e

caps do projeto Dexterz, uma
das atrações da 13ª Feijoada
do Moa, no início de setembro
será capa da Revista Nossa

Weekend. O cantor fala da vida,
família e seus amores.

. ., .

Um empresário caixa alta
do ramo de malharia beijou
muito uma lindinha, sábado
último, no aniversário de um

bacana da urbe. Agora ficou-
claro que o herdeiro gosta
mesmo é de uma loira

• • •

Nesta quinta-feira o meu querido
amigo, o popular Camarão, risca
mais um ano de seu calendário.

Tim tim pra você.

LOCAÇÃO DE
TENDAS I MESAS I CADEIRAS

3371-9123
Recaída

Um dos assuntosmais comen
tados (la semana foi aquele supos
to romance extra çonjugal de dois
casadinhos. O babado foi light e
dizem que jogaram toalhas quen
tes e tudo voltou ao normal. A du

pla retomou para os seus devidos
lares e a vida segue. Muito bom!

Credo!
Diz a mídia nacional que em

breve podem pipocar fotos na

internet, em poses pra lá de ca

lientes, da ex mulher de Zé Di

Camargo. Fica a pergunta: quem
é que tá afim de ver a Zilu pela
da? Eu, hein! Tô fora! Muito me
lhor uma bem gelada na mesa

.
12. Por favor, Sr. Bruno!?

Niver do Celso
Hoje o meu camarada Celso Luiz Nagel, a eterna

voz de ouro da rádio, é o grande aniversariante do dia.
Parabéns, brother! Omeu desejo é que você e sua linda

família sejam plenamente felizes.

TROFÉU O presidente da Indústria Química Dipil, Alberto Correia, um dos grandes tncentlvaoores do

esporte, na entrega do troféu de campeão da categoria Sub 17, da 10ª COPA DIPIL, em Massaranduba

§i�1hd&
H<B1i§i.

Por pouco!
Um funcionário do paço, que, ali

ás, é uma grande figura, recebeu o

conselho de um amigo para baixar
a bola, a guarda e mergulhar no tra
balho. Dizem que estava querendo
aparecer mais que o chefe, que estava
incomodado com tamanho estrelismo
sem resultados. Segundo fiquei saben
do, quase perdeu o cargo. E que cargo!

FLORADA
Floricultura

florada@florada.com.br
www.florada.com.br

�e�
�
13�
�

��
3275-0393
Rua Barão do Rio Branco, 964. Centro I Jaraguá do Sul

•

CAPSULA DE
ÓLEO DE CHIA

TE CO,
• O meu abraço de

hoje, cheio de energias
positivas, vai para
Jeferson Vasel. Ele é outro

amigo que acompanha
a coluna todos os dias.

Valeu, brother!

O empresário, Jaime
Franzerier (leia-se
Urbano), também foi

prestigiar o delicioso

perdiz preparado por
Aldo Michels, terça-feira,
na Chácara do Mime.
Teve também a presença
famosa do Padre Lindolfo

e, from São Lourenço/
RS, o amigo, Adenor
Franzener.

• Vai fazer festa? O

Supermercado Brasão está
vendendo a caixa de latinhas

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 201,3

moagoncalves@netuno.com.br

EI
de Káiser, com 12 unidade
de 350ml, por menos de R$
16. Muito barato!

• Vai almoçar? A dica
é o f1,estaurante Arweg.
Além da qualidade,
um dos principais
quesitos do cardápio,
indiscutivelmente tem o

buffet mais recheado e

diferenciado da região.

• Viviane Michelak
também bate as taças e

faz tim timo Parabéns!

• A pureza da alma
é mãe da paz.

• Não maltrate os

animais.

• Com essa, fúi!

Uma ótima opção para quem quer se desintoxícar e reeducar a alimentação é Chia.AChia, semente cultiva
noMéxico, é fonte de fibras, de ácido graxo,Ómega 3 e proteínasque contribuem para bom funcionamento

do intestino e organismo. É rica em minerais, livre de colesterol e sem glúten, tornando-se assim excelente

fontedeenergia econstrutorde resistência física.

A chia também auxilia no emagrecimento:
causa saciedade: seus componentes são mucilaginosas, ou seja, ricas em fibras que ao entrarem em

contato com a água, formam um gel no estômago, diante dessa reação, a digestão torna-se mais lenta.

Assim, o indivíduo fica satisfeito mais rapidamente e, então, passa a consumir porções menores.
Combate inflamação: a gordura é resultado de um processo inflamatório do organismo, que deixa de
enviarmensagens de saciedade ao cérebro. Com isso, perde-se o controle sobre a fome a ponto de
comer e nunca se sentir satisfeito. O ómega 3 presente no grão combate essa inflamação, ajudando o
corpo a recuperar o controle sobre o apetite.
Desintoxica: a fibra regula o trânsito intestinal e limpa o organismo.
Aumenta a lipóllse: queima de gordura.

Na Farmácia Ekillbrio você encontra ° óleo de chia em cápsulas'

EXPERIMENTE TAMBÉM NOSSO CAPPUCCINO COM FASUlESSI
Pensando nos dias de fr'o, onde seralmente consumlmOi uma quantidade
maior de alimentos, o que acaba ocasionando 05 Indesejáveis qufllnhos
a mai., a farmácia Ekllfbrlo desenvolveu o cappucdno FabuleSl,
umamaneira inovadora de ema,recer e controlar a fome nesta

'

poca,
8asta adicionar 1 silchê em uma "fcara de á,ua ou 'eite dNn' tado
quente II pronto I Afém de espantar o frlo, ajuda ii diminuir a fome,
'f o po,que o Fabu'e5s aeloM o mecanIsmo de controte natura'
do apetite, aumenta a facledade," duz ° apetite e e consumo
aló,'co, reduz a cl"unferêncla abdominal a ,o,dura corporal. Manipulação de FórmulasMédicas

Dermatológicas - Fltcteráplcos
.

ekilibrioJarmaciademanipulacao

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tirinhas Sudoku
PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

Mais uma vez
o bêbado chega em casa trançando as pernas, vai até seu quarto e

deita na cama. Vira de um lado pro outro e levanta. Depois de algum
tempo ele volta pro seu leito e pega um cobertor. Amulher, que dormia
tranquila, pergunta ao marido:
- Você está com frio?
- Ric! Muito ...
- Onde você foi?
- No banheiro.

/

- Você apagou a luz?
- Não. Ela apagou sozinha.
Amulher levanta nervosa.

- Não acredito, Marco Aurélio! Você andou mijando dentro
da geladeira de novo?

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK
SHOPPING
ARCOPLEX1
• Percy Jackson e o Mar
de Monstros - Aventura
- Legendado - 106 min -

-

Censura: 10 anos - 14h40,
17h, 19h1 0, 21 h20

ARCOPLEX2
• Os Smurfs 2 - Animação

- Dublado - 105 min
- Censura: Livre - 13h30,
1Sh30, 17h30, 19h30, 21 h30

ARCOPLEX3
• O Concurso - Comédia -

Nacional - 87 min - Censura:
12 anos - 13h30, 1Sh20,
17h10

• Wolverine: Imortal - Ação
- Legendado - 128 min -

Censura: 12 anos - 19h, 21 h30

JOmVILLE
• GNC GARTEN
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 14:00 19:1.0 - 3D - DUB - Aventura
• Percy Jackson e o Mar de Monstros 16:30 21 :30 - 3D - LEG - Aventura
• Meu Malvado Favorito 2 13:20 - DUB - Animação
• Gente Grande 2 15:30 17:40 19:50 22:00 - LEG - Comédia
• Círculo de Fogo - 19:40 22:10 - 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 18:45 21 :20 - LEG
• Círculo de Fogo 21 :40 - 3D - LEG - Ação
• Os Smurfs 2 14:20 16:49 - 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 19:3022:00 - DUB - Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 14:30 16:45 19:15 21 :40 - DUB

Fontes: Epagri e Tempo Agora

A chuva volta
ao Estado
Sol e calor com aumento de
nuvens em se no decorrer
da tarde. A partir da noite há
previsão de chuva com trovoadas.

Temperaturamais elevada.Vento
de noroeste, passando a sudoeste,
fraco amoderado com rajadas.

-
r-
..l" �2 Ensolarado

• AMANHÃ

�MíN: 15°C
MÁX: 25°C

Parcialmente
Nublado

� �
tt

.

-"

�
SÁBADO Instável

Preencha um quadrado Q

9x9 com números de 1 a 9
Ira MíN: 15°C

"'J �
�. MÁX: 25°C

sem repetir números em = :f: Nublado
-

•cada linha e cada coluna. Q LUAScn
Também não se pode • NOVA 6/8 Chuvoso

repetir números em cada .CRESCENTE 14/8 DOMINGO

quadrado de 3x3. O CHEIA 20/8 MíN: 16°C

• MINGUANTE 28/8 MÁX: 23°C Trovoada

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. A cantora de Oliveira (1917-1972), de "Bandeira

Branca" ! Sistema via satélite de determinação tia

posição de um objeto na superfície da Terra
2. Narcótico extrafdo dos frutos da papoula I Roedor

utilizado como suc-edâneo da cobaia. nos labora
roríos,

3. Grande q4an�dade de pequenas aves

4. Em defesa de I Fazer objeto de particular atenção
e reflexão

5. Espéclecqe t�cido"leve.e tr::alJsp.ar;�nte I (Anat) Parte
da sistema nervoso cemral, alojada nd canal ra-

quidiano
- .

Q. Unida�e basea do organism,O dos animais e das
plantas superiores

7. O rnúslco Seixas (t945-1989), de ''Aluga-se'' J
Desvio de çonduta, degradaçãO: moral

8. Sugerir, acenselhar como útil, oportuno
9. Evitarcoril destreza/ As iniciais do átorVereza
10. Outro nome da anla I A terceira pessoa
11. Mestre

. 12. Muito estimado I Propriedades pessoais
13. ConjunçãO coordenativa aditiva I (Poét) Relativo 12

ao linho.

2 3 4 _5 6 7 Ia 9

2

II
II

•
•
• •

II
II II

II
II

•
II

II

5

6

7

9

10

11

13
VERTICAIS
1. Exame que utiliza o ultrassom para medir a veloci

dade da circulação sanguínea I Relativo aos prin
cípios da moral

2. Ato de cortar uma porção excessiva de algo I Ni
velar

3. Agradável ao tato IMito indígena brasileiro, originá
rio dos tupis-guaranis, habita e protege as matas

4. Tu e eles I Diz-se de intervalo formado por duas
notas musicais ouvidas sucessivamente

5. Matéria que circula ao redor de um corpo celeste I
Espécie de junco dos-terrenos pantanosos

6 . Aquele que financia a realização de um filme I Asso
ciação Brasileira de Impr,ensa

7. Dar os parabéns a I (BlbL) O jardim-paraíso
8. A forma usúal de se movimentar a bicicleta I (Bio!.)

Ser que tem origem em outro, por reprodução as

sexuada
9. Grantle deserto africano I Que se opõe.

·OSJahP\I
'ruBBS ·6 'auolQ 'JOI"pad ·9 'uaP3 1llIfllBJ!) ·L '!q\f 'JOli1POld ·9 '!l!d 'laU\f ·S 'OO!P
-glaV'j 'sgA ·17 'l!J!dnJll3 'Osn .• ·l"UBld\l 'OJBdl! ·G 'OOA3 'Jalddoo .

f ·:SI\l311l!3A
·oau!;'I!JO ·Cl 'suas 'OlBO ·Zl
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r r 'a13 'J!d"l 'Of 'AO 'J!pnl3 ·6 10dold ·9 '2J01 'InBH ·L '2101\'3 ·9 'Blnp.vl
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

O delegado deixa Cassiano e Ester ouvirem o depoi
mento de Dionísio. Alberto se vangloria com o depoimen
to do avô, que diz ao delegado que o dinheiro que deu a

Hélio foi uma gratificação pelos serviços prestados. Alberto
se preocupa com a denúncia que Nicole fará contra o avô,
com medo de que possa afetar os negócios do ,Grupo Albu
querque. Cassiano avisa a Duque para monitorar Silvestre.
Alberto vigia a mina de Cassiano e Duque.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Verônica pede para conversar com Érico. Wilson discu

te com Charlene e Isaura flagra os dois. Érico fica revoltado
com Verônica. Nancy conta para Nice e Lucindo sobre Gládis.

Salma repreende Socorro por anular sua vida por causa de

Amora. Bento fica chateado por não conseguir mostrar para
Giane a foto de sua campanha com Malu. Isaura ameaça im

pedir que Charlene fique com a guarda de Pedrinho. Bárbara

chega ao hospital onde Filipinho está internado e insinua a

Sueli Pedrosa que tem um relacionamento com ele. Verônica
acredita que Érico não se interessará por ela. Silvia consola

Érico. Rosemere expulsa Bárbara do hospital. Natan sai para

jantar com Camilinha. Rosemere e Glória cuidam de Filipinho.
Perácio descobre o envolvimento de Brenda com Zezão. Fabi
nho liga para Margot, Socorro exige que Douglas volte para o

trabalho. Damáris obriga Lucindo e Tina a serem servidos por
ela. Perácio manda Brenda embora de sua casa. Amora amea

ça Fabinho. Verônica pede para conversar com Érico.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Ninho consegue impedir Paulinha de pedir ajuda. Alejan

dra vai embora com Ciça, que fica apavorada. Ninho tranca

Pau linha no quarto. Atnio é preso depois de uma denúncia de

Félix, e Vega comemora. Valdirene chama Carllto e Gina para
serem seus padrinhos de casamento. Alejandra dá um jeito
em Ciça e avisa a Ninho que não deixará Paulinha atrapalhar

loia Rara

Nepal como cenário da nova novela das seis
Joia Rara será a nova novela das 6 e vai substituir Flor

do Caribe a partir de setembro. As primeiras gravações
foram nas montanhas de gelo de Valle Nevado, em Quil
pué, Valparaíso, no Chile. Outro local escolhido para as

gravações foi o Nepal, na Ásia. A novela Joia Rara terá

seus planos. Pérsio se recusa a atender uma paciente, e Lu

tero orecrirnina. Alejandra ameaça fazer algo contra Bruno se

Paulinha não cooperar. Ninho fica arrasado por brigar com a

filha. Michel e Patrícia combinam de ficar juntos. César desco
bre que Félix pode ter superfaturado alguns contratos do hos

pital e Aline incentiva o médico a afastar o filho de seu cargo.

• CHIQUllllAS - SBl - 20H30
Na cozinha, Binho, Pata, Ana e Bia ajudam Chico a fa

zer o jantar. O cozinheiro tenta escolher um prato especial
para a refeição. Carol diz para ele fazer carnes com bata

ta. Chico adora a sugestão e as crianças também. Maria
Cecilla vai à sala de Junior para explicar o porquê à mãe
dela acha que eles estão saindo. A moça pede desculpa,
mas diz que não sabe como falar a sua mãe que eles não,
deram certo. Maria Cecílla pede um tempo para Junior, até
ela ter coragem para falar com a mãe. No quarto, as garotas
se preparam para o jantar. Os meninos entram no quarto
para chamar as pequeninas para brincarem. As chiquititas
expulsam Mosca, Rafa e Binho e dizem que elas estão se

arrumando e que é para baterem na porta antes de entrar.

Binho desconfia que elas estivessem falando deles e dá a

ideia de escutarem atrás da porta para saber o que elas fa

lam. Os garotos são surpreendidos por Ernestina que pede
para eles saírem do local.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Esmeraldino diz a Rosália que ela pode estar grávida de

Vitor Hugo. Xepa fica nervosa ao receber um convite para um

jantar de negócios. Meg e François conversam sobre a Sabor e

Luxo. Pérola descobre o telefone da enfermeira que trabalhava
no hospital em que fez seu parto. Esmeraldino tenta conven

cer Rosália a dizer que está esperando um filho de Vitor Hugo.
Vitor Hugo relembra os momentos em que passou com Isa

bela. Édison e Lis ficam em clima de romance. Yasmin ajuda
Xepa a se vestir para o jantar de negócios. Dorivaldo diz a Es
meraldino que ele está de olho nas armações de Rosália. Júlio
César vai até a casa de Geni para ter aulas de dança. Lady
observa, escondida, Júlio César dançando com Geni. Gisele
continua não querendo ir para a escola após sofrer bullying.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Após férias sílvio Santos
retoma gravações

Depois de passar pouco mais de um mês'
de férias nos Estados Unidos acompanhado
pela esposa, Íris Abravanel, Sílvio Santos re
toma ao trabalho. Durante o tempo que es

teve fora, seu programa dominical só exibiu

programas inéditos gravados. Sílvio tem uma

propriedade em Miami, que é o refúgio onde
costuma passar ir várias vezes ao ano. Mas,
além das férias, comenta-se que o apresen
tador e empresário, 84 anos, aproveitou para
dar uma nova recauchutada no rosto.

Divulgada a primeira
foto oficial de George,

A primeira foto oficial do Príncipe George,
filho de KateMiddleton e do PríncipeWilliam,
foi na verdade uma foto de família, com a Du

quesa de Cambridge segurando orgulliosa seu

bebê, tendo ao seu lado o papai William e os

mascotes da família, um cocker spaniel cha
mado Lupo e a cadelinha da família Middle

ton, Tilly. A imagem foi feita por Michael Mi

ddleton, pai de Kate, em sua casa, no começo
de agosto. "Ele é um pequeno maroto e gosta
que lhe troquem as fraldas. Eu troquei a pri
meira", disse o príncipe.

como protagonista a pequena Mel Maia, que participou
de Avenida Brasil interpretando a pequena Rita. A nove

la Joia Rara é uma produção de Thelma Guedes eDuca
Rachid e tem direção de núcleo de RicardoWaddington e

direção geral de Amora Mautner.

20/3 a 19/4 - Fogo
Não faça negócios com alguém

que não conhece bem nem se ar

risque no trabalho. Cuide das suas
tarefas sem depender dos demais
e terá mais chances de dar conta
do recado. Na paquera ou no ro

mance, fique de olho em rivais ou
com uma traição. Cor: vermelho.

em equipe, em especial com pes
soas que conhece há tempo. Você
terá a sensação de que os astros

conspiram a seu favor! Na paque
ra, um amigo pode apresentar al
guém. Passeios com a turina serão

agradáveis. Cor: laranja.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Seus esforços vão determinar
seu sucesso. Como vai colocar a
carreira em primeiro lugar, con
centre-se no que vai impressionar
seus chefes. À noite, faça novos

planos com seu par. Um evento
im,Mijante pode se!;. um bom lu

gati)Ma paquerar. Cor: laranja.

: Câncer
21/6 a 21/7 - Água

No trabalho, um clima de oti
mismovai facilitar a realização das
tarefas. Alguém influente pode fa- '

vorecer os seus interesses. A dois,
a vontade de sair da rotina pode
falar mais alto. Um programa di
ferente pode favorecer a paquera:
arrisque-semais! Cor: bege.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Bom dia para lidar com o pú
blico em geral. Você terá facilidade
para trabalhar com vendas. Mas
é melhor controlar seu humor.
Não confie demais nas pessoas.
Controle o ciúme no romance e na

conquista, Os momentos de inti
midade vão esquentar. Cor: vinho.

Virgem
23/8 a 22/9 - Thrra

Bom astral para quem traba
lha com o público. Tarefas realiza
das em parceria também recebem
boas energias. Mas cuidado o hu
mor instável. A dois, você saberá
valorizar a companhia do par. Se
está SÓ, a vontade de se compro
meter será grande. Cor: vinho.

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

Hoje, você não terá preguiça
de encarar as tarefasmais compli
cadas ou que exijam empenho. Dê
duro e faça a sua parte. Ajudar os
colegas também é umaboa. Talvez
falte um pouco de pique na paque
ra. A dois, apoie o seu par no que
ele precisar. Cor: creme.

.'

Escorpião
23/1Oa21/11-Água

Se trabalha com crianças ou

em algo ligado a diversão, terá um
dia muito produtivo. De qualquer
maneira, a sorte estará ao seu lado
e não será dificil dar conta das ta
refas. Na paquera, sua estrela vai
brilhar. No amor, saia da rotina e

divirta-se! Cor: azul.

Sagitário
22/11 a 21/12 -Fogo

Se trabalha com a família, suas
tarefas vão render mais do que o

habitual. Caso contrário, assuntos
domésticos podemexigir sua aten
ção e atrapalhar seu rendimento.
No romance, um programa casei
ro é amelhor pedida. Controle sua
possessividade. Cor: cinza.

I Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Vai ser mais fácil conversar
e chegar a acordos no trabalho.
Mostre o que pensa, assim, suas
ideias serão valorizadas. Se está a

fim de alguém, aproveite para se

aproximar. Na paixão, este é um
bommomento para falar sobre as
suntos delicados. COr: creme.

'

,
Aquário
21/1 a 18/2-Ar

O desejo de alcançar a segu
rança financeira será seu maior
motivador neste momento. Você
não' vai poupar energia para ga
nhar dinheiro e cuidar dos seus

'

interessesmateriais.Mas, no cam
po sentimental, terá que controlar
a sua possessividade. Cor: creme.

f

f

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Os astros favorecem quem tra

balha como público. vOcê não terá
dificuldade para perceber o que as

pessoas desejam esaberá amelhor
maneira de lidar com cada um. A
Lua favorece o romance, trazendo
mais emoção e esquentando a inti
midade. Cor: azul.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana

Fotos da Sociedade Alvorada 17/8

Gabrieli Saidel, Jesiane Saidel, Amanda Xavier e Roberta Xavier

Daniele Kreutzteld comemorou
24 anos durante o baile

J'

III Mayara Fornazari
.

Scheila Caroline Buttendorff
e Luciane Sampaio

\/ll DTE..D/\DL'�_'-\.lU .rt J.:'J._

QUINTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2013

• 'EirS m ....

jaragua@festadasemana.com.br

Silmara Gesser, Eliziani dos Santos e Michele lQàL'se;'

Baile de
Aniversário'
Neste sábado, dia 24, a Sociedade

Esportiva Recreativa Guarany, de
Jaraguá do Sul, promove Festa de Rei
e Rainha-e Baile da Cerveja. Os festejos
iniciarão às 18h com a concentração
dos sócíos.convidados e simpatizantes,
na sede social e saída às 18h30 em ..

busca das Majestades, Sr. Rodolfo
Krueger e Sra. Elidia Krueger, sob o

comando do Sr. Valdecír Spredemann,
. acompanhados da Banda Recordando
o Passado. O baile será abrilhantado
pela BandaAmor Sertanejo e terá seu
início às 22h. Ingresso para festa, com
direito ao jantar e baile, R$ 23,00.
Ingressos somente para o baile R$
[2,00. Cerveja Brahma 600 ml R$, .

5iOO. Endereço da Sociedade:Estrada
Rio da Luz, s/no, Bairro Rioda LuzIh ,

Mais informações pelos telefones ,�

;3055-8713 e 9127-7461.
Franciane Maisen

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ferimentos faciais
•

em
�

cnanças e pesquisado
CUIDADO Estudo

revela que a maioria

dos traumas ocorre

na faixa etária entre

os seis e 13 anos

Agência Brasil

De cada 100 fraturas de
face em crianças no

país, 95 ocorrem na faixa
etária entre 6 anos e 13 anos
de idade. O dado faz parte
de um levantamento sobre
trauma facial em crianças
brasileiras. Um percentual
menor de traumas é regis
trado entre crianças até 5
anos de idade, porque, em
geral, nessa fase, as crian
ças estão muito próximas
dos pais: "Elas são muito

mais vigiadas, normal
mente ainda não estão em

escolas. Por isso, são, na
turalmente, mais cercadas
de zelo", disse o médico

Sylvio de Moraes. Isso

não significa, entretanto,
advertiu o médico, que
as crianças acima dessa
idade não sejam cuidadas
com o mesmo zelo. "Mas
estão na escola; na rua, e

são mais passíveis de trau

mas, de maneira geral",
ressaltou o especialista.

Segundo levantamento,
35% dos traumas de face
decorrem de acidentes do

mésticos, que acontecem

dentro de casa, corno que
das de pequenas alturas.
Violência externa, a maio
ria resultado de atropela
mentos, representa 20%.

PIERO RAGAZZIIARQUNO OCP

pmW!;1!NçAO Uso de cadeiras especiais e cinto de

segurança em veículos reduziu traumas nas crianças

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FSfADODESANfACATARlNA
Tabelionato do MunicfpioeComan:adeGuaramirim·ANAAUCEMARTI·

NE!ll PFSSOA,TabeliãDesignada
Rua28deAgoston' 1918,Telefone:47·33721494

Horário de Funcionamento:9h às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam tod�s que virem o presente edital, que foram apresentados nesta

serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a

partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias
úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de res

posta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao

fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia
ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresente, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 ele 1023,
todosdoCNCGJ.

Protocolo: 47096 Sacado: ADEUA MACHADO MARTINS CPF: 853.587.899·
87 Endereço:RUAGeronimoCORREAn' 61, Centro, 89270·000, Guaramirim
Cedente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.30511074·13 Nüme
ro do Título: 20.1074.149.0000070/90 Espécie: Cédula de Crédito Bancário

Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 10/03/2013
Valor: 25.312,72 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50,
Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47080 Sacado: HAGEMOR MAQUINAS E EQUIP IlDA CNPJ:
16.997.508/0001·46 Endereço: RUA MARECHAL CASTElD BRANCO, n'
8172, centro, 89275·000, Schroeder Cedente: ElEl1l0 MECANICA FOSCO·
WS IlDA· EPP CNPJ: 00.058.728/0001·74 Número do Título: 000005280·
001 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BAN·
CO DO BRASIl.SA·AGENCIA GUARAMIRIMDataVencimento: 26/06/2013
Valor: 502,18 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 47011 Endereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, n' 8172,
centro, 89275·000, Schroeder Cedente: ElEl1l0 MECANICA FOseOWS
IlDA· EPP CNPj: 00.058.728/0001·74 Número do Título: 4135/4 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA· AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 15/07/2013 Valor:
646,50 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condu
ção: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46982Sacado:MERLINW'IANABERNARDI CESCONEITO CPF:
029.815.509·50 Endereço: VALENTINWZ n' 360, CENTRO, 89275·000,

Schroeder Cedente: COOPEl\ATIVA DE CREDITO RURAL COM IN1ERA.
CAO SOUDARIA DE SCHROEDER CNPj: 08.387.258/0001·02 Número do
Título: lI425 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIl. SA· AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
15/07/2013 Valor: 763,75 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência:
R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46970 Sacado: METALURGlCA OURIQUES IlDA ME CNPJ:
00.789.333/0001-41 Endereço: Rua Leopoldo Marcelino Gonçalves n' 86,
Nova Esperança, 89270·000, Guaramirim Cedente: ARAMIFICIO EGGERT
INDUSTRIA E COMERCIO IlDA EPP CNPJ: 09.256.969/0001·00 Número do
Título: 6763·1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIl. SA • AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
17/07/2013 Valor: 163,66 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência:
R$ 24,50, Condução: R$ 5,00,Edital:R$ 22,25

Protocolo: 47094 Sacado: NR INDUSTRIA E COMERCIO IlDA ME CNPJ:
78.257.417/0001·21 Endereço: Rua 3 de Outubro n' 3410, Centro Norte,
89275·000, Schroeder Cedente: ECOCERT BRASIL CERTIFICADORA IlDA
CNPj: 07.404.814/0001·30 Número do Título: RENEGOC4 Espécie: Duplí
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA • AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 17/06/2013 Valor: 667,50
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
27,73, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47069 Sacado: OSLIN BORCHARDT CPF: 455.802.609·97 En·

dereço: Rua Otto Bauer n' 832, Centro, 89108·000, Massaranduba Cedente:
ARNO FRANCISCO DERETTI ME CNPJ: 86.727.989/0001·55 Número do
Título: 1890 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIl. SA . AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
10/07/2013 Valor: 216,20 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência:
R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46966 Sacado: SOWCOES INDUSIRlAlS SCHROEDER IlDA .

MECNPj: 12.338.758/0001·13 Endereço: Rua São Paulo n- 194, Caixa d'Água,
89270·000, Guaramirim Cedente: ARAMIFICIO EGGERT INDUSTRIAE CO·
MERCIO IlDA EPP CNPJ: 09.256.969/0001·00Número do Título: 6648·3 Es·

pécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCODO
BRASIl. SA· AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 17/07/2013 Valor:
520,01 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condu
ção: R$ 8,77, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 46969 Endereço: Rua São Paulo n' 194, Caixa d'Água, 89270·000;
Guaramirim Cedente: ARAMIFICIO EGGERT INDUS1RIA E COMERCIO
IlDAEPP CNPJ: 09.256.969/0001·00Número do Título: 6648·4 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIl.
SA • AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 05/08/2013 Valor: 520,02
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
8,77, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 47112 Endereço: Rua São Paulo n' 194, Caixa d'Água, 89270·000,
Guaramirim Cedente: OXIMIX COMERCIO DE GASES IlDA ME CNPJ:
06.538.238/0001·51 Número do Título: 029691 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIl. SA • AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 08/08/2013 Valor: 540,00 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 8,77, Edital:
R$22,25
Protocolo: 47115 Endereço: Rua São Paulo n' 194, Caixa d'Água, 89270·000,
Guaramirim Cedente: ARAMIFICIO EGGERT INDUSTRIA E COMERCIO
IlDAEPP CNPJ: 09.256.969/0001·00 Número do Título: 6648·2 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL
SA . AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 08/08/2013 Valor: 520,01
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
8,77, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 47116 Endereço: Rua São Paulo n' 194, Caixa d'Água, 89270·000,
Guaramirim Cedente: ARAMIFICIO EGGERT INDUS1RIA E COMERCIO
IlDAEPP CNPJ: 09.256.969/0001·00 Número doTítulo: 6795·1 Espécie:Du·
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIl.
SA . AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 08/08/2013 Valor: 762,90
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
8,77, Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 22 de agosto de 2013.

ANAAUCEMARTINElllPESSOA, TabeliãDesignada
"

OPORTUNIDADE PARA
CORRETOR DE IMÓVEIS

• Com creci;
• Salário fixo + comissão;
• Com ou sem experiência;
Enviar currículos para:'

thaiscadorin@hotmail.com
(47) 9968-6757

Refonna política
Sugestões serão avaliadas

O deputado Cândido
Vaccarezza (PT-SP), coor
denador do Grupo de Tra
balho para a Reforma Po
lítica e Consulta Popular,
convocou para esta quin
ta-feira uma reunião com

todos os parlamentares do
.

grupo para fazer o primei
ro balanço das propostas
discutidas nas audiências

públicas, as colocadas

pela população no site e-

Democracia. Eles devem
discutir o cronograma das

próximas reuniões.
No portal e-Democra

cia, os principais temas

debatidos são sobre o sis
tema eleitoral. Em apenas
três semanas, o site já teve
mais de 125 mil visualiza

ções, 2 mil mensagens nos
fóruns, 68 mil votos em·

147 ideias e 200 tópicos
de discussão.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATNA DO BRASIL

ESTADO DESANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeL Procópio Gomes deOliveira, 380·Centro

89251·201- JARAGUADO SUL-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274·1700

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

tação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal FICAMINTIMADOSDOPROTESTO:

Apontamento: 256987/2013 Sacado: DULCEMAR CRISANTO VASQUES
Endereço: RUA PRESIDENTE EPIll\CIO PFSSOA 50 • Jaraguá do Sul·SC
. CEP: 89251,100 Cedente: BV FlNANCEffiA S/A CFI Sacador:- Espécie:
CBI· N' TItulo: 197001045/280456304· Motivo: falta de pagamento Va
lar: R$ 2.326,02 • Data para pagamento: 27/08/2013· Valor total a pagar
R$2.743,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.326,02 • Juros: R$
346,57 Emolunientos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$
24,50· Diligência: R$10,7

pécie: DMI·N'Tltulo: 2173203 • Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 355,63
• Data para pagamento: 27/08/2013·Valor total a pagar R$441,75 Descrição
dos valores: Valordo título: R$ 355,63· Juros: R$ 3,55Emolumentos: R$12,25
· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50' Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 257150/2013 Sacado: REGlANE ZANEIJJ'O Endereço:
R.PAS11)RALBERT SCHNEIDER, 732 • JARAGUADOSUL·SC • CEP: 89260·
300 Cedente: NEKI CONFECCOES IlDA Sacadon- Espécie: DMI - N' TI·
tulo: 208l1·H· Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 375,10 . Data para
pagamento: 27/08/2013·Valor total a pagar R$458,54 Descrição dos valores:
Valor do título: R$375,10· Juros: R$ 0,87Emolumentos: R$ 12,25·Publicação
edital: R$23,10 Condução:R$24,50· Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 256903/2013 Sacado: RFSfAURANTE LA EM CASA IlDA

Endereço: AVWAIDEMARGRUBBA 5249AIA I . JARAGUA DO SUL· CEP:
Cedente: Dj COMUNICACOES E EXPWRACAO DE SERVICOS Sacador:·
Espécie:DMI· N'Titulo: 0000791604· Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.285,71 . Data para pagamento: 27/08/2013·Valor total a pagar R$1.370,00
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.285,71 • Juros: R$ 3,42 Emolu
mentos: R$12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Dílígên
cia: R$21,02

Apontamento: 256765/2013 Sacado: SAM BAR IlDA ME Endereço: RUA
REINOLDO RAU 000327 SAlA 02 • JARAGUA DO SUL·SC . CEP: 89251·600
Cedente: DISTRIBDEBEBIDAS JOINVD1.E IlDA Sacador.- Espécie:DMI .

N'Titulo: 07.170265·Motivo: faltade pagamentoValor:R$ 342,83 . Data para
pagamento: 27/08/2013·Valor total a pagar R$380,12 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 342,83· Juros: R$1,94Emolumentos:R$12,25·Publicação
edital:R$ 23,10 Condução: R$ 0,00· Diligência: R$ 0,00

Apontamento: 256766/2013 Sacado: SAM BAR IlDA ME Endereço: RUA
REINOLDO RAU 000327 SAlA 02 . JARAGUA DO SUL·se • CEP: 89251·600
Cedente:DISfRIB DE BEBIDAS jOINVD1.E IlDA Sacador - Espécie:DMI •

N'Titulo: 07160232· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 358,10 - Datapara
pagamento: 27/08/2013· Valor total a pagar R$395,59 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 358,10· Juros: R$ 2,14Emolumentos:R$12,25·Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 0,00· Diligência: R$ 0,00

Apontamento: 257028/2013 Sacado: VILMA GABRIEL Endereço: RUA
VICTOR ROSEMBERG 726 . Iaraguá do Sul·SC • CEP: 89252·400 Ceden
te: FACHINI VEICUlDS IlDA ME Sacador:· Espécie: DMI . N' TItulo:
0006 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 70,00 • Data para pagamento:
27/08/2013· Valor total a pagar R$150,15 Descrição dos valores: Valor.do tí
tulo:R$ 70,00 • Juros: R$ 0,09 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital:.R$
23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 257029/2013 Sacado: VIP ARTE EM VOLANTES IlDA En·

dereço:AVMARECHAL DEODORO DA FONSECA lI88 . Jaraguá do Sul·SC
· CEP: 89251·702 Cedente: COOPEl\ATIVA DE CREDITO VALE DO Ill\JAI·
VlACREDI Sacador: SIMONEVOI1'OLINI OLCZ Espécie: DMI • N" TItulo:
70110001· Motivo: falta de pagamento Valor: R$145,00 . Data para paga
menta: 27/08/2013·Valor total a pagarR$216,36 Descrição dos valores: Va·
lordo título: R$145,00· Juros: R$ 0,72 Emolumentos: R$12,25· Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$1O,79

Certifico, que este.Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio doPovo" na data de 22/08/2013. Jaraguá do Sul (S.o, 22 de agosto
de2013.

Manoel Gustavo Griesbach
TabeliãoSubstituto
Total de títulos publicados: 13

Protocolo: 47006 Sacado: BORRACHARIA DEVIGIlll IlDA· ME CNPJ:
09.537.927/0001·30 Endereço: RUA 28 DE AGOSTO n' 3737, CENTRO,
89270·000, Guaramirim Cedente: JAN PIERRE CANTELE . EPP CNPJ:
14.969.097/0001·50 Número do Título: 448/3 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIl. SA . AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 19/0712013 Valor: 167,00 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: .

R$22,25

Protocolo: 47131 Sacado: CESARLillZZAMBONI CPF: 838.637.539-68 En·

dereço: RuaAthanasio Rosa n' 427, Centro, 89270·000, Guaramirim Cedente:
VLJ EMPREENDIMENIDS IMOBI!lARIOS IlDA CNPJ: 14.979.112/0001·
40 Número do Título: M36/09 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços
Apresentante: BANCO DO BRASIl. SA • AGENCIA GUARAMIRIM Data Ven
cimento: 10/07/2013 Valor: 330,00 Liquidação após a intimação: R$12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46994 Sacado: GUARAMIRIM TABEUONAID DE NorAS CNPJ:
83.545.483/0001·37 Endereço: Rua 28 deAgosto n' 1918, Centro, 89270·000,
Guaramirim Cedente: VLJ EMPREENDIMEN1DS IMOBI!lARIOS IlDA
CNPJ: 14.979.lI2/0001·40Número doTítulo: F 99 Espécie: Duplicata deVen
daMercaotil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIl.SA·AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimentà: 10/06/2013 Valor: 11.697,40 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital:
R$22,25

Apontamento 257110/2013 Sacado: WDEMAR KOEPP Endereço: RUA
GUSlAVO GUMZ 6028· JARAGUADO SUL·se . CEP: Cedente: SONIAMA·
RIA BONOMINI EPP Sacador - Espécie: CH . N' TItulo: 000879 6 • Motivo:
falta de pagamentoValor: R$1l.345,00 • Data para pagamento: 27/08/2013·
Valor total a pagar R$12J05,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$
11.345,00· Juros: R$ 669,35 Emolumentos:1\$ 12,25· Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$31,12

Apontamento: 256986/2013 Sacado: MARCIO RODRIGUES DE SOUZA

Endereço: FSI'RADA GARIBALDI 100· Jaraguá do Sul·se . CEP: 89250·
000 Cedente: BVFINANCEffiASIA CF! Sacador - Espécie: CBI . N" TItulo:
131033930· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.050,40 . Data para pa
gamento: 27/08/2013·Valor total a pagar R$2.934,24 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.050,40 • Juros: R$ 776,41 Emolumentos: R$ 12,25· Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 47,58

Apontamento: 257019/2013 Sacado: PtTIRICIA ODORlZZI Endereço: RUA
REINOLDO RAU 470 . Jaraguá do SuI·SC • CEP: 89251·600 Cedente: IRS
MATERIAIS DE CONSIRUCAO IlDA EPP Sacador - Espécie: DMI • N'
TItulo: 00002010· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 25r.00 . Data para
pagamento: 27/08/2013·Valor total a pagarR$321,39 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 250,00· Juros: R$ 0,75Emolumentos:R$12,25· Publicação
edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50· Diligência: R$10,79

Apontamento: 257152/2013 Sacado: R&K DIST E COMDEMATDE CONST
Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO 1472 • JARAGUA ESQUERD •

JARAGUA DO SUL·se . CEP: 89253·100 Cedente: BONKITI MAfERIAL C
IlDAME Sacador:- Espécie: DMI . N' TItulo: 1416 . Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 147,25 • Data para pagamento: 27/08/2013· Valor total
a pagar R$223,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 147,25 • Juros:
R$ 0,19 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 . Diligência: R$15,94

Apontamento: 256999/2013 Sacado: REGlANE ZANEIATO Endereço: RUA
PASTOR ALBERT SCHNEIDER 819 . Jaraguá do SuI·SC . CEP: 89260·300
Cedente: T H LEE IMPOIITACAO E EXPOIITACAO DE BUOU Sacador.>
Espécie: DMI . N'Titulo: 2173204 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$
355,63 • Data para pagamento: 27/08/2013· Valor total a pagar R$439,97
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 355,63 . Juros: R$ 1,77 Ernolu
mentos: R$ 12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Di·
ligência: R$ 22,72

Apontamento: 257000/2013 Sacado: REGlANE ZANEIJJ'O Endereço: RUA
PAS11)R ALBERT SCHNEIDER 819 • Jaraguá do SuI·SC • CEP: 89260·300
Cedente:TH LEE IMPOIITACAO E EXPOIITACAO DEBUOU Sacador- Es·

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto
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Ministro em Jaraguá
o ministro da Micro e Pequena Empresa

.

Guilherme Afif Domingues é presença aguar
dada10 dia 9 de setembro em Jaraguá do Sul.
Ele participa no Centro Empresarial da soleni
dade de abertura da Semana daMicro e Peque
na �Empresa e do Empreendedor Individual,
que a Apevi promove até o dia 12 para marcar
os seus 28 anos de fundação. Projetos empre
sariais bem sucedidos e palestras integram a

programação e aberta a todos os interessados.

Encontro Empresarial
Antes da Semana da Micro e Pequena Em

presa, quem realiza um evento empresarial
é a Acijs. No dia 2 de setembro, às 17 horas, a
entidade promove um debate com o tema ''Os
desafios da competitividade e da inovação". O
mediador será o jornalista Fábio Pereira Ribei
ro, do blog Brasil noMundo da Revista Exame.
Os empresários Bruno Breithaupt (Fecomér
cio/SC), Glauco Côrte (Fiesc) e Décio da Silva
(WEG) serão os painelistas. O encontro integra
a comemoração dos 75 anos de fundação da

Acijs, comemorados em junho último.

Palestra naAciag
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Sustentável Paulo Bornhausen estará em Gua
ramirim no próximo dia 29. Às 19 horas, ele
fala no auditório da Associação Empresarial de
Guaramirim (Aciag) sobre o tema "A interna

cionalização de Santa Catarina", durante evento
que marcará o lançamento do guia "Guarami
rim naturalmente estratégico". Quem sabe o

secretário traga novidades sobre investimentos

que podem aportar na região Norte/Nordeste
do Estado, em efervescência nos últimos meses.

Ronaldo Corrêa

Brasileiros ligados à rede
Os brasileiros formam a comuni

dade mais fiel a ambientes virtuais
como smartphones. É o que mostra

estudo realizado pela Tyntec, uma
das principais empresas do setor, ao
entrevistar mais de quatro mil pes
soas, com idades entre 18 a 55 anos,
em quatro países: Brasil; Rússia;
EUA e Reino Unido. A ideia do estu

do foi avaliar o comportamento dos
usuários de smartphones no mundo
- que já ultrapassam o número de 1

bilhão de pessoas. A pesquisa traz

um infográfico mostrando que o Bra
sil é o país com.maior conectividade
em social, com 77% dos usuários uti
lizando redes sociais via celular. Na

segunda posição aparece os EUA,
com 53% das pessoas conectadas. O
Brasil também possui o maior uso
diário de mensagens SMS, com pelo
menos 30 textos por dia. Os resulta
dos aparecem no site especializado,
www.prox:xima.com.br.

EDUARDO MONTECINO

'Linha branca
Pesquisar preços sempre foi um bom

negócio.No casodebens duráveis, então, o
levantamento pode sermuito interessante
financeiramente. Estudo realizado pelo
site

.

Zoom, dedicado à comparação
de preços, mostra que a variação de
valores pode chegar a quase 70% em

alguns casos nos. itens de linha branca

que sofreram aumento do Imposto
Sobre Produtos Industrializados (IPI)
em julho. A relação mostra que alguns
modelosdegeladeiras, fogões e lavadoras
estão com valores diferenciados se

comparados com novembro de 2012,

quando idêntica apuração foi realizada
e o imposto era reduzido.

Negócios aquecidos
O câmbio não é favorável, a indústria 12,8% frente ao primeiro semestre de

sente os efeitos, mas no primeiro 2012. Segundo estimativas oficiais,
semestre o ritmo dos negócios no Brasil a safra de grãos está atingindo cerca

cresceu 2,5% em relação ao mesmo de 188 milhões de toneladas em 2013

períododo anopassado. Os dados sãodo (crescimento de aproximadamente
Indicador Serasa Experian de Atividade 16% frente à safra de 2012), com

Econômica, que acaba de ser divulgado. destaques para as expansões de 24%,
Quem puxou o desempenho foi a de 33% e de 12% das safras de soja,
atividadeagropecuária.Osetorcresceu: -trigo é rhillho;nlspet!:nvamente. 1.1 .li

,
,J_
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INDICE PER IODO
SElIC 8,5% 10.JULHO.2013
TR 0,05% 21.AGOSTO.2013

CUB 1.295,30 AGOSTQ,2013
BOVESPA -0,20% 21,AGOSTO,2013
NASDAQ -0,38% 21,AGOSTO,2013

AÇÕES PETR4 17,34 +1,23%
VALE5 31,11 -1,05%
BVMF3 11,56 -2,48%

POUPANÇA 0,5210 22.AGOSTO,2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT

.

+0,07% US$ 112,780
OURO -0,02% US$1367,130

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,4501 2,4512 +2,38%
DÓLAR TUR, 2,3700 2,5600 +3,64%
EURO 3,2712 3,2746 +1,77%
LIBRA 3,8347 3,8389 +2,18%

Relatório
Deloitte

Em parceria com a Re
vista Exame, a consultoria
Deloitte está 'divulgando
os resultados da 8a edição
da pesquisa "As PMEs que
mais crescem no Brasil".
A região Sul conta com 53

empresas no levantamento,
sendo 18 de Santa Catarina.
Deste grupo, cinco estão no

top 10 do recorte regional
- Arvus Tecnologia (Flo
rianópolis); EQS Engenha
ria (São José), Ambientec

(Itajaí), Cianet Networking
(Florianópolis) e Rôgga
Construtora e Incorporado
ra (Joinville). A edição atu
al do estudo, além de trazer
o já tradicional ranking com
as 250 PMEs que mais ex

pandiram seus negócios nos
últimos três anos (2010 a

2012), também apresenta o

perfil do empreendedor, re
alizado com o fundador ou
sócios majoritários de or

ganizações que já figuraram
pelo menos uma vez ao lon

go de uma das oito edições
da pesquisa organizada pela
Deloitte e Exame PME.

OPIU
• No título da coluna de ontem sobre
a Weg e as oportunidades que têm
surgido para a empresa no setor
de energia renovável, cometemos
uma falha. Todos sabem que a

empresa comercializa itens de sua

linha de produtos, mas no caso nos

referíamos à comercialização do
insumo energia, novo nicho que se

, descortine p'�ra ,9 companhia, •
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Mutação genética pode
causar inaptidão esportiva
A mutação genética

pode causar inaptidão
esportiva, indicam estu

dos desenvolvidos pelo
pesquisador do Instituto
do Coração de São Paulo
(InCor) Rodrigo Dias. A
descoberta mostra corno

determinada mutação no

gene, que diminui o fluxo

sanguíneo e dificulta a ab

sorção de oxigênio, pode
indicar se urna pessoa
tem um futuro promissor

fazendo o desenvolvimen-
.

corno atleta, e mesmo se

to", disse Plentz. corre o risco de ter algu-
O SisNano é formado ma doença cardíaca.

por duas categorias. Os A pesquisa faz parte da

laboratórios estratégicos, tese de doutorado de Dias

ligados ao MCTI e aos ór- e tem causado impacto
gãos públicos; nos quais no campo da cardiologia,
50% do tempo de uso dos ao relatar que cerca de

equipamentos deverá ser 8% das pessoas avaliadas

disponibilizado a usuários apresentam alteração no

externos. Ros laboratórios código de um dos genes

associados, localizados em mais importantes para o

universidades e em insti- bom funcionamento do

tutos de pesquisa, deverão
oferecer 15% do tempo a

pesquisadores e empresas
de fora da instituição.

A nanociência é capaz
de manipular, sintetizar
ou modificar a matéria em

urna escala de tamanho
de nanômetro, que é 1 bi
lionésimo do metro. Tudo

. que se faz em termos de

modificação, manipulação
ou síntese de materiais
nessa escala é considerado

PROPOSTA Laboratórios de universidades e institutos de pesquisa estarão abertos para uso das empresas

GoveITIo vai investir
em nanotecnologia
RECURSOS Para estimular projetos de inovação serão

destinados R$ 440 milhões em ações de apoio à pesquisa

Agência Brasil

Ogoverno federal vai in
vestir R$ 440 milhões

para fortalecer as ações na

área de nanotecnologia até

2014. OMinistério da Ciên

cia, Tecnologia e Inovação
(MCTI) lançou a Iniciativa
Brasileira de Nanotecnolo

gia (IBN), um conjunto de
medidas para criar, integrar
e fortalecer as atividades do

setor, com foco na inovação.
A iniciativa pretende

aproximar a infraestrutura
acadêmica e as empresas,
fortalecendo as relações
entre pesquisa, conheci
mento e setor privado. En
tre as ações da IBN está a

reestruturação do Sistema
de Laboratórios em Nano-

tecnologias (SisNano), que
terão prioridade nas po
líticas públicas de apoio à
infraestrutura e formação
de recursos humanos. Das

50 propostas apresentadas
por instituições e univer
sidades de todo o País, 26
foram selecionadas para
integrar o sistema.

O SisNano é composto
por unidades especializa
das e multiusuárias de la

boratórios, direcionadas a

pesquisa, desenvolvimen
to e inovação em nanoci
ências e nanotecnologias.
O sistema visa a mobilizar
as empresas instaladas no
Brasil e apoiar suas ativi

dades, além de reforçar a

infraestrutura existente.
e universalizar o acesso à

comunidade científica.
O coordenador-geral

de Micro e Nanotecnolo
gias do ministério, Flávio
Plentz, explicou que os

laboratórios do SisNano
receberão recursos para

operar de maneira "aberta
ao uso", tanto para pesqui
sadores e empresas.

"Vai modificar muito o

ambiente da nanotecno

logia no Brasil. Porque,
agora, os laboratórios
vão estar à disposição
para desenvolvimento e

vão ter o compromisso de
ser laboratórios abertos
onde as pessoas poderão
entrar, contratar desen
volvimento ou colocar as

suas equipes ou os seus

pesquisadores lá dentro nanotecnologia.

Comércio

Vendas de produtos eletrônicos aumentam 24% no Brasil
O comércio eletrôni

co brasileiro faturou R$
12,7 bilhões no primeiro
semestre de 2013, 24% a

mais do que omesmo pe
ríodo do ano anterior. O

levantamento é da empre- milhões· de pedidos de
sa E-bit, especializada em compras foram feitos via

informações do setor. internet, quantidade 20%

De acordo com o re- maior em relação à mes

latório, de 1° de janeiro ma época do ano anterior.
até 30 de junho, 35,54; I lO. � v,alQr I médio dais 1 com- I

pras online foi R$ 359.49,
4% superior se compa
rado a 2012. A categoria
moda e acessórios foi a

mais procurada para com-
.pras online (13,7%).

sistema cardiovascular.
Com o estudo, o médico
foi o vencedor do Prêmio
Jovem Cientista 2012, na

cate9.0ria graduado. O tra

balho, ainda em curso, vai
rastrear os genomas de
novos recrutas na Escola

Preparatória da Polícia
Militar de São Paulo du
rante 21 anos.

Segundo Rodrigo Dias,
a dilatação das artérias
é uma resposta natural e

esperada do organismo
durante o exercício físico.
"Nós identificamos uma

mutação genética nesse

gene, que contribui para
a dilatação das artérias, e
provamos que indivíduos

portadores dessa muta

ção, quando fazem exer

cício físico, as artérias não
se dilatam da forma nor

mal, quando comparados
às pessoas sem amutação.

Eduoação
Govemo Federal quer criar o

programaMais Professores
Ministério da Edu

cação (MEC) quer levar

professores a escolas onde
faltam docentes em ação
semelhante ao Mais Mé-
dicos. O Mais Professores
faz parte do Compromisso
Nacional pelo Ensino Mé

dio, apresentado hoje (21)
pelo ministro da Educa

ção, Aloizio Mercadante,
na Câmara dos Deputa
dos. A criação do progra
ma já havia sido comen

tada antes pelo ministro,
mas é a primeira vez que é

apresentado em detalhes.

Segundo Mercadan

te, o compromisso ainda
está em fase de desenvol-

vimento e depende do or

çamento disponível. Entre
as ações do programa,
está a proposta de levar

professores a escolas de

municípios com índices de
desenvolvimento humano
baixos ou muito baixos e

que tenham um baixo Ín
dice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb)
- índice calculado a partir
do fluxo escolar e o desem

penhos dos estudantes em
avaliações nacionais.

A intenção é que, me
diante o pagamento de
urna bolsa, professores se

disponham a reforçar o

quadro dessas escolas.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VI$1TA Prefeito Dieter Janssen teve a confirmação da chegada dos novos soldados pela cúpula da corporação

PM da região ganha
o relorçode policiais
EFETIVO Soldados chegam no final de setembro em Jaraguá.
A previsão é que 40 militares permaneçam no 14º Batalhão

Débora RemoÍ' zem parte dos mil inscritos
no concurso para soldado,
lançado em fnaio, "Até o

final do ano vamos abrir
outro concurso, para mais

500 policiaismilitares para
Santa Catarina", garantiu o

coronelAmorim, que ainda
admitiu o grande déficit de
efetivo em todo o estado.

Além do reforço de

efetivo, a PM da região
também será contempla
da com 40 viaturas novas,
sendo 24 para Jaraguá,
oito para Guaramirim,
quatro para Corupá, e

Massaranduba e Schro
eder ganharão dois veí
culos cada. Elas já foram
licitadas e devem começar
a chegar aos municípios
a partir de novembro, se
gundo informações da Se-

.

Oefetivo da Polícia Mi�
. litar de Jaraguá do
Sul ganhará o reforço de
60 soldados, que vem para
realizar 6 curso de forma

ção com início em 30 de
setembro e duração de oito
meses. Ao final do treina

mento, 40 deles devem

permanecer a disposição
do 140 Batalhão, que vai
distribuir o efetivo confor
me a necessidade das cinco
cidades de abrangência. A
promessa foi feita ontem

pelo Chefe de EstadoMaior
da PMSC coronel João
Amorim ao prefeito Dieter
Janssen e ao comandante
do 140 BPM, José Gonçal
ves da Silveira.

Esse novos policiais fa-

cretaria Estadual de Segu
rança Pública.

,
Ainda não há confirma

ção sobre o número de veí
culos que serão destinados .

a Polícia Civil, mas a cor

poração está contemplada
no programa Pacto pela
Segurança, do governo do
Estado. O projeto de reno

vação da frota dos órgãos
de segurança pública de
Santa Catarina (PC e PM)
deve investir R$ 68 mi-

.

lhões para a aquisição de

1,6 mil veículos, sendo 800
este ano e outros 800 no

ano que vem.
Um escrivão recém sa

ído da academia de polí-

Motos

Colisões deixam condutores feridos
Três acidentes envol

vendo motocicletas foram

registrados na manhã de

ontem, em Jaragua do Sul.
Em um deles, o motociclis
ta de 22 anos colidiu contra

um caminhão na BR-280,
no Bairro Água Verde, por
volta das 9h. A vítima foi
socorrida pelos Bombeiros
Voluntários com suspeita.
de trauma no tórax e no crâ-

nio e encaminhada ao Hos

pital São José. Uma hora

depois, na Rua Francisco de
Paula, o choque entre uma

moto e um veículo deixou
o condutor com ferimentos

cia deve reforçar o efetivo
da Polícia Civil na região.
Um delegado, que atua no

Oeste do Estado, também
deve chegar a Jaraguá do
Sul nos próximos dias. Ele
vem para substituir a de

legada Lívia Marques da

Motta, que será transferida

para outra comarca, ainda
não divulgada. Apesar do

incremento, ainda há dé-:
ficit de dois delegados que
deixaram Jaraguá do Sul e
Guaramirim e as vagas pér
manecem em aberto.

Até o final do ano

vamos abrir outro

concurso, para mais

500 policiais militares

para Santa Catarina.

. Coronel João Amorim,
Chefe de Estado
Maior da PMSC

Cobl�e
Homem furta 12 placas

Um homem de 22 anos

foi flagrado por seguranças
de uma empresa furtado.
12 placas de cobre, na ma
nhã de ontem, em Jaraguá
do .Sul. O suspeito é um

funcionário terceirizado
e tentava sair da empresa

com o metal, por volta do
melo-dia. A equipe de se

gurança acionou a Polícia

Militar, que encaminhou o

acusado a delegacia, onde
el� prestou depoimento. O
valor estimado das peças
não foi divulgado.

Drogas
Quatro são detidos em Jaraguá

Quatro pessoas foram
detidas e mais de 500 gra
mas de drogas foram apre
endidos em uma residência
na Barra do Rio Molha, em
Jaraguá do Sul, na manha
de terça-feira. A Polícia Mi
litar abordou um usuário,

no Centro; que disse ter

comprado o entorpecente
na casa, onde depois foram
localizados 360g de maco

nha, sog de cocaína e 18g de
crack. Os quatro suspeitos,
de 21 a 24 anos, foram enca

minhados a Delegacia.

Tráfico

Operação conjunta em Itajaí
A equipe do Canil e da

Radio Patrulha da Polícia
Militar de Jaraguá do Sul
deu apoio a uma ocorrên
cia de tráfico de drogas na
cidade de Itajaí, na noite
de terça-feira. Na casa do

suspeito foi encontrado
cerca de 1,5 quilo de pas
ta base de cocaína, que se

preparada para o consumo
poderia render seis quilos
do entorpecente. A PM
também apreendeu um

revólver calibre 38 e apro
ximadamente R$ 10 mil
em dinheiro. Acusado de

tráfico, o morador da resi
dência foi encaminhado ao

Presídio de Itajaí.

RECOLHIDOS Entorpecentes, arma, munição
e dinheiro foram éncontrados com o suspeito

Construção
Trabalhador ser fere em obra

O trabalhador de uma

de nível médio. Avítima, de construção civil teve a

37 anos, apresentava sus- perna perfurada por uma

peita de fratura na pélvis, na barra de ferro na tarde de

boca, no punho e no joelho, ontem, na Rua José Rosa,
e foi encaminhada pelos na Barra do Rio Cerro. Os

Bombeiros ao hospital, 'I Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul foram acio
nados por volta de 18h e

quando chegaram ao local,
a vítima já havia retirado
o ferro da perna. Ele foi
encaminhado ao Hospital
São José.
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HOMENAGEM Ex-atleta de bicicross, Dorival Gruetzmacher montou uma pequena exposição para recontar histórias das competições que disputou ao lado do filho

Uma história de amor em
família sobre duas rodas
MEMORIAL Aventuras da Família Gruetzmacher no blclcross são relembradas através de uma exposição

Üesporte de Jaraguá do Sul
é repleto de belas histórias.

Muitas são conhecidas e se pro

pagam com o passar dos anos.

Outras acabam esquecidas. Po
rém, algumas são tão intensas

que, mesmo passando um tempo
adormecidas, sempre voltam à

tona. É o caso da bonita história

que envolve o bicicross e a Famí
lia Gruetzmacher.

Em 1994, o garoto Ricardo

Gruetzmacher, então com cin
co anos, foi convidado por Val
dir Moretti para competir sobre
duas rodas.'A modalidade caiu

no gosto de Rica, que começou
a treinar semanalmente na pis
ta do Parque Malwee, sempre

acompanhado de seu pai, Dori
vaI, o popular Dori.

Com o tempo, a paixão do fi
lho contagioutambém o pai, que
numa viagem à Várzea Paulista

(SP), em 1998, se empolgou, dei
xando a posição de espectador e
torcedorde lado. Adquiriu uma

bicicleta e todos os equipamen
tos de segurança necessários

para mergulhar fundo nas pis
tas, competindo. "Sempre acom
panhava a equipe e pensei assim:
puxa, eles estão correndo e eu

não. Então, comecei a competir,
aos 45 anos", disse Dori.

A parceria entre pai e filho

proporcionou uma convivência

ímpar. Juntos viajaram pelo Bra-

"
Através do bicicross

ficamos muito amigos.
Ele dizia da forma que eu

andar saltar e, da mesma

forma, eu com ele.

si! e a América do Sul competindo
sobre duas rodas e reforçando o

elo de anrizade. Também refor

çaram o senso crítico, já que um

analisava o desempenho do outro,
na busca constante pela conquista
das primeiras colocações. "Atra
vés do bicicross ficamos muito

amigos. Ele dizia como eu deveria
saltar e, da mesma forma, eu com
ele", relembra Dori.

Porém, de forma abrupta e

inesperada, a parceria se desfez.
Rica teve complicações após um
procedimento cirúrgico para a

retirada do apêndice e acabou

falecendo, aos 18 anos. Bas

tante abalado, Dori embalou e

guardou as lembranças da bela
história que escreveu junto com

o filho. Assim, 285 troféus, 52
camisas e, 62 medalhas ficaram

'esquecidos' durante cinco anos.

Com o coração cicatrizado,

Dori tomou coragem e decidiu
que era hora de fazer um tributo
ao filho. Montou um pequeno
memorial em uma sala alugada
no edifício em que mora, onde
recebe amigos para contar his
tórias e assim mantém viva a

lembrança de Ricardo, ou Rica

para os amigos.

"
Sempre
acompanhava a

equipe e pensei
assim: puxa, eles

estão correndo

e eu não. Então,
comecei a competir,
aos 45 anos.

Aos que tiverem interesse
em conhecer um pouco mais
das aventuras colecionadas pela
Família Gruetzmacher no bici

cross, é só agendar uma visita ao

memorial com o Seu Dori, pelo
e-mail dorivalg.to@gmai!.com.
A exposição fica montada até o

fim deste mês.

ORGULHO Dori se lembra de cada detalhe das provas que disputaram
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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X-TEAM
* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão

Vídeo
Num vídeo que no primeiro momento parece um simples depoimento

sobre seu passado no Vale Tudo, Jiu Jitsu eMMA, Cristiano Marcello
narra sua trajetória contando despretensiosamente grande parte da

- história relevante da evolução doMMA até os dias de hoje. Cita nomes 'de
seu convívio, como Paulão Filho, Royler Gracie e também eventos em que
estrearam Anderson Silva e outros astros da época de ouro da rivalidade
entre Jiu Jitsu e MuayThai. Explica, com hurnor, como foi ter que pagar o
preço de ser considerado o primeiro "Creonte" da história (uma espécie de
traidor no mundo do Jiu Jitsu). Atualmente, o lutador é empresário, dono da
CM System, de Curitiba, urn dos maiores centros de treinámento deMMA
do Brasil. Fez também parte do TUF americano em urna das edições, o que
lhe rendeu o contrato com o UFC como lutador da organização nos dias de
hoje. Vale a pena conferir digitando no YouTube: "Cristiano Marcello se

emociona ao relembrar sua estréia noMMA há 15 anos".

Demian Maia fala de Andersen Silva
Demian Maia, em uma entrevista recente, acabou derrubando todas as

especulações extraordinárias sobre omotivo da derrota de Anderson Silva

para Chris Weideman. Explicou de urna forma bem clara e simples que,
o que faz a diferença para que o jogo do Spider dê certo é a distância das

pernas do oponente em relação às dele, e não o fato do brasileiro estar de
guarda baixa (já que as luvas são muito pequenas e os socos entram da
mesma forma, caso se alcance a distância correta para isso). O queAnderson
deixou de fazer foi dar urn passo atrás naquelemomento, o que abriu
espaço para o golpe do americano, que culminou na derrota do brasileiro
por nocaute. Coincidência ou não, Anderson alegou a mesma coisa em uma

entrevista pouco depois a de Maia. Agora, é só esperar por essa revanche,
que vai sermuito emocionante para nós Ias de luta.

-

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê,
Jiu-Jitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing. J , J
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Seleção sub-15
se prepara em

Jaraguá do Sul
FUTURO Sob o comando de Julio Patricio, garotas se preparam
para defender o Estado no Campeonato Brasileiro de Seleções\ .

"l ]ísando o Campeonato
V Brasileiro de basquete
da Ia Divisão, que acon

tece de 9 a 15 de outubro,
em São José dos Pinhais

(PR), a Seleção Catarinen
se SUb-15 feminina iniciou
nesta semana os treina
mentos para a disputa.
Comandadas pelo técnico

jaraguaense Julio Patri

cio, as meninas seguem
com as atividades no Gi
násio do Beira Rio Clube
de Campo até o próximo
domingo (25).

"De início estamos nos

conhecendo, tanto elas com
a filosofia que quero im

plantar, quanto eu, vendo
os seus valores e tirando o

melhor de cada urna. Sem

pre que Santa Catarina vai

para um Brasileiro, a ex

pectativa é de ganhar me
dalha e vamos manter este

objetivo", disse Patricio.
Além do treinador, Ja

raguá do Sul tem cinco
atletas no grupo. São elas:
Julia Schmauch, Larissa

Marcelino; Cátia Linde

mann, Gretchen Wachholz
- e Ana Júlia Kopke. "A nos-

sa equipe é muito boa e,

apesar de poucos dias de

treino, estamos nos entro

sando fácil e iremos para o

Brasileiro para ficar entre
os três melhores coloca

dos", afirmou a laterai Ju
lia, cestinha do Campeona
to Catarinense encerrado
no último domingo.

_

Aequipe terá um segun
do período de treinamentos
entre os dias 18 e 22, quan
do mais três jogadoras se

rão cortadas, definindo o

grupo de doze que seguem
ao Brasileiro.

LUCAS PAVlN/AVANTE!

RENOVAÇÃO Novas caras do basquete catarinense vão atrás de um lugar no pódio

Coroa

De volta

Primeirona

Congresso
De volta ao calendário O Campeonato Jara-

esportivo de Jaraguá doSul, guaense da Primeira Divi
o Campeonato de Futebol são será retomado ainda
Sete Sênior (Coroa Bom de em 2013 e tem seu conse

Bola) terá seu congresso lho técnico marcado para
técnico na segunda-feira hoje, às 17h, na sede da

(26), às 18h, na sede da Liga Liga Jaraguaense de Fute

Jaraguaense de Futebol bol (LJaF). O último cam

(LJaF), na Arena Jaraguá. peão da Primeirona foi o.

Na ocasião será definido, Cruz de Malta, em 2011.

junto aos clubes, o período e No ano passado a competi
a fónau l.adíJi �li)u1!a!.' I ! III J r·111 ção não foi realizada.lllTm , , j , , , 11,'1 fl" I t, , • .

SCJaraguá
Leõezinhos
Ontem, as categorias de

base do Jaraguá entraram

em campo para os jogos
atrasados da quinta rodada
do turno do Campeonato
Catarinense da Divisão de

Acesso, contra o Pinheiros,
no Botafogo. Inicialmente,
os juvenis empataram por
o a o. Na sequência, os ju
niores não balançaram as

redes também.
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Seleção Brasileira é convocada
SURPRESAS Ramires reaparece na lista, enquanto o zagueiro
Henrique, do Palmeiras é a grande surpresa na lista de Scolari

Qtécnico Luiz Felipe
Scolari divulgou três

surpresas para a convoca

ção da Seleção Brasileira
realizada ontem, para os

amistosos contra a Aus

trália, no dia 7 de setem

bro, em Brasília, e con

tra Portugal, em Boston

(EUA), três dias depois.
O treinador voltou a

convocar o lateral direi
to Maicon e também o

volante Ramires. Além

disso, chamou o zagueiro
Henrique, do Palmeiras,
novidade na lista.

Felipão também vol
tou a chamar Maxwell,
que não disputou a Copa
das Confederações, mas já
esteve no último amistoso

diante da Suíça. O anún
cio foi feito. nesta quarta
à tarde no auditório Vivo,
no Rio de Janeiro.

A apresentação dos 22

jogadores será no dia 2 de

setembro, na capital fede
ral, Em relação ao time da

Copa das Confederações,
ficaram de fora o zagueiro
Réver, os laterais Jean e Fi

lipe Luís e o meia Jádson,

além de Diego Cavalieri,
que foi o terceiro goleiro na
campanha pelo título.

Depois de anunciar a

lista, Scolari explicou que

optou por não chamar
mais de um atleta dos ti
mes brasileiros para não

atrapalhar durante as dis

putas dos campeonatos
nacionais.

Foram convocados ape
nas quatro jogadores que
atuam no país: Jefferson

(Botafogo), Henrique (Pal
meiras), Jô (Atlético-MG) e
Fred (Fluminense).

RAFAEL RIBEIRO/CBF

COSTUME Felipão continua surpreendendo nas convocações da Seleção Brasileira

Verdão IxO Peixe IxO Zebra verde Cruzeiro 2x1
o Palmeiras venceu o O Santos reencontrou o Com uma atuação fraca, Com direito a um golaço

Atlético-PR, por 1 a o, on- caminho das vitórias ontem o Corinthians teve dois jo- do meia Éverton Ribeiro, o
tem, no Pacaembu, e abriu e encerrou um período de gadores expulsos e acabou Cruzeiro venceu o Flamengo
vantagem para se classifi- sete duelos sem comemo- derrotado pelo modesto Lu- por 2 a 1, ontem, noMineirão
car às quartas de final da rar um triunfo. Com gol de verdense, que disputa a Série eprecisa apenas deum empa-
Copa do Brasil, torneio do 'Gabigol', de apenas 16 anos, C do Campeonato Brasileiro, te no Maracanã para garantir
qual é o atual campeão. a equipe comandada por por 1 a o, no duelo de ida a vaga nas quartas de final da
O único gol da partida foi Claudinei Oliveira derrotou das oitavas de final da Copa Copa do Brasil.Willian abriu
marcado pelo zagueiro pal- a Grêmio por 1 a o, em casa, do Brasil. O gol foi marcado o placar para o time mineiro
meirense Vilson, logo no pelo jogo de ida das oitavas pelo atacante Misael, aos 44 e Carlos Eduardo diminuiu
inicio do confronto. de final da Copa do Brasil. minutos da etapa final. para oMengo.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

Flu IxO
Em jogo equilibrado,

Samuel fez gol pelo segun
do jogo seguido, Diego Ca
valieri defendeu um pênalti
de Walter, e o Fluminense
venceu o Goiás, por 1 a o,
no Maracanã, pelas oitavas
de final da Copa do Brasil.

Apesar do placar simples, o
time carioca comemorou o

fato de não ter tomado gol.

Ponte2xl
No aniversário do técni

co Vadão, a Ponte Preta deu
um verdadeiro presente de

grego para o Criciúma no

Heriberto Hülse. Dominado,
o Tigre perdeu por 2 a 1, pelo
jogode ida daprimeira faseda
Copa Sul-Americana. O gol
catarinense foi marcado por
João Vitor, enquanto César
e Chiquinho para aMacaca.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
16'RODADA CLASSIFICAÇÃO - TURNO 17'RODADA

24/8 Coi. Time P J V E D GP GC SGA% 20/8
1Bh30· Aamengo x Grêmio Ceará 2xO Guaratinguetá
18h30 - Ponte Preta x Cruzeiro f>SA4xOABC
18h30 - Santos x Vrtórta 2° Chapecoense 36 15 113 1 34 14 2080
21h - Criciúma x Coritiba 3° Sport 30 16 10 O ti 31 26 5 63 23/8

4° Paraná Clube 27 16 7 6 3 24 13 11 56
21h - Joinville xSão caetano

25/8 21h - Amértca-RN x Avaí
16h - Vasco x Corlnthlans 5' América-MG 26 16 7 5 4 28 23 5 54
16h w São Paulo x Auminense 6° Boa +1 26 16 7 5 4 16 17 -1 54 24/8
16h - Bahia x Náutico 16h20 - Boa x Palmeiras
16h - Atlético-MG x Portuguesa r Joinville +3 24 16 7 3 6 28 19 9 50 16h20 - Paraná aube x Sport
18h30 -Intemacional x Goiás 8' Figueirense -2 23 16 7 2 7 31 28 3 48 16h20 - Atlético<;o x Amértca-MG
18h30 - Atiético-PR x Botafogo 9'Avaí 23 16 6 5 5 22 21 1 48

16h20 - Bragantino x Chaperoense
21h - Figueirense x Oeste

lO' Icasa +1 22 16 7 1 8 23 30 -7 46 21h - f'a)sandu-PA x lcasa

11' Bragantino -3 22 16 6 4 6 17 17 O 46

12'Ceará +2 21 17 5 6 6 21 21 O 41

13'ASA+3 19 17 6 1 10 20 28 -8 37

14°0este-2 19 16 5 4 7 14 22 -8 40

15° Guaratinguetá -2 18 17 5 3 9 20 27 -7 35

16' Atlético-GO-2 16 16 5 1 10 12 23 -1133

CLASSIFICAÇÃO - TURNO

2° Cruzeiro 28

3° Grêmio +1 25

4° Corinthians +2 25

5° Atlético-PR +3 24

6° Coriti ba -3 24

7° Vitória -2 22

8° Internacional -1 22

9° Goiás +3 21

10° Bahia 20

11°Vasco-2 19

12° Flamengo-l 19

13° Fluminense +1 18

14' Atlético-MG +1 16

15° Santos +1 16

16' Ponte Preta -3 15

��E���::a

15 8 4 3 31 14 17 62

15 7 4 4 21 15 6 56

15 6 7 2 14 6 8 56

15 6 6 3 26 22 4 53

'15 6 6 3 19 15 4 53

15 6 4 5 21 21 O 49

14 5 7 2 24 21 3 52

15 5 6 4 14 18 -4 47

15 5 5 5 13 16 -3 44

15 5 4 6 22 26 -4 42

15 4 7 4 17 16 1 42

15 5 3 7 18 20 -2 40

144 4 6 13 18 -5 38

13 3 7 3· 14 12 2 41

14 4 3 7 18 22 -4 36

*g-�7 :8"""í'!r""
6 17 24 -7 21'1
7 13 17 -4 ,26

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.

'

Classificados para a Ubertadores

f---�Rebalxacloi parã aSédiB"7�'
tI:, í ,Lanterna do campeonato

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

�
I f I I .. I� ••

Rebaixadosparaa Série C
Lanterna do campeonato :;
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