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Este cenário
devemu ar

Área' na Vila Lenzi, onde hoje
os resíduos são despejado

irregularmente, vai receber uma
unidade de reciclagem.

PÁGINAS

Transporte
Comissão quer
mais informações
Integrantes do grupo que estuda à
serviço público de passageiros vai
pedir dados atualizados
à Canarinho. PATRICfA MORAES,
PLENÁRIO, PÁGINAS6E 7

Ao estiloTato Branco
Peixe emolho
de camarão
Aprenda duas receitas para
fazer em casa. Uma é com
filé de cação. A outra é um

complemento a esse prato.
PÂGlNA11

REFORÇO Uma ambulância e dois cárros foram doados por um dos fundadores
da corporação, Gerd Edgar Baumer (foto), para celebrar os 47 anos da entidade.

PÁGINA 20

Futebol americano

Duelo pesado
em Jaraguá
Breakers enfrenta o

Corinthians Steamrollers

pelo Brasileiro, no
Estádio João Marcatto.
PÂGlNA21

Talento

Bruna atua
em longa
Atriz nascida em Corupá
fala em entrevista ao

O Correio do Povo sobre
o novo trabalho ao lado de

Rodrigo Santoro. 1\IfI"\T
.

.

lVlll"1.

Concurso Ipplan
Prova tem a

data alterada

oz..

A seletiva para a

contratação de servidores

para o Instituto de

Planejamento de Jaraguá
do Sul (Ipplan) será no dia
20 de outubro. PÁGINA 19

Somos médicos,
E isso faz toda a diferença

Hã mais de 20 anos em Jaraguá da Sul
.

47 2106-2200

DÉBORA REMOR
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DO LEITOR

Eutambém
VOU reclamar

Cada vez mais tenho visto como as pessoas recor

rem as redes sociais como uma forma de expres
sar suas frustrações. Mas de uns tempos para cá esse

"palanque aberto" passou dos limites.
Por conta do meu trabalho mantenho o Facebook

aberto mais de 10 horas por dia e, sem exagerar, dois
em cada 10 postagens é de uma pessoa reclamando da

vida, do próximo, do trabalho, da família, dos impos
tos e de todo o resto.

Em contrapartida é bem difícil alguém falando
bem de um atendimento de uma empresa, do filho

que está bem na escola, do trabalho que está ótimo,
da ajuda que recebeu do vizinho que segurou o ele
vador. A liberdade de expressão da mídia social cada
vez mais decai para algo anti-social, parece que as

pessoas querem dividir apenas suas frustrações para
não parecerem felizes demais perante aquelas outras
pessoas que só dividem seus problemas, e isso acaba
se tornando uma bola de neve.

Claro que devemos aproveitar as redes sociais para
divulgar informações que nos incomodam e coisas do

tipo, mas não precisamos falar mal de uma empresa
no Facebook pelo simples fato de não ter tele-entrega
(como vi faz pouco tempo com uma empresa de Ja

raguá do Sul). As pessoas tem de estar cientes de que
hoje a rede social é sim uma "vitrine social"e pormais

que não seja assim que funcione, quem não nos co

nhece direito pode apenas ver aquela pessoa amarga

perdida em uma "timeline" de reclamações. Vamos
"compartilhar" mais alegria e "curtir" menos tragé
dias e tristezas. Gostaria de ter feito esse comentário
no Facebook, mas como não queria sermais unia pes
soa reclamando, ao invés disso postei uma declaração
de amor,

• Carlos Torino Grillo

o
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para Oredacao@ocoTTeioMpovo.com.br .

Doaeõecr. '

Começa a campanha
Pedágio do Brinquedo

A Câmara de Dirigentes Lojistas e o Sesc de

Jaraguá do Sul promovem mais uma edição da

campanha Pedágio do Brinquedo. Até o dia 5 de
outubro as pessoas poderão fazer as doações nos
pontos localizados na sede da CDL, no Centro

Empresarial (Cejas), na Católica de Santa Cata

rina, o Colégio Marista/São Luís, Supermercado
Barão da Ilha da Figueira, Colégio Bom Jesus/
Divina Providência, Marisol, Colégio Evangélico,
Okity Brinquedos e no Centro de Atividades do
Sesc. Informações pelo telefone 3275-7070.

COMENTÁRIO

Sempre elas
TIla é linda, tem 45 anos, é com

.l.:Ipetentíssima e exerce as fun

ções de diretora financeira do Fa

ceboob, é pouco? Só essa mínima

descrição já põe a correr a estonte

ante maioria dos homens, eles tro
cam de calçada quando se deparam
com uma mulher que sabe onde
tem o nariz. São os "machos"que só
ousam commulherzinhas ...

A mulher descrita é Sheryl
Sandberg. Numa entrevista, ela
diz que - "A decisão mais impor
tante na carreira de uma mulher é
a escolha de seumarido. Se sobre a
mulher recair toda a responsabili
dade das tarefas domésticas e dos
cuidados com as crianças, não há a

menor chance de ela alcançar uma
posição de destaque na carreira ...

"

Concordo letra por letra no que a

Sheryl diz mas vou acrescentar al

guns juízos de valor resultantes do

mas a maioria delas no que mais

pensa é em conseguir um marido .

Carreira ...? Só que essa maioria

casa, o casamento acaba, elas ficam
sem graça, sem qualificação para o

mercado -e desesperadas na vida.
Não pensaram na independência,
na carreira, pensaram em ter um

cara, confundem, mais das vezes,
essa neurose com amor. Quem
ama e é amado não se separa.

Vou repetir o que vivo dizen
do nas minhas palestras em es

colas: - "Gurias, estudem muito,
qualifiquem-se para um trabalho,
tornem-se pelo trabalho inde

pendentes financeiramente e só

depois dessa independência, se

for o caso, casem. Se trocarem a

ordem vão se dar muito mal na
vida. Não, não bebi, mas perdi
meu tempo, eu e tu, não é mesmo

Sheryl Sanberg?

lUIZ CARLOS PRATES

que observo todos os dias.

Primeiro, não conheço mulhe
res pensando em construir "car
reiras", conheçomulheres que têm
um emprego, têm diploma mas

não têm ardência por construir
carreira. Conheço mulheres, em

maioria desnorteante, que vivem
dizendoque o mais importante é a

qualidade de vida e cuidar da famí
lia. Engraçado, os homens não di
zem isso, e os que assim falam não

passam de pífios no que fazem.
Quanto a ser a escolha do marido
a decisãomais importante na car

reira de uma mulher, sem dúvida;

• Elas
Ouvi dizer que muitas mulheres estão encrencando

com osmaridos que saem à noite para ir ao futebol às 22h.

Qual é a explicação canalha para a promoção de jogos de
futebol a essahora? E qual é a do sujeito que tendo que tra
balhar no outro diavai a estádio a essa hora da noite? Se os

caras não se mancam, que as mulheres os puxem pelo ca

bresto. Futebol às 10 da noite é coisa de... Imagine opiar...

da calçada num bicicleta e nem aí para o-trânsito ou para
a vida. Ia com um celular no ouvido e amolandomotoris
tas. Qualquer coisa que lhe viesse a acontecer o culpado
seria sempre o "monstro" que anda de carro. E tem ainda
os cretinos que botam criancinhas na bicicleta e outros

que não ouvem nada, com fones deste tamanho nos ouvi
dos. E nenhumHomem - autoridade - diz ou faz alguma
coisa. Covardes de uma figa.

• Coitados
Essa história de meus direitos e só depois meus de

veres tem que acabar, é preciso que Homens acordem e

ajam. Tem cabimento, por exemplo, essa onda de direitos
dos ciclistas e ninguém lhe discutir os deveres? Há pouco
passeipor um cara que ia a dois ou trêsmetros do cordão

• Falta dizer
Estive fazendo palestra na Tigre em Joinville estase-

mana. Foi no Encontro de Gestores - Operador Comer
cial Tigre - 2013. Depois, estiquei ao Shopping Muller.
Santo Deus, testemunhei entre as pessoas a magnífica e

ascensional audiência do "canhão", do telejornalismo do
nosso SCC/SBT-SC. Obrigado, Joinville e Santa Catarina.

LÚCIOSASSI

Trânsito

1ráfego interrompido
na Rua 25 de Julho'
o tráfegodeveículosnaRua 25 deJulhoatéo cru

zamento com a Rua Olívio Domingos Brugnago, no
Bairro Vila Nova, estará interditado hoje. O motivo
são as obras demanutenção da estação de esgoto. Os
trabalhos serão realizados pelo Samae. A interdição
acontecerá das 6h às 20h. O trânsito será desviado

pelas ruas Ângelo Torinelli (sentido bairro - Centro)
eConstancia Feder Ronchi (sentidoCentro - bairro).

LOTERIAS
LOTOMANIA
SORTEIO N' 1374
02 - 04 . 05 . 13 . 18
19-20·31·32·33-
41·56·61·64·68
69 - 90 . 93 . 94 . 00

QUINA
SORTEIO N' 3265
33 . 52 . 57 . 63 . 71

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO N' 04788
1 º 45.652 250,000,00
2º 14.013 17.100,00
3º 84.861

.

16.600,00
4� 79.994 16.100,00
5º 28.447 15.200,00

MEGA SÉNA
SORTEIO N' 1521
11 - 14 - 18 . 30 - 33 - 39

MANDIOCA NA PREFEITURA·
A situação que se encontra a Prefeitura de quaramirim forçou o

prefeito Lauro Frõhlich a adotar medidas de redução de gastos
devido às perdas na receita. Porém não é esse o "pepino" que
chama a atenção. Uma mandioca de 1,80 metro, colhida no

município, ornamenta um dos corredores da sede do Executivo.
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CHARGE EDITORIAL

Corte na carne
A decisão do prefeito de Guaramirim
.t'\.Lauro Frõhlich em adotar medidas
austeras de redução dos gastos serve

de alerta para todas as cidades da re

gião. Com um registro de R$ 1 milhão a

menos nos cofres, o Executivo teve que
limitar as horas extras, férias, compras
e contratação de servidores.

Jaraguá do Sul também sofreu im
pactos de perdas da receita esse ano

por causa da queda na arrecadação.
Além de reduzir custos, as prefeituras
têm de ter o cuidado de não perderem
a principal função da existência do
serviço público: atender a população
com investimentos em infraestrutura,
saúde, educação, etc.

Se começar haver o comprometi
mento das ações que visam à melhoria
da qualidade de vida dos seus cida
dãos, será necessário rasgar ainda mais
na carne da máquina administrativa.
Revisão de contratos que resultam em

gastos elevados e com pouco retorno

para a comunidade, avaliação dos cus
tos e da eficácia dos cargos comissio
nados são algumas das atenções que
deverão ser providenciadas

"
As medidas de contenção dos gastos
não podem prejudicar a população.

Além disso, tem de ser tomadas
medidas para fomentar mais recur

sos. E eles surgem com a mobilização
para atrair e estimular novos empre
endimentos no município. Se a recei
ta depende da arrecadação com base
no movimento econômico, nada mais

imprescindível.do que estimular o sur
gimento de empresas que ofereçam,
principalmente, emprego para mão de
obra qualificada, causam baixo impac
to ambiental e tenham uma produção
com alto valor agregado.

iI
.

.
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tOBlTUÁRIO
• DENILSON FISCHER morreu

na terça-feira, dia 20, em
Jaraguá do Sul. Tinha 45 anos e

deixou enlutados pai, madrasta,
esposa, filhos, enteados, irmãos,
demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado no
Cemitério wde Itoupava Alta.
• EDAlRGEHRT SILVAmorreu

na terça-feira, dia 20, em Jaraguá
do Sul. Ele tinha 80 anos e deixou

enlutados filhos, genros, noras,
netos, bisnetos, demais parentes
e amigos. O sepultamento foi
realizado no Cemitério Municipal
do Centro. Municipal, no bairro
Nereu Ramos.
• ROQUE T. DE OLIVEIRA
morreu na terça-feira, dia 20, em

Guaramirim. Ele tinha 46 anos e

deixou enlutados esposa, filhos,
mãe, demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado no

Cemitério Municipal.
• ANA LUKAZYNSKI morreu

na terça-feira, dia 20, em Jaraguá
do Sul. Ela tinha 72 anos de idade
e deixou enlutados filhos, netos,
irmãos demais parentes e amigos. O
sepultamento ocorreu no Cemitério
da comunidade de Augusta Vit�ria.
• LEO GUSTAVO RISTAUmorreu
na terça-feira, dia 20, em Jaraguá
do Sul. Ele tinha 87 anos e deixou
enlutados filhos, filhas, genros, noras,
netos, bisnetos, demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado
no Cemitério do Centro de Schroeder.

ERRATA
• O valor correto que a Prefeitura de
Guaramirim pretende economizar até
o final de ano é R$ 6 milhões e não R$
6 mil, como foi divulgado na ilustração
da página 4 daedição de ontem.

Encontro

Palestra na
Fundação Logosófica

A Fundação Logosófica de Jaraguá do Sul
realiza amanhã, das 15 às 16 horas, uma pales
tra com o tema

"

"Que valor o tempo tem para
mim?". O assunto será voltado principalmente
para os jovens. O encontro será realizado na sede
da entidade, na Rua João Planinscheck, 141, no
Bairro Nova Brasília. Informações: 3275-1867.

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

"'� O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
r.,:::;? fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a infonnação. Passe estejornalpara outro leitor.

" Quem não ama faz tudo

.

certo. Oferece tempo de

sobra, respeita o espaço do outro,
deixa sair com os amigos quantas
vezes quiser, não pressiona, pode
ficar tranquilamente uma semana

sem ver, não telefona
a toda hora, não
cobra, não discute.
É perfeito no namoro

justamente porque
não tem nenhum
interesse.
Fabrício Carpinejar,
escritor
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Resíduos terão o destino correto
AMBIENTE Ponto de

Entrega Voluntária
de materiais será
instalado em um

terreno de cinco mil

metros quadrado, no "

Bairro Vila Lenzi

Da redação

Já está na mesa do pre
feito Dieter Janssen

(PP) um projeto da Fun

dação Jaraguaense do
Meio Ambiente (Fujama)
que cria o primeiro Pon
to de Entrega Voluntária
(PEV) de lixo reciclável
da cidade. A área, de cin
co mil metros quadrados
e que será monitorada
por câmeras de vigilância
eletrônica, está localizada
próxima à Arena Jaraguá,
na Rua Leocádio Osmar

. Rodrigues, mas fora do

perímetro ocupado pelo
antigo lixão da Vila Len
zi. E tem sido usada de
forma clandestina como

EDUARDO MONTECINO

DESCASO Local onde será instalado o ponto de reciclagem é usado de forma irregular para o descarte

depósito de lixo de todo

tipo.
Por conta disso, segun

do o presidente da Fujama,
Leocádio Neves, a Prefei
tura se obriga a recolher
toneladas de lixo a cada

semana, dando destinação
correta dos resíduos. O
PEV vai receber todo tipo
de materiais passíveis de
reciclagem, total ou par
cialmente, o que inclui gela
deiras, fogões, sofás, pneus,

lâmpadas, pilhas ebaterias,
e restos de podas (trans
formado em lenha), por
exemplo. Ou computado
res. "Uma tonelada de pla
cas de memória contém um

quilo de ouro", exemplifica
<'

o presidente da Fujama.
Destinação

O que for aproveitável
do material será doado
para instituições cadas
tradas. O restante dire-

cionado para os aterros

industriais. Blumenau,
Joinville, Brusque e Rio

Negrinho são municípios
que dispõem desta estru
tura. Porém, segundo Le
ocádio Neves, o custo do
transporte será obrigação
da instituição beneficia
da com o projeto. Hoje, a
Prefeitura paga, em mé
dia, R$ 235 pelo trans

porte deste material até
os aterros especializados.
Por ano, a despesa global,
da varrição ao transporte,
chega a R$ 12 milhões,
com expectativa de re

dução de custo em torno
de R$ 2 milhões/ano, em
seis meses.

Do lixo reciclável pro
duzido pela cidade, ape
nas 3% vai para a recicla
gem, o equivalente a 200

toneladas. Ameta, diz Ne
ves, é chegar a 30%. Sa
colas na cor verde escuro,
com capacidade para 100

litros e já produzidas com
material reciclável serão
distribuídos à população
para acomodar o lixo.

Social
Beneficiários do Bolsa Fanúlia devem atualizar o cadastro até o dia 20 de setembro

As famílias de Jaraguá para atualizar as informa- cadastrais no prazo terão o informações prestadas. mudança nas informações não deixar passar o períododo Sul que tiverem o auxílio ções do Cadastro Único, até benefício cancelado. Segun- Já as demais famílias cadastrais, como mudança de dois anos sem atualiza-
do Bolsa Família bloquea- o dia 20 de setembro. do a coordenadora, o blo- que continuam recebendo de endereço ou da escola ções para não correr o risco
do desde junho deste ano Conforme explicou a queio do benefício ocorreu o Bolsa Família normal- que os filhos frequentam, de ter o auxílio bloqueado.devem procurar a Secreta- coordenadora do Cadastro porque as famílias deixaram mente devem ficar atentas as famílias devem procu- De acordo com Vivia-
ria de Assistência Social ou Único e Bolsa Família da vencer o prazo de dois anos para manter seus dados rar o mais rapidamente a ne, em julho, Jaraguá do
a unidade"do Cras (Centro Prefeitura, Viviane Domin- para a atualização do cadas- atualizados, que precisam Secretaria de Assistência Sul registrava 2.059 famí-
de Referência de Assistên- .

gos, as pessoas que não tro ou porque foi verificada ser confirmados a cada dois Social ou o Cras para fazer lias beneficiadas pelo Bol-
cia Social) do seu bairro atualizarem as informações alguma inconsistência nas anos. No caso de alguma as alterações no cadastro e sa Família.

ONUE ATUALIZAR

• Na Secretaria de Assistência
Social, na sede da prefeitura de

Jaraguá do Sul
• Endereço: Rua Walter

Marquardt, 1.111 -

Barra do Rio Molha
• Horário de atendimento: De

segunda à quinta, das 7h30
às 11h e das 13h às 16h"
• Cras - Centro de Referência
de Assistência Social

• Cras Boa Vista

• Endereço: Rua Domingos
Rosa, s/n . Boa Vista
Telefone: (47) 3372-1470

• Segunda a sexta-feira,
das 7h30 às 11h30 e das 13

,\

às l?h
• Cras Santo Antônio

Endereço: Rua José Vicenzi,
s/n . Santo Antônio
Telefone: (47) 3371·5706

• Segunda a sexta-feira,
das 7h30 às 12he das 13 às

16h30
• Cras João Pessoa

Endereço: Rua Francisco

Panstein, 546 - João Pessoa
Telefone: (47) 3376·4591

• Segunda a sexta-feira,
das 7h30 às 12h e das 13 às
16h30

• Cras Jaraguá 84
Endereço: Rua Alvino Flor da
Silva, 678· Jaraguá 84
Telefone: (47) 3371-0367
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Recursos previstos para outubro
CEWRO DE NOVAÇÃO
Estado vai repassar à
Prefeitura de Jaraguá
do Sul os R$ 3 milhões
destinados à obra

Natália Trentini

A construção do Centro de

.1"\.rnovação de Jaraguá do Sul
ainda não tem data definida. O

repasse de R$ 3 milhões do Go
verno do Estado à Prefeitura para
execução da obra no Bairro Rau
está previsto para outubro. Ao

todo, 12 municípios de Santa Ca
tarina vão receber a estrutura.

A previsão era de que o pro
cesso para contratação da em

presa iniciasse em julho, mas a

Secretaria de Estado de Desen
volvimento Sustentável decidiu
descentralizar os recursos para
que as ações aconteçam em âm
bito municipal. "Cada Prefeitura
vai cuidar do seu, assim é bem
melhor. Toda gestão da obra vai
estar sob nossos olhos", destacou
o diretor de Desenvolvimento
Econômico do município, Márcio
da Silveira.

O prédio terá dois mil me-

tros quadrados. O espaço segue
o projeto padrão, planejado para
abrigar empresas de tecnologia.
Segundo o presidente do Instituto
de-Pesquisa e Planejamento Físi
co-Territorial, Benyamin Fard, a

diversificação da matriz econô
mica, hoje voltada para o setor

industrial, será estratégia chave
para o desenvolvimento sustentá
vel de Jaraguá do Sul.

O Centro será o pontapé ini
cial para a criação do Distrito.
de Inovação. A região destinada
para abrigar os empreendimentos

.

tecnológicos do município será
totalmente planejada. Largura
de calçadas, medidas para recuo

das vias, índices de ocupação dos
terrenos devem ser estabelecidos
para padronizar o parque.

"Teremos novos parâme
tros urbanísticos para aquela
área. O objetivo é ampliar o ha
bitat de inovação já existente.
O processo de atração de novos

empreendedores e negócios para
o Distrito levam em conta o Pla
no Diretor", explicou Silveira.

Entidades como a Católica de
Santa Catarina, Instituto Federal
de Santa Catarina (IFSC), Senai
e Senac estarão envolvidos nesse
projeto.

PROPOSTA Distrito da Inovação projetado para Jaraguá do Sul vai mudar perfil do Bairro Rau

D1STR:TO DE\E ABRiGAR O. STITuro SENA;
Até a próxima semana a Prefeitura encaminha para a Câmara de Vereadores o projeto para doação
de um terreno para a instalação do Instituto de Tecnologia Senai. Uma área de aproximadamente
10 mil metros quadrados, dentro do Distrito de Inovação, poderá abrigar o empreendimento
estimado em R$ 16 milhões. São espaços para consultoria, pesquisa aplicada, formação técnica,
graduação e pós-graduação, Na primeira etapa, será implantado o laboratório de Eficiência
Energética em Máquinas Elétricas e Estrutura de Serviços. Em seguida o laboratório de Segurança
e Eficiência Energética em Equipamentos Életrodomésticos e por fim a estrutura educacional.

LÚCIOSASSI

MUOANÇA Local onde ficava o espaço de recreação virou uma hora comunitária

Comunidade
Bairro Rau lamenta falta de área de lazer

AAssociação do Bairro
Rau reivindica uma área
de lazer para atender a co
munidade. Há quase um

ano, o local que abrigava
um campinho de areia e

um parquinho foi desa
tivado, As crianças, que
antes tinham espaço ade

quado para brincar, agora
dividem espaço com os

carros na rua.

"A gente precisa Ir

para Três Rios do Nor
te para usar o campinho.
Antes era melhor porque
era perto, agora nem sem

pre consigo ir", comentou
o estudante Paulo Vitor
Francelino, 13 anos, en

quanto jogava bola com os

colegas na frente de casa.
O presidente da Asso

ciação dos Moradores do
bairro Gilmar Farias, la-

menta a falta de uma área

para atender as famílias.

Segundo ele, õ único local
que tinha ficou abando
nado antes de ser desa
tivado. "As crianças não
têmum lugar'para o lazer.
Gostaríamos de ter uma

boa estrutura, com aca

demia ao ar livre. O nos

so bairro cresceu muito e

precisamos de mais aten

ção", comentou.
Ao todo, o município

conta com 56 parques e

22 academias ao ar livre.
Com uma atualização do

mapeamento iniciado no

começo do ano, foram
identificados inúmeros
bairros na mesma situa

ção, onde espaços públi
cos de lazer foram esque
cidos ou desmanchados.

Segundo o presidente

da Fundação de Esporte
e Turismo, Jean Leutpre
cht, não devem ser insta
ladas novas áreas de lazer
em 2013. Até o final do .

ano será conduzido um

estudo para verificar a de
manda por novos equipa
mentos e a utilidade dos
espaços existentes.

Junto com dados do
Instituto de Pesquisa e

Planejamento Físico-
.

Territorial (Ipplan) se

rão projetados espaços
de acordo com o perfil
da comunidade. "Vamos
entrar em um consenso

com as associações para
mudar esse sistema. Va
mos analisar a faixa etária
dos bairros, quantidade
de pessoas, para saber a

real necessidade de cada
local", disse.
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Fim do recesso parlamentar na região
Com a aprovação do fim do recesso

parlamentar de inverno em Schro
eder e Corupá, e a previsão de votação
do mesmo projeto em �araguá do Sul e

_ Massaranduba, o vereador Lino Venturi
(PSDB) diz que nas próximas semanas a

matéria também deve ser apreciada em

Guaramirim. Lá, o projeto tende a ser

apresentado por todos os vereadores,
uma autoria conjunta, já que a intenção

é moralizar e não atrair holofotes para
um ou para outro (porque de demago
gia barata o mundo está cheio). Atitu
des como esta servem para moralizar
o Legislativo e acabar com privilégios
injustificados. Como tem dito na defesa
do fim das férias de inverno o presidente
da Câmara de Schroeder, Valdevino dos
Santos, se o trabalhador comum tem 30
dias de descanso por ano, não há justi-

ficativa para as férias dos vereadores
serem por período mais longo. Além do
mais, os trabalhos nas Prefeituras pros
seguem normalmente e um Poder pre
cisa do outro. Em um cenário em que a

população perde cada vez mais a crença
nas instituições políticas e democráticas,
o que é bastante perigoso, atitudes como
esta, adotada em toda região, trazem um

fôlego de esperança.

Faros DIVULGAÇÃO

Red· ..............:.....

: 11Z1r e a,ua.u.·
Corri a tesoura emmãos, ameta é cortar despesas na ordem de R$ 6milhões até dezembro, Lauro

Frõhlich (PSD) intensifica também trabalho para aumentar o número de empresas no município.
Reduzir e atrair são os verbos mais utilizados no Paço nas últimas semanas.

Governador na região
Governador Raimundo Colombo estará em Massaran

duba hoje, onde assina convênio do Badesc com a Prefeitu
ra. A solenidade está marcada para as 15h, conforme divul
gado pela SDR O município terá disponível financiamento
de R$ 1, 5 milhão para pavimentação da Estrada Braço do

Norte, com juros subsidiados pelo Estado.

Sem previsão
Mapa divulgado pelo DNIT

(Departamento Nacional de In
fraestrutura e Transporte) traz
as principais obras que devem
cortar as rodovias de Santa Ca
tarina. Sobre a BR-280, a infor
mação é de que o trecho está em

processo de licitação, mas a par
te preocupante é que o órgão diz
não haver previsão de entrega.

Pedido de V-lStas
Vereadores Jeferson Oliveira (PSD) e Amarildo Sarti

(PV) chamaram atenção ontem para projeto que autoriza-
. va omunicípio a celebrar convênio com a Sociedade Recre
ativa Rio daLuz Centenário. Um dos problemas apontados
é que no texto dois valores diferentes estavam descritos,
de R$ 25 mil, e de R$ 15 mil. O outro erro, que ocasionou

pedido de vistas, é que o valor seria repassado para evento
que já aconteceu, em julho. ParaAmarildo, a ocorrência de
casos como este torna a Casa apenas um órgão de 'autori

zação legislativa'. Pedro Garcia (PMDB) ficou de explicar o
mal entendido na próxima semana.

Mais multa
Depois dos bancos e da Ca

narinho, o Procon decidiu apli
car multa de R$ 57mil contra a

Sony Ericsson. O motivo é que
a empresa não consertou dentro
do prazo e nem fez a troca deum
celular que apresentou defeito.

Funções
detalhadas

A Lei Complementar 41,
de 2005, que criou a Fun

dação Jaraguaense do Meio

Ambiente, passa atualmen-·
te por uma revisão do tipo
pente-fino. Para definir com
toda a clareza quais são as

atribuições legais da Fuja
ma, com foco principal nos
licenciamentos ambientais.

Fumaça expelida por cha
minés de vizinhos, animais
(mortos ou vivos), queima
de lixo em fundo de quintal
não é atribuição da. Fun
dação, avisa o presidente
Leocádio Neves, que quer
chamar para estrutura a au

torização de serviços de ter

raplanagem. Licenciamento
ambiental e terraplanagem
são ações afins, exemplifica.

SEXTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2013

EM FOCO

Embora ainda não tenham
nenhum nome definido, Humberto

Grossl diz que o PPS terá
candidato a deputado estadual.

• • •

Tem vereador de oposição
fazendo média, usando a tribuna

para fazer discursos inflamados,
mas nos bastidores vive acenando

ao governo pedindo cargos.
É a tal da política rasteira.

• • •

Relatório interno mostra que a

Prefeitura de Jaraquá do Sul já
asfaltou este ano 30 ruas, com

um total de quase 10 quilômetros.
O investimento foi de

R$ 6.896.224,33 no período.
• • •

O tenente-coronel José
Luiz Gonçalves da Silveira,
comandante do 14º Batalhão,
participa hoje de café da
manhã com diretores e

associados da CDL. O oficial
vai abordar questões pontuais

da área, com ênfase a

fraudes e furtos no comércio.
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o Gabinete de Segurança Ins
titucional da Presidência da Re

pública pediu explicações à TIM
sobre o acesso aos dados cadas
trais de Dilma Rousseff no Serasa

por funcionários da. operadora. A
presidente não tentou comprar
telefone nem qualquer outro ser

viço da empresa, e por isso a bisbi-·

lhotagem é considerada irregular.

A companhia diz que demitiu os

dois empregados que acessaram

os dados, por quebra do código de
conduta da empresa. O cadastro
de Lula também foi acessado.

Emdefesa
damullier

Rede pega atalhoDilma Rousseff deve ir ao Senado, na
próxima terça-feira, receber em mãos o re

latório final da CPI da Violência Contra a

Mulher, presidida pela deputada Jô Mora
es (PCdoB). A bancada feminina espera ter
uma conversa privada com a presidente.

Pré-candidata à presidência, Marina Silva, decidiu ir dire
to ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pedir o registro de seu

partido. Inconformada com a operação tartaruga dos cartórios
eleitorais, ela entrega hoje ao Tribunal as cerca de 650 mil assi
naturas de apoio ao partido.

"'

POlIDCA
SEXTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2013

���!��YuR!
Você, tranquilo.

- (47) a370-0212

Crescem as adesões
A Avaaz, organização de campanhas globais com

quase cinco milhões de membros no Brasil, se uniu ao

Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE),
Instituto Atuação e demais idealizadores do "Eleições
Limpas" para pressionar pela aprovação do projeto a

tempo das próximas eleições. Em menos de 24 horas, a
petição da Avaaz dobrou o número de assinaturas digi
tais até então coletadas em favor da proposta "Eleições
Limpas", alcançando 135 mil somente no primeiro dia.

Alíquota zerada
O plenário do Senado aprovou projeto de lei que

zera as alíquotas da Contribuição para os programas
de Integração Social e Formação do Património do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre
as receitas de transportes coletivos municipais.

lh�ul9�lIlllJl!I�: ,

ESTRUTURA
S5�IIlf�
\l;lfIP���
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MP investiga serviço de transporte
EDUARDO MONTECINO

RECLAMAÇÃO
Cadeirante recorreu à
Promotoria de Justiça
por não contar com.

o ônibus adaptado

Dificuldades em
pegar o ônibus

No- ponto onde Maria An
tonia de Jesus Ferreira deveria

pegar o ônibus para ir à facul
dade. Às 13h45, passou o ôni
bus 310 da linha Três Rios do

Norte, que continha o elevador
e rampa usados no acesso para
cadeirantes. Às 14h20, o segun
do veículo era o 215, da mesma
linha, que não estava adaptado.
ao transporte de cadeirantes.

O diretor da Viação Canari
nho, Décio Bogo, disse que não
está acompanhando o caso e;
por isso, não iria se pronunciar.

Bárbara Elice

A denúncia de urna cadeirante,
.fiusuária do transporte público
de Jaraguá do Sul, levou o Minis
tério Público de Santa Catarina a

instaurar um inquérito civil con
tra a Viação Canarinho. A univer
sitária Maria Antonia de Jesus

Ferreira, de 34 anos, perdeu o

direito de usar o ônibus especial
após trocar o turno da aula de no
turno paramatutino.

O promotor Belmiro Hanisch
Júnior enviou, no dia 15 de agos
to.ofícios à empresa e à Prefeitu
ra Municipal de Jaraguá do Sul
solicitando ajustificativa do can
celamento do serviço. A resposta'
ainda não foi obtida.

Moradora do bairro Amizade,
Maria ingressou no curso de Di-

RESTRiÇÃO Ônibus 215 da linha Três Rios do Norte não tem equipamentos para deficientes

reito na Católica de SC no início
deste ano, no período noturno.

Durante o primeiro semestre, o
ônibus especial, que opera por
meio de agendamento prévio,
transportava a estudante de urn
local próximo da casa' à entrada
da instituição de ensino. Contu
do, o serviço era oferecido so-

mente até as 22h eMaria perdia
meia hora de aula todos os dias.

Devido a isso ela mudou
para o turno da manhã, mas a

Canarinho suspendeu o trans

porte. A informação é de que
não havia vaga no ônibus e ela
teria de usar o coletivo tradi
cional. "Eles estão me privando

da minha educação, que é um
direito constitucional. O direito
de ir e vir já era, tá sendo pri
vado. Mas e o da educação?",
comenta a cadeirante.

Neste semestre Maria conta
com o apoio do marido e do fi
lho. Eles a levam de carro para
a faculdade.

o QUE Da A LEI
. o Artigo 11 da Lei Municipal
4.515/2006 institui a suspensão
do serviço especial de transportes
de pessoas com deficiências, na
medida em que a frota de veículos
do sistema público de transporte
esteja totalmente adaptada às
regras de acessibilidade.

Secretaria Mun�ipallDASAUDE
DlSQUE'SAÚDE

llIIJ
OUI:ido•..,Geti>ldOSUS

www.saude.gov.br

Secretarias Estaduais �1IIr+ Ministério da
e Municipais de Saúde � Saúde
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. Show do Zeca Baleiro é cancelado
A produção do show "Piano e Voz", com o

cantor Zeca Baleiro, anunciou o cancelamento
do evento na manhã de ontem. O show aconte
ceria hoje, no Grande Teatro daScar. O ressar

cimento dos ingressos adquiridos na bilheteria

oCORREIO DO rolO

pode ser feita no mesmo local. As compras re
alizadas nos sites da Blueticket e Ticketcenter
serão anuladas. A Orth Produções e a Studio
Produções estão à disposição para esclareci
mentos pelo telefone 9138-1388.

SEXTA-FE 23 DE AGOSTO DE 2013
----

Bruna Linzmeyer estrela
"R· E Tc A "

10, U e mo .

Bárbara Elice

A atriz corupaense Bru
r\na Linzmeyer filmou, no
início deste mês, o primeiro
longa-metragem da carreira.
A convite do diretor brasileiro
Carlos Saldanha ("Rio" e "Era
do Gelo"), ela interpreta uma

bailarina no filme "Rio, Eu Te
Amo" - da franquia "Cities of
Love". Bruna conversou com

O Correio do Povo sobre a

nova experiência.
O longa, com previsão de

lançamento para 2014, é a

versão brasileira do projeto
que lançou "Paris, Je T'aime"
(2006) e "New York, I Love
You" (2009). O filme é com

posto por dez segmentos, com
histórias de amor relaciona
das à cidade maravilhosa, sob
o olhar de onze diretores de
sete nacionalidades diferen
tes. A canção-tema será de au-

toria de Gilberto Gil.
Bruna participa do pri

meiro segmento do filme, ao

lado de Rodrigo Santoro. Em
"Rio, Eu Te Amo" eles inter

pretam um casal de bailarinos
que vive conflitos de relação e

profissão na coxia do Theatro
Municipal, segundos antes de
entrar em cena. As filmagens
iniciaram no dia 6 de agosto e

duraram cerca de duas sema

nas, somadas aos ensaios.
Na sequência, o diretor co

reano Im Sang-soo também
encerrou as filmagens com

os atores Tonico Pereira e

Roberta Rodrigues. Esse seg
mento conta a história de dois
amantes nas ruas do Vidigal
e em um restaurante à beira
mar. Os próximos diretores
são a libanesa Nadine Labaki
("Caramelo") e o australiano
Stephan Elliot ("Priscilla, A
Rainha do Deserto").

..------

ENTREVISTA
Como é interpretar uma bai

larina? Você fez laboratório ou

pesquisas?
É incrível. Especialmente em relação

à Linda ("Amor à Vida"). Como elas são
opostos, gravá-las ao mesmo tempo foi
também um desafio. Era outro corpo,
outro estado, outra construção. Sempre
fiz dança, desde criança. E continuei esse
trabalho quando decidi-ser atriz. Traba
lhei com a Regina Miranda em Gabrie
la, e fiz um espetáculo performático, de
dança-teatro com o MichelMelamed.

E a relação do ator com o corpo é
direta. Meu corpo é meu instrumento
de trabalho e dançar é uma de suas ma

nifestações. Assim que soube que faria
o filme, voltei para as aulas de ballet
clássico, fiz um mês de horas de au-

. las de ballet todos os dias. E na última

BRUNALINZM�R
semana, antes da filmagem, pudemos
ensaiar juntos (equipe direção e ato

res). Mas nesse processo de pesquisa
e construção tivemos a ajuda de dois
mestres bailarinos: a Cassilene Abran
ches, que é também coreógrafa e é a

coreógrafa do Pas de deux, que é dan
çado no filme, e do Diogo de Lima, os
dois do Grupo Corpo. Eles foram ma

ravilhosos e essenciais pra que o filme
existisse, além de serem nossos dublês.

Como é trabalhar com o Carlos
Saldanha e Rodrigo Santoro?

Já trabalhei com o Rodrigo, em "Afi
nal", e foi a primeira vez com Carlos.
Adoro o Rodrigo, o trabalho dele, sua
seriedade. E o Saldanha é um gentle
mano Uma delícia' trabalhar com ele,
sua delicadeza em conduzir o set, em

nos conduzir, sua percepção da histó
ria, dos personagens, da obra é linda,
pois ao mesmo tempo que ele sabe o

que quer, ao mesmo tempo em que ele
já imaginou e criou coisas para essa his
tória, ele está aberto pra te ouvir, pra
conversar, pra contribuir com sua visão
e deixar você contribuir com a dele.

E sobre a sua relação eom o

Rio de Janeiro?
Eu gostomuito do Rio. A natureza da

cidade é realmente maravilhosa, alguns
bairros especialmente, como Santa Te

resa, a arquitetura, a boemia é delicioso.
Mas uma das coisas mais singulares, e
que existe no Brasil todo, mas é subli-

.

nhada no Rio é a afetuosidade, a sensu
alidade das pessoas e da energia da cida
de. Isso é muito singular emaravilhoso.

, I

SÉTIMA ARTE

Natural de

Corupá, a atriz
trabalhou, neste
mês, no primeiro
longa-metragem

ROGÉRIO RESENDE/DIVULGAÇÃO

CITIES OF LOVE Rodrigo Santoro (E),
Bruna Linzmeyer e Carlos Saldanha
no evento de lançamento do filme

Já tem novos projetos pela
frente?

Ah, sempre muitos desejos antes de
tudo. Mas que deve acontecer esse ano
é a filmagem do novo longa do Jefer
son De, que será filmado em Floripa.
É uma produção catarinense, da pro
dutora Contraponto.

Como está a sua relação comCo

rupá? Sua famíIia continua aqui?
Sim! Grande parte da minha famí

lia mora em Corupá e eu vou sempre
que posso. Tenho uma adoração pela
cidade, acho linda de viver, com sua

energia vibrante e, ao mesmo tempo
em que te acalma, com as cachoeiras
e a comida e claro o amor dãS pessoas
que conheci e convivi por muito tem

po que ainda estão lá.
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Charles Zimmcrmann . Escritor
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� charlesautoréj'gmaíl.com

Um lugar para namorar
beisebol, de aba para trás, já é um

xingamento às regras de conduta.
Pelos caminhos arenosos da
montanha, predominam os

grupos formados por "eles" e os
formados por "elas". Rapazes e

moças, jamais caminham junto.
Em momentos oportunos, os
olhares se trocam, mensagens de
celulares transmitidas e tímidas

aproximações acontecem. Essas
tímidas aproximações vão parar
sempre atrás de uma pedra
ou debaixo de alguma pouca
árvore, Qualquer demonstração
amorosa antes do casamento é

expressamente proibida no islamismo -

não acontece o namoro.

Os meus olhos o Irã é uma grande
contradição. Em nenhum outro país
muçulmano, notei o quanto as pessoas
querem se ver livres da religião, do regime
teocrático que controla o país. Formado por
uma população bastante jovem, ninguém
no Irã quando te convida para seu lar -

ato muito comum, fica a afirmar que Alá
é o grande, Alá é o maior, como acontece
com os seus vizinhos paquistaneses, por
exemplo. Ali, naquele recinto, dentro do seu

lar, querem usar calção e chinelo de dedo,
e assistir a canais de televisão "pirateados"
por antenas parabólicas camufladas.
Sinceramente, não acredito que o regime dos
Aiatolás permaneça de pé ainda pormuitos
anos. Falta a sustentação básica, aquela que
vêm de dentro de casa, da sala de jantar... .

Nos dias atuais, os países
do Oriente Médio

passam por turbulências

profundas. As pressões,
principalmente internas, por
mudanças, que no caso do

Egito podem ser vistas nas
ruas.

Mais "abafado" dos meios
de comunicação, o Irã é uma
constante panela de pressão.
A temperatura rígida do
governo pode ser notada nas

roupas das mulheres. Elas
usam um lenço de lã fina que
deve esconder todos os fios
de cabelos, além de uma espécie de túnica
sobre a roupa para disfarçar o contorno
dos quadris. Bastante incomodo para o

calor quase de deserto, o traje é obrigatório
inclusive para as estrangeiras. Porém por
baixe o dessa veste, aparece a calça jeans,
identificando a almejada aproximação dos
iranianos aos modos ocidentais. As moças
capricham no visual respeitando as leis
islâmicas. Sem o recurso da barriga, pernas
ou braços à mostra, precisam atrair o sexo

oposto pelo rosto, sutilmente maquiado.
Centrando a beleza na face, o Irã é um dos

campeões mundiais de plástica no nariz.
Teerã, a capital do Irã, é uma metrópole
quase do tamanho de São Paulo. No trânsito
caótico, dominado por automóveis de <.'

modelos que nos remetem ao início dos anos
de 1980, eles tudo podem e tudo infringem.
Não há regras, e semáforos parecem

c ,.que animal

Envie a foto dQ SC!!-i a�imalzinho para contato@
beatrizsasse.com.br.. ou encontre um companheirâ
de estimação nas páginas do Facebook da Ajapra é

do Focinhos Caréntes Jaraguá do Sul

objeto de decoração. As montanhas com
topos nevados que rodeiam Teerã são bem
atraentes. Émenor o calor por lá e se respira
ar puro. A vista é magnífica. Mas o que atrai
mesmo as pessoas a essas montanhas de
doismilmetros alcançadas por teleférico é

poder encontrar gente. Ali se respira melhor,
é menos rigorosa a vigilância da polícia
religiosa. Literalmente, respira-se "melhor".
Uma boa parte de quem vive em Teerã é

capaz de escalar uma montanha atrás de
um refúgio. O que se vê ali é muito mais
do que um passeio; é a busca de um pouco
de privacidade. De vez enquanto percebo o

braço "dele" em volta do ombro "dela". Algo
que parece normal para nós, mas no Irã
não é. As leis islâmicas são severas quanto
à manifestação de carinhos em público. Os
rapazes por aqui, de camisa para fora da
calça - quase uma agressão para a sociedade,
outros mais "largados", com bonés de

ONDE ESTÁ
O DONO?
Encontrado
em frente ao

Salão Amizade,
em Jaraguá.
Muito dócil e
brincalhão!
No caso do
dono não ser

localizado,
estará

disponível
para adoção.
Contato com

Graziela, no
telefone
3376-6233

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2013
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Adriano Jehn

Alex Ruckert
Alfredo Vinter

,

Almir Castro

Antonio Neves
Bianca Tais Siewerdt
Caio B. Manske
Cláudio Marquardt
Denise Basegio
Eduardo T. H. Dietrich
Elvis M. Roth
Ivo Paublak
Ivone Hafermann
Jacheline Luana C. Santos

Jeferson Adão dos Santos

Pelens
João P. de Carvalho

Juliana Hermes
Junior Roeder
Kathia A. D. Pradi

Kayany P. B. Muller
Lucas Estephani Araujo
Lucinéia Kiergutz
Luis G. Q. Souza
Marcia Bona

Maria L. Correa
Norma D. Pradi

Relindes Zapola
Roseli Piazera
Sidinei de Lima

Smyrna Elisa Espezim
Vanderlei L. Dalcastagne
Van Venero da Costa

Glória Pires - Atriz
• Paula Toller - Cantora
• Susana Vieira - Atriz
-Tônla Carrero - Atriz

Curiosidade
23 de agosto ...

... é o 2350 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 130 para acabar o
ano. Dia do Artista. Dia do
Aviador Naval. Santos do
dia: Santa Rosa de Lima,
São Flaviano deAutun,
São Zaqueu de Jerusalém,
São Lupo, Santa Tydfil,
Santo Irineu de Lyon.
1990 - AAlemanha
Ocidental (ou RFA) e a
Alemanha Oriental (ou
RDA) anunciam sua união
em 3 de Outubro. 2002
- O Brasil é o 81° país a
ratificar o Protocolo de
Kyoto. Fonte: Wikipedia
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MODO DE PREPARO:
Em um refratário prepare o tempero para os filés de
cação. Misture o suco dos limões, os dentes de alho
amassados, sal e a pimenta do reino. Tempere os filés
de cação com este molho, umedecendo todos os lados.
Deixe marinando por 45 minutos. Depois coloque
em uma forma as batatas e apenas metade da parte
dos tomates, das cebolas e dos pimentões e cubra
com os filés de cação. Leve ao forno em 1800 por 25
minutos ou até o peixe der uma leve douradinha.
Retire do forno, vire os filés de cação de lado e cubra
com o restante dos tomates, cebolas e pimentões e

leve novamente ao forno pormais uns 25 minutos.
Retire novamente do forno e cubra com omolho de
camarão. Novamente leve ao forno, tempo suficiente
para o molho esquentar e agregar o sabor ao peixe e

aos demais ingredientes.
Esta é uma das minhas dicas e assim você pode
reinventar em diversos outros pratos. Use a sua

Filé de cação
INGREDIENTES:
• lkg defilé de cação» Suco de 2 limões
• Sal
• 3 dentes de alho amassados
• 6 batadas médias cortadas em rodelas
• 2 cebolas médias cortadas em rodelas
• 2 tomates maduros cortados em rodelas
• 1 pimentão verde cortado em rodelas
• 1 pimentão vermelho cortado em rodelas
• Pimenta-da-reino

imaginação, o importante é inovar.
Para brindar o seu "trabalho gourmet",
harmonize com um bom vinho da Bodega
do Richter. Consulte o nosso companheiro
Alessandro Richter.

/

E indispensável uma boa salada

-,----

Para preparar uma boa salada é fácil. o difícil
é encontrar alguém que nunca preparou este

indispensável alimento para nosso corpo
e mente. A qualidade e apresentação dos
produtos é importante. É na Verdureira da
Raquel que eu encontro os meus ingredientes
frescos para preparar este nutritivo

acompanhamento para qualquer refeição.
Para quem me acompanha nos cardápios entre
amigos pode confirmar, faço variações nos
preparos éom: agrião, rúcula, radiche, almeirão,
alface, entre outros. Um bom azeite de oliva e

granola salgada dão um gosto a mais na salada
e ajudam a temperá-la de forma saudável.

l EM SÃ i3 O
------'

R JORGE DIENER, 26 I 4736313114
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Molho de camarão
INGREDIENTES:
• 1 kg de camarão limpo • 2 dentes de alho picados
• 112 copo de água • Suco de dois limões
«i lata de creme de leite (nata) • Sal a gosto
• Uma pitada de cominho • Azeite parafritar o alho
• 1/2 colher de orégano • Pitada depimenta do reino
• 2 colheres de salsinhafresca picada
• 200 gramas de tomate ao sugo da Casa daNonna

MODO DE PREPARO;
Disponha os camarões em unia vasilha, lave-os bem e escorra

toda a água. Tempere com suco dos limões, sal, cominho e a

pimenta do reino. Deixe marinando por 45 minutos. Em uma

panela frite o alho no azeite, coloque o tomate ao sugo da Casa
da Nonna, a água, sal a gosto e deixe refogar por 5 minutos com
a panela tampada. Na sequência acrescente os camarões e mexa

bem deixando cozinhar com a panela tampada por 10 minutos.
É sempre bom conferir se está faltando líquido ou grudando no
fundo da panela. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite, a
salsinha, o orégano e misture bem. Este molho deve ser servido
quente, ou até mesmo agregá-lo no preparo de outros pratos.
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso. Hoje

é super sexta-feira, dia 23 de

agosto de 2013. Eba, mais um

fim de semana chegou. Estamos
no inverno. Temperaturas baca
nas e festas farão deste finde um
encontro de gente descolada,
que proporcionarão, momentos
inesquecíveis e com grande con
centração de energias positivas.
Nossa terrinha está lotadaça de
coisas para fazer. Muitas festas,
agitos e points com uma progra
mação bem diversificada! Neste
sentido, vamos começar a nossa
coluna de hoje, que será lida por
muito mais de 30 mil .pessoas,
fora os virtuais. Antes, uma frase
bacana para você curtir: "Dema

nhã, escureço. De dia, tardo. De
tarde, anoiteço. De noite, ardo"
(Vinicius de Moraes).

3370-3242

Paquerada
E a gata, Marli Leite, a "Mali";

está comum novo love de olho na

garota. Será que vai dar namoro?
Aguardem e divulgaremos.

Nada demaisl
Sabe aquele velho ditado

que diz: "primo e pombo é que
sujam a casa ... "? Pois bem ...

Recebi um e-mail quentíssimo
contando que um professor de
faculdade muito querido por
todos está de romance secreto

com uma prima. Vau! O fuxico
será pauta por um bom tempo.

Cerveja
Kaiser ex cI 12 350 ",I

Carne Suína
com pele e osso

"'

499kgJ

MAURICIO HERMANN

'" .. .tt .."

DESTAQUE Carla Mayer e Gildete Piazera, na Noite Árabe do Bela Catarina

Pâtuá
Amanhã, mais conhecido como sábado,

ocorre, na Patuá Music, a festa Mashup. Um
projeto de sucesso composto pelos top Djs
San Schwartz & Ber Schwanka. Não precisa
nem consultar os universitários. A festa vai
bombar!

Buxixo
O Grupo Correia, uma das maiores cons

trutoras de Santa Catarina, vai montar, na

Feijoada do Moa, um mega camarote, que fi
cará na história dos grandes eventos do Norte
do Estado. Volto ao assunto.

Encontro
o presidente do grupo Dipil, Sr. Alberto Cor

reia, está formatando uma tchurma seleta de

amigos e vai promover em breve um delicioso
porco no rolete. Thanks, pelo convite!

Entrevista
Os meus amigos, Marcel & Isolete, comuni

cadores da Rádio FM 98,5 Espaço Aberto, de
Massàranduba, estão mais felizes que banquei
ro sueco em dia de depósito. Não por nada. Na
segunda-feira, dia 26, às 10h30, a dupla faz en
trevista exclusiva com o nosso diretor do jornal
O Correio do Povo, Nelson Pereira. Fica a dica.

CLEITON METZGER

JOVINS As
belas Manuela
Piazera Zonta e

Debora Cristina
de Souza

prestigiando os

lugares da moda

Moa Gonçalves

'NAS RODAS

Na quarta-feira à noite, a área
de festa da casa do amigo,
Zeca Rausis, ficou pequena
para receber tantos amigos.
O encontro foi para regjstrar o

famoso rescaldo da Stammtisch.
Bom demais!
• • •

Depois de um mês em terras de
São Sebastião, o empresário
Walter Janssen Neto, o Teco,
e sua Solange deixam a urbe
sorriso e retornam ao lar doce
lar de Atlanta., nos Estados

Unidos. Valeu, Teco.
Um até breve, brotherl

• • •

Adorei o mimo que recebi de
minha darling, Eliane Rausis.
Aliás, essa família só me

proporciona alegrias!

LOCAÇÃO DE
TENDAS I MESAS I CADEIRAS

3371-9123

Madalena
o Madalena apresenta hoje

o melhor happy hour da cidade,
com o contagiante caps, Juliano

Vengrzen, e muitas novidades.

Começa a partir das 17h30.

--

MAURICIO HERMANN

UpperFloor
Para quem curte um bom pagode e um serta

nejo agitado, a dica de hoje é a Upper Floor. So
bem no palco da badalada casa, em Guaramirim,
os pezinhos famosos do grupo Atitude e a dupla
Augusto & Robert.

Cheers Irish Pub
Hoje à noite, a partir das 20 horas, no bada

lado Restaurante Cheers Irish Pub, em Corupá,
o cantor Enéas Raasch solta a voz e o violão em -

noite pra lá de romântica e divertida. Vale à pena
conferir.

Pensando bem
"Se você quer alguém por sua beleza, não

é amor, é desejo. Se quer alguém pela sua in

teligência, não é amor, é admiração. Se quer
alguém pela sua riqueza, não é amor, é interes
se. Mas se você quer muito alguém e não sabe

porque... Isto é amor."

Niver do Charles
Hoje, quem risca mais um ano de seu calen

dário é o amigo e jornalista, Charles Siemein
tcoski. Quem tem o número do celular dele, por
favor, dê um alô. Ele vai adorar saber que foi
lembrado. Parabéns, meu amigo!

DUPLA O músicos Érico Vericimo e

Eneas Raasch, em noite de sucesso

Feijoada Beneficente .

No sábado, dia 24 de agosto, rola na Feijoada Beneficente dos Amigos, ação
da Paróquia Cristo Salvador, um movimentado pagode com o grupo Desejo

-c

Constante. O encontro começa a partir das nhgo,

ARQUIVO PESSOAL

LaVE Os apaixonados Luis

Henrique Chaves e Cristiane Küster

promovem hoje à noite uma big
festa de noivado e trocam jUlras de I
amor

VARIEDADES
SEXTA·FEIRA. 23 DE AGOSTO DE 2013

moagoncalves@netuno.com.br

"
o que quer que você

faça na sua vida será

insignificante, mas
é muito importante
que você faça, porque
ninguém mais o fará.

Mahatma Gandhi

TE CONTEI
•.Você que está
apaixonado, aproveite este

grandemomento para
eternizar e renovar esse
amor especial em sua vida.

Compre seu par de aliánças
.

com descontos imperdíveis
na Paládio/Simara. O fone
de lá é o 3275-2214; Diga
que você viu a dica aqui na
coluna, tá?

... O empresário, Flávio
Vieira, será o grande
anfitrião, na próxima terça
feira, no famoso grupo
Loks. Vai rolar paletada de
ovelha em comemoração
aos 42 anos que o amigo
risca do calendário no

domingo, dia 25.

.. Nesta sexta-feira,
rola de tudo no London
Pub, Tem hip hop, house
e muito sertanejo. No
comando musical, os DJ

Cabeça, Diego Feller e
Elton & Fernando.

• O jovens Leticia
e Jeison Sipiiani
proporcionaram bonito e

emocionante casamento
no último dia 17 de agosto,
no hotel Ribeirão Grande
Spa Eco Resort.

., Se é pra morrer de
batida ... Que seja de

maracujá!

.. Não maltrate os animais.

., Com essa, fui!
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UpperFloor
Para quem curte um bom pagode e um serta

nejo agitado, a dica de hoje é a Upper Floor. So
bem no palco da badalada casa, em Guaramirim,
os pezinhos famosos do grupo Atitude e a dupla
Augusto & Robert.

Rua Barão do Rio Branco, 41 • Centro

Fone (47) 3371-2552

Cheers Irish Pub
Hoje à noite, a partir das 20 horas, no bada

lado Restaurante Cheers Irish Pub, em Corupá,
o cantor Enéas Raasch solta a voz e o violão em -

noite pra lá de romântica e divertida. Vale à pena
conferir.

Pensando bem
"Se você quer alguém por sua beleza, não

é amor, é desejo. Se quer alguém pela sua in

teligência, não é amor, é admiração. Se quer
alguém pela sua riqueza, não é amor, é interes
se. Mas se você quer muito alguém e não sabe

porque ... Isto é amor."
I

DUPLA O músicos Érico Vericimo e

Eneas Raasch, em noite de sucessoNiver do Charles
Hoje, quem risca mais um ano de seu calen

dário é o amigo e jornalista, Charles Siemein
tcoski. Quem tem o número do celular dele, por
favor, dê um alô. Ele vai adorar saber que foi
lembrado. Parabéns, meu amigo!

Feijoada Beneficente
No sábado, dia 24 de agosto, rola na Feijoada Beneficente dos Amigos, ação

da Paróquia Cristo Salvador, um movimentado pagode com o grupo Desejo
Constante. O encontro começa a partir das uhso.

-c

ARQUNO PESSOAL

LOVE Os apaixonados Luis

Henrique Chaves e Cristiane Küster
promovem hoje à noite uma big
festa de noivado e trocam juras de
amor

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2013

"
o que quer que você

faça na sua vida será

ínslqnlflcante, mas
é muito importante
que você faça, porque
ninguém mais o fará.

Mahatma Gandhi

TE CONTEI
.. Você que está
apaixonado, aproveite este

grandemomento para
eternizar e renovar esse

amor especial em sua vida.

Compre seu par de alianças
com descontos imperdíveis
na Paládio/Simara. O fone
de lá é o 3275-2214; Diga
que você viu a dica aqui na
coluna, tá?

.. O empresário, Flávio
Vieira, será o grande
anfitrião, na próxima terça
feira, no famoso grupo
Loks. Vai rolar paletada de
ovelha em comemoração
aos 42 anos que o amigo
risca do calendário no

domingo, dia 25 .

.. Nesta sexta-feira,
rola de tudo no London
Pub, Tem hip hop, house
e muito sertanejo. No
comando musical, os DJ

Cabeça, Diego Feller e
Elton & Fernando .

.. O jovens Leticia
e Jeison Sipriani
proporcionaram bonito e

emocionante casamento
no último dia 17 de agosto,
no hotel Ribeirão Grande

Spa Eco Resort.

Se é pra morrer de
batida ... Que seja de

maracujá!

.. Não maltrate os animais.

• Com essa, fui!
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Tirinhas

Piadas

Nomes Esquisitos'
Dois amigos se encontram depois de muito tempo.
- Olá, Osvaldo, soube que você se casou! - comenta o primeiro.
- lhh, faz bastante tempo! Já tenho duas filhas!
- Que beleza! Como elas se chamam?
- Amais velha chama-se Coristina e a mais nova Novalgina. E você, já
tem filhos?
- Sim, tenho uma filha!
- Ah, é? E como ela se chama?
-Maria!
- Maria? Nossa, mas que nome de bolacha!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - Aventura - Legendado - 106 min - Censura:
10 anos - 14h40, 17h, 19h1 0, 21 h20

ARCOPLEX2
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min - Censura: Livre - 13h30, 15h30,
17h30, 19h30, 21 h30

ARCOPLEX3
• Minha Mãe é Uma Pe a - Nacional - Censura: 1 ianos - 14:10, 16:00, 17:50, 19:40
• Wolverine: Imortal - Ação - Legendado - 128 min - Censura: 12 anos - 21 h30

JOINVILLE
• GNC GARTEN
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 14:00 19:10 - 3D - DUB - Aventura
• Percy Jackson e o Mar de Monstros 16:30 21 :30 - 3D - LEG - Aventura
• Meu Malvado Favorlto 2 13:20 - DUB - Animação

-

• Gente Grande 2 - 15:30 17:40 19:50 21 :50 - LEG - Comédia
• Os Instrumentos Mortais - Cidade Dos Ossos - 14:10 16:50 19:2022:00 - LEG - Fantasia
• O Concurso - 19:30 21 :15 - NAC - Comédia
• Os Smurls 2 - 13:10 15:15 17:20 - DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 13:40 18:45 21 :20 - LEG
• Wolverine: Imortal 16:1 O - LEG - Ação
• Os Smurls 2 - 14:20 16:40 - 3D - DUB - Comédia
• Círculo de Fogo 21 :40 - 3D - LEG - Ação
• Círculo de Fogo 19:00 - 3D - DUB - Ação
• GNC MUELLER
• Os Smurls 2 - 13:45 - 3D - DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 16:30 19:00 - 3D DUB - Aventura
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 21 :30 - 3D - LEG Aventura
• Wolverine: Imortal - 17:00 19:3022:00 - DUB - Ação
• Os Smurls 2 - 13:00 15:00 - DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 14:30 16:45 19:1521 :45 - DUB - Aventura
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 14:30 16:45 19:15 21 :40 - DUB

Sudoku

9 2

3

4 3

8 7

2 4 1

3 6 9

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

4

5

6

SEXTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2013

PREVISÃO DO TEMPO
fontes: Epago e Tempo Agora

Massa de ar polar
avança por se
Sexta a domingo: Tempo instável
com chuva, moderada a forte em

alguns momentos, alternando
com períodos de melhoria. Risco
de temporal e granizo isolados.
Temperatura em declínio, o frio
retorna de formamais acentuada
a partir de domingo.

-
r -

Ensolarado
I AMANHÃ

MíN:WC
MÁX: 22°C

Parcialmente

�
Nublado

r

'nitlve'
DOMINGO
MíN: 17°C
MÁX: 23°C

Nublado

LUAS

• NOVA 6/8
l ';9

.....
Chuvoso

CRESCENTE 14/8 SEGUNDA
CHEIA 20/8 MíN: 13°C

• MINGUANTE 28/8 MÁX: 19°C

HORIZONTAIS
1. Aquela Que não tem iniciativa, Que é apática
2. Título concedido às freiras / (Pop.) Até agora
3. Mete-os pelas mãos Quem diz disparates / Deter

minar a extensão de
4. Orientações Jurisprudenciais / Cidade italiana, im

portante centro agrícola e comercial
5. O nome da atriz Castro / Um pedaço do ... san

duíche
6. Lisonjear alguém demodo excessivo, exagerado /

Recursos Humanos
7. Ter autoridade ou poder sobre
8. Diz-se de animal Que come de tudo
9. Inflamação da membrana fibrosa Que cobre a su

perfície exterior dos ossos da cabeça
10. Elemento de composição: vida / Que acontece a

cada 12 meses

11. Sigla de uma ex-superpotência mundial/Papa
adoçada de farinha de milho

12.lndígena de uma das grandes tribos norte-ameri
canas / O pintor alemão OUo (1891-1969)

13. O símbolo químico do hólmio / (de Campos) Um
dos heterõnimos de Fernando Pessoa. 12

VERTICAIS
1. Cheio de pequenas bolhas na pele / O ex-presi

dente norte-americano George W.
2. Bem ventilado / Grande vela de cera

3. Um tipo de mensagem enviada pelos celulares /
Ruidoso

4. Isentá de doenças / Elevação do terreno de média
altura e extensão / De você-ou dela

5. Pigmento negro encontrado em locais diversos do

corpo /40, em algarismos romanos

6. Direção oblíqua / Enxurrada
7. A cordilheira onde se localiza o pico do Aconcá

gua, o "teto das Américas" I Largo de forma cir
cular ou semicircular

8. A unidade monetária do Iraque e do Kuwait/ Revi
dar à provocação

9. O estado nordestino Que tem São Luís como ca

pital/ Ostentoso padrão de vida.

,(':J.::W'!i!J:( 'j) lLJ : r : II; ·
,

RtSPOSTAS NA MESMA EDiÇÃO
36 PÁGINAS' APENÀS R$ 4,90

MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATIVA

CONFIRA .AS NOVIDADES
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Novelas

• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H
Alberto sente raiva ao ver Cassiano abraçado a Ester na

entrada da mina. Silvestre não aceita explodir a mina de Cas

siano, apesar da ameaça feita porAlberto. Silvestre confessa a

Cassiano que foi ele quem explodiu a mina, a mando de Alber
to. Cassiano resolve não entregar Silvestre à polícia. Em troca,
Silvestre promete ajudar Cassiano. Ester aceita o pedido de

casamento de Cassiano. Quirino, Doralice e William chegam
em casa e veem Nicole arrumando o lugar. Alberto provoca

Cassiano, que enfrenta o neto de Dionísio.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Érico se sensibiliza com a explicação de Verônica. Bento

fica 'chateado ao ver Giane sair com Caio. Bluma flagra Cami

linha com Natan. Damáris diz a Lucinda que vai cozinhar para
ele e Tina na casa de Bárbara. Vinny pede para Charlene ma

tricular Pedrinha em seu colégio. Brenda ameaça acabar com
a carreira de Filipinho para manter seu casamento. Gilson e

Salma aconselham Érico a pensar com maturidade em sua

relação com Verônica. Fabinho conta para Malu que Amora es

teve na Toca do Saci e o ameaçou. Camilinha avisa a Caio que
vai trabalhar com ele em sua agência, e Giane se irrita. Érico e
Verônica reatam. Tábata consegue forjar o bazar beneficente

de Amora. Fabinho é repreendido por Madá. Wilson decide pa-
.

gar o colégio de Pedrinho escondido de Charlene. Nelson diz,
na frente de Perácio, que gosta de Rosemere. Glória se recusa

a aceitar Fabinho como neto. Isaura chega à casa de Charlene,
no momento em que Brunetty posa para Douglas.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Félix chora por ser obrigado a sair do hospital. Atmo des

cobre que Márcia o denunciou e fica triste. César pede para

Eron ocupar o lugar de Félix. Amarylis tem um sangramento
e fica arrasada. Eron fíagra Michel e Patrícia dentro do carro e

os repreende. Valdirene se despede de Ignácio e corre para se

encontrar Carlito. Eudóxia critica Ignácio por não contar o seu

VARIEDADES
OCPlS
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JoiaRara

Bruno Gagliasso viverá amor proibido com Bianca Bin
o início da novela se passa entre os anos 1935 e 1945. Em

uma cidade fictícia ambientada nos Himalaias, no Nepal,
nasce o amor proibido entre Franz e Amelinha, personagens
de Bruno Gagliasso e Bianca Bin. Eles serão os pais de Mel
Maia (Pérola), a criança que recebeu a encarnação do líder

segredo para Valdirene. Um pescador encontra Ciça desacor

dada. Alejandra avisa a Ninho que eles viajarão disfarçados.
Eron e Amarylis dormem juntos. Perséfone anuncia no refeitó

rio que Joana e Luciano estão juntos, e Ordália se preocupa.
Patrícia pede para Guto sair de seu apartamento. Félix implora
que Pilar o ajude a voltar para o hospital.

• CHIQUllllAS - SBl - 20H30
No orfanato, Mosca, Rafa e Binho se questionam quem

será a admiradora secreta que enviou a carta a Mosca. Bi

nho tem a ideia de procurarem os cadernos das garotas para
comparar a letra da carta. Os meninos entram no blog de Cris

para saber se a pequenina escreveu algo que pudesse revelar

algo sobre o bilhete. Binho desconfia que as garotas envolvi

das com o bilhete anônimo são Cris e Vivi. !'lo Café Boutique,
Armando e Maria Cecilia descem para tomar um café. Clarita

se recusa e pede para Tobias atendê-Ios. A supervisora é sim

pática com o barista, que fica surpreso com a atitude da chefe.

Eduarda visita Dr. José Ricardo no escritório e se convida para

jogar golfe com o empresária. A socialite encontra Junior e Ma

ria Cecãia e aproveita 'para perguntar se os dois irão sair. A su

pervisara pega no braço de Junior e avisa que talvezvão jantar.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Rosália fica tensa ao ser visitada em casa por François.

Benito flagra François jogando charme para Rosália. Lis

fica chocada ao saber que Rosália é filha de bana Xepa.
Feliciano convence a enfermeira a mentir para Pérola. Be

nito questiona Rosália sobre a presença de François. Xepa
aparece animada diante de Matilda e Teresinha após ter

aulas de etiqueta. François começa a ficar interessado em

Yasmin. Esmeraldino pede a Édison que lhe arranje um em

prego. Vitor Hugo conta toda a verdade sobre Rosália para
Lis. Xepa fica chateada ao ouvir Rosália a chamando de mal

educada. Meg tenta fazer ciúme em Julio César. Yasrnin e

Geni conversam sobre o jantar na casa dos Pantaleão.

François e Catherine conversam sobre Xepa. Xepa diz a Ro

sália que realmente irá no jantar. Pérola e Alda tentam ar

ranjar um jeito de descobrir a verdade envolvendo a antiga
enfermeira do hospital.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Santoro se junta aWill
Smith em IIFocus"

A comédia de ação "Focus" ganhou a ilus
tre presença do brasileiro Rodrigo Santoro,
que apareceu nos cinemas, na última vez, em

"O Último Desafio". Ele vai trabalhar ao lado de
Will Smith e Margot Robbie. A direção e roteiro

ficam nas mãos de Glenn Ficara e John Requa,
mais conhecidos pelo bom "Amor à Toda Prova".
"Focus" é centrado em um bandido que acaba se

apaixonando por uma novata. Depois de uma

noite tórrida de amor eles se separam, apenas

para se reencontrarem anos mais tarde.

Causa damorte de
atriz só em outubro

Permanece um mistério a causa da morte
de Lisa Robin Kelly, a Laurie Forman de "That
70S Shaw". A atriz morreu enquanto dormia,
na noite de quarta-feira, dia 14, enquanto es

tava internada para tratar de um problema
com alcoolismo. A autópsia foi encerrada no

último sábado, 17, mas o exame toxicológico
irá demorar de oito a dez semanas para ficar

pronto. A polícia não encontrou nenhum si
nal de álcool, drogas, vômito ou algum tipo
de trauma foi encontrado no quarto da atriz,
segundo o site TMZ. Kelly tinha 43 anos e se

internou voluntariamente para se reabilitar,
. com a ajuda de EleU namorado, ,

budista Ananda, vivido pelo ator Nelson Xavier O trio viajou
para o Nepal para gravar as primeiras cenas em um mostei

ro fictício chamado Padma Ling. Joia Rara é uma novela de

Thelma Guedes com Duca Rachid e direção de núcleo de Ri
cardoWaddington eAmora Mautner na direção geral.

do entusiasmo. O entusiasmo é o

verdadeiropaidogênio. Disraeli

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

A Lua entra no seu signo, res
saltando suas qualidades e reno

vando sua energia! Agora, não fal
tará disposição para cumprir suas
tarefas e fazer as coisas acontece

rem, inclusive na paquera. A dois,
vale a pena ser um pouco mais

ousado(a) neste dia. Cor: azul.

Libra
.......-."'" 23/9a22/10-Ar

Logo cedo, terá mais energia
para cumprir suas obrigações.
Tudo o que puder fazer em parce
ria trará melhores resultados. Se

está SÓ, a vontade de se envolver
em um relacionamento sério vai
motivar a conquista. Curta a com
panhia dopar. Cor: vermelho,

'i Touro
20/4 a 20/5 - Thrra

, Hoje, você terá que tomar cui-
dado com pessoas que querem pu
xar o seu tapete. Se possível, faça
suas tarefas sem depender dos de
mais e tudovai dar certo,Ànoite, o
clima deve ficar tenso no amor. Na

paquera, pode se envolver em um

lance proibido. Cor: azul.

Escorpião
23/lOa:W11 -Agua

VÔ&'vai se concentrar no ser

viço e dar duro para mostrar sua

responsabilidade ao cuidar de
suas tarefas. No amor, estará dis

posto a levar a sério a relação e vai

apoiarquem ama em todos osmo
mentos. Paquera com colega de
trabalho deve decolar. Cor: creme.

Gêmeos
i 21/5 a20/6-Ar

É hora de correr atrás dos s0-

nhos, mesmo que eles pareçam

impossíveis de serem alcançados.
Se precisar de ajuda, poderá con

tar com os amigos. Se está SÓ, um
amigo pode apresentar alguém
interessante. Saia com a galera e a

pessoa amada! Cor: vermelho,

ti Sagitário
22/11 a 21/12 - Fogo

Hoje, a Lua brilha em seu "pa
raíso astral"! Você terá energia e

disposição de sobra para se enten
der com clientes e colegas.Ànoite,
se tornará o centro das atenções e
vai se destacar na conquista. No
romance, um programa divertido
vai bem. Cor: rosa.

_lIIIIiiill 21/6a21/7-Agua
É hora de se concentrar mais

na carreira, portanto,mostre com
petência e disposição para chegar
aonde deseja. Você terá facilidade
para conversar e expressar suas

ideias. Aposte num bom papo e se

aproxime do alvo. Na paixão, de
clare o que sente! Cor: cinza.

Capricórnio
22/12a20/1- Terra

Hoje, os assuntos domésticos
vão exigir mais atenção e podem
tirar a sua concentração do traba
lho, Se está livre, um familiarpode
apresentar alguém interessante.
Um programa caseiro vai embalar
o seu relacionamento. Curta o seu

canto! Cor: vermelho.

22/7 a 22/8 - Fogo
Hoje, você terá disposição de

sobra para correr atrás dos seus

interesses. Será mais fácil tomar
decisões e cuidar das suas tarefas.
Uma viagem pode vir a calhar. A
vontade de se aventurar também
cresce: saia da rotina nos assuntos
do coração. Cor: marrom.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Mais falante e com facilidade

para se expressar, terá tudo para
se destacar no ambiente profis
sional. Aproveite para correr atrás
dos seus interesses. À noite, uma
paixão à primeira vista JlOde me
xer com seu coração. Aposte no

diálogo a dois. Cor: vermelho,

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

(

O Sol ilumina seu signo, tra
zendo boas vibrações e ressaltan
do suas qualidades. Mas émelhor
não confiar demais em quem não
conhece direito. A dois, o desejo
vai falar mais alto e a intimidade

esquenta. Na paquera, é melhor

agir com cautela. Cor: pink.

Peixes
19/2 a 19/3 - Thrra

Hoje, você vai valorizar tudo o

que possui e saberá cuidarmelhor
do seu dinheiro. Use sua intuição
para descobrir a melhor maneira
de investir a sua grana. Na pa

quera e no romance, é melhor ter
cuidado com o excesso de ciúme
neste período. Cor: vinho.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Silvia Kita
Historiadora

Bicicletas apreendidas
Embora no Estado houvesse sido abolido o im

posto sobre bicicletas, em Jaraguá essa taxa estava

em vigor em 1963. Mesmo sem a lei ter sido regula
mentada sobre os prazos de pagamento do impqs
to, forma de emplacamento, se todas as bicicletas,
inclusive de crianças, estavam sujeitas à norma, a

municipalidade apreendia as bicicletas.
A população estava enraivecida. O caminhão da

prefeitura não respeitava nem os cultos religiosos.
Enquanto as pessoas assistiam a missa, os funcio
nários públicos apreendiam as bicicletas no pátio
das Igrejas, inclusive de crianças e dos padres. Até
bicicleta que já estava quase virando peça demuseu
na paróquia foi levada. Somente foram liberadas

após pagamento de multa, emplacamento e do re

ferido imposto. Nem tinham placas suficientes para
emplacar tudo que haviam recolhido!

Visitas ilustres

chegam à Jaraguá
O prefeito de Jaraguá recebeu a visita da senho

ra Helena Jourdan Ruiz e Elisabeth Jourdan Ruiz,
filha e neta do Coronel Emilio Carlos Jourdan em

22 de agosto de 1941. Recebidas também pelas au
toridades municipais, as visitantes permaneceram

.

por três dias na cidade. As descendentes de Emilio
Carlos Jourdan vieram agradecer aos jaraguaenses
pela inauguração-da herma do fundador da Colônia
Jaraguá e aproveitarampara conhecer os prinSipais
pontos turísticos domunicípio,

Monumento em

homenagem
ao Coronel
Emílio Carlos

Jourdan, na
Praça Ângelo
Piazera,
defronte ao

prédio da

antiga sede da

administração
municipal

Herton Schünemann

150 Jahren Bayer
Jeder kennt Bayer. Das welt

weit bekannte Unternehmen, an
gefangen ais Fârberei, wandte sich
an die Pharmaindustrie. Heute ist

Bayer ein multinationales Unter
nehmen und eine wichtige Sâule
der deutschen Wirtschaft. Und

Bayer feiert 150 Jahre.
Bayer ist eine Industrie, die für

Innovation und Hightech steht.
Mehr ais 110.000 Mitarbeiter
sind da tâtig. Am 1. August 1863
erôffneten der Kaufmann Fried-

_

rich Bayer und der Fârber Johann
Weskott eine kleine Fabrik von

Farbstoffen inWuppertal. Das Ge
schâft lief gut. Ein groBer Kunde
war dieArmee, die ihreUniformen
mit Bayer-Produkten fârbte.

Die Palette der Produkte ist
schnell breiter geworden. Neben
synthetischen Farbstoffen begann
Bayer bald. mit der Herstellung

CKe....
twitter.com/hertonls

FOTOS DNULGAÇÃO

von Arzneistoffen. Die damaligen
Chemiker begannen mit dem Ex

perimentieren von Reststoffen, die
nutzlos waren. Sie haben heraus

gefunden, dass einige Nebenpro
dukte von Farbstoffen effizient ge
gen manche Krankheiten waren.:
oderzumindest die Symptome lin
derten. Auf diesem Weg entdeck
ten die Chemiker das berühmte

Schmerzmittel,,Aspirin".
Im Jahr 1912 wurde die Stadt

Leverkusen der offizielle Sitz des
Unternehmens. Schon vor dem
Ersten Weltkrieg hatte Bayer
SA viele Industrien und Nieder

lassungen in ganz Europa und
in Lândern wie Brasilien, Ar

gentinien, China, Japan und in

den USA, und beschâftigte über
10.000 Mitarbeiter.

Als im Jahre 1933 die Nazis
die Macht in Deutschland iiber-

nahmen, ist die gesamte Che
miebranche in eine fatale Ab

hângigkeit von der politischen
Diktatur geraten, durch reine

Profitgier. Auch die Firma Bayer
wurde davon betroffen.

Heute ist
-

der Gesundheitsbe
reich verantwortlich für den fast

50% Umsatz von der Firma. Das
- Unternehmen produziert auch

Saatgut und Herbizide, und sei

ne dritte Sâule ist der Bereich der

.Hightech-Kunststoffe" (Plastik)
auf der Automobil-, Elektronik
und Konstruktionsindustrie kon
zentriert. Mit fast 40 Milliarden
Euro Umsatz gehõrt das

_

Unter

nehmen zu den führenden deut
schen Chemie-und Pharmain
dustrien. Neben ThyssenKrupp,
Siemens, Daimler und BASF, ist
Bayer einer der traditionsreichsten
Multinationalen Deutschlands.

Resumu em português:
Neste mês de agosto, aBayerfesteja seus 150 anos
de existência. De-início modesta, comofábrica de
corantes, a empresa transformou-se em indústria

farmacêutica. Surgiu em 1863, com o comerciante
FriedrichBayer e o tintureiro Johann Weskott. Um
dosprinciJlqis clientes na época era oExér�it9, que
fingia seus uniformes com osprodutos damarca.
Logo a Bayer começou aproduzirmedicamentos,
como o analgésico aspirina, seuproduto mais
famoso. Hoje, ao lado do setor de saúde, a
Bayer também produz sementes e herbicidas, _

e seu terceiropilar é a divisão deplásticos de
alta tecnologia, voltadospara as indústrias

automobilística, eletrônica e de construção.

NeuesWort /Palavra nova
Drabtesel

Egal oder sportlich oder nicht, jeder ist schon drauf
gefahren: Auf einem Drahtesel.

-

.Drahtesel" ist ein umgangssprachlicher, scherzhaf
ter Begriff für Fahrrad.

Früher hat man einen Esel gebraucht, um etwas zu

tragen. Und weil das Rad iihillicher Weise die Funkti
on als Transportmittel übernommen hat, nennt man es

auch Drahtesel.
.Draht" bedeutet .arame", und .Esel" ist .burro".

Also sehr bildlich für "bicicleta".I
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Primeira carga com carne

suína de se está no Japão
MERCADO País asiático é o maior importador de carne suína

do mundo. Estado comercializou cerca de 120 mil toneladas

Oprimeiro container

carregado de carne

suína procedente de Santa
Catarina chegou ao Japão
ontem, informou o adido

agrícola do Brasil na Em
baixada de Tóquio, Barone
deAraújo Nojosa, ao gover
nador Raimundo Colombo
e ao secretário de Estado
da Agricultura e da Pesca,
João Rodrigues. O produto
estará disponível na pró-
xima semana nos super
mercados e restaurantes

carne . suína catarinense",
comemora o secretário
João Rodrigues.

A carga da Seara, com
21 toneladas de carne suí-

cargas os frigoríficos da
BRF e daAurora. Os outros

frigoríficos preparam seus

embarques.
Da média de 800 mil

toneladas produzidas por
ano no Estado, o merca

do internacional consome
cerca de 200 mil toneladas.
O Japão é o maior impor
tador de carne suína do

mundo, comprando o equi
valente a 1,2 milhão de to
neladaspor ano.Aexpecta
tiva do Governo do Estado
é de que, em uma primeira
etapa, Santa Catarina res

ponda por 10% desse mer

cado, ou seja, cerca de 120

mil toneladas.

TMESHI ONOZUKNSECRETARIA DA AGRICULTURA

Brazilian Pork
First Container into Japan

Seara Alimentos - Santa Catarina State
""""'"

CONQUISTA Técnicos japoneses recebem o

container vindo de Santa Catarina com a carne

na in-natura, saiu do Porto
de Navegantes no dia 13 de

julho. Oito frigoríficos de
cinco empresas foram ha
bilitados a exportar carne
suína ao mercado japonês.
A BRF (com as unidades de

Campos Novos e de Herval

D'Oeste), Seara (unidades
de Seara e de Itapiranga),

japoneses. "É ummomento Pamplona '(Rio do Sul e

histórico para Santa Cata- _ de Presidente Getúlio), da
rina. A primeira remessa Aurora (Chapecó) e da Sul
abre de fato o importante Valle (São Miguel do Oes

mercado japonês para a te). Já embarcaram suas

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto
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Novo endereço:RuaCeI.ProcópioGomesdeOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL-SC - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pa
gamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer

por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM
INTIMADOSDO PROTESTO:
Apontamento: 25719112013 Sacado: ASM EQUlPAMEN1DS - TEC
DA INF LIDA Endereço: RUA JORGE CZERNlEWICZ 1098 - Iara- ,

guá do Sul-SC - CEP: 89255-000 Cedente: DI COMUNlCACOES E
EXPLORACAO DE SERVlCOS Sacador - Espécie: DMI - N' TiMO:
0000801002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.197,00 - Data

para pagamento: 28/08/2013- Valor total a pagar R$2.277,18 Descri
ção dos valores: Valor do título. R$ 2.197,00 - Juros: R$ 4,39Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$15,94

R$ 0,00 - Diligência: R$ 0,00
Apontamento: 257142/2013 Sacado: BC COMERQO DE PISOS IlDA
ME Endereço: R ROBERID ZIEMANN 201 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:

89255-300 Cedente: BANCO CITIBANK SA Sacador: UITRAPISO
INDUSTRJA,COMERQO,IMPORD\CA Espécie: DMI - N' Título:
N54525/2 - Motivo: falta de pagamentoValor R$ 344,09 - Data para
pagamento: 28/08/2013-Valor total apagarR$421,14Descrição dos va
lores: Valordo título:R$344,09 - Juros: R$1,26Emolumentos:R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 25722112013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS P/
PISCINAS ME Endereço: GERMANO MARQUAROT 299 - VllA
LAl.AU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: RarA
INDUSTRIA IlDA Sacador - Espécie: DMI - N' Título: GB0238/1 -

Motivo: falta de pagamentoValoe R$ 6.041,40 - Data para pagamen
to: 28/08/2013-Valor total a pagarR$6.132,97Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 6.041,40 - Juros: R$14,09 Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 257144/2013 Sacado: CLAUDIO KIABUNDE Ende

reço: RUA FRANCISCO MEEs 123 - CORl)PA-SC - CEP: 89278-000
Cedente: BANCO DO ES1ADO DO RIO GDE DO SUL SA Sacador:
MOINHO OXFORD IlDA Espécie: DMI - N' Titulo: 0037306/01 -

Motivo: falta de pagamentovalor- R$ 230,50 - Data para pagamento:
28/08/2013-Valor total a pagarR$359,92Descrição dos valores: Valor
do título:R$ 230,50 - Juros: R$ 0,69 Emolumentos: R$12,25 - Publica

ção edital:R$ 23,10 Condução:R$ 37,60 - Diligência:R$55,78
Apontamento: 257137/2013 Sacado: BC COMERQODE PISOS IlDA
ME Endereço: R ROBERTO ZIEMANN 201- Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89255-300 Cedente: BANCO CfI1BANK SA Sacador: UITRAPISO
INDUSTRlA,COMEROO,IMPORD\CA Espécie: DMI - N' TiMO:
N52612/3 - Motivo: falta de pagamento valor: R$ 809,48 - Data para
pagamento: 28/08/2013-Valor totalapagarR$88B,23Descrição dosva
leres: Valordo título:R$ 809,48 - Juros: R$ 2,96Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 257132/2013 Sacado: RAFAEl. MlCHALAK Endereço:
AVPREPEITOWAl.DEMARGRUBBA 3841

'

Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89256-502 Cedente: JETVILLECOMDEACESSORIOS IlDA Sacador:
- Espécie: DMI - N' Titulo: 629 -Motivo: falta de pagamento valor:
R$ 478,50 - Data para pagamento: 28/08/2013- Valor total a pagar
R$560,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 478,50 - Juros:R$
1,43 Emolumentos:R$12,25 - Publicaçãoedital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 21,02

Apontamento: 257148/2013 Sacado: DESPACHANfE GIRASSOL

Endereço: RUA JORGE CZERNIEVICZ 99 - JARAGUA DO SUL-SC -

CEP: 89255-000 Cedente: RADIO BRASILNOVO IlDAEPP Sacador:
- Espécie: DMI - N'TiMO: 5555 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 150,00 - Data para pagamento: 28/08/2013- Valor total a pagar
R$186,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$150,00 - Juros: R$
1,10Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no

jornal "OCorreio do Povd', na data de 23/08/2013. Jaraguá do Sul
(SC), 23 de agosto de 2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de'títulos publicados: 7
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Ministério da
Previdência Social

Brasil terá que
ter qualidade

O Brasil terá que dis

putar o fornecimento para
o mercado japonês, hoje
abastecido por Estados

Unidos, Canadá, Dinamar
ca, México e Chile. Essa

competição será definida

pelos aspectos técnicos de
atendimento aos padr-ões
exigidos, o cumprimento
de prazos e demais condi

ções estabelecidas nas ne

gociações.
A entrada da carne suína

catarinense foi autorizada

pelo governo japonês em

maio deste ano. Em junho,
o governador Raimundo

Colombo, o secretário João

Rodrigues e uma comitiva
de deputados e empresá
nos catarinenses estiveram
em Tóquio para oficializar
a parceria. Antes dos em

barques comerciais, a BRF

já havia enviado, por avião,
um lote de cortesia que foi
servido em jantar para a co

mitiva catarinense na Em

baixada do Brasil no Japão.

�'1 pp M"_�j

GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPINAS/SP

EDIT�6.PE RECURSO"
Considerando a devolução pelos Correios do oficio de convocação
encaminhado pelo INSS ao endereço constante no cadastro do Sistema

Único de Beneficios, devido à não localização do beneficiàrio, em

cumprimento ao disposto no art. 11, da Lei 10.666, de 8/5/03 e, em respeito
ao princípio do contraditório, facultamos à interessada abaixo relacionada

o prazo de 30 dias, a contar da data da publicação deste edital, para
recorrer da decisão de cobrança dos valores recebidos indevidamente

pós óbito no período de 01/08/2004 à 31/10/2005, bem como vistas ao

dossiê relativo ao assunto comunicado, na Agência da Previdência Social

Sumaré/SP, na Rua José Maria Miranda, 1000, Centro.
JOYCE ADRIANE DIAS CARDOSO (beneficiário SILAS DIAS

CARDOSO, NB 21/121.245.211-8)

REPÚBUCA FEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANTA
CATARINA

Thbelionato do Município eComarca deGuaramirim - ANA
AUCEMARIINELUPESSOA,Tal>eliãDesignada

Rua28 deAgosto n" 1918, Telefone: 47-33721494 Horário
de Funcionamento: 9h às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

SaIbam todos quevirem o presente edital, que fonun apresen
tados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a
os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente
publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) Indicada(s) para
aceitar(ern), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua locali
zação incerta, ignoradaou inacessível, ou for(em) residente(s)
ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográficadaServen
tia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em coníormída
de com os arts. 995, 997 c/ c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 46947 Sacado: ALEXANDRE PREI1AS DA SILVA
CPF: 408.558.448-09 Endereço: Rua Vicente Francisco

Safanalli n" 140, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim
Cedente: COOPERATIVA DE ClÍÉDrID DE UVRE ADMIS
SÃo DE ASSOOADOS DE GUARAMIRIM - CREVISC CNPJ:
10.143.743/0001-74 Número do Título: 312/0001 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data

Vencimento: 05/07/2013 Valor; 197,50 liquidação após a

intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00,
Edital: R$ 22,25
Protocolo: 47126 Endereço: RuaVicente FranciscoSafanellin"
140, NovaEsperança, 89270-000,GuaramirimCedente: COO
PERATIVA DE CRÉDrID DEUVREADMlSSÃO DEASSOCIA
DOS DEGUARAMIRIM - CREVISC CNPJ: 10.143.743/0001-74

Número do Título: 312/0002 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENDA GUARAMIRIM DataVencimento: 05/08/2013
Valor: 197,50 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligên
cia: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47118 Sacado: ADIlSON UESEMBERG CPF:
017.431.239-30 Endereço: Estrada Bananal do Sul n" 107,
Bananal do Sul, 89270-000,GuaramirimCedente: COMPANHA
INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA CNPJ:
83.807.586/0001-28 Número do Título: 14748801 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
eCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimen
to: 16/07/2013 Valor: lllO,OO liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 37,1lO, Condução: R$ 26,30, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47064 Sacado: BANANAS GUARAMIRIM TRANS
PORTES E COMEROO IlDA - ME CNPJ: 86.994.81110001-70
Endereço: Rua ANTONIO ZIMMERMANN: n" 227, Amizade,
89270-000, Guaramirim Cedente: COMPANHA INTEGRADA
DEDESENVOLVIMENTOAGRICOLA tNPJ: 83.807.586/0001-
28 Número do Titulo: 14834801 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 17/06/2013
valor- 30,00 liquidação após a intimação:R$12,25, Diligência:
R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46792 Sacado: CAl.DO CANA PAMlNHA FRUTO
TERRA CNPJ: 17.145.183/0001-36 Endereço: R JACO REI
NERT, S/NSAl.A OI, centro, 89270-000, Guaramirim Cedente:
RIO BRANCO EQUIP IlDA ME CNPJ: 06.952.176/0001-20
Número do Título: 407/2-3 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlRANCO SA
DataVencimento: 30/07/2013 Valor. 287,00 liquidação após
aíntímaçâo: R$12,25, Diligência: R$24,SO, Condução: R$ 5,00,
Edital: R$ 22,25

p;.;;;';;�;�-4;i�;-S;;�d��-0iiUA-�Ã-MÃCiWiô

FARIAS CPF: 105.651.979-75 Endereço: RuaAugusto Laffin
n" s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: FEDER
MATS CONSm IlDA CNPJ: 81.599.367/0001-75 Número do
TiMO: 041392/04 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentaote: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/07/2013 Valor: 203,00
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução:R$ 18,95,Edital:R$22,25
Protocolo: 47162 Endereço: Rua Augusto Laffin n" s/n,
Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: FEDER MATS
CONSTR IlDA CNPJ: 81.599.367/0001-75 Número do Tí
tulo: 041392/05 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/08/2013 Valor' 203,00
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução: R$18,95, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46B31 Sacado: EVA DE FATIMA DE SANTOS
LIMA CPF: 070.451.819-81 Endereço: Rodovia Guilherme
Iensen/ SC-413 n" s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba
Cedente: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A CNPJ:
02.038.232/0001-64 Número do Título: 939 Espécie: Duplica
ta de Venda Meicantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
05/07/2013 Valor; 104,00 liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência:R$ 37,60, Condução: R$37,9O, Edital:R$ 22,25

Protocolo: 47165 Sacado: IVANETETEREZINHADUTRACPF:
048.458.639-44 Endereço: Rua I de Maio n" s/n, Centro,
89108-000, Massaranduba Cedente: FEDER MAIS CONSTR
IlDA CNPJ: &1.599.367/0001-75 Número doTíMo: 37412/03
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 10/08/2013 Valor: 179,00 liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
37,90,Edital:R$22,25

Protocolo: 47174 Sacado: JAIRDEREm CPF: 705.820.769-00

Endereço: RuaVictorBnunorski, Caixa postal32 n" 95, Centro,
89270-000, Massaranduba Cedente: GMAIOCHI E CIA IlDA
CNPJ: 84.091.974/0001-18 Número do Título: 011291011 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCODOBRASILSA-AGENCIAGUARAMIRIMData
Vencimento: 07/08/2013 Valor: 285,80 liquidação após a

intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$12,63,
Edital:R$ 22,25
Protocolo: 47176 Endereço: Rua Victor Bramorski, Caixa
postal32 n" 95, Centro, 89270-000, Massaranduba Cedente:
GMAIOCHI EClA IlDA CNFJ: 84.091.974/0001-18 Número
do Título: 011320011 Espécie: Duplicata deVendaMercantil

por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGEN
CIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 09/08/2013 Valor:
630,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$
37,60, Condução: R$12,63, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 47177 Endereço: RuaVictorBramorski, Caixa pos
tal 32 n" 95, Centro, 89270-000, Massaranduba Cedente: G
MAIOCHl E CIALIDA CNPJ: 84.091.974/0001-18 Número do
TiMO: 011333011 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 10/08/2013 Valor: 240,00
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução: R$12,63, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 469B4 Sacado: UDIA RISfAU CPF: 003.810.529-
23 Endereço: EstradaJacuAçun" sn, JacuAçu, 89270-000,
GuaramirirnCedente:OLEGARIOSOARESMARTIMMECNPJ:
07.799.999/0001-20 Número do Título: 9119 Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
13/07/2013 Valor; 1.680,00 liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$19,26, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46950 Sacado: PAUU COM DE FRAlDAS LIDA
ME CNPJ: 10.827.424/0001-88 Endereço: Rua 28 de Agosto
n" 1658, centro, 89270-000, GuaramirimCedente: COOPERA
TIVA DE CRÉDrID DE UVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS

DE GUARAMIRIM - CREVISC CNFJ: 10.143.743/0001-74 Nú
mero do Título: 1362/06/0001 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 01107/2013
Valor: 129,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligên
cia: R$ 24,50, Condução: R$ 2,50, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 46958 Endereço: Rua 28 de Agosto n" 1658, cen
tro, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERATIVA DE
CRÉDrID DE UVREADMlSSÃO DEASSOCIADOS DE GUA
RAMIRIM - CREVISC CNPJ: 10.143.743/0001-74 Número do
Título: 1361/0001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/07/2013 Valor: 693,30
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50,
Condução: R$ 2,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47166 Sacado: RAFAELARAUJO CPF: 096.138.999-
01 Endereço: Rua Massarandubinha n" s/n, Massarandu
binha, 89108-000, Massaranduba Cedente: FEDER MATS
CONSTR IlDA CNPJ: 81.599.367/0001-75 Número do Título:
080616 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMI
RIM DataVencimento: 10/08/2013 Valor: 157,00 liquidação
após a intimação:R$12,25,Diligência:R$ 37,60, Condução:R$
76,51, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47203 Sacado: SIlMARA DA SILVA CPF:
086.996.449-65 Endereço: Rua Pedro Francisco Klein n"
IB3, centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: CREDIVAl.E
AGllNCIA MErROPOUIANA DE MlCROCRÉDrID CNPJ:
04.808.833/0001-34 Número do Título: 20120522-03 Espécie;
Confissão de Dívida Apresentante: CREDIVAl.E AGENCIA
MErROPOLfIl\NA DE MlCROCRÉDrID Data Vencimento:
15/05/2013 Valor; 1.506,64 liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 23 de agosto de 2013.

ANAAUCEMARI'lNEW pESsoA, Tabeliã Designada
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Pressão via e-mail
. Aproveitando que o Congresso Nacional

postergou para setembro a decisão de rejeita
r ou não o .veto da presidente Dilma Roussef
ao PLP 200/2012, entidades empresariais de
todo o Brasil se movimentam para pressionar
os parlamentares. Como se sabe, a medida

que extingue a contribuição social de 10% do
FGTS devido pelos empregadores em caso de
demissão sem justa causa havia sido aprovada
e foi rejeitada pela presidente. A orientaçãô é

simples: para que as empresas enviem e-mail
aos parlamentares pedindo quemantenham o

acertado em plenário.

Exportações em alta
Pesquisa realizada pela Federação das

Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) mos
tra que 55% das companhias entrevistadas
estimam crescimento nas vendas externas

em 2013 na comparação com o ano passa
do: 25% esperam obter alta de até 10%; para
24% os embarques aumentarão de 11% a

30%; 3,5% das empresas ouvidas projetam'
aumento superior a 50%; e 2,7% acredi
tam que a expansão será de 31% a 50%. O
trabalho mostra ainda que 36,3% do grupo
pesquisado prevêem estabilidade nos valo
res exportados. Somente 8,5% das empresas

.

projetam queda nas vendas ao exterior em

relação ao ano passado.

Ronaldo Corrêa

ERCADO
Vegamudou economia

Quando de sua inauguração, a Ar
celorMittalVega representava omaior
investimento privado já realizado em

Santa Catarina. Comemorando sua

primeira década de operação em São
Francisco do Sul, a companhia inter
feriu de maneira incisiva na economia
do Estado. Da fabricação da primeira
bobina, a empresa já produziu mais
de 9 milhões de toneladas de aço e au

mentou sua capacidade inicial de 800
mil para 1,4 milhão de toneladas/ano,
com a operação da linha inaugurada já

em 2010, com aporte de US$ 76 mi
lhões. Com forte presença nomercado
automobilístico, a ArcelorMittal Vega
fornece aço para as principais mon

tadoras instaladas no Brasil. Hoje,
de cada quatro carros produzidos no

país, um recebe aço da unidade. Ao

todo, a participação nomercado brasi
leiro para aços revestidos, laminados
a frio e galvanizados da ArcelorMittal
Vega é de 34%, fornecendo também

para as indústrias de construção civil
e eletrodomésticos.

ANDRÉ KOPSCH/DlVUlGAÇÃO

Construção avança devagar
o resultado da Sondagem Indústria da Construção de julho, divulgado nesta

quinta-feira pela Confederação Nacional da Indústria da Construção (CNI), re
vela que apesar da queda na atividade, o setor dá sinais de melhoria em julho se

comparado a junho. Apurado pela Câmara da Indústria da Construção Civil, o
indicador de evolução do nível de atividade continua abaixo dos 50 pontos, mas
cresceu de 44,3 em junho, para 46,5 em julho. Ainda de acordo com a sondagem,
o indicador de julho manteve-se abaixo dos50 pontos em 42,8 pontos, o que sig
nifica atividade abaixo do usual para omês. O ponto positivo é que a indústria está
menos desaquecida, pois emjulho o indicador era de 42,3 pontos.

...mas a indústria é otimista
Outro estudo, também da CNI, aponta que o Índice de Confiança do Empre

sário Industrial (ICEI) cresceu de 49,9 pontos em julho, para 52,5 pontos em

agosto. A pesquisa mostra que o crescimento de 2,6 pontos do indicador é im
portante para a retomada da economia, porém ressalta que o nível de confiança
dos industriais continua significativamente baixo. O valor de agosto é o segundo
mais baixo desde a crise de 2008, superior apenas ao de julho. Com relação à
economia brasileira, a boa notícia é que a situação não deve ser muito pior nos
próximos seis meses (indicador praticamente sobre a linha dos 50 pontos) .

Badesc Cidades Juro Zero

SEXTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC 8,5% 10.JULHO.2013
TR 0,07% 22.AGOSTO.2013

CUB 1.295,30 AGOSTO.2013
BOVESPA +1,97% 22.AGOSTO.2013

NASDAQ +1.08% 22.AGOSTO.2013

AÇÕES PETR4 18.26 +5.31%
VALE5 32.40 +4.15%
BVMF3 11,40 -0.12%

POUPANÇA 0,5210 23.AGOSTO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT -0,27% US$ 112,470
OURO +0,04% US$ 1376,570

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,4305 2,4320 -0,78%
DÓLAR TUR. 2,3700 2,5100 -1,95%
EURO 3,2504 3,2533 -0,8%
LIBRA 3,7971 3,7986 -1,2%

Menos renda
O Instituto Brasileiro de Geogra

fia e Estatística (IBGE) confirma o

que muita gente já sabe: a renda do
trabalhador está diminuindo. Emju
lho, o rendimento médio real do tra
balhador brasileiro foi R$ 1.848,40,
valor 0,9% menor do que no mês

anterior, que havia sido R$ 1.864,39.
Esta foi a quinta queda consecutiva
do rendimento médio real, que leva
em consideração a inflação. A Pes

quisa Mensal de Emprego (PME)
diz que a queda ocorreu apesar de o

Índice Nacional de Preços ao Consu
midor (INPC) ter registrado deflação
(queda de preços) de 0,13% em julho.

Segurança
pública

Diretoria da CDL e lojistas �SQ"
ciados à entidade tomam o café da
manhã nesta sexta-feira com o co

mandante do 140 Batalhão de Polí
ciaMilitar de Jaraguá do Sul, tenen
te-coronel José Luiz Gonçalves da
Silveira. O oficial vai abordar ques
tões pontuais da área da segillànÇa
pública no município, com ênfase a

fraudes e furtos no comércio, mas
deve falar também das melhorias

previstas para a corporação, como o

anunciado aumento do efetivo.

LOCAÇÃO DE SALAS
PARA PROFISSIONAIS
DA ÁREA DE SAÚDE.

Massaranduba é um dos municípios beneficiados com

financiamento do Badesc - instituição de fomento do Estado -

com recursos do programa Cidades Juro Zero: O dinheiro - R$
1,5 milhão - vai ser empregado na pavimentação da Estrada

Braço do Norte, considerando que a região é forte produtora
agrícola e a infraestrutura é essencial para sua economia. A
medida é vantajosa porque libera o município com 100% de

isenção de juros na quitação do empl1ésnm:<?;, ili l!"JL ·l.l
.

. .J!" 1.. , f ,Lil!14 t.di u�

Psicologia Clínica, Adulto e Infantil, Orientação de pais,
Avaliação Vocacional, Acupuntura e Terapia Ocupacional.
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Prova do Ipplan
muda de data
MOTIVO Para não coincidir com o mesmo dia da realização do
concurso da Prefeitura, teste foi adiado para o dia 20 de outubro

Da Redação

A data das provas do Ins
l"\tituto de Planejamento
Urbano de Jaraguá do Sul

(Ipplan) foi alterada do dia
6 para 20 de outubro. O
motivo é para não coincidir
com a realização da prova
do concurso da prefeitura,
que será na mesma data.
A partir de 30 de setembro

estarão disponíveis no site
da entidade orgrurnzadora
- Sociedade Educacional
de Santa Catarina (Sociesc)
- www.sociesc.org.brjcon
cursos, as informações de
finitivas de local, horários e

inscrições deferidas.
O Ipplan abriu concur

so para preencher cinco

vagas nos cargos de agen
te administrativo, analista

de tecnologia da informa

ção, arquiteto e urbanista,
engenheiro e geógrafo. As
inscrições estão abertas e

devem ser feitas até as 18
horas do dia 6 de setembro,
por meio de acesso ao site
da Sociesc. O salário para
cargo de nível médio é de
R$ 1.715,59. O de nível su

perior é de R$ 3.148,80.
Informações: 3374-2772.

Social

Serviço de telefone popular para carentes
A partir de hoje, todas

as famílias inscritas no

Cadastro Único do gover
no federal vão poder pe
dir a inclusão no Acesso
Individual Classe Espe-

cial (Aice), modalidade
de telefonia fixa destina
da à população de baixa
renda. A oferta do telefo
ne popular é feita apenas
pelas concessionárias do

serviço de telefonia fixa:
Brasil Telecom, CTBC

Telecom, Oi, Telefônica
e Sercomtel. As empresas
não têm a obrigação de
oferecer a modalidade.

Aposentados
13° será pago
segunda-feira

A primeira parcela do
décimo terceiro salário de

aposentados e pensionis
tas do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS)
começará a ser paga na

próxima
.

segunda-feira
(26). O pagamento foi au
torizado por uma portaria
no início de agosto. Os de
pósitos serão feitos entre

os dias 26 de agosto e 6 de
setembro.

Segundo o Ministério
da Previdência Social, a

expectativa é que 26,5 mi
lhões de pessoas recebam
a primeira parcela e que
sejam injetados na eco

nomia aproximadamen
te R$ 12 bilhões. No ano

passado, foram pagos R$
130 bilhões com o décimo
terceiro dos trabalhadores
brasileiros, equivalente a

2,9% do Produto Interno
Bruto (PIB). Sobre a pri
meira parcela do décimo
terceiro, não incide Im

posto de renda.

MaisMédicos

Cubanos vão para o Norte
Amaioria dos médicos

cubanos (74%), que che

garão ao Brasil na próxi
ma segunda-feira (26),
vai trabalhar nas regiões
Norte e Nordeste, infor
mou ontem o secretário
de Vigilância em Saúde
do Ministério da Saúde,
Jarbas Barbosa. "A van

tagem dos acordos bilate
rais é que eles estão vindo

para aqueles locais onde o

Brasil indica que é preciso

um médico. São regiões
que não foram escolhidas

pelos médicos brasileiros
nem estrangeiros", expli
cou. O secretário partici
pou, durante a manhã, de
um encontro preparatório
sobre o Programa Mais
Médicos com represen
tantes de prefeituras pau
listas.

Espera-se que, até o

final do ano, quatro mil
médicos cheguem ao País.

SERViÇO Previsão é que até o final do ano quatro mil
médicos estrangeiros cheguem para atuar no Brasil

CONSÓRCIO DE IMÓVEIS BRADESCO.
SUA CASA NOVA A PARTIR DE R$ 441,171 MENSAIS. USE SEU FGTS.2
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Doação aumenta a frota
dos Bombeiros em Jaraguá
BENFEITOR Gerd Baumer

foi o responsável pela
aquisição dos veículos
doados nos 47 anos

da corporação
Débora Remor

O·homem que plantou a semen

te dos Bombeiros Voluntários
em Jaraguá do Sul continua adu
bando este sonho. Um dos sócios
fundadores da entidade, Gerd Ed

gar Baumer doou mais três veícu

los, que foram oficialmente entre

gues ao CBV na noite de ontem.
A ambulância pré-hospitalar, o

Clío destinado ao Centro de Ativida
des Técnicas e o Sandeiro para ques
tões operacionais a partir de hoje es

tão a disposição da corporação para
atender a comunidade. "Essa doação
aumenta significativamente a nossa

capacidade de-atuação e beneficia
toda a população", disse o coman

dante JeanWalz. "Antes, quando um
GaITa tinha problema e precisava de
conserto, uma equipe acabava fican
do sem viatura. Com essa e a recen

te doação de uma ambulância pelo

EDUARDO MONfECINO

e dois carros operacionais foram
entregues ontem, em noite .

comemorativa pelo aniversário

Vale a pena investir no trabalho voluntário.

Porque o voluntariado em Jaraguá dá certo.

Gerd Edgar Baumer

Rotary, estamos com a estrutura

muito boa", elogiouWalz.
Durante a cerimônia de en

trega dos veículos, na noite de

ontêm, o Corpo de Bombeiros
Voluntários também comemorou

os 47 anos de fundação. Em 1966,
quando foi implantada, a corpo
ração funcionava na junto à Weg
e tinha apenas um caminhão de
combate a incêndio. Hoje, a fro
ta chega a seis ambulâncias, seis

Chico de Paulo

Carro capota
e cai na vala

Corticeira

Arrombadores
furtam até fiação

Toda a fiação elétrica de uma

residência, da Rua Oliveira, na Corti
ceira, em Guaramirim; foi furtada na
tarde de ontem. A casa era ocupada

.

por um inquilino que teria deixado o

imóvel, e quando o proprietário che

gou para verificar o local encontrou a

porta da frente.arrombada. A vitima
acionou a PM, que o orientou a fazer
o registro de boletim de ocorrência
de furto na Delegacia.

Trabalhador
sofre queda

Um homem caiu de uma

altura de três metros quando.
trabalhava sobre o telhado de
uma unidade de ensino, àsmar
gens da BR-280, por volta das

17h30. A vítima, de 50 anos,
foi socorrida pelos Bombeiros
Voluntários de Guaramirim re

latando dores na região lombar
e foi encaminhada ao Hospital
Padre Mathias Maria Stein.

Um veículo capotou e caiu
em um ribeirão às margens da
Rua Joaquim Francisco de Pau

la, no Bairro Chico de Paulo, em
Jaraguá do Sul, no início da tar
de de ontem. O condutor já es

tava fora do veículo quando os

Bombeiros Voluntários chega
ram ao local, por volta' das 14h.
Ele foi encaminhado ao Hospital
São José com ferimentos leves.

caminhões de combate a incêndio
e cinco veículos de passeio. Além
da sede própria, no Centro de Ja

raguá, o CBV conta com três sub
sedes, na Barra do Rio Cerro, no
João Pessoa e em Nereu Ramos.

Figueira
Menina engole
moeda de R$1

Uma menina de nove anos se

engasgou com uma moeda de um

real na manhã de ontem. Quando os

Bombeiros Voluntários chegaram na

casa da vítima, na Rua Avelino Flo
riano de Borba, na Ilha da Figueira,
pouco antes do meio-dia, a criança já
havia engolido a moeda e sentia mui
ta dificuldade em respirar devido à

obstrução das vias aéreas. Ela foi en
caminhada ao Hospital Jaraguá.

SEXTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2013

,

Proteção
Homem

agride esposa
Acusado de violência

doméstica, um homem de

27 anos passou a noite na

delegacia de Guaramirim
e foi liberado na manhã de
ontem. Ele teria agredido
a esposa, de 42 anos, com

socos, tapas, empurrões
e arranhões, na noite de

quarta-feira, na Rua 3 de

Outubro, no Bracinho, em -

Schroeder. A vítima cha
mou a Polícia Militar, que
deteve o suspeito, que vai

responder em liberdade ao

inquérito policial. Amulher
entrou com um pedido de
medida protetiva para ga
rantir que o suspeito não
se aproxime dela.

Receptação
Traficante é
preso pela PM

Duas máquinas foto

gráficas, um rádio para
veículos, dez celulares,
23 relógios, 22 correntes

e sete pingentes, 38 anéis
. e cinco pares de brincos.
Esses produtos foram

apreendidos na casa de
um homem de 62 anos de

idade, preso em flagrante
por tráfico de entorpecen
tes e receptação de produ
tos-Ele foi abordado pela
Polícia Militar na Rua
Dona Antônio, na Nova

Brasília, em Jaraguá do
Sul, por volta das 21h30
de quarta-feira. Corri o

suspeito a PM encontrou

duas buchas de cocaína

e, na residência, outras'
115g de maconha' foram

apreendidos. Um usuário
de drogas confirmou que
comprava o entorpecente
com o suspeito e também
foi levado a delegacia para
prestar depoimento.

u�t�
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� Duelo de gigantes neste
'!!�B'!��!�domingo no João Marcatto

,

EXPECTATIVA Imprensa especializada em futebol americano trata a partida entre Breakers e Corinthians como prévia da final

Lucas Pavin

Está chegando a hora do
confronto tão esperado

entre Jaraguá Breakers (Avellj
Madalena/Jaraguá do Sul
Park Shopping) e Corinthians

Steamrollers, atual bicampeão
nacional, pelo Torneio Tou

chdown, um Campeonato Bra
sileiro de futebol americano. A

partida que põe frente a fren
te duas equipes favoritas para
conquistar o título da compe
tição deste ano, acontece neste

domingo (25), às 15h, no Está
dio João Marcatto.

Os times estão invictos até

aqui, tendo suas defesas pouco
vazadas. Enquanto os paulistas
pontuaram 101 vezes e sofreram

dez, os jaraguaenses marcaram
137vezes e sofreram apenas sete

pontos. Para esta partida, o úni
co desfalque certo para os 'Que
bradores' é o 'halfback' André
Luiz Borba, que fraturou a tíbia
no último jogo, contra o Juven

tude Gladiators.
"Vamos jogar contra o me

lhor time do país, grandes,
fortes, com o melhor Coach
em atividade hoje. Testaremos
quem realmente somos. Esta

mos evoluindo dentro da com

petição. Esse sistema de ataque
que estou treinando desde ja
neiro leva tempo para o time se

adaptar. Mas vejo evolução. Es
taremos bem no jogo e perfei
tos nos playoffs", disse o 'head
coach' Dennis Prants.

"Minha .expectativa é para

que a equipe faça um bom jogo,
com velocidade e bem fisica
mente. Com isto,. conseguire
mos a vitória", disse o quarter
back Julian Banks. "Temos que
jogar como viemos jogando toda
partida, mantendo o foco, traba
lhando forte e buscando sempre
a vitória", completou o 'wide re
ceiver' Jacob Payne.

DlVERSÃC Enquanto aguardam o Corinthians, atletas do Jaraguá Breakers relaxam interagindo com o público no Shopping

Ação em shopping distribui ingressos para o jogo SERViÇO
• o quê:
Jaraguá Breakers x

Corinthians Steamrollers,
pelo Torneio Touchdown

(Campeonato Brasileiro)
• Quando:
Domingo (25), às 15h

• Onde:
Estádio João Marcatlo

• Quanto:
Ingressos antecipados a R$ ·10,
na Casa das Piscinas, Madalena
e Shopping. Na hora, R$ 15

Os ingressos antecipados
estão à venda na Casa das

Piscinas, no Mada1ena, no

Jaraguá do Sul Park Shop
ping e com os atletas da equi-_
pe. O custo é de R$ 10, para
qualquer setor do estádio:
Também haverá venda na

bilheteria do João Marcatto,
momentos antes da partida,
porém ao.valor de R$ 15.

Além disto, em parceria
com o Park Shopping, o clu
be montou um estande no

local, onde realiza uma ação
de divulgação do jogo. Os
torcedores que lançarem a

bola oval dentro de um alvo

ganham ingressos para a

partida, podendo até faturar
uma camisa dos 'Quebrado
res'. A ação vai até amanhã.

O Jaraguá Breakers é o lí
der da "ConferênciaBillWal
sh" após três vitórias contra

Lusa Rhynos (49xO), Timbó
Rex (19xO) e Juventude Gla
diators (69x7). Além deste
duelo contra o Corinthians, o
time jaraguaense ainda terá

pela frente, o Porto Alegre
BulIs, Tubarões do Cerrado e

Ipatinga Tigres.
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Varzeano de Guaramirim
tem início neste domingo
PRESTíGIO Vinte e seis equipes participam da disputa, que foi separada
em duas divisõs, com jogos nos campos Seleto, Amizade, Avaí e Beira Rio

Lucas Pavin

Promovido pela Secretaria
de Esportes, o Campeonato

Varzeano de Guararnirim dará
seu pontapé inicial neste do

mingo (25). Neste ano, vinte e

seis equipes se inscreveram na

disputa e foram divididas em

duas divisões. Com quatro títu
los cada, Avaí e União/Jagun
ços são os maiores vencedores

da competição.
Dezoito times disputam o

'Troféu Jorge Timóteo Pinheiro',

em homenagem ao desportista
Corote, equivalente à Segunda
Divisão. Naprimeira fase elas fo
ram divididas em quatrogrupos,
onde jogam entre si em turno

único. Os dois melhores de cada
chave avançam ao mata-mata.

Outras oito disputam a Primeira

Divisão, buscando a conquista
do 'Troféu Ronaldo Miron da

Silva', em homenagem ao des

portista Balula. Neste caso, as

equipes foram agrupadas em

urna única chave, onde jogam
entre si em turno único, para

apontar os semifinalistas.
"A expectativa é muito boa

para o Varzeano. Tivemos urn

número significativo de equipes
inscritas e pelo que conhece
mos de cada urna, vai ser uma

competição muito equilibrada.
Além disto, esperamos que não

aconteça nenhurh incidente

grave e· que o espetáculo seja
apenas dentro de campo", dis
se o Secretário de Esportes de

Guararnirim, Romeu Butschar
dt Junior, o Duno..

Confira os jogos da primei-

ra rodada, lembrando que as

partidas válidas pela Segunda
Divisão acontecem na prelimi
nar, com os jogos da Primeira
Divisão de fundo: no campo
do Amizade, jogam Sport Gua
rá versus Juil (13h1S) e União/
Jagunços contra Bem Bolado/
Barro Branco (ish), No Avaí, se
enfrentam Bons Amigos e Djol
(13h1S), além de Avaí contra Ex

presso Caixa d'Água (ish). O Se
leto sedia os jogos entre Juven
tude versus Força Jovem (13h1S)
e Couve-Flor contra Rio Branco

(ish). Por fim, no Beira Rio, os
donos da casa duelam com o

Benfica (13h1S) e o Cruzeiro en
cara o Pinheiros/Lion (1sh).

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

HISTÓRIA Em 2012, União/Jagunços (preto) e Bem Bolado (branco) decidiram a competição, na reinauguração do campo do Seleto

Lutas

Confira o 'card' e onde adquirir seu ingressos para o Arena Force
A terceira edição do Arena

Force ocorre amanhã (24), a

partir das 18h, na Arena Jara

guá, com doze lutas profissio
nais de MMA que prometem
agitar o público. São elas: Na
zareno Malagarie x Felipe Al
ves (main event), João Paulo

Guerreiro x Jefferson Patrick
(co-main event), Bruno Padi
lha x Ricardo Sasseme, Luan
Carvalho x René Alves, Juliana
Aguiar x Deise Lee, Felipe Cruz
x Silvio Fernandes, Anderson
Adele x Luciano Afonso de

Meira, Gilberto Rodrigo Meira

x Guilherme Trindade, Lucas adquiridos na Rádio Studio
Adelino x Bulldog, William Le- FM, Radio Amizade FM de Co
cin x Dalton Alexandre, Max rupá e na rede de Postos Mime
Alves x Tchaco Almeida, Thia- no valor de R$20 (arquibanca
go Natan x Geovani Cruz Cor- da superior), R$30 (arquiban
deiro e José André da Silva x cada inferior), R$so (Cadeira
Marcos Schmidt. Os ingressos Vip, ao lado do cage) e R$200
antecipados ainda podem, �:tfnj; 1(�eS<lsJp,ara 3 pessoas).

Fu 1

Veteranos
Estão abertas as inscrições

para a la CopaBeira Rio de Fut
sal Veterano. As adesões devem

. ser feitas até o dia 6 de setem

bro, na secretaria do clube ou

com Cesar Pradi (9973-9053),
no valor R$300 por equipe. A
competição é destinada a joga
dores acima de 40 anos, exceto

o goleiro que é livre, e tem seu

início marcado para 20 de se

tembro. A premiação será em

troféus e medalhas.

FutsaI

Peladão
•

Seguem abertas até o próxi-
mo dia 30, as inscrições para o

Campeonato Aberto de Futsal de

Jaraguá do Sul, o Peladão, que
tem início previsto para a segun
da quinzena de setembro. Cada

equipe pode inscrever, no máxi

mo, 15 atletas nascidos até 1996
e que residem, trabalhem ou es

tudem em Jaraguá. A Fundação
Municipal de Esportes e Turismo
não cobra taxa de inscrição, mas
os times devem deixar urn che

que caução no valor de R$400.

CopaXoxo

Segunda rodada
Neste domingo (25), acon

tece a segunda rodada da Copa
Xoxo ic/Studio FM (Troféu Atle
ta Cidadão), que será realizada
em Schroeder. Confira os jogos:
Adesc/Schroeder x Xoxo 10/ O
Correio do Povo (Subz- 8h), PAE/
Corupá x Xoxo lO/CSM (Subz
- 8h4S), PAE/Corupá x Adesc/
Schroeder (Subn - 9h30), Xoxo
io/Imobílíáría Morada Brasil x
Xoxo io/Olipê (Subç - lOh1S)
e Xoxo 10/0 Correio do Povo x

Adesc/Schroeder (Subç - nh).

Tênis deMesa

Municipal
A terceira, das cinco etapas

do Torneio Municipal de Tênis
de Mesa, ocorre neste sábado

(24), no Ginásio do SESI. A

competição é apoiada pela Fun

dação Municipal de Esportes e

Turismo, sendo dividida em seis

categorias (Pré-Mirim 1, Pré
Mirim 2,Mirim, Infantil, Juvenil
e Adulto) e tem seu inicio mar
cado para às 8h, com término

: I > ,J �previsto para às 17h.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Na Segundona,
eiras lucra

e comemora
BOM NEGÓCIO Disputar a Série B nacional está sendo mais

rentável aos cofres do Verdão do que estar na elite do Brasileirão

A pesar de não estar na

rtelite do futebol bra

sileiro, a Série B vem se

mostrando benéfica para
o Palmeiras, pelo menos,

para as finanças do clube.
Líder da Segunda Divisão
nacional e em paz com a

torcida, o time coman

dado por Gilson Kleina

conseguiu transformar o

vexame da queda em um

bom negócio. Tanto a ar

recadação nos jogos como
mandante, como a média -

de público, são maiores
em 2013 do que em 2012.

No Campeonato Bra
sileiro da Série A do ano

passado, o Palmeiras ga
nhava cerca de R$ 337,857
mil por partida, com uma

média de 11.983 pessoas
no estádio. Durante o ano,
o preço médio do ingresso
cobrado era de R$ 28,1.
Neste ano, a Série B, nos
nove jogos até aqui, ren
deu aproximadamente R$
454,338 mil (aumento de

35% em relação a 2012) e
atraiu, em média, 14.180
mil fãs por partida (au
mento de 18%).

o aumento da renda

'pode ser explicado tam

bém pelo maior preço dos

ingressos. Em 2013, a mé
dia cobrada pelas entra

das é de R$ 32. Em abril,
o presidente Paulo Nobre
anunciou que o valor au

mentaria, justificando a

atitude para ir acostuman
do o público com os bilhe
tes mais caros que seriam
cobrados na futura Allianz

'

Parque, ressaltando de

que os sócios-torcedores
não sofreriam, já que têm
direito a desconto.

Tottenham

Paulinhomarca seu primeiro gol
Em seu segundo jogo

oficial com a camisa do Tot

tenham, Paulinho já balan

çou as redes como fez por
muitas vezes com a camisa
corintiana. E os londrinos

golearam o Dinamo Tbi

lisi, ria Geórgia, por 5 a o

no duelo de ida da fase de

playoffs da Europa League.
Com este resultado, só um
verdadeiro desastre para ti-

rar o Tottenham da fase de

grupos da Europa League,
,

já que os londrinos jogam
em casa na próxima sema

na e podem até perderpor 4
a o para o time de Geórgia.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

3°Grêmio+l

4° Corinthians +2 25' 15i 6 fI 2 14 6 8 56
.

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

6° Coritiba -3 ,24 15 6 6 '3 19 15 4 :53
7" Vitória -2 22 15'6 4 '5 21 21 O ,49
8" Internacional -1 '22 14 5 7 2 24 21 3 52

9° Goiás +3 21 15 5 6 4 14,18 ,-4 47

10° Bahia 20 15 5 5 5 13,16 -3 44

11°Vasco-2 19 15 5 4 6 22 26 -4 42

12° Flamengo-l 19 15 4 7 4 17 16 1 42

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

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

15° Santos +1 16 13 3 7 3 14 12 2 41

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra;,SG :Saldo-dé Gpls;IA, Apr@veitamento,

16"RODADA

24/8
18h30 - Ramengo x Grêmio
18h30 - Ponte Preta x Cruzeiro
18h30 - Santos xVitória
21h - Criciúma x Coritiba

25/8
16h - Vasoo x Corinthians
16h - São Paulo x Auminense
16h - Bahia x Náutico
16h - AtléticcrMG x Portuguesa
18h30 -Internacional x Goiás
18h30 - AtlétiocrPR x Botafogc

CASA CHEIA Está difícil encontrar espaço para assistir aos jogos do Palmeiras

Júlio César ' UFC
Ontem, o jornal portu

guês Record garantiu que
o Benfica está muito pró
ximo de contratar o goleiro
Júlio César. Mas o próprio
tratou de negar que já te

nha um contrato assinado.
O brasileiro está ligado ao

Queens Park Rangers, mas
não permanecerá na equi
pe, atualmente na Segunda
Divisão inglesa.

O brasileiro Vitor Bel
fort conseguiu o' que que
ria: a revanche contra Dan

Henderson, marcada para
9 de novembro, acontece
rá pela divisão dos meio

pesados do UFC. Belfort
ainda aguarda uma chance
de lutar pelo cinturão os

médios, mas havia pedido
para encarar Henderson na
categoriade peso acima.

Tênis
O brasileiro Thomaz

Bellucci não terá vida fá
cil em seu caminho no US

Open, último Grand Slam
do ano. Enfrentando fase

complicada na temporada,
ele estreia na competição
contra o espanhol Roberto
Bautista Agut, 640 coloca
do do ranking, e caso vença
pode cruzar já na segunda
rodada com David Ferrer.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO • TURNO

Coi. Time

2° Chapecoense
3° Sport
4° Paraná Clube

5° América-MG

6° Boa +1

7° Joinville +3

8° Figueirense-2
9° Avaí

10° Icasa +1

11° Bragantino-S
12° Ceará +2

13° ASA +3

14° Oeste-2 19 16 5 4 7' 14 22 -8 40

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

3126,'5 ;63
'27 3 24 '13111 56

26 16,7 5 4 28:23'5 54

26 16: 7 '5 4 16 i17
:
-1 54

:24
I

16' 7 3 6 '28 ;19 9 50

[23 16 7 2 7 ,31128 3 48
I

:23 16,6 5 5 22 ,21 1 48

'22 i 16 7 1 8 23 :30 -7 46

,22 16 6 4'6 17 17' O 46

21 17 5 6 6 21 21 O 41

19 17 6 1 '10 20 28 -8 37

16° Atlético-GO -2 16 10 12 23 -1133

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

17'RODADA

20/8
Ceará 2xO Guaratinguetá
ASA4xOABC

23/8
21h - Joinville x São Caetano
21h - América-RN xAvaí

24/8
16h20 - Boa x Palmeiras
16h20 - Paraná Clube x Sport
16h20 - Atlético{;0 x América-MG
16h20 - Bragantlno x Chapecoense
21h - Figueirense x Oeste
21h - Paysandu-PA x lcasa

Lanterna do campeonato ;.
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