
História
Heróis

valorizados
Baterista da banda Os Paralamas
doSucesso, João Barone, escreve
'livro sobre o Brasil na Segunda

Guerra e resgata a história de
combatentes da região,

Jaraguádo Sul e Vale do Itapocu * Ano94 * Ediçãono7.275 * Terça-feira,27deagostode2013 * R$2,50 A vida acontece aqui.

Gripe A causa a décima
, ."",

morte na regiao neste ano
PERDA Vítima foi um mulher de 46 anos, moradora de Corupá. Ela morreu- no final de semana. Vinte
pessoas continuam internadas em Jaraguá do Sul. Duas estão em observação na UTI. PÁGINA 20

Vias de poeira
LÚCIOSASSI

Jaraguá do Sul quer recursos para ampliar as obras de pavimentação. Município possui 380 quilômetros
de ruas e estradas sem esse tipo de melhoria, o que causa transtorno para moradores. PÁGINAS 18 E 19

Thmporários
Jaraguá busca
maismédicos
Edital de emergência deve
ser lançado em breve. Pelo
menos 10 profissionais serão
chamados para suprir carência.
PAmaA MORAES,PÁGINAS 4E 5

Segurança
PMfocana
inteligência'
Projeto pretende capacitar
moradores na prevenção e

que tenham um vínculo direto
com os policiais. PÁGINA 20'

- -
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COMENTÁRIO

Nossos limites
PONTO DE VISTA

um perdedor, um estúpido.
Meus linútes, teus linútes, nos

sos linútes é o ilinútado. Quem não

pensar assim é um perdedor. Um
dia, numa empresa onde fui fazer

palestras para os jovens dessa em
presa, um "diretor", me pediu que

puxasse pelas orelhas dos jovens,
que eles não querem aprender
nada, que isso e que aquilo... E
completou dizendo que ele, por
já ter mais de 30 anos de casa e

experiência, sim, que ele não ti

nha mais o que aprender, mas
que a gurizada tem ... Depois des
sa, saí dando razão à gurizada.
Quando um diretor diz que não

tem mais o que aprender, pobres
dos funcionários. Somos ilimita
dos para o saber e o ser. Nossos li
mites são nossas covardias e nossa

acomodação. Ponto final.

A bri o jomallá no meio e dei de
..t\cara com estaexortação: - "Seja
o melhor que puder". Fiquei ali,
naquela página e pensando. Apro

posta é boa e faz parte da vida das

pessoas responsáveis e motivadas,
que são poucas, raras. O engraçado
é que todos querem ser vencedores
na vida, ganhar bem, estar numa
boa posição de emprego ou traba

lho, amados, felizes mesmo... To

davia, o que você menos acha pelas
esquinas são pessoas com essas vir

tudes e responsabilidades.
Mas vamos pegar pelo pé a tal

frase - Seja o melhor que puder. O
que significa ser o melhor que pu
der? Significa nunca se dar por sa

tisfeito, achar-se o tal, competência
acabada e nadamais para aprender
ou oferecer ao mercado ou. á vida.

Que é, convenhamos, corno vive a

GILMAR DE OLIVEIRA
• Psicoterapeuta

o beijo de Sheik LUIZ CARLOS PRATES
maioria. Osminguados existenciais
vivem reclamando e não se olham
no espelho da vida...

Esse tipo de gente, o mais co

mum por todos os lugares, não se

quer dar ao trabalho de lutar para
melhorar. Acham que o patrão tem
que pagar bem, tolerar suas idios
sincrasias e relevar todas as suas ir

responsabilidades... Ninguém sabe
dos seus limites para ser o melhor

possível. Esse possível é ilinútado.
Um atleta que quebre um recorde

de velocidade e ache que não pode
superar esse recorde ou que nin

guém lhe vai superar é um idiota, é

H á poucos dias, o atacante do Corinthians, chamado
Emerson Sheik, postou numa rede social de fotos

uma imagem dele beijando um amigo, chamado Isaac,
no estilo selinho, na boca.
, Pronto: a polêmica se instalou, os torcedores que o

tinham como ídolo passaram a exigir sua saída imediata
do clube. O atacante disse que quem postou a foto foi o
Emerson "pessoa" e que não iria comentar o "preconcei
to babaca". Palmas para Emerson.

No outro dia, os homofóbicos de plantão, ridículos e

inseguros na sua masculinidade se plantaram na frente

do clube paulista com faixas exibindo toda a ignorân
cia: "aqui é lugar de homem", dizia uma delas. Aí pen
sei: ué? Um homossexual não é Homem? E lésbica, se
for masculinizada, não é Mulher?

Sempre é bom saber, em tempos de Feliciano e gen
te expondo sua condição para tudo quanto é lado: exis

tem gays afeminados, estilo Clodovil e os masculinos
e viris, ao estilo lutador de MMA. Existem lésbicas fe

mininas, como a Jodie Foster e lésbicasmais masculi

nizadas, como uma Nona italiana no dia que o marido

chegou mais tarde em casa.

Aliás, existem afeminados e masculinizadas hete

rossexuais. E não existe mais o mito de "quem faz o

papel de mulher na cama". Lá, no meio dos lençóis,
tudo pode acontecer, já que não interessa a ninguém.
Não existe mais padrão sexual definido. "

Nó na cabeça? Então veja: muitos transexuais mu

dam o gênero para mulher, mas se casam com mulhe

res, o mesmo ocorre com os que se tornaram homens,
com alguns se casando com homens, provando que gê
nero é diferente de orientação sexual.

Sexo não tem mais padrão de certo ou errado, desde
que não prejudique ninguém. E afeto é bonito, seja en
tre homens, mulheres ou repolhos!

aí, ouço e vejo na televisão idiotas criticando as polícias
por fazer uso do gás depimenta. Queriam o quê, groselha
nos olhos dos desordeiros, dos vagabundos? Ou prefe
rem chumbo? Certa "imprensa", para parecer boazinha
epoliticamente correta, chega a ser nauseabunda de tão

covarde e falsamente simpática. Pimenta nos vagabun
dos, sim! E se deem porfelizes...

• Multas
Os cariocas estão aprendendo a respeitar a cidade,

estão sendo multados pelo lixo que jogam no chão. Um
resto de cigarro já os pune em R$ 157,00. Ou pagam ou

vão para o SPC. É assim que se faz, sem lições demoral,
com vagabundos da sujeira só o ferro educa. Nós, por

.

aqui, podemos fazer omesmo e irmais longe: vagabun
do com som alto no carro, molestando o sossego públi
co não apenas tem que ser multado como também ter

o carro apreendido, ou mesmo levar uma sova de pau,
uma sova "oficial". É isso ou vai continuar a algazarra
impune dos vagabundos.

• Falta dizer
Amulher tem muito menos maldade na alma que

o homem, mas o homem a faz maldosa. Veja esta

manchete: - "Prisioneiras do Tráfico: número de pre
sas cresce 66% em cinco anos'" Razão? Elas fazem a

vontade deles, traficam; se dão mal e ficam sozinhas

no presídio. Mais das vezes, a mulher "bandida" é

bandida por um homem. Tontas.

• Pimenta
A que visa o gás de pimenta usado pelas polícias?

Exatamente, a pôr para correr os caras que provocam

desordem, o gás não mata, os faz correr, não mais. Mas

DIANO ormática
Curso no Senac

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
para redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Faculdade Senac de Jaraguá
do Sul está com inscrições aber
tas para o curso de programação de

computador voltado a iniciantes. O

objetivo da capacitação é aperfeiçoar
profissionais da área de desenvolvi

mento de sistemas para programar

aplicações em linguagem Java. Com

a qualificação, os profissionais esta

rão aptos para desenvolver páginas e

sites dinâmicos com bancos de dados
criados a partir de visão lógica e sigi
lo profissional. As aulas serão reali
zadas no período noturno, com início

em 19 de outubro e término no fim
de janeiro de 2013. Mais informações
pelo telefone 3275-8400.

Apt,vi
Curso sobre
planejamento

AAssociação de Pequenas eMicro Empre
sas de Jaraguá do Sul (Apevi) realiza entre os

dias 9 e 11 de setembro um curso sobre Planeja
mento Estratégico. O evento vai abordar os con
ceitos necessários pára o início do projeto de im
plantação de estratégias. Além disso vai desafiar

e instigar os participantes a identificar as ações
prioritárias e, assim, otimizar tempo e impulsio
nar lucros. O evento será noCentroEmpresarial
(Cejas). Os valores são: R$ 120 (nucleados), R$
231 (associados) e R$ 347 (demais pessoas).

HOMENAGEM AO SOLDADO
A chuva atrapalhou a realização do desfile cívico em homenagem
ao soldado, que seria realizado ontem no Centro de Jaraguá do Sul.

Independente do cancelamento da cerimônia, militares do 62!! Batalhão

do Exército de Joinville, estiveram na cidade para mostrar algumas das
atividades realizada pelo grupamento. Foi montada uma barraca em

frente ao prédio da Fundação Cultural, onde está também o Museu da

Paz, que homenageia os pracinhas na Segunda Guerra.
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CHARGE
'ESSAS RUAS D'E CHÓN' ...

EDITORIAL

Consumo consciente
Com a economia brasileira ainda não

dando sinais de recuperação, apesar
da presidente Dilma Rousseff dizer que
a inflação está controlada, um índice

aponta um cenário preocupante. Con
forme relato do Banco Central, 44% das
famílias estão com parte da renda com

prometida com os bancos.
Ou seja, o percentual reflete uma

multidão de pessoas, que díficilmen
te terão sobras para ajudar a aquecer a
economia local até se livrarem'dessas

pendências. Ainda mais, essas dívidas
costumam ser bastante agressivas ao

comprometimento dos rendimentos de
uma família por causa dos altos juros
cobrados pelo sistema financeiro.

"
o índice de endividamentos das famílias

mais que dobrou nos últimos oito anos.

O índice de endividamentos das fa
mílias mais que dobrou nos últimos oito

anos, segundo levantamento do Banco
Central. Em 2005 estava em 18%. E desde

aquele período aumenta seguidamente.
Essa situação reflete uma política

adotada pelo governo de facilitar o crédi
to no mercado para uma população que
não foi educada a poupar. As tentações
das ofertas de compras com mensalida
des a longo prazo mascaram algumas
amarras que envolvem o consumidor. Os

juros embutidos se pulverizam dentro
dessas facilidades de pagamento e dão
a impressão de valores baixos de com

pra. Mas na verdade deixa uma família
refém do camêrpor uni longo tempo.
Assim, impede que sejam feitos inves
timentos em outras ações. A economia
só vai girar novamente depois de sanada
a maior parte desses compromissos. O
consumo também deve ser estimulado
de forma consciente.

e.�.;.J.: Fale conosco• Diretor: Nelson Luiz Pereira· Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e PatriciaMoraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SACo sac@ocorreiodopovo.com.br.Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 9161
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lOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO N° 04791
1º 67.605 500.000,00
2º 00.641 34.200,00
3º 09.701 33.600,00
4º 55.811 32.800,00
5º 14.925 31.940,00

QUINA
SORTEIO N° 3274
41 - 54 - 57 - 62 - 77

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1377
02 - 05 - 06 - 10 - 17
21 - 25 - 28 - 31 - 32
34 - 46 - 51 - 58 - 60
69 - 77 - 80 - 85 - 87

MEGA SENA
SORTEIO N° 1524
02 - 12 - 40 - 46 - 52 - 53

DUPLA SENA
SORTEIO N' 1205
Primeiro Sorteio
08-13-14-15-17-47
Segundo Sorteio
03 - 07 - 21 - 24 - 28 - 44

DIVULGAÇÃO "

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� OCorreio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

A sociedade vive a exigir mais prisões
e penas mais longas, a ressocialização
fica relegada à retórica. Na repressão

ao crime continuamos atolados nos dilemas
da Idade Média: sabemos prender, castigar e
construir cadeias, nada mais. Para sair desse

impasse serão necessários
conhecimento técnico,
bom senso e ousadia
na reorganização
do sistema penal
brasileiro.

Para conscientizar os alunos sobre os cuidados e prevenção contra a

gripe, a professora Vera Lucia Cani envolveu a garotada da turma do
Pré 1, do Centro de Educação Infantil Sidnei Berns, no BairroVieira,
em atividades voltadas ao tema "Higiene Sim, GriPe Não!" Entre as
ações desenvolvidas, as crianças usaram material reciclável, como
caixa de ovos e papel, para montar bonecos que representam o vírus
da gripe (foto). Os trabalhos também mobilizaram os estudantes dos
prés e dos maternais com palestra e vídeos educativos sobre a saúde.

Drauzio Varella médico e autor do
livro Estação carandíru, em que
narra suas experiências
no trabalho com

os presos da
Penitenciária do
Carandiru
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Um nome para unificar
Apesar de dizer que disputará a re

eleição para Assembleia Legislativa, os
passos dados por Carlos Chiodini reve
lam uma ambiçãomaior. No último fim
de semana, por exemplo, ele percorreu
diversos bairros de Joinville. No início
do mês, levou debate sobre projeto de
sua autoria, que estende as bolsas dos

artigos 170 e 171 para o ensino a dis

tância, a outras tantas regiões de Santa
Catarina. Mesmo sendo o mais jovem
deputado estadual, é líder da bancada
do PMDB na Alesc, a maior de todas.
Além disso, facilmente conquistaria
apoio de outras siglas para chegar à
Câmara Federal.

Edital de emergência
Aomesmo tempo em que espera a realização do concurso público,

o secretário de Saúde, Ademar Possamai (DEM), vai lançar nas pró
ximas semanas um edital de emergência para contratação de médicos
temporários. O contrato será válido por seis meses, prorrogável por
outros seis. A ideia é chamar pelo menos 10 profissionais para aten
der nos postos de saúde e nos Pamas, suprindo a carência de hoje. O
texto está passando pelo crivo do prefeito Dieter Janssen (PP).

Vale transporte aprovado
Comissão de Legislação e Justiça da Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul aprovou ontem projeto de lei de autoria do vereador
Eugênio Juraszek (PP) que altera a política de vale transporte. Hoje,
professores e estudantes têm desconto de 50% no passe. Com a nova

lei, o benefício será concedido também a merendeiras e serventes.
"Muitas vezes são as pessoas que mais precisam e não eram atendi
das", explica o vereador.

TERÇA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2013

Faltando menos de 20 dias para
término do prazo de inscrições no

PED do PT, cresce a tendência de
Marcel Salomon ser indicado como

nome de consenso. Vereador João

Fiamoncini, que era apontado como

outra opção, tem dito que não gosta
ria de encarar a disputa, pois seu foco
está nos trabalhos da Câmara.

Escollia de consenso

80% até sexta
Encerra nesta sexta-feira o prazo para

os inadimplentes de taxas e impostos mu
nicipais acertarem suas contas com 80% de
desconto de juros e multas. Depois disso,
o índice de perdão vai diminuindo. A Pre
feitura espera arrecadar R$ 4 milhões até o

fim de agosto. Atualmente, a dívida de con
tribuintes com o município é de aproxima
damente R$ 69 milhões.

280 com licença
o DNIT recebeu do Tbama a renovação

da licença prévia para a duplicação da BR-
280 entre Jaraguá do Sul e São Francisco.A
autorização tinha sido concedida em 2010,
mas venceu em 2012,. sem que as obras sa

íssem do papel. A previsão é de que em se

tembro seja dada a licença para instalação,
com isso será assinada a ordem de serviço.

Fim do recesso em Jaraguá
Caixas no vermelho
A situação de contenção de despesas nas Pre-

Também ontem, a Comissão de Legislação e Justiça aprovou pro- feituras da região mostra que a preocupação com

jeto que altera o Regimento Interno da Câmara, acabando com os 15 o caixa é generalizada. Os repasses constitucionais
dias de férias parlamentares no mês de julho. A iniciativa levou a as- do governo federal continuam em queda. Com
sinatura da bancada de oposição, o que fez o líder de governo, Arlin- isso, até os serviços de manutenção ameaçam ser

do Rincos (PP), criticar os colegas. Segundo ele, que foi favorável ao prejudicados. Em Joinville, por exemplo, o prefei-
texto, ao contrário do que está sendo veiculado, a base aliada não foi to Udo Dõhler admitiu que só tem conseguido in-
convidada a dividir a autoria, mas mesmo assim ap.ofwl4l� j]j>rflj�tP..IIIIIIIIIYffi�\r; 15fP· pq>mec�s�ário na 'zeladoria'.

IMÓVEIS "T

ETAI
www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100
EM FOCO

o vereador Jocimar de Lima se

reúne nesta quinta-feira com o

presidente Nacional do PSDe, o
deputado federal José Maria Eymael,

em Imbituba� Ele busca alianças
do partido para consolidar sua

candidatura a deputado estadual.

• • •

Prefeituras da região .

seguem descumprindo a Lei
de Acesso à Informação. Entre
outras falhas, não divulgam
cargos, ocupantes e salários.

• • •

A previsão é de que Jaraguá doSul
receba o profissional selecionado
pelo 'Mais Médicos' no dia 16 de

setembro. Hectar Romero é formado
pela Universidade do México.

HCHORNBURG
CARROCERIAS FRIGORfFICAS
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Catarünensetrab�a
pela terceirização

"

POLITICA
TERÇA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2013

o ministro do Trabalho, Ma
noel Dias (foto abaixo), filiado ao

PDT, defende a ampliação da ter
ceirização para todas as atividades
da economia, não apenas as ati
vidades meio - consideradas não
essenciais na empresa. Para o mi

nistro, o recurso da terceirização
já está generalizado e, por isso, há
necessidade urgente de aprovação
de lei para regulamentar o assun-

to. Só assim, segundo ele, será

possível proteger as duas partes:
patrões e trabalhadores. Dias faz

parte do grupo de trabalho criado

pelo governo federal para tentar

fechar com as centrais sindicais
um acordo que viabilize a aprova
ção do projeto que regulamenta as

atividades terceirizadas. A votação
na Câmara dos Deputados está

prevista para o início de setembro.

THlElVIE&
MAllIlJEWICZ
ADnJCÁD�)S �S�(X lADOS
OA:S se 1932112

Aó'H)c,at in e

COi1;sultflria Empresartal

PDT na corrida
Depois do PDT do Distrito Federal manifestar apoio à candidatura do

senador Cristovam Buarque (foto) à Presidência da República foi a vez do
presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, dizer que o partido 'quer mais'
e que por isso pode ter candidato próprio.

Lei de Responsabilidade com a Educação
Prefeitos e governadores que não investirem o suficiente em educação devem ser punidos. O

projeto que cria a Lei de Responsabilidade Educacional (LRE) deve ser aprovado por uma comis
são especial da Câmara dos Deputados até novembro deste ano. Pelo que está sendo elaborado,
com a aprovação da lei os chefes dos Executivos que nãousarembem os recursos destinados à edu
cação e que não aumentarem os índices de avaliação no setor não poderão concorrer à reeleição.

Dilma no Congresso
A expectativa é grande hoje nos corre

dores do Congresso Nacional. Tudo por
que, depois de um intervalo de mais de um
ano, a presidente Dilma Rousseff volta a

visitar o parlamento. Ela vai receber o rela
tório do trabalho da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito (CPMI) que investigou
a violência contra a mulher.

Disputa possível
No início do próximo ano, o governo Dil

ma Rousseff será aprovado por algo entre

40% e 44% do eleitorado. A previsão é do co
mando da pré-campanha do senador Aécio
Neves (PSDB-MG). A equipe de Aécio acre

dita que, nesse patamar, Dilma terá recupe
rado a cómpetitividade, mas não o amplo fa
voritismo que desfrutava em janeiro de 2012.

Que Justiça é essa?
o presidente do Tribunal de Justiça

do Paraná, Clayton Camargo, conseguiu
.

uma liminar contra a "Gazeta do Povo". A
decisão obriga o jornal a retirar da inter
net todo e qualquer noticiário a respeito
de eventuais procedimentos do Conselho

. Nacional da Justiça contra ele, investigado
inclusive por suposto tráfico de influência
e venda de sentença. Além disso, o jornal

.

fica proibido de veicular novas informa
ções sobre essa ação do CNJ. Censura sem
vergonha de quem deveria defender a lei.

Tecnologia na parada
Confirmar o horário do ônibus e encontrar a

parada mais próxima são tarefas mais simples
desde ontem em Porto Alegre. Com o lança
mento doaplicativo gratuitoMoovit na Capital,
os usuários podem ter informações em tempo .

real sobre o transporte público na cidade. Basta
baixar a ferramenta para definir a melhor rota,
estimar o tempo de viagem ou comentar sobre
o serviço. Porto Alegre é o sextomunicípio bra
sileiro a receber o aplicativo - popular em cida
des como São Paulo e Rio de Janeiro. Em todo o

país, já são mais de 225 mil conectados.

SC com uma vaga amais
Amanhã, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça)

do Senado examinará projeto que regulamenta mudan
ças no número de deputados federais e será instalada a

CPI da Espionagem, encarregada de investigar denún
cias de monitoramento de e-mails no Brasil pelo gover
no dos Estados Unidos. Com o projeto que muda a dis

tribuição de vagas, Santa Catarina pode passar a ter 17
cadeiras na Câmara dos Deputados, contra as 16 de hoje.

"
A dificuldade [para Serra] é
que o PSOB em sua imensa

maioria está com Aécio.

Do ex-presidente Fernando
.

Henrique Cardoso defendendo
a candidatura do mineiro e

colocando um ponto final na
discussão sobre a realização
de prévlas no PSDB.

BNDES se explica
o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, compa

recerá ao Senado hoje para esclarecer a política de ope
rações creditícias feitas ao grupo EBX, do empresário
Eike Batista. A atuação do BNDES tem sido questionada
por senadores nos últimos meses, tanto no que se refe
re a empréstimos feitos a empresas quanto a operações
com títulos do Tesouro Nacional. No caso do grupo EBX,
estima-se que os empréstimos feitos nos últimos anos

pe�o, P�CO, f�e��rp al�$ 1°'4IbqJ:õ�s. I.... . ....

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP6
www.ocponline.com.br GERAL TERÇA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2013

Corupá adota ações
para reduzir gastos
ECONOMIA

Decisão segue
o que já foi feito
em Guaramirim e

Jaraguá do Sul

Da Redação

l)elo decreto 622/2013 o

rprefeito de Corupá, Luiz
Carlos Tamanini (PMDB),
segue os passos de Lauro
Frõhlích (PSD) de Gua
ramirim e Dieter Janssen

(PP), de Jaraguá do Sul (veja
quadro), e adota medidas de
contenção, congelando em

75% da receita orçamentá
ria os gastos da Prefeitura

seja com obras, serviços e

compras até o final deste
• ano. E o motivo é o mesmo

que afeta as outras prefei
turas da região: queda nos

repasses federais do Fundo
de participação dos Municí

pios (FPM) e Imposto Sobre

Circulação de Mercadorias e

Serviços (ICMS) através da
Secretaria Estadual da Fa
zenda. Segundo o prefeito,
do orçamento de R$ 32 mi
lhões projetado para o ano,

53% já está comprometido
mensalmente com a folha
de salário dos servidores,
restando apenas 5% para
investimentos. O restante

vai para pagar dívidas con
traídas pela administração.

Tamanini reclama do go
verno federal que, segundo
ele, repassa encargos, mas
não repassa recursos. "As

prefeituras são obrigadas a

investir 15% do orçamento
em Saúde, porém a nossa

conta já bate em 23%", com
parou. Do Fundo Nacional

de Manutenção e Desenvol
vimento da Educação Básica
(Fundeb), 60% seria o per
centual destinado aos salá
rios dosprofessores. No caso
de Corupá, garante Tama

nini, o percentual já atinge
95%, sobrando apenas 5%
para investimentos. Além
disso, segundo o prefeito,
determinação da Justiça
para que a Prefeitura pague
precatórios (dívidas do mu

nicípio com pessoas físicas
e jurídicas) no valor global
de R$ 1,2 milhão também
afetam os cofres da Prefei
tura. Um impacto negativo
na contenção de despesas se
dará no projeto de pavimen
tação de 10 quilômetros de
ruas, dos quais seis quilôme
tros já estão em obras, licita
dos ou contratados, projeta
dos para até o final de 2014.

EDUARDO MONTECINO

APERTO Prefeito Tamanini
tem apenas 5% da receita
para investir em melhorias

SITUAÇÃO NA REGIÃO

Jaraguá do Sul
Na receita previs- aos cofres da Prefei

ta no orçamento da tura nos primeiros
Prefeitura de Jara- sete meses do ano R$
guá do Sul para 2013, 8.5,563 milhões .

.

entre os meses de ja- A providência to-

neiro e julho, o caixa mada pelo Executivo
está negativo, Dos R$ tem caráter de pru-
28,927 milhões que dência para que a

viriam do FPM, nes- meta de investimen
te período os repas- tos de recursos pró
ses totalizaram R$ prios salte dos atu-

26,628 milhões, ou ais 5% para até 12%

seja, 2,32% a menos. quatro anos. Além do
Quanto ao ICMS a que, o déficit atual de

receita à menor é ain- R$ 2,5 milhões do va
da maior: da previsão lor orçado começou a

de pouco mais de R$ causar um desequilí-
90milhões, chegaram brio nas contas.

Guaramirim
O prefeito Lauro

Frõhlich determinou
na semana passada
o corte das férias,
horas extras, diárias
de viagens, afasta
mentos e licenças
por motivos particu
lares" e redução dos

gastos com compras.

As ações foram to

madas depois que
o município teve a

perda de R$ 1 milhão
na arrecadação. Para
equilibrar as contas,
a meta da atual ad

ministração é econo
mizar R$ 6 milhões
até o final do ano.

:1: '.1 I

-"� �'_ .. __ .,.� ... .!I ••. -

I II i PREFEITURA
.'__ ... _..• JARAIUÁDOSU
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A

Onibus com GPS
Auto Viação Catarinense investe na insta

lação de GPS nos 340 ônibus da empresa. A

partir de agora, quando algum desvio no per
curso ou alteração no horário previsto é identi

ficado, os gerentes recebem um e-mail com as

principais informações para verificar o que o

ocorreu. Marcelo Pierobon, diretor executivo,
acredita que a novidade traz mais segurança
e controle da pontualidade, permitindo um

acompanhamento detalhado da viagem. No
projeto foram investidos R$ 50 mil. Em dois

meses, a iniciativa vai permitir aos passagei
ros acompanhar em tempo real as viagens, por
meio de Painéis de Previsão nas rodoviárias.

Associativismo
MonikaHufenüsslerConrads, presidente da

Associação Empresarial (Acijs), é a convidada
da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) para a

reunião mensal da entidade nesta quarta-feira,
no Clube Atlético Baependi. Empresária fará
relato sobre o associativismo regional, que teve
aAcijs como impulsionadora há 75 anos, quan
do a cidade deu início à sua industrialização. O
modelo de Jaraguá é considerado como refe
rência de articulação e representatividade.

Ronaldo Corrêa

Feiras em outubro
A s feiras têm se tornado atividade co-
1"\mum em Jaraguá do Sul e para ou
tubro mais dois eventos já estão progra
mados. Iniciativa deMarciaAlberton, da
Episteme Eventos, a Feira daMulher e a
Feira Casa e Construção são as próximas
atrações do calendário da Arena Jara

guá. De 4 a 6 de outubro, a Feira daMu
lher, promete oferecer 60 estandes com

novidades em produtos e serviços de

estética, beleza, saúde e tudo o que se re
laciona com o universo feminino.AFeira
da Casa e Construção, em sua segunda
edição, vai ocorrer de 18 a 20 de outubro,
com 40 expositores. A meta da organi
zação é superar ou repetir o sucesso da

primeira versão, quando foram gerados
negócios da ordem de R$ 2,5 milhões.

Guaramirirn
Na quinta-feira, 29, às 19h, o secretário Paulo Bornhausen es

tará emGuaramirim para falar sobre o tema "Internacionalização
de Santa Catarina". A iniciativa da Prefeitura com apoio da Asso-.
ciaçãoComercial e Industrial deGuaramírimfáciàg)busca colocar
omunicípio em sintonia com o cenário de investimentos na região,
com ênfase emAraquari após o anúncio de instalação damontado
ra BMW. O prefeito Lauro Frõhlich quer atrair investidores.

OCP?
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íNDICE PERíODO
SELlC 8,5% 10,JULHO.2013
TR 0,0% 26,AGOSTO,2013
CUB 1.295,30 AGOSTO.2013
BOVESPA ·1,47% 26,AGOSTO.2013
NASDAQ -0.01% 26.AGOSTO,2013

AÇÕES PETR4 18,19 -1,94%
VALE5 32,20- -0,25%
BVMF3 11,90 -0,58%

POUPANÇA 0,5210 27,AGOSTO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,1% US$ 114,190
OURO +0,08% US$ 1404,330

CÃMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM, 2,3831 2,3837 +1,29%
DÓLAR TUR, 2,3600 2,4800 +1,22%
EURO 3,1785 3,1797 +1,15%
LIBRA 3,7055 3,7078 +1,36%

Gestão familiar
O Instituto Brasileiro de Go

vernança Corporativa (IBGe) rea
liza na quinta e sexta-feira "Gover

nança Corporativa em Empresas
Familiares", com a presença do

advogado e conselheiro profissio
nal Marcelo Gasparino da Silva. A
atividade no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul (Cejas) foca a

sobrevivência das empresas fa
miliares como um dos maiores
desafios. Além disso, a ação quer
mostrar que as boas práticas de

governança corporativa são deci
sivas no sucesso destes negócios
quando se leva a bom termo a

transferência de gestão.

Leandro Henriques Anjo

Respoosabflidade Técnica
Consultoria para indústrias de alimentos
Carne temperada e a segurança alimentar

Inadimplência jurídica
(47) 9921-5581 t anjo.lh@gmail�com

A inadimplência de empresas cresceu 2,9% em julho, segun
do o Indicador Serasa Experian. O levantamento também veri
ficou elevações nas comparações anual e acumulada. Na relação
entre julho e igual mês do ano anterior, o avanço foi de 4,6%, ao
passo que na relação entre os acumulados de janeiro a julho de

2013/2012, foi de 1,8%. Reflexo da conjuntura desafiadora, funda
mentada nabaixa atividade econômica e na valorização do dólar, e
ao desempenho desfavorável do mercado acionário.

As melhores oportunidades em empréstimos
consignados para servidores públicos,

de catarinense para catarinense.

L Sem consulta . Crédito com � Sem cohranca de
r ao SPC!Serasa

. � excelentes taxas r seguro e taritàs

� Sem abertura de "Sem integralização
r conta-corrente r de cota capital

Apevi nos Bairros
Empresários de bairros estão recebendo dicas que podem aju

dar a conquistar o consumidor. A palestra "O que seu consumi
dor pensa antes de comprar da sua empresa" acontece hoje, às

19h3omin na Comunidade Evangélica Luterana Cristo Salvador,
na Barra do Rio Cerro. O evento faz parte do programa Apevi nos
Bairros, e quem fala sobre o assunto é a professoraArianaKitzber
ger Lenz.Aparticipação é gratuita. Informações: 3275-7024.

• ti 0800 48 0506
SANTINVEST . opçÃO 1 • CRtOIlO PESSOAl •

SISTtMA 'INANCIIR.O lfojérlOdut�*�9Il1!dnmQm"ft;l�
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CADA liM FAZ
SUA PARTE.
E TODOS FAZEM
GUARAMIRIM

Há 64 anos nascia o munidpio de Guaramirim. A cidade. que

existio no sentimento, passou o existir de foto. Os primeiros anos
foram desafiantes. Tudo estava por se construir. E nado maisjusto
que homenagear os pioneiros, que fizeram ontem a Guoramirim

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

parabeniza a cada cidadào que fez e faz parte dessa história.

Parabéns Guaramirim! 64 anos

Câmara de Vereadores de Guaremním
Rua 28 de Agosto, 2042 - Centro

Guaramirim" se - Cep: 89270-000
Fone/Fax: (47) 3373.0002

EXTRAVIO DE NOTAS

Heins Zerbin ME, CNPJ: 02.583.604/0001-
33 .declara que os blocos das notas fis
cais de' numeração n0001 á 258,de sua

empresa foram extraviados no último dia
25/08/2012 .

Jaraguá do Sul, 26'de agosto de 2013.

EDITALDE INI1MAÇÃO DEPRarESTO
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 pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a oontar desta publicação, sendo facultado o.direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecer por escrito OSmotivos da sua recusa, dentro do
prazo legal FICAM INI1MADOS DO PRarESTO:

Apontamento: 257190/2013 Sacado:ADUN PLASTIOOS lIDA Endereço: RUA
WURENOKANZI.ER, SLl01- )ARAGUADOSUL-SC- CEP: 89252-240Ceden-,
te: soozSERVICOSEMPRESARIAIS lIDAME Sacador. DECORACOES DM
FLEXlIDA Espécie: DMI . N°Titulo: 3373 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 800,00 - Data para pagamento: 30/08/2013- Valor total a pagar R$882,99
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 800,00 - Juros: R$ 2,93 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 257283/2013 Sacado: BlOMEDI MIITERIAL MEDICO HOSPI
TAlAR lIDA Endereço: RUA MARCEW BARBI 31 - JARAGUA DO SUL-se
. CEP 89250-550 Cedente: TEXI1I.SAN INDUSTRIA E COMEROO lIDA Sa
cador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 3554-3 . Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 700,00 . Data para pagamento: 30/08/2013- Valor total a pagar R$781,46
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 700,00 - Juros: R$1,40Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 257280/2013 Sacado: CElJA REGINAKRlEGER Endereço: RUA
ARNOlDO HORrNBURG 116, - RIO DA LUZ - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89264-
100 Cedente: CEUO CARfURANI -ME Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo:
186-A· Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 281,75 - Data para pagamento:
30/08/2013-Valor total a pagarR$364,88Descrição dosvalores: Valordo título:
R$ 281,75 - Juros: R$ 0,56 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

•

Apontamento: 257633/2013 Sacado: DEPASE SERVlCOS asnucos IlDA
Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 253 - VIlA lAlAU - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO DAYCOVALSA Sacador. EBERLE
EQUlPAMENIDS EPROCESSO Espécie:DMI - N'Titulo: 3402022603 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 1.240,33 . Data para pagamento: 30/08/2013-va
lor total apagarR$1.321,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.240,33-
Juros: R$ 3,30 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 257500/2013 Sacado: EWISA DRAaZlNSKI Endereço: AV
PREFEITOWAWEMAR GRUBBA 3545 . Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256·502
Cedente: Wl\CON CONSTRUIORA lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TI
tulo: IlHAAPfO 3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.406.70 - Data para
pagamento: 30/08/2013- Valor total a pagar R$1.488,86 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.406,70 - Juros: R$ 4,68 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 257376/2013 Sacado: FINO PISO COMEROO DE PISOS IlDA
ME Endereço: RUA EXPED. FIDEIlS STINGHEN 1 - CEN1ENARIO - Jaraguá
do Sul-SC . CEP: 89256-740 Cedente: SUL FACIDRING FOMEN1ü COMER
CIAL lIDA Sacador. PND TRANSPOR1'F.S RODOV Espécie: DMI - N° TItulo:
FN235092-1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 142,08 - Data para paga
mento: 30/08/2013· Valor total a pagar R$218,20 Descrição dos valores: Valor
do título: R$142,08 - Juros: R$ 0,33 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 257389/2013 Sacado: GERALDO DOS REIS MARIA Endere
ço: JOAO MOREITI, 65 - RAU - Jaraguá do Sul·SC - CEP: 89250-000 Cedente:
SILMAQ S/A Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 98397'006 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 350,00 - Data para pagamento: 30/08/2013- Valor total
a pagar R$429,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 350,00 - Juros: R$
0,81 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$19,33

REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL
ES1l\DO DESANfACATARINA

Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - ANAAUCE
MARI1NELLI PESSOA,Tabeliã Designada

RuaGerônimo Correa n" 188, Telefone: 47·33721494 Horário de
Funcionamento. 9h às 18h
EDITALDE INI1MAÇÃO

BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 04/08/2013
Valor. 4.994,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$
24,50, Condução: R$ 2,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47281 Sacado: DlANEWAI2 KONELL CPF: 009.805.919-
02 Endereço: Rua A1phons Maria ScbmaIz n" 488, centro, 89275-
000, Schroeder Cedente: JAMATEX COM. EQUlP. TEXTEIS lIDA
CNPJ: 04.317.708/0001·21 Número do Título: 41356017 Espécie:
Duplicata de Venda Men:antil Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL Data Vencimento: 10/08/2013 Valor. 150,00 Liquidação
após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73,
Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47212 Sacado: FRANClEIl SOUZA DA LUZ CPF:
080.104.909-11 Endereço: CAMPINAS n" s/n, centro, 89108-000,
Massaranduba Cedente: RETlFICA MaIORES THlVES lIDA CNPJ:
03.728.302/0001-79 Número do Título: 003951 Espécie: Duplicata
de Venda Men:antil por Indicação Apresentante: !TAU UNlBANCO
SA DataVencimento: 15/08/2013 Valor. 500,00 Liquidação após a

intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital:
R$22,25 .

Protocolo: 47233 Sacado: GEA INSTALACOES ELE1RICAS ITDA ME
CNPJ: 12.268.098/0001-41 Endereço: Rua 28 de agosto n"1113, cen
tro, 89270-000, Guaramirim Cedente: VALPER ELETROFERRAGENS
lIDA CNPJ: 81.554.933/0001-22 Número do Título: 122426 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: VALPER ELETROFER·
RAGENS lIDA DataVencimento: 08/08/2011 Valor. 692,70 Liquida
ção após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$
2,50, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 47234 Endereço: Rua28 de agosto n"1113, centro, 89270-
000, Guaramirim Cedente: VALPER ELETROFERRAGENS lIDA
CNPJ: 81.554.933/0001-22 Número do Título: 122426 Espécie: Dupli
cata deVendaMercantilApresentante:VALPER ELETROFERRAGENS
lIDADataVencimento: 22/08/2011 Valor. 692,70 Liquidação após a
intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 2,50, Edital:
R$22,25

Protocolo: 46989 Sacado: GUINCHO BATISD\TRANSPORI'ES lIDA
ME CNPJ: 10.856.875/0001-43 Endereço: Rua Entilio Prusse ne 91,
nova esperança. 89270·000, Guaramirim Cedente: RETlFICA DE
MaroRES BW lIDA EPP CNPJ: 11.517.304/0001-47 Número do
Título: 2120/1411 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indi
cação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMI
RIM DataVencimento: 20/07/2013 Valor. 855,53 Liquidação após a
intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital:
R$22,25

Protooolo: 47221 Sacado: mRAHlMBAKRICNPJ: 11.856.134/0001-25
Endereço: 28 DEAGOSTO n"1490, CENTRO,'89270·oo0,Guaramirim
Cedente:ADRIVELENDRIGO DONATI-MECNPJ: 02.114.523/0001-
94 Número do Título: S/N Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARA
MIRlM DataVencimento: 05/08/2013 Valor. 649,90 Liquidação após
a intimação: R$12,25, Diligência:R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital:
R$22;25 I

Protocolo: 47194 Sacado: JESSE FERREIRA DE. SOUZA CPF:
009.036.179-27 Endereço: R ANIDNlO OUVEmA ,8,CASA nO 8,
AVAl, 89270-000,GuaramirimCedente: COOPERATIVADECREDTID
RURAL DO PlANAllD SUL Número do Título: 0119
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUITIPW Data Vencimento:
05/08/2013 Valor. 650,00 Líquidação após a intimação: R$12,25, Di
ligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46905 Sacado: MARIA DOS SANIDS FERNANDES CPF:
049.465.239·92 Endereço: Rua Hermínio Stringari, Corticeira,
89270-000, Guaramirim Cedente: CCR EflQUED\S lIDA EPP CNPJ:
01.294.796/0001-03 Número do Título: 001168/08 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 19/07/2013 Valor.
381,25 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução: R$ 26,30, Edital: R$ 22,25

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados
nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores
intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no
tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilida
de de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de,
em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto corresponden
te. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s)
para aceitar(em), ou pagar{ern} ser(em) desconhecidas, sua loca
lização incerta, ignorada ou inacessível, ou forternl residente(s} ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou,
ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995,
997 c/c 1023, todos doCNCGJ.
Protocolo: 47223 Sacado: ANIDNlO NERNAN DA SILVA CPF:
530.597.609·00 Endereço: RuaPlacido Franciso Rosa n" 251, Bana
nal do Sul, 00000-000, Guaramirim Cedente: EDNILSON JOSÉ CPF:
891.936.289-00 Número do Título: 01 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: EDNILSON JOSÉDataVencimento: 21/05/2013 Valor.
38.000,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução: R$ 26�0, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47295 Sacado: CARWS FERNANDO NUNES DA ROCHA
CPF: 015.159.139-37 Endereço: RUACARWS EGGERTn" 797, SOS·
SEGO, 89275-000, Schroeder Cedente: MUDANCAS MIlANI lIDA
- ME CNPJ: 14.787.223/0001-55 Número do Título: 00000995308
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECO
NOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/08/2013 Valor. 475,00 li
quidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução:
R$13,87, Edital: R$ 22,25
Protooolo: 47296 Endereço: RUA CARWS EGGERT n" 797, SOSSE
GO,89275-ooo, SchroederCedente:MUDANCASMIlANIlIDA-ME
CNPJ: 14.787.223/0001-55 Número do Título: 00000995309 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL DataVencimento: 10/08/2013 Valor. 475,00 Liquidação
após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$13,87,
Edital: R$ 22,25
---------------------------,---------------------------------------------------

Protocolo: 47207 Sacado: CElSO MOACm GOMES ME CNPJ:
15.279.692/0001-26 Endereço: ANIDNlO UMlAUF JUNIOR 134
n" 134, centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ClA INDL H CAR
WS SCHNEIDER S A CNPJ: 84.709.955/0001·02 Número do Título:
319426003 Espécie: Duplicata de Venda Men:antil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUITIPW Data
Vencimento: 13/08/2013 Valor. 763,42 liquidação após a intimação:
R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46819 Sacado: CRF COMERCIO DE CALCADOS lIDA
CNPJ: 13.872.002/0001-12 Endereço: Rua 28 deAgosto n" 1499, Cen
tro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO COOPERATIVO DO
BRASIL S/A CNPJ: 02.038.232/0001-64 Número do Título: 5935-B
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento:
26/07/2013 Valor. 4,402,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$24,50, Condução: R$ 2,50, Edital: R$ 22,25
Protooolo: 46820 Endereço: Rua 28 deAgosto n"1499, Centro, 89270-
000, Guaramirim Cedente: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
CNPJ: 02.038.232/0001·64 Número do Título: 6057-B Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
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Apontamento: 256771/2013 Sacado: IONEIDEARAUjO DACOSIl\. Endereço:
RUA JOSE NARLOCH, 1430 - TIFA MARI1NS - )ARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89253-790 Cedente: RIO BRANCO EQUlP lIDAME Sacador. -. Espécie DMI
- N"TItulo: 337/3-3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 110,00 -Data para
pagamento: 30/08/2013- Valor total a pagar R$190,68 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 110,00 - Juros: R$ 0,62 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Protocolo: 46978 Sacado: ROSEMAR BORGES CPF: 039.656.809-
27 Endereço: RUAMARIAWPES DA SILVA ne S/No AVAl, 89270-
000, Guaramirim Cedente: COOPERATlVADE CRÉDITO DE UVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE GUARAMIRIM - CREVlSC CNPJ:
10.143.743/0001-74 Número do Título: NOTAS ABER/0001 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
26/07/2013 Valor. 172;04 liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 24.50, Condução: R$ 5,00, Edital R$ 22,25

Apontamento: 256836/2013 Sacado: IVANIR RODRIGUES Endereço: RUA
HElNRICH SElL 191 - Jaraguá do Sul·se - CEP: 89260-688 Cedente: INFRA
SUL-INPRAESTRlJI'URAEEMPREENDIMENf Sacador:- Espécie:DMI-N"
TItulo: 0235967001 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 3.336,71 - J)atapara
pagamento: 30/08/2013-Valor total a pagarR$3.442,1O Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 3.336,71- Juros: R$ 21,13 Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital R$ 23,10 Condução: R$·24,50· Diligência: R$ 24,41 ,

Protocolo: 46791 Sacado: ROSILDA PADILHA DOS SANIDS CPF:
041.992.689-52 Endereço: RUA D tot DENKER, 31, centro, 89270-
000, Guaramirim Cedente: RIO BRANCO EQUlP lIDA ME CNPJ:
06.952.176/0001-20 Número do Título: 409/2-3 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO
SA Data Vencimento: 30/07/2013 Valor. 262,00 Liquidação após a

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

Protooolo: 47071 Sacado: SANDRO MICHELUZZI CPF: 030.950.819-
36 Endereço: Estrada 2" Braço do Norte n" s/n, 2" Braço do Norte,
89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANoseo DERETIl
ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 1977 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 12/07/2013
Valor. 173,00 Liquídação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$
37,60, Condução: R$ 73,99, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47282 Sacado: SPS CAMINHOES lIDA-ME CNPJ:
04.688.615/0001-03 Endereço: Rua Simão Jose Dequecb n" 293,
89270-000, Guaramirim Cedente: CAVAlETE TRANSPORI'ES lIDA
CNPJ: 02.192.857/0001·86Número doTítulo: 64GEspécie: Duplicata
de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data Vencimento: 09/08/2013 Valor. 15.000,00 liquidação após a

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

Protocolo: 46985 Sacado: TIAGOANDREACOSD\ CPF: 074.911.049·
08 Endereço: BORGES DE OUVElRA ne S/N, NOVA ESPERANÇA,
89270-000, Guaramínm Cedente: COOPERATIVA DE CREDTID
RURAL COM lNTERACAO SOLIDARIA DE SCHROEDER CNPJ:
08.387.258/0001-02 Número do Título: 14980 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 05/08/2013 Valor.
700,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50,
Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47214 Sacado: ZAPP caUIARES lIDA ME CNPJ:
73.557.357/0001·49 Endereço: RUAXI DENOVEMBRO, 4518 n04518,
centro. 89108-000, Massaranduba Cedente: JURITI SECURTIlZA
DORA SA Número do Título: 2184/D Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO SA Data
Vencimento: 10/08/2013 Valor: 971,58 Liquidação após a intimação:
R$12,25, Díligência, R$37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 27 de agosto de 2013.

ANAAUCEMARI1NEill PESSOA, TabeliãDesignada

Apontamento: 257467/2013 Sacado: IVO SEBASTIAO DE OUVElRA SANIDS
Endereço: RUA CARWS HARDT 7528 - AGUAVERDE· JARAGUÁ DO SUL-se
- CEP 89254-580 Cedente: PlllAMlDE A1J1D PECAS lIDA - EPP Sacador.
Espécie: DMI - N°TItulo: 002602 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$131,60
- Data para pagamento: 30/08/2013- Valor total a pagar R$221,97 Descrição
dos valores: Valor do título: R$131,60 - Juros: R$ 0,21 Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 30,31

Apontamento: 257302/2013 Sacado: JOSNEl COMEROO DE CHAVES E FE
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 296 SAlA 02 - CENTRO - )ARA
GUADO SUL·SC - CEP: 89251-400 Cedente: PAPAlZ NORDESIC IND E COM
lIDA Sacador.- Espécie: DMI - N'Titulo: 0118024/02 - Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$ 639,60 - Data para pagamento: 30/08/2013- Valor total a
pagar R$712,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 639,60 - Juros: R$
2,13 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
-Diligência:R$10,79

"

Apontamento: 257317/201'3 Sacado: JOZIELE MARIA RODRIGUES DE UMA
Endereço:RUAGERMANOMUllER 02 . jaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-410
Cedente: MECANlCA DETRATORES DOISANIDNlO lIDA Sacador: - Espé
cie: DMI - N° TItulo: NFE 2420 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 633,64
- Data para pagamento: 30/08/2013· Valor total a pagar R$717,68 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 633,64 - Juros: R$1,47 Emolumentos:R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 257498/2013 Sacado: LUOMARA DE UMA KOlAKOWKI En
dereço: RUADONAEMMA SASSE 04· Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-220 Ce
dente:Wl\CON CONSTR1J1DRA LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N'Titulc:
IFAPf 318/ - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 611,92 - Data para paga
mento: 30/08/2013-Valor total a pagarR$691,43 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 611,92 - Juros: R$ 2,03 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 257201/2013 Sacado: MADERFARMA COMERCIO DE MEDI
CAMENIDS L Endereço: RUA JOSE TEODORO RIBEIRO 1015 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: Ar IMPACID WCACOES lIDAME Saca
dor. - Espécie: DMI - N"TItulo: 03000489900 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor.R$ 330,00 - Data para pagamento: 30/08/2013-Valor total a pagar R$416,72
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 330,00 - Juros: R$1O,12 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
16,75

Apontamento: 257204/2013 Sacado: MADERFARMA COMERCIO DE MEDI
CAMENIDS L Endereço: RUA JOSE TEODORO RIBEIRO 1015 . Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: Ar IMPACID WCACOES lIDA ME Saca
dor. - Espécie: DMI - N" TItulo: 03000482100 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor:R$330,00 - Data para pagamento: 30/08/2013-Valor total a pagarR$416,72
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 330,00 - Juros: R$1O,12 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
16,75

Apontamento: 257321/2013 Sacado: MADERFARMA COMEROO DE MEDI
CAMENIDS L Endereço: RUA JOSE TEODORO RIBEIRO 1015 - Iaraguã do
Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: CERVOSULDISTRIBUIDORADEMEDICA
MENIDS lIDA. Sacador. - Espécie:DMI - N"TItulo: 001386096 - Motivo: falta
depagamentoValor. R$ 468,86 - Data parapagamento: 30/08/2013-Valortotal
a pagar R$547,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 468,86 - Juros: R$
1,87 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50

- Diligência: R$16,75

Apontamento: 257453/2013 Sacado: MARWN KRATSCH Endereço: RUA
WIIY BARTEL 400 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-130 Cedente: SICOOB
BLUCREDI SC coor CRED UVRE ADMIS Sacador. MARIO FILMAGENS
lIDAME Espécie: DMI - N" TItulo: 519 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$
183,00 - Data para pagamento: 30/08/2013-Valortotàl a pagarR$259,33 Des
críção dos valores: Valor do título: R$ 183,00 - Juros: R$ 0,54Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 257203/2013 Sacado: NlCKELSON CORREA DE MEllD ME
Endereço: RUA 25DE)UlHO 357 - Jaraguá doSul-se - CEP: 89259-000 Ceden
te:Ar IMPACID WCACOES lIDA ME Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo:
03000473700 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 500,00 - Data para paga
mento: 30/08/2013- Valor total a pagar R$580,89 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 500,00 - Juros:R$15,33Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 256007/2013 Sacado: POWERTECH GERADORES lIDA ME
Endereço: RUAAFONSO NAGEL 26 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250·000 Ce
dente: RECRlS TRANSPORI'ES EWGlSITCA lIDA Sacador. - Espécie: DMI
- N'Titulo: 298061/1/1-Motivo: falta de pagamentoValor. R$50,00 - Data para
pagamento: 30/08/2013- Valor total a pagar R$127,59 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 50,00 . Juros: R$ 0,11 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63
--------------------_.:::_-----------------------------------�-----�----------*----�---------

Apontamento: 257353/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAMENIDS P/ PISCINAS
ME Endereço: RUA FRANCISCO PlERMANN 170 - JARAGUÁ DO SUL-se
- CEP: 89252-500 Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MUITIPW
Sacador: GEf GWBAL ENERGYAND TELECOMMUNl0010N lIDA Espé
cie: DMI - N"TItulo: Ga0208/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 6.492,64
. Data para pagamento: 30/08/2013-Valor total a pagarR$6.593,92 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 6.492,64 - Juros: R$ 23,80 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 257390/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAMENIDS P/ PISCINAS
ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA lAlAU - JARAGUÁ DO
SUL-se - CEP: 89256-200 Cedente: RaIA INDUSTRIA lIDA Sacador.- Espé
cie: DMI - N'Tlrulo: G80241/2 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 6.370,20
- Data para pagamento: 30/08/2013-Valor total a pagar R$6.462,54 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 6.370,20 - Juros: R$ 14,86 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 257411/2013 Sacado: R&K mST E COM DE MAT DE CONST
Endereço: RUAJOAO JANUARlOAYROSO 1472 - JARAGUAESQUERD- JARA·
GUADO SUL-SC-CEP: 89253·100 Cedente: BONATIlMlITERIALC IlDAME
Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 1422 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$177,74 - Data para pagamento: 30/08/2013- Valor total a pagar R$253,82
Descrição dos valores: Valor do título: R$177,74 - Juros: R$ 0,29 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 257355/2013 Sacado: R.DA SILVA EQUlPAMENIDS ME En
dereço: RUA PRANClSCO PlERMAI\jN 170 - VIlA LENZI . Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MUITIPLO
Sacador. GEf GWBAL ENERGYAND TELECOMMUNl0010N lIDA Espé·
cie: DMI - N"TItulo: G80209/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 7.841,62
- Data para pagamento: 30/08/2013- Valor total a pagar R$7.950,43 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 7.841,62 . Juros: R$ 28,75 Emolumentos: R$

l2,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 257086/2013 Sacado: RDA INSTALACAODEAIARMES ECFIV
lIDAME Endereço: RUAWAllER MARQUARDT 1133 - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89259·700 Cedente: CE.CM. DOS MEDICOS E DEMAIS PROF DA Sa
cador. NIIIDN NEPOMUCENO ME Espécie: DMI - N° TItulo: 1614 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 89,00 - Q,ata para pagamento: 30/08/2013-Valor
total a pagar R$l60,64 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 89,00 - Juros:
R$ 1,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 257187/2013 Sacado: REGlANE ZANElA1D Endereço: RUA
PASTOR ALBERT SCHNEIDER 819 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Ce
dente: SOLIDO FERRAMENTASIMPOlill\CAOE EXPORT Sacador. - Espécie:
DMI - N° TItulo: 19603 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 118,49 - Data
para pagamento: 30/08/2013-Valor total a pagarR$202,32 Descrição dos valo
res: Valordo título: R$118,49 - Juros: R$1,26Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50- Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 257188/2013 Sacado: REGlANE ZANElA1D Endereço: RUA
PASlDRALBERT SCHNEIDER 819 . Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Ce
dente: SOLIDO FERRAMENTAS IMPOlill\CAO E EXPORT Sacador. - Espécie:
DMI - N° TItulo: 19604 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 118,49 - Data
para pagamento: 30/08/2013- Valor total a pagarR$201,73 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$118,49 - Juros: R$ 0,67 Emolumentos:R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 25745412013 Sacado: RETIFICA DE MaroRES RECABOR
lIDAME Endereço: RUAPADREMIRANDINHA56 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89254-540 Cedente: AUIO PECAS MERIDIONAL lIDA Sacador:· Espécie:
DMI - N° TItulo: 0004833302 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 236,26 -

Data para pagamento: 30/08/2013-Valortotal a pagarR$316,07 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 236,26 - Juros: R$ 0,63 Emolumentos: R$12,25 . Pu
blicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 257455/2013 Sacado: RETlFICA DE MaroRES RECABOR
I1DAME Endereço: RUAPADREMIRANDINHA56-Jaraguádo Sul-SC-CEP:
89254-540 Cedente: A1J1D PECAS MERIDIONAL lIDA Sacador. - Espécie:
DMI - N" TItulo: 0004708303 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 300,69 -

Data para pagamento: 30/08/2013-Valor total a pagarR$380,47 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 300,69 - Juros: R$ 0,60 Emolumentos: R$12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 257329/2013 Sacado: SANIDS & BERIDIlD lIDA Endereço:
RUABERllIAWEEGE 741 SL 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Ceden
te: BANCO varoRANTIM SA Sacador. lSAPA IMPORll\CAO E COMERCIO
lIDA Espécie: DMI - N'Titulo: 3614732302 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 1.184,00 - Data para pagamento: 30/08/2013-Valor total a pagarR$1.269,72
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.184,00 - Juros: R$ 3,15 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
22,72

Apontamento: 257362/2013 Sacado: TRANSPORIl\DORA PUMOR IlDA
Endereço: RUAGIARDINI LUIZ LENZI 92 GAlPAO 2 - )ARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89254-630 Cedente: TASCHNER INDUSTRIA TEXTIL lIDA Sacador:
- Espécie: DMI - N' Título; 2017622U - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
734,24 - Data para pagamento: 30/08/2013·Valor total a pagar R$821,90 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 734,24 - Juros: R$1,71 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 26,10

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povd', na data de 27/08/2013. Jaraguá do Sul (sq, 27 de agosto
de2013.

Manoel Gustavo GriesbacbTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 30

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Irmãos separados pela guerra
RESGATE HISTÓRICO Livro de João Barone cita os dois irmãos de Corupá que lutaram na Segunda Guerra Mundial

Bárbara Elice

"."

A histó.ria de dois �rmãos corupaenses, que luta
firam Junto aos Aliados na Segunda GuerraMun
dial, ganhou um capítulo no livro recém-lançado
pelo carioca João Barone. Em "1942: o Brasil e sua

guerra quase desconhecida", o escritor e baterista
do Paralamas do Sucesso reúne dados históricos e

detalha a participação dos pracinhas da Força Expe
dicionária Brasileira (FEB) no conflito.

Autor de "Minha Segunda Guerra" (2009) e do
documentário "Um Brasileiro no Dia D" (2006), Ba
rone é filho de .um ex-combatente e fascinado pela
história da Segunda Guerra. No documentário, ele
entrevista Pierre Clostermann, até então considera
do o único brasileiro a ter participado do desembar
que na Normandia, em 6 de junho de 1944. Contudo,
após se surpreender com a informação que consta no
monumento em frente ao terminal urbano de Jara
guá do Sul, Barone passou a chamar o corupaense
Arthur Scheibel de o "outro brasileiro no Dia D". Foi
um amigo do escritor que viu o monumento, quando
participou do evento da FEB na cidade, em 2010.

"Fiz questão de incluir essa história no livro por
conta do grande impacto que causa em quem gosta
do assunto. Foi uma surpresa saber que alguns bra
sileiros estavam lá. Ahistória do Arthur é muito inte
ressante e cercada de mistérios", relata Barone.

Para compor o capítulo 16, o escritor teve o apoio
de Sandra Scheibel, 62 anos, filha do pracinha Bru
no Scheibel, e de Vitor Warken Filho, primo dela.
"Eu tenho os documentos da guerra e ele pôde pes
quisar. Quando chegou a minha vez de falar com o

João, eu escrevia uma carta e enviava os documentos
xerocados para o endereço dele no Rio de Janeiro",
explica Sandra. Em nome da FEB, Sandra adquiriu
exemplares do livro e distribuiu em todas as escolas
de Corupá, além de doar às bibliotecas públicas de
Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder, Massaran
duba, Barra Velha e Indaial.

EDUARDO MONTECINO

CURIOSIDADE João Barone, baterista dos
Paralamas do Sucesso é fascinado pela história da

Segunda Guerra Mundial desde a infância, quando
soube que seu pai fora enviado à Itália e participara
do conflito pela Força Expedicionária Brasileira

Filhos de professor, Arthur, B�mo e os ou-
- _- . ---_._ "'.

tros irmãos �aíram de Corupá aind!l: n.» ado-'
Jescêiéla I>1l@ .e..stu<!_ar.elJl�priaJlópolis..._Q_pai
.havia proíhído o.filho maia�velho, Arthut, de se

to�ar aviadorrQ(;!is s�biª,"quê a guerra.se.apro-
ximava. Pouco. tempo-depois, a família recebeu

� por cotrespcndêncía a foto onde ele estava com

-.{) uniforme da MarinhaMercante.
Nascido-emto de abri}:d:e'1918, Arthurtinha
ma de maquinista e amou como engênheíro

:;. militar. Ele désembàrcoú rio porto de Nova Yerk
-

em 10 de agosto de 1942 e conquistou o posto de
tenente da Marinha norte-ãinericana:-Três anos
- _. �

depois, Art!il.!!:_cessou a comunicação com a famí-
lia em Corupá, o que 'gerou preocupação. Devido a

_

isso o filho maígnovo, Bruno, decidiu partirpara a
guerra comum.objetivo deencontrar o irmão .

.:'É interessante saber qU€ histó�omo essa
.'"

'; aconteceram e ela tem uma carg-a dramática. A

� guerra traz o melhor e o pior do sef"hm;pano. Ve-

lf:
mos momentQ,§ de honra e de covardia, de gran
deza de alma� de pe�ueneza_de alma. São muitas

I histórias e �sa, que os dois brasileiros protagoni
! zaram, é digna de menção", frisa Barone.

-

J
Aos 23 anos, em setembro de 1944, Bruno

entrou para ª FEB e rumou à Itália com o nO Ba
� talhão de Infantaria- Ele-não encontrou o irníão,
""� qurante uma revista aos prisioneiros ale

� mães, reconheceu um antigo colega de escola em
li Corupá, Georg Keidel.""O meu pai era um bom fi
t' sionomista. Os dois sé abraçaram e choraram. Foi

I' Ull].a coisa incrível", relata Sandra. '

,

::"Segundo Barone relata no-livro, há duas ver
sões Rara a moI!� d�.Arthúr. Na mais aceita, ele
faleceu no desembarque nã Normandia em_6
de junho d€ 1944, conhecido como o�:Qia D_)
"Ele faleceu demaneira drástica, somo muitos

-'

americanos que tiveram o mesmo fim. Dizem
. que, durante três dias, nesse local, o mar tinha
cor de sangue. Morreu muita, muita gente", diz
Sandra. Contudo, o escritor também relata uma

�egunda versão: o navio teria 'sido atacado por
alemães em 20 de abril de 1944 na Argélia, no

� mar Mediterrâneo.
Somente após o fim da guerra, em 1945, quan

do ele voltou ao'Bras.ilré queBruno soube damor
te do irmão. "Euàs vezes pedia aomêupmpara em
ir para-a sala de aula comíg<[<;mostrai aos àlunos
o que teria sidoã guerra. � ele sempre diziã que,

se�le tivessejilhos, não gostaria que eles vivessem
uníà coisa des�s":·conta. BJ;;lll}o m@r.re,lJel'Q 1995,
vítima de complicações cardíacas.

"�COLABORAÇÃO Sandra Scheibel, filha do pracinha
Bruno e sobrinha de Arthur SCheibel, que participou
do desembarque do Dia D. Ela ajudou Barone a

contar a história da família na guerra. . ,,"
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Beleza:Primerpara cabelos
Essa é aquela dica que

todo mundo adora: beleza! '

Para as mulheres que
são super antenadas no

quesito cabelo e adoram
uma novidade, a boa nova é
o "novo" primer para cabe
los: o Uniq One da Revlon.

Já diria meu amigo
Alessito: é um verdadeiro
milagre para os cabelos,
viu?

Perfeito para todos os

dias de hair, ele une dez
benefícios de tratamento e

finalização em um só pro-

duto: • repara osfios resse

cados e danificados, contro
la o frizz, • protege do calor'
do secador e da chapinha,
suaviza, • deixa um toque
acetinado, • protege do sol,
• mantém a cor (amamos!),
• facilita a escovação e o uso

da prancha, • desembaraça,
• mantém o penteado, •

previne as pontas duplas, •

controla o volume natural
dos cabelos. Ufa! Quanta
coisa hein? Depois disso, é
ou não é um verdadeiro mi

lagre? Recomendo girls!

Curso de moda e design de interiores.
Dias atrás recebi um email super interessante com dois cursos que são um verdadeiro ba

bado: design de moda e design de interiores. Como a gente não vive só de usar roupas, bolsas,
sapatos, mas as vezes que
remos saber como fun
ciona o mundo da moda

por dentro, achei super
bacana compartilhar com
vocês, leitoras, que estão
loucas para fazer um cur

so bom. Inclusive girls
(and boys!), a talentosís
sima e também" estilosa
Byanca Bell (personal
Stylist) é uma das profes
soras no curso de moda,
viu? Fica a dica!

. Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email com .

_perguntas, dúvidas ou sugestões, escreva para: micamacho@monalisadebatom.com. Beijokas!Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NÃO É SIMPLESMENTE ENTREGAR UMA CHAVE,
,

E REALIZAR SONHOS.

FENPAR
- EMPREENDIMENTOS

www.fenpar.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



l.

ocP 12e13
www.ocponline.com.br

Bom dial
Hoje é terça-feira, dia 27, e es

tamos na última semana do mês
de agosto de 2013. É também o

Dia do Psicólogo. Começamos
mais urn dia em nossas vidas.

Aproveite e faça caridade, respeite
os idosos e conquiste novas ami
zades. Afinal, a vida é, em.parte, o
que nós fazemos dela, e em parte
o que é feito pelos amigos que nós
escolhemos. E vamos que vamos

à coluna, que será lida no dia de

hoje por mais de 30 mil pessoas,
fora os virtuais. Antes, uma frase

para você refletir: "cuida de tuas

palavras para que não firam a ti
mesmo" (Carlos Bernardo Gonzá
lez Pecotche - Raurnsol)

�;
I

1
Mariza Colin

Outra gata destaque em nossa

sociedade é Mariza Colin. Linda e

simpática demais.

Trocou idade
Quem esqueceu ainda está

em tempo de se desculpar: Iara
Costa, esposa do.amigo; Nivan

Correia, da Construtora Correia,
foi a mais festejada aniversarian
te do último sábado. Quem tem o

número do celular dela, por favor,
ligue. Ela vai adorar saber que foi
lembrada. Parabéns. O meu dese

jo' é que você e sua linda família
. sejam felizes para sempre.

• Cerveja,

Kaiser ex cJ 1:2 liSO mi
carne Suína

com pele e osso

FOTOS MAURICIO HERMANN

PRESENÇA
O casal patriarca
da família Franzner,
Urbano e Alminda

Franzner, domingo,
no Restauránte
Park Aurora

Cliques
Acesse o moagoncalves.com.br e confira as-fotos da ;UPR.er

Floor e da festa daAijs, que rolou no Baependi no fim d� iema�a-. -

FEIJAODA O comandante da Samae, Ademir
Izidoro e a esposa Rosane Moretti conferindo,
sábado, a Feijoada do Restaurante lehmann's

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Ontem, dia 26 de agosto, quem
recebeu o carinho dos amigos e

familiares pela estreia de mais
um aniversário foi o amigo o ex-

craque do Flamengo,
Sandro Schmitt, o Toto.

Parabéns, brother!
.. .. ..

De shortinho curtérrimo, jaqueta
de couro preta e uma poderosa
carteira Louis Vuitton, uma

bonita empresária arrasou na .s

noite de sábado, no jantar no
Baependi em homenagem aos

ex-presidentes da AIJS.
.. .. ..

A darling e bela amiga, Karine
Odeli, curte merecidas e

luxuosas férias primeiro em

Floripa, depois na Argentina e no

Uruguai. Só luxando, coisa de

gente chique!

3370-3242

- Pensando bem
"Não é porque certas coisas

são difíceis que nós não ousamos;
é justamente porque não ousa

mos que tais coisas são difíceis".

Niver
O aniversariante desta terça

feira, 27, é o boa praça, Jackson
Grim. Vai comemorar a data
com o filho e a esposa, Leia. Um
coro' de parabéns com muitas

energias positivas.

CIR·CULANDO
O engenheiro
Civil Thiago

.

leoni e
luciana Rosa,

também

prestigiaram
a festa
da Aijs,

Baependi

Buxixo
Pelo meu fio vermelho fiquei sabendo

que sábado à noite uma jovem profissional
da beleza passou dos limites. Segundo co

mentários, bebeu demais e incomodou to
dos que estavam num restaurante badalado
da cidade. Como diria omeu amigo,Marce
lo Mueller: "estava igual à melancia quente.
Pronta para fazer o mal pra alguém".

Famac explica
-

AFamacMotobombas encaminhou urn esclarecimento para a colu-
na sobre a nota divulgada na edição do dia 24 de agosto, a qual fala so
bre urn prédio na Rua Procópio Go_mes de Oliveira. Segundo informou
Amauri Formigari, do Departamento deMarketing, a empresa tem pro
jetos de investimentos no imóvel. Porém, ainda aguarda urna demanda
judicial, na qual se discute danos na estrutura do edifício, em decorrên
cia de urna obra. Com a perícia realizada recentemente para subsidiar a
sentença judicial, a Famac espera o desfecho da situação.

AIJS Iara Costa, a aniversariante do sábado

(24), e o marido Nivan Correia, presidente do

grupo Correia, em noite de festa no Baependl

As palavras movem,

os exemplos arrastam.

ilui:z iMariDs

FOTOS MAURICIO HERMANN

Profissional
Preciso registrar que nosso querido parceiro e profissional do

maior gabarito, Juliano Dellagiustina, do Infinity Estetic Hair, as
sinou a produção do cabelo e da maquiagem da Rainha da Schüt
zenfest, Taimara Engel, na foto de Capa da Revista Nossa We

ekend, que circula no fim desta semana. O registro foi feito pelo
craque, Maurício Hermann.

Futsal
Na próxima sexta-feira, às 20 horas, a Revista Nossa vai forma

tar camarote concorrido para acompanhar a partida entre CSMI
PRÉ Fabricai Mannes X Concórdia. O jogo é de vida oumorte. Se a

equipe de Jaraguá ganhar, continua na luta pelo título. Do contrá
rio, está fora do páreo, Imperdível!

�MRIED'
'

"

uID'
I

(S''_, ,." ," ! ( 1_, "i
, 1\' � , , ;' '! '
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moagoncalves@nehmo.com.br

TECONIEI'

Hoje à noite osuper Flavio
Murilo \1leira reúne uma

galera do bem para saborear,
no Loks, uma deliciosa
paletada de ovelha. O
encontro é para comemorar
seu aniversário, ocorrido no

domingo, 25. Tô nessa!

... Essa é pra agendar: dia
6 de setembro vai rolar,
na Epic Concept Club, a
festa "A Liga". No palco,
os DJS Davi Araújo, Pierre
Costa e Diego Alvez. Não

precisar nem consultar os
universitários. Vai bombar!

.., No dia 31 de agosto
. ocorre, na Sociedade
Atiradores Independente,
a Festa de Rei Baile. A

animação ficará por conta
da banda Novo Som.

• Já na Sociedade Amizade
rola o 4º Baile dos Casais.
Quem animara a noitada
seráa banda XV Show.

.. Não maltrate os animais

• Com essa, fui!
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Tirinhas

,
-

-

-
.

PREVISAO DO TEMPO
,

Piadas'

Stress no avião

No meio de uma longa viagem, a aeromoça pergunta a um dos

passageiros:
- O senhor aceita uma banana split?
- Não, obrigado ... Eu sou diabético!
- Então que tal um pudim de leite condensado?
- Eu não posso! - repetiu ele - Sou diabético!
- Tudo bem - tornou a aeromoça - Que tal a sugestão da casa, ou

melhor, do avião? Um delicioso mousse de chocolate, com cobertura de
chantilly!

- Moça, você não está entendendo! - disse ele, começando a se

alterar - Eu sou diabético!
- Ah, eu sei de uma coisa que o senhor vai adorar: nossa torta de

limão! Uma delícia ...
- Porra! - grita ele, batendo no braço da poltrona - Eu já falei

umas mil vezes que sou diabético!
' .

- Será que você é surda? Eu não posso comer essas porcarias, eu sou
diabético! EU SOU DIABÉTICO!!!

- Regina! - grita a aeromoça, chamando uma de suas colegas - O

moço aqui tá uma pilha de nervos! Traz uma água com açúcar pra ele!

• Os Smurfs 2 - Anima ão - Dublado - 105 min -

Cinema
"

JARAGUÁ1>0 SUL PARK SHOPP1NG
ARCOPLEX 1
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - Aventura -

Legendado - 106 min - Censura: 10 anos - 14h40,
19h10,2�h20

ARCOPI:.EX2

Censura: Livre - 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30
ARCOPLEX3
• Minha Mãe é Uma Peça - Nacional - 85 rnin - Censura:
12 anos - 14:10, 16:00, 17:50, 19:40

• Wolverine: Imortal - Ação - Leqendado - 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 H o Mar de Monstros 16:3021 :30 - 3D - LEG - Aventura
• Meu Malvado Favorite2 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 19:20 22:00 - LEG - Fantasia
• O Concurso - 19:3021 :15 - NAC - Comédia
'Os Smurfs 2 -13:1015:1517:20 - DUB -Cornédía
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 13:40 18:45 21 :20 - LEG
• Wolverine: Imortal 16:1 O - LEG - Ação
• Os Smurfs 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 Smurfs 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 Smurfs 2 - 13:'00 15:00 - DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 14:30 16:45 19:15 21 :45 - DUB - Aventura
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 14:30 16:45 19:1521 :40 - DUB

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Q
.ns
C>
=
-

Q
CI)

Palavras Cruzadas
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�
Ensolarado

AMANHÃ

��MíN: s-e
MÁX: 200e Parcialmente

Nublado

� C
QUINTA

IJstâvel

MíN: s-e
�MÁX: 21°e
Nublado

� ,j�
Chuvoso

SEXTA
MíN: 7°e
MÁX: 22°e

Fontes: Epagri e Tempo Agora

A chuva
diminui e o
Céu encoberto com chuva na

madrugada emanhã, com
condição de neve no Planalto Sul.
No decorrer do dia, aberturas de sol
a partir do Oeste devido ao avanço
damassa de ar polar, frio e seca.

Vento de sudoeste a sul, moderado,
com rajadas de 60 a 80km/h.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

LUAS

• NOVA 6/8

CRESCENTE 14/8

., CHEIA 20/8

• MINGUANTE 28/8

2 4HORIZONTAIS
1. Pessoa que recebe liçóes / Meia .. , cédula
2. Material que serve de cobertura ao circo / Prejuízo

moral ou material
3. Ave da mesma ordem do jacu, arborícola, de car

ne comparável à do peru / Regulamento de Tráfego
Aéreo

4. Grande, em tupi-guarani / Calor forte, intenso
5. Gancho com várias pontas em forma de grandes an-

zóis
6. Que deixou de arder
7. Sigla do estado de Vila Velha e Marataízes Ilnstru

menta musical elétrico, de teclado com 32 teclas,
inventado em 1930

8. Proteção
9. Nazareno / Elemento de composição: boi
10. (Fig,) Anarquia / Em modalidades esportivas como

o handebol, o ponto obtido
11. Mamífero roedor da América do Sul, que fornece

pele apreciada / A que não falta nenhuma parte
12. Ainda bem! I O médico austríaco Sigmund (1856-

1939), o criador da psicanálise 11
13. Tendência a priorizar de modo exagerado a consi-

'

deração dos aspectos éticos na apreciação dos atos 12
humanos,

VERTICAIS
1. Argila avermelhada usada na indústria e em pinturas

rústicas I Aquilo que é corriqueiro, habitual
2. Cada um dos componentes de barro cozido de um

banheiro, como vaso sanitário, bidê, pia etc, / Peda
ço de madeira estreito e comprido

3. Substância gordurosa / Passar de uma região para
outra

4. Embarcação mercante de alto bordo / (Pato!.) Ausên
cia de função digestiva

5. Em certas modalidades esportivas, jogo ou série de
dois jogos, em que o perdedor sai da competição j
As iniciais do músico húngaro Franz (1870-1948'),
autor de ''A Viúva Alegre"

6. Rodeio / Aquele que é campeão em competição ou

modalidade esportiva pela terceira vez

7. Aquele que sofre de uma doença do coração / A atriz
Ester

8. Afinado, harmonioso / Transpiração malcheirosa
9. Ceder gratuitamente a outra pessoa / Franzido,

II

II
II

II
,

II

II

2

3

4

5

fi

7

9

10

13

3 5 7 8 96
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Cassiano avisa a Alberto que ele só verá Laurinha acom

panhado por Lindaura. Doralice propõe a Quirino que eles se

divorciem, e manifesta interesse em levar William com ela.
Guiomar tenta convencer Alberto a procurar ajuda para se tra
tar. Dionísio afasta Alberto e assume a presidência do Grupo
em seu lugar. Cassiano comenta com Ester que Alberto preci
sa de ajuda. O delegado avisa a Alberto que Hélio confirmou
o depoimento de Dionísio. Alberto diz a Hélio que Dionísio não
dará o dinheiro que prometeu a ele. Hélio pede ao delegado
que ligue para seu advogado.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Bento tenta impedir Fabinho de atear fogo na Toca do

Saci, mas bate a cabeça em um móvel e desmaia. Giane tem
um mau pressentimento com Bento. Érico expulsa Natan da
casa de Verõnica. Maurício confessa que não acredita na rela

ção entre sua mãe e Érico. Renata fica arrasada ao descobrir

que seu ex-noivo foi morar com Verônica. Chica flagra Brenda
no quarto de Glória. Fabinho desiste de atacar Bento, depois
de ler uma mensagem de Malu. Amora vai atrás de Bento. Da
máris pede para Lucinda e Tina cuidarem dela. Socorro des

trata Douglas. Perácio entrega a Rosemere livros sobre artes.

Tio Lili fala para Wilson que todos querem que ele reate com

Charlene. Amora encontra Bento desacordado e decide atear

fogo na Toca do Saci para incriminar Fabinho. Pau de Jacu in

veste em Damáris. Cardoso passa mal, e Lara o ajuda.

• AMOR ÀVIDA - GLOBO - 21H
Bruno vê Alejandra e se mantém escondido. A vilã diz para

Ninho que Paloma chegou ao Peru sozinha. Paulinha sente-se

mal, e Ninho cuida dela. Alejandra avisa a Ninho que marcará
um encontro entre ele e Paloma. Jonathan convence César a
continuar pagando o salário de Félix. Ordália afirma que aca

bará com o namoro de Luciano e Joana. Márcia confirma a

gravidez de Valdirene. Aline faz a cabeça de César contra a

Sangue Bom

Amora pede trégua a Ma'lu, mas instala uma câmera no quarto
Amora (Sophie Charlotte) eMalu (Fernanda Vaconcellos)

fazendo as pazes. Será uma visão? A it-girl entra no quarto da
irmã com a maior cara de sonsa e propõe que elas deem uma

trégua. "Chega de briga, vai. Por favor! ", dizAmora estenden
do o braço e, pasmem, Malu aceita! Madá (Fafy Siqueira) fla-

farmlia. Alejandra indica para Paloma onde ela deve se encon
trar com Ninho. Félix tenta seduzir Eron para que ele o ajude
na auditoria. Jacques ouve Edith e Aline falando de Félix. Atmo
é libertado e vai para a casa de Márcia.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
As meninas decidem ir ao quarto para ver se está Mili me

lhor, Bia e Pata ficam com os meninos na sala. Mosca, Rafa
e Binho contam a garota sobre a passagem secreta que leva

para o porão. Bia entra na passagem e os meninos a trancam
no porão. Bia fica revoltada e os garotos se divertem com a

situação. Pata fica preocupada com a atítuoe do irmão e dos

amigos. A pequenina sabe que eles podem receber um casti

go. Mosca tranquiliza a todos e diz que não acontecerá nada.
No porão, Bia conhece o lugar e acha tudo horrível. Pata pede
para o irmão tirar a amiga do lugar. As meninas voltam para a

sala e o garoto não consegue tirar Bia do porão. Junior e Carol
aparecem, As chiquititas perguntam se o casal fez as pazes, O

rapaz explica que não encontrou Carol porque precisou levar
sua irmã, Gabi, no hospital. Carol tranquiliza a todos e diz que

agora está tudo bem. Para fazer com que as amigas saiam da

sala, Pata diz para todos irem jogar queimada. Cris e Ana vão
falar com Junior no portão do orfanato. As meninas convidam
Junior para a festa de aniversário de Mili.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Rosália e Benito ficam surpresos com o novo visual de

Xepa. Benito leva Xepa ao jantar de negócios. Vitor Hugo diz
a Júlio César que decidiu voltar a morar em casa. A antiga en

fermeira do hospital liga para Pérola. Matilda e Xepa discutem
sobre o jantar, Cíntia fica preocupada ao ver Édison bêbado. Lis

pede ajuda à Yasmin e vai até a casa de Xepa conversar com

Rosália. Camila flagrá Graxinha beijando Inocência. Dorivaldo,
Ângelo e Terezinha reclamam com Matilda sobre a forma como
ela tratou Xepa. Dafne fica chateada com Graxinha após ele

convidar Inocência para seu shaw. Graxinha diz a Dafne que ele

pode ser o pai verdadeiro de Gisele. Vitor Hugo conta toda a ver

dade sobre Rosália para Júlio César e diz que ela pode ter en
gravidado. Após discutirem, Lis dá um tapa no rosto de Rosália:
Júlio César diz a Vitor que ele deve assumir ofüho de Rosália.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas.

"Estou perto da
morte" diz Tyson

Em uma coletiva de imprensa em Nova
York na última sexta, Mike Tyson admitiu

que está com problemas para se manter só
brio. "Quero mudar minha vida, quero viver
'uma vida diferente. Quero viver uma vida
sóbria. Não quero morrer. Estou perto de
morrer porque sou um alcoólatra viciado",
disse o .ex-campeâo dos pesos pesados. Ele
já esteve em clínicas de reabilitação mais de
três vezes. No dia da coletiva ele disse estar

sóbrio ,a mais de seis dias. O tema central da
coletiva foi, a promoção de um card de luta

que ele está tentando emplacar através de
.sua empresa, aJron Mike.Productions, . . _ ... _ . _

WagnerMoura
aparece careca

WagnerMoura é um verdadeiro camaleão
. das telonas e em seu novo filme, Serra Pelada,
não poderia ser diferente. No sábado (24), foi
divulgado o trailer oficial do longa nacional e
que mostra Wagner Moura careca no topo da

cabeça, apenas com duas "faixas" de cabelo
nas laterais, interpretando um bandido que
alicia pessoas para o garimpo. O filme Serra
Pelada foi dirigido por Heitor Dhalia e traz Ju

liano Cazarré, Sophia Abrahão e Matheus Na

chtergaele também no elenco, para retratar a
vida dos homens que viajavam à Amazônia na
década de 1980 para viver o sonho do garim
po. O filme estreia em outubro.

gra a cena e não entende nada. Quando a patricinha vai para o
quarto, Malu então explica que ela fingiu aceitar só para con

seguir provas do envolvimento deAmora no incêndio da Toca
do Saci. Mas o que elas nem imaginam é que tudo é mais um

plano da it-girl, que instalou escuta no quarto da estudante.

20/3 a 19/4 - Fogo
Pela manhã, aproveite as boas

chances de devem surgir para fe
char negócios e ganhar dinheiro.
Um projeto mais conservado será
um bom investimento. À noite,
você estará mais falante, o que
favorece a paixão, inclusive um

amor à primeira vista. Cor: preto.

20/4 a 20/5 - Terra

Se você se esforçar e mostrar
que é confiável, pode se sair me
lhor no trabalho na parte da ma
nhã. Ficará mais fácil conversar
sobre assuntos sérios. À noite,
porém, seu ciúme pode falar mais
alto e atrapalhar uma paquera ou

provocar atritos a dois. Cor: vinho.

Libra
23/9 a 22/10 -Ar

De manhã, seguir seu sexto

sentido será a melhor maneira
de evitar problemas, inclusive no

trabalho. À tarde, concentre-se

nas suas tarefas e prefira trabalhar
sozinho(a). Um clima de aventura
vaimarcar esta noite, favorecendo
a paquera e a união. Cor: creme.

•• -e-Ó:

Escorpião
2;3/1Oa21/11-Água

Mostre que leva o trabalho a

sério e dedique-se mais às tare

fas que pode realizar em equipe,
assim, tudo vai fluir melhor. Mas
fique de olho na concorrência, que
não será pequena. A dois, paixão
em alta. Mas cuidado com os de
sentendimentos. Cor: vermelho.

,22/11 a21/12-Fogo
Seu sucesso vai depender do

seu esforço, portanto, concentre
se em suas tarefas. Quanto mais
você se dedicar ao que faz, melhor
será o resultado.À noite, um rela
cionamento sério recebe energia
positiva. Se está SÓ, vai sonhar com
sua alma gêmea. Cor: laranja.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Hoje, você conta com a sorte e

com seu carisma para se destacar
no trabalho.Ànoite, porém, talvez
tenha que fazer alguns sacri:ficios
no campo amoroso. Não seja ego
ísta e fique ao lado da pessoa ama
da, oferecendo apoio para o que
ele precisar. Cor: marrom.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Se trabalha nos negócios da

familia, o dia vai render mais. Po
rém, se não é o caso, fique de olho

para não deixar que assuntos fa
miliares atrapalhem a sua concen

tração.Ànoite, a Lua aumenta seu
.

magnetismo: ótima notícia para o

coração. Cor: marrom.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

No trabalho, vigie suas pala
vras e aposte na diplomacia. Vai
sermais fácil colocai as tarefas em
dia, principalmente se agir com
disciplina. À noite, curta o seu par
no seu canto, Se está SÓ, umparen
te pode te apresentar alguémmui
to interessante. Cor: bege.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

No trabalho, concentre-se em

atividades que pode desenvolver
sem ajuda e tenha cuidado com

rivais e inimigos. O clima continua

pesado, portanto, fique na sua. À
noite, seu charmevolta abrilhar!A
paixão e a paquera recebem boas

energias. Cor: cinza.
.

Câncer
,21/6a21/7-Água

Como terámais facilidadepara
se expressar, mostre suas ideias
'e defenda seus pontos de vista,
sempre com objetividade e bom
senso. À noite, a vontade de se

isolar deve crescer. Aproveite para
ficar em casa. É melhor adiar um
encontro amoroso. Cor: creme.

Leão
22/7.a 22/8 - Fogo

Bom dia para conversar e tro
car ideias comos colegas no traba
lho. O diálogo será a melhor ma
neira de conseguir o que deseja. À
noite, reserve um tempo para se

encontrar com os amigos. Nos as
suntos do coração, é melhor ficar
longe de aventuras. Cor: laranja.

.Virqerri
23/8 a 22/9 - Terra

Contatos com pessoas de lo
cais distantes podem trazer bons

frutos, inclusive nos negócios.
Conversas e acordos recebemboas

energias. À noite, a vontade de se

aventurar pode atrapalhar a rela
ção. Cuidado com excesso de oti
mismo. Cor: vermelho.
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica ê daniell.cinema@gmail.com

Daniel Medeiros

Invasão à Casa Branca
Opresidenteamericano está
em alta nos cinemas
atualmente. Nesse ano,
duas produções distintas
(mas bastante similares)
foram feitas com a

temática do ataque à
Casa Branca. Enquanto
O Ataque, dirigido por
Roland Emmerich (2012)
e estrelado por Channing
Tatum (Anjos da Lei)
não chega aos cinemas,
aproveito para falar sobre Invasão à
Casa Branca, que estreou há alguns
meses e chegou agora às locadoras.
O roteiro acompanha Mike Banning
(Gerard Butler), um ex-agente de

segurança do presidente americano
(Aaron Eckhart) que foi afastado
depois de uma tragédia (um dos

poucos momentos de surpresa do

longa). Porém, quando a Casa Branca
é invadida durante uma reunião do
presidente com um representante
político da Coréia do Sul; Banning
tem sua chance de provar seu valor, e
ganhar não só o seu antigo emprego de

volta, mas também a sua dignidade.
Quem já assistiu a alguns filmes <'

com essa temática já deve adivinhar
o rumo que a trama leva, e não é
nada surpreendente perceber que os

Clique animal

ADOTE! Essa lindinha está abrigada em um

galinheiro pequeno após ter sido resgatada
no Rio da Luz. Ela já tomou banho e está

esperando alguém que possa lhe dar um la.r
com muito amor e carinho. Se você puder
adotá-Ia, entre.em contato com Carlos

Araujo através do 8477-9899 ou 3370-9657'

roteiristas não fazem questão nenhuma
de desviar desse caminho. Sendo assim,
a temática extremamente patriótica (algo
que também era esperado) é escancarada
na tela durante o tempo todo, apontando
a visão bastante limitada que os

roteiristas têm em relação à política
internacional. Em certo momento

alguém constata tristemente que os EUA

"perderam a Coréia do Sul", como se

esse fosse um território pertencente aos

Estados Unidos.
Já o cineastaAntoine Fuqua (que
chamou a atenção com Dia de

Treinamento, mas nunca mais fez
nada que justificasse esse sucesso)
também faz a sua parte ao retratar

esse patriotismo exacerbado (e um
tanto irritante aos olhos estrangeiros)
ao simbolizar a queda e ascensão da'

esperança americana através de imagens

da bandeira tremulando
em câmera lenta, uma
simbologia um tanto batida,
diga-se de passagem.
Não só isso, mas as

supostas reviravoltas que o
roteiro propõe são não só

previsíveis como totalmente
injustificáveis: em certo

momento, um personagem
vai explicar os motivos que
o levaram amudar de time
e sua argumentação não faz
sentido algum. E o pior é

que o roteiro ainda faz questão de inserir
uma suposta redenção para esse mesmo

personagem, o que só piora as coisas.
Nem mesmo nos quesitos técnicos
Invasão à Casa Branca empolga. Com
exceção da meia hora inicial (onde
acontece a tal invasão do título), o
restante das cenas de ação são bastante
simplórias, e ainda contam com os efeitos

especiais fajutos que parecem terem sido
extraídos de um jogo de PlayStation 1.

Fica aqui a
, expectativa para
que O Ataque se

saiamelhor.

Direção: Antoine
Fuqua. Elenco:
Gerard Butler,
Aaron Eckhart,
Morgan Freeman.

ME LEVA PRA CASA!

Billy não tem o olhinho

esquerdo, mas é muito
lindo, carinhoso e

querido. Já sofreu
abandono e agora
precisa um lar de muito
amor. Tem 4 anos de

idade, porte médio (12
kg), vacinado e será

-

castrado.Contato: Maria
no telefone 3376-6400

. VARIEDADES
TERÇA.FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2013

27/8

Aline Silveira

Ana Luisa Ezpezim dos
Santos

Carlaile Radtke

Ednéia Menon

Flávia Drews

Flori G. Henklein

GilmarGeorg
Ivo Ristau

Jackson Grimm

Janete Candido
Jose da Silva
Jubiraí Clovis Fritzke

Kinberlly T. Lopes
Leandro Gasperi
Lyra Gaulke
Márcia Maas

Marinaldo de Luca

Marlete Pickler
Ovidia Becker

Ringard Bonow Kraisch,
Sara Kruqer ,

Teodoro Ruda

Vania M. Künzel

Cu.riosidade
27 de agosto ...

... é o 2390 dia do
ano no calendário

gregoriano. Faltam 126

para acabar o ano. Dia
do Psicólogo - (aniversário
da regulamentação desta
profissão através da Lei
4.119/64). Dia do Corretor
de Imóveis. Dia da

Limpeza Urbana. Santos
do dia: Nossa Senhora dos
Prazeres, Santa Mônica de

Hipona e São Fortunato.
1828 - Reconhecimento do
Brasil à independência do
Uruguai, que outrora fora a

Província Cisplatina. 1955-
Lançado o Livro Guinness
dos Recordes, iniciahnente
como brinde aos

consumidores da cerveja
Guinness. 2003 - Marte

atinge a menor distância
da Terra em quase 60
mil anos, passando a

aproximadamente 55 768
006 km. Fonte: Wikipedia
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II STOF�t\ E VARIEDADES
TERÇA-FEIRA. 27 DE AGOSTO DE 2013

No dia 25 de agosto comemoramos o

dia do feirante. A esses profissionais
prestamos uma homenagem. As feiras
livres são um momento exclusivo de

comunicação entre produtor e consumidor

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

Laudir Lasta e Dérli Andriélli MartineUo

completaram, no dia 26 de agosto,
dois anos de namoro. Parabéns!

Hoje, dia 27 de agosto,
é comemorado o Dia

do Corretor de Imóveis.

E, por isso, a WS

Imóveis, de Guaramirim,
parabeniza a sua

equipe. Na foto: Diego
Freitas, AltairWeber,
Sarah Weber, Chana

Mara Demeciano, Luiz
Gonzaga e Rafael Kremer

Angela Rita
Bento está de
aniversário
neste dia 29.
Ela recebe a

homenagem do
marido Agenor
Bento e filhos

Loir, Luciana e

Vanessa Bento.

Parabéns,
·saúde e muitas
felicidades!

KEll.Y ERDMANN/ENTRELINHASIDMJLGAÇÃO
/1IV'

-

Parabéns
a Johanna
Michele

Kone",que Anthony
aniversaria completa 10

dia 28. "Muitas anos neste

felicidades dia 28 e já
e receba o comemorou

abraço de com amigos e

todos os familiares, com
familiares super festa,
e amigos e no sábado.

em especial Ele recebe os

de seus pais parabéns e

Osnildo e o carinho da

Maria I. S. mana Rafae"il
Konell e seu e dos pais
namorado .Juce e Sandro
Leandro Schalinski

Os familiares
e amigos da
Escola de

Música Jazz
Band Elite

parabenizam
Daiane
Keiser

Roscoche.
No dia 25 ela
comemorou

16 anos.

Todos

desejam
"' .fftLiclda.d.esl ..

Os familiares
e os filhos

Sofia e Otávio

parabenizam
Rafaela Blunk.
No dia 17 ela
comemorou

mais um

aniversário. A
família deseja
felicidades e

.tudo de melhor

sempre.
Na foto, com a

filha Sofia
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NA ESPE DE

INFRAESTRUTURA

Em Jaraguá do Sul, 380 quilômetros das vias urbanas e rurais não têm pavimentação

l)oeira, lama, buracos, Essas

� são. as três reclamações cons
tantes no. repertório. de quem
reside ou precisa transitar conti
nuamente ao. longo de ruas não.

pavimentadas. Por isso, a cober
tura asfálticacostuma serum dos

pedidos da população. mais re

correntes quando. se trata deme-

lhorias na área de infraestrutura.
De acordo com o. secretário.

de Urbanismo. de Prefeitura de

Jaraguá do.Sul, RonisBosse, essa
demanda é, anualmente, um dos

grandes pleitos da comunidade;
No. entanto, a execução. do. servi
ço exige investimentos altos po.r
parte da administração. pública.

Tanto. que, somente entre

o.s meses de janeiro. e junho. de
2013, foram injetados mais de

R$ 18 milhões na pavimenta
ção. e no. recapeamento de es

tradas no. município, Mesmo.

assim, no. perímetro. urbano, a
cidade ainda possui 498 vias de
terra, montante que representa

151,77 quilômetros de extensão,
Já nas áreas rurais, essa soma

chega a 232 quilômetros contra .

apenas 39,5 quilômetros com

cobertura asfáltica.

Segundo. levantamento. da
Secretaria de Obras, Jaraguá
do. Sul tem 363,83 quilômetros
de vias cobertas por asfalto.

FOTOS LÚCIO SASSI

No Bairro Rio Cerro, falta de infraestrutura nas ruas incomoda moradores e motorlstas,

PAVIMENTAÇÃO FINANCIADA

Paralelamente ao. progra
ma Nosso Asfalto, gerenciado.
pela Secretaria de Obras, a

Prefeitura de Jaraguá do. Sul
também busca pavimentar
ruas através de financiamen
to.s. De acordo com o. secretá
rio. de Urbanismo, Ronis Bos

se, há em trâmite um projeto.
que pleiteia R$ 46 milhões

junto ao. Ministério. das Ci-

dades. Este valor, caso. seja
repassado. ao. município, será
investido. em ruas estruturais,
nas quais já existe ligação. de
água e esgo.to. e presença de

transporte coletivo.
Com este montante, o. ob

jetivo, segundo. Bosse, é pa
vimentar 23 novas vias e ga
rantir o. recapeamento de oito
ruas. A benfeitoria não. gerará

custo. adicional aos moradores, aguarda a aprovação de mais
sendo. que o. pagamento. ficará uma solicitação, esta feita ao.

sob responsabilidade da admi- Fundo. de Desenvolvimento

nistração pública municipal. dos Municípios, do. Governo
"Ternos a expectativa de que o. do. Estado. de Santa Catarina.

Ministério. liberará o. valor to- Com o. pedido, a Prefeitura

tal, se isso. não. acontecer, não busca angariar R$ 5,8 mi

poderemos atender a todas as lhões a serem investidos na

vias elencadas", complementa. pavimentação. das principais
Nos mesmos moldes, a Se- avenidas da cidade. Ambos os

cretaria de,Urbanismo iainda: r [ projetos aguardam aprovação,

PROGRAMA
ESTIMULAOASFALTO

Uma das formas sugeridas pela
administração. pública para a po

pulação pleitear a pavimentação.
de ruas é por meio. do. programa
Nosso Asfalto. Através de um abai

xo-assinado, os moradores podem
solicitar a melhoria junto. à Secre
taria de Obras, que repassa a pe

tição. à Infrasul, responsável pelo.
serviço. no. município. desde 1996.

Porém, para que o. requerimen
to. siga adiante, é necessária uma

adesão. de, pelo. menos, 80% dos
residentes ria- via. 'A concordân
cia precisa ser legitimada em uma

reunião. entre os interessados e a

empresa. Depois, caso. isso. ocorra,
o. pedido entra na fila de execução.

Atualmente, o. valor do. metro.

quadrado. de asfalto. custa R$ 59.
Este total deve �er multiplicado.
pela largura da estrada e, poste
riormente, dividido. em três. A pri
meira parcela é paga pelo. morador
do. lado. direito, a segunda cabe ao.

da esquerda e, por fim, a terceira

parte fica com a Prefeitura.

Segundo. o. subgerente da Secre
taria de Obras, Alcides Donat, no.

momento, a fila de espera não. pode
ser considerada longa, "Ternos cer

ca de 30 ruas com projetos prontos.
Mas, são. vias onde o. Serviço. Autô
nomo de Água e Esgoto (Samae)
ainda não. fez a instalação. de rede de
esgoto. Hoje, possuímos uma ordem
de não. pavimentar sem esse serviço.
finalizado.", explica. Além dessas

vias, o. município. também possui
mais de cem estradas nas quais não.
.houve adesão. suficiente por parte
da população. "O principal proble
ma é a falta de condições financeiras
de arcar com os custos, Contudo, o.

valor não. está fora da realidade. É o.

preço. de mercado.", enfatiza.

IJSTADEPRIORIDADES
A União. Jaraguaense das Asso

ciações de Moradores (Ujam) está
produzindo uma lista de priorida
des na qual vai especificar as me

lhorias mais solicitadas pela po.

pulação referentes a cada bairro. e
setor da Prefeitura. De acordo com
Laércio. Machado, presidente da

entidade, quando. esta relação. es
tiver finalizada, a intenção. é entre
gá-la ao. prefeito. Dieter Janssen.

Por enquanto, o. que já se percebe
é um volume significativo. de pedi
d9S nas áreas de saúde e educação.
e melhorias na infraestrutura, com
ênfase na pavimentação. de ruas,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ocr 18e19
www.ocponline.com.br

Bairro Vila Lalau é um diferencial em Jaraguá do Sul

por ser o único com todas as ruas asfaltadas

POEIRA INCOMODAMUlTAGENTE

Morando no bairro com mais
vias não pavimentadas do município,
Marli Gielowestá acostumada com os

incômodos trazidos pela situação. Se
gundo ela, a poeira é o principal deles
e nunca consegue ser vencida. "Preci
so limpar a casa todo dia", diz.

Assim como ela, Ademir Gielow
também reside na Rua Amandus

Renger, no Rio Cerro, e tem sido obri

gado a conviver com o pó, a lama e os

buracos comuns às estradas de terra.

"Aqui, ninguém nunca veio falar so
bre asfalto. Não houve mobilização
também. Mas, acho que� deveriam

pavimentar, pois o movimento tem

sido intenso e temos várias empresas
se instalando", explica. Já Elizangela

Soares, que também mora nas pro
ximidades, gostaria de contar com a

cobertura asfáltica na estrada para
deixar seu trajeto ao trabalho mais

agradável. Ela percorre de bicicleta,
diariamente, parte da rua e precisa
desviar da poeira espalhada pelos veí
culos, bem como da lama acumulada
nas laterais em dias de chuva.

O cenário visto por Rosiléia Rei

ter, que reside na Rua Aurora, tam
bém no Rio Cerro, é semelhante.
"Para nós, moradores, têm sido ruim
conviver com isso, mas para a esco

la, acho ainda pior", resume. A.via,
ainda não pavimentada; dá acesso à
Escola João Romário Moreira, uma
das principais do bairro.

COMABICICLETASEMPRE QUEBRADA
Outro bairro que ainda apa

rece na lista dos que possuem as

maiores quilometragens de ruas

sem pavimentação é o Três Rios
do Norte. Por ele, transita, quase
todos os dias, Gelson Bussolaro,
Ele mora na localidade de Tifa
Schubert, porém, percorre a Rua

Augusto Schwartz para chegar ao

VILALALAUTEM

IOOOÁlDE PAVIMENTAÇÃO
Recentemente a Prefeitura de

Jaraguá do Sul atualizou os da
dos referentes àpavimentação no
município. De acordo com o sub

gerente da Secretaria deObras de
Jaraguá do Sul, Alcides Donat, o
Bairro Vila Lalau é atualmente o

único da cidade com 100% das
ruas pavimentadas. Este mes

mo mapeamento indicou que o

Centro ainda tem 588 metros

de estradas sem asfalto, parale
lepípedos, lajotas ou concreto,
que são outros materiais usados
na cobertura de vias na cidade.

Completando a lista, aparece o'

Czerniewicz, com 200metros fal

tantes, e o Nova Brasília, no qual
restam somente 70metros.

Do lado contrário do levanta
mento, está o Rio Cerro. O bairro
soma 14 quilômetros de ruas de
chão batido. A segunda posição
do ranking é ocupada pelo Ja

raguá 99 e Barra do Rio Cerro,
cada um com dez quilômetros de
vias não pavimentadas. Logo err;t
seguida, tendo nove quilômetros
nestas condições, figuram João
Pessoa e Três Rios doNorte.

Rosiléia reclama do estado da Rua Aurora, usada
por alunos da Escola João Romário Moreira

Ainda dá um pouco
de pó, mas, no
tempo que não tinha

asfalto, era ruim.

Maria 9&szt. moradora
do Bairro Vila! Lalau

Gelson Bussolaro
reclama dos buracos na

Rua Augusto-Schwartz,
no Três Rios do Norte,

local de trabalho. Ao contrário dele, a aposenta-
Sabendo que osburacos davia, --daMaria Beszi guarda, apenas nas

ainda não asfaltada, prejudicam o . lembranças, inconvenientes como
funcionamento dos automóveis, a poeira, a-lama e os buracos. Ela
ele prefere se locomover de bici- é moradora do Bairro Vila Lalau,
cleta. No entanto, também precisa o único da cidade que está 100%
levá-la ao conserto quase todas as pavimentado. "Ainda dá um pou
semanas. "Estraga tudo, os aros, co de pó, mas, no tempo que não

pneus, pedais", explícar. i. II ; J; ;',: J' � I tinhaiasfalto,eramim", afirma.

BAIRROS COM MENOS

PAVIMENTAÇÃO
• Rio Cerro: faltam 14 km

• Jaraguá 99: faltam 10 km
• Barra do Rio Cerro: faltam 10 km
• Três Rios do Norte: faltam nove km

• João Pessoa: faltam nove km

BAIRROS COM MAIS

PAVIMENTAÇÃO
• Vila lalau: totalmente pavimentado
• Nova Brasília: faltam 70 metros

• Czerniewicz: faltam 200 metros
• Centro: faltam 588 metros

Fonte: Secretaria de Obras
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Comércio pode ter
0800 para denúncia
CRIME Donos

de armarinhos e

mercados de bairro

estão preocupados
com o alto índice de

furtos na região

Débora Remor

Para envolver comer

ciantes, funcionários e

operários que trabalham
em Jaraguá do Sul, a Po

lícia Militar tenta abrir
um novo canal de comu

nicação para denúncias e

informações locais. A cor

poração aposta no projeto
Observatório de Inteligên
cia, que pretende capacitar

.. trabalhadores que identifi

quem atitudes suspeitas e

tenham um vínculo direto
com os policiais militares.

Proprietários de arma
rinhos e de mercados de
bairros estão preocupados
com o crescente número de
furtos em estabelecimentos
e pediram a PM mais aten

ção ao comércio. "O prejuí
zo é incalculável, já que em

muitos casos o furto nem é

percebido pelo comercian
te. Em um mercado da Vila

Lenzi, o proprietário flagrou

EDUARDO MONTECINO

Comandante da PM, Gonçalves aposta
no treinamento de informantes e central de informação

três vezes asmesmas pesso
as tentando furtar", lamen
tou o diretor da Câmara de

Dirigentes Lojistas (CDL),
Fábio Cristiano Stein.

O CDLjá tem um siste

ma de alerta para casos de

cheques furtados ou frau
des. "Enviamos li todos do
comércio as características
das pessoas suspeitas e os

documentos. Com a pos
sibilidade de implantar
um 0800 ou um aplicativo
como o Whatsapp, seria
um diferencial, um canal

específico para o comércio
com a PM ", explicou Stein.
"Também queremos dispo-

Moto<:icleta
Baianomorre naMarechal

O baiano Ricardo Car

doso Sampaio, de 26 anos,
morreu na hora ao bater a
moto em uma árvore, quan
do transitava pela Avenida
Marechal Deodoro da Fon

seca, na noite de domingo.
O motociclista teria perdi
do o controle do veículo e

nibilizar as imagens das câ
meras de dentro das lojas à
polícia, para que ela tenha
dados mais concretos."

O foco principal do Ob
servatório de Inteligência
é mesmo a capacitação de

pessoas. "Temos treinado

policiais militares para ati
vidades de inteligência e

queremos capacitar as pes
soas, de dentro das empre
sas, para que elas possam
trabalhar como um filtro
e trazer informações rele

vantes", destacou o coman
dante do 140 BPM, José
Luiz Gonçalves da Silveira.
"Com este centro de con-

vergência de informações,
a população pode ajudar na
identificação de casos sus

peitos e podemos investir
na prevenção de crimes."

Ele salienta que o proje
to - pioneiro na corporação -

vai começar a fase piloto em
breve, com a capacitação de
cerca de 30 pessoas, chama
dos sensores de inteligência.
Em um segundo momento,
a idéia é dar embasamento
a outras pessoas da comu

nidade, para que elas levem

informações aos sensores,
formando assim uma rede

que alimenta o setor de inte

ligência da PM.

Homicídio

Foragido é recapturado
colidido contra uma lixeira Um foragido, de 55 anos,
e depois em uma árvore. foi recapturado pela Polícia
A vítima, que trabalhava Militar na noite de sábado,
como vigilante, foi levada em Jaraguá do Sul. O ho
ao Instituto Médico Legal e mem responde a um pro
deve ser sepultada em Je- cesso por homicídio doloso,
quié, ondemora a família. A . na comarca de Blumenau,
moto Twister foi recolhida por ter atropelado e mata

pelo guincho.

do uma pedestre de 86 anos
quando dirigia

�

embriagado,
em setembro de 2001. Ele
foi abordado em um bar na

.

Rua João Planincheck e a

PM descobriu que existia
um mandado de prisão em

aberto contra o acusado.'

IOOgdemaoonha
Homem é preso por' tráfico

Um homem de 24 anos conduzia um moto pela Rua
foi preso pela PolíciaMilitar Urbano Rosa, na VIla Lenzi.

acusado de tráfico de dro- Com ele, a PM apreendeu
gas, na tarde de sábado, em quase 100g de maconha.

, Jaraguá do Sul. O suspeito Uma usuária de drogas, de
tentou fugir da abordagem, 22 anos, foi encaminhada a

por volta das 16h, quando delegacia como testemunha.
FATAL O jovem perdeu o controle da moto e bateu
em uma lixeira, depois no poste e morreu na hora

Décimamorte

Gripe A faz outra vítima
AgripeA causou amorte

de 10 pessoas na região. A
última vítima fatal foi uma
mulher de 46 anos, mora

dora de Corupá. Diagnosti
cada com o vírus H1N1, ela
estava internada hás mais
de 20 dias naUI1 do Hospi
tal São José.

A primeira morte causa

da pela influenza na região
também foi de uma paciente
de Corupá, registrada no dia
17 de julho. Jaraguá do Sul
e Guaramirim registraram
três mortes cada. Também

houve uma perda de vida
em Massaranduba e outra

em Schroeder.

Jaraguá do Sul soma

200 casos suspeitos. Des-

tes 65 foram confirmados
influenza. Até ontem, 20

pacientes do município
estavam internados e dois
em observação na UTI. Um
bebê de ltapoá deixou a uni
dade de tratamento intensi
vo do Hospital São José no

último fim de semana.
Mesmo com a oscilação

na temperatura, o diretor
da VIgilância em Saúde, Ja
ckson Jacobi, destaca que
a atenção precisa ser cons

tante. "O Vírus é circulante,
principalmente o H1N1;
que está aqui desde 2009",
disse. Nas últimas sema

nas, o número de suspeitas
diminuiu, mas a prevenção
precisa sermantida.

Negligência ...,]

Mães deixam filhos sozinhos
Quatro

.

crianças foram
deixadas sozinhas em casa,

na Vila Lenzi, em Jaraguá
do Sul, na madrugada de

domingo. Por causa do cho
ro, vizinhos chamaram a

PM, que localizou as mães
das crianças em uma cas

sa noturna no Bairro Água
Verde. Uma mulher de 28

anos, mãe de três crianças

com idades entre.três meses
e cinco anos, estava embria

gada e teria desacatado os

policiais. Ela e a outra mu

lher, mãe de um menino de
um ano e três meses, foram
denunciadas por abandono
de incapaz e negligência. O
Conselho Tutelar foi aciona
do e encaminhou as crianças
para a casa da avó.

Sem alarde

Chuva dá lugar ao frio
A chuva intensa que caiu

sobre a região de Jaraguá do
Sul deve dar uma trégua a

partir de hoje. A Defesa Ci
vil monitora o nível dos rios

que permanecem dentro do
limite aceitável. Nenhum
caso de desmoronamento
ou deslizamento de terra foi

registrado pelo órgão. Se

gundo dados colhidos junto
a estação EpagrijCiram no

Bairro Jaraguá 84, o volume
de chuvas entre a tarde de

domingo e a tarde de ontem
foi de 51milímetros, em 24h.
O estado de alerta só é dado

quando o acumulado chega
a 100 mm em 72 horas, so
ando alarme a moradores e

servidores da Defesa Civil.
"A previsão é que o tempo
melhore a partir de hoje. A
atenção agora é pelo frio in
tenso, que deve chegar esta
noite e se estender até sexta,
dia 30", alertou o secretário,
Marcelo Prochnow.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

\ �

De acordo com o que estabelece o artigo 15, do Estatuto da APA - As-

sociação Prática de Atletismo, o Presidente, através do presente edital,
convoca todos os associados a se reunirem em Assembléia Geral Ex

traordinária, que será realizada no dia 10 de Setembro 2013, terça feira,
na Faculdade Jangada, na Rua Presidente Epitácio Pessoa 676, centro,
Jaraguá do Sul-Se, em primeira convocação as 19:30 horas e em se

gunda e última convocação as 20:00 horas, a fim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia:

RICHARD HERMANN . PRESIDENTE.

1- Alterações estatutárias.
2- Alteração do quadro da Diretoria.

3- Assuntos gerais.
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Santo Antônio e

Kiferro fazem a

final do Varzeano
NA BRIGA Equipes deixaram pelo caminho a Ponte Preta e o Atlético AINEC

Lucas Pavin

TIm dois jogos emocionantes no
..c.campo da Vila Lalau, o Cam
peonato Varzeano de Jaraguá do
Sul conheceu seus dois finalistas
na tarde deste sábado (24). Santo
Antônio/Me Construtora e Kifer
ro levaram a melhor e decidirão o

'Troféu RaulValdir Rodrigues" no
próximo sábado, dia 31.

Na primeira semifinal, o fi
nalista foi conhecido apenas nas

cobranças de pênaltis. No tempo
regulamentar, Santo Antônio e

Ponte Preta ficaram no empate
em 2 a 2. Os gols do Santo An

tônio foram anotados por Ma

grinho e Ismael, enquanto Mar-

quinhos e Juci anotaram para
a Ponte. Nos pênaltis, o goleiro
Pato, do SantoAntônio, foi o des
taque ao defender duas cobranças
e ajudar o seu time a vencer por 4
a 3. "Já estamos desenvolvendo
um trabalho hámuito tempo.A fi
nal vai ser puxada. Nós queremos
esse título e vamos entrar focados.
Já vínhamos batalhando bastante
e chegamos por merecimento",
disse Pato.

No jogo de fundo, a Kiferro foi
mais eficiente e derrotou o Atléti
co Estrada Nova por 3 a 1, nesse

que é o maior clássico do futebol
amador jaraguaense.Artilheiro do
Varzeano, Maba, balançou as re

des mais duas vezes e foi o desta-

que da partida. Germano também
marcou eMagrão marcou o gol de
honra do Atlético. "Foi um belo

jogo, onde entraram em campo
dois grandes campeões. O nosso

grupo se dedicou muito para essa

vitória. O Santo Antônio também
é um bom time, mas queremos
o título. Precisamos manter essa

garra e união", afirmou Euclides,
da Kiferro.

A Fundação Municipal de Es

portesconfirmou a realização dos
últimos dois confrontos do Var

zeano para o campo do Botafogo.
Inicialmente será realizada a de
cisão de terceiro e quarto lugar, às
13h30, e posteriormente a disputa
do título, às lsh3o.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

,._

EMOÇÃO Santo Antônio, de Ismael, vai atrás de um título que não conquista há duas décadas
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AFONSO RODRIGUES/CORREIO LAGEANO

INVICTO Sport Jaraguá, de Zé Vitor (preto) ainda não conheceu
derrota no Campeonato Catarinense da Divisão de Acesso

CLASSIFICAÇÃO· TURNO

CAMPEONATO CATARINENSE
4'RODADA

Blumenau 2 x 1 Pinheiros
Oeste 1 x 3 Curitibanos
Inter de Lages 1x 1Jaraguá
NEC4xO Maga

"'<» BIÍ!lr.r.renra1Jll 7f 2 lL 3 2 Sa;m, S'RODADA

5l" Cbnil!i1ilamliJs 6 4) 2 (ill 2 a; S 3 5:�I"
6i!" ltiK 6 3 2 @ :n. 7f 5 2 @iii.H

31/8
15h - Maga x Barra-BC

õ'" l!l'esIE> 3 4) lL (ill 3 5 8 -3 �
$" I!!amial-IIIC (ill 3 «» I!» 3 (l]) 6 -6 (l},,(W" 1/9
!!J" 1IIr. (ill 3 l!lJ I!» 3 I!» :M. -:ll4)!il\,IDWID

15h30 - Curitibanosx Blumenau
15h30 - Jaraguá x Pinheiros
15h30 - Inter de Lages x NEC

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

SCJaraguá
Empate molhado em Lages

Em jogo marcado pela forte
chuva que caiu na Serra Catari

nense, o Jaraguá empatou com o

Internacional em 1 a 1, no Estádio
Vidal Ramos Junior, em Lages.
O Leão do Vale saiu na frente com

gol de Eric, aproveitando um rebote
do goleiro. Porém, no apagar das

luzes, o Inter arrancou o empate,
com o zagueiro Erlon, aos 46' da
etapa final.

"Sofremos um gol quando não

esperávamos, mas o time jogou
bem e com vontade. Estamos re

presentando muito bem a cidade
de Jaraguá do Sul. Agora é jogar

contra o Pinheiros e buscar a clas

sificação", disse o volante Piter.
Com o resultado, o Jaraguá

alcançou a marca de oito pontos,
em quatro jogos, e se manteve na

vice-liderança da competição. Já a

equipe lageana - que juntamente
com os jaraguaenses e o time do
Blumenau são apontados como

os grandes favoritos para o aces

so - é o terceiro colocado, com sete

pontos ganhos, mas com um jogo
a menos. O próximo adversário do
Leão doVale será o líderPinheiros,
no dia 10 de setembro, às lSh30,
no Estádio JoãoMarcatto.
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IMPIEDOSO Empurrado por 3 mil torcedores, Jaraguá Breakers não deu chances ao então melhor time do País

Breakers domina e

vence o Corinthians
IMPLACÁVEL Jaraguaenses não deram chances ao bi-campeão
nacional e quebraram uma lnvenclbllldade adversária de dois anos

Lucas Pavin

Com um público supe
rior a 3 mil espectado

res no Estádio João Mar

catto, o Jaraguá Breakers

(Avell/Madalena/Jaraguá
do Sul Park Shopping)
fez história no domingo
(25), pelo Campeonato
Brasileiro de futebol ame
ricano (Torneio Touchdo
wn). Com autoridade, os

'Quebradores' venceram o

Corinthians StearnrolIers,
atual bicampeão nacional,
por 26 a 7, quebrando uma

marca de 39 jogos conse

cutivos e dois anos sem

derrotas dos paulistas.
"O Corinthians é um

time duro, onde o ataque
,

e a defesa são muito bons.
Porém, a nossa linha de
fensiva foi excelente, já
que eles conseguiram ape
nas quatro ou cinco 'first
downs' o jogo todo. Acre
dito que nós vamos para
os playoffs, onde é outro

campeonato", afirmou o

'wide-receiver' Tiago Dal-
.

canale.
Com a vitória, a equi-

pe jaraguaense está na

liderança isolada da 'Con
ferência Bill Walsh' após
quatro partidas, já tendo
somado 163 pontos e so

frendo apenas 14 até aqui
na temporada regular.
Agora, os comandados
pelo 'head coach' Dennis
Prants, voltam a campo
somente no próximo dia
21 de setembro, quando
irão encarar o Tubarões do
Cerrado, em Brasília.

O Torneio Touchdo
wn é uma competição na

cional independente, que'

reúne 20 equipes de todo
o Brasil, divididas em

quatro grupos (ou Con

ferências). Os adversá
rios do Jaraguá Breakers
na "Conferência Bill
Walsh" serão Lusa Rhy
nos (49xO), Timbó Rex

(19xO), Juventude Gladia
tors (69x7) e Porto Alegre
BulIs. Além deles, os 'Que
bradares' enfrentarão três
times de grupos diferen
tes: Corinthians Steamrol
lers (26x7), Tubarões do
Cerrado e Ipatinga Tigres.

A partida foi gravada e

será reprisada em vídeo

tape pelo canal de televi
são fechado Bands Sports,
hoje (27), a partir das 17h.

Arena Force

Lutadores das academias de Jaraguá do Sul se destacam
Com embates de bom

nível, foi realizado no sá
bado (24) a terceira edi
ção do Arena Force, na

Arena Jaraguá. Catorze
lutas agitaram público
que compareceu ao lo
cal e protagonizaram a

marca de seis nocautes

técnicos. Sete lutadores
ingressaram no evento

representando acade
mias de Jaraguá do Sul e

apenas dois saíram der
rotados: William Lecin e

Luciano de Meira. Inclu
sive, a derrota de Meira
foi para o também repre-

sentante local Anderson
Adele. A equipe jaragua
ense Chiquinho Fight
Team encerrou o evento
com 100% de aproveita
mento. A vitória mais ex

pressiva do time foi con

quistada através de João
Paulo Guerreiro. Além da

Chiquinho, a Garra Sul e
Monte Jiu Jitsu também
festejaram as vitórias de
Anderson Adele e Guga
Meira. Na luta feminina,
uma das mais aguardadas
da noite, Juliana Aguiar
levou a melhor contra
Deise Lee. I I I I' ; ,) I ;' I : � : ; J. I I i
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Segunda Divisão
.

Resultados da quinta rodada
O Campeonato Regional

da Segunda Divisão de Ja

raguá do Sul teve sequência
neste fim de semana, com

jogos válidos pela quinta ro
dada. Confira os resultados
nas categorias 'Titular' e 'As
pirante': Rio Cerro (o) 2x2
(1) Atlético, Tupy (2) 2X2

(3) Rio Molha, VIla Rau (3)
4xl (1) Roma, Tecnopan (o)
lx6 (1) Flamengo, Avaí (2)
8xo (2) Grêmio Garibaldi,
Operário/Nova Geração (o)
3xl (o) Guarany, VItória/
Galácticos (1) ixr (o) Atlas
e Ponte Preta (W) txi (O) JJ
Bordados.

Futebol

Varzeano deGuaramirim
No domingo (25) ini

ciou o Varzeano de Gua

ramirim, com oito jogos.
Confira os resultados, nas
duas divisões: Sport Gua
rá zxt Juil Móveis, União
Jagunços 3x2 Bem Bola-

do, Bons Amigos 3><3 Djol
Fogão, Avaí 3xO Expresso
Caixa d'Água, Juventude
lx4 Força Jovem, Couve
Flor rxo Rio Branco, Beira
Rio lx3 Benfica e Cruzeiro
6xo Pinheiros/Lion.

Campeonato Sênior
Quatro jogos na rodada

Neste sábado (27),
ocorreu a quinta rodada do
turno do Campeonato Re

gional de Futebol Sênior.
No campo do João Pessoa,
o FixsuljGalácticos venceu
o Cruz de Malta por 3 a 1

e o Roma derrotou o Bel-

mec/Olicar por 1 a o. Já
no Estádio Cláudio Tomaz,
em Schroeder, o Flamengo
foi superado pelo Guarani
por 2 a t e o Jukar/NeiAu
tomóveis bateu o Unidos
por 3 a 2. O Bairro João
Pessoa folgou na rodada.

Atletismo

Oziel é bronze'em Brasileiro
Três jaraguaenses

participaram no fim de
semana do Campeonato
Brasileiro de Atletismo de
Menores Interclubes, re

alizado no Estádio Willie
Davids; em Maringá (PR).
Destaque para Oziel Silva,
,

que conquistou a medalha
de bronze na prova dos
Boomts rasos. Eduardo
Peters ficou fora da final
no lançamento de dardo.
Já Bruna Riga sentiu dores
no tornozelo e não partici
pou dos 100 metros rasos.

CiILMAR DE OLIVEIRA
Psicólogo
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LigaFutsal
AD Jaraguá vence e fica

perto da classificação
Em franca recuperação

após começar muito mal a

segunda fase da Liga Futsal,
a AD Jaraguá (CSMjPré
FabricarjMannesjFME)
venceu a Assoeva por 2 a O,
no sábado (24), no Ginásio

Poliesportívo, em Venâncio

Aires, no Rio Grande do Sul.
Os gols foram.marcados por
Renatinho e Hugo.

"Jogamos com a tradi

ção de Jaraguá. Sabíamos

que seria muito difícil, mas
existem pessoas que acre

ditaram em nós até o fim e

estão de parabéns. Espera
mos concluir em casa, com a

vitória sobre Concórdia. Va
mos em busca desse título",
afirmou o ala Renatinho.

Além da vitória, outro

fato marcante na partida
foi a presença de cerca de

75 torcedores de Jaraguá
do Sul, que se deslocaram
até o Estado vizinho para
incentivar o time. "Vence
mos urn jogo que era vida ou

morte. Felizmente levamos
a decisão para nossa casa.

Meus agradecimentos para
a torcida de todos e princi
palmente aos que enfrenta
ram onze horas de ônibus e

foram até Rio Grande do Sul
nos apoiar. Essa ajuda foi

fundamental", disse o golei
roDjony.

Com o resultado, a equi
pe comandada pelo técni
co Banana chegou os sete

pontos e está na segunda
posição do Grupo C, ultra
passando justamente os

gaúchos na classificação. O
último compromisso nesta

fase será contra o Concórdia

(líder da chave), nesta sexta
feira (30), às 20h, na Arena.
Uma simples vitória garante
a vaga na próxima fase.

Para avançar ao

mata-mata, basta
para a ADJ vencer
o já classificado
Concórdia, na sexta.

Fluminense

Deco se aposenta
Um dos grandes meias do fute

bol nos últimos anos, Deco, nascido
no Brasil e naturalizado português,
anunciou sua aposentadoria do fute
bol ontem, devido às inúmeras lesões
naatual temporada. Ele completahoje
36 anos, sendo 17 deles dedicados ao
futebol profissional.

Corinthians

Desfalque
Barcelona

Recuperado
O meio-campista Renato Augusto

vai passar por urna artroscopia no joe
lho direito e desfalcaro Corinthians por
urnperíodo de três a cinco semanas. De
acordo com o departamentomédico do
clube, o procedimento será necessário

por causa das dores das quais reclama
o atleta há poucomais de urna semana.

O Barcelona começou a semana

com boas notícias. Nesta segunda-feira,
urn dia após a vitória sobre o Málaga,
o argentino melhor jogador do mundo
LionelMessivoltou a treinar com o gru

po e, sem limitações, deve estar pronto
para a disputa da Supercopa, contra o

Atlético deMadri, amanhã.

CLASSIFICAÇÃO • TURNO

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO • TURNO

P J V E D GP GC SG A%P J V E D GP GC SC A%

20' ABC 11 17 2 5 10 13 29 -1622

Líder do campeonato

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró; GC - Gols

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

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

São Paulo 2 x 1 Fluminense

Bahia 2 x O Náutico

Atlético-MG 2 x 1 Portuguesa
Internacional 3 x 3 Goiás

Atlético-PR 2 x O Botafogo

11"RODAIIA

Ceará 2xO Guaratinguetá
ASA 4xOABC

Joinville l.xO São caetano
América--RN 2x3 Avaí

Boa 1xO Palmeiras

Paraná Clube lxO Sport
Atlético-GO lx1 AmériC&MG

Bragantino 1xO Chapecoense
Figueirense 3xO Oeste

Paysandu-PA lx2lcasa

'I

29 168 5 3 27 19 8 36 16 113
3'Grêmio 28 168 4 4 22 15 7 30 17 10 O 7

4' Atlético-PR +1 27 l�,J 6 3 28 22 6 4' Para0IÍ Cl!:!!2e 311 !7 8 6 3
,},,4K

5' Corinthians-l 26 16 6 8 2 15 7 8 54 5' Bóa +1 29 17 8 5 4 17. 17 O 57

6' Coritiba 24 16 6 6 4 20 17 3 '50 6° Joinville +1 27 17 8 3 6 29 19 10 53

7' Bahia +3 23 16 6 5 5 15 16 -1 48 7' América-MG -2 27 17 7 6 4 29 24 5 53

8' Internacional 23 15. 5 8 2 27 24 3 51 8' Figueirense 26 17 8 2 7 '3428 6 51

9' Vitória -2 22 16 6 4 6 21 23 -2 46 9° Avaí 26 17 7 5 5 25 23 2 51
.. 1

lO' Goiás-l 22 16 5 7 4 17 21 -4 46 lO' Icasa 25 17 8 1 8 25 31 -6 49

11'Vasco 20 16 5 5 6 23 27 -4 42 11' Bragantino 25 17 7 4 6 18 17 1 49

12' Atlético-MG +2 19 15 5 4 6 15 19 -4 42 12'Ceará +2 21 17 5 6 6 21 21 O 41

13' Santos +2 19 144 7 3 16 12 4 45 13'ASA+3 19 17 6 1 10 20 28 -8 37

14' Flamengo-2 19 16 4 7 5 17 17 O 40 14'Oeste-2 19 17 5 4 8 14 25 -1137
15' Fluminense -2 18 16 5 3 8 -3 38 15° Guaratinguetá -2 18 17 5 3 9 20 27 -7 35

17 -7 16' Atlético-GO -1 17 17 5 2 10 13 24 -1133

17'-S-ilô""Cáé 9' 11 21-:rg-
18' PaYSii!pdu 3 10 19.28 -9 29
19· 6 7 17 26' -9 31

ClassIflcados para a Ubertadores

r- .

RebaIXados Páraa Sériea
-�

.

:l6"ROOAIÍA
Flamengo O x 1 Grêmio

Ponte Preta O x 2 Cruzeiro

Santos 2 x O Vrtória
Criciúma 2 x 1 Coritiba

Vasco 1 x 1 Corinthians

lê!.hWH+i.pikfB#tr!·�5 Rebaixados para a Série C
Lanterna do campeonato

Power IRlports
Blumenau • Sal. Camboríú • Jar�uá do Sul

Joinvitle • Florianópolis' Sao José

Lanterna do campeonato

'Exoneração de responS<)bilidade; o modelo Kia (erato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modeias do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship satistation Study da
J.D.Power. O estudofoi baseado emmais de 6.500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veículos de passeio no Brasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de diemes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site WWW.jdPOWerdObraSil.com.Fonte;J.D.PowerandAsSOCiates.MaiSAltasatisfaçãoRespe ••te os ürnttes de vetoc •.dade _(
Geral doOiente para fabricantes de veículos de passeio. Declaração de Consumo de Combustível emmnformidademm a Portaria Inmel(D1f 'p.HlI<!QJ;3. _ 1 .;
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BAILE DOS CORRETORES DE IMÓVEIS
AAIJS (Associação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul), promoveu no último sábado, no Baependi, o primeiro baile da entidade.

Com o objetivo de fortalecer ainda mais a categoria, na ocasião também foram homenageados os ex-presidentes.
O atual presidente da AIJS, Luiz Sérgio de Assis Pereira Junior conduziu a solenidade e reforçou a contribuição e responsabilidade

dos corretores de imóveis. Estavam presentes no baile, empresários, corretores de imóveis, eREel/Se e personalidades políticas.
FOTOS LUCIO SASSI

Secovi dá sua contribuição através de seu
representante Luiz Sérgio;
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