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Câmara projeta
gastoscom TV
Contrato anual de R$ 384mil
com a empresa responsável pelas
transmissões ao vivo das sessões
deve ser renovado. PÁGINAi

Literatura
Parceria para
contar um crime

'.

Região
DIC desmonta

.

.. rede d� tráfico
.

Depois de quase setemeses de
investigações policiais cumpriram ,

.

cincomandados de prisão em
Jaraguá e Corupá. PÁ�A20

Os escritores jaraguaenses Fred
Paiva e Suelen Rocha lançam
amanhã uma 'história 'de

MIXmistério e assassinato.
_

.

,

.W\�;w.oepon]ine.com.br 472106.1919 '
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Hospital São José víra
referência em doação
MOBILIZAÇÃO Desde 2008, quando foi credenciadopela Central de Tránsplante de Santa Catarina

para iniciar as atividades, a instituição registrou a captação de 217 órgãos:
PÁGINAS 18 E 19

Reflexões e críticas

Bruno Breithaupt (E), Glauco Côrte e Décio da Silva analisaram as carências do País na busca da inovação. MERCADO, PÁGINA 7
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PONTO DE VISTA
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GILMAR DE OLIVEIRA
• Psicoterapeuta

Namoro
Jaragzwense
•

Há 20 anos, eu namorava uma moça de 23 anos,

aqui em Jaraguá do Sul. Morava em Joinville e vi
nha para cá a cada duas semanas. Após os estudos, fes
ta e paquera. Seis meses depois, ela me propõe: "Sabe,
fui noiva por 4 anos e dividi os bens com meu ex-noivo.
Tenho 'tantas' mil telhas. Vamos guardar dinheiro para
construir uma casa nossa no lote do meu pai?"

Nunca mais apareci e despachei a moça por tele
fone. Eu, que evitava até ir à casa da moça, para não
deixar ficar algo "mais sério", agora com proposta de
casório ... Joinville é tão diferente. Namoram sem com

promisso, apenas se conhecendo ...
.Um ano depois, "fiquei" com uma linda moça, na

balada da saudosa Notre Dame: conheci-a no sábado e

pediu-me que, no domingo, fosse conhecer suá família.
Meu amigo, daqui, paquerou naquele dia a irmã dela
e logo se acomodou na casa "dos futuros sogros". Uns
meses depois, a tal "ex-futura cunhada" estava grávida,
amasiada a contragosto com o meu amigo, ambos com
19 anos. Separam-se em dois anos.

Enquanto isso, eu estudei, me formei, cursei pós
graduação, idiomas, viajei, me consolidei na carreira,
assim como meus amigos de Joinville. Com o dinheiro
que viraria tijolo no terreno do meu "ex-futuro sogro",
paguei meus estudos (sozinho, trabalhando!), que me

deram autonomia para crescer na vida. Já estável, co
nheci uma moça, também já fotmada e pós-graduada,

.

namoramos sério e casamos, perto dos 30 anos, plane
jando-juntos nossos 3 filhos e nosso futuro.

Jaraguá perdemuito com estes namoros precoces com
a família dos jovens envolvida. Difícil de desmanchar,
quando se envolve cedo com os parentes. Talvez por isso
que existam tantos divórcios antesdos 30 anos por aqui.

C·,

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
paraG redacao@ocorreiodopaiJo.co';'_.br

Habitação
Participação no, .

programa Lar Legal "c

Hoje e amanhã, a equipe da SC Engenharia e Tecnologia
estará na igreja SãoRoque, no bairro Três Rios do Norte, para
receber documentação dos moradores dos loteamentos Alce
bíades de Souza, Pedro Flor e Doris Becker que quiserem re

gularizar suas propriedades, através do Programa Lar Legal. A
ação será realizada das 10 às 20 horas. Os interessados devem

entregar cópias dos seguintes documentos: CPF do autor (ou
do casal, se legalmente casados); RG do autor (ou do casal, se
'legalmente casados); certidão de nascimento ou de casamento;
contrato de compra e venda ou declaração.de transferência de
posse, com firma reconhecida; comprovante de residência.
j

';,�. HiHt:\·.f�·hfr�Hlln-níh

COMENTÁRIO

Ao mural da escola
Uma leitora mandou-me uma

pergunta, se eu acredito que
comprimidos anunciados na tele
visão e que prometem melhorar os

.
rendimentos da memória produ
zem algum efeito. Não, companhei
ra, não produzem; não há remédios
específicos para amemória.

A memória pode estar debili
tada porfalta de uso ou por algu
ma moléstia clínica ou ainda por
não haver especial interesse de

parte da pessoa em memorizar o

que quer que seja.
Quando a pessoa está apo

quentada por alguma moléstia,
tudo nela cai de produção, há
como que uma desmobilização do
trabalho cotidiano dos neurônios
saudáveis, a energia vital volta
se para a recuperação da saúde.

Quando, todavia, a pessoa está sã

lUIZ CARLOS PRATES
sua memória só não funciona por
desinteresse dessa pessoa.

O primeiro ingrediente de uma
boa memória é a paixão, o inte
resse. Um aluno que estude por
vontade de aprender, aprenderá;
sua memória funcionará como um

arquivo, um gravador. E terá ple
nas condições de evocar quando
necessário, trazer de volta o que foi
aprendido e guardado.

No caso dos vagabundos, dos
que não querem estudar, não há
memória que funcione, o que é

forçado não fica por muito tempo
na memória. Vadios não estudam

• Eles
,

Olhei bem a cara dos agitadores de rua que andaram
infernizando em capitais brasileiras nos últimos dias.
Olhei-os em fotos e imagens de tevê. Só vi caras de "não
confio", gente que só o que sabe fazer é pedirpor redução
da carga de trabalho e aumento de salário. Não dizem
o que fazem para melhorar a proficiência, a qualidade
profissional que possa justificar uma melhor condição
de vida. Sem essa de 0800 no trabalho, "companheiros",
tem que fazer-se valer para valer. Certo? Acho bom.

e quando estudam, forçados, a

memória não lhes ajuda. A me

mória é-moça delicada, gosta de
ser cortejada, apreciada e bem
nutrida todos os dias. Ah, e outra
coisa! Que ninguém acredite nessa
baboseira inventada por labora
tórios farmacêuticos, o chamado
Transtorno do Déficit de Atenção
e Hiperatividade. Conversa mole.

Aluno, pessoa motivada, não
sofre de déficit de atenção, que é,
na verdade, uma baita mentira "clí
nica" para justificar desmotivações,
não quero ser duro e dizer desinte
resse ou vadiagem. Mas que todos
os motivados têm boa memória,
não sobra dúvida. Amiga, leitora,
nem pense em tomar comprimidos
para a memória, motive-se por al
guma coisa e sua memória lhe ba
terá palmas, forte e fiel...

seis anos - notícia da semana passada - e lhe retiraram
os olhos. Queriam as córneas. Bandidos da máfia dos

transplantes de órgãos. Há gente riquíssima atrás desses
órgãos ...Omenino foi sedado e teve os olhos extirpados.
Depois, foi abandonado na rua, sedado. Quando acor

dou, estava num hospital e a todomomento dizia àmãe:
Acende a luz, mãe, acende a luz, mãe! Não lhe haviamais
luz nos olhos, nuncamais haverá. Eu queria os bandidos
naminha delegacia, queria...
• Faltadizer

Aprovado. Quem quiser pode comprar sepulturas
em cemitério - - de gentes - em São Paulo para enterrar
seus cães. Isso, seus cães. Podem inclusive ficarnomes
mo jazigo pessoas e seus cães. "Religiosos" ergueram a

voz contra. Patifes. Vão cuidar de suas pedofilias, ani
mais sãomais limpos e dignos quemuitos,muitíssimos
"humanos". É isso, Haddad, aplausos.

• Crueldade
Para.certos bandidos eu daria a ''liberdade'' de esco-

. "� .,

lherentre a forca e o fuzilamento. MaS antes da execução,
eles seriam levados a uma científica sessão de tortura, só
depois a execução ... Exemplo? Pois não. Daria essa sen

tença aos caras quen,!China seqüestraram um garoto de

SCHROÊDE,RFES1'
E" �REPARAÇA.o .

Os preparativos para a montagem
.

da Séhroederfest 2013 iniçiaràm
no Parque Municipal. Entre os
dias 5 e 8 de setembro, no ano
em que Schtóeder completa 49
anos defundaçãa (3 de outubro de.
1964), a Prefeitura, a Associação

-

Empresarial e Associações de
Pais e Professores esperam
um público em torno de 25 mil

pessoas para a tradicional Festa
da Integração. Paralelamente ao
evento acontece a Expo Schroeder
2013, com uma previsão de 60
expositores. As duas celebrações
são realizadas a cada dois anos no

município de pouco mais de 16 mil
moradores. Nos três dias da festa
haverá música regional e shows
nacionais. Os ingressos variam
de R$ 5 e R$10.Também.haverá
horários de aCesso livre. -

-

,
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CHARGE

SEJA UM DOADOR DE ÓRGÃOS
voe&:PODECONll"UARFAZENDOQBQI,
MESMO DEPOISDE IRPARA0LADO DE LA..

EDITORIAL

Atenção constante
para melhorar

Ter constantemente a percepção dos
sinais que a cidade mostra é um di

ferencial positivo de um administrador

público. A atual gestão da Prefeitura de
Jaraguá do Sul, logo que assumiu o go-

. vemo, notou a necessidade de uma al

teração no trânsito para facilitar a vida
dos usuários do transporte coletivo.

Assim, foram implantadas nas princi
pais vias centrais ós corredores de ônibus
e as Ciclofaixas. Em cinco meses de ação,
esse sistema ainda está sendo adaptado.
E esse olhar atento e frequente sobre
como a população, usuária dos meios de

transporte, avalia o sistema das novas

vias adaptadas é importante para o aper
feiçoamento da mobilidade urbana.

No caso dos corredores de ônibus
e ciclofaixas, Jaraguá do Sul teve um

ganho de fluxo para quem usa os co

letivos e adota a bicicleta como meio
de transporte. Claro que há situações

a serem melhoradas, mas elas estão li
gadasmuito com o comportamento dos
demais usuários das vias. Não estacio
nar nas áreas exclusivas dos ciclistas ou
usar o corredor de ônibus para fazer as

ultrapassagens são ainda posturas fla
gradas de quem ainda não' soube res

peitar essas novas adaptações.

"
Aos poucos a cidade se adapta ao

aperfeiçoamento do fluxo de ônibus.
.-,?

•

Aos poucos a cidade se adapta a essa

transformação e busca o aperfeiçoa
mento. À Prefeitura, cabe ter uma co

municação constante com os usuários
desse sistema, isso ajudará a qualificar
outras políticas públicas voltadas ao

desenvolvimento da cidade.

Fale conosco
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LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 0479-3
1 º 17.679 500.000,00
2º 55.733 34.200,00
3º 16.633 33.600,00
4º 84.631 32.800,00
5º 31.352 31.940,00

QUINA
SORTEIO N' 3280
24 - 36 - 38 - 65 - 70

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1379
06 - 16 - 24 - 26 - 37
40 " 55 - 57 - 58 - 61
67 - 69 - 73 - 75 - 76
77 - 79 - 80 - 88 - 95

MEGASENA
SORTEIO Nº 1526
10 - 16 - 28 - 47 - 51 - 59

DUPLA SENA
SORTEIO N' 1207
Primeiro Sorteio
14 . 24 . 37 . 38 . 42 . 43
Segundo Sorteio
07 ·11·22·42·45 ·'49

tOBITIJÁRIO
• ELISIO LOCATELLI

morreu na sexta-feira, dia
30, em Jaraguá do Sul.

Ele tinha 76 anos edeixou
enlutados filhos, genros,
noras, netos, bisnetos, irmãos,
demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado na

cidade Capanema (PR), terra
natal.
• EDUARDO LUIZ

PREm morreu na quinta
feira, dia 29. Ele tinha 18

anos e deixou enlutados

pais, avós, irmãos, primos,
demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado
ontem, no Cemitério

Municipal de Scroeder.

• EUDORICO MANOEL

DE OLIVEIRAmorreu

na quinta-feira, dia 29, em
Guaramirim. Ele tinha 88

anos e deixou enlutados filhos,
filhas, genros, noras, netos,
bisnetos, demais parentes
e amigos.O sepultamento
foi realizado no Cemitério
Municipal de Guaramirim.
.V1C�J�OCZUNSRl
morreu na quinta-feira,
dia 29, em Jaraguá do Sul.
Ele tinha 50 anos e deixou
enlutados irmãos, cunhados,
sobrinhos, 'demais parentes
e amigos. O sepultamento
ocorreu ontem, no cemitério

do Bairro Rio Molha.

Homenagem I

Veterano da FEBmorre aos 92 anos
j! Foi sepultado ontem à tarde, no mausoléu

dos ex-combatentes da Força Expedicio
nária Brasileira (FEB) localizado no ce

mitério do bairro Vila Lenzi, o corpo do

ex-pracinha Hercílio Spézia. Ele morreu

no último domingo à noite, aos 92 anos de
idade. Marceneiro de profissão, ele fez par
te do terceiro escalão de soldados brasileiros '

enviados à Itália durante a Segunda Guerra

Mundial, em 1944. Hercílio participou de com
bates nas regiões de Mantovi e Monte Castelo
como municiador de metralhadoras ponto (ca
libre) 50, onde tropas brasileiras enfrentaram
unidades do exército alemão sob temperatu
ras frias devastadoras. Com o fim
da guerra, o ex-pracinha re

tornou ao Brasil e a Jaraguá
do Sul, em outubro de 1945.
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Presidente do pp nega interferência
Com a eleição da Mesa Diretora da

Câmara ganhando forma, ainda que
só aconteça em dezembro, o presidente do
PP, Ademir Izidoro, nega que esteja ten

tando interferir no processo. Segundo ele,
o acordo firmado foi de que os partidos da
coligação teriam oportunidade de ocupar
a presidência, mas a ordem não teria sido

.

definida. Nos bastidores, há um desconten
tamento do vereador João Fiamoncini, PT,

que acredita na possibilidade de ter o nome
preterido, fato que lzidoro também nega.
"O Fiamoncini é um ótimo candidato, e vai
ser presidente se o grupo assim definir, não
tenho nada contra, pelo contrário, ele é um
dos nossos".A escolha, segundo o presidente,
acontecerá através de consenso entre os cin
comaiores partidos da coligação, PP, PMDB,
PT, PCdoB eDEM. O desafio é comandar este

processo semque exista reflexo negativopara

o governo, já que Fiamoncini garante que o
acordo estipulou sim prazos e que a vez do
PT é em 2014, embora, por enquanto, prefi
ra fugir de polêmicas. Dieter Janssen tem se

dedicadomuito mais à administração do que
à política, como sempre disse, aliás, que faria,
buscando resultados práticos para socieda
de. Mas quem está a cargo das negociações
precisa ter sensibilidade para unificar, so
mar emultiplicar; nunca dividir.

União pelo
desenvolvimento

Manifestações do dia 7
Com previsão de manifestações populares em todo país, o dia 7 de

setembro, próximo sábado, também deve ser marcado por protestos
em Jaraguá do Sul. A mobilização está sendo organizada pelas redes
sociais, para às 9h30 em frente à Câmara de Vereadores.

Palestra do secretário de Estado do Desenvolvimento
Sustentável, Paulo Bornhausen (PSB), na Aciag, reuniu
em torno do tema 'internacionalização dosmunicípios' os
prefeitos de-Jaraguá do Sul, Dieter Janssen (PP), de Gua
ramirim, Lauro Frõhlich (PSD), e de Joinville, Udo Dõh
ler (PMDB), além do deputado Carlos Chiodini (PMDB).

Educação x politicagem
APP da escola estadual Euclides da Cunha, do Bairro Nereu Ramos,

divulgou nota de repúdio à SDRpela exoneração de IedaMariaMohrVol
tolini do cargo de diretora adjunta. O documento, assinado pelo presiden
te Edemar Rohrbacher, acusa o PSDB de fazerpoliticagem na educação.

Inquérito aberto
Acesso à culturaMinistério Público instaurou inquérito civil contra

o prefeito Luiz Carlos Tamanini (PMDB), para apurar
suspeitas de 'irregularidades na contratação da em

presa Orquídea Agência de Publicidade Ltda. (Jornal
de Corupá), pela Prefeitura. Um dos sócios do jornal
seria o filho de Tamanini.

Segundo números citados na tribuna por João Fiamoncini (PT),
a Fundação Cultural, comandada por Leone Silva, tem conseguido
cumprir à risca a meta de aumentar o acesso ao programa de-bolsas
culturais. "Em 2012, 80 munícipes foram contemplados com as bol
sas, em 2013 esse número passou para 400", contabiliza o vereador.

Tem que ser em Jaraguá
Iluminaçâo na 280A ministra Ideli Salvatti articula a vinda da presi-

dente DiIma Rousseff ao Estado para assinatura da Vereador Pedro Garcia (PMDB) pretende reunir nesta semana os

ordem de serviço para duplicação da BR-280. Mas a integrantes da Comissão Especial da BR-280 e do Executivo. A inten-

pressão política é para que a solenidade aconteça em ção é garantir a implantação da iluminação no trecho entre o trevo de
Joinville. Não desmerecendo a importância da maior acesso ao bairro Nereu Ramos até o Crematório Municipal, através da

I ci�ade catarin�,���' seria��esresp�ito à?uta históri- "i', emRr�s�!�era?I�'\ r((sp?���;el pela ilum�aç�o pública no município,
i ii CaJ que Jaragu11�o Sul travq"Jl1ela lobra.. l h 1411UllllillllH ��U�J�IP.rM mtíl!íl.M1l�(;i({l�lfb.a /para a ,melliona.,

.
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IMÓVEIS ..

ETAI
www.imoveisplaneta.com.br

.

(47)3275-0100

EM FOCO

Grupo de Gestão Pública da Udesc
procurou a Prefeitura de Jaraguá
do Sul. Modelo de administração
adotado por Dieter Janssen (PP),

com foco em resultado e diminuição
de custos, deve ser estudado.

• • •

A moção apresentada pela Avevi,
propondo que seja reduzida ou

até mesmo extinta a contrapartida
financeira que os municípios

, catarinenses têm que oferecer.
para celebrar convênios com o

Estado, foi aprovada no Seminário
Estadual de Vereadores.

• • •

. Outra moção, que pede a

aprovação do projeto de autoria do
deputado Carlos Chiodini (PMDB),
que estende as bolsas de estudo

para os alunos do ensino a distância,
foi aprovada pela Câmara de

. Vereadores de Jaraguá do Sul,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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vemo reage a es
A presidente Dilma Rousseff foi alvo dire

to da espionagem realizada pela Agência de Se

gurança Nacional dos Estados Unidos, segundo
revelou reportagem exibida pelo "Fantástico" no

domingo. Os documentos secretos que basearam
as denúncias foram obtidos pelo jornalista Glenn
Greenwald com o ex-técnico da agência de segu
rança, Edward Snowden. De acordo com o progra
ma, foi monitorada a comunicação entre Dilma e

seus assessores, assim como dos assessores entre
eles e com terceiros. O ministro das Comunica

ções, Paulo Bernardo, considerou a espionagem

"um absurdo completo". Segundo ele, "não tem

nada a ver com segurança nacional. Isso é ara

pongagem para obter vantagem nas negociações
comerciais e industriais", afirmou o ministro. O

governo convocou Thomas Shannon, embaixador
dos EUAno Brasil, para cobrar explicações formais
e também deve recorrer a órgãos internacionais,
como a ONU, para discutir o caso. Ontem, a presi
dente, que pode cancelar viagem aos EUA, se reu
niu com integrantes do primeiro escalão. Mani

festações de deputados e senadores acusam os

Estados Unidos de ferir a soberania do país.

Cassado POI; faltas
Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) está sendo

aconselhado por aliados a revogar a suspeIlsão doman
dato de Natan Donadon (RO). Assim, o deputado-preso
estouraria o limite de 30% de faltas no ano e perderia
o mandato por ato de ofício do presidente da Câmara.

Ontem, o STF suspendeu a sessão que livrou Donadon.

13° salário
Até dia 6 de setembro os 1,2 milhão de apo

sentados e pensionistas de Santa Catarina re

cebem a primeira parcela do 13° salário. O que
representa uma injeção de R$ 557 milhões na

economia do Estado. Quem passou a receber o
benefício depois de janeiro deste ano receberá

proporcionalmente.

Minha CasaMelhor
Mais de 220mil famílias já tomaram 1 bilhão de

reais em crédito para comprarmóveis e eletrodomés
tícospormeio da linhaMinhaCasaMelhor, criadapelo

_ governo federal para :financiar bens de consumo. Essa
conta considera números acumulados desde 12 de ju
nho, quando foi lançado o programa.

Jogadas políticas
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) incentiva

as conversas para uma possível aliança en
tre o PMDBe o PSDB de Geraldo Alckmin
em São Paulo. O "namoro", já desautoriza
do por Michel Temer, é uma tentativa de

pressionar o Pf a desistir de lançar Lind
bergh Farias no Rio de Janeiro.

Fusão abre janela
Diante da sinalização do TSE, de que fusão de

siglas significa a criação de uma nova, pelo menos
três partidos voltaram a campo em busca de fu
sões. O PSB, do governadorEduardo Campos, faz
consultas. O PPS, do deputado Roberto Freire, já
conversou com o PTN. O PSD, do ex-prefeito Gil
berto Kassab, articula e, ao mesmo tempo, avalia
se ao abrir a porta, ganhará mais do que perderá.
Além dos preciosos segundos de 1V que as fusões

possibilitam, abrem as portas para a nova sigla
receber deputados de outros partidos.
....

A direita
Eduardo Campos criou mesmo "o socialis

mo de direita". A prova maior está em Santa
Catarina com a filiação da família Bornhausen
ao PSB do presidenciável.

""
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Previdência
Um ano depois de pronto, a expectativa é de que um prédio

de 300 ma finalmente abrigue a agência da Previdência Social
de Pomerode, a partir de outubro deste ano. Em Guaramirim, o
imóvel da Previdência foi construído há dois anos e, até agora,
nem sinal de equipamentos e mobiliário. Muito menos de servi
dores, sem os quais as portas não abrirão tão cedo.

Na China
Governador .Raimundo Co

lombo viaja hoje para a China.

Lá, ele assina um acordo de
uma joint ventures para a im

plantação de- uma fábrica da
Sinotruck em Lages.

As faixas
Até o fim de 2013, a Prefeitura de

São Paulo deve implantar 220 quilô
metros de faixas exclusivas para ônibus.
Na maior cidade brasileira, a média de
velocidade no trânsito é de 13 km/h,
onde há faixa, ela aumenta em 30%.

"
Parece aquele marido gue
não quer mais a mulher,
mas também não quer que

ninguém a namore.

Gilberto Dimenstein
sobre a reação dos
médicos brasileiros
ao Mais Médicos

A tnnnmidlldll iefllpiuiloo <:lIlllllos tle I:Uitquer continuar resbllítendo
dellllrldtUltlls .qulml!to$ d!1samparlltlos. Mas, para sse, preclsll da sua aíude.·

AtlllSSIl W\>lIW.!lll!1lllosdllluI.!lIlíTl.br. (ltmhaça <l instituição {l. faça tliM dóAÇão.
Manror essa POitll aberta êstâ sm sues maos, campos de luz

"_ t':cmvnidad€:t�(.,'tica -

�),t& dê �!\lt.)l"dii jti.lHt-lt '$"�Id�.
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Câmara deve manter TV
.,.., .

para transrmssoes ao VIVO
COMUNICA.ÇÃO
Contrato com a

Primer Produções
deve ser renovado
nos próximos dias,
por R$ 400 mil

Carolina Veiga

l]stá na mesa da presi
.lJiência da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do

Sul, pronto para ser reno

vado, o contrato de R$ 384
mil com a Primer Produção
e Locação Ltda. A empresa
é a responsável pela presta
ção dos serviços de captação
e veiculação de imagens da
lV Câmara e das transmis
sões ao vivo e online das

.
sessões legislativas. Na últi
ma sexta-feira, a renovação
recebeu parecer favorável
do jurídico da Casa.

A Primer foi contratada

pormeiode licitação realiza
da em 2011, ao custo de R$
357mil, com aditivo anual e

possibilidade de renovação
contratual sem a necessida
de de nova licitação por até
cinco anos. O contrato foi
renovado pela primeira vez

em 2012 e O prazo venceu

na última sexta-feira, dia 30

A Constituição diz qU!!
temos a obrigação de dar

publicidade aos nossos

atos e isso tem um custo.

caro'� Gma:sel�l.
cF.ret�a de Ccmunicaçêo

de agosto.
Se assinada pelo presi

dente do Legislativo José
deÁvila (PSD), a renovação
terá vigência de um ano e

será válida até setembro de

2014. O valor total do servi

ço é de R$ 384.917,28, R$
27mil amais do que o licita
do.A quantia corresponde a
uma despesa mensal de R$
32 mil com o fornecimento
da mão de obra e dos equi
pamentos necessários para
a transmissão da programa
ção da lVCâmara.

Em detalhes, para a lo

cação dos equipamentos de
áudio, vídeo e edição são
destinados R$ 20.581,68.
Outros R$ 11.071,72 vão

para o pagamento dos qua
tro funcionários - dois ci

negrafistas, um repórter e

um editor - que atuam na

sede da Câmara. O valor
ainda prevê a quantia de

R$ 5.076,28 de reajuste
pago, entre janeiro e agosto
de 2012, aos profissionais.

".

Atualmente, as reporta
gens, programas e as ses

sões legislativas produzidas
pela Tv Câmara podem se�
acompanhados pelo site
da Câmara de Vereadores,
pelo Youtube ou pelo canal

27daNET.

Saiu balanço prévio
dos valores recuperados
pela Prefeitura de Jaraguá
do Sul no primeiro mês de
vigência do Programa de
Recuperação Fiscal (Re
fis2013). De 10 a 30 de
agosto, 1144 pessoas aderi
ram ao programa e renego
ciaram o equivalente a R$
urr:milhão em dívidas.

Segundo o secretário de

Administração e Finanças,
Sérgio Kuchenbecker, com
os descontos para aqueles
que aderiam ao programa,
o valor original renegocia
do caiu. "Temos R$ 1,409
milhão a serem quitados
em diversas modalidades
de pagamento", afirmou
Kuchenbecker.

Segundo ele; dia 9 de
setembro será conhecido o

valor final recuperado du
rante o mês de agosto. Por
enquanto, já retomaram aos

cofres públicos R$ 204 mil .
"A maior procura pelo pro

grama aconteceu na última
semana e aqueles que nos

procuraram no último dia
ainda têm essa semana para
pagar o boleto", pontua.

Com a conclusão do
projeto que prevê a cobran
ça dos inadimplentes com a

Prefeitura em cartório, Ku
chenbecker adianta que, no

próximo ano, o Refis pode
não ser realizado. "As pes
soas ainda têm até novem
bro para renegociar seus

débitos, já que no próximo
ano podemos não implan-

H·
.
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'

d Sul
tar o Refis", concluiu.

mo e aragua o , O D fis
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segui o pe as repnses -. .
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din" d VIgor e quem pOSsUI e ítos
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anas e t�rça com a Prefeitura pode ade
e qumta- erra,

.

respectiva- rir ao programa até 30 de
mente. No dommgo, a par- t b h' ibilid. se em ro, a a pOSSl a-
tir das 12h, repete-se o con- d d 6' % d anistio

• .

b
'd

.

ul d áb d
e e 5 o e aso re

teu o veic a onosa a o. .
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.

os Juros e murtas, epois,
as margens caem para 60%

(para as adesões de 10 a 31
de outubro) e 55% (adesões
de 10 a 29 de novembro).
Os descontos citados valem
para liquidação em cota

única e diminui conforme o

parcelamento.

EDUARDO MONTEClNO

SERVIÇO Sessões da Câmara são transmitidas pela internet e TV a cabo

BJliâo égasto,é ÍIlVestiment�
A diretora de Comuni- ela afirma que não há con

cação da Câmara de Vere- trole sobre o público atin
adores de Jaraguá do Sul, gido pelas transmissões a

jornalista Carolina Toma- cabo. "Não temos acesso

selli, justifica o gasto de aos dados, mas imagina
quase R$ 400 mil ao ano

.

mos que um público pe
em comunicação. Segun- queno nos acompanhe",
do ela, o valor é investido admitiu. Ela afirma que
para dar transparência ao outras possibilidades para
trabalho. "A Constituição o serviço existem - como

diz que temos a obrigação a internet, a compra de
de dar publicidade aos equipamentos próprios e a

nossos atos e isso tem um viabilização de uma emis

custo", argumenta. sora pública. "Hoje outras

Mesmo defendendo a possibilidades existem,
manutenção do serviço, mas quando implantamos,

No período matutino,
a programação semanal

apresenta o Hino de Jara

guá do Sul e os programas
Sessão em Foco e Jaraguá
Notícias, encerrando com

o conteúdo veiculado pela

lVAL. No período da tar

de o canal abre às 15 com
a transmissão, ao vivo, das
reuniões das comissões ou
das sessões ordinárias.

Durante a noite, sempre
a partir das 19h, são repri-

sadas as sessões ordinárias
e exibidos os programas lV

Jaraguá Especial, Musical
e Documentário, seguidos
pelo Jaraguá em Foco e Ja

raguáNotícias. Nos sábados
o sinal inicia às 20h com o

a lV a cabo era a única viá-
vel", pontuou.

Carolina diz que possui
orçamentos para viabilizar
a compra de equipamentos
próprios para a TV Câma

ra, mas prefere não entrar
em detalhe. "São orçamen
tos informais. Mas, é pre
ciso vontade política para
isso. São necessárias licita

ções de compra de material
e concurso público para
contratação de pessoal. Às
vezes, terceirizar o serviço
é mais barato", concluiu.

�,��\ ,. ....--
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Massaranduba vota o fim do recesso na próxima semàna
Serão votados na próxi

ma segunda-feira, dia 9 de

setembro, segundo a pre
sidente do Legislativo de

Massaranduba, vereadora
Suzane Reinke (PSDB), os
projetos de emenda à Lei

Orgânica municipal e de

alteração ao regimento in-

temo da Câmara de Vere
adores, que preveem o fim
do recesso parlamentar no
mês de julho.

A proposta é de autoria
de Suzane, Silvio Mainka
(PSDB) e Mauro Bramor
ski (PSD) e foi apresen
tada dia 18 de fevereiro

deste ano. Apenas em a Comissão de Ordem
meados de agosto o texto Social e Econômica. As
recebeu parecer favorável reuniões das comissões
da Comissão de Legisla- acontecem nas segundas
ção, Justiça e Redação feiras, às 18h.
Final e agora tramita na A pauta foi apresenta
Comissão de Finanças e da originalmente em 2012,

Orçamento. Após o pa- mas rejeitada em plenário
recer, o text0l �e�y J?,ar�;: e altera o período de tra-

balho dos parlamentares.
Pelo texto, se aprovado, as
sessões ordinárias serão
realizadas de IOde feverei-
ro a 31 de dezembro, igua
lando o período de férias
dos vereadores aos 30 dias

que têm direito os demais
trabalhadores.

Refis

Balanço
nodia9

Quem está em dívida
com impostos e taxas

minicipais ainda pode
aderir ao programa e

obter descontos.
llíA
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soluções construtivas

Representatividade
Empresário Durval Marcatto entende que

Jaraguá do Sul e região continuarão sofren
do com a falta de representatividade política.
Ex-presidente da Associação Empresarial,
Marcatto defende a retomada do projeto que
a própria entidade liderou em anos eleitorais.
Considerando que 2014 será um ano de efer
vescência política, diz que é preciso iniciar o
debate sobre o tema. Basicamente são três

ações que já foram adotadas: transferência
de domicilio eleitoral de pessoas vindas de
outras regiões e hoje morando e trabalhando
em Jaraguá do Sul, convencimento aos jovens
aptos ao voto para que exerçam o direito, e

campanha para valorizar o voto a candidatos
do Colégio Eleitoral do Vale do Itapocu.

CiILMAR DE OLIVEIRA I
Psicólogo �

• Psicoterapia _._._.. unendizaqem
• Avaliação Psicológica.

Consultório - CEPPSI - Clínica de Psicologia
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:

Rua Walter Breithaupt, 112,Centro I 3275-0009
(frente a entrada do 'Clube Beira Rio)

Ronaldo Corrêa

ERCADO OCP?
www.ocponline.com.br

Inovação exige educação SElIC +9,0% 28.AGOSTO.2013
TR 0,0% 2.SETEMBRO.2013

CUB 1.295,30 AGOSTO.2013
BOVESPA +3,65% 2.SETEMBRO.2013

NASDAQ -0.84% 2.SETEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 16.94 +0.83%
VALE5 32,02 +2.96%
BVMF3 11,80 +0.94%

POUPANÇA 0,52fO 3.SETEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT -1,31% US$ 116,390
OURO 0,0% US$ 1395,510

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,3720 2,3735 -0,49%
DÓLAR TUR. 2,3300 2,4500 -1,21%
EURO 3,1378 3,1397 -0,51%
LIBRA 3,6964 3,7010 -0,05%

A constatação não é nova,mas voltou a
1"\serênfasenopainelque aAssociação
Empresarial de Jaraguá do Sul promo
veu ontem para discutir o tema "Inova

ção e competitividade". Sem um proje
to firme para a educação e com menos

amarras à produção, o Brasil enfraquece
diante dos principais competidores glo
bais. O painel reuniu os empresários Dé
cio da Silva (Weg), Glauco Côrte (Fiesc),
Bruno Breithaupt (Fecomércio) e teve a

mediação de FábioRibeiro, que escreve o
blog Brasil noMundo da Revista Exame.
"Estudo do Insead [Instituto Europeu de

Administração de Empresas] relaciona
os 60 paísesmais competitivos e coloca o
Brasil na 51a posição. Isto acontece por
que não temos uma base na educação,
do ensino fundamental a alta formação
que possa dar a indústria condição de

,desenvolverpesquisa aplicada para o se

. tor produtivo", resumiu Ribeiro. Para os
painelistas, a falta de maior suporte em

termos de políticas públicas faz com que
a inovação ocorra de maneira lenta e so

fra o impacto da alta carga tributária, dos
elevados custos da legislação trabalhista
e da falta demão de obra.

.-,
,

Governança
Corporativa

O primeiro curso realizado
em Jaraguá do Sul pelo Insti
tuto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC) em parceria
com a ACIJS deixou animados
os realizadores quanto ao desen
volvimento de novos projetos
voltados à gestão empresarial.

Marcelo Gasparino, coordena
dor do núcleo do IBGC de Santa

Catarina, diz que a governança
corporativa é a nova onda que está

�

passando pelo Brasil. "Os empre-
sários que não pegarem carona

vão ficar para trás", resumiu.

Sinapse da Inovação
Nesta terça-feira, dia 3 de setembro, às 19h, ocorre no audi

tório da Católica SC em Jaraguá do Sul o lançamento regional
do programa Sinapse da Inovação 2013, iniciativa que seleciona
ideias em todo o estado e oferece recun;os e. capacitação para
transformá-las em negócios. Cada selecionado receberá R$ 50
mil da Fundação deAmparo àPesquisa e Inovação do Estado de
SantaCatarina (Fapesc)eatéR$ zçmílemconsultoriasdoêebrae,
Interessante alguns resultados que o programa traz à economia
estadual. Desde2008 já foramviabilizadas 189 novas empresas,
com a geração de cerca de 600 novos empregos e com amaior
partedela(65%)alcançandofaturamentoatéR$300mil,eutras
chegando a R$ 10 milhões. Juntas, elas arrecadaram mais
de R$ 5 milhões em impostos em 2012, superando o investi-
mento feito pelo governo no programa.

I

Leandro HenriquesAnjo

1���iíl!r.d<td�1fél;:fIl(ca
Coo$U'tOOal�íÍm'&��ar�l1>$
Call1ftle tói!mpetr.J!da1 e a S1eÇJtllJ!'alltÇd ôllf�;;or

Asmelhores oportunidadese. empréstimos
consignados para sellidares públims.

de catafinense para catarinense.1\uismo e internet
A internet foi a principal fonte de informações para 1,87mi

lhão de visitantes estrangeiros que vieram ao Brasil em 2012.

Mas houve uma mudança: se antes parentes e amigos vinham
sendo a principal fonte de informação, a partir de 2010, a in
ternet passou a ser o principal meio para quem busca conhe
cer as opções de turismo no País. Os dados fazem parte do es

tudo da Demand Turística Internacional 2012, realizado pelo
Ministério doTurismo emparceria com a Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (Fipe).A informação repassada por ami
gos e parentes ficou na segunda posição com 1,45 milhão e, em
terceiro lugar, aquelas obtidas em viagens de trabalho, com 903
mil estrangeiros utilizando esta Íorma irE! àtúàlliáÇãó; : ( : : :, : ! ) ):

.

ir 0809 '8 0506•
SANTINVEST - IiPÇÃIl 1 - tRÉ!HTO P,ESSílll\l -
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Faixa de ônibus tem aprovação
LÚCIOSASSI

�-
PESQUISA Avaliação do

Ipplan revela que houve

redução do tempo de

deslocamento para
74% dos usuários

Natália Trentini

0nco meses após a implantação das
\..Aaixas preferenciais para'o tráfego
de ônibus em seis ruas de Jaraguá do

Sul, o novo sistema começa a apresentar
resultados. Motoristas e usuários afir
mam sentir mais agilidade nos trechos
em que os coletivos e outros veículos de
transporte ganharam preferência para
transitar. A sensação foi comprovada
por pesquisa do Instituto de Plane

jamento Físico-Territorial (Ipplan).
Em agosto, 113 usuários de transpor
te coletivo avaliaram a efetividade do
corredor e 74,1% destacaram uma di

minuição no tempo de deslocamento,
entre embarque e desembarque.

A redução variou de três a 20 mi-
.

nutos para essas pessoas. Para a maio

ria, 31,5% dos entrevistados, a dimi

nuição foi de dez minutos. Para 24,1%
o tempo de viagem reduziu em cinco
minutos (veja quadro).

A distinção das faixas organizou o

trânsito para buscarmaior rapidez. No
corredor, ônibus, táxis, vans e veículos
de emergência ganham espaço para
evitar os congestionamentos. A ideia é

priorizar veículos que transportem um

númeromaior de pessoas.
No trajeto diário de 30 minutos do

terminal urbano até o bairro Jaraguá
Esquerdo, omotorista de ônibus Cris
tiano Rodrigues da Silva consegue
ganhar em média três minutos. "A
maior vantagem é que conseguimos
chegar na hora, cumprir os horários
estabelecidos. Antes estávamos sem

pre atrasados", contou ..
O aposentado Nelson da Silveira,

66 anos, utiliza o ônibus algumas vezes
durante o mês, mas notou a diferen
ça em. alguns horários no trajeto para
o Terminal Rodoviário. "Ando mais
comomotorista, mas paramimmelho
rou bastante, está mais rápido e o trân
sito ficoumais organizado", disse.

Aempresa responsávelpelo sistema
de transporte coletivo, a Auto Viação
Canarinho, não avaliou os corredores.

Segundo o gerente operacional, Ru
bens Missfeld, a empresa não possui
estatísticas anteriores para comparar
dados atuais. A mudança teria trazido
mais agilidade na área central, mas é
considerada pouco significativa com

parada à extensão das linhas.

.. D '" Motoristas de
ônibus comentam da atenção
com os carros estacionados

junto às faixas preferenciais

PM notificaveículos que não respeitam a faixa
As faixas preferenciais co

meçaram a funcionar emmarço
na Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, ruas Ângelo Schio

chet, Reinaldo Rau, Henrique
Píàzera, Francisco Fischer e

Expedicionário João Zapella.
Até agora, a Polícia Militar já
notificou 12 veículos por transi
tar pelos corredores destinados
aos ônibus, táxis e veículos de

emergência.
De acordo com o diretor de

trânsito, Rogério Kurnlehn, car
ros comuns podem andar pela
pista da direita apenas para
estacionar ou fazer uma con

versão. "Cabe notificação para
quem circula ou ultrapassa pela
faixa. A nomenclatura de faixa

preferencial ou exclusiva, não

quer dizer nada", disse.

Os motoristas de ônibus
afirmam que nos horários de

pico é grande o número de ve
ículos querendo ganhar tempo
pelo corredor. Além disso, na
Marechal Deodoro da Fonseca,
por exemplo, os carros acabam
diminuindo a velocidade para
encontrar estacionamento ou

acessar as escolas, descaracte
rizando a utilidade da faixa.

AS PRINCIPAIS RECLAMAÇÕES E PEDIDOS

\:;®�
��• 5,5%

criticaram
a falta de
concorrência
no transporte público, o preço
do serviço e a necessidade de

realização de campanha educativa
sobre o uso das faixas.

• 6,4% - reclamam
do não cumprimento
dos horários e o

atraso nas linhas
de ônibus

• 40,4% - querem
mais horários de
ônibus e ampliação
de frequência

• 7,3% - pedem a

ampliação das linhas
do sistema coletivo

A PESQUISA
A coleta de dados ocorreu em agosto de

-

6)'2013, em horários diferentes (13h30 e

-.-16h30), em pontos de coleta de pesquisa
nas ruas que receberam a implantação
das vias preferenciais. No total foram
entrevistados 113 usuários do transporte
coletivo que trafegam pelas ruas que foram
modificadas (inclusão de via preferencial),
bem como. sete entrevistados adicionais

que utilizam outros modais de

transporte que não o ônibus.

A REDUÇÃO DETEMPO FOI DE:
• 5 minutos para 24,1% dos usuários
• 10 minutos para 32,5% dos usuários
• de zero até 15 minutos para 69,9%
dos passageiros

USUÁRIOS
DE Ôf"IBUS

Variação no tempo
de locomoção

74,1% - ficou menor

25,9% - ficou igual

Fonte: Ipplan

Motoristas
são críticos

Apesar de a iniciativa ser

aprovada, é consenso entre

osmotoristas de ônibus que
a disposição das faixas de
veria ser reavaliada. A con

figuração da pista coloca a

área de estacionamento ao

lado do corredor preferen
cial, seguida de duas pistas
para veículos e uma para o

tráfego de bicicletas.
"Quando tem algum

carro mal estacionado, o

espelho retrovisor fica em

cima do corredor do ôni
bus. Sem contar que eles
abrem a porta sem olhar

para trás. É uma falta de
cuidado que compromete a

segurança. Se o ônibus está
cheio, tem que frear brus
camente. Já aconteceu de

pessoas caírem", comentou
o motorista Bento Júnior .

Segundo o presidente
do Instituto de Planeja
mento Físico-Territorial
(Ipplan), Benjamin Fard,
o projeto priorizou a instala

ção das ciclofaixas na lateral

esquerda porque tem um

número menor de pontos de
conflito com os veículos. "Na
área central a largura da fai
xa não tem como ser modi
ficada pela falta de.espaço.
Requer um zelo maior dos
motoristas", disse.

Epitácio terá
faixa especial

A próxima rua a re

ceber a faixa preferencial
para transporte coletivo e

veículos de emergência é a

Presidente Epitácio Pessoa.
O projeto do Instituto de

Pesquisa e Planejaníento
Físico-Territorial (Ipplan)
deve ser concluído até o fi
naldomês.

Diferente da Avenida
Marechal Deodoro da Fon
seca e da Rua Reinaldo Rau,
os ciclistas irão transitar no
.lado direito da rua: Segun
do o presidente do Ippan,
Benjamin Fard, a disposição
busca evitar conflito entre

veículos e bicicletas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Dossiê de
Porlíria na
prateleira
Bárbara Elice

Ded Paiva e Suelen Rocha são os auto

r res de uma história de mistério e assas

sinato que se tomará conhecida a partir de
amanhã. Juntos, eles criaram os 48 contos
que formam o livro "QuemMatou Porfíria
Reis?". O lançamento acontece nesta quar
ta-feira, no Blackbird Bar, às 19h.

"Quem Matou Profíria Reis?" conduz
o leitor na investigação do assassinato da
figura principal da história. O livro reú
ne 24 contos escritos por Paiva e outros

24 por Suelen, com personagens e cenas

diferentes. "Mas eles dançam por uma

\.....
.�.

._ #P.
INVESTIGATIVO
/Fred Paiva e

Suelen Rocha

lançam livro
"Quem Matou
Profíria Reis?"
nesta quarta

feira, pela
.

Design Editora

ARTE Livro, com coaUtoria de jaraguaenses,
será lançado amanhã no Blackbird Bar

mesma linha. O cerne, desde o começo
da história, é descobrir quem a matou. É
preciso entender a relação que existe e ir

investigando", comenta Paiva.

Segundo o autor, o projeto iniciou
em 2009, após o lançamento do primei
ro livro da dupla, "Mal Que se Quis". A
ideia era escrever sem prazo de término,
preocupando-se somente com a quali
dade do trabalho. A partir de então, os
contos começaram a ser produzidos e os

dois alternavam as funções de escrever e
contribuir com o texto do outro.

Porfíria - além de ser o nome da tia
do autor - foi resgatada de um dos es-

quetes da peça satírica "Novela Vaga",
produzida pela Colher de Pau Cia de
Teatro em 2007. Esse trabalho marcou

o início da companhia teatral em Jara

guá do Sul, cuja fundação Paiva e Suelen

participaram. O nome "Porfíria Reis" foi

agregado ao livro há cerca de um ano.

O livro tem a apresentação de Carlos

Henrique Schroeder na orelha e do es

critor curitibano Luiz Felipe Leprevost
na contracapa. As ilustrações de Gee
lherme Vieira colorem as páginas e, em

alguns momentos, se relacionam com os

contos. "O trabalho do Geelherme trans
formou o livro. Falamos da ideia, ele leu

• ,

••

•
•

".

e nos trouxe novos elementos. Ele colo
cou sangue nas folhas, então é como se

o livro fosse a própria prova do crime",
afirma Paiva.

"Quem Matou Porfíria Reis?", de 128

páginas, tem o patrocínio do Fundo Mu

nicipal de Cultura e é uma publicação da

Design Editora. No dia do lançamento
o exemplar custará R$ 15. O Blackbird
Bar fica na Rua Domingos Rodrigues da

Nova, 264, Centro.

FOTOS DIVULGAÇÃO
_---...,

.�

•
•

•

Teatro

"Duas ·Mulheres" na Sear
O monólogo de tra

gicomédia "Duas Mu

lheres", da Cia Artística

Lamparina, terá duas

apresentações nesta se

mana. A primeira .ocor
re amanhã, às 2oh,: no
Pequeno.Teatro da Scar:
Na quinta-feira (5), no

mesmo horário, a peça
será a atração do Teatro
do Sesc. O ingresso cus

ta um quilo de alimento.
"Duas Mulheres" é

sobre uma personagem
que passa o dia traIlca
da em casa, fazendg.fa"
xina e conversando com,

deus. Nos desabafos, a

atriz, Suzi Daiane, in

terpreta os sofrimentos,
o trauma e os conflitos
da protagonista.'A peça
tem direção e drama
turgia de Thiago D8Jl�el
e patrocínio do Fundo

Municipal de Cultura.
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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

No
Existe uma conotação histórica

envolvendo o filme No que
por si só já valeria o ingresso. O
trabalho mais recente do cineasta
Pablo Larraín (Post Mortem) trata
da eleição que culminou na saída do
ditador chileno Augusto Pinochet do
poder, em 1988. Além disso, existe um
aspecto técnico que faz a obra ganhar
também um significado importante.
Em plena era do advento do cinema

digital, o longa foi totalmente filmado
com Betacam, câmeras consideradas
ultrapassadas e demasiadamente
televisivas para o cinema.
Baseada em fatos, a trama mostra a

estratégia de Pinochet de se manter no

poder depois que os países que antes
apoiavam a sua ditadura passam a não
vê-la mais com bons olhos. Ajogada
do ditador foi criar um plebiscito,
deixando o povo escolher se ele ficaria
ou não no poder por mais oito anos. O
roteiro de Pedro Peirano (A Criada),
com base na peça de Antonio Skármeta
(A Dançarina e o Ladrão), acompanha
o publicitário René Saavedra (Gael
García Bernal), um dos responsáveis
pela campanha do Não.

.

A grande jogada dessa campanha {oi
encará-la não como uma propaganda
política, mas como uma campanha
publicitária. Saavedra transforma o não
em um produto, e esse-produto precisa
ser atraente para poder ser vendido.

Clique animal

Daniel Medeiros

A visão distinta do protagonista já se

apresenta na primeira reunião, onde
é mostrado um vídeo que ilustra a

violência causada pela ditadura. Na
cabeça de Saavedra, bombardear o
público com imagens que só iriam lhe
causar medo não era algo atraente,
muito menos vendável.
Nesse sentido, mais do que um trabalho
sobre política, No se torna um filme
sobre o poder da publicidade.
O longa também merece destaque no
quesito técnico. O fato de ser filmado
em Betacam, o que pode causar um
estranhamento inicial, não se trata de
uma escolha estética desnecessária (ou
algo feito apenas para ficar bonito),
mas de uma abordagem narrativa
extremamente inteligente e eficaz. Ao
utilizar o mesmo equipamento que
era usado na década de 1980, Larraín,
e seu diretor de fotografia Sergio
Armstrong (Post Mortem), passam a

empregar imagens de arquivo da época

de forma orgânica dentro do filme. E a

montagem de Andrea Chignoli (Verano)
também merece menção por conseguir
equilibrar bem essas duas vertentes.
Mostrando uma campanha que se

inicia desacredita que ganha uma força
descomunal, Larraín conduz a história
de maneira simples, sem nunca perder
o ritmo ou o foco. Ao final, além dos
quesitos técnicos e políticos, No garante
a sua importância por ser também (e
acima de tudo) um grande filme.

(No - Drama - Chile - 2012 - 118 min.)
Direção: Pablo
Larraín. Elenco:
GaelGarcía
Bernal, Alfredo
Castro, Antonia
Zegers, Néstor ,

-,

Cantillana,
Luis Gnecco,
Alejandro Goic,
Jaime Vadell.

AMARELO Calmo
e dócil, aguarda um

lar que o trate com

todo respeito, amor
e dignidade. Tem
dois anos, vacinado
e vermifugado.
Contato: Clínica
Amizade, no telefone
3371-2340 ou 3275-
1887

NINO Ele tem
rnals ou menos

sete anos, é
um SRD muito
dócil e calmo.
Está esperando
alguém que o

queira adotar.

Castrado,
vacinado e

vermifugado.
Contato: Tayse
9987-7666 ou

'Clínica Amizade
3371-2340

VARIEDADES
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Envie a foto do seu
animalzinho para

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

estimação nas páginas
do Facebook da Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá �o Su, I . t" II I i .

I
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Ademar Nutzel
Ademir Schultz
Alcir C. Sardanha
Álvaro Pereira

Angelina Martina
Ari Elias Ferreira
Beatriz Glatz
Carlos G. de Oliveira
Carlos M. de Matos
Célio Bayer
Cladis V. Feustel
Clarice W. Soares Trumseiser
Deivid dos Santos

Edgar Becker
Edileia Kiatkoski
Edson Spredemann
Eduardo A. Stinghen
Eter Fenner
Fávio Holler

Felipe J. Zangheline
Fernanda C. d� Silva
Filomena do C. Leal
Gabriela E. Bonatti
Geane Glatz
Gerson luiz darós
Gibran Fernandes d� Souza
Gilberto Gadotti

Henrique Homburg
Ivan Lennert
Jairo A. W.Martini
Jiane Butzke
Juliane da S. Oliveira
Jurlini Lescouvicz
Karin M. Borchardt
Kleiton R. de Farias
Leilli Maria Da Costa
Lidia dos S. Weonski
Luis C. Molon
Mario Giliardi De lima
Mario Soares
Marlene M. S. Ehnke
Marlene Tomaselli
Marli Mathias
Michele Drews
Mirian Vieira
Olivia H. Kluge
Osmar Laschewitz
Paulo Aldano Vieiras
Paulo E. Schuwartz
Pedro Henrique Centenaro
Renato Stahelin
Renilda B. Koch
Ruth Sipert
Sandra S. de Souza
Silvana Hering
Valmir Lennert
Viviane Vegini

• Luciano Huck - Apresentador
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dicas de beleza:
Colorama apresenta:

Famosa

Como todo mundo sabe, as redes sociais tomaram conta do
mundo, hehehe, e .muitas marcas lançam vários de seus produtos
especialmente para esse nicho de mercado, algumas inclusive, se
inspiram nele. Como é o caso da Colorama que super inspirado no
universo teen das redes sociais criou a sua nova coleção: Famosa.
São seis novas cores e dois efeitos especiais, com nomes bem
divertidos para meninas super descoladas e ligadinhas no face,
twitter e instagram: Curte! - #ProntoFalei - BFF - Compartilha!
-<3 Amoo -Me Add? e Flash e Pop Up.

Dias atrás postei umas fotos de look no blog e logo
depois recebi alguns emails perguntando se eu

havia feito bronze artificial e onde. Como eu vi que
foram muitas as dúvidas, achei que valia um post
sobre isso. Não gente! Eu não fiz bronzeamento,
eu apenas passeio o autobronzeador da Victoria' s
Secret, que é puro babado! Para quem também
está branquinha, e não quer começar a usar saia/
vestido e shorts assim, é ótimo! O único porém é

que dura em tomo de uma semana esse "bronze".
Mas é algo no estilo imediato, você passa e já
está moreninha. Não é daqueles que tem que
passar a noite antes de dormir para fazer efeito
não. Além de super cheirioso - bem diferente dos
cremes fedidos que costumamos encontrar por aí
(graças) - ele seca rapidinho e bronzeia na mesma
intensidade, e gente, bronzeia super bem! Outro ponto positivo
é que ele não mancha a roupa (só não vale se vestir já depois de
passar, né? Esperem uns 10/15 minutinhos) e também não mancha
a pele (quem nunca ficou toda estranha com autobronzeador?
Super recomendo esse da VS girls, pramim é o melhor!

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!

Autobronzeador
Victoria's Secret

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bom díat
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

super terça-feira, dia 3 de setem
bro. Lá se foi o mês de agosto,
ainda bem! Mês dos ventos, do
cachorro louco, digamos assim ...

Um mês bem bizarro! Já setem

bro é outra coisa! Mês de poesia,
inspiração, de cores, de vida, de
muito romance. E é neste clima
que começamos a primeira colu
na domês de setembro: commui
ta empolgação! Mas antes, uma
frase para você refletir: "Em seu

coração, você sabe o que é certo".

LOCAÇÃO DE
TENDAS I MESAS I CADEIRAS

3371-9123

3370-3242

Carne Suína
com pele' e 0$$0

Cerveja
ltaipava ex cJ 12 ISO mi

MAURICIO HERMANN

.

!-§�5i�.:i;r,
i�{)(J1:
j Troféus e Medalhas!
�L 3.2 - �_40#'

<'

CIRCULANDO Edson e Fabiane

Abreu, no Restaurante Lehmanns

De volta
A belaMarli Deretti Gomes,

de volta das férias em Fortale
za. Agora vai colocar a cara nos
livros e estudar para os con

cursos na área de educação.
Além, é claro, de encontrar o

dono do seu coração.

Mesa
concorrida

Sábado, uma turma famosa,
comandada porEduardo Foga
ça, ocupou a concorrida áreade
festa do Valsugana. Curtiram
noitada até o apagar das luzes!

r
\�

DIPIL
Indústria Quimica

S.A,C, OflOO 702 515;:

Ruu .José JeswflO Correia, 1300, KIl113
Illdubtnal ZefEHmo Kukllf1skl
MH5smandubo � se - Blasll

www.dipil.corn.br

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o gran

de amigo, Hernani Gonçalves, o
"Chouriço", que sempre lê esta

coluna para ficar ligado nas no-
,

. vidades de nossa sociedade. Ah,
-

thanks pelo convite para o almo

ço de domingo. Fica pra próxi
ma, brother!

Niver do Célio
Não ousem esquecê-lo: Célio

Bayer, vice-presidente da Fiesc e

Presidente Patronal do Sindicato
dos Metalúrgicos, é o grande ani
versariante de hoje. Quem tem o

número do celular dele, por favor,
ligue! Ele vai adorar saber que foi
lembrado! Parabéns! Omeu dese

jo é que você e toda a sua família

sejam plenamente felizes.

Amizade
Meu amigo, Sigmar Guen

ther, o popular Tampinha, ras
gou elogios para o Baile dos
Casais, realizado sábado, noAmi
zade. Música boa, gente animada
e casa cheia foi a tônica da festa.

Sai da frente...
Dia desses, uma moça colo

cou em seu Facebook, logo após
terminar com o namorado, a se
guinte frase: "Tau na pista, tau
facinha". E um de seus amigos,
gozador, comentou: "cuidado,
eu não desvio de vaca não". Pua'
grilo!A garota ficou uma arara!

Moa Gonçalves

NAS RODAS

o empresário, Jürgen Joesting,
o Igue, está no corre-corre para
inaugurar o seu novo apê em

8alneário Camboriú. O bom
vivant vai curtir alta temporada
no balneário mais elegante do

Sul do mundo.
• • •

A turma "Língua Afiada", um
grupo que se reúne todos os

domingos pela manhã no Espaço
do Oca, sob a batuta do chef
Jeremias, está programando

uma grande movimentação para
este mês. Volto ao assunto.

• • •

O empresário, Celio Lange,
o popular "Scheredinha", que
nunca foi mais longe da urbe
além de uma voltinha de Maria

Fumaça até Rio Negrinho, vai
carimbar o passaporte. Em abril
curte a terra do Tio Sam com um

grupo de amigos.

TERÇA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2013

VARIED�ADES

DIVULGAÇÃO

5
Restaurante
3273·7251

Soirée
Domingo, dia 8 de setembro,

a Sociedade de Atiradores Ribei
rão Grande da Luz, de Jaraguá do
Sul, promove tradicional almoço
típico com marreco assado. Mais

além, uma concorrida tarde dan

çante fica por conta da animação
do Trio Pomerano.

"
É sem valor pedir aos
deuses aquilo que nós

mesmos podemos realizar.

Epicuro

EM FOCO A escritora, editora e cronista

do OCP, Elyandria Silva, é destaque no

Perfil da Revista NossaWeekend

Pensando
bem... TE CONTEI

É muito melhor co

locar mais amor ao fa
lar. Mais paciência ao

ouvir. Mais cautela ao

lidar. Mais roupa bonita

para vestir. Mais ami

gos para dividir. Mais
sorrisos com vontade,
Mais amores de verda
de. Mais verdades. E só!

• Ontem, quem deu
rasante na redação
foi a amiga, Márcia
Vieira. Contou
mil novidades da
última viagem para
Guatemala. Na

frasqueira, trouxe para
,

.

o colunista a Cusha,
uma bebida típica
da região que irei

degustar domingo, na
Língua Afiada.

JÍltimos
mgressos

Os últimos ingressos
do primeiro lote para a

13a Feijoada do Moa, que
rola dia 26 de outubro,
estão se esgotando. O

valor é R$ 35 e dá direito
a concorrer a uma moto

elétrica. O local para

compra e a Jaime Motos
- Rua Procópio Gomes

de Oliveira, ao lado do
Banco Itaú. Mais infor

mações no 3370-9000.

Hoje à noite, o meu

amigo Sandro "Toto"
Schmitt" é quem dá
as cartas na cozinha
do grupo Loks ..,

Dia 19 de setembro
vai rolar, no Beira
Rio Clube de Campo,
o 1 º Torneio de

@>
ti. )Jia&u6®5uI:�n 327S.Q808 .. 1...·_

Veteranos de Futsal
de Jaraguá do Sul.

Inscrições com

César Pradi no fone
9973-9053.

.. Rodrigo Freiberger,
o Binski, promove
feijoada das boas
no feriado de 7 de
setembro em sua

casa de veraneio.
."

.. Aquilo que você
está vivendo, o peso
que está carregando,
não é nada

comparado à alegria
que te espera.

.. Não maltrate os

animais.

� Com essa, fui!

Power Imports
Blumenau • Sal. Camboriú • jaraguá do Sul .

joinville • Florianépohs > São José
'Exoneração de résponsabiiidade: omodelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontuação numénca-erme os modelos do segmento de,veiculos médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfation �tudy da

),O.Power. O éstudo fui baseado em mais de 9.50D.respostaS de proprietários que avaliaram 52�modelos de vefculaS de passeio no Brasil, Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de cliernes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer variações, Visite o site www.jdpowen:lobrasil.com.Fonte:).o.PowerandAssociates.Mais Alta Satisfação
Geral doOieflll!Pilra,fabriGlote5 dNll'Ífulo � pass' Qem�;deÚOI1S1J1me de fOOViJstNef eQ1�1ITillôGIImr Frltõ�a Inmetro n' 010/20�2, .

rnflil .lt,iB Uil nnl IHIIIIIBIIIIIlH IlInnrllllll 111·11 1111
"

•
.

Respeite os limites de velocidade',
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Tirinhas

Piadas

Notícia triste
o rapaz resolve reunir toda a família para revelar uma informação de
extrema importância. No dia combinado, chegam tios, tias, primos e

avós que se expremem na sala, aguardando ansiosamente a notícia.
Na hora H, ele aparece e diz:
- É o seguinte, gente! Vou ser curto e grosso: é que o meu médico falou

que eu vou morrer daqui a seis meses!
Foi uma choradeira terrível, todos queriam abraçá-lo, beijá-lo e dizer o

quanto o amavam, até que alguns minutos depois, outra revelação:
- Gente, calma! Era brincadeira! Eu só queria dizer que eu sou gay!

Cinema

JARAGUÁ 00 SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Se Puder ... Dirija - Comédia - Nacional - Censura:
Livre - 92 min - Diariamente - 13:50, 15:40, 17:30,
19:20, 21 :10

ARCOPLEX2
• Circulo de Fogo - Ficção - Dublado - 132 min -

Censura: 12 anos - Diariamente - 19:00, 21 :30
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min -

Censura: Livre - Diariamente - 14:30, 16:40
ARCOPLEX3
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - Aventura -

Legendado - 106 min - Censura: 10 anos - 14:40,
17:00, 19:10, 21 :20

JOlNVILLE
• GNCGARTEN
• Os Smurls-2 - Os Smurls 2 - 14:10, 16:30 - 3D • DUB . Comédia
• percy Jackson e o Mar de Monstros· 19:20 • 3D .'DUB . Aventura
• Percy Jackson e o Mar de Monstros· 21 :50· 3D· LEG . Aventura
• Gente Grande 2 - 19:45 22:00 . LEG . Comédia

·Os Smurls 2 ·13:1015:15 - DUB - Comédia
• Blingo Ring: a Gangue de Hollywood· 17:20 . LEG - Drama
• Os Instrumentos Mortais· Cidade Dos Ossos- 14:00 19:00· L!;G .

Fantasia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros· 16:50 . LEG . Aventura
• Bling Ring: a Gangue de Hollywood· 2j :40 . LEG . Drama
• Os Estagiários· 13:50 16:20 18:50 21 :20 • LEG . Comédia
• Flores Haras- 13:40 16:10 18:40 21 :1 O . NAC • Drama
• Se Puder... Dirija! . 13:30 15:30 17:30 19:30 21 :30 . 3D . NAC .

Comédia
• GNC MUELLER

'Se Puder... Dirija! -13:3015:3017:3019:3021 :30· 3D· NAC·
Comédia

'Os Smurls 2 ·13:1015:1517:20· DUB· Comédia
• Wolverine: Imortal· 19:20 21 :50 . DUB • Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros ·14:00 16:20 18:4521:10·

DUB . Aventura

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

TERÇA.FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2013

-

PREVISAO DO TEMPO
Fontes: Epagri e Tempo Agora

Calor e rtseo de
teDnporalisolado
o tempo aindafícainstávelcom
variação de nuvens, aberturas de sol e
condições de chuvamaldistribuída
Persiste o risco de temporal isolado com
granizo, especialmenteparaoOeste.
No:fim do dia, o tempomelhora apartir
doOeste eSuldo Estado.Temperatura
elevadaemdeclínio entre tarde e noite.

.-
., ... Ensolarado

AMANHÃ

�t:110;�C 6-
Parcialmente
Nublado

d JI'

QUINTA
Instável

MíN: 8°C
*'VMÁX: 16°C
Nublado

LUAS •
• NOVA 5/9 Chuvoso

.CRESCENTE 12/9 SEXTA •fi CHEIA 19/9 MíN: 100C

• MINGUANTE 27/9 MM: 18°C Trovoada

HORIZONTAIS 2 3 4 5 6 789

1. Preparar o medicamento prescrito em receita / Supre
mo Tribunal de Justiça

2. Saco de pano para provisões, ferramentas etc. /
(Ql!ím.) O rutênio

3. A primeira e a última letra do nosso alfabeto / Maquinar
em prejUfzo de alguém

4. Plano de execução
5. Do "Oontínente Negro" / Pronome que indica a mulher

da qual se fala
6. Lindo pássaro de-corpo vermelho e asas pretas / A

atriz Gardner (1922·1 990), de "O Barco das Ilusões"
7. Parte mais elevada de cidade I Associação Nacional

dos Editores de Revistas
a. Termo inglês que designa o aUmento que emprega um

adoçante hipocalórico, sucedâneo do açúcar / Série
ininterrupta

9. Que pertence ao campo ou a seus habitantes
10. Briga de galos / Quociente Inlectual
11. (Pop.) Trabalho, tarefa exaustiva e difícil, e quase

sempre resultante de uma anterior elaboração / O ini- 10

cio ...da justiça
12. Sigla do estado nordestino com a 'Fortaleza dos Reis 11

Magos", na sua capital/Pátria, país de nascimento
13. Força Aérea Brasileira / Um elemento da comparação. 12

II
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I) II
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VERTICAIS
1. Creme de certo fruto de polpa amanteigada / Políca

Rodoviária Federal
2. O pmcuto da fonação I Marca visível por transparência

usada em selos, cheques, cédulas etc.
3. Tomar determinado caminho / Não dar importância ao

4. Escavação que pode servir de abrigo aos animais !
Aplicado

5. Fora do comum / (lngl.) Tipo de calção curto, esportivo
6. Placa conmua apoiada em seu perímetro e por veles

também em colunas, que constitui os pavimentos e

tetos de edificações estruturadas em cencreto arma

doo I Pequena ulceração da mucosa bucal/Instituto
de Educação

7. A atriz norte-americana Grillith, de "Dublê de Corpo"
I As iniciais do escritor Rosa, de "Grande Sertão Ve
redas"

8. Amável, benévolo I Aquele que
9. Lucro obtido pela aplicação do capital ou por emprésti

mo de dinheiro I Contribuição ideal ou cultural de cer

tos povos afro-asiáticos à ciVilização ocidental.

13

A RECREATIVA
PAlÁVRAS CRUZADAS E PASSATEMPOS

DIVERSÃO
INTELlCaENTE
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Gandinho se recorda de um episódio de sua infância e

demonstra aversão pelo pai. Manolo revela ao delegado que
Dionísio era conhecido como Klaus Wagner. Marizé fica feliz

ao ver Cristal e o jogador Fred na festa de seu aniversário. O

delegado diz a Samuel e Manolo que vai ajudá-los a impedir
qualquer tentativa de fuga de Dionísio. Aurora liga para Mano

lo e avisa que conseguiu reunir toda a documentaçâo sobre

Klaus Wagner. Dionísio diz a Guiomar que Alberto o está train
do. Ester passa mal.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Malu, Madá e Giane acusam Amora de ser a màndante

do vandalismo na Toca do Saci. Irene contraria Plínio e procura
notícias de Fabinho. Lucinda acredita que Gládis seja a irmã

gêmea de Damáris. Vitinho toma o lugar de Filipinho no seria
do. Xande repreende Brenda por suas atitudes contra Filipinho
e sensibiliza Tábata. Giane avisa a Plínio queAmora só quer se
casar com Bento por causa do dinheiro. Verônica recebe um

presente de Natan. Maurício convence Malu a ir para a festa
no Gantaí. Amora não consegue fazer Bento desistir de ir à

despedida de Filipinho. Lara divulga o desfile de Giane. Bento
leva Glória e Eliseu para a festa de Filipinho. Charlene confirma
a Lucinda que vai se casar comWilson. Plínio oferece dinheiro

para Amora nâo se casar com Bento.

• AMOR ÀVIDA - GLOBO - 21H
Félix explica para Edith como pretende convencer a todos

de que Paloma precisa de tratamento psiquiátrico. Pilar pede
para César tratar Paloma e Félix de maneira igualitária. Bru
no consola Garlito. Márcia repreende Valdirene por ficar com
Carlito. César se aconselha com Lutero. César, Félix, Rafael e
Bruno vão até o Fórum. Paloma sofre na cadeia, mas seu pai
e irmão não acreditam nela. Carlito coloca seu presente no lu

gar do que Ordália comprou para Valdirene. Amarilys confirma

Saramandaia

Redonda avança com carro para cima de Gibão
Todos pensam que Redonda explodiu! Até Encolheu (Ma

theusNachtergaele) acha que sua "Dondinhapipocou devez"!
Marcina acusaRedonda, quemente. Encolheu a defende.Mas
Gibão dá o troco: "Deixa pra lá, delegado. Além de desengor
dar, a senhora precisamelhorar o caráter". Gibão (Sergio Gui-

sua gravidez e Niko fica radiante. Félix se revolta ao saber que
seu crachá foi retirado do sistema do hospital. Glauce ajuda a

conseguir provas para internar Paloma. Félix conversa com a

diretora da clínica para a qual pretende enviar sua irmã. Valdi
rene conta para Ignácio que está grávida .

• CHIQUllllAS - SBl - 20H30
Junior ajuda Carol a cozinhar. O rapaz se atrapalha ao cor

tar uma cenoura e a ajudante o ensina. Junior se encanta com
a amada e ao tentar beijá-Ia, Dani o chama para assistir um

desenho. No orfanato, Ernestina começa a ficar preocupada
com o sumiço de Mosca e Rafa. Binho continua afirmando que
os amigos foram sugados pelo buraco. No mesmo momento,
no quarto de limpeza, os dois garotos começam a pedir socor
ro. A zeladora enlouquece querendo saber de onde eles estão
gritando. Ernestina percebe que o barulho vem do quarto de

produto de limpeza. Binho tenta contornar a situaçâo dizendo

que no lugar tem aranhas descontroladas. A zeladora ignora o
garoto e abre a porta, mas não encontra Mosca e Rata, Os dois

amigos entram na passagem que leva para o porão. Irritada,
Erriestina acredita que os meninos tenham fugido pelo porão
e sai do orfanato para ver o portão do esconderijo está quebra
do. A zeladora vê que não está.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Megfica tensa ao ver Esmeraldino e Rosália conversando

com Júlio César. Camila tenta consolar Xepa, que prefere ficar
sozinha. Matilda continua preocupada com o comportamento
de Dafne. Graxinha diz a Robério e Miro que irá fazer o teste
de DNA. Édison é seguido por dois homens armados. Lis cuida
de Vitor Hugo, que fica triste ao lembrar de lsabela. Bandidos

batem em Édison e o ameaçam com uma arma. Esmeraldino

chantageia Meg ao dizer que contará sobre o passado dela

caso não aceite Rosália em sua casa. Dorivaldo diz a Xepa que
Esmeraldino pode estar tramando algum golpe. Júlio César
fica surpreso após Meg dizer que' Rosália deve ir morar com

eles. Após apanhar, Édison vai até a casa de Yasmin pedir aju
da. Esmeraldino diz a Rosália que tem um trunfo contra Meg.
Édison segura Esmeraldino pela camisa e diz a ele que a dívi
da com os bandidos precisa ser paga.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Programa deAnitta
na Globo ganha nome

Novas informações sobre o programa global
que reúne estrelas da música nacional foram

divulgadas. A principal é que a atração será
exibida no verão, entre os dias 5 de janeiro e 9
de fevereiro, a tarde, antecedendo o futebol dos

campeonatos estaduais. O possível nome do

programa será "Sacode". Estão confirmados no

castingAnitta, Luan Santana, Paula Fernandes,
Jorge e Matheus e Naldo. Os cantores ião apre
sentar o programa, receber convidados e ainda

lançar uma promessa da música a cada edição.

Fim do namoro entre
Fiuk e SophiaAbrahão

Sophia Abrahão e Fiuk, ao que tudo in

dica, vão realmente largar o posto de casal
mais apaixonado do Brasil. Em uma atitude
dematuridade duvidosa, o gatinho publicou
ontem em seu Twitter a hashtag #tosoltei

ro, e saiu sem explicar aos seus seguidores o
que tinha acontecido. Nos últimos dois dias
a nova integrante de "Amor à Vida" teve

uma vida agitada nas redes sociais, com vá
rias fotos e comentários sobre sua carreira,
ignorando completamente os assuntos do

coração. Eles se conheceram no Carnaval e,
desde então, eram um grude que.só ..

.

zé), coitado, não tem sossego nem quando anda com sua bici
cleta. Redonda (VeraHoltz), revoltada com a perseguição que
sofreu, aproveita a distração do seu inimigo número 1 e avan

ça com carro em sua direção. A sorte é que Marcina (Chan
delly Braz) está por perto e grita para o namorado ter cuidado. .

20/3 a 19/4 - Fogo
A vontade de se divertir será

grande, mas procure se COncen

trar no trabalho. Ainda bem que
a sorte estará ao seu lado. Um
clima de romantismo vai favore
cer a aproximação. Se já tem al

guém, tente fazer um programa
animado. Cor: preto.

Gêmeos
. 21/5 a 20/6 - Ar

No trabalho, explore sua facili
dade para se aproximar e COnver
sar com diferentes pessoas. Apro
veite para trocar experiências
com OS colegas. À noite, um clima

mágicomarca a paixão: é horade
se declarar! Está a fim de alguém?
Use seu charme. Cor: azul.

Câncer
21/6 a 21/7 - Agua

O seu desempenho no traba
lho vai dependerda sua dedicação,
portanto, faça um esforçopara dar
conta de todas as suas tarefas. É
uma boa hora para rever algumas
despesas. À noite, um clima de

sedução e romantismo marca OS

momentos com opar. Cor: branco.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

No trabalho,- você vai contar
com charme e disposição para dar
conta do recado. Cerno temmuita

energia, terá tudo para impressio
nar e se sairbem ao cumprir tare
fas. Um clima de romantismo fa
vorece a.conquista. Reconciliação
favorecida. Cor: amarelo.

tI'i Virgem
'...� 23/8 a 22/9 - Terra

.�. O dia pede cautela. Confie
em sua intuição, pois um inimi

go oculto pode tentar puxar o seu
tapete. Tarefas individuais serão

bem-vindas. À noite, o romantis
mo está no ar e um amor proibido
pode mexer com você. Na paque
ra, aja com cautela. Cor: cinza,

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Hoje, com uma mãozinha
dos amigos, você vai chegarmais
longe. Conte com eles para pedir
conselhos ou ajuda mais prática.
O romantismo marca a noite:
use seu charme. Um passeio com
a galera pode favorecer sua vida
afetiva. Cor: verde.

Escorpião
23/10a 21/11 -.Agua

Evite ser avalista ou fazer em

préstimos - você poderá ter pre
juízo por causa de falsos amigos.
Não é um dia favorável para as

compras. Há inStabilidade emo

cional no ar. Brigas ou discussões

podem sei: inevitáveis. Controle a'
impulsividade. Cor: marrom.

l!Je. Sagitário• 22/11 a21/l2�Fogo
No trabalho, aja com confiança

e não tenha medo de tomar algu
mas decisões mais importantes.
Confie no seu potencial e vai se
destacar. Na paquera, um clima de
romantismo favorece a aproxima
ção: confie em seu charme.Mostre
o que sente ao par. Cor: vinho.

Capricórnio
22/12a20/1-,Thrra

Priorizar tarefas que podem
ser feitas sem a colaboração dos

colegas será a melhor escolha.

Ouça sua intuição, principalmen
te no trabalho. À noite, pode se

dar bem na paquera. Estará mais
sedutor. Na paixão, a intimidade
deve esquentar! Cor: preto.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Troque ideias e experiências
com os colegas. Quanto mais co
operar com os outros, melhores
serão os resultados que irá al
cançar. Noite perfeita para curtir
seu amor. Mostre seu carinho e

aproveite para vencer as diferen
ças. Cor: bege.

�R·
� 19���-Thrra

Você vai se COncentrarmais no
trabalhoe não terá dificuldade nem
mesmo com tarefas que exigem
concentração. Deixe o egoísmo de
lado e ajude um colega. À noite, a
atração por alguém do trabalho vai
falarmais alto. No romance, éhora
de apoiar seu par. Cor: rosa.
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

Empresa elabora
pesquisa escolar

Com o intuito de planejar melhor suas ações
futuras, a Eletromotores Weg S/A efetuo�.y.mlevantamento estatístico da atividade escolar do
município, denonrinando Pesquisa Escolar. O tra.
balho visava identificar a disponibilidade de mão
de obra para os próximos anos, e o grau de esco

laridade. Com dados de 1970 à 1982, observou-se
uma grande evasão escolar da 4a para a 5a série,
bem como do 1° para o 20 ano do 20 Grau (atual
Ensino Médio). Segundo os dados, nos onze anos

pesquisados, a população do município cres�u
65%. Já a com�(i}ade escolar 41%. Airni�ção
foi o principal fatôr de crescimento.

.'..

f'

Inaugurada em 1938, a Praça Sete de Setembro,
na Rua Getúlio Vargas, ficou conhecida como

.

Plataforma Sete. Ali era instalado o palanque
oficial durante os desfiles cívicos

"

E empossado o Conselho
. Sanitário do Samae .

Foi empossado em IOde setembro de 1975 os
membros do Conselho de Engenharia Sanitária
do Samae, em ato realizado no gabinete do pre
feito Eugênio Strebe. Como órgão superior do Sa

mae, cabia a esse conselho definir as taxas d'água
e outros itens importantes para o sistema funcio
nar com qualidade. Foram empossados os seguin
te conselheiros: Moldo Schultz (Samae), Pedro·
Egberto Antelo Lopes (Prefeitura), Mario LOpes
(Sesp), Wo1ney João Buzzi (Associação de ElIgenheiros de Jaia�á.do Sul), José Alberto Kli��l\'�
(Câmara deVereadores) eWâldir RubID.i (Aeijs)�

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

�7. A .,----voce aqUl_.--
Integrantes da
Associação da

Cultura Polonesa
de Jaraguá do Sul

participaram, no
dia 25 de agosto,
em Brusque, de
uma festa em

celebração à
cultura polonesa
naquela cidade. O
industrial Wandér

Weeg� compareceu .

na missa realizada
no idioma polonês,

na Igreja de

Azambuja. Ele foi
o patrocinador do

encontro

Alunas do curso

promovido pelo Núcleo
da Mulher

Empresária, da Acijs,
com o tema: 5S e

Organização

Larissa da Silva comemorou idade nova no dia 29
de agosto. E \,filmar da Silva celebra aniversário

neste dia 3 de setembro. Os amigos Rufino e Rosani
desejam muito carinho para o casal.

I·

Parabéns aos
noivos Fabiane e
Adilson Zermiani,

que casaram
na Capela do

Seminário Sagrado
Coração de Jesus,
dia 27.de julho. Os
convidados foram

recepcionados
no Salão da
Comunidade

Evangélica de

Corupá. Fabiane é
filha do corupaense

Osmar de Barros
e Fátima de Lima.
Adilson é filho de

Olga Zermiani e
Valentin Zermiani

(in memorian)

Parabéns-Amanda Konell. Ela completa seu primeiro
ano de vida neste dia 3, com muita alegria! Seus

pais Osmar e Bianca França Konell é o irmão Arthur
desejam muita saúde. 'Te amamos!'

Os pais Jair e Creuza

parabenizam Daniel
Murara pelo aniversário
de 7 anos, comemorado

dia 31. "Desejamos
muitas felicidades e

muita saúde. Amamos
você. Beijos!"
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EDITALDE INTIMAÇÃO DEPRarFSIO
Nos termos do artigo 15 dal.ei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas
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 contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOSDOPROIFSID:

Apontamento: 258179/20.13 Sacado:ACRIllCOS JARAGUAEIREIl BPP Ende

reço: RUAROBERID MARQUARDT 138 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-
330. Cedente: RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS !:IDA Saca
dor. - Espêcie:DMI - N'TItulo: 0461627290 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 67,85 - Data para pagamento: 06/09/2013- Valor total a pagar R$I48,09
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 67,85 - Juros: R$ 0.,18 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Cnndução: R$ 24,50. - Diligência: R$ 20.,21

Apontamento: 258133/2013 Sacado:ADRIANO CORRFA Endereço: RUAVIC
TORROSEMBERG, 188 - VIlA LENZI - JARAGUADO SUL-SC - CBP: 89252-40.0.
Cedente: CAPACHOSCOM.DETAPETES !:IDAM Sacador. - Espécie:DMI - N°
Titulo: 1217 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 160,0.0. - Data para paga
mento: 06/09/20.13-Valor total a pagar R$24D,48 Descrição dos valores: Valor
do título: R$16D,00 - Juros: R$ 0.,42Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10. Condução: R$ 24,50. - Diligência: R$ 20.,21

Apontamento: 257964/20.13 Sacado: ANTONIO APARECIDO DE OUVEIRA

Endereço: RSlZINO GARCIA 21 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89266-310. Ce
dente:AYMORECREDfIDFINANCIAMENlDElNVESTIMENTOSA Sacador.
- Espêcie: CT - N° TItulo: 20016138619 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
8.0.20.,60 - Data para pagamento: 06/0.9/2013- Valor total a pagar R$8.800,75
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.0.20.,60 - Juros: R$ 692,44 Emolu
mentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50. - Diligência:
R$27,86

Apontamento: 257973/2013 Sacado: BC COMEROO DE PISOS !:IDA ME

Endereço: R ROBERID ZIEMANN 201 - Jaraguá do Sul-SC - CBP: 89255-30.0.
Cedente: BANCO CITIBANKSA Sacador. UITRAPISOCOMEROO E IMPOR
ThCAO !:IDA Espécie: DMI - N° Iitulo: N53258/3 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 935,50. - Data para pagamento: 0.6/0.9/2013- Valor total a pagar
R$1.014,4O Descrição dos valores: Valor do título: R$ 935,50. - Juros: R$ 3,11
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10. Condução. R$ 24,50. - Di

ligência:R$15,94

Apontamento: 257904120.13 Sacado: BPV - PROMOCOES E EVEN1DS !:IDA

Endereço: RUA JOSETIlEODORO RIBEIRO,3867 - lIRA DA FIGUEIR - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89258-001 Cedente: OZESKJ IADM EMP IMOBIIlA
RIOS Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 6395/13 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 6.500,00 - Data para pagamento: 06/09/2013-Valor total a pagar
R$6.593,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.500,00 - Juros: R$17,33
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10. Condução: R$ 24,50. - Di

ligência: R$16,75

Apontamento: 258002/2013 Sacado: BRJThGEMIRES RIOS !:IDA Endereço:
PREFEflD JOSE BAUER- FUNDOS 2445 - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89254-
IDO. Cedente: MANTOMAC - COM. DE PECAS E SERVICOS!:IDA Sacador.
- Espécie: DMI - N°Titulo: 0.210004130. - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
1.000.,0.0. - Data para pagamento: 0.6/0.9/20.13- Valor total a pagar R$1.086,95
Descrição dos valores: Valor do título: R$1.00D,OO - Juros: R$1,00 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50. - Diligência: R$

QUER GANHAR
R 50,00
OU M'AISII
Descubra comol
Ligue 1411 2106-1934
oumande e-mail

le;IotSlDigo@ocorreiodoPollo.&om.\\t

26,10

Tabelionato 6riesbach
Nofas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESThDO DE SANThCATARINA

Novo endereço: Rua CeI. ProcópioGomes deOliveira, 38D-Centro
89251-2DI-JARAGUADOSUL-SC- Novo Telefone/Fax: (47}3274-1700

Apontamento: 258004/2013 Sacado: BRJThGEM IRES RIOS !:IDA Endereço:
PREFEITD JOSE BAUER- FUNDOS 2445 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-
100 Cedente: BAlANTEC COM EASSISTTECNICA!:IDA Sacador. - Espécie:
DMI - N°Titulo: 9473/0.1- Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.43D,00 - Data

para pagamento: 06/09/2013- Valor total a pagar R$1.517,38 Descrição dos
valores: Valor do título: R$1.43D,00 - Juros: R$ 1,43 Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10. Cnndução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,10.

Apontamento: 258224/2013 Sacado: CUBlCO INDUSTRIA DE MAQUINAS
!:IDA Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO 1890 1 ANO - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89253-100 Cedente: BAUMANN INDUSTRIA E coMÉRoo DE

AÇOS !:IDA Sacador. - Espêcie: DMI - N' TItulo: 65096 2/2 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$1.I34,93 - Data para pagamento: 0.6/09/2013-Valor total
a pagar R$1.213,36 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.134,93 - Juros:
R$ 2,64 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10. Condução: R$
24,50. - Diligência: R$15,94

Apontamento: 258112/2013 Sacado: FABIO CONCElCAO DOS SANTOS En
dereço: RUA JOAO PIANlNCHECK, 387 - CASA 12 - NOVABRASIIlA - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89252-220. Cedente: COOPERATIVA DE CREDITOVALE DO
ITAJAI-VlACREDI Sacador: GERSON LUIS BONOMINI Espécie: DMI - N°-TI
tulo: 026-0.2/0001 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 220.,0.0. - Data para
pagamento: 0.6/09/2013- Valor total a pagar R$296,52 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 220.,00 - Juros: R$ 0.,73 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50. - Diligência: R$15,94

Apontamento: 257954120.13 Sacado: FENOIZA WCACAO ETURISMOODA

Endereço: R ANTONIO J GONCALVES 330. - JARAGUA DO SUL - CEP: Ce
dente: HERON GUSThVO ZENNI ME Sacador. - Espêcie: DMI - N° TItulo:
0.00944 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 450.,00 - Data para pagamento:
06/09/2013-Valor total apagarR$527,35 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 450.,0.0. - Juros: R$ 0.,75 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10.
Cnndução: R$ 24,50. - Diligência: R$16,75

Apontamento: 257979/2013 Sacado: JUUEThANTUNES TIBES -ME Endere

ço: AV PREEWAillEMARGRUSBA 4955 - VIEIRAS - JARAGUADO SUL - CBP:
Cedente: ALBERTON GASES INDUSTRIAIS EIREll Sacador. - Espécie: DMI
- N'Titulo: 943 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 260,00 - Data parapaga
mento: 06/09/20.13-Valor total a pagarR$343,43 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 260,00 - Juros: R$ 0.,86 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Cnndução: R$ 24,50. - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 2580.18/2013 Sacado: KOUER €OMEROO E INSTAlADOBA

Endereço: RUA EXPEDIOONARIO JOSE RIBEIRO S/N - lIRA DA FIGUEIR
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-850. Cedente: ITC PLASTICOS !:IDA
Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 27821-1: Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 245,25 - Data para pagamento: 0.6/09/20.13- Valor total a pagar
R$322,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 245,25 - Juros: R$ 0.,49
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50. -

Diligência: R$16,75

Apontamento: 258220./20.13 Sacado: lANCHONETE E RESThURANTE TE
RENOO!:IDA Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 58 - Jaraguá do
Sul-se - CEP: 89251-400 Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO
ITAJAI-VlACREDI Sacador. SIMONEVOlTOUNI OlCZ Espécie: DMI - N'TI
tulo: 701/20.13/0001- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 291,31 - Data para

pagamento: 0.6/09/2013- Valor total a pagar R$363,4O Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 291,31- Juros: R$1,45 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10. Condução: R$ 24,50. - Diligência: R$ID,79

Apontamento: 257998/2013 Sacado: l.C EMBAlAGENS !:IDA Endereço:
RUA JORGE CZERNJEWJCZ 590. GAlPAO 09/ - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89254-000. Cedente: ANJO QUlMJCA DO BRASIL !:IDA Sacador. - Espécie:
DMI - N°TItulo: 06218 2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 4.964,50. - Data

para pagamento: 0.6/09/2013- Valor total a pagar R$5.D5D,21 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 4.964,50. - Juros: R$ 9,92 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$ 23,10. Condução: R$ 24,50. - Diligência: R$ 15,94 -----

.

-------------- Apontamento: 257928/20.13 Sacado: MARIA GlACI FREBERGER
VOGEL Endereço: RUA PROCOPIO GOMES DE OIlVElRA 1580. APTO 0.2 -

Jaraguá do Sul-SC CCEP: 89251-201 Cedente: NUNES DA CRUZ COMEROO
DE CONFECCOES Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 0.28 - Motivo: falta de

pagamento Valor. R$ 73,86 - Data para pagamento: 06/09/20.13- Valor total
a pagar R$I44,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 73,86 - Juros: R$
0.;17 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50.
- Diligência: R$ 10.,79 ---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- Apontamento: 257755/2013 Sacado:
PLUMA-LUX IND E COM DE SABOES Endereço: RUA PEDRO GONZAGA
345 - JARAGUA DO SUL-SC - CBP: 89259-320. Cedente: THLEE I E BUOUTE
RIAS !:IDA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 6844003 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 282,60 - Data para pagamento: 06/09/2013- Valor total
a pagar R$353,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 282,60 - Juros:
R$ 4,99 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50. - Diligência: R$ 5,71 -------------------------------------------------------------

------,----------------------------------------- Apontamento: 257756/2013 Sacado:
PLUMA-LUX IND E COM DE SABOES Endereço: RUA PEDRO GONZAGA
345 - VIlA NOVA - JARAGUA DO SUL-se - CBP: 89259-320. Cedente: THLEE I
E BijOUTERlAS!:IDA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 6999002 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 70.7,20. - Dataparapagamento: 06/09/2013-Valor
total a pagarR$785,25 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 70.7,20. - Juros:
R$ 12,49 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50. - Diligência: R$ 5, 71 -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ Apontamento: 257762/20.13 Sacado:
PLUMA-LUXIND ECOM DESABOES Endereço: RUAPEDRO GONZAGA 345
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-320. Cedente: TIlLEE I E BUOUTERJAS
!:IDA Sacador. - Espêcie: DMI - N° Titulo: 6843003 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 2.415,0.0. - Data para pagamento: 0.6/09/2013- Valor total a
pagarR$2.523,22Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.415,00 - Juros: R$
42,66Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50.
- Diligência: R$ 5,71 ------------------------------,-----------------------------------

------------------------------------------- Apontamento: 258154/20.13 Sacado: R E
KDISTECOMDEMATCONST Endereço:R JOAOJANI)ARIOAYROSO, 1472
- JAR ESQUERDO - JARAGUADO SUL-se - CEP: 89253-101 Cedente: ANORE
LUISMALUCEill Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 297 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$I.I94,OO - Data para pagamento: 06/09/20.13-Valor total
a pagar R$1.271,78 Descrição dos valores: Valor do tírulo: R$ 1.194,0.0. - Juros:
R$ 1,99 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10. Cnndução: R$
24,50. - Diligência: R$ 15,94 ----------------------------------------------------------

.

--------------------------------------------------- Apontamento: 257972/2013 Saca
do: R SILVAEQUIPAMENTOS PARAPISCINASME Endereço: RUAGERMANO
MARQUARDT299-VIlAlAIAU - JARAGUÁDOSUL-SC- CBP: 89256-200Ce
dente: ROTh INDUSTRIA!:IDA Sacador. - Espécie: DMI - N'Titulo; G8D138/2
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 6.041,40. - Data para pagamento:
06/09/2013- Valor total a pagar R$6.132,97 Descrição dos valores: Valor do

título: R$ 6.041,40 - Juros: R$14,D9 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução; R$ 24,50. - Diligência: R$ 17,63 -----------------------------

-------,----------------------------------------------------------------------- Aponta-
mento: 257975/20.13 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS PARA PISONAS ME

Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - WA lAIAU - JARAGUÁ DO
SUL-se - CEP: 89256-20.0. Cedente: ROThINDUSTRIA!:IDA Sacador. - Espé
cie: DMI - N'Título: G8009113 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 9.503,11
- Data para pagamento: 06/09/2013- Valor total a pagar R$9.602,76 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 9.503,11 - Juros: R$ 22,17 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10. Condução: R$ 24,50. - Diligência:R$17,63

Apontamento: 258038/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS PARA PISO
NAS ME Endereço: RUA GERMANOMARQUARDT 299 - WAlAIAU - JARA
GUÁDOSUL-SC-CEP:89256-200Cedente:ROThINDUSTRIA!:IDASacador.
- Espêcie: DMI - N' Titulo: G8D241/3 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
6.370.,20. - Data para pagamento: 0.6/09/20.13- Valor total a pagar R$6.462,54
Descrição dosvalores: Valordo título:R$ 6.370.,20. - Juros: R$14,86Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10. Condução: R$ 24,50. - Diligência: R$
17,63

Apontamento: 258017/2013 Sacado: R&K DIST E COM DE MAT DE CONST

Endereço: RUA JOAO JANI)ARIO AYROSO 1472 - JARAGUA ESQUERD - JARA
GUADO SUL-SC- CBP: 89253-10.0. Cedente: BONATIl MATERlALCODAME
Sacador. - Espécie:DMI - N°TItulo: 1435 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 191,81 - Data para pagamento: 06/09/20.13- Valor total a pagar R$267,98
Descrição dosvalores: Valordo título: R$191,81- Juros: R$ 0.,38Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10. Cnndução: R$ 24,50. - Diligência: R$15,94

Apontamento: 258136/20.13 Sacado: R&K DIST E COM DE MAT DE CONST

Endereço: RUAJOAO JANUARIO AYROSO 1472 - JARAGUA ESQUERD - JARA
GUADOSUL-SC-CEP:89253-IOOCedente:BONATIlMATERlALC!:IDAME
Sacador. - Espêcie: DMI - N° Titulo: 1440. - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 245,98 - Data para pagamento: 06/09/20.13- Valor total a pagar R$322,18
Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 245,98 - Juros: R$ 0.,41Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10. Condução: R$ 24,50. - Diligência: R$15,94

Apontamento: 2580.66/2013 Sacado: SANDRA APARECIDA HOSSNANN
REVER Endereço: RUA JOSE MAESTRJ SERVIDAO AO lADO DA CASA 218
- JARAGUA 99 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: SALESIO RECH Sacador.
- Espêcie: CT - N' Titulo: SN - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.800,00
- Data para pagamento: 06/0.9/20.13-Valor total a pagarR$1.93D,46Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.800,0.0. - Juros: R$ 46,20. Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50. - Diligência: R$ 24,41

Apontamento: 257981/20.13 Sacado:VITORIATEXTIL INDUSTRIAECOMER
ao L Endereço: RUAAFONSO PIAZERA 14 - Jaraguá do Sul-se - CBP: 89255-
740 Cedente: GI SISTEMAS !:IDA BPP Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo;
0000265901-Motivo: falta depagamentoValor. R$48,96 - Dataparapagamen
to: 0.6/09/20.13- Valor total a pagar R$13I,69 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 48,96 - Juros: R$ 0.,16 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10. Condução: R$ 24,50. - Diligência: R$ 22,72

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo" na data de 0.3/0.9/2013. Jaraguá do Sul (SC), 0.3 de setem
brode 2013.

Manoel Gustavo GriesbacbTabeliáoSubstituto
Total de títulos publicados: 26

.
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Hospital São José possui uma das melhores estruturas do Estado para a

captação de órgãos. Em cinco anos foram feitos 217 procedimentos

OHospital e Maternidade São

José, em Jaraguá do Sul,
foi credenciado pela Central de

Transplante de Santa Catarina

para iniciar as atividades de do

ação de órgãos em 2008.�Desde
então, a instituição registrou a

retirada de 217 órgãos e tecidos.
Segundo a Comissão Intra

hospitalar de Doação de Ór
gãos e Tecidos para Transplante
(CIHDOTI), a partir de 2010, a

equipe jaraguaense entrou para a

lista das cinco melhores do Esta
do em captação de órgãos. "Hoje,
somos um dos hospitais que mais

EQUIPE ATUANTE
Para garantir a capta

ção de órgãos dos pacien
tes com morte encefálica,
o Hospital e Maternidade
São José possui uma equipe
que atua no contato direto
com a família dos possíveis
doadores desde o momento

da internação. No instante
da comprovação do diag
nóstico, é realizada uma

entrevista com os parentes
da vítima, que decidem pela
doação ou não. De acordo
com os responsáveis pela
CIHDOTT, o grupo de tra
balho está treinado para es

clarecer dúvidas e realizar o

processo de maneira sútil.
"Tendo em vista que muitos
casos clínico têm evolução
rápida, precisamos abordar

realiza captações de órgãos em

todo o Estado", afirma Marcia Sil
veira, responsável pelas comissões
da entidade. Ela comenta ainda

que, comparando Santa Catarina
a países de extensões territoriais
semelhantes, como Portugal, por
exêmplo, o Estado poderia ser

considerado um destaque mun

dial neste tipo de doação.
Somente neste ano, o Hospi

tal São José registrou a captação
de 22 órgãos. Em 2012, foram
verificadas 64 retiradas no mu

nicípio. De acordo com a equipe
do CIHDOTT, as causas mais

frequentes para o diagnóstico
de morte encefálica são o AVC

(Acidente Vascular Cerebral) e o

TCE (Traumatismo Crânio Ence

fálico). Segundo Lucile da Silva,
Guilherme Passarela e Marcia

Silveira, que respondem pela
Comissão, os números elevados
de TCE têm relação direta com a

grande 'quantidade de vítimas re
sultantes de colisões de automó
veis e motocicletas registradas na
microrregião. Já as notificações
resultantes de AVC possuem mo

tivações diversas, porém, com ên
fase na hipertensão arterial.

a família, de forma humani
zada, para falar sobre a do
ação", explica a enfermeira
Marcia Silveira.

Depois de retirados,
os órgãos são encaminha
dos ao hospital no qual o
transplante será realizado.
O procedimento, em geral,
precisa ser rápido. No caso

de doação de coração, por
exemplo, o tempo limite
entre a retirada e o trans

plante não pode ultrapassar
quatro horas. Para acelerar
o processo, enquanto a ci

rurgia de extração acontece,
o receptor também já é pre
parado para recebê-lo. Logo
em seguida, o corpo do pa
ciente com morte encefálica

pode ser liberado à família.

HOMENAGEM
POSTUMA

Todos os anos, no mês de setembro, o
Hospital eMaternidade São José promo
ve uma celebração religiosa em homena
gem aos doadores de órgãos. Em 2013,
as famílias dos pacientes vão se encon

trar na capela da instituição no próximo
dia 25. O objetivo da CIHDOTI é iden
tificar os sentimentos desses parentes
com relação ao procedimento e incenti
var a troca de experiências entre eles.

dq figado, da medula óssea e

do pulmão. Para isso, é exigida
autorização judicial quando o

paciente não é um parente pró
ximo. Cônjuges e familiares em
até quarta geração estão livres
deste processo.

Todos os órgãos doados são
encaminhados a indivíduos
listados em uma fila de espera
única. Ela é definida pela Cen
tral de Transplantes da Secre
taria de Saúde de cada Estadd
brasileiro e controlada pelo Mi::
nistério Público.

.

De acordo com a SC Trans-'
plantes, os doadores mortos
costumam ser vítimas de trau-'
matismo craniano ouAVC (der]
rame cerebral). Estas pessoas
devem, obrigatoriamente, tJr
tido a morte encefálica con:fii1
mada pela equipe médica. a
diagnóstico precisa ser feito

por dois. médicos de diferen
tes áreas e acrescido de exame

complementar. A retirada dos

órgãos é uma cirurgia e não de";
forma o corpo do paciente, que,
posteriormente, pode ser vela-

- do normalmente. .
, ,

,. I )

TODOS PODEM SERDOADORES
As doaçõesvêm aumentan

do ao longo dos últimos anos,

porém, ainda há quem prefere
não aderir à prática. Exem

plo disso são os dados da SC

Transplantes quanto às negati
vas familiares registradas pelas
equipes que verificam as possi
'bilidades de extração de órgãos
no Estado. De janeiro a junho
de 2013, por exemplo, das 187
notificações feitas em Santa

Catarina, 51 foram descartadas

porque os parentes dos doado
res decidiram pela não retirada.

Por isso, os interessados em
doar seus órgãos devem comu

nicar esta predileção à família
ao longo da vida. Não é ne

cessário deixar o desejo doeu-
\

mentado, pois, seguindo a lei
nacional, a retirada de órgãos
em doadores mortos só ocor

re após autorização familiar.
Destes, podem ser extraídos o

coração, pulmão, figado, pân
creas, intestino, rim, córnea,
veia, ossos e tendão.

No caso dos doadores vivos,
é possível ceder a outras pess0-
as ajOOnas -um -dos .rins ,e parte I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lei Maria da Penha

Homens são presos por agressãoMotorista bêbado Três homens, com idades en

tre 39 e 46 anos, foram presos em

flagrante pela Polícia Militar por
violência doméstica entre a noite
de sexta-feira e a tarde de domingo,
em Jaraguá do Sul. As vitimas são

esposas e filhas, que foram agredi
das e devem fazer o exame de corpo
delito para comprovar a lesão cor

poral. As ocorrências foram regis
tradas nos bairros Santo Antônio,
Vila Lalau e Jaraguá Esquerdo.

"Nos finais de semana, este tipo
de ocorrência continua muito fre-

quente, e geralmente envolvem a

ingestão de bebida alcoólica", disse
a delegadaMilena de Fátima Rosa,
da Delegacia de Proteção a Mulher.
"Em geral, os agressores dizem que
foram- provocados pelas esposas e

nunca confessam o crime. Percebe
mos que os homens querem vencer

a discussão pela força física e desco
nhecem a lei, não sabem quepodem
ser presos por isso. E culturalmente
muitas mulheres ainda se sujeitam
a este tipo de violência, perdoando
o agressor", lamentou.

mata trabalhador
WILLIAM FRlTZKE

INOCENTE

Motociclista voltava

do trabalho quando foi
atingido por veículo
na Ponte do Portal

Débora Remor

Operação Setembro Negro
DIC desarticula uma rede-de tráfico'l ]ítima de um acidente de

V trânsito provocado por um
motorista embriagado,Marcelino
Micheluzi, de 44 anos, foi sepul
tado na tarde de ontem, em Gua
ramirim. Ele voltava do trabalho
de moto quando foi atingido por
uma Ecosport, que invadiu a pis
ta contrária na BR-280, na Ponte
do Portal, divisa entre Jaraguá do
Sul e Guaramirim, por volta das

5h30 de domingo. Com o impac
to, omotociclista foi arremessado
para a margem do rio e morreu

.

.!la hora, Micheluzi deixa esposa e
-uma filha de nove anos.

O condutor da Ecosport, Car
los Alessandro Putkamer, de 23
anos, realizou o teste do bafôme-·
tro que acusou 0,49ÍngjL, con
firmando o crime de embriaguez
ao volante. Em depoimento, na
Delegacia de Polícia, ele disse

Uma rede de tráfico de drogas
que atuava em Corupá foi desman
telada pela Polícia Civil depois de

quase sete meses de investigação.
Na manhã de ontem, a Divisão de

Investigação Criminal (DIC) de Ja
raguá do Sul cumpriu cinco man

dados de prisão, entre eles o de um
taxista, de 34 anos, que estava em li
berdade provisória por importação
ilegal de remédios e cigarros. _

De acordo com as investigações,
o taxista trazia crack, cocaína e ma

conha do Paraguai e abastecia trafi
cantes de Corupá. Três homens, en
tre 29 e 55 anos, foram identificados
e denunciados por associação ao

tráfico, assim como uma jovem de

19 anos, que negociava a droga em
Jaraguá do Sul. Os cinco suspeitos
foram encaminhados ao Presídio

Regional de Jaraguá do Sul. "Desde
o início das investigações, em feve

reiro, foram feitas 12 prisões relati
vas à essa rede de tráfico", salientou
o delegado Eric Issao Uratani.

Em maio, a DIC abordou o ta

xista quando ele Chegava em Coru

pá com 660 comprimidos de dife
rentes medicamentos e 20 pacotes
de cigarros, comprados ilegalmente
no Paraguai. Durante as buscas no
sítio dele, a Polícia Civil encontrou
uma espingarda com a numeração
raspada. O processo foi desmem
brado em dois, já que contrabando

configura crime federal, enquanto a
acusação por posse ilegal de arma e

o tráfico de entorpecentes foi entre
gue ao Fórum da Comarca de Jara

guá do Sul. Assista ao vídeo no

www.ocponline.com.br

Motorista vai responder por
homicídio culposo e crime de trânsito

que cochilou enquanto dirigia.
Ele foi preso em flagrante e vai

responder por homicídio culpo
so, quando não há intenção de

matar, e 'por dirigir sob efeito de
álcool. Ele foi encaminhado ao

Presídio Regional de Jaraguá do
Sul ainda na tarde de domingo.

mina que quando o bafôme
tro apontar mais do que 0,34
mgjL de presença de álcool, o

. condutor pratica um crime de

trânsito, passível de prisão, ge
ralmente convertida em penas
alternativas.

Na região de Jaraguá do Sul,
o processo criminal demora
em média dois anos até chegar
o julgamento. Um mutirão de

suspensão condicionada do pro
cesso vai receber aproximada
mente 60 acusados de crime de

trânsito, no dia 25 de setembro,
no Fórum de Jaraguá do Sul.

Lei Seca
Além de Putkamer, outros

quatro condutores foram fla
grados dirigindo sob efeito
de álcool. Desde dezembro de

2012, a nova Lei Seca deter-

REPúBI1CAFEDEIliITIVADO BRASIL-ESTADODESANfACA1l\RINA
Thbelioruito do Municfpio eComarca deGuaraminm
ANAAI1CEMARI1NEW PESSOA,TabeliãDesignada

RuaGerônimo Correa n° 188,Telefone: 47'33721494Horário deFuncionamento: 9h às 18h
EDlTALDEINTIMAÇÃO

Saibam todos quevirem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacío
nados, ficando os devedores intimados a partir dapublicação deste edital a os aceitar ou pagar no triduo
legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no
mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A pre
sente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) ihdicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem! des
conhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou dqmiciliadals) fora
da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, p-orque ninguém se dispôs a receber ii íntímeçãono
endereço fornecidopelo apresante, tudo emconformidade cornos arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

,

Protocolo: 47399 Sacado:ACLINIOFEIDER CPF: 217.570.979-53 Endereço: RÚAHORACIORABElD,100
ne 100, centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: KNOLL GASES INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPO
CNPJ: 08,626.482/0001-00 Número do Título: 0362002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indica
çãoApresentante: BANCOSANIANDERSADataVencimento: 12/08/2013 Valor. 1.200,00 liquidação após

�_��:�_�:�_��:::::�����_���_�$_:����_��u��:_�?:�:�:�:�!,::::�_.,,:�!: _

Protocolo: 47122 Sacado: ADAIMARES MELCHIORETID ÍUBAWSKI CRF: 899.190:259-68 Endereço:
Estrada Sete de Janeiro n° s/no, Sete de Janeiro, 89108-000, Massarandüba Cedente: COMPANHA IN1E
GRADA DE DESENVOLVIMEN1D AGRICOLA CNPJ: 83.807.586/0001-28 Número do Título: 14765901
Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUABAMlRIMDataVencimento: 16/07/2013 Valor: 60,00 liquidação após aíntímação: R$12,25, Diligên
cia: R$ 37,60, Condução: R$ 64,45, Edital: R$ 22,25

viços Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMllUM DataVencimento: IO/CJI/2013 Valor.
1.980,00 liquidação após aIntimação:R$12,25, Diligência:R$24,50, Condução:R$ 5,00, Edital: R$ 22,25 Protocolo: 47423 Sacado: OIlVIA ALVES - !l1)A - ME CNP]: 15.700.211/0001-04 Endereço: Rua Victor

Bramorski n° 530, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: RIO BRANCO EQUlP !l1)A ME_CNPJ:
06.952.176/0001-20Número doTítulo: 359/3-4Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indicação.Apre
sentante: fD\UUNIRANCO SADataVencimento: 07108/2013 Valor: 1.702,50 liquidação após aintimação:
R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47265 Sacado: FERNANDO HACKCPF: 489,695,409-20 Endereço: TIFAHACK n°S/N, IlNHA
TELEGRAFICA, 89108-000,Massaranduba Cedente: FEDERM'J'S CONSTR!l1)ACNPJ: 81.599.367/0001-
75 Número doTítulo: 07163,/03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BAN
CODOBRASILSA - AGENCIAGUABAMlRIMDataVencimento: 12/07/2013 Valor. 95,63 liquidação após
"Intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90,Edital: R$ 22,25 Protocolo: 47493 Sacado: PAUlD KIDSOWSKI CPF: 586.012.799-53 Endereço: Rua SC-474, KM 11 n°

s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: COTRAFEGE COMERCIO DE TRATORESE PEÇASIlDA
CNPJ: 08.638.075/0001-04 Número do Título: 931-01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUABAMlRIM Data Vencimento: 16/08/2013 Valor.
118,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47401 Sacado: FRANCISCO JOSE DESOUZACPF: 382.380.639-49 Endereço: RUAHERVINO
-

HANNEMAN,115 n' 1-15, avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: INFRASUL- INFRAESTRUJURA E EM
PREENDIMENT CNPJ: 03.094.645/0001-29 Número do Título: 19160 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por IndicaçãoApresentante: BANCO SANIANDERSADataVencimento: 10/08/2013 Valor: 7.225,12
liquidação após aIntimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25 Protocolo: 47470 Sacado: PRIMOMATERIALDECONSTRUCAO IlDAM CNPJ: OLl57.259/0001-03 Ende

reço: Rodovia SC-413, Km 7 ns 6089, Rio Branco, 89270-000, GuaramirimCedente: CIBRACALINDUSTRIA
BRASILEIRA DE CAL IlDA CNPJ: 77.501.856/0001-75 Número do Título: 13018434/B Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUABAMlRIM Data
Vencimento: 18/08/2013.Valor 796,50 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Con
dução: R$12,49, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46789 Sacado: IVANJUNIORJAGIEIlD CPF: 027.273.259-16 Endereço:Rodovia Se 413, Km 05
n' s/n°, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente:ZIPFPEÇASE1RA1DRES !l1)ACNPJ: 74.129.792/0001-
35 Número do Título: 2471010i Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIR1M DataVericirr)ento: 10/07/2013 Valor. 681,75 liquidação
após a intimação: R$12,25, Diligência: R$24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46897 Sacado: TRANSPOIITESWALEMA !l1)A-ME CNPJ: 84.094.15010001-00 Endereço: Rua
Campinha n' s/n, Campinha, 89108-000, Massaranduba Cedente: ISOLA REPRES. IND. E COM. IlDA_
CNPJ: 00.262.819/0001-27 Número do Título: 005840D03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In
dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUABAMlRIM DataVencimento: 21/05/2013
Valor. 403,33 liquidação após a Intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 8,46, Edital: R$
22,25 Protocolo: 46898 Endereço: Rua Campinha n° s/n, Campinha, 89108-000, Mássaranduba Cedente:
ISOLA REPRES. IND. E COM.ODACNPJ: 00.262.819/0001-27 Número do Título: 005840E03 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILsA - AGENCIAGUABAMlRIM
DataVencimento: 18/06/2013 Valor: 403,33 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução: R$ 8,46, Edital: R$ 22,25l'rotocolo: 46899 Endereço: Rua Campinha nO sln, Campinha, 89108-
000, Massaranduba Cedente: ISOLA REPRES, IND. E COM.IlDA CNPJ: 00.262.819/0001-27 Número do
Título: 005840F03 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASIL
SA - AGENCIA GUABAMlRIM DataVencimento: 16/07/2013 Valor 403,35 liquidação após a Intimação:
R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 8,46, Edital: R$ 22,25 Protocolo: 46900 Endereço: Rua Cam
piriha nO sln, Camplnha, 89108-000, Massaranduba Cedente: ISOLA REPRES. IND. E COM. ODA CNPJ:
00.262.819/0001-27 Número do Título: 00584lD03 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUABAMlRIM Data Vencimento: 21/05/2013 Valor.
846,67 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 8,46, Edital: RS 22,25
Protocolo: 46902 Endereço: RuaCampinha n° sln, Campinha, 89108-000, MassarandubaCedente: ISOLA
REPRES. IND. E COM, ODACNPJ: 00.262.819/0001-27 Número do Título: 005841E03 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUABAMlRIM Data

V�ncimento: 18/06/2013 Valor: 846,67 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, €on
dução: R$ 8,46, Edital: R$ 22,25Protocolo: 46904 Endereço: RuaCampinha nO sln, Campil1ha, 89108-000,
MassarandubaCedente:lSOLAREPRES_IND. ECOM.ODACNPJ: 00.262.819/0001-27 Número doTítulo:
00584IF03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL sA -

AGENCIA GUABAMlRIM DataVencimento: 16/07/2013 Valor. 846,66liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência:R$37,60, Condução:R$ 8,46, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47230 Sacado:-JOSE DIOGOMAIOCHICPF: 078.899.309-76 Endereço: RODOVIAGUllRER
MEjENSEN n° 84, CEN1RO, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCODEREITIME CNPJ:
86.727.989/0001-55 Número do TítuÍo:-1807 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUABAMlRIM DataVencirriento: 15/08/2013 Valor: 349,50
liquidação após aintimação: R$12,25, Diligência: ll$ 37,60, Condução:R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

. Protocolo: 47509 Sacado: CESARunzZAMBONI CPF: 838.637.539-68 Endereço: RuaAthanasio Rosa
nO 427, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: VLJ EMPREENDIMENIDS IMOBlllÁRIOS !l1)A CNPJ:
14.979.112/0001-40Número do Título:M36/10 Espécie: Duplicata de Prestação de ServiçosApresentante:
BANCODOBRASILSA-AGENCIAGUABAMlRIMDataVencimento:10/08/2013 Valor: 330,OOliquidação
após a intimação:R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46673 Sacado: LUCIANEWOlF FERNANDES CPF: 017.497.489-24 Endereço: Rodovia se 413
km 9 n° s/n, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente" AlJ1D MECANICA DIESEL lTALY IlDA ME
CNPJ: 06.197.703/0001-38NúmerodoTítulo: 5314/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante:
CAlXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 31/07/2013 Valor. 288,22 liquidação após aíntímação:
R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$12,49, Edital:R$ 22,25

Protocolo: 47350 Sacado: CLENIR ALVES DO NASCIMENTO DOS SAN1DS CPF: 756.998.009-30 En

dereço: RuaArduino Satler nO 309, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: HSBC FlNANCE BRASIL SA
- BANCOMUITIPW CNPJ: 33.254.319/0001-00Número doTítulo: 1370279256Espécie: Cédula deCrédito
Bancário por Indicação Apresentante: NAITAlE ARAUJO WGAS Data Vencimento: 20/12/2012 Valor

. 4.107,69 liquidação apõs a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47363 Sacado: MARIO KIDSOSKI CPF: 586.012.879-72 Endereço: RuaOtto Bauer n° 214, Cen
tro, 89108-000, Massaranduba.Cedente:MEDIBA MECANICADIESEL BAREEIT CNPJ: 05.652.234/0001-
37 Número doTltulo: 2989-01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DOBRASILSA - AGENCIAGUABAMlRIM DataVencimento: 15/08/2013 Valor. 630,00 liquidação após a
intimação: R$ 12,25, Diligência:R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47353 Sacado: CLEUZA APARECIDA BOm CPF: 147_890.558-17 Endereço: JOÃO ANID
NIO MORITZ nO 241, CEN1RO, 89275-000, Schroeder Cedente: BANCO PANAMERlCANO SIA CNPJ:
59.285.41110001-13 Número do Título: 54954229Espécie: Cédula deCréditoBancário por IndicaçãoApre
sentante: PORIALDEDOCIJMEN1DS SADataVencimento: 14/05/2013 Valor. 1.587,39 liquidação após
a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46987 Sacado:MARll SCHAIDAOI PATSCHCPF: 650.917.909-34 Endereço: RodoviaSC 413,
Km 10 nO s/n°, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: OLEGARIO SOABES MARTIM ME CNPJ:
07.799.999/0001 -20 Número do Título: 3422 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DOBRASILSA - AGENCIA GUABAMlRIMDataVencimento: 17/0712013 Valor: 489,00
liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$12,49, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47205 Sacado: Michele Bruehmuller CPF: 064.522.589-40 Endereço: reInoldo pomrniereng
n° 148, bracínho, 89275-000, MassarandubaCedente:VALERIODEREITI CPF: 291.275.139-04 Número do
Título: 000132 Espécie: Cheque Apresentante: VALERIO DERETTI Data Vencimento: 20/07/2013 Valor
4.776,00 liquidação após. Intimação: R$12,25,Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 62,34, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47161 Sacado: COMERCIO DE UTILIDADES DOMFSI1 CNPJ: 05,863.317/0001-75 Endereço:
Bua II de Novembro n° s/nO, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: DK INDUSfRIAE COMERCIO
DE CONFECÇOESODACNPJ: 04.475.928/0001-83 Número do Título: 5010649-02 Espécie: Duplicata de
VendaMetcantilpor IndicaçãoApresentante:BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUABAMIRIMDataVim
cimento: 10/08/2013 Valor 344,42liquidação após a Intimação: R$12,25,Diligência:R$ 24,50, Condução:
R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47383 Sacado: VIDRACARIA JVD CNPJ: 14.151.603/0001-07 Endereço: RuaVereador João Pe
reira lima nO 55, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: CEN'IRIIJM INFORMATICA IlDAME CNPJ:
72.227_986/0001-48Número doTítulo: 2269CTEspécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: ITAU UNIRANCOSAData'kncimento: 2[/0812013 Valor: 680,13liquidação após-a Intimação:
R$12,25, Diligência: R$ 24,50, ü>ndução: R$ 2,50, Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 03 desetembro de 2013,
AllIA<illÇEMAImNElllPESSOA. ThbeliãDesignada

Protocolo: 47373Sacado:OI1MPIOBOGOJUNIORMECNPJ: 15.239_054/0001-81Endereço:RuaMarechal
CasteloBranco n° 1188; Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: HSBCRANKBRASILSIABANCOMUIll
PWNúmerodoTítulo: 13809/1 Espécie: DuplicatadeVendaMen:antil por IndicaçãoApresentante: HSBC-..
RANK BRASIL SA. - BANCO MUU1PW DataVencimento: 2[/08/2013 Valor: 342,79 liqUidação após a .

intimação: R$l2,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25,
-

Protocolo: 47132 Sacado: EDEMAR POMMEBENlNG CPF: 675_490_639·15 Endereço: Rua Joao Bolll'lS
ConIeiro de lima n° sn, Centro, 89270-000, GuaIamirim Cedente:VlJ EMPREENDIMENTOS IMoBIlIÁ
RIOS!l1)A CNPJ: 14.979.112/ooo1-40 Número doTítulo: F206/01 Espécie: Duplicata de Prestação de Ser-
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ARTILHEIRO Eric (9) foi o autor do gol que decretou a vitória sobre o Pinheiros, na partida realizada sábado passado, no João Marcatto

Jaraguá ganha mais
uma e assume a ponta

PRIMEIRO Leão do Vale vence o Pinheiros em casa e lidera o Campeonato Catarinense da Divisão de Acesso

Lucas Pavin

. A pós dois empates fora de
.r\casa contra Blumenau e

Inter de Lages, o Sport Club Ja
raguá voltou a vencer no Cam

peonato Catarinense da Divisão
de Acesso. Jogando em çasa, o

Leão do Vale derrotou o até en
tão líder do campeonato, o Pi

nheiros, pelo placar de 1 a 0, no

Estádio João Marcatto. O único

gol da partida foi marcado no

fim da primeira etapa pelo ata

cante e artilheiro do Jaraguá na
temporada, Eric. Com o resul

tado, a equipe comandada pelo
técnico Mozart assumiu a lide

rança isolada da competição
com onze pontos. Logo atrás es-

tão as outras duas equipes can
didatas ao titulo da competição,
o BEC e o Inter, empatadas com
dez pontos. Com a derrota, o Pi
nheiros caiu para a quarta colo
cação na tabela de classificação.

"Tivemos um resultadomui
to importante para nosso time,
que nos coloca em primeiro lu
gar na competição, e nos deixa
mais próximos da final do tur
no" - destacou o zagueiro Neto.
"Foi uma vitória fundamental,
pois jogando em casa nós tinha
mos a obrigação de fazer um
bom jogo e sair com a vitória",
completou o lateral-esquerdo
Jefinho. O jogo foi jogo, tive
mos mais chances do que eles
e merecemos a vitória. Agora é

manter o foco e continuar tra
balhando que ainda temos mais
três jogos para classificar", dis
se o meia Zé Vitor .

Agora, o Jaraguá folga na

próxima rodada que acontece

neste meio de semana e volta
a campo no próximo domingo
(8), onde enfrenta o Barra, às
lSh30, no Estádio Dr. Hercílio

Luz, em Itajaí. "Sabemos que o

time do Barra tem um elenco

jovem e com qualidade, mas

precisamos impor nosso ritmo
de jogo desde o começo e te

nho certeza que podemos fazer
uma grande partida", avaliou
Zé Vitor. O confronto é válido

pela sétima rodada do turno da
Divisão de Acesso.

"
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Ficha Técnica:

Jaraguá 1 x o Pinheiros

• Local: João Marcatto; em

Jaraguá do Sul (SC).
• Data: 1/9/2013

(domingo).
• Horário: 15h30 (de
Brasília)

• Arbitragem: Clodoaldo
Jusviack, auxiliado por
Antonio Lourival da Luz e

Camila Camargo
• Cartão amarelo: Maicon

(Jaraguá),
• Cartão vermelho: Maicon
(Jaraguá)

• Gols: Eric, aos 44/1T

(Jaraguá)
• Jaraguá: Darci; Maicon,
Ricardo, Neto e Jefinho;
Nêgo, Piter, Zé Vitor
e Carlos Neto; Eric e

Vandrté. Técnico: Mozart.

• Pinheiros: Carlos; Rafaél,
Ronan, Cassio e Jackson;
Rafael Silva, Felipe,
Édipo e Vitor Hugo; Giu e

Leandro Bispo.
Técnico: Rodrigo Santana.

Foi um resultado muito importante para
nosso time, que nos coloca em primeiro
lugar na competição, e nos deixa mais

próximos da final do turno.

Neto, zagueiro

j

Divisão de Acesso

2 Inter Lages 10 4 3 1 O 7 1 6 83,3%
3 Blumenau 10 5 3 1 1 8 3 5 66,7%
4 Pinheiros 9 5 3 O 2 7 4 3 60,0%
5 Curitibanos 6 5 2 O 3 8 8 O 40,0% 5' RODADA

6 NEC 6 4 2 O 2 7 8 -1 50.0% Sexta-Feira

7 Oeste 3 4 1 O 3 5 8 -3 25,0% �::nosox38Iumenau
8 Barra-BC 3 4 1 O 3 2 6 -4 25,0% MagaOx2Barra
9 Maga O 4 O o 4 O 16 -16 0,0% Domingo

Jaraguá 1 x O Pinheiros
Inter de Lages 3 x O Navegantes

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

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

CLASSIFICAÇÃO - TURNO

Coi. TImes P J V E D GP GC SG A%

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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KEC �

e o campeao
do Varzeano 2013
SOBERANO Com a

conquista, o time da

Vila Lalau torna-se

o maior vencedor

da história da

competição, com
sete troféus

Lucas Pavin

Desde o início da com

petição sendo apontada
como uma das grandes fa
voritas ao título, a Kiferro
Esporte Clube (KEC) fez
valer este favoritismo e

levantou o 'Troféu Raul
Valdir Rodrigues', consa
grando-se como campeã
da 31a edição do Campeo
nato Varzeano de Jaraguá
do SuL Com facilidade, a
equipe da Vila Lalau go
leou o Santo Antônio/MC

\
Construtora por 4 a 1, na
tarde de sábado, dia 31,
no campo do Botafogo, e se
tomou a maior vencedora
do evento promovido pela
Fundação Municipal de

Esportes e Turismo, com

sete conquistas: 1995, 1997,
1999, 2001, 2003, 2008 e

2013·
No primeiro t�IJ!.po: da

decisão, Marlon e Maba
abriram vantagem para a

equipe azul e branco. Rafa
el descontou para o Santo
Antônio ainda na primeira
etapa. No segundo tem-

HENRIQUE PORTO/AG�NCIAAVANTE!

Jogadores do KEC vibraram com a vitória de 4 a 1 sobre o Santo Antônio

po, Germano e Tico am

pliaram para a KEC. No

apagar das luzes, Rafael

desperdiçou a cobrança.
de uma penalidade ináxi-

"

ma para o Santo Antônio,
perdendo a chance de des
contar o placar adverso

(goleiro Boca defendeu).
Napreliminar, a Ponte Pre
ta/Barra superou o Atlético
Esporte Clube (AINEC) por

5 a 4, nos pênaltis, após
empate em 2 a 2 no tem

po regulamentar. Maycon
Lel!Cí>I.l Maba, da" Kiferro,
foi '0 artilheiro do Varzea

no, com 16 gols. O Atlético

Esporte Clube (AINEC)
teve a defesamenos vazada
e levou o troféu de equipe
mais disciplinada. Já as re

velações foram o atacante

Marquinhós (Marcos An-

Jaraguaenses conquistammedalhas
" No terceiro dia de competi
ções do 130 Jogos da Juventude
Catarinense (Olesc), que está
sendo realizada na cidade de

Caçador, a cidade de Jaraguá do
Sul obteve bons resultados. No
karatê, José Pereira conquistou
o bronze nas categorias Kata e

Kumite. No atletismo, Eduardo
Peters também levou para casa o

bronze no lançamento demartelo
e Bruna Rige conseguiu a prata
no salto com vara. Já no xadrez

rápido, Andre VoIkmann levou o

bronze. A competição segue até o
próximo sábado (7) com as mo

dalidades de atletismo (mascu
lino e feminino), basquete (mas
culino e feminino), ciclismo BMX
(masculino), futsal (masculino),
caratê (masculino e feminino),
handebol (feminino), judô (mas
culino e feminino), natação (mas
culino e feminino), tênis de mesa
(masculino), voleibol (masculino)
e xadrez (masculino e feminino).

tania Schiticoski), da Ponte
Preta/Barra, além dó árbi
tro Raoni Garcia.

Trinta e seis equipes dis
putaram a competição nes

te ano, igualando o recorde
de inscritos. Após 104 jogos
disputados e 342 tentos

anotados, a 31a edição do
Campeonato Varzeano de
Jaraguá do Sul apresentou
umamédia de 3,2 gols.

GERENTE COMERCIAL

Para atuar em empresa
do ramo de móveis sob medida

Contato:
3371-1193

--�----�-...�-�.--�- ._�----,�- - -- ............

----------l
1
1
l
i
I

Você, tranquilo.

(47) 3370-0212

Guaramirim

Resultados doVarzeano
Neste fim de semana,

aconteceu a segunda rodada
do Varzeano de Guarami
rim, com 12 jogos. Confira
os resultados: Juil Móveis
3X1 Beira Rio; Djol Fogão
4X3 Juventude; Xavantes

1X3 Bons Amigos; Versats
lXO Sport Guará; Jaguar/

Bela VIsta '1X4 Adap; União
Jagunços 2X2 Avaí; Atléti
co 8xo Fica Massa; Couve
Flor oxo Bem Bolado/Barro
Branco; Juventus oxoQuati;
Cruzeiro 4X1 Expresso Caixa
da Água; Diamante do Sul
1X1 Barro Branco e Pinhei

ros/Lion 1X4 Rio Branco.

Futebol

Copa Interbairros
A fase preliminar da sa

Copa Interbairros deFutebol
de Jaraguá do Sul teve seu

pontapé inicial no domingo.
Confira os resultados: Água
Verde oxo Jaraguá 84, Bar-

ra do Rio Molha 1X1 Barra
do Rio Cerro, VIla Lenzi lXO
Nereu Ramos, VIeira ixo

Vila Lalau, Tifa Martins 0X1

EstradaNova e Rio Cerro I e
II 2X0 Garibaldi.

de hoje, a equipe comanda
da pelo técnico Joãõ Carlos
Bàrbosa, o Banana, enfrenta
a maior rival Krona/Joinvil
le, às 2oh1S, no ginásio Cen
treventos Cau Hansen.

CSM faz clássico com aKrona .

Após se classificar para
as quartas de final da Liga
Nacional, o elenco da CSM
volta as atenções para o

Campeonato Catarinense da
Divisão Especial. Na noite

unimedlftc
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE JARAGUÁ DO SUL

CNPJ 03.855.214/0001-38

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O.Presidente da Cooperativa de Trabalho Médico de Jaraguá do Sul,
no uso das atribuições quelhe confere o, artigo 43, inciso III do Estatuto
Social, convoca todos os Cooperados no pleno exercício de seus direi
tos para participar da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a ser rea

lizada no CPL - Centro dos Profissionais Liberais, na Rua Donaldo
Gehring, 175 - Centro Jaraguá do Sul- SC, 89251-470, às 17h30min
do dia 18 de Setembro de 2013, em primeira convocação, com no

minimo dois terços dos Cooperados, em condições de votar; às
18h30min, em segunda convocação, com no minimo a metade e

mais um dos Cooperados; ou ainda, às 19h30min, em terceira e últi
ma convocação, com a presença de, no minimo, 10 (dez) Cooperados,
onde será discutida a seguinte:

ORDEM DO DIA - AGE
1. Apresentação e Aprovação Planejamento Financeiro Cooperativa.

OBSERVACÕES:
a) O número de Cooperados para efeito de cálculo de "quorum" de insta
lação da AGE é, nesta data, de 189 (cento e oitenta e nove) cooperados.
b) AAssembleia deixa de ser realizada na sede da cooperativa em razão
da ausência de espaço disponível.

Jaraguá do Sul, 03 de Setembro de 2013
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Brasileiro
de volta

Quatro anos depois, o

meia Kaká está de volta ao

Milan. O anúncio foi feito
nesta segunda-feira pela
equipe italiana. De acordo
com a imprensa europeia,
o brasileiro foi liberado
de graça pelo Real Ma

drid e receberá cerca de

4 milhões de euros,. mais

bônus, nas próximas duas

temporadas na Itália.

Saída
confirmada
O CSKA Moscou confir

mou, nesta segurida-feira, a
contratação do atacanteViti
nho, ex-Botafogo, pelos pró
ximos cinco anos. O jogador,
de 19 anos, usará a camisa

31 no time russo. Vitinho se

tomou uma das sensações
do Campeonato Brasileiro,
ajudando o clube carioca a li
derar o torneio em boa parte
do primeiro turno.

Negociações
encerradas
O Barcelona, extra-ofi

cialmente, deu por encerra
da nesta segunda-feira sua

movimentação no mercado
de transferências do fute
bol europeu, sem conseguir
contratar um zagueiro, ten
do como principal novidade
para temporada 2013/2014
o atacante Neymar. Pelo que
tem jogado, o brasileiro va

leu a negociação para o ano.

Novo
treinador
No dia seguinte à de

missão do técnico Caio

Júnior, o Vitória confir
mou Ney Franco, ex-São

Paulo, como novo treina
dor. O anúncio oficial da

contratação foi feito nesta

segunda-feira, às lSh30,
em coletiva concedida pelo
diretor de futebol rubro

negro, Raimundo Queiroz,
na Toca do Leão.

RafaelNadaI
Atual número 2 do mundo, Rafael Nadal está de volta

ao time da Espanha na Copa Davis. O tenista irá defender
seu país, depois de um ano e nove meses de ausência na
competição, para o duelo contra a Ucrânia, no qual preci
sam vencer para permanecer na elite do tênis mundial e
não ser "rebaixada".

CAMPEONATO BRASILEI O - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

4° Botafogo
5°Corinthians

6° Coritiba

7° Internacional

8° Bahia

9° Goiás

10° Vitória

11° Santos

12° Criciúma

13° Mético-MG

14° Vasco

15° Flamengo
16° Fluminense

� uguesa
18° Ponte Preta

19" São Paulo

9

32719859

21971257

4 20 17 3 49

22724350

6 17 20

4 17 21

7 2124

3 18 12

,9 22 28

6 15 19

7 26 32

6 17 21

9 19 24

2""2
4 3 9 18 25 -7 31

367i518-331

30 17 8 6

30 17 8 6

29 17 7 8

25 17 6 7

24 16 5 9

23 17 6 5

23 17 5 8

22 17 6 4

22 15 5 7

20 17' 6 ,2
20 16: 5: 5
20 17 5 5

19 17 4 7

18 17 5 3

-345

-4 45

-3 43

6 49

-6 39

-4 42

-B 39

-4 37

-535

�

20' Náutico 8 15 2 2 11 9 28 -19 18

Melhores domundo
Esporte commaior número demedalhas de ouro na his

tória do Brasil em Jogos Olímpicos, a vela segue rendendo
bons resultados fora do País. Em atualização de ranking di
vulgada nesta segunda-feira, cinco brasileiros estão entre os

melhores do mundo: Ricardo Santos,·Fernanda Oliveira e

Ana Luiza Barbachan, eMartine Grael e Kahena Kunze.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

Time

CLASSIFICAÇÃO - TURNO

PJ! V E: D GP ,GC SG, A%

Líder do campeonato

�,,,""l,,!J,J.�iV,'litó"'''�''m,,ª\O%1D'_'''.''�,_i!I<í;
i1C � I)@l§ C6RtrDj §� ",@ãll1ij@@ Q;ijl§.l A� ·,,�,,'@ffi!IlW!\t0,

1B"RODADA

3/9

ClassIfIcados para a Ubertadores
19h30 - Goiás x Grêmio

�1iiillã�m�à'�'i� 4/9
19h30 - Flamengo x Vitória

19h30 - A�ébco-PR x Santos
21h - Portuguesa x Ponte

Lanterna do campeonato

Preta

21h50 - Bahia x Cruzeiro

21h50 -Internacional x

Corinthians

21h50 - Atlético-MG x

FlumInense

2' Chapecoense
3' Paraná Clube

4' Sport

39 18' 123 3' 36 17 19 72

'33 18' 9 6 3 29 13 16 61

311810173329457
5' Joinville 30 18 9 3 6 31 19 12 56

6' Boa Esporte Clube30 18 8 6 4 19 19 O 56

7' Avaí ,29, 18 8 5 5 27 23 4 54

189182732 -5 52

187652926350

188283531448
18 7 5 6 18 17 1 48

18 7 1 10 23 29 I -6 41

18 5 7 .17 23 23 O 41

-737

-1535

-1133

� �--,
-9 30 J

8' Icasa 28

9' América-MG 27

10' Figueirense '26

11' Bragantino 26

12' ASA '22
13' Ceará 22

14' AtJético-GO 20

15' Oeste 19

16' Garatinguetá 18

fí"""Amencs-m
18' São Caetano

19' PaysandU-PA

18 6 2 10 17 24

18 5 4 9 14 29

18 5 3 10 20 31

8 92l'
84 4 10 19 23

844 10 19 28

20' ABC 11 18 2 5 11 13 31 -1820
1i' •._",,'--�,,-.\'_;I[-�,I!>-""'_;'?iI>-._;p;q,;
\l!l:._�"�<ê:'iIill-._'l!ê_.""�__ .

19'RODADA

Jogos realizados
3/9
19h30 - Oeste x América-RN

19h30 - Boa Esporte x Avaí

19h30 - Figueirense x

Bragantino

19h30 - Joinville x Ceará

19h30 - lcasa x Paraná
21h50 - ABC x América-MG
21h50 - Palmeiras x Chape-

AUético-GO

21h50 - Paysandu x Sport6h20
- An1éri<:&RN x5.Oletano

16h20 - Paraná xGuaratinguetá
16h20 - Bragpntiho x Paysandu
21h - Ceará x Palmeiras

21h - Sport x Boa

coense

21h50 - São Caetano x />SA

21h50 - Guaratinguetá x
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5Z41 N4+P4P+P�8+WAA), ano/modelo 13f14 à vista a partir de R$ 36390 ou financiado com entrada de R$ 18195 (50%) e + 24 prestações de R$ 842. Taxa de juros: 0.49% a.m. e 6,04% e.e. Total da operação: R$38403. CET rnéxlmc para esta operação,: 10,8% a.a.Novo Voyage 1.0, 4 portas (cód. 5U41N4+PC1+WAA), ano/modelo 13/14 á vista a partir. de RS 35,990 ou financiado com entrada de R$ 17,995 (50%) e + 24

��f�x�����;:�s: oR����o����::�u��:.�e;;��! ���. 4€p6og:�(�� J��b��������l1$+3�l:.), ano/modelo13/14 à vista a partir de RS 30990 ou financiado com entrada de R$18300 (59%) e +60 prestaçõesmensais de R$ 299. Taxa de Juros: 0,99%a.m_ e 12,55% a.a. Tctar da operação: R$ 36240. CET máximo para esta operação: 15.52% a.a.www.vw.com.br. Promoção válida até 27/0812013 para vefculos com pintura�I��aaeP��i�oddee�$t3��3�O�Ô.Gc?J-T1�á������ee��a3gp��ç��� r:'��i ���í5f,a���:�Se�e�%���s5g:��v���1n�tu��: �:���r����xn�OC�T.mg���:��\reP!�ii�fr� ��t��r!OdOaO�p�����:JJ����i��calculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento numa concessionária Volkswagen autorizada. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado aocliente previamente à contratação. crédito sujeito: a aprovação. Garantia de 3 anos para linha Volkswagen 13/13 e 14/14-sem limite de quilometragem, para defeitos de Iabrícaçáo e montagem em componentesInternos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80_OOOkm).t necessàrío. para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. .

Ouvidoria: 0800 701 2834. SAC: 080077011926. Acesso ás pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

lIIKlNIOlOGII"A'lBI'À GrupoAuIo lEae40__deu.dl• I ... UI. J�_ br BANCO VOLKSWAGEN 473274 6GOO
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