
Jaraguádo Sul e Vale do Itapocu + Ano94 + Ecliçãono7.282 + Quinta-feira,5desetembrode2013 + R$2,50 _A vida acontece aqui.
.Sistema esgotado

Devido às limitações do Presídio Regional de Jaraguá, Prefeitura e Estado avaliam um novo complexo prisional. PÁGINAS 18 e 19

Alerta

Bebêmorre
demeningite
Criança de apenas 16 dias estava
internada no Hospital Jaraguá. Foi
o primeiro caso de óbito pela doença
registrado neste ano. PÁGINA 20

'A
Mcnsot

49 Anos.
. Sua Felicidade,

Nossa lnsolracão,

Canarinho
Em busca de um
serviçomelhor
Abatalha que se trava na Justiça .

tem um único objetivo: garantir
ao usuário um transporte coletivo _

mais justo e eficiente. PATRICIA
MORAES, PLENÁRIO, PÁGINAS 4E 5 .

Ministério público pede a
exoneração de secretária

IMPROBIDADE Reintegração da vereadora licenciada Natália Petry e de Ivana Cavalcanti à Prefeitura foi

ilegal no entendimento da Promotoria da Moralidade. Justiça determinou prazo de 15 dias para defesa.

PÁGINA 6
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PONTO DE VISTA
-

i

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Não reclame
da vida

Na semana passada, o tenista espanhol Rafael NadaI,
durante uma de suas folgas do Aberto dos Estados

Unidos (U.S. Open) conheceu o pequeno garoto Conner

Stroud, de 12 anos.

O pequeno prodígio nasceu sem as pernas, mas mes
mo assim joga tênis como qualquer outro garoto. Por
causa de um problema de nascença, Stroud não possui os
membros inferiores. Ele nasceu com os pés, porém am

putou ambos após ser aconselhado pelos médicos, para
que ele pudesse se locomover melhor.

Motivado pelos seus pais, começou a jogar tênis. Vale
a pena ver o vídeo disponível noYoutube, onde ele rebate
bolas com seu professor de tênis, são apenas 45 segun
dos. É uma cena que somente quem não tem coração,
não consegue se emocionar.

Nadal disse as seguintes palavras: "O mais importan
te é que ele está feliz. Ele é capaz de praticar o esporte,
está jogando tênis. Isso é ótimo para ele, para a família.
Mostra que você pode ser feliz mesmo se a vida não lhe
dá tudo. É um grande exemplo para mim e deveria ser

um grande exemplo para muitas pessoas".
A determinação do pequeno garoto para jogar tênis deve

servir de inspiração .para todos. Quantos de nós, reclamamos
__
por coisas pequenas, .{!or_peguen9s :prQQle��. Voc{tejp r�-�
clamado muito? Que tâfvocê parar algnns nmmtos

-

e refletir
sobre tudo o que você tem. Agradeça a sua vida, a sua família,
os seus amigos, enfim lembre-se de tudo que vO<f� possui.

Baden Powell escreveu certa vez: "Muitas pessoas de
vem a grandeza de suas vidas aos problemas e obstáculos

que tiveram de vencer".
-

Desejo que você tenha como exemplo, o pequeno garoto
deste artigo, e tantos outros atletas paraolímpicos, eprincipal
mente as pessoas que possuam alguma deficiência que você

conheça, mas apesar disso, são capazes de serem felizes even
cer na vida. Por isso, não reclame da vida.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para êredacao@ocorreiodopovo.com.br

UDiversidade
Católica realiza vestibular

O Centro Universitário Católica de SantaCatarina está com
as inscrições abertas para Vestibular de Verão 2014. O prazo
se encerra em li de novembro. O processo seletivo oferece 856
vagas em 15 turmas deu cursos em Jaraguá do Sul e 829 vagas

� em 17 turmas de 12 cursos em Joinville. Em Jaraguá do Sul as
áreas oferecidas sãoAdministração, Ciências Contábeis, Infor
mática, Gestão deRH; Design, Direito, EngenhariaCivil,Enge
nharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produ

ção eModa. As inscrições são feitas pelo site www.catolicasc.

org.br. A taxa é de R$ 30 paraquem quitar o boleto até 31 de

outubro, após essa data a taxa passa para R$ 45. Informações
3275-8251 ou pelo e-mail vestibular@catolicasc.org.br.

M.

COMENTÁRIO

Passado efuturo
A bri o livro assim, no acaso, o

rtlivro tem por título Farmácia
do Pensamento. Abri no acaso e

pousei as retinas sobre uma frase
que se confunde com os tratados
da felicidade. Quem já me ouviu
em palestras sabe que costumo

dizer que vivemos jogando a fe
licidade para "lá" e "então", isto
é, lá, em outro lugar; e então, em
outro momento. Ora, a felicidade
só pode ser vivida aqui e agora.
Ou isso ou nada. Aliás, foi dessa
inconsciência diante do aqui e

agora que Ataulfo Alves nos dei
xou o legado da formidável sen

tença do samba inesquecível: - Eu
era feliz e não sabia ... Faz sentido,
para ser feliz é preciso pensar no

aqui e agora, no que temos, no
significadomáximo do que temos

tamos sempre nos preparando
para viver, nunca vivendo". - Ah,
eu não sou assim! É o que todos
dizem. Mas você olha, observa e

nota que sím, que as pessoas são
todas assim. Ou quase todas; que
ro, todavia, conhecer a exceção ...

E quase esquecia, outra dana
ção de muita gente é não querer
planejar o futuro a partir do pas
sado. O passado tem que ser nos
so benfeitor educacional. O ruim

já vivido não pode ser repetido,
e os acertos devem ser melhora
dos. O futuro se alicerça sobre o

passado. Sem passado ninguém
pode ter futuro. Taí, não tinha
assunto, fui à Farmácia do Pen
samento e saí carregado ... Tudo
no cartão. No cartão que me fez

comprar o livro.

lUIZ CARLOS PRATES
e não costumamos reconhecer, só
reconhecemos quando perdemos ...

E quantas
-

vezes nos pegamos
jogando a felicidade para lá e então
ao dizer que - ah, tudo vaimelhorar
quando eu me formar! Outra diz

que é quando casar. Mais adiante

alguém suspira pela felicidade que
chegará quando a casa própria for
comprada, ou os filhos se forma

rem, ou, ou, ou ... tudo no vago, no

impreciso do futuro. Futuro que,
aliás, pode nem existir. Cruzes!

Pois a frase que achei na Farmá
cia do Pensamento era esta: - "Es-

• Onde?
Não valem as repartições públicas e algumas em

presas, fora delas onde foi que você viu na janela ou

sacada de um apartamento a bandeira do Brasil nes
ta Semana da Pátria? Viu coisa nenhuma, os idiotas
do patriotismo furado só hasteiam a bandeira e se en

feitam como babacas na Copa do Mundo. Só na Copa
.

- são brasileiros. E esses tipos são casados e "educam"
os filhos, são dos tipos que dizem às crianças que Sete
de Setembro é festa de "milico", do governo... Dá nisso

que anda por aí, um país de arrasto. Estão de fora des-

tas asperezas os que nunca se fantasiam de brasileiros,
vestem a camisa da seleção, mas sãobrasileiros. mesmo?

• Falta dizer
Ao meio de toda a discussão, formidável a reportagem

do SBT-Brasilmostrandomédicos canalhas que iam (não
vãomais?) aos hospitais apenas bater o ponto, batido, ca
íam fora. Flagrados pela reportagem, foi patético ver-lhes
revirar os olhos em busca de uma explicação. E o "ínclito"
Conselho-Federal de Medicina o que diz, o que faz com
esses canalhas?

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1208

primeiro Sorteio
02 - 07 , 12 - 20 - 33 - 40
Segundo Sorteio
11 . 20 - 23 - 24 - 36 - 37

Serviços
Ação social acontece dia 22

AAção SocialWeg será realizada no dia 22 de se

tembro, na Arena Jaraguá. O evento trará mais de
- 50 ações gratuitas nas áreas de saúde; serviço e lazer

para toda a comun��ade.A mobilização será reali
zada das 9 às 17 horas. Durante a edição de 2012,
ao tctal, foram-realízaclqs 31.'1.89 atendimentos. Este
ano a previsão e ainda maior, pois o evento volta a

.

prestar o serviço mais procurado: a solicitação de
Carteira de Identidade.

QUINA
SORTEIO Nº 3282
10 - 21 - 22 - 36 . 63

t OBITUÁRIO
• ELEONORAZERBIN TEPASSF;,morreu
terça-feira, dia.g de setembro, em Jaraguá do

. Sul. Ela era esposa do primeiro prefeito 'de
Schroeder. Tinha 82 anos e deixou enlutados

irmãos, esposo, filhas, genro, netas, parentes
e amigos. O sepultamento ocorreu ontem, no
cemitério de Schroeder.Aprendizado

Curso de jardinagem
-

• ANTÔNiO FREffiERGUER, morreu na

terça-feira, dia 3, emJaraguá do Sul. Tinha 73 anos
e deixou enlutados esposa, filhos, genros, netos, .

parentes e amigos,O sepultamento foi realizado
ontem, no CemitérioMunicipal daVila Lenzi.

Estão abertas as inscrições para o curso de jardi
nagem e floricultura. Aqualificação é realizada na es:..

tação da Epagri em Joinville. As aulas de floricultura
acontecem nos meses de setembro (dias 24 a 26) e

novembro (dias 12 a 14). São 15 vagas para cada pe
ríodo. O valor sem pernoite é R$ 215 e com pernoite
R$ 285. As aulas de jardinagem serão realizadas-en
tre os dias 8 e 10 de outubro, com 15 vagas, Os valo
res variam de R$ 170 (sem pernoite) e R$ 250 (com
pernoite). Informações no: 3276-9370.

• ELFIMUELLERTRlBESS,morreu na terça
feira, dia 3, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 73 aHOS

de idade e deixou enlutadosuni filho, nora, netos,
, sobrinhos, parentes e amigos.OsepultameRto foi

realizado ontem, no cemitério da BarraDoRioCerro.
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CHARGE

Fale conosco

EDITORIAL

Uma rodovia esquecida
A situação em que se apresenta a

rtsC-108, principalmente no trecho
entre Guaramirim e Massaranduba,
merece uma atenção maior do gover
no do Estado. Cada vez mais essa rota
se torna um importante eixo de escoa

mento da produção e de ligação entre a

região Norte com o Vale do Itajaí.
Com o crescimento das cidades ao en

torno dessa via, o tráfego aumentou. Po
rém, nosúltimos cinco anos, poucas ações
de melhorias na infraestrutura dessa ro
dovia foram realizadas. Essa semana, um
buraco foi motivo de bastante transtorno
aos usuários dessa via. E ele sinaliza para
o estado deplorável em que ela está.

Outros buracos surgirão, caso nada
for feito num curto espaço de tempo.
As limitações de acostamento, sinali
zação, mato que esconde as placas e o

desgaste da pavimentação elevam os

riscos da segurança dos usuários.

O número de mortes neste ano nes

sa rodovia já é maior do que todo o ano

passado. De janeiro até agora, oito pes
soas perderam a vida ao transitar nesse
trecho. Já em 2012 foram seis. Essas
14 mortes já servem de alerta para que
haja uma providência maior nos cui
dados com a estrada.

"
Outros buracos surgirão na se-108, caso
nada for feito num curto espaço de tempo.

O governo anunciou melhorias no

trecho entre Massaranduba e Blume
nau, mas até agora não saíram do pa
pel. Há projeção de uma licitação para
operação tapa buracos na SC":108, mas
nada confirmada. Ou seja, a projeção é
de poucas melhorias.

• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Patricia Moraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorrejodopovo.com.br'Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919; 99021380' 9161

DESDE 1919 4112 • Horário de atendimento: 8h às 17h3o • Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�'!(,_ OCorreio do Pouo utilizapopelproduzido a partir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle Q informação. Passe este jornalpara outro leitor.

Ao atravessara rua na faixa depedestres, faça o sinaldepositivo
para omotoristaparar e ligar opisca-alerta.

Realização: Apoio: -a-PREFEITURA.
- kwb_ - JARAGUADOSUl COMUNICAÇÃO Gentileza é a ideia!

,.
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Patricia Moraes

PLEN
'Iransporte coletivo: hatalhajudicial
A indisponibilização dos bens, no to
..t"\tal de R$ 1,6 milhão, daViação Ca

narinho, no processo por improbidade
administrativa que envolve também
o ex-prefeito Moacir Bertoldi, como a

coluna publicou ontem com exclusivi
dade, abre mais um round de uma ba
talha que se trava e que tem um único
objetivo: garantir ao usuário do trans
porte coletivo um sistema mais justo e

eficiente. Assinada em 2006, a reno

vação do contrato de concessão entre
a empresa e a Prefeitura foi acompa
nhada de muitas dúvidas. Como bem
apontou o promotor Ricardo Viaviani
de Souza na ação, o documento estipu
loumetas que nunca foram cumpridas,
o que serviu para maquiar um suposto
interesse público na renovação.

A não construção do novo terminal
urbano é a prova mais concreta de que
o contrato nunca foi levado a sério. Nem
mesmo pela administração de Cecília
Konell, que em quatro anos ignorou o

documento e ainda tentou criar um fato
novo com a proposta de construir a es-

Pois é

trutura demolindo o Arthur Müller, e

nem mesmo na gestão de Bertoldi, que
prorrogou os prazos diversas vezes e

aplicou uma multa só no fim do manda
to, permitindo que a sua sucessora anu

lasse a penalidade.

"
o maior exemplo de que ter uma

diversidade de empresas não
resolve está em São Paulo. E

quebra do contrato poderia deixar
milhares de ,passageiros sem ter

como se locomover

Este ano, duas comissões foram
formadas para esmiuçar a situação. A
primeira delas com poder de ação, da
Prefeitura, coletou informações para
que o prefeito Dieter Janssen possa to
mar decisões, até mesmo jurídicas se

necessárias. O primeiro passo foi dado
quando do cancelamento do reajuste
das passagens, que motivou uma ação
da empresa. Mas e agora? Nos protes-

tos, nas redes sociais, muita gente pede
o fim do monopólio, a quebra de contra
to e outras ações mais radicais por parte
do governo. Mas é preciso ter cautela. O
maior exemplo de que ter uma diversi
dade de empresas operando não resolve
o problema está'em São Paulo. E que
bra do contrato de concessão de um dia
para o outro poderia deixar milhares de
passageiros sem ter como se locomover
até que a situação fosse resolvida. Isso
não quer dizer que a saída é deixar tudo
como está, pelo contrário. Enquanto a

Justiça avalia as denúncias de irregu
laridades, o governo deve tomar outras
providências para cobrar as melhorias
necessárias, o cumprimento do contrato,
a implantação de mais linhas e horários
e também oferecendo um infraestutura
melhor; que é o objetivo, por exemplo,
das faixas exclusivas. Além disso, uma
nova licitação está sendo formatada para
ser lançada em 2016. Dentro da legali
dade, da responsabilidade e do interesse
público, essa pode ser a grande herança
deixada para o sistema.

EDUARDO MONTECINO

Câmara de Corupá analisa convênio celebrado entre a Pre
feitura e o Asilo de Velhos de Braço do Trombudo, no Alto Vale
do Itajaí. Resumindo, omunicípio pretendemandarpara aquela
instituição pessoas com 60 anos oumais em condições devulne
rabilidade social.

Abertos aos domingos
A Câmara de Vereadores de Schroeder aprovou em se

gundo turno, por unanimidade, o projeto de lei do Executi
vo que autoriza os supermercados a abrirem aos domingos
para atendimento ao público.

Fim do recesso
A Câmara de Vereadores de Guaramirim caminha para

acabar com as férias de julho. Segundo o presidente da Casa,
Juarez Lombardi (PPS), o texto será colado em votação ainda
hoje. O trâmite será agilizado, pois amatéria levou a assinatu
ra de todos os pares. Com o aval do plenário, as sessões acon
tecerão entre os dias lO de fevereiro e 31 de dezembro, sem
intervalo em julho. "Estamos indo ao encontro do que quer a
população, acabando com privilégios", diz Juarez.

,

.

Construímos o seu futuro �

.:

pa ra você viver o presente
I, \

•

Composição furou
/Lauro Erthal (PP) usou a tribuna da Câmara para

denunciar a tentativa desesperada dos vereadores do
PMDB em compor com ele a Mesa Diretora. O obje
tivo seria, segundo ele, 'tapar os furos' do ex-prefeito
de Guaramirim, Nilson Bylaardt, que está sendo in
vestigado, inclusive, por uma CPI. Lauro ainda pediu
aos colegas 'que parem com política irresponsável' e

J( passem.a pensar no município.

Projetos • Admmi\stração • Execução • Reformas
. .

...
,",.rn.",:����;�!.}� 6..CU_Ç!�_Q ....•\ "

, '
. �

. '.._�

QUINTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2013

Código de Posturas
Revisão do Código de Posturas, traba

lho coordenado pelo engenheiro Osmar
Günther, entrou na fase de elaboração de
uma minuta de lei. Nas oito reuniões re

alizadas, o grupo colheu as principais su

gestões. A modernização da lei, que tem
,

25 anos, deve englobar temas como o uso

racional dos recursos naturais, acessibili
dade, automatização, nova norma de de
sempenho (NBR 15.575/13), segurança e

simplificação processuaL

Aprovado
na comissão

Foi aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça da Assem
bleia Legislativa um projeto de
lei do deputado Carlos Chiodini
(PMDB) com medidas de proteção
ao consumidor quando da desati
vação, cancelamento, transferência
ou aquisição de linhas de telefonia
fixa ou móveL Entre elas a criação
de 'uma senha no ato de compra da
linha, que servirá para a realização
de serviços sem a necessidade de o

comprador ir à loja da operadora.

TeÍefonia
Aliás, dirigentes da Agência Na

cional de Telecomunicações, convi
dados a prestar informações à CPI da
Assembleia Legislativa, que investiga
a precariedade dos serviços de telefo
nia fixa e móvel em Santa Catarina,
alegaram, por escrito, que não dispu
nham de recursos para diárias. Isso
se chama deboche ao cubo.
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OAB defende a cassação
A OAB e outras 20 entidades concluíram a

denúncia contra Marco Feliciano (PSC-SP) e

Jair Bolsonaro (PP-RJ) por campanha de ódio.
Omaterial será encaminhado àCâmara dos De
putados em forma de representação à Correge
doria da Câmara, acusando os dois de quebra
de decoro parlamentar em virtude de divulga
ção de vídeos considerados difamatórios, o que
poderia resultar na cassação dos mandatos. Em
um dos vídeos, Bolsonaro teria editado a fala
de um professor do Distrito Federal em audi
ências na Câmara para acusá-lo de pedofilia e

fez o mesmo com a fala de uma psicóloga. O
-deputado utiliza imagens de deputados a favor
da causa homossexual para dizer que eles são

Linha de
ônibus corujão

Indicação do vereador
Eugênio Juraszek (PP) pede
ao Executivo que cobre da
Canarinho a implantação de
linhas de transporte coletivo
nas madrugadas, conhecido
como "corujão". "Esse é um
tema de extrema importância
para nossa cidade. Fico triste

quando vejo de madrugada
um pai de família dormindo
em ponto de ônibus", defen
deu o parlamentar.

Punido

contrários à família. Já Feliciano, presidente da
Comissão de Direitos Humanos, é denunciado
por um vídeo atacando opositores políticos e

lideranças do movimento que são favoráveis à
causa de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexu
ais e Travestis (LGBT), que foi postado pela as

sessoria do deputado. Para o presidente da Co
missão Nacional de Direitos Humanos (CNDH)
da OAB, Wadih Damous, essas campanhas de
ódio representam o rebaixamento da política
brasileira. "Pensar que tais absurdos partem
de representantes do Estado, das estruturas do
Congresso Nacional, é algo inimaginável e não
podemos ficar omissos. Direitos Humanos não
se loteia e não se barganha", diz.

_,

POLITICA
QUINTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2013

No atacado
A prática foi interrompida em passado recente pelo Ministério

Público que a considerou ilegal, mas o governador Raimundo Colom
bo (PSD) a�unciou que vai reimplantar a remuneração por produti
vidade, incluindo médicos, nos 14 hospitais gerenciados pelo Estado.
Ou seja, no salário vira uma boa bonificação, não exatamente pela
qualidade oferecida, mas pela quantidade de consultas realizadas.

O ex-Prefeito de Blumenau, Décio Nery de Lima (PT), foi mul
tado em ação civil pública do Ministério Público de Santa Catarina,
pela transferência irregular (sem aprovação da Câmara de Verea
dores) de recursos do Serviço Autônomo Municipal de Terminais
Rodoviários para a Prefeitura, em 1998. Amulta é de quatro vezes

o salário que recebia. Lima, hoje deputado federal, preside a Co
missão de Constituição de Justiça da Câmara dos Deputados.

Defesa Civil
Na tentativa de garantir mais recursos públicos destinados à

prevenção de desastres climatológicos, tramita no Senado projeto
de lei estabelecendo imposto de 1% sobre os contratos feitos por
operadoras de seguros. Os recursos seriam direcionados à União,
Estados e municípios para estruturar os órgãos de Defesa Civil.
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MP pede exoneração
de . servidoras públicas
"EDIDA CAU1'ELAR
Para Promotoria,
readmissão de

Natália Petry e Ivana

Cavalcanti, afastadas
em 2012, foi ilegal

Patricia Moraes

OMinistério Público ajui
zou uma ação civil pú

blica contra o prefeito Dieter
Janssen (PP), a secretária de
Assistência Social, Natália Pe

try (PMDB), e a ex-chefe do
Museu Emílio da Silva, Ivana
Aparecida Costa Cavalcanti. O

objeto da ação é a readmissão
deNatália e Ivana ao quadro de
servidora pública da Prefeitura

• de Jaraguá do Sul. Responsável
pelo processo, o promotor da
Moralidade Pública, RicardoVi-·
viani, pede o afastamento ime
diato de ambas. No caso de Na
tália, oMP entende que ela deve
ser exonerada tanto do quadro
de servidora, como de secretária
de Assistência Social. Ontem, a
juíza Candida Brugnoli, a quem
cabe a decisão, emitiu notifiéa

ção para que os acusados se de
fendam em até 15 dias.

Natália e Ivana foram exo

neradas em outubro de 2012,

depois que uma -sindicâncía
interna apontou que, com a

ajuda da ex-chefe do Museu,
a vereadora na época teria
adulterado o cartão-ponto e

recebido por 65 horas sem

trabalhar. A comissão mon

tada para investigar o caso,

todavia, não apontou a exo-,
neração como pena, mas sim
a suspensão e a devolução do

LÚCIOSASSI

RETORNO Natália Petry foi exonerada em outubro de 2012 e reintegrada neste ano

dinheiro recebido. A demis
são foi uma decisão tomada
exclusivamente pela ex-pre
feita Cecília Konell, que acu

sa a Natália de ter recebido

ilegalmente por 134 horas.
Alegando perseguição po

lítica, já que faziaparte da opo
sição à administração anterior
e travava uma batalha pública
contra Ivo Konell, Natália e

Ivanapediram em janeiro des
te ano a revisão do processo, o
que foi acatado pelo Executi
vo. Uma nova comissão inter
na foi formada e apontou que
ambas deveriam ser suspen
sas. Natália ainda teve que de-

volver pelas horas não traba
lhadas. Dieter Janssen seguiu
oparecer do grupo reintegran
do as servidoras, Dias depois, .

Natália assumiu a Secretaria
deAssistência Social.

Para oMinistério Público, a
revisão do processo só poderia
ter acontecido se as servidoras

apontassem algum fato novo,
como prevê o Estatuto do Ser
vidor no artigo 132, o que, no
entendimento da Promotoria,
não aconteceu. "Se a demissão
foi política, como alegaNatália,
embora eu acredite que tenha
sido justa, ainda mais levando
em conta que como agente po-

lítica ela deveria daro exemplo,
o fato não justifica que uma

nova decisão, que me parece
política, abeneficiasse", aponta
o promotor.

Ele cita ainda o fato de Na
tália e Ivana terem desistido da

ação judicial que pedia a revisão
do processo como prova de que
ambas teriam certeza de quere
verteriam a decisão administra
tivamente. O fato gerou outra

ação civil pública, que cita tam
bém o ex-presidente da Fun

dação Cultural, Jorge de Souza,
como responsável, por não
tomar nenhuma· providência
quanto às faltas.

�drt. Seleciona

Gerente Comercial
Para atuar em empresa
do ramo de móveis sob

medida.

(47)3371-1193

Natália alega
inadequação da pena

Procurada pela reportagem do jornal O
Correio do Povo, a secretária de Assistên
cia Social, Natália Petry, cita o artigo 132
do Estatuto, como argumento para revi
são. O texto diz que "o processo disciplinar
poderá ser revisto, dentro de até 02 (dois)
anos da data da decisão recorrível, a pedi
do ou de ofício, quando se aduzirem fatos
novos ou circunstâncias suscetíveis de

justificar a inocência do punido ou a ina

dequação da penalidade aplicada". Para a

vereadora licenciada, a pena definida pela
ex-prefeita Cecília Konell teria contrariado
parecer de duas diferentes comissões.

Prefeito diz que vai

cumprir decisão
Até a noite de ontem, o prefeito Die

ter Janssen ainda não conhecia o teor da

acusação do Ministério Público e aguar
dava uma decisão da Justiça sobre o pe
dido de exoneração imediata de Natália
e Ivana, mas afirmou que irá cumprir o
despacho da juíza Candida Brugnoli, in
dependente do resultado. "Estou aguar
dando, mas irei cumprir com o que for
definido pela Justiça. Será uma pena se

a Prefeitura tiver que afastar a Natália,
.

que vem fazendo um bom trabalho na

Assistência Social". Questionado sobre a

possibilidade de Natália recorrer no car

go, Dieter foi enfático. "Não vejo como.

Se a decisão for pelo afastamento, o cor
reto é que ela recorra fora do cargo".
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Do tostão ao bilhão
Padrinho da quarta edição do Programa -Si

napse de Inovação, iniciativa que vai ajudar 100
projetos de ideias de novos negócios em Santa
Catarina, lançado na terça-feira em Jaraguá, o
empresário Moacyr Sens, conselheiro do Grupo
Weg, falou aos alunos e professores da Católica

,

SC sobre a importância da pesquisa, citando o

exemplo da unidade de automação da compa
nhia. Ela é tida como referência no desenvolvi
mento de processos inovadores. Para ele, foco e

persistência são palavras-chave para o sucesso

de qualquer empreendimento. Sens revelou que
no primeiro ano de funcionamento, em 1988, a
Weg Automação faturou R$ 26 mil, o que quase
a inviabilizara financeiramente. Hoje o fatura
mento da empresa é de R$ 1,4 bilhão.

I'

1ST ganha terreno
Com a doação de terreno ao Senai pela Câ

mara de Vereadores Jaraguá do Sul, acelera o

projeto de instalação de um novo ambiente para
o desenvolvinIento do ensino tecnológico. A área

. de 10mil metros quadrados no bairro Três Rios
do Sul e avaliado em R$ 691.646,84 vai abrigar
o Instituto deTecnologia do Senai de Eletro Ele
trônica, com previsão de construção de 36 me

ses. Conforme o gerente de Tecnologia e Inova

ção do Senai, Alexandre JoséAraújo dos Santos,
este será uma das oito unidades no Estado, com
investimento de R$ 11 milhões e dedicado à efi
ciência energética e energias renováveis.

E-comerce avança
Empresas especializadas em e-commerce

mostram que o comércio eletrônico navega
com ventos cada vez mais favoráveis. A E
Bit informa que de 2008 a 2012, o volume de
vendas nos sites brasileiros saltou de R$ 8,2
bilhões para R$ 22,5 bilhões. Para este ano, a

expectativa é que atinjam faturamento de R$
28 bilhões. No ritmo, em três anos o Brasil
sai da sétima posição para a quarta posição,
segundo a T Index, da consultoria italiana
Translated. Só perdemos para Estados Uni
dos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido e

França. Graças à presença cada vez maior de
usuários na internet, que o Ibope aponta em

44,85% da população.

KWB e Fipes 2014
A agência KWB assina as peças de divul- .

gação e dá apoio ao marketing da Feira In
dustrial de Produtos e Serviços (Fipes) pro
gramada para o período de 13 a 16 de maio de
2014, na Arena Jaraguá. Iniciativa da Apevi,
o evento pretende ser mais um atrativo para
a geração de negócios à cadeia produtiva de
vários segmentos industriais, aproximando
fornecedores e compradores. Informações
pelo telefone 3275-7011 ou pelo e-mail co
mercialfipes@apevi.com.br.

Ronaldo Corrêa

OCP7
www.ocponline.com.br

BMW inicia obras em novembro

DO alto, como fez o fotógrafo Marce- isso, no município de pouco mais de
lo Odorizzi ao voar sobre a BR-101, 25 mil habitantes as preocupações são

INDICE PERíODO
SELlC +9,0% 28.AGOSTO.2013dá para ver que a área que receberá a outras. Uma das providências da Pre- TR +0,05% 4.SETEMBRO.2013

planta da BMW em Araquari já começa feitura foi oferecer um curso gratuito CUB 1.295,30 SETEMBRO.2013
a ser preparada para o início das obras, de inglês para moradores, e até um BOVESPA +0,18% 4.SETEMBRO.2013

em novembro. O terreno de 500 mil aplicativo para acesso a informações
NASDAQ +1.01% 4.SETEMBRO.2013
AÇOES PETR4 16.85 +0.42%

metros quadrados, que receberá o in- da cidade em smartphones e tablets foi VAlE5 32.14 -0.03%
vestimento de R$ 500 milhões, deverá providenciado para capitalizar ao má- BVMF3 12.02 +1.01%

estar com a planta totalmente erguida ximo a chegada do empreendimento. POUPANÇA 0,5210 5.SETEMBRO.2013

até setembro de 2014, conforme o cro- A vinda da montadora é reconhecida COMMODITIES __.

nograma, para que a produção come- como grife que projeta um crescimento PETRÓlEO - BRENT +0,14% US$ 117,610
OURO 0,0% US$ 1393,190

ce. Na fase de preparação do terreno já superior a 40% do PIB (total de riquezas
estão as máquinas e cerca de 200 ope- produzidas) deAraquari, hoje na ordem CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

rários trabalhando 24 horas. Enquanto de R$ 297,3 milhões. DÓLAR COM. 2,3550 2,3565 -0,14%

MARCEW ODORIZZ!
DÓlAR TUR. 2,2700 2,4100 -2,43%
EURO 3,1137 3,1156 +0,27%
LIBRA 3,6829 3,6877 +0,47%

Exportações
Pesquisa realizada pela

Federação das Indústrias de
Santa Catarina (FIESC) mos
tra que 55% das companhias
entrevistadas preveem cres

cimento nas vendas externas
deste ano em comparação com
2012: 25% esperam obter alta
de até 10%; 24% estimam que
os embarques aumentarão de
11% a 30%; 3,5% das empresas
ouvidas projetam aumento su

perior a 50%; e 2,7% acreditam
que a expansão será de 31% a

50%. O trabalho mostra ainda
que 36,3% do grupo pesquisa
do prevê estabilidade nos valo
res exportados. Somente 8,5%
das empresas projetam queda
nas vendas ao exterior em rela
ção ao ano passado.

Competitividade baixa
Valores que garantem

as certezas
das suas decisões.

Parece samba de uma posição para a África do Sul,
nota só. Na segunda-feira, a que ficou em 53° lugar. Em
perda de capacidade do Bra- 29°, a China continua o país
sil frente aos competidores mais competitivo do bloco.
globais foi enfatizada no En- De acordo com o documen
contro Empresarial realizado to, o Brasil precisa melhorar
em Jaraguá. Na terça-feira; o a qualidade das instituições,
Relatório de Competitividade quesito em que está em 80°
Global de 2013-2014, divul- lugar, uma posição atrás do

:::���ó��::�� :�:E!�:i�,T::: I-----�-CASSI--S Ientre 148 países analisados. rio cita a queda na eficiência I CORRlETOR.A DE SlEGl1.1J!IlOS !No relatório anterior, o país do governo, cujo indicador \ i

tifi'nhda subid08�ilnco posições e c�iu da 111abPara a 124a po-· I Você.tranq' io.. I
ca o em 4 ugar. Entre os sição, o com ate à corrupção I Imembros do Brics, grupo que (114a posição) e a baixa con- III ,ireúne as cinco principais eco- fiança nos políticos, que pas-

-

t '{41j 337,0-0212 !
nomias emergentes do plane- sou do 1210 para o 1360 lugar

' I

ta, o Brasil perdeu a segunda II de.Ul'líllallQparapUl!lnCillllllll / 111111,__-.._..._��__� ""_......_=�........,.,..,,......_j
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Agua
FUNDA.MEN:TAL. Canal
aberto com picaretas
há 79 anos atende 60

produtores de arroz

de Santa Luzia

Celso Machado

Cnstruída em 1969, a bar

agem do Rio Itapocu, em

Guaramirim, foi projetada para
irrigar arrozeiras em uma região
do bairro Guamiranga onde a

água, escassa até hoje, chega
através de uma galeria que em

um trecho margeia a BR-280.
A obra empregou tecnologias
modernas sob a supervisão do

ex-governador e engenheiro hi
dráulico Colombo Machados Sal
leso Uma realidade bem distante
do ano de 1934 (79 anos antes),
quando 80 produtores de arroz

da região de Santa Luzia se reu

niram para construir aquilo que
viria se transformar na Socieda
de do Valo-Agrícola Industrial do

• • •

que lITIga a econorrua
FOTOS EDUARDO MONTECINO

�oo . Valo-Agrícola mantém 60 propriedades .em plena produção de arroz desde 1934

Itapocuzinho, hoje com 60 as

sociados e regida por estatuto
escrito em 1952.

Há 50 anos na condição de
membro da diretoria da Socie
dade e dono de uma empresa
cerealista que beneficia e co

mercializa o arrozproduzido na
região, Rudibert Schmelzer, 82,
demonstra uma ponta de orgu-

lho daqueles que escreveram a

história de Santa Luzia, que faz
. limites com Schroeder e Coru

pá e hoje tem 1.718. habitantes.
"Foi tudo feito na base da pica
reta", lembra Schmelzer, sobre
o valo construído ao longo de 13
quilômetros em meio à mata e

descampados a partir da loca
lidade de Itoupava-açú (antigo

território de Joinville e anexada
a Schroeder em 2007) até a lo
calidade de São João.

"Tudo em áreas de declive,
morro abaixo, mesmo", obser
va o empresário,o que dispensa
o uso de bombas. Segundo ele,
se a escavação seguisse em li�
nha reta chegaria a, no máximo

cinco, quilômetros de distância.

Produção é de 51 .mil sacas por hectare
o arroz continua sendo a força

motriz da economia local, movi
mentando na safra deste ano R$
1,580 milhão (em valores brutos).
Resultado de 1.458 margas culti
vados com arroz irrigado. São, em
média, pouco mais de 51 mil sacas
de 50 quilos comercializados a R$
31 a saca. Toda a produção tem

mercado certo, não só local e re-

gional, mas também para o Rio de
Janeiro, por exemplo. Metade fica
com a cerealista e o restante vai

para a cooperativa dos produtores.
A atividade envolve 60 plantado
res e suas famílias, algo ao redor
de 200 pessoas -. "Gerando renda e

impostos, principalmente o ICMS",
lembra Rubert. O arroz irrigado
em Santa Catarina é cultivado em

aproximadamente 149.000 hecta

res, distribuído em cinco regiões
geográficas e climáticas distintas:
Afta, Médio e Baixo Vale do Itajaí,
Litoral Norte e região Sul. Em sis
tema 100% pré-germinado, com

semeadura em lâminas de água. O
Estado detém um dos maiores índi
ce de produtividade do Brasil, com
média de 7,1 toneladas por hectare.

IImBJiÓiUA Cerealista Rudibert Schmelzer, que viv�n�ia,IJ.$pç,i�dadé há.SQ,anos, preserva a história do Valo

O valo para irrigar as ar

rozeiras parte de um tapume
originalmente construído em

madeira no leito do Rio Ita

pocuzinho e que, em 1956, no
segundo mandato do prefeito
de Jaraguá do Sul, Waldemar
Grubba - também deputado es

tadual e federal - foi substituí
do por concreto. "Quando há
necessidade de mais água, uma
comporta é aberta", explica
Schmelzer. O engenho, com co

mando elétrico que substituiu
o manual, também serve para
conter o excesso de águapelo
valo quando chove forte.

Se o nome do projeto execu

tado por conta da extrema per
sistência daqueles que habita
vam a região em uma época com
todos os tipos de dificuldades,
fosse pelo péssimoacesso viário,
fosse pelo isolamento quase que
total da sede do município, não
desperta maior interesse para o

restante da população, na ver

dade o impacto que causou no

desenvolvimento e na economia
do bairro é perceptível até hoje.
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Comunidade mais sintonizada
NO AR Associação Rádio Comunitária Espaço Aberto de Massaranduba abre espaço para a população participar da iniciativa

Região
Festa do Pirão começa
hoje em Barra Velha

Amado Batista, Paula Fernandes e Teodoro e Sam

paio são algumas das atrações que embalam a 17° Fes
ta do Pirão, em Barra Velha. O evento inicia hoje, às
19h, e segue até domingo com shows, concursos, ofici
nas e gastronomia. A festa acontece na área em frente
ao ginásio de esportes, no Centro.

Nesta edição, o evento traz duas novidades. Ala
Mostra Sabores e Fazeres de Barra Velha, com as ofi
cinas: Cupcake de Banana, A Arte do Pirão, Esculturas
em Madeira e Tambores Africanos. E, paralelo à festa,
ocorre o 1° Encontro de Trilheiros Pirão na Lama e a

Maratoninha Festa do Pirão.
Além da programação cultural, a Festa do Pirão conta

com 56 estandes de serviços. O espaço servirá para a ex

posição de trabalhos das associações beneficentes da ci
dade e comércio de alimentos. O prato principal do even
to será comercializado em dez áreas, exclusivamente. A
expectativa de público é de 80 mil pessoas. A programa
ção completa está disponível em festadopirao.com.br.

LUCIOSASSI

Bárbara Elice

"

Ede uma pequena sala no terminal rodoviário
de Massaranduba que uma simpática voz femi

nina anuncia as primeiras informações do dia. Ao
microfone, a comunicadora Isolete Pereira anuncia
os classificados, lê o horóscopo, dá a previsão do

tempo e abre espaço para a população comentar so
bre o cotidiano da cidade......

É assim que inicia, seis dias por semana, a ma

nhã em Massaranduba. Desde novembro de 2002,
quando executou a primeira transmissão, a Rádio
Comunitária Espaço Aberto trabalha para cumprir a
função de informar e entreter os massarandubenses,

Um canal de comunicação comunitário era o so

nho do servidor público Horst Reck. "Sempre estive
envolvido no ramo de eletrônica. Fiz várias experi
ências com transmissores, com os meus próprios. co
nhecimentos", comenta. Foi em 1998, após à aprova
ção da Lei 9.612, que Reck deu o primeiro passo 'para
a criação da rádio. Para cumprir uma das"exigências,
ele criou a Associação RádioComunitária Espaço
Aberto de Massaranduba, com equipe voluntária, na
qual é presidente.

A burocracia adiou o início das transmissões em

quatro anos. "Apesar de tantas dificuldades impostas
ao ramo, temos uma programação que é importante
pelas entrevistas e participação de convidados. Real
mente, é ali que entra a verdadeira funcionalidade da
rádio comunitária", diz Reck.

Atualmente, a rádio conta com 12 funcionários;
sendo 11 deles locutores. A programação inicia às
5h de segunda-feira e segue até a noite de domingo
com a participação de igrejas, Polícia Militar, Con
selho Tutelar e comerciantes locais. Aos sábados, o
prefeito e os vereadores revezam o momento em que
anunciam à população as novidades do Executivo e

do Legislativo.
Reck afirma que a intenção agora é equipar a rá

dio. O objetivo é comprar os aparelhos necessários
para a transmissão ao vivo, principalmente para co

brir os eventos. O carro usado para o deslocamento
foi doado pela prefeitura no último sábado (31).

No ar

Apresentadora do "Shaw daManhã", Isolete soma
histórias de alegrias e tristezas junto dos ouvintes.
Entre um sorteio de brinde e um pedido de música,
ela também costuma atender a pedidos de ajuda e

desabafos. Ummomento marcante para a comunica
dora foi a transmissão sobre o caso das gêmeas, em
que uma das meninas morreu durante a enchente de
2011. "Ao entrar no ar, eu passei essa notícia choran
do. Mas se eu choro, brinco ou dou risada é porque,
eu vivo aquele momento. Estamos muito perto das
pessoas e eles nos têm como amigos", acredita,
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o amor acabou
A palavra é a matéria-prima dos
fiescritores e de outras classes artísticas
também. A palavra não é apenas uma
associação de letras, ela é a portadora de
um (ou mais) significado(s). Apalavra é a
forma que um escritor tem para combinar
ideias, significados e símbolos. Mas, o
significado de uma palavra não é eterno,
além de correr o risco de perder sua
força. As palavras têm pesos diferentes,
dependendo da cultura dos povos. Cultura.
Essa palavra é fundamental para o

significado das palavras.
Fome não tem o mesmo significado para
um chefe de cozinha nos Estados Unidos
e uma criança na Etiópia. Solidão não
tem o mesmo significado para um idoso
esquecido pela família num asilo e para
uma adolescente que não tem seu amor

correspondido pelo Luan Santana.
Imagine se, para escrever um texto,

.

precisássemos comprar palavras num
armazém...

Ao chegar ao "Secos & Molhados" do
Joaquim, um amigo português que tem a

maior variedade de palavras da cidade, este
cronista chegaria com uma lista de itens

. necessários para construir a crônica de
quinta (feira! Não, categoria).
- Bom dia, Joaquim. Como estão as

palavras essa semana?
- Bom dia, escritor. Recebi uma remessa

interessante. Tem até palavras importadas. "

Sempre dá um toque especial juntar umas
palavrinhas de outras línguas. O que você

vai querer?
- Bem, para começar, me dá um pacote
sortido de pontuação e preciso de alguns
pronomes.
- Pronomes, escritor? Tenho uma
promoção de "comigo", "nosso" e no kit
de "teu, tua, teus e tuas". O "meu" está
em falta. Tá todo mundo usando "meu",
"minha" "eu" e "para mim". Esses não têm
nem previsão de chegar.
- Tudo bem, me dá alguns dos que tem, vou
ver o que posso fazer.
- E palavras? O que vai ser?
- Não sei, ao certo, estava pensando em fazer

Clique animal

NOS LEVEM PRA
CASA! Filhotes para
adoção! Estão com

aproximadamente
60 dias. Contato:

Hamilton ou Lucilene,
telefone: 3371-1374
(após às 15 horas)

LAILA Sou muito

querida, um amor

de gatinha! Só
preciso de uma

família carinhosa e

responsável para
cuidar de mim.
Contato: Sabrina,
telefone: 8877-0978

um texto sobre amor. O que você me diz?
- Depende muito de como quer usar
o amor. Se for aos moldes da moda,
acabou o "tesão", o "safada", o "delícia", o
"assanhada" e o "pirada".
- Mas, isso não parece muito com amor,
seu Joaquim.
- Como, não, escritor? Se você quiser dizer:
"Tô morrendo de tesão de ver essa safada
rebolando assanhada, que delícia, que
delícia, vou te dar uísque, te deixar pirada
e te pegar no meu possante." Não vai dar.
- Isso não parece amor, Joaquim.
- Acredite, escritor. É amor pra muita
gente. Inclusive, "vodka" e "possante"
também estão em falta.
- Tudo bem. O que o senhor me sugere?
- Por que não leva um pouco de "caridade".
Tem bastante em estoque, é pouco
usada. Assim como "favor", "obrigado",
"paciência" e "respeito". Dá até pra fazer
uma promoção no pacote.
- Interessante. Então, se eu quiser falar
um pouco sobre amor ao próximo, o que o

senhor me sugere?
- Iniciativa, escritor. Só precisa de
iniciativa.

"
Solidão não tem o mesmo significado
para um idoso esquecido pela família
num asilo e para uma adolescente

que não tem seu amor correspondido
pelo Luan Santana.

Envie a foto do seu

animalzinho para
contato@beatrizsasse.
com.bnou ençontre
um companheiro de

estimação nas páginas
do Facebook da· Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul

AmIzade
rul'll 1::1
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Adilson Klabunde
Aldo Janir Hoerlle

Angela Sehn
Arenor Lemke
Avánda B. Marquardt
Cesar A. C. Wanier
Cidinei Luchstenberg
Elsa G. Prestes
EvaniBeck
Fernando Franzner
Greiciane F. Lienemann
Guilherme A. Tomelím
Guilherme F. Vieira
Guilherme Zastrow
Gustavo Borges de Campos
Iria Geisler

Irineu Franzner Filho
Ivanildo Acoski
Ivo Ranghetti
Jair Effting
Jair Fernandes
Jo Renan Ayroso
Leandro Rech

Lygia da Silva Pérotti

Margit Hille
Michel Radtke
Miriam M. L. Glatz
Osmar A. Eichstadt
Paulo Roberto Doring
Quinter Künzel
Rafaela M. dos Santos
Ronaldo Schmidt
Roselí Sant'ana Cavalheiro
Salvio Grah
Samuel Marquardt
Scheila F. A. da Silva
Silvana R. Soares

Valdir�thaus
Veudelíno Fodi
Vilma O. da Silva
Wendelíno Fodi
Zenir Anhaia

• John Cage • Músico
• Michael Keaton - Ator

Curiosidade
5 de setembro ...

... é o 2480 dia do
ano. Faltam 117 para
acabar o ano. Dia da
beata Teresa de Calcutá.
1914 - Sertanejos, após
incendiarem a estação,
destruíram a serraria da
Lumber Colonization, em
Calmon, durante a Guerra
do Contestado. Fonte:Wikipedia
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Thamy e o sonho de dançar pelomundo
Tá na rede esperando pra viralizarmun

do afora o vídeo que Thamy Secco e equipe
do estúdio We Art publicaram nesta terça
feira. No retorno de viagem por pontos
turísticos notáveis desse planeta, Thamy
pegou as horas de filmagem onde brinca
nesses lugares com sua coreografia e editou
num vídeo que é, no mínimo, encantador.
Acesse a URL bit.lY/1SAvr51 e confira, é
um trabalho 100% made-in-Jaraguá (exce
to pelas locações, claro) que tem tudo pra
fazer a maior fama.

ERIC DE LIMA

Damaris Michalski, Priscila Gatto e Michele Martins em

noite de show com banda Deserta no Sacramentum Pub

Compras dia 7
o Jaraguá do Sul Park Shopping in

forma que neste feriado de 7 de setem

bro estará com as operações pratica
mente no ritmo normal. Única exceção
são as lojas, que atenderão no horário
das 14h às 20h, demais estabelecimen
tos manterão o expediente de rotina.

Destaque na agenda
Balada forte para o feriado, nes

te dia 7= quem sobe ao palco da Patuá
Music é Allen & San Lima, outros dois
irmãos da famosa família de músicos

que também têm projeto de live act com
música eletrônica. Confiram os detalhes
na agenda desta edição.

ERICDELIMA

Walter

Henrique
Knihs e

Caroline
Zeiser

no happy
hour do

Madalena

Chopp &
Cozinha

Contagem
regressiva

Equipe da CCO da
Schützenfest vai à toda
nas atividades, a marca

ção é que hoje estamos a

35 dias do início da festa.
O evento celebra marco

importante este ano, afi
nal é sua 25a edição, o que
é suficiente pra deixar o

público apreensivo quan
to a novidade que pode
trazer em sua agenda ... A
primeira já dá o tom, este
ano a festa tem calendário
com dez dias de duração.
Para acompanhar as no

tícias em primeira mão:
schutzenfest.com.br.

Femusc no YouTube
Sabia que para inscrever-se no Fe

musc os alunos interessados devemmos

trar aos professores que estão à altura do
tempo precioso de estudos proporciona
do pelo evento? É fato. Parte do processo
de inscrição envolve a publicação online
de um vídeo com até três minutos de exe
cução de obra, que fica à escolha do estu
dante. É curioso o aspecto, pois trata-se
praticamente de uma eliminatória dum
reality show, Experimentem digitar "au
dição Femusc" ou "Femusc audition" no
YouTube e ver os resultados ... Em deter
minado momento você vai se pegar pen-.
sando "Tornara que consiga"."I I

ou- 11
www.ocponline.com.br
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AGENDA
HOJE À NOITE

.22h - Show com músicos Jonás Morsch e Andrea.
Local: Sacramentum Pub 1478832 1524
22h - Quinta Sertaneja Dose Dupla / Show com

Wesley & André / DJ Diego Feller / Elas free até as Oh.
Local: London Pub 147 3055 0065

SEXTA-FEIRA.6/9
.. 22h - Sacra�Feira / Show com banda Rordak - acústico
Local: Sacramentum Pub 1478832 1524
• 23h - The Way Friends / Projeto Underconstruction /
DJ HeronlQ\te. Local: The Way 147 9981 4762.

SÁBAD07/8
• 22h - Show com Léo Maier e Lúcio Melo.
Local: Sacramentum Pub 14788321524

• 22h - Happy Birthday / Show com Augusto & Robert e

Grupo Atitude / DJs André Heat e Diego Feller /
Elas free até as Oh. Local: [õ�don Pub 14730550065

... 23h - Projeto star Track -live act com San e Allen

Lima / DJs Davi Araújo e Leonardo Silva.
Local: Patuá Music 1 47 3054 0800

DIEGO jARSCHEL

Talyta Gabriel Kamer e Rafaella Schultz
marcando presença na primeira edição
dos sunsets de domingo da nova Lico

Reabertur
Abraço e um "break a leg" para as personas Conra

do e Conti, DJs jaraguaenses convidados que vão in
tegrar com destaque o line da reabertura do Bali Hai

'

Piçarras neste sábado.
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Cerveja
ltaipava ex cf 12 liSO mi

Carne Suína
com pele e osso

FOTOS CLEITON METZGER

CIRCULANDO Fernando e Cristine Koerich
Fernandes num lugar da moda jaraguaense

Bom diat
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é quinta-feira, dia 5 de setem

bro de 2013. Dia da nossa floresta Amazônia. Dia também de
encontrar os amigos. Neste sentido, não tem nada mais que
represente o glam do que a noite que logo mais cai sobre o

London Pub, onde a dupla sertaneja Wesley e André mais o

DJ Diego Feller agitam a noitada. Que tal? Agora vamos à
coluna mais lida de toda a região. Antes, uma frase para você
curtir: "quem despreza um não merece ser feliz".

NIGHT Vanderlei Chitolina e Roseli Cattoni conferindo
o concorrido Restaurante Cheers Irish, em Corupá

Noite das Sopas
Entre rodadas de sopas e cer

vejas, logo mais.às 19h30, Ange
la Schroeder vai reunir amigos
em mesa concorrida na Choupa
na Schroeder. A noite deve ser

uma das mais "calientes", se é

que você me entende! De nada!

Que tal?
Quer ganhar um par de in

gressos para a 13a Feijoada do

Moa, dia 26 de outubro, às nhgo
e ainda concorrer a um óculos
da famosa marca Gloryfy? Então
acesse o moagoncalves.com.br e
vá em promoção. É só curtir!

Fogo de chão
No próximo dia 14 de setem

bro vai rolar, na Recreativa da
Caixa Econômica, uma deliciosa
costela fogo de chão do Lion� Clu
be Internacional.

A Liga
Amanhã, na Epic Concept

Club, rola A Liga. A festa mais

esperada da semana. Não precisa
consultar a Mãe Dinah e nem as;

cartas, a noite vai bombar!

Língua afiada
No dia 15 de setembro, o

"Língua Afiada", um grupo de

fofoqueiros, profissionais liberais,
empresários, caçadores e outros

mentirosos, que se reúne todos os
domingos no Espaço do Oca, mo
vimenta o primeiro churras. No

comando, Jeremiaz Rozza e Val
dirzinho. Tô nessa!

Cheers
As quintas e sextas-feiras do

Restaurante Cheers Irish Pub,
em Corupá, são um sucesso, isso

ninguém pode negar. O mapa das
mesas está totalmente lotado e

vale registrar que os bacanas de

Jaraguá fazem fila e dão a pinta
por lá. Fica a dica.

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Meninas, na edição número
100 da Revista Nossa

Weekend, uma super matéria
sobre tatuagem e tudo sobre o

fotógrafo, Maurício Hermann,
viu? Tenho certeza que

vocês vão amar!

• • •

Terça-feira, no Loks, este
colunista e o amigo, Valéria

Gorges, confabulavam sobre a

vida e o tempo que ainda nos

resta. O viajado e descolado
comunicador dava várias

opções. Entre elas conquistar
a felicidade, ter muita saúde. A
melhor escolha seria curtir Las

Vegas. Bom-também.

• • •

Carolina Schmitz é outra
beldade que desfilará a grife

de camisas feminina
Elô dia 26 de outubro, na
13ª Feijoada do Moa.

LOCAÇÃO DE
TENDAS I MESAS I CADEIRAS

3371-9123

FLORADA
Floricultura

florada@florada.com.br
www.florada.com.b�.

�e-�
�
�
�

��
3275-0 93
Rua Barão do Rio Branco, 964, Centro I Jaraguá do Sul

"
o bom vizinho olha além dos incidentes exteriores e

distingue aquelas qualidades interiores que fazem de

todos os homens humanos, e portanto, irmãos.

Martin Luther King
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Jaraguá 2010 e Agora?
Pousou naminhamesa o convite para assistir

ao primeiro documentário longa-metragem da
urbe "Jaraguá 2010 e Agora? Uma Cidade. Duas

Épocas", dirigido e produzido pelo poli, Gilmar
Moretti, será exibido hoje à noite, às 19 horas, no
auditório do CPL. Thanks, pelo convite. CAPA

O empresário
Fábio

Ronchi, caps
da badalada
Academia

Espaço
Maior, é
matéria
de capa

da Revista
Nossa de
setembro

Bomba!
A briga entre Pupo & Schwambach teve

mais um capítulo. Essa foi pesada e a Sala da

Justiça foi acionada no dia de ontem. E agora
os Super Heróis estão armados até os dentes.
Eu não tenho nada com isso, mas de uma coi
sa tenho certeza: vem mais chumbo do grosso

por aí. Volto ao assunto.

DNULGAÇÃO
----�---------------------

o moagoncalves@netuno.com.br

TE CONTEI
• No sábado,
dia 7, sobem ao

altar da Capela do
Noviciado Nossa
Senhora de Fátima

para troca de

alianças na mão
esquerda, os noivos
Charles Maico Kath
e Karin Bona. A

recepção será no

Restaurante Pedra
Branca!

• O Restaurante

Califórnia, ao lado
do Sesi, naWalter

Marquardt, oferece
um cardápio bem
variado, agradando
a todos os

paladares. Vale à
pena experimentar
e conferir!

No inverno temos a

tendência de ingerir
alimentos mais

calóricos, o que
muitas vezes
ocasiona um

aumento

indesejável de
peso. Para quem
quer controlar o

peso no inverno
temos ótimas

opções como a

cápsula de óleo de
chia e a Framboesa
I<etona.

Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas· Fitoterápicos

Você é único. E seu tratamento também!
Medicamento Manipulado, a dose certa

feita especialmente pra você!

CÁPSULA DE ÓLEO DE CHIA
Uma ótima opção para quem quer se desintoxicar e reeducar a alimentação. A Chia, semente cultiva no

México, é fonte de fibras, de ácido graxo, Ômega 3 e proteínas que contribuem para bom funcionamento do

intestino e organismo. É rica em minerais, livre de colesterol e sem glúten, tornando-se assim excelente
fonte de energia e construtor de resistência física.

Causa saciedade: seus componentes são mucilaginosas, ou seja, ricas em fibras que ao entrarem em

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

Assim, o indivíduo fica satisfeito mais rapidamente e, então, passa a consumir porçôes menores.

Combate inflamação: a gordura é resultado de um processo inflamatório do organismo, que deixa de enviar

mensagens de saciedade ao cérebro. Com isso, perde-se o controle sobre a fome a ponto de comer e nunca

se sentir satisfeito. O ômega 3 presente no grão combate essa inflamação, ajudando o corpo a recuperar
o controle sobre ó apetite.

.

.. Robin, me liga,
café urgente, amigo!
Hahaha! Notícias da
Sala da Justiça para
serem degustadas
entre nós, traga o
Batmóvel, temos
que dar rasante
fora da urbe. Os

espiões estão de
tocaia.Ok?

• Para quem
ifIteressar possa,
foi cancelada a

9ª Stammtisch de

Corupá.

• Uma boa quinta
a todos, muita luz
e lembrando que
sábado é feriado.

Com essa, fui!

Aumenta a lipólise: queima de gordura.

Desintoxica: a fibra regula o trânsito intestinal e limpa o organismo.

FRAMBOESA I<ETONA
Suplemento natural extraído da framboesa que aumenta a lipólise, auxiliando na

queima de gordura. A Framboesa Retona é um extrato padronizado rico em

aminoácidos, minerais, ácidos orgânicos e componentes bioativos, flavonóides, ácido
elágico e antocianinas. A Framboesa tem um efeito termogênico no nosso corpo,
acelera o seu metabolismo, aumentando o gasto de energia, e ajudando a emagrecer.
Com a vantagem de ajudar a aumentar a massa magra,.reduzindo a flacidez.

De acordo com vários estudos, contribuem para reduzir o colesterol, normalizar a

glicemia,melhorar a pele e dar energia e boa disposição.
Indicações:
- Gerenciamento de peso
- Regula a glicemia
- Redução de gordura
- Redução do apetite
- Dislipidemias
- Ação hepatoprotetor
- Ação antioxidante

Faça-nos uma visita e conheça essas e outras fórmulas
que vão te ajudar a ter uma vida mais saudável.
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Tirinhas

, - >' ..

, PREVISAO DO TEMPO

Piadas

Comendo ostras
o português vai ao médico reclamar de fortes dores no estômago.
- Ai, doutor, acho que foram as ostras que eu comi ontem.
- Elas estavam frescas? - quis logo saber o médico.
__:.. Bem... Eu não tenho certeza.
- Mas quando o senhor abriu as conchas, que cor elas tinham?
- Ai doutor, tinha que abrir as conchas?

Cinema

JARAGUÁ DO 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

JOINVILLE
.GNCGARTEN
• Os Smurfs 2 - Os Smurfs 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 - 19:4522:00 - LEG - Comédia

'Os Smurfs 2 ·13:1015:15 - DUB- Comédia
• Bling Ring: a Gangue de Hollywood - 17:20 - LEG . Drama
• Os Instrumentos Mortais - Cidade Dos Ossos- 14:00 19:00 -

LEG . Fantasia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 16:50 . LEG - Aventura
• Bling Ring: a Gangue de Hollywood - 21 :40 - LEG . Drama

'Os Estagiários -13:50 16:20 18:50 21 :20· LEG· Comédia
• Flores Raras - 13:40 16:10 18:4021:10· NAC - Drama
• Se Puder... Dirija! -13:30 15:30 17:30 19:3021 :30 - 3D

- NAC - Comédia
• GNC MUELLER
• Se Puder... Dirija! . 13:30 15:30 17:30 19:30 21 :30 - 3D

- NAC - Comédia

'Os Smurfs 2 ·13:10 15:1517:20 - DUB· Comédia
• Wolverine: lmortal- 19:20 21 :50· DUB - Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros· 14:00 16:20 18:45 21 :10 -

DUB - Aventura

Flores
Raras

1951, Nova York.
Elizabeth Bishop
(Miranda Otto) é
uma poetisa insegura
e tímida, que apenas
se sente à vontade ao
narrar seus versos

para o amigo Robert
Lowell (TreatWillia
ms). Em busca de

algo que a motive, ela
resolve partir para
o Rio de Janeiro e

passar uns dias na
casa de uma colega
de faculdade, Mary
(TracyMiddendort),
que vive com a arqui
teta brasileira Lota
de Macedo Soares

(Glória Pires). Aprin
cípio Elizabeth e Lgta
não se dão bem, mas
logo se apaixonam
uma pela outra. É o'
início de um romance

acompanhado bem
de perto porMary,
já que ela aceita a

proposta de Lota

para que adotem
uma filha.

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Q
lftS
c,)II
=
-

Q
CI)

Palavras.Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Vil, baixo
2. O maior rio da Sibéria, na Rússia J Modesto curso

de água
3. Mistura de argila, matéria orgânica e água J Fruto do

sertão, pequeno e avermelhado
4. A atriz norte-americana Keaton, de "Noivo Neurótico,

Noiva Nervosa" J Famosa marca de canetas esfero
gráficas

5. (Pop,) Indolente, mandrião, relaxado
6. Instituto Nacional da Saúde I Peça que se coloca ao

longo de um osso fraturado para imobilizá-lo
7. Relativo a enjoo de mar

8. (Ingl.) Estilo vocal próprio do jazz / O cantor norte
-americano King Cole

9. Qualquer coisa de valor ou dimensões muito além do
'normal

10. (Ingl.) Fim / A língua oficial da Igreja católica romana
11. (Fr.) Diz-se dos pintores instintivos e espontâneos
I O sobrenome intermediário da presidente Dilma 10
Rousseff

12. Tendência característica / Abreviatura de eés-nero- 11
este

13. País do sudeste asiático, a antiga Birmânia. 12

VERTICAIS
1, O ator e cantor sertanejo Rolando I Tecido pesado de

algodão cru ou com fios de urdume tintos em índigo
e fios de trama brancos, muito usado para calças
jeans

2. As mulheres nascidas em Cumuruxatiba ou Senhor
do Bonfim I A atriz de TV Venâncio

3. Aquela que teve mau resultado, fracassada
4. (Gir.) Dinheiro I Paz, em latim / (Fis.) Unidade de me

dida da intensidade da sensação sonora

5. O neônio, entre os químicos / Diz-se de empresa con
trolada pelo governo federal I As iniciais da atriz e

cantora norte-americana Minnelli, de "Cabaret"
6. Orçamento Geral da União 1 Abreviatura de satélite J

Tradicional bairro da cidade do Rio de Janeiro
7. Nos circos, prolongamento da lona que cobre a jun

ção de duas partes separadas desta
8. Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens

Imóveis J De uma ordem aracnídeos à qual perten
cem os carrapatos

9. Doido I Divã com encosto móvel, que facilmente se

transforma em cama.

2

4

5

6

7

{3

9

13

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Tempo seco

Sol entre nuvens.Anoite chance de
chuva isolada Temperaturamais
baixa, especialmente no amanhecer,
commínima entreO'C e soe nas áreas
altas do Estado com condição de
geadaDurante o dia, a temperatura
se elevamais como deslocamento da
massa de armo para o oceano.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁ)(: 21°C

Parcialmente
Nublado

�,)/",..

SÁBADO
Instável

MíN:WC
MÁ)(: 22°C

Nublado

�
� ",,"

Chuvoso
J'

DOMINGO
MíN: 15°C • ;;")J
MÁ)(: 26°C Trovoada

'1

119°C
LUAS

• NOVA 5/9

CRESCENTE 12/9

CHEIA 19/9

• MINGUANTE 27/9
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TODOS OS MESES NAS BANCAS
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Novelas

• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H
Alberto socorre Ester. Amaralina não gosta de ver Rodrigo

conversando com Vivi. Lindaura avisa a Cassiano que Ester
saiu de buggy, demonstrando preocupação com a saúde da
filha. Cassiano liga para o celular de Ester e Alberto atende
sem dizer o que aconteceu com ela. Lindaura diz a Cassiano

para chamar a polícia. O médico revela a Alberto que Ester
está grávida. Zuleika visita Hélio e afirma que ainda o ama.

Zuleika avisa a Bibiana e Donato que Hélio pediu que eles o

visitassem. O médico avisa a Cassiano que Ester deve ficar em

repouso durante a gestação. Aurora coloca um dispositivo de
escuta no telefone da casa de Dionísio.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Giane e Silvério socorrem Fabinho. Bárbara teme que

Amora sofra ao se casar com Bento. Celinha e Irene conven

cem Plínio a ir ao casamento de Bento. Damáris invade o ca

samento de Wilson e tenta acabar com a cerimônia. Cardoso
pede para a Crash Mídia arrumar mais campanhas para Bru

netty. Giane fica compadecida com o sofrimento de Fabinho.
Bárbara faz um escândalo ao saber que Irene vai estrelar o
novo filme de Plínio. Renata aborda Érico, e Verônica fica en

ciumada. Camila faz insinuações sobre Giane para Caio. Giane
decide ir ao casamento de Bento. Renata deixa Érico abalado
com seus comentários sobre o relacionamento com Verônica.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Félix indica uma clínica para internar Paloma. Eron e Rafa

el protestam as alegações do promotor contra Paloma. Ordá
lia não deixa Denizard emprestar dinheiro para Márcia, e ela
decide procurar Atmo. O juiz manda Paloma ser internada na

clínica sugerida por Félix. Bernarda e Bruno resolvem se unir

para tentar ajudar Paloma. Michel e Patrícia tiram Perséfone
de casa para usar seu apartamento. Daniel afirma a Renan

que Neide e Amadeu impedem a evolução no tratamento de

Saramandaia

Redonda descobre segredo de Gibão e E-X-P-L-Q-D-E!
Atolada de comida a ponto de preocupar até seu piteu

zinho, Redonda tem um pensamento: Acabar com Gibão
(Sergio Guizé), o responsável por toda essa 'desgracice'. De
terminada a descobrir algum podre do rival, ela vai para aja
nela e pimba. Redonda vêGibão sem camisa e descobre tudo.

Linda. Félix influencia a diretora da clínica em sua avaliação
sobre o estadode Paloma. Ordália tem um mau pressentimen
to com Paloma, e Bruno se preocupa. Leila obriga Thales a

ficar com ela. Amarilys teme por Paloma. Carlito pede Valdire
ne em casamento. Bernarda consegue o endereço da clínica
onde Paloma foi internada, e Ordália avisa a Bruno sobre os

procedimentos usados no local.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
OS meninos revelam pra Junior que não gostaram da es

cola por se sentirem presos. Os chiquititos dizem ainda que
Mosca está encrencado com duas garotas. Junior aconselha
os meninos. No Café Boutique Clarita pergunta para Carol
como está seu relacionamento com Junior. Carol diz que eles
ainda não se beijaram. Após comer cachorro-quente no par
que, Mosca, Rafa e Binho pedem conselhos amorosos para
Junior. Na escola, as meninas observam três garotas: Michelle
(Giovanna Boscolo), Priscila (Giovanna Vargas) e Débora (Isa
belle Moreira), conhecidas como as Tap 3. Elas zombam das

chiquititas por morarem em um orfanato. Uma das garotas
convida as órfãs para seu aniversário e diz que será na melhor
matinê da cidade. Vivi diz que elas irão. As Iop 3 perguntam se

elas possuem autorização para sair do orfanato. Bia se irrita.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Júlio César e Pérola socorrem Rosália. Esmeraldino pede

um milhão de reais a Meg para não contar seu segredo. Pérola
estranha ao saber que Rosália está grávida. Meg e Esmeral
dino são observados por um desconhecido. Dorivaldo tenta
animar Xepa. Terezinha diz que a feira será removida da vila.
Robério Escovão e Dafne dormem juntos. Inocência chanta

geia Dafne e tenta convencê-la a formar uma dupla de fúnk.
Lis faz carinho em Édison e o casal fica em clima de romance.

Xepa continua desanimada e se conforma com a desapropria
ção das casas. Esmeraldino toma um tiro e é raptado. Pérola e
Alda conversam sobre Rosália. Vitor Hugo e Júlio César vão até
o hospital ver o estado de saúde de Rosália. Yasmin interrom
pe o clima de romance entre Lis e Édison. Dafne diz a Graxinha
que aceitou a proposta de Robério. Robério fica irritado ao sa
ber que sua mãe pretende visita-lo.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas

Braga Nunes substitui
Palmeira em novela

Marcos Palmeira alegou cansaço e declinou
do convite para ser um dos protagonistas da

próxima novela das nove, de Manuel Carlos,
ainda sem título. E, com a desistência, a pro
dução anunciou que Gabriel BragaNunes assu
mirá o papel de par romântico da jovem Bruna

Marquezine, de 18 anos, que viverá Helena na

primeira fase da novela e mais tarde a própria
filha. Gabriel, de 41 anos, foi escalado para
substituí-lo e aceitou de cara. Ele será Laerte e

se envolve com Bruna na primeira fase e depois
a reencontra, mas como enteada.

Serrado tem carteira
de habilitação
apreendida em blitz

o jornal O Dia destaca que Marcelo
Serrado foi abordado por agentes da Lei

Seca, durante operação no Rio, na noite de
sexta-feira (30). O ator se recusou a rea

lizar o teste de bafômetr� e recebeu uma

multa no valor de R$ 1.915,30. Além disso,
ele teve a carteira dê habilitação recolhida
e perdeu sete pontos. O carro do ator da
Globo foi liberado por um condutor ha
bilitado. Marcelo Serrado está em cartaz
com a peça Rain Man e, até o fim do ano,

- lançará-o filme-Super Crô.

''Você tem asas... Sua aberração!... Te peguei! Anjo caído,
coisa ruim, filho do capeta!... Todo mundo tem que saber a
verdade sobre essa besta hedionda!" Desesperada, Redonda
sai pela rua afoita, querendo botar a boca no trombone. Mas
Redonda engasga, incha, incha, inchaaa e ..... boom!

20/3 a 19/4 - Fogo
Logo cedo, você terá facilidade

para se concentrar no trabalho e

poderá retomar um projeto que
estava encostado.À tarde, pode ter
novas ideias. Mas não tome deci
sões precipitadas.Ànoite, avonta
de de sair da rotina pode animar a
conquista. Cor: verde.

23/9 a 22/10 - Ar

Vai sermais fácil se concentrar
e produzir se trabalhar sozinho. À
tarde, ouçamais e não se exponha,
assim, vai evitar quem deseja pre
judicar você. No começo da noite,
o desejo de embarcar em uma

aventura pode falar mais alto: aja
com cautela! Cor: lilás.

.7-
,

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Você terá sucesso em tare

fas que exijam sigilo, portanto,
mantenha-se em uma posição
recolhida, Poderá aprender que o

silêncio, a observação e a quietude
serão as suas melhores aliadas. O
astral anda reprimido no campo
afetivo. Cor: preto.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Logo cedo, aproxime-se dos
seus superiores e mostre serviço,
porque sua competência pode im
pressionar.Àtarde, anote as ideias
que tiver. À noite, dê um voto de

confiança ao romance e fortaleça
vínculos. Pode se interessar por
alguém de prestígio. Cor: marrom.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Aproveite amanhã para termi
nar projetos que deixou de lado._
Alguém importante pode apoiar
suas ideias. Depois do almoço,
você conta com a sorte. Se tiver
compromisso, faça um programa
diferente com o par. Seu charme
estará irresistível. Cor: branco.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

A manhã será favorável para
fazer mudanças, inclusive come

çar uma reforma em casa. Depois
do almoço, pode sentir suas espe
ranças renovadas. À noite, seu co
ração pode se sentir dividido entre
o desejo de se aventurar e a neces
sidade de ficar em casa. Cor: cinza.

Câncer
21/6a21/7-Água

De manhã, dê atenção a um

projeto que estava parado. Os
- resultados serão surpreenden
tes. Depois do almoço, anote as

ideias que tiver, mas só fale so

bre elas mais tarde. À noite, um
toque de aventura vai esquentar
o romance. Cor: laranja.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Um reencontro com antigos
colegas pode ajudar a fechar bons
negócios hoje. À tarde; concentre
se nas tarefas que gosta de fazer.À
noite, um toque de aventura pode
ajudar na paquera. Na paixão, é
melhor controlar a sua possessivi
dade. Cor: bege.

Capricórnio
22/12a20/1-Terra

Pode se entender melhor com
os superiores. Que tal retomar

um projeto que estava parado?
À tarde, ouça mais e fale menos,

para não dar nenhum fora. Anote
as ideias que tiver, para colocá-las
em prática. A dois, experimente ir
a lugar diferente. Cor: creme.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Hoje, não baixe a guarda nem

confie demais nos outros. Poderá
contar com a ajuda de alguém em

um cargo superior. Na paquera,
seu magnetismo estará em alta e

será fácil seduzir quem deseja. Um
programa diferente com o par vai
incendiar a intimidade. Cor: verde.

23/8 a 22/9 - Terra

Logo cedo, aproveitepara reto
mar um trabalho que estava para
do. Agindo com responsabilidade
e cautela, terá mais chances de se

destacar. À tarde, pense duas ve
zes antes de agir. À noite, dê mais
aventura ao romance. Saía da roti
na. Cor: creme.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Hoje, trabalhar em equipe ou

formar parceria será a melhor
maneira de dar conta do serviço,
Retome um projeto que estava en
costadoháum tempo.À tarde, não
fale muito sobre os seus planos. À
noite, mostre ao par que confia no
relacionamento, Cor: laranja.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A 2ª Noite Brasileira, promovida pela Escola de Música Jazz Band Elite, de Corupá, no dia 24, no Salão Paroquial São José,
foi um sucesso. A festividade teve apresentação da Jazz Band Elite e delicioso jantar. A Associação de Funcionários, Pais,
Alunos e Benfeitores da escola agradece a todos que colaboraram com o trabalho e a presença para o sucesso do evento

Os familiares
e amigos
parabenizam
Wally
Schünkell.
Neste dia 5
de setembro
ela completa
67 anos.
Todos

desejam
muita saúde,
felicidades e

que continue
sendo

sempre
essa pessoa
alegre e de
bom humor

Os amigos e funcionários da Escola
de Música Jazz Band Elite de Corupá
parabenizam Elizabete Ferreira Tomaselli,
assistente pedagógica da escola de
música, que aniversariou no dia 28 de

agosto e o professor de música Raphael .

Sergio Paterno, que fez aniversário no dia
30. Todos desejam saúde e felicidades!

QUERIAMHAR
I 50,00
OUMAISII
Descubra comol
U'U8 (4112106·1.
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VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2013

Festa e baile
A Sociedade Recreativa Alvorada,
de Jaraguá do Sul, homenageia com
Festa de Rei e Baile, neste dia 7 de
setembro, a Majestade, Sr. Deverton
Nitzke. Os festejos iniciam às 14h com a

concentraçãó na sede social, dos sócios
e convidados para posterior busca da
Majestade, às 14h30 ao Comando do
Sr. Romeu Nitzke. O baile terá início às

22h30 com animação da Banda Porto
do Som. Ingressos antecipados nos
seguintes locais: Posto Mime (matriz,
Rio Cerro e Barra) e Flash Vídeo
Locadora. Endereço da Sociedade:
Rua Gustavo Gumz, 289, bairro Rio
Cerro II. Mais informações através do
telefone 47 9101-5659·

Almoço com soirée
A Sociedade de Atiradores Ribeirão
Grande da Luz, de Jaraguá do Sul,
promove neste domingo, dia 8,
tradicional almoço típico, com marreco

assado e acompanhamentos. Valor
R$ 17,00. Início uh e em seguida
tarde com soirée animada pelo Trio
Pomerano. Endereço da Sociedade:
Estrada Ribeirão Grande da Luz, s/no,
bairro Rio da Luz I. Informações-pelos
telefones 47 3055-8739 ou 9923-8327.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seleção para ensino
técnico é reaberta

A s pessoas que não fo
r\.ram convocadas no

Sistema de Seleção Unifi
cada do Ensino Técnico e

Profissional (Sisutec) ou

não puderam participar da
seleção por não terem feito
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2012 pode- VAllIIil'A��M! As vagas são gratuitas e preenchidas conforme a ordem de inscrição
rão se inscrever-se para as

vagas que não foram ocu

padas. Até às 23hS9 do dia
16 de setembro, os interes
sados poderão fazer a ins

crição no portal do Progra
ma Nacional de Acesso ao

PRAZO
Interessados têm

até o-dia 16 de
. setembro para fazer

as inscrições no

programa federal

Agência Brasil

Ensino Técnico e Emprego
(pronatec.mec.gov.br).

As vagas no ensino téc
nico são gratuitas e serão

preenchidas por ordem de

inscrição. O candidato de
verá apresentar a seguinte
documentação na horá de
se inscrever: o certificado
de conclusão e o histórico

escolar do ensino médio,
a certidão de nascimento

o comprovante de residên
cia. Depois de se inscrever,
o candidato terá prazo de
dois dias para confirmar
a matricula na unidade de

ou casamento, carteira de
identidade mi de Traba-

lho, o Cadastro de Pessoa
Física (CPF), uma foto 3X4
recente, o título de eleitor e

comprovante de votação e

ensino. Caso não compare
ça, a inscrição será cancela
da automaticamente.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBIlCA FEDERATIVADO BRASIL· ESTADO DESANTACATARINA

Novo endereço: RuaCeÍ. Procópio Gomes deOlíveira, 380·Centro
89251·201- JARAGUA DO SUL- SC Novo Telefone/Fax: (47)3274·1700

EDITALDEINTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97. c/c o artigo 995 do código
de Normas da CGJ/SC. para a devida ciência ao responsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pa
gamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legaL FICAM
INTIMADOS DOPROTESTO:

0210007760· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.700,00 . Data

para pagamento: 10/09/2013·Valor total a pagar R$I.777,49 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$1.700,00 . Juros: R$I,70 Emolu
mentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
. Diligência: R$15,94

Apontamento: 258457/2013 Sacado: IARAGUA lNDL lIDA Ende
reço: RUA ROBERTO MARQUARDT,138 . JARAGUA DO SUL· CEP:
Cedente: ACOS FAVORlT DISTRIBUIDORA IlDA Sacador. - Espé
cie: DMI· N' Titulo: 0289030/02· Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 536,52 . Data para pagamento: 10/09/2013· Valor total a pagar
R$617,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 536,52 . Juros: R$
1,25Emolumentos:R$12,25 'Publicação edital' R$ 23, io Condução:
.R$ 24,50· Diligência: R$ 20,21

.

Apontamento: 258516/2013 Sacado: CEIlA REGINA KRIEGER En·

dereço: RUA ARNOlDO HORNBURG 116, . RIO DA LUZ - Jaraguá
do Sul·SC . CEP: 89264·100 Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO .

GRANDEDO SUL S A Sacador. CEIlO CARTIJRANI EPP Espêcie:
DMI- N"TItulo: 186·2 - Motivo:falta de pagamentoValor. R$ 499,00
- Data para pagamento: 10/09/2013· Valor total a pagar R$582,4O
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 499,00 -juros R$ 0,83Emo
lumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
• Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 258377/2013 Sacado: KARINE FESIUGlITID En

dereço: RUAWURENCO.KANZLER 515 . Iaraguã do Sul-SC • CEP:
89252·240 Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM PEDRO
Sacador - Espêcie: DMI· N' Tltulo: 00000000341· Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 256,77 . Data parapagamento: 10/09/2013-Va
lor total a pagarR$333,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$
256,77· Juros: R$!,ll Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$15,94

Apontamento: 258460/2013 Sacado: FREfD\S E lANA EMPREEN
DIMENTOS !MOBIL Endereço: RUA OIlVIA CHIODINE PRADI 48
· Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89253·440 Cedente: MANroMAC -COM.
DE PECAS E SERVICOS lIDA Sacador:- Espécie: DMI- N" Titulo:
0220107240· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.600,00 . Data

para pagamento: 10/09/2013·Valor total a pagar R$1.677,39 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 1.600,00· Juros: R$ 1,60 Emolu
mentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 2.4,50
• Diligência: R$15,94

Apontamento: 258400/2013 Sacado: MARIA iTI'ARECIDA SOUZA
. ME Endereço: RUA PADRE ALBERTO R JACOB 217 . Jaraguá do
Sul·SC· CEP: 89252·100 Cedente: GRANDE lAGO DISTRIBUIDORA
DECAlCADOS Sacador.- Espêcie:DMI· N'TItulo: AC·121l5· Mo·
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 500,00 . Data para pagamento:
10/09/2013·Valor total apagarR$572,30Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 500,00 - Juros: R$1,66Emolumentos: R$12,25 - Publica

çãoedital:R$23,1O Condução:R$24,50 ·Diligência:R$1O,79

Apontamento: 258461/2013 Sacado: FREfD\S E lANA EMPREEN
DIMENTOS !MOBIL Endereço: RUA OIlVIA CHIODINE PRADI 48
- Jaraguá do Sul·SC - CEP: 89253-440 Cedente: MANroMAC - COM.
DE PECAS E SERVICOS lIDA Sacador. - Espécie: DMI· N" Titulo:

Apontamento: 258449/2013 Sacado: RAC COMERCIO E SERVICOS
lIDA Endereço: RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAUlA 484 . JA.
RAGUADOSUL·CEP: Cedente:ITA)A1HIDRAUIlCACOMERCIAL
IlDA Sacador.- Espécie: DMI- N'Titulo: E.7060001· Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 825,40 • Data para pagamento: 10/09/2013·
Valortotal apagarR$904,80Descrição dosvalores: Valordotítulo:R$
825,40 . Juros: R$1,92Emolumentos: R$12,_25 . Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 258167/2013 Sacado: SAM BAR rn», Endereço:
RUARElNOlDO RAU, 327 . CENTRO - JARAGUADO SUL·SC - CEP:
89251·600 Cedente: FIDEIlS COM DIST BEBID lIDA EP Sacador.
• Espécie: DMI· N' Titulo: 2118 . Motivo: falta de'pagamentoValor.
R$ 3.052,96 - Data para pagamento: 10/09/2013· Valor total a pagar
R$3.128,68Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 3.052,96 . Juros:
R$ 5,08Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50· Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 258378/2013 Sacado: THIAGO SANDRIME LEITE

Endereço: RUA WURENCO KANZLER 515 • Jaraguá do Sul·SC .

CEP: 89252-240 Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM PE·
DRO Sacador.- Espêcie:DMI - N'Titulo: 00000000316·Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 254,27 • Datapàrapagamenro: 10/09/2013·

.

Valor total a pagarR$331,16Descrição dos valores: Valor do título: R$
254,27 - Juros: R$I,IO Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$15,94

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povo", na data de 05/09/2013. jaragua do Sul
(SC), 05 de setembro de 2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 9

.

REPÚBIlCAFEDERATIVADO BRASIL
ESTADO DESANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Guaramírim
CHRISTAINGEHIlLEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto ne 1918· Telefone: (47) 3373·0404
Hotário de Funcionamento: 8h30h às 1211 e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO

Protocolo: 47550 Sacado: C1EVERSON unz CPF: 036.316.819·25

Endereço: Rua Romão Getnerski nv 14, Caixa da Agua, 89270·000,
Guaramirim Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENfO E
INVESTIMENTO CNPJ: 07.707.650/oo0l-l0 Número do Título:
20017727623 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: PORIAL DE DOCUMENTOS SA Data Vencimento:
22/08/2012 Valor. 5.964,62 Liquidação após a intíiiiação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 26,30, Edital: R$ 22,25Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados

nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores
intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no
tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto àpossibilída
de de oferecimento de respostaescritanomesmo prazo, sob penade,
em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto corresponden
te.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s)
para aceitar(ern}, ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua loca
lização incerta, ignorada ou inacessível, ou foríem) residente(s) ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou,

ainda, porque nínguémse dispôs a receber a intimação no endereço.
fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995,
997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 47433 Sacado: EVANDRA IUCARA' VONZ CPF:
036.340.569-08 Endereço: RuaAldano JoseVieiranv 102, Avai, 89270·
000, Guaramirim Cedente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃo DE ASSOOADOS DE GUARAMIRIM • CREVISC CNPJ:
I0.143.743/ooOl·74Número do Título: 1326/0005 Espécie: Duplicata
deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL
SA· AGENCIA GUARAMIRIMDataVencimento: 10/08/2013 Valor.
754,60 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50,
Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Endereço: Rua Aíonso Martina n' 242, llha da Figueira, 89270·000,
Guaramirim Cedente: COMERCIO DE PEÇAS AlIO VALE lIDA
CNPJ: 83.061.317/0001·65 Número do Título: 026971 OI Espêcie:
Duplicata de Venda Mercaotil Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL Data Vencimento: 20/08/2013 Valor. 100,00 Liquidação
após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$16,01,
Edital: R$22,25

Protocolo: 47551 Sacado: ROBERTO DEIlANI DE A1.MEIDA CPF:
047.771.389·09 Endereço: Rua David Campigotto ne 376, Nova
Esperança, 89270·000, Guaramirim Cedente: Real Leasing S/A Ar
rendamento Mercaotil CNPJ: 47.193.149/0001·06 Número do Título:
70007660602 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: PORIAL DE DOCUMENTOS SA Data Vencimento:
08/03/2012 Valor. 15.393,80 liquidação após a intimação: R$12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22;25

Guaramirim, 5 de setembro de 2013.

.'

AGRADECIMENTO
E CONVITE

PARA MISSA DE 72 DIA

Esposa, filhos, netos e bisnetos de HERcíuo SPÉZIA, veterano da Força
Expedicionária Brasjjeira (FEB), enlutada pelo seu falecimento, agradece

sensibilizadas as inúmeras manifestações, de pesar apoio e solidariedade de todos

aqueles que de alguma maneira participaram dos seus últimos momentos.

Agradece de modo especial ao Dr. Régis, a fisioterapeuta Silvana e a cuidadora
Daiane, Ao Sr. Ivo Kretzer, Secretário executivo da Associação Nacional dos Veteranos
da FEB. e a todos os familiares e amigos que contribuíram com carinho, visitas e

cuidados no decorrer de sua longa enfermidade: Agradece também aos padres e

ministros que prestaram assistência religiosa e amizade em vida e levaram conforto
no decorrer do velório.

Convidamos a todos os que desejarem a participar da Missa de 79 dia a ser

celebrada nesta sexta-feira, 06 de setembro, às 19 horas, na Igreja Matriz São
Sebastião - Centro - Jaraguá do Su.!.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 04/2013 - PMS

.

PROCESSO LICITATORIO N°. 153/2013-PMS -

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de ser

viços de consultoria, assessoria e treinamento nas áreas orçamen
tária, financeira, patrimonial, contraditórios ao Tribunal de Contas do

Estado,encerramento de balanço anual, planos: plurianual, diretrizes e

orçamentos,diagnósticos para integração dos sistemas Betha, na sede do

Município de Schroeder/SC, conforme ANEXQ VIII- TERMO REFERÊ:N
CIA e ANEXO X- Memorial descritivo, desteínstrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 23 de setembro de
2013 às 08h45min.
Abertura do Processo: 23 de setembro de 2013 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no

síte do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao

setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das
13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@
sch roeder. se,gov.br.

Schroeder, 05 de setembro de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal
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EXTRATO DE EDITAL DE
CHAMADA PÚBLICA N.o01/2013

A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu -

AMVALI promove Chamada Pública n.? 01/2013 para
recebimento, sem ônus para a mesma, de estudos e/ou
projetos de viabilidade técnica, ambiental e econômico
financeira para a prestação dos serviços de manejo de
resíduos sólidos, objetivando subsidiar a elaboração do
Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (PIGIRS) dos municípios pertencentes à Asso
ciação. Os interessados, pessoas físicas ou jurídicas,
isoladamente ou em grupo, deverão preencher o for
mulário de inscrição disponível no endereço eletrônico
www.amvali.org.bre encaminhar, até o dia 02 de outubro
de 2013, às 23h59min, presencialmente ou por serviço
postal, os estudos e/ou projetos para o endereço da
AMVALI, localizada na Rua Arthur Gumz, n. 88, Bairro
Vila Nova, Jaraguá do Sul/SC - CEP 89259-340.0 edi
tai completo encontra-se disponível no site: www.amvali.
org.br. Informações adicionais através do e-mail: proje
tos@egem.org.br
Jaraguá do Sul, 30 de agosto de 2013.
Dieter Janssen - Prefeito de Jaraguá do Sul/SC
Presidente da AMVALI
Leocádio Neves e Silva
Supervisor do PIGIRS/AMVALI
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COMPLEXO
PODEVIRA

MODELO
Prefeitura e o Estado estudam a possibilidade do município
abrigar um Complexo Penitenciário nos moldes do de Itajaí

A iniciativa de trazer uma estruturamo
.l"\derna de unidade prisional para Jara
guá do Sul foi feita pelo governo do Estado
aO' prefeito Dieter Janssen, apoiado pelo
Conselho Penitenciário.A estrutura cons

truída na cidade seria semelhante à im

plantada em Itajaí e inaugurada há pouco
mais de um ano, O Complexo Penitenciário
doVale do Itajaí CCPVI), localizado no Baír
ro Canhanduba, trabalha com uma nova

metodologia de tratamento aos apenados e
gestão de sistema prisional,

O espaço do complexo consegue sepa
rar detentos do regime fechado e aberto, de
presos temporários que ainda não passa
ramporjulgamento.Além das celas, plane
jadas e ocupadas por seis detentos, foram
construídas oficinas, que servem de locais
de trabalho, salas de aula e de recreação, e
espaço exclusivo para visitas íntimas. PrO'
fissionais do direito, da psicologia, pedago
gia, médicos e enfermeiros possuem espa-

ços próprios para atuar dentro da unidade .

"Com respeito, garantindo O'S direitos bá
sicos, e através da ressocialização, ternos
O' objetivo de diminuir O'S índices de rein
cidência dos presos", argumenta O' gerente
de saúde e promoção social do Complexo
Penitenciário de Itajaí, Rafael Fachini.

A estrutura de 5 mil metros quadra
dos, e que custou R$ 21,5 milhões ao Es
tado, foi visitada por Dieter e depois por
quatro vereadores - José Osório deÁvila,
Jeferson de Oliveira, JO'ãO' Fiamoncini e
Jocimar de Lima - nO' final de agosto. O
jornal OCP também esteve nO' local. Eles
defendem uma modernização urgente do
Presídio de Jaraguá do Sul, O' qual defini
ram como uma bomba relógio. A Secre
taria de Estado de Justiça informou que
ainda não há definição sobre a constru

ção de um Complexo Penítenciário em

Jaraguá do Sul e que a proposta ainda
está em fase de tratativàs.

de Execuções Penais, gerenciados pelo
Poder Judiciário. Mais doís convênios
devem ser concretizados com O' Progra
ma Nacional de Acesso ao Ensino Téc
nico e Emprego (Pronatec) e O' Instituto
de Estudos e Pesquisas sobre Violência
e Criminalidade de Itajaí (Iepes),

"A formação é ininterrupta, sem

pre temos turmas em andamento. Os
detentos recebem diploma e Carteira
de Trabalho, e muitos quando saem do
Presídio, já tem uma colocação no mer
cado de trabalho garantida", disse O' ge
rente de saúde, ensino e promoção SO'

cial, Rafael Fachini. "Isto é fundamental

PENITENCIÁRIADE lTAJAÍOFERECE AULAS

f
f
�

I
l

Na Penitenciária de Itajaí estão pro
gramadas turmas para O' ensino médio,
que devem começarno primeiro semes
tre de 2014. Atualmente, as duas salas
de aula existentes recebem alunos para
cursos de alfabetização, ensino funda
mental e capacitação

-

profissional nas
áreas de solda e serralheria, elétrica e

logística, A capacitação é feita através
de convênio rem Senac e Assessoritec
e O' Centro de Educação de Jovens e

Adultos (Ceja) de Balneário Camboriu.
EXiste um projeto para a construção de
duas novas salas para ampliar a oferta
de cursos. Os recursos viriam do Fundo

para aqueles que progridem para' O' re

gime aberto eprecisam comprovar que
estão em atividade lícita, este émeio ca
minho para aressüeializaçãO'."

Jara- Sul
Apesar de terem participado do

Exame Nacional do Ensino MédiO'
(Enem), O'S détentos que cumprem
pena no Presídio Regional de Jaraguá
do Sul ainda não tem oportunidade de
estudar. Existiam tratativas com O' Se
nac para oferecer cursos profissionali
zantes, mas a ideia não se concretizou,
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PENITENC

DOVALEDO

Ao chegar em Canh

duba, cada detento preêi
fazer exames de saúde.
atendimento médico cp

segue oferecer serviços
baixa complexidade.. c
enfermaria e consulto
Já no setor odontológ
procedimentos de baix
média são feitos na p

pria unidade. Para out
especialidades, os det
tos que precisam de at

. dimento são encamin
dos a hospitais e clíni
fora do Complexo.

"Estamos nos ca

TRABALHO
Três empresas investi

ram na adequação do e$*
paço e fizeram verdadei
ras unidades de produção
no Complexo Penitenciá
rio. A Irmãos Fischer ..e li
Açoforte foram as primei
ras a se instalarem e hoje
faz a ampliação da área
de trabalho para acolher
mais detentos. Não exis
tem vagas.ociosas de tra
balho, há fila de espera de
interessados.

"Não é fácil trazer as'
empresas para dentro

SEGURANÇAE

também no piso supenoc;'·
e liberados de forma Jiml�
tada para não haver des-

.

perdícios. Outra
, , .11111!, I '1111 .'iltlllllll

"

PRESIDIO REGIONAL
"

DE JARAGUA DO'SUL

Em Jaraguá do Sul,
funcionários da Secretaria

Municipal de Saúde es

tiveram no Presídio esta

semana para oferecer exa
mes de sangue aos deten
tos. Metade dos apenados
aceitou fazer testes de HN,
sífilis e hepatite. Caso seja
constatada alguma doença,
o paciente pode começar a
receber os medicamentos e

tratamentos imediatamen
te. A última vez que estes

exames foram realizados
na unidade prisional de Ja
raguá ocorreu há cerca de

TRABALHO
Atualmente cerca de

200 dos mais de 360 inter
no de Jaraguá do Sul tra
balham nas três empresas
e na fábrica da Prefeitura,
que montaram unidades

produtivas no Presídio. Os

galpões de trabalho abri

gam homens e mulheres

que montam embalagens
plásticas, isolantes e capa
citores, e produzem lajotas
e concreto que são utili
zados pela Prefeitura na

construção de casas popu
lares, por exemplo.

dois anos. Recentemente
um consultório de dentis
ta foi construído no lado
de dentro do Presídio para
atender os internos. Só a

colocação de grade neste

espaço custou aproximada
mente R$ 13mil, outros R$
1,5 mil foram destinados a

assistência médica e com

pra de medicamentos. O
investimento foi feito pelo
Conselho Comunitário Pe

nitenciário, entidade criada
emantida por empresas da
região através da Associa

ção Empresarial (Acijs).

Uma nova estrutura,
com vaga para 60 trabalha
dores que estão na ala de

I maior periculosidade, deve
ser inaugurada em breve,
como mostrou a reporta
gem de ontem do jornal O
Correio do Povo. O dire
tor do Presídio Cleverson
Dreschler ministrou um

workshop para empresá
rios, na noite de terça-feira,
para explicar as vantagens
fiscais e produtivas do tra
balho de apenados e tentar
atrair mais atividades.

SEGURANÇAE GESTÃO
. O Presídio Regional de

Jaraguá do Sul foi inau

gurado em 1996 e desde
então recebeu diversos "pu
xadinhos" para ampliar a

capacidade e aumentar es

trutura de trabalho. As ce

las foram construídas para
acolher dois detentos, mas
a maioria delas é ocupada
por cerca de seis pessoas.

A capacidade para 240

apenados foi ultrapassada
há tempo e hoje a ocupa
ção é de 385 presos. Como
só existem duas galerias,
os detentos que já foram

julgados e os que esperam
julgamento dividem celas e
fazem banhos de sol juntos.

Unidade é gerida exclu
sivamente pelo Estado e os

funcionários são todos ser
vidores do Deap. Desde o

início do ano, policiais mi
litares, que ajudavam na

segurança interna, deixa
ram de realizar o trabalho
no Presídio para se dedi
car ao policiamento osten
sivo nas ruas. Entretanto o

efetivo do Deap dentro da
unidade ainda não rece

beu reforço. Quatro agen
tes prisionais devem ser

integrados ao quadro nos

próximos dias, segundo in
formou o diretor Cleverson
Dreschler com exclusivida
de ao Correio do Povo.
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Festa para integrar Schroeder
LAZER Com foco

no público familiar,
começa hoje a

Schroederfest.

Evento também terá
feira de negócios.

Bárbara Elice

A festa da integração,
1'"\schroederlest, vaimovi
mentar o parque de eventos
do município. Exposições,
música, brinquedos � gas
tronomia estão na progra
mação voltada às famílias. A
festa começa hoje, às 18h, e
encerra na noite de domingo
com um showpirotécnico.

.

O coordenador geral do
evento, Arildo Konell, des
taca o desfile cívico, o en

contro de bandoneonistas e
o culto ecumênico como as

principais atrações e novi
dades deste ano. Na agenda
de shows, estão mais de 20
bandas que devem se apre
sentar no palco principal e
nos secundários - em frente
à prefeitura e na praça de

alimentação.
São esperados 35 mil vi

sitantes no evento.Aentrada
será gratuita no primeiro e

último dia da festa. Na sexta-

EDUARDO MONTECINO

PÚBLICO São esperados 35 mil visitantes no parque municipal. Festa começa hoje

feira e no sábado será co

brado R$ 5, das 17h às 22h.

Após esse horário o ingresso
passa a valerR$ 10.

A realização da Schro
ederfest é uma parceria
entre a prefeitura, as Ass0-
ciações de Pais e Professo
res (APPs) e a Associação
Comercial de Schroeder
(Acias). AsAPPs coordenam
a área gastronômica da fes
ta e a verba arrecadada será
dividida entre as entidades.
Já a Acias é responsável
pela Exposchroeder, a feira
multissetorial que reúne 46

estandes de prestadores de
serviços e de produtos da

região. "Nosso município
está em desenvolvimento
e tem a urgência de atrair
investidores. E a divulgação
das empresas é necessária

para implementar novos

empreendimentos", destaca
o prefeito, Osvaldo Jurck.

Essa também é uma

oportunidade para os co

merciantes locais divulga
rem novos produtos. Uma
loja de materiais de cons

trução de Schroeder levo�
ao estande os últimos lan-

Meio ambiente

Fujama chama atenção à reciclagem
AFundação Jaraguaense residenciais da cidade, pro- uma vez por semana. Repre-

deMeioAmbiente (Fujama) duzidas com material reei- sentando apenas 3% (250
lança hoje a campanha de clado, na cor verde escuro. toneladas}do total de todo o

f divulgação do Programa Re- Com lei aprovada pela Câ- lixo coletado a cada mês.
I

r cicla Jaraguá. Amobilização mara de Vereadores, a lici- Por enquanto, o calendá-
é feita para conscientizar a tação pública, do tipomenor rio de prestação do serviço
população a fazer separa- preço, já foi lançada para se . se mantém, mas a intenção
ção dos lixos domésticos em saber qual empresa fome- é aumentar a coleta de lixo
casa, como separar papéis, cerá o material. Segundo o reciclável para até 35% do
vidros, metais e plásticos - presidente da Fujama, Leo- total de resíduos, com re-

além de óleo de cozinha (que cádio Neves, a primeira eta- colhimento ampliado para
deve ser acondicionado em pa de distribuição das saco- duas vezes por semana nos

garrafas PET). las se dará com um-trabalho bairros. "Se em cada uma

Os materiais são recolhi- de porta em porta. Depois, das sacolas o morador co-

dos pelo caminhão da coleta o serviço de coleta apenas locar apenas 1,5 quilo de re-
seletiva de acordo com o era- substituirá uma sacola com cicláveis, ela já estará paga',
nograma de atendimento em lixo reciclável por outra va- observa. Mas a ideia é che-
cadabairro (vejaquadro). zia, sem custo para osmora- gar a três ou quatro quilos

Além dessa ação de di- dores. Cada uma delas tem em cada uma. "Demandà
vulgação, em 45 dias a Fuja- capacidade para 100 litros. para isso nós já temos, basta
ma pretende começar a dis- Hoje, segundo Leocádio, a estimular as pessoas para os

.

tribuição de sacolas plásticas cidade está dividida em 16 cuidados com o meio am-

em todos os 45 mil imóveis áreas de coleta, que ocorre biente", concluiu Leocádio .

çamentos para o público
conhecer. "Como estamos
hámais de 20 anos nomer
cado, é importante sempre
estarmos presentes na fei
ra", comenta a funcionária
da loja, Meliza Pasquale.
A proprietária de uma fá
brica de rações de Jaraguá
do Sul, Sheila Gumz, levará
26 tipos de produtos para
a Exposchroeder. Pela se

gunda vez participando da
feira, ela costuma levar a

marca também para even

tos no Rio Grande do Sul e
São Paulo.

SERVIço
• O quê: Schroederfest
• Quando: de hoje até domingo
• Onde: Parque Municipal de Eventos,
• Ingresso: A entrada será gratuita no primeiro e último dia da
festa. Na sexta-feira e no sábado será cobrado R$ 5, das 17h
às 22h. Após esse horário o ingresso custa R$ 10.

do parque de eventos

·l1h - Dupla Sandro e Wilson
• 12h - Apresentação de

grupo folclórico
• 14h - Criança em Dança
• 16h - Cuni Band Show

·18h - Conjunto Kneipen
Musikanten

• 20h - Banda Tchê Barril
• 21h - Banda Alma Germânica
• 23h - San Marino

PROGRAMAÇÃO
• Hoje
• 15h30 - Banda Die Brandt's
und Jeferson

• 18h - Abertura dos portões
do parque de eventos

• 19h30 - Banda Die Brandt's
und Jeferson

• Amanhã, dia 6
• 15h - Show de Rodrigo e

Cleide
• 17h - Abertura dos portões
do parque de eventos

• 18h30 - Banda Die
Dorfmusikantes

• 18h30 - Banda Irmãos
Fiebes

• 19h - Grupo de Viola Caipira
• 20h - Fernando Lima
• 21h30 - Elton e Fernando
• 23h - Chiquito e Bordoneio

• Domingo, dia 8
• 9h - Banda Regas Buam
· 10h - Abertura dos portões
do parque de eventos

·10h - Culto ecumênico

·Uh-GrUpo
Hausmusikanten

• 14h - Musikantentreffen
· 15h - Eccos Band
• 16h - Cõnjunto Heimat
Musikanten

· 18h - Banda Cavalinho
• 21h - Show pirotécnico

• Sábado, dia 7
• 9h - Desfile cívico
• lOh - Abertura dos portões

Vieiras, CzernleWIGZ é João P.êssóa.
13h20�21h40 ,

Ribeirão Grande

Saúde
Bebêmorre
demeningite

Uma criança de apenas 16 dias,
internada domingo (10) no Hospital
Jaraguá, morreu na segunda-feira
(2) de meningite bacteriana. Foi o

primeiro caso de morte pela doença
neste ano em Jaraguá do Sul, segun
do o gerente em Vigilância de Saúde,
Jackson Alberto Jacobi.A meningite
bacteriana ou meningocócica é uma

infecção que provoca inchaço e infla

mação das membranas que revestem
o cérebro e a medula espinhal. Ocor
re com mais frequência no inverno
e na primavera. A transmissão se dá

pela saliva da pessoa doente com os

órgãos respiratórios de pessoa sau

dável, levando a bactéria para o sis
tema circulatório em cinco dias após
o contágio. Crianças de até seis imos
são as mais vulneráveis e o tratamen

to é feito com antibióticos. .
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Jaraguaense busca
o título no Parajasc
SUPERAÇÃO Especialista em bocha, atleta Alex Pereira de Carvalho se prepara

para a competição, que será realizada em outubro, no Meio Oeste catarinense

Lucas Pavin

Um dos principais pa
ratletas jaraguaenses

dos últimos anos, o jovem
Alex Pereira de Carvalho,
de 20 anos, beneficiário
do bolsa-atleta municipal,
segue se preparando para
um novo desafio na curta

carreira de bocha para

límpica. Em outubro, o

garoto disputa o Parajasc,
que acontece entre os dias
22 e 27, nas cidades de
Herval d'Oeste, Joaçaba
e Luzerna. Alex. compete
na categoria BC3, onde o

atleta tem disfunção loco
motora grave nos quatro
membros, não apresen
tando força e coordenação
suficientes para segurar e

largar a bola, tendo que
usar a calha como dispo
sitivo para lançar o objeto..

Com a ajuda do irmão
Alan e do supervisor téc
nico Wanderlei Augusto
Gessner, ele vem treinan
do três vezes por semana

para a competição. "Esta
mos nos preparando bem

para o Parajasc. Sabemos
que é um campeonato di
fícil para a bocha paralím
pica, porque os melhores
do Estado estarão lá par

ticipando, mas pelo que
o Alex vem competindo
e treinando, acredito que
vamos ter bons resulta

dos", disse Wanderlei.
Como motivação para fa
zer bonito e representar
muito bem Jara�á do

Sul, o garoto ganhou no

mês passado o prêmio
IGK que é uma iniciativa
do Instituto Guga Kuer

ten e tem como objetivo
estimular e mostrar à
sociedade que pessoas e

organizações, através de

ações socialmente respon
sáveis, estão colaborando
no desafio da verdadei
ra transformação social.

Acompanhado do irmão
Alan e do treinador, Alex
recebeu o troféu das mãos

,

do maiortenista brasilei-
ro da história. "Picamos
muito contentes, �orque
acompanhamos ahistória
do Alex desde o começo
e acreditamos nele. Acho

que o irmão dele foi um

passo' que só· -eolaborou

para o seu crescimento,
porque desde que o Alan
está como calheiro, o Alex
fica cada vezmelhor", afir
mou a coordenadora de

educação física da Apae,
Claudia Robertha Arra

zão. Além disto, Claudia
ressaltou que o prêmio foi
entregue de forma inespe
rada, pois eles não se ins
creveram para concorrer e

o jaraguaense levou o tro

féu por escolha do.Institu
to Gustavo Kuerten.

Além de Alex, Jaraguá
do Sul também estará re

presentado no Parajasc
por Alessandra Lucimere

Kuster, que disputa na

mesma categoria do ga
roto e também conseguiu
bons resultados em 2013.
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UNIDOS
Equipe
da bocha

paralímpica
de Jaraguá.
Da esquerda
para direita:
Lucimara (mãe
e calheira de

Alessandra),
Alessandra,
o supervisor
técnico
Wanderlei
Alex e Alan

Sabemos que é um

campeonato difícil.

Os melhores do

Estado estarão lá.

Wanderlei Gessner,
supervisor técnico

PRECISÃO Jogadores usam canaletas para direcionar
as bochas na cancha. Treinamentos são constantes

NOTA DE AGRADECIMENTO

A família enlutada de ELFRIDA GEHRING ROSÁ, ainda sen

sibilizada com o seu falecimento, vem agradecer as home
nagens recebidas das professoras aposentadas e também
todas as manifestações de carinho e solidariedade dos paren
tes, amigos e conhecidos. Agradece as palavras de conforto
do pastorWilliam, padre Beto e Frei Álido.
Agradece de modo especial à dedicação dos profissionais
da hemodiálise, médicos, enfermeiros e demais funcioná
rios do Hospital São José, que a assistiram durante sua

enfermidade.
Aproveità para convidar a todos os que desejarem a par
ticiparem da Missa de 7° dia, a ser celebrada nesta sexta
feira, 06/09, às 19h, na Igreja Matriz São Sebastião, Centro.
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MMA G x-team_team@hotmail.com

X-TEAM
* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão

BenHenderson
Den Henderson lutou no UFC noúltimo sábado colocando o cinturão em
lljogo contraAntonyPettis - aquele lutador que acertou um belo chute anos
atrás no próprio Hendo, usando a grade do octógono para pisar e logo em

-

seguida desferir um chute voador que o acertou em cheio no rosto. Pois bem, os
dois voltaram a se encontrar e a luta não podia deixar de ser eletrizante como a

primeira. Mas antes vamos voltarumas semanas atrás, quando surgiu a notícia
que Hendo recebera a faixa preta de jiujitsu - o que não é pra qualquer um - e

de quebra tinha sido convidado para oADCC (torneio de jiujitsu sem kimono)
justamente pelo alto nível de luta de solo do campeão. Portanto, da luta poderia
se esperar tudomenos que iria terminar e rápido numa chave de braço (arm
lock) aplicada porAntony Pettis em Henderson que desistiuverbalmente, pois
da posição em que estava não dava nem pra dar os três tapinhas. Deve ter falado
algo do tipo "deu", e em seguida levantou com cara de "tacho", sem ninguém
entender nada, já sem ser o dono do cinturão. Que Pettis estava decidido a
vencer, não dava pra duvidar, mas com uma chave típica
de jiujitsu, e em um faixa preta da
.modalidade, realmente ninguém
esperava. Isso prova o quanto
'0MMA é empolgante, pois
as coisas mais inacreditáveis
acontecem e quando a gente
menos espera um paradigma
novo é quebrado, do tipo em
que um faixa preta de jiu
jitsu é finalizado por um
iniciante namodalidade.
Coisas da luta:--':- -:'"

-

DIVULGAÇÁO

I

f
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Jaraguá retorna
-

.

aos treinos com

foco no Barra
Líder do grupo na Divisão de Acesso, Leão

do Vale se prepara para o jogo de domingo-à noite, em Itajaí.

Lucas Pavin contar com o lateral-di
reito Maicon, expulso no

último jogo. Com cansaço
muscular, o volante Piter
foi poupado do treino de

ontem, mas não preocupa
e vai para o jogo na cidade
de Itajaí.

"Temos que tomar

cuidado para preservar a

integridade física do atle

ta, pois tem alguns que
estão reclamando bastan
te do cansaço. Então, nós
temos que nos adaptar a

condição física deles, até

porque na semana que

Oelenco do Sport Club
Jaraguá se reapre

sentou ontem à tarde após
a vitória por 1 a o contra

o Pinheiros, no último

domingo, visando a par
tida contra o Barra, que
acontece no domingo (8),
às 20h30, no Estádio Dr.
Hercílio Luz. A partida é
válida pela sétima roda
da do turno da Divisão de
Acesso.

Para este jogo, o téc
nico Mozart não poderá

vem vamos ter três jogos
e o desgaste será grande",
disse o técnico Mozart.

O grupo do Jaraguá
treinou ontem apenas no

período da tarde. Hoje,
manterá a mesma fórmu
la com um técnico tático
no campo do Botafogo.
Amanhã, a atividade será
à noite, no Estádio João

Marcatto, para a equipe se

adaptar melhor às condi

ções do jogo de domingo.
No sábadopela manhã, o
elenco realiza o último tra
balho antes do confronto.

MOBILIZADOS Jogadores do Sport Club Jaraguá voltam a treinar hoje à tarde

Futsal

Veterano
ADJaraguá

Guto dá adeus
Seguem abertas as O ala Guto não atuará O Campeonato Mu-

inscrições para ala Copa mais nesta temporada pela nicipal de Bocha Rafa
Beira Rio de Futsal Vete- AD Jaraguá (CSMjPré- Volo conhecerá seu cam

rano. As adesões devem PabricarjMannesjFME). peão na noite de hoje.
ser feitas até amanhã, na O jogador de 28 anos, se BaependijMáster e João
secretaria do clube, ou transferiu para o AI Arabi Pessoa decidem o título,
com Cesar Pradi (9973- Sporting Club, do Kuwait. às 19h15, nas canchas
9053), no valor R$ 300 "Agradeço a todos pelo do Beira' Rio Clube de
por equipe. A competição apoio recebido, principal- Campo. Na preliminar, a

é destinada para jogado- mente aos torcedores. Saio Rede Cotabel e os donos
res com acima de 40 anos de portas abertas e espero da casa disputam o ter-

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista emKaratê, ! e tem o inicio marcado um dia voltar ajogar em Ja- ceiro e quarto lugar da
Jiu-Jitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing,. ." <i' ·A���t'"- -

. i,iOMitOOft���i.U.DM��Ilirn,UliIimdtt1·I:l�figl\Uhw.lmWIl<rtl&�PI'II iI, I, I I tI. li' 11

Bocha

Beira Rio
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FonteNova

Líder isolado
o Cruzeiro vai conseguindo disparar na liderança

do Brasileirão. Nesta quarta, a equipe mineira visitou
o Bahia e conquistou um grande triunfo por 3 a 1, em

duelo válido pela lSa rodada da competição nacional.
Com o resultado positivo fora de-casa, o time de Marce
lo Oliveira chega aos 37 pontos e já garante o título sim
bólico do primeiro turno, faltando ainda uma rodada

para o término da primeira metade do Brasileiro.

EmCuritiba

Furacão vence Peixe
O Atlético-PR, que ressurgiu no Brasileirão com a che

gada do técnicoVagnerMancini, conquistoumais três pon
tos nesta quarta-feira, em resultado construído ainda no

primeiro tempo. Dono da partida, venceu o Santos por 2 a
1 diante de seus torcedores, na Vila Capanema e chegou à
marca de 11 jogos invictos na competição nacional.

NoMaracanã

Flamengo bateVitória
O Flamengo voltou a triunfar no Campeonato Brasilei

ro e bateu o Vitória por 2 a 1 nesta quarta-feira. Com dois

gols de Hernanes, os- rubro-negros cariocas chegaram aos

22 pontos e subiram três posições na tabela. Agora, estão
. no 120 lugar. Já os baianos, que tiveram a estreia do técnico

Ney Franco estacionaram com os mesmos 22 pontos.

ESPOKrE

NO DETALHE Com gol de D'Alessandro na bola

parada, Internacional vence Corinthians no Vale

Rio Grande do Sul

Ouebra de jejum
Depois de 42 dias, o In

ternacional voltou a ven

cer no Brasileirão. Nesta

quarta-feira, a equipe re

cebeu o Corinthians no

Estádio do Vale, em Novo

Hamburgo, e triunfou por
1 a o. D'Alessandro, de fal
ta, marcou o único gol da

partida aos dez minutos
do segundo tempo. O úl
timo triunfo do colorado
havia sido em 24 de julho,
quando bateu o São Paulo
no Morumbi. Desde en

tão, sofreu uma derrota
e vinha de seis empates
seguidos.

Nocanindé
Contra a degola

Dessa vez não teve começo relâmpago, três gols em seis

minutos, mas, na briga contra a degola, a Portuguesa fez a
sua parte e levou a melhor sobre a Ponte Preta vencendo
por 2 a 1. O jogo marcou o reencontro entre o time campi
neiro e o técnico Guto Ferreira, que, até a quarta rodada do
campeonato, ainda ocupava o seu banco de reservas.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

Coi. Time

2' AtléticO'PR

3' Grêmio

49 Botafogo
5' Corinthians

6' Internacional 27 52

7' Goiás :26 18' 6 8 4'19,21,-2 48

8' Coritiba 25 17 617 4 '20,1713 149
9' Bahia 23, 18 6 5 7 '18 23 -5 :42

io- Vitória 122 18 6 4 8 22 '26 -4 :40
11' Santos 22 16 5 7 4 19 14 5 45

12' Flamengo 22 18 5 7 6 1922 -3 '40

13' AtléticO'MG 21, 17 5 6 6 17 21 -4 '41
14' Criciúma 20 17 6 2 [f'22 28 -6 '39

Vasco 17' 5 5 7 26 32 -6 39

-5 35

P-'hl!Í_d,�.�'I\i-'\.�fE��íD·�i�rtti!8s;(Sp-(QdISIi!!�;
:SC-QlIs�!SS--$iílbw:lille(QrdIS;rn.-.�ttamtlrilb.

1B' RODADA 21h - Portuguesa 2 X Ponte

3/9 Pretal

19h30 - Goiás 2 x Grêmio O 21h50 - Bahia 1 x Cruzeiro 3

4/9 2lh50 -Internaeionall x

19h30 - Flamengo 2 x Vitória 1 Corinthians O

19h30 - AUétieo-PR 2 x 2lh50 - Atlétieo-MG 2 x

Santos 1 Fluminense 2
Lanterna do campeonato
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Goll.0
2014 I Completo

www.vw.com.br.Promoção válida até 05/09/2013 para veiculas com pintura sólida e custo de frete incluso. SpaceFox 1.6, 4 portas (cód 5Z72E4), ano/modelo 13/13 à vista a partir de R$ 44990 ou financiado comentrada de RS 22495 (50%) e + 24 prestaçõe� mensais, de R$ 975. Taxa de juros: 0% a.m. e 0% a.a. Total da operação: R$ 45895, CET máximo para esta operação: 3,84% a.a.Fox 1.0, 4 portas (cód5Z41 N4+P4P+PK8+WAA), ano/modelo 13/14 à vista a partir de R$ 36390 ou financiado com entrada de RS 18195 (50%) e + 24 prestações de R$ 842. Taxa de [uros; 0,49% a.rn e 6,04% a.a. Total da operação: RS38403. CET máximo para esta operação: 10,6% a.a.Novo Voyage 1.0,4 portas (cõd. 5U41N4+PC1+WAA), ano/modelo 13114 à vista a partir de RS 35.990 ou financiado com entrada de RS 17.995 (50%) e + 24

b�Tt��x1�����:�s����3�O����8d4;lU��:'�����,�'.o.'::og:�o(�� ciu�b�������P;1$}�6), ano/modelo, 3(14 à vlsta a partir de RS 30990 ou financiado com entrada de R$18300 (59%) e +60 prestaçõesmensais de R$ 2�9. Taxa de �uros' Q,99%a.m. e 12,550-/., a.a. Total da operação: RS 36240. CET máximo para esta operação: 15,52% a.a.www.vw.com.br. Promoção vã lida até 27/08/2013 para veiculas com pinturasólida e custo de trete incluso. GOl1.0, a partir de RS 30.990,00 - SPACE FOX, a partlrde R$ 44.990,00 50% de entrada + 24x sem juros - Fox 1.0 Completo2014 a partir de R$ 36.390,00 - NovoVoyage Completo���I� �:��e�ia�o3;'J�%��. g��s�f:��:�ao��:e:çfi��n�â�:�t�'���:�����á��s������egn������������an�sore��OmeO��I�S�'p��e:��:;���:�t;I::���oS��á°6a���r:gon:fn}�i��� ��cliente previamente à contratação. crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para linha Volkswagen 13".3 e 14114 sem limite de quilometragem, para defeitos de febrícaçác e montagem em componentesinternos de motor e transmlssãc (exceto Kombi, limitada a aO.OOOkm).E necessário. para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção.
Duvidaria: 08007012834. SAC: 080077011926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800770 1935.

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

TECNOlOGIA A1fMÂ Grupo Auto filit. 40 CltlOIS d. aedíbílidtnfe. _.autoelite..colJl.br BANCO VOLKSWAGEN 47 32746000
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