
A vida acontece aqui.
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Ao estno 'nltoBranco
Dicas e receitas
de doce e salgado.
Um rocombole com presunto e

queijo mussarela faz as honras
do prato principal. A sobremesa
é uma abóbora caramelizada.
PÁGlNA11
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Câmara de Guarami)lim
aprova fim do recesso

UNANIMIDADE Diferente do que aconteceu em Jaraquá do Sul, todos os vereadores foram
favoráveis ao projeto. Corupá e Schroeder, também eliminaram a folga de julho.
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Comunidade Entidade

Templo de Nereu AMA busca mais
completa 10 anos - incentivo social
Comunidade Luterana faz

celebração com culto e baile para
destacar a primeira década da

construção da igreja
_________ erguida pelos fiéis.

Associação dosAmigos dosAutistas
de Jaraguá do Sul fazmobilização
para divulgar a importância de

políticas voltadas a quem sofre
dessa disfunção. PÁGINA 19

Segurança
Assaltantes
invadem loja
Funcionários e clientes de
comércio na Ilha da Figueira, em
Jaraguá do Sul, foram rendidos

por dois homens armados. Eles
levaram equipamentos. PÁGINA 20
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DO LEITOR

Homenagem a

um barbeiro
Hoje, dia 6 de setembro comemora-se o Dia do

Barbeiro. Em Jaraguá do Sul, temos um dos
profissionais mais antigoss e bem conceituados da
região, o senhor Norivaldo Klein, mais conhecido
como "Seu Klein". Ele iniciou suas atividades há 50
anos (1963), em Nereu Ramos, juntamente com seu

irmão com quem trabalhou por um ano.

Naquela época eles atendiam somente nas sextas
e sábados. Klein trabalhou também em Curitiba, no
bairro Bacacheri, por quase dois anos. Com essa ex

periência tornou-se um profissional na área.
De volta à Jaraguá do Sul, adquiriu seu próprio

estabelecimento, situado na Rua Cabo Harry Hadli
eh, onde permaneceu por longos 28 anos.

Atualmente está atendendo na Rua Procópio Go
mes de Oliveira juntamente com seu filho Leonardo.
Seu Klein é um homem muito conversador, assíduo e

atencioso com seus clientes. Por isso, diz estar mui
to feliz e realizado com sua profissão que para ele é
uma terapia. Eu, como filho, tenho muito orgulho
do pai, um exemplo de vida e profissional. Agradeço
imensamente por todos esses anos de aprendizado e

companheirismo. Segundo Leonardo Zipf cliente de
seu Klein: "ele é um prodissional exemplar, um ser

humano dedicado, ético e comprometido".
Já o Sr. Dietrich Hüfenussler comenta: "nos man

temos fiéis aos bons serviços, o Klein sempre mos

trou boa vontade e competência em atender da me-

lhor maneira possível", ressalta. f'

Nessa homenagem, ao sr. Klein, também desta
camos o trabalho realizado por todos os barbeiros e

também às pessoas que amam as suas profissões, não
importa a função que exerçam, mas que fazem delas
uma ação de valorização pessoal.

Parabéns!

• Leonardo Klein, barbeiro

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
para ê·edacao@ocorreiodopovo.com.br

Femusc

Inscrições vão
até 15 de setembro

As inscrições para o 90 Femusc devem ser feitas
até o dia 15 de setembro, às 17 horas pelo site www.
femusc.com.br. O diretor artísticoAlex Klein lembra
aos estudantes interessados em vagas no Programa
Intermediário que confirmem inscrição o mais rápi
do possível, pois elas são aceitas com base na ordem
de chegada. O processo de análise dos candidatos já
começou, com professores e músicos profissionais
auxiliares analisando o material enviado e confe
rindo notas cuja média é utilizada para determinar
uma ordem de qualificação nos programas.

COMENTÁRIO

Duas hipóteses

LUIZ CARLOS PRATES.
rantia da felicidade. Fosse assim,
todos os pobres estariam condena
dos ao desterro diante dessa moça
dengosa que se deixa chamar por
felicidade, e os ricos nos abanando
a exibição da felicidade...

As pessoas a quemme referi são
a atriz americana Lindsay Lohan e

o ex-pugilistaMike Tyson. Lindsay
diz que - "Sou minha pior inimiga,
sei disso e admito". Lindsay não
está errada, todos nós somos nos

sos piores inimigos, ainda que não
venhamos a admitir. Nossos gestos
e ações nos desmentem, somos,
sim, nossos piores inimigos.

DUas hipóteses. A primeira é
ser jovem, bonita, rica e fa

mosa, que tal, hein, leitora? A se

gunda hipótese é parecida. É ser

rico, famoso, mais ou menos jo
vem e, digamos, que nem tão bo
nito assim, depende do ponto de
vista. Já não lhe serviria qualquer
das duas hipóteses? E agora já falo
também com o leitor, não serviria?
Com certeza meio mundo daria
um dedinho para estar numa des
tas duas citadas hipóteses.

Agora veja, tenho diante demim
duas personalidades - histórias de

jornal- com as características acima
citadas. Umamulher e um homem.
Infelizes,muito infelizes. Afinal, não
posso supor feliz uma pessoa que
vive mergulhada nas drogas. Esses
dois são provas cabais de que fama,
dinheiro, isso e mais aquilo podem
fazer parte da felicidade, não da ga-

• Riqueza
Já leste aí em cima? Ah, bom.vai ficar mais fácil en

tão... Diga-me: você tem saúde, família, liberdade, amigos,
onde estudar e onde trabalhar? Então, você não precisa
de mais nada para ser feliz, você tem o substrato da feli
cidade. O mais é um possível complemento... As pessoas
não se dão conta de que são felizes e não sabem, ficam cor

rendo atrás dos ventos na vida e dão com os burrinhos na
água. São burras.

• Crianças
Criança só é esperança quando bem encaminhada

na vida, e esse caminhar não envolve batucar em latas,
lutas, brincadeiras de folclores pífios ou artes sem futu
ro... Criança só é esperança quando nela são investidos

Já o Tyson, o demolidor de

queixos alheios, sempre viveu
encrencado, coisa de criança
pobre, rejeitada, discriminada,
cheio, enfim, de carências e aban
donos. Agora está viciado em ál
cool e drogas. Tyson diz que sem

ajuda não vai sobreviver, acha

que está morrendo e nem sabe se

gosta de estar sóbrio. A pergunta
que me faço é por que esse tipo
de gente, com tudo para gozar
a vida, pessoas que um dia fo
ram reis e rainhas em seus ofí
cios, precisariam, ou precisam,
mergulhar no vício? O que deixar
para os feios, pobres e anôni
mos? Deus parecemesmo que dá
nozes para quem não tem dentes.
Ou juízo. De fato, a pior de todas
as misérias é ser pobre por den
tro, na cabeça. A cura é muito di

fícil, não é, Lindsay.hein, Tyson?

bom incentivos, tipo boa música, violinos, por exemplo,
português, inglês, física, química, biologia ematemática.

. O resto é firula, enganação, dinheiro jogado fora ou bem
pior que isso ou nem imaginável...

• Falta dizer
Ouvi um psiquiatra dizer no rádio que maternidade

tem prazo de validade, que as mães têm que saber que
os filhos crescem, se tornam independentes e que elas
passam a ser apenas mãe, não devem mais se introme
ter na vida dos filhos. Negativo. Tenham os filhos a ida
de que tiverem, pai e mãe continuam sendo pai e mãe e

têm sim o direito e até o dever de se meter na vida dos
filhos. Só os pais que não são pais se omitem depois de
um certo tempo. Não os do meu galpão ...

LUCASPAVIN

VENCEDORES
Merece todo o destaque o esforço dos paratletas que,
mesmo com restrições, se desafiam para superar as
limitações físicas em busca da vitória. Com disfunção
locomotora que a impede de movimentar as mãos, a
jogadora de bocha Alessandra Kuster tem o pé como
aliado para fazer as jogadas precisas. Em outubro,
ela representa Jaraguá do Sul no Parajasc, junto com
Alex Pereira de Carvalho (O). Pelos exemplos de
vida, esses atletas já são vencedores.

Vestibular

Isenção para
doadores de sangue

A Universidade do
Estado de Santa Catarina
(Udesc) recebe até hoje
os pedidos de doadores
de sangue para- isen

ção da taxa de inscrição
do Vestibular de Verão
2014, que será em 10 de
novembro. Os interessa
dos devem preencher um
formulário e entregá-lo
pessoalmente, por re

presentante legal ou via
correio à Coordenadoria
de Vestibulares e Con

cursos, das 13h às 18h,

no prédio da Reitoria,
na Capital. Além disso,
é necessário apresentar
declarações firmadas
por um hemocentro para
comprovar que houve,
no miníma, três doações
no período de um ano.

Informações podem ser

obtidas com a Coorde
nadoria de Vestibulares
e Concursos' pelos tele
fones (48) 3321-8098 e

8147, das 13h às 19h" e

por mensagem para ves

tiba@udesc.br.
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CHARGE
FIM DO RECE SO DE JULHO

EDITORIAL

Abstenção vergonhosa
(""\ntem à noite, mais uma Câmara de
Vvereadores deu um bom exemplo à

,

comunidade ao derrubar o período de re
cesso do meio de ano. Assim como acon

teceu emCorupá e Schroeder, os legislado
res deGuaramirim abrirammão do direito
das férias de 15 dias de julho.

Essa decisão coloca numa situação ver
gonhosa os vereadores de Jaraguá do Sul
- João Fiamoncini (PT), Adernar Wmter
(PSDB) e Pedro Garcia (PMDB) - que vo
taram contra o projeto que tinha omesmo
propósito. E principalmente o presidente
do Legislativo jaraguaense, José Ozório
deÁvila (PSD), que se absteve de votar na
sessão do dia 29.Aposição covarde de 'lkda
Farmáciaaonão seposicionardurante aque
lavotação revelou uma fraqueza do líder da
Câmara de Vereadores e manchou a ima

gem desse poderperante a comunidade.
Agora, por causa dessa atitude, o Le

gislativo de Jaraguá do Sul vira uma ilha
isolada na região ao manter um reces

so durante o mês de julho, enquanto a

maioria das Câmaras segue um desejo da
sociedade, que é ver os representantes do
povo com as atividades parlamentares
sendo continuadas durante o decorrer
do ano, sem interrupções.

A abstenção de Zé da Farmácia revelou

uma fraqueza do líder da Câmara.

Com os exemplos de Guaramirim,
Corupá e Schroeder, a região pelo menos

mostrar que há avanços por parte de al
guns políticos, ao entender que eles foram
eleitospara servir àpopulação e não devem
ser beneficiários de privilégios que não são
mais aceitos. A tendência é que a Câmara
de Massaranduba também siga essa mes

ma decisão. E, se assim se confirmar, Jara
guá do Sul ficará aindamais envergonhada
da decisão errada feita por alguns dos seus
legisladores. Lamentável.

Fale conosco
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Senac

Vagas para
cursos técnicos
o Senac de Jaraguá
do Sul está com ins

crições abertas para os
cursos Técnico em Se

gurança do Trabalho e

Técnico em Logística,
até o dia 16 de setem

bro. A oportunidade
de qualificação é gra
tuita, pelo Pronatec, e
as aulas são ministra
das por orientadores
com ampla experi
ência no mercado de
trabalho. Os cursos

acontecem de segunda

a sexta-feira: no caso

do Técnico em Segu
rança do Trabalho, as
aulas são no período·
matutino, entre 8h e

12h, e no Técnico em

Logística, são durante
a tarde, das 13h30 às
17h30. Os interessa
dos devem, primeira
mente, acessar o site

www.pronatec.gov.
br, e depois levar a

documentação indi
cada no portal até a

Unidade do Senac.

lOTE1RlAS
LOTOMANIA
SORTEIO N' 1378
09 - 16 - 17 - 23 - 24
32 - 35 - 39 - 43 - 45
49 - 61 - 64 - 69 - 70
72 - 82 - 83 - 93 - 96

QUINA
SORTEIO N' 3277
08 - 12 - 25 - 47 - 79

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO N' 04792
1 º 64.581 250.00Q,00
2º 85.265 17.100,00
3º

.

17.302 16.600,00
4º 05.747 16.100,00
5º 53.591 15.200,00

MEGASENA
SORTEIO Nº 1525
02 - 26 - 30 - 35 - 46 - 54

Serviço
Atendimento
social em novo local

O endereço de atendimento do programa de Aten-
.

dimento Social e Bolsa Família será alterado. A partir de
segunda-feira, dia 9, o serviço será realizado na Rua Cabo
HanyHadlích, 1).0 501, Centro.Aunidade tambémmuda
de nome. Será chamada de Centro de Atendimento à Fa
mília Ali são realizados serviços de atendimento social,
Bolsa Família, CadÚnico, Pronatec e os serviços de bene
ficios eventuais (auxílio alimentação e outros). O horário
de atendimento édas 711:30 às 1:th:30 e das 13 às 17horas.

�'fA
• O nome correto do
bairro onde estão
os loteamentos

. Alcebíades de
Souza, Pedro Flor
e Doris Becker é
Santo Antônio e não
Três Rios do Norte,
como foi divulgado
na edição de terça
feira, na capa e

na página 15.

• Diferente do que
foi escrito no

título da matéria
da página 8 da

edição de ontem, a
informação correta
da produção de
arroz na localidade
de Santa Luzia é

de. 51 mil sacas
em 1.480 morgos
cultivados.

." Não faço nada que não
dê certo. Quando começa

a dar certo, quero ser o melhor.
Meu plano para o futuro é ser
o melhor

palestrante
do Brasil.

Oscar Schmidt,
ex-jogador de
basquete que
luta contra um

câncer na
cabeça"
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Cântara poderessuscitar as 19 vagas
A inda não é oficial e o assunto é manti
.1'"\do em sigilo. Mas as assinaturas para
projeto que pretende aumentar de 11 para
19 as vagas parlamentares em Jaraguá do
Sul já estão sendo recolhidas. Quem co

manda a ação é o tucano Adernar Winter,
que sempre foi favorável ao aumento de
cadeiras, autorizado pelo Congresso Na

cional, com base na faixa populacional dos

municípios. A ideia é deixar a proposta en
gavetada a espera da melhor oportunidade
de ir ao plenário. Os defensores do projeto
acreditam que a mudança, se aprovada este

ano, não traria tanto prejuízo político por
estar distante do período de eleições muni
cipais. Será uma jogada arriscadamesmo as

sim, tendo em vista a manifestação popular
gerada em 2011, quando o aumento chegou a

ser aprovado em primeiro turno, e também a

recente votação em que os vereadores perde
ram a oportunidade de fazer um gesto ao en
contro damoralização acabando com recesso

de julho, como as Câmaras da região seguem
fazendo. E tratar do tema sem a transpa
rência que ele merece só fará multiplicar a
antipatia popular ao corporativismo e aos

interesses estritamente políticos.
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, Aprovados em 2011

podem 'ser chamadosValdecir Ropelato recebeu do prefeito Dieter Janssen, do vice Jaime Ne
gherbon, e do secretário da Habitação, Antônio Marcos da Silva, a matrícula
de regularização de uma área de 18 lotes de sua propriedade localizada na

Tifa Monos. São mais de 100 loteamentos irregulares hoje no município. A
intenção do governo é regularizar 25 deles nos próximos anos.

O secretário de Saúde, Adernar Possamai, afir
ma que há possibilidade de a Prefeitura chamar os
agentes de saúde que passaram no concurso em

2011, mas até agora não foram admitidos no qua
dro porque o município aguarda a construção de
novas unidades, como é o caso do Bairro Jaraguá
84 (projeto está na Vigilância Sanitária do Estado e

depende de licitação), ou a contratação de um médi
co para montar a equipe de Estratégia da Saúde da
Família (ESF), realidade do Bairro Jaraguá 99. O
atual concurso aberto pela Prefeitura irá possibili
tar o reforço de mais médicos e, assim a reativação
de ESF. O prazo da seletiva realizada há dois anos

expira em dezembro, mas pode ser prorrogado.

Celesc naAcijs
O presidente da Celesc, Cleverson Siewert, confirmou presença na

plenária da Acijs, na próxima segunda-feira, dia 9. A entidade espera in
formações concretas quanto aos planos da estatal para região, que nos
últimos anos tem cobrado investimentos para suportar o crescimento in
dustrial e ao aumento de consumo residencial no Vale do Itapocu.

, Moradia popular
o projeto de lei que estabelece

novas regras para seleção em pro
gramas de moradia popular foi
retirado da pauta de votação da
Câmara ontem. O pedido de vis
tas foi apresentado pelo vereador
Jair Pedri (PSDB) que antes quer
a presença do secretário da pasta
em plenário. Uma das sugestões do
tucano é que o critério de tempo na
fila seja respeitado e não somente a

situação financeira,

"

Ultimo dia

Evaldo Junckes, o Pupo, comemora resulta
do da articulação junto à bancada federal do PT.
De emenda para Guaramirim foram destinados
R$ 800 mil de Décio Lima, para pavimentação e

construção deposto de saúde, eR$ 262mil de Pe
dro Uczai. Além disso, segundo Pupo, Uczai tam
bém teve participação ativa no processo que deve
trazer aomunicípio 900 moradias populares.

Articulação
em emendas

As inscrições para o concurso

público da Prefeitura de Jaraguá
do Sul e do Ipplan encerram hoje,
às 18 horas. Somados os dois pro
cessos de admissão são 178 vagas
abertas em nível superior, médio
e fundamental. O edital, conten
do as informações sobre cargos,
salários e carga horária, está dis
ponível no site da Sociesc. As pro
vas para Prefeitura acontecem no �

diaô de outubro.

SEXTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2013

EM FOCO
Presidente do Sinsep, Luiz
Schoener, será convidado a

participar de sessão da Câmara
para explicar os casos de

periculosidade e insalubridade
envolvendo os servidores.

Como Ademar Possamai
tinha previsto, a cobrança

do cumprimento de horários dos
,

médicos começa a gerar pedidos
de demissão. O que reforça
ainda mais a necessidade de
contratação temporária e por
concurso. E de profissionais
que tenham consciência
de que, como qualquer

trabalhador, precisam cumprir
com suas obrigações.

Com os municípios da
região dando exemplo, fica

cada vez mais difícil engolir a
abstenção do presidente da
Câmara de Jaraguá do Sul,
José de Ávila (PSD), na

votação do fim do recesso.

Com a entrega das matrículas
para a regularização dos terrenos

, do Loteamento Ropellato,
na Tifa Monos, o governo de
Dieter Janssen (PP) deu início
à promessa de campanha,
trazendo alívio para os

moradores da região. Defensor
desta bandeira, o vereador João
Fiamoncini (PT) utilizou as redes

sociais para comemorar.
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Al\JJ faz levantalnento sobre censura
Levantamento da Associação

Nacional de Jornais (ANJ) revela
que, de março até agora, decisões
judiciais barram meios de comu

nicação em sete Estados brasilei
ros. Para a associação, todos os

casos significam censura judicial.
No Paraná, foram dois casos so

mente em agosto. A Gazeta do
Povo foi proibida de publicar in
formações sobre as investigações
contra o presidente do Tribunal

de Justiça, Clayton Camargo,
suspeito de venda de sentença e

suposta influência para favore
cer a candidatura do filho a uma

vaga no Tribunal de Contas do
Estado (TCE). Em Pernambuco,
três veículos não podem citar o

nome do presidente da Assem
bleia Legislativa, Guilherme
Uchoa (PDT), em reportagens
sobre tráfico de influência em um

caso de adoção de uma criança.

Outra censura envolve o sena

dor José Sarney, que obteve, por
decisão da io- Zona Eleitoral de
Macapá, o bloqueio das contas

bancárias da blogueira Alcineia
Cavalcante. Ela foi processada
após postar sugestão para que
leitores fizessem um adesivo com
a frase "O carro que mais com

bina comigo é um camburão da

polícia" e colassem no veículo de
um político.

!I:,�CASSIUS!,

lIIt!I CORRETORA DE SEGUROS I
Você, tranquilo ..

{47} 3370-0212

Superfaturamento
de 1000% na Copa

Uma denúncia de superfaturamento em compras e

contratações públicas envolvendo a Secretaria Extraor
dinária da Copa do Mundo em Mato Grosso está sendo

investigada pelo Ministério Público. São dois contratos
que somam R$ 4 milhões. Segundo apontam os indí-

,
cios, houve superfaturamento de até 1000% em alguns
itens contratados, além de conluio entre os participantes
para fixar preço. Apromotoriamato-grossense reconhe
ceu os indícios de fraude e encaminhou a documentação
a que teve acesso a uma análise pericial.

Portal social
Num contraponto à principal bandeira eleitoral

da presidente Dilma Rousseff, o senador Aécio Neves

(PSDB-MG) lançou na quarta-feira o "portal social" do
PSDB na internet. Os tucanos querem usar o espaço
para discutir programas da área social, que se tornou a

marca do PT nos governos Dilma e Lula.

Desigualdade na velhice
Voto aberto em SC Eleonora Menicucci, ministra da Secretaria de Polí

ticas para as Mulheres, recebeu um estudo que mostra

que o rosto da velhice no Brasil é,majoritariamente, o de
uma mulher branca. A população feminina brasileira é
formada por 50% de negras, 49% de brancas e 1% de in

dígenas e amarelas. Porém, a partir dos 60 anos de ida
de, esse quadro se inverte: 57% das idosas são brancas.

Presidente daAssembleia, o de
putado Joares Ponticelli (PP), pre
tende colocar emenda que acaba
com o voto secreto em votação na

próxima terça-feira.
'

CPIbarrada Longe da tela
O plenário da Assembleia Legislativa catarinense rejeitou por 21

votos a 12 o questionamento da deputadaAngelaAlbino (PCdoB) sobre
a competência da Comissão de Constituição e Justiça para analisar a
criação de uma CPI. Angela afirma que o recurso estava amparado em
resoluções do Supremo Tribunal Federal (STF) que garantem a cria
ção daCPIporminorias e que vetam órgãos fracionados do Legislativo
decidirem sobre a sua criação. A deputada tentou essa medida após o
presidente daAssembleia, Joares Ponticelli (PP), enviarpara amesma
comissão o requerimento do líder do PSD,Maurício Eskudlark, ques
tionando se havia motivo para criar uma investigação parlamentar.

Em tempos deWikiLeaks, e es
pionagem a chefes de Estado, o es

critor Frederick Forsyth, autor de
"O dia do Chacal", disse numa en

trevista que não escreve em com

putador. "Meus amigos dizem que
sou um dinossauro. A eles respon
do sempre a mesma coisa: você já
ouviu falar de alguém que raqueou
umamáquina de escrever?".

Romário e Aécio?
O Solidariedade, partido criado por Pau

lo Pereira da Silva (SP), está assediando o

deputado Romário (RJ). Advogados da sigla
sustentam que o PSB vai pedir o mandato do

craque caso ele não vá para uma legenda nova.
Paulo está só a espera do "sim" definitivo de
Romário, para oferecê-lo como vice na chapa
à presidência do senador tucano Aécio Neves.
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Fim do recesso se tOITIa

realidade em Guaramirim
VOTAÇÃO Vereadores aprovaram mudança por unanimidade,
na noite de ontem. Medida começa a valer a partir de 2014

para 45 dias o recesso par
lamentar em respeito ao

eleitor, que possui apenas
30 dias de férias anuais",
pontuou. Já o vereador
RafaelOtto (PMDB) apro
veitou a oportunidade para
cobrar a votação da Lei da
Ficha limpa municipal.
"Esta casa acerta no dia
de hoje ao aprovar o final
do recesso e eu aproveito
a oportunidade para pedir
que a Ficha limpa muni

cipal entre em votação na

próxima semana. Assim,

Carolna Veiga zembro. Assim, a partir de
. 2014, os vereadores terão
direito a 30 dias de férias
anuais e não mais 45 dias.

Antes da votação, o ve

reador Altair Aguiar (PSD)
lembrou que apesar de

Corupá ter sido o primeiro
município da região a apro
var o final do recesso, Gua
ramirim iniciou as discus
sões. "Fomos os primeiros
a discutir esse projeto que

vem de encontro aos an

seios da população. Mas, o
final do recesso seria inclu
ído dentro da reformula

ção do regimento interno",
destacou.

O vereador do PT, Eval
do Junckes, destacou que
esta foi a segunda vez que
Guaramirim reduziu o pe
ríodo de férias dos verea

dores. "Em 14 de junho de

2006, nós reduzimos de 90

os ve��adores de Gua
ranunrn aprovaram,

por unanimidade, na ses

são de ontem, o projeto
que prevê o fim das férias
de julho para o Legislativo
Municipal. Com a alteração
do regimento interno da
Câmara, as sessões legisla
tivas passarão a ocorrer de
IOde fevereiro a 31 de de-

VERE D� GUARl\ft

f'

fica tudo bonitinho em

Guaramirim", concluiu.
A autoria do projeto que

previu a alteração no Regi
mento Interno da Câmara,
foi assinada pelos noves ve
readores de Guaramirim,
como destacou o presiden
te da casa, Juarez Lombar
di (PPS). "Antecipamos a

votação dessa emenda da
revisão geral do Regimento
Interno, que deve levar de

30 a 60 dias para ser con

cluída, para atender aos

anseios populares", falou.

LÚCIOSASSI

UNIDOS Projeto que elimina o recesso de 15 dias durante o mês de julho foi de autoria dos nove vereadores de Guaramirim

Folga continua em Jaraguá
Q

VOTAÇÃO DA CÂMARA JARAGUAENSE:
Em Jaraguá do Sul, o pro

jeto que previa o fim das férias
de julho para os parlamenta
res foi rejeitado' em votação na
Câmara deVereadores no últi
mo dia 29. Agora, com a apro
vação do fim do recesso em

Guaramirim, ficou mais difícil

para os três vereadores de Ja

raguá, que foram contrários à

alteração no município, justi
ficar a manutenção da regalia.

Votaram contrários os par
lamentares João Fiamoncini
(PT), Ademar Winter (PSDB)
e Pedro Garcia (PMDB). O

presidente da Câmara de Ja

raguá, José de Ávila (PSD),
absteve-se da votação. O voto

favorável de Ávila teria sido
definitivo para a extinção das
férias de julho, que precisava
de, no mínimo, oito votos fa
voráveis para ser aprovada, I ,

Para que o projeto do fim do recesso

fosse aprovado em Jaraguá, era preciso ter
o mínimo de oito votos. Porém, só foram
conseguidos sete. A abstenção de José
de Ávila foi decisiva no resultado.

Vereadores da
região acabam
com a regalia

Nos demais municípios
da região do Vale do lta

pocu, Corupá e Sclrroeder,
a regalia das férias de julho
acabou. A Câmara deVerea
dores domunicípio de Coru
pá foi a primeira a aprovar o
fim do recesso parlamentar.
Lá, o projeto de resolução
para alteração do Regimen
to Interno do Legislativo
foi aprovado com unanimi
dade na sessão do dia 12 de
agosto. Assim, a partir de
2014, as sessões ordinárias
da Câmara de Corupá serão
realizadas ininterruptamen
te, de l°de fevereiro a 15 de
dezembro, mas ainda são 45
dias de férias.

Em Schroeder, o fim das
férias também ganhou o aval
de todos os vereadores em

exercício no município. A
aprovação da emenda à Lei

Orgânica ocorreu dia 19 de
agosto e passará a valer já
para 2014, quando as ses

sões serão realizadas de 4 de
fevereiro a 20 de dezembro,
sem intervalos.

Massaranduba
deve votar na

, .

proxnna semana
Apesar de ter projeto de

extinção do recesso parla
mentar apresentado desde o
dia 18 de fevereiro, aCâmara
deVereadores deMassaran
duba colocará o texto em

votação no plenário apenas
na sessão de 9 de setembro,
na próxima segunda-feira.
A proposta foi assinada
pelos vereadores Silvio
Mainka (PSDB) e Mauro
Bramorski (PSD) e pela pre

.

sidente do Legislativo, Suza
ne Reinke (PSDB).

O projeto ficou de feve
reiro a meados de agosto
aguardando parecer favorá
vel da Comissão de Legisla
ção, Justiça e Redação Final
e, segundo Suzane, tramitou
essa semana nas Comissões
de Finanças e Orçamento e

deOrdem Social e Econômi
ca. A proposta de alteração
de Massaranduba, diferente
dos demais municípios, esti
pulá a realização das sessões
ordinárias de IOde fevereiro
a 31 de dezembro.
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Marca histórica
A poupança da Caixa Econômica Federal

alcançou a marca de 50 milhões de' contas
ativas no mês de agosto. A captação líquida -

diferença entre retiradas e depósitos - atin

giu mais de R$1,2 bilhão. O saldo de depósi
tos da carteira chegou a R$196,3 bilhões. A

captação líquida da Poupança da Caixa nos

primeiros oito meses de 2013 já superou
R$14,6 bilhões, número 40% superior à acu
mulada em igual período de 2012.

Com os valores, a Caixa mantém a lide

rança no mercado de Poupança, com sha
re de 35,31%. Segundo o diretor de clientes
e estratégias de varejo da instituição, Edilo
Valadares, a marca de 50 milhões de contas

na poupança pode ser creditada à confiança
depositada nessa instituição por milhões de
brasileiros. "Outro aspecto que explica a força
do produto é a competitividade da poupança,
pela isenção de tributos, inexistência de taxas
de administração e liquidez plena", comenta.

Mi{hão vemmais
,O ministro Guilherme Afif Domingos ha

via confirmado presença para a abertura da
Semana da Micro e Pequena Empresa e do

Empreendedor Individual, na segunda-feira
no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. Se

gundo aApevi, que promove o evento, a asses
soria do ministro informou que Afif cancelou
todos os compromissos de agenda da próxima
semana em função de leve acidente que difi-

-

culta a sua locomoção. Sem oministro, a aber
tura do encontro vai contar com a presença
dos presidentes do Instituto de Planejamento
(Ipplan), Benyamin Parham Fard e da Fede

ração das Associações de MPEs do -Estado,
Diogo Otero. Será às 18h15 de segunda-feira,
durante a plenária semanal da Acijs e Apevi.

Perdas no varejo
A Federação do Comércio e a Associação

Catarinense de Supermercados realizaram
'na quarta-feira fórum que discutiu a perda
de R$ 4,74 bilhões nos supermercados brasi
leiros, o que representa 1,95% do faturamen
to do setor. Para o vice-presidente financeiro
e de gestão da Fecomércio SC, Atanázio dos
Santos Netto, dados da pesquisa compro
vam que é preciso evoluir nas estratégias
do setor e trabalhar a redução do índice de

perdas com o comprometimento de todos os

envolvidos no segmento. Nas discussões para
encontrar uma solução para as perdas foram
citados investimento maior em treinamen
to interno, com recrutamento e seleção de

funcionários; elaboração de política de pre

venção de perdas; ,e em comunicação, com
maior divulgação das ações e resultados dos

supermercadistas. Foi comentada ainda a

porcentagem de uso de equipamentos como

circuitos internos de 1V, alarmes de acesso e

coletor de dados para inventários.

Ronaldo Corrêa

ERCADO
Mais infraestrutura
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Recém eleito presidente da Facisc, sume a presidência da Federação em 7 íNDICE PERíODO
Ernesto João Reck (na foto, à esquer- de outubro, apresentou as bandeiras

SElIC +9,0% 28.AGOSTO,2013
da) esteve esta semana em Brasília da Federação para uma aproxima- TR +0,04% 5.SETEMBRO,2013

representando a entidade. Acompa- ção da Facisc com a classe política. CUB 1.300,16 SETEMBRO.2013 -

nhado do diretor executivo Gilson Um dos gabinetes visitados foi o de- BOVESPA +1,23% 5,SETEM8RO,2013

Zimmermann (c) e do assessor jurí- putado Esperidião Amin. Entre as
NASDAQ +0.27% 5.SETEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 17,54 +4,09%
dico Murilo Gouvea dos Reis (d), ele principais, está a busca por investi- VALE5 32,32 +0,56%

se encontrou na terça e na quarta- mentos para a infra�strutura do Es- BVMF3 12,23 +1,75%

feira com deputados e senadores da tado, especialmente em rodovias e fer- POUPANÇA 0,4828 6,SETEMBRO.2013

bancada catarinense a fim de discutir rovias do Oeste, de onde escoa grande CDMMODITIES

propostas para o Estado. Reck, que as- parte da produção catarinense.
PETRÓLEO - BRENT +0,14% US$ 117,770
OURO -0,05% US$ 1368,050

DIVULGAÇÃO
CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,3228 2,3243 -1,37%
DÓLAR TUR. 2,2400 2,3800 -1,25%
EURO 3,0495 3,0505 -2,17%
LIBRA 3,6219 3,6259 -1,72%

Campanha de Natal
Com a adesão de lojistas à campa

nha "Natal em Natal", a CDL de Jara
guá do Sul já prevê sucesso em mais
uma edição da iniciativa que busca
incrementar as vendas de fim de ano.

Desde que foi lançada em maio; até
-

o momento 260 empresas 'já con

firmaram participação no projeto,
mas a meta é chegar a 300. A cam

panha oferece este ano como prêmio
principal duas viagens com direito a

acompanhante a Natal, capital do Rio
Grande do Norte, outra viagem a um

dos lojistas participantes, e ainda um
automóvel Chevrolet Onix, três tele
visores LCD 42 polegadas, três tablets
Ipad, e 100 vales-compras com valor
.índívídual de R$ 300. Outra novida
de, desta vez privilegiando e consumi

dor, é o sorteio dos vales-compras em
dois momentos. O primeiro lote Será
sorteado antes do Natal, no dia 10 de
dezembro, para motivar as compras
antes da data comemorativa, e o se

gundo quando houver o sorteio dos
demais prêmios no dia 9 de janeiro,

Guia para a propaganda
Novidade no mercado publicitário de Joinville, um guia com as empresas

do setor será lançado na segunda-feita, dia 9, pelo Núcleo de Agências
de Propaganda eMarketing da Acij. "A hora é de a indústria expandir, se
inspirar nos grandes centros, de o meio empresarial ter a oportunidade
de identificar quem é sério, quem entrega resultados e o

' '

mais importante: quem respeita e se enquadra nas
normas éticas do setor", discursa Darthanhan de
Oliveira, presidente do Núcleo. O guia
reúne 16 agências participantes,
apresentando perfil e histórico
de cada uma, e as entidades do
setor como. SinaprojSC, Abap/SC,
CENP. Os primeiros exemplares serão
distribuídos na noite de lançamento, na
Acij e posteriormente através de reserva pelo
email reiser@acij.com.br.

Pedido de Licença
Ambiental Prévia de Instal�ção

A João Batista Marasch Júnior ME
situada na Rua Olympio Annibal To
maselli N° 91 , bairro Avaí, no Muni
cípio de Guararnirim - SC., torna pú
b!ico que requereu junto a Fundação
do Meio Ambiente de Guaramirim a

obtenção das - Licenças Ambientais
Prévia e de Instalação para a ativida- '

de de Serviços Galvanotécnicos (Cro
magem de Plásticos em ABS),

"':.
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Velas feitas no Seminário
am mercado do país

COAUP,Á Unidade produz cerca-de três toneladas por mês para
atender o consumo nacional e a demanda do turismo religioso

locomotiva alemã fabricada
em 1925 pela empresa R.
Wolf A.G., de Magdeburg
Buckau. Com o número de
série 22.592, ela produz até
5 BAR de calor (unidade de

pressão), um valor próxi
mo à pressão atmosférica.

"Opera com apenas 10% de
sua capacidade e não pre
cisamos mais do que isso",
observa o Padre Cícero,
mentor do empreendimento.

"
Logo teremos

um equipamento
para produzir
400 velas a cada

meia hora.

Celso Machado des centros consumidores de
velas de todos os tipose cores,
como o Santuário de Nos
sa Senhora Aparecida (SP)
ou a pequena Nova Trento,
No Vale do Rio Tijucas, que
passou a despontar para o

turismo religioso com maior
evidência depois da constru-

ção do Santuário de Madre
Paulina, são clientes já fide
lizados entre dezenas de ou

tros. Não por acaso, a fábrica
produz, todos osmeses, cerca
de três toneladas de velas. A
caldeira que aquece a água
usada para derreter a parafi
na em tachos próprios é uma

Montada há três anos,
uma fábrica de velas

que funciona em prédio ane
xo ao Seminário Sagrado Co
ração de Jesus, em Corupá,já
ganhou o mercado nacional
de forma consolidada. Gran-

J)adfê Ciceto,
tttean�..df)t
dltibftCa

Sobras são reaproveitadas
Em todo o processo, do derreti- dias queimando, sem pingar a para

mento da matéria-prima à finaliza- fina. E a chamada "vela de sete dias",
ção da velas, nada é desperdiçado. que de umamáquina com capacida
As rebarbas de cada peça voltam a de para produzir 20 unidadesjhora,
se transformar em velas. Há, até, evoluiu para outro equipamento,
uma linha feita com parafina reei- que pode fabricar 200 velas no mes
clada. Todo o processo de fabrica- mo tempo. \"0 sistema terá, logo,
ção é gerenciado por Carlos Edu- umamáquina para fazer 400 velas a
ardo Murara, que comanda uma cadameiahora",observaopadreCí
equipe enxuta de quatro funcio- cero. São 17 tamanhos diferentes de
nários para produzir basicamente velas que se destacam nas três tone
dois tipos de velas: a cônica, toda ladasmensais produzidas pela fábri
feita de forma artesanal, com seis a ca. "São João Del Rey(Minas Gerais)
oito centímetros de diâmetro e com é um mercado que atendemos com
até 70 centímetros de comprimento. pedidos por encomenda por causa

Sistema de aquecimento de água para derreter a Murara explica que esse tipo de dos grandes candelabros antigos da-
...p.ar�.fi,"!a.é ��r!�r�I!��.�� ��. �.��. loc��o.t.iy� .�!�.'!!�.��. � ��� y��.�� .��. �ntrc:: três e quatro _�!Wele santuário", dizpadre Cícero.

SEXTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2013

;; .Ma

PR",'OUTO
São 17 tipos
de velas para
vários centros
consumidores,
entre eles a

Basílica de
Nossa Senhora

Aparecida

Parafina
utilizada
édaBabia

A matéria-prima, um

resíduo do petróleo, vem
toda de Feira de Santana
(BA), por causa da quali
dade. Mercados como o

da China e África já foram
descartados por causa

de impurezas da parafi
(na. Hoje, segundo padre
Cícero, que não revela
valores, a venda de toda
a produção garante o pa
gamento dos investimen
tos feitos em máquinas,
equipamentos, matéria

prima e salários dos co

laboradores. "A partir de
2014 vamos chegar ao lu
cro pretendido", afirma.
Visitantes do Seminário
podem comprar -os pro
dutos feitos com parafina
100% pura,' incluindo ve

las à base de citronela, um
eficaz meio de se espantar
mosquitos. A loja funcio
na de 2a à sexta-feira, das
8h às 17h. Outras infor

mações pelo telefone (47)
3375-2017·

'UlURO Até 2014 a

fábrica chegará ao "lugar
pretendido", anuncia,
otimista, o padre Cícero
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Luteranos de
NereuRamos
em celebração
Bárbara Elice Adernar Müller, Ademiro Radüenz, Al-

.

miro Rassweiler, Arno Rusch, Eda Lafin,
Eduardo Marquardt, Edmundo Koch,
Heinz Müller, Norberto Lafin, Oswaldo
Anklan e Sirilo Voelz. Como um marco

pelos 30 anos da comunidade, o templo
recebeu, num culto

festivo, uma placa
com homenagens
aos fundadores.

O pastor Cristia
no Rítzmann desta
ca a importância da r

atenção ao templo,
por ser uma refe

rência, ponto de
encontro e-o local
onde são desenvolvi
das as atividades da
comunidade. "Além
do referencial re

ligioso, o templo
está na história da
humanidade. As ci
dades foram cons

truídas no entorno

dos templos, como
em Jaraguá: com a

igreja luterana e ca-
� tólica. Mas hoje isso

está se perdendo",
comenta.

"

Etempo de celebração na Comunidade
Luterana de Nereu Ramos, em Jara

guá do Sul. Após completar três décadas
de história, no dia 18 de agosto, a comu
nidade comemora,
neste fim de semana,
os dez anos de fun

dação do seu templo.
A festa começa no

sábado, às 18h, com
churrasco ebaile com
música ao vivo. O

domingo amanhece
com o culto de ação
de graças, às ioh, .1" '*

seguido de almoço
e tarde dançante. O
evento acontece na

sede da comunidade,
na Rua Calixto Do

mingo Borges, 415,
Bairro Nereu Ramos.

O templo da co

munidade foi cons
truído em 7 de se

tembro de 2003, por
iniciativa de onze

pessoas - das quais
quatro já faleceram.
Os fundadores são Pastor Cristiano Ritzmann

Padroeiro

Três dias de festa na
Comunidade Santo Estevão

Em homenagem ao padroeiro, a Co
munidade Santo Estevão promove, a par
tir de hoje, três dias de festa. A população

. está convidada a participar das missas,
refeições e bailes que acontecem no salão

próximo à igreja, no Garibaldi.
A santa missa abre a programação

hoje, às içh, após o torneio de bocha.
No sábado o culto inicia às 18h e, em

seguida, a festa continua com venda de
1

bebidas, alimentos e atrações recreati-
vas. No domingo, a celebração ocorre às

.1Oh. Um almoço com strudel, marreco
recheado e churrasco será servido e, a

partir das 16h30, a Banda Collibry ani
ma a tarde dançante .

A Comunidade Santo Estevão come

mora também os gl anos de construção
da igreja, a mais antiga da cidade. São

esperados 2 mil visitantes no evento.

"Nós agradecemos a comunidade que
sempre participa, colabora, que está
bem unida", diz o integrante, Marcos
Felipe Schwirkowski.

FÉ Programação
deste sábado e

domingo comemora
os dez anos de

fundação do templo

FOTOS LUCIO SASSI
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No país dos faraós

As águas tranquilas do Rio Nilo passando pela "conturbada" metrópole egípcia

.

De Suez, localizada no interior do Egito,
sigo para a cidade do Cairo de trem,

principal meio de transporte dos egípcios.
Passam pela janela construções inacabadas,
com crianças brincando, jumentos, esgotos
ao relento e céu acinzentado pela poluição.
Depois, constatei que o panorama era uma

prévia do que encontrei mais tarde ao

descer no Cairo.
Ainda na estação, vi uma multidão
correndo de um lado para o outro; uns

partindo, outros chegando. Esbarrando em

todos que apareciam pela frente, alguns
carregavam pesadas sacas, forçando-os
a envergar a coluna como um arco pra
não cair para trás. O empurra-empurra

f'

continuava nas ruas, intenso era o barulho
das buzinas no trânsito desordenado e

lento. Velhos Fiat e Lada, pintados de
preto e branco, servem de táxis. No meio
deles, sedans japoneses e franceses, de
porte médio. Lambretas eram poucas;

a imal

bicicletas, só para carregadores de pães
pita, que equilibram exageradas bandejas
na cabeça, com os pães encaixados um no

outro. A cidade do Cairo tem 16 milhões de
habitantes, é a maior cidade do continente
africano e uma das maiores do mundo em

densidade populacional.
O prédio onde fica minha hospedagem é
de nove andares. No mesmo prédio, outras
hospedagens. Todas distribuídas entre
escritórios comerciais e apartamentos
residenciais. O pequeno elevador, feito
de grades de metal em meio às escadas,
com as laterias repletas de excrementos
de pombos, mais parecia uma gaiola
em movimento. Funcionou somente
no primeiro dia em que lá estive. A

hospedagem é no sétimo andar. Os
mochileiros, a maioria japoneses, se
concentrava entre a sala de estar repleta
de revistas, livros e sobras de comida. Na
cozinha, pratos, panelas e talheres, sujos e

limpos, misturados. Os quartos pareciam
um acampamento de guerra, toda hora eu

pisava em mochilas e roupas espalhadas.
Nos arredores do 'prédio, um mercado toma
conta da rua. As pessoas se movimentavam
de um lado a outro, como se estivessem
numa só loja. Tudo é misturado: dolado
de uma loja de tecidos tradicionais, uma
de panelas e outra de condimentos. Na

calçada, um vendedor de frutas e na rua

um ambulante com uma carrocinha de
azeitonas. Na loja de carnes, patos, gansos,
perus, pombos, galinhas, todos vivos e

amarrados pelos pés.
Hoje, dou-me conta que a área
comentada acima, cerca a praça Tahir,
palco principal dessa sangrenta
revolução que o Egito atravessa.

,

MARIA FLOR Fêmea, porte pequeno, vacinada
e será castrada. É dócil e carinhosa. Para adotá
Ia entre em contato com a Clínica Filhotes &

Mascotes, no telefone: 3373-6946

PARABÉNS
Davi é um

gatinho muito
amado. Ele

completou 2
aninhas no dia
5 e recebeu
muitos afagos
da família. O
cllque'é de
Márcia Vieira

Envie a foto do seu animalzinho para contato@
beatrizsasse.com.br eu encontre um companheiro
de estimação nas páginas do Facebook da Ajapra e

do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul
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Amário Froti

Anderson S. Rufas
Andre F. Prochmow
António Carlos L. dos Santos
Junior

Bruno Soares da Silva
Carla L. Lamge
Cecília Horst
ClaudeomiroP. dos Santos
Dalvina M. S. Santos
Débora N. Dias
Diniz J. Losch .

Edson J. S. de Souza
Eduardo Rolloff

Evandra M. Fortes
Fabiane G. Franceschi
Fernanda Richter
Glaucinéia Steinert
lolanda Weinfurter
Ivan Cardoso
Janaina da Silva

Jaqueline A. Rep�lato
José C. Forlin

-

Julia Estefany Dalagnollo
Julio Max Manske

Ketlin C. Fischer
Lucas Rech
Luis Fernando Olegar
Maguida Regina B. Bertoli
Mercedes Saade
Michael A. Schneider

Pedro A. Weber
Renice Jahn

Rosani Massaia
Tanisi Cristina Kamchen
Valtrudes Stinghen
William V. Petry

• Macy Gray - Atriz e cantora
• Hélio Ziskind - Músico

Curiosidade
6 de setembro ...

... é o 2490 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 116 para acabar o
ano. 3761 a.C. - Primeiro
dia do calendário judeu.
1922 - Oficialização do
HinoNacional Brasileiro, .

de autoria de Joaquim
Osório Duque Estrada '.
1997 - O funeral de Diana,
Princesa de Gales, é
assistido pela TVpor 2,5
bilhões de pessoas.

Fonte: Wikipedia
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Rocombole de carne

Eu sempre procuro registrar que o primeiro passo
para quem esta preparando um prato é ter todos os

ingredientes à disposição. Procure não fugir desta
regrinha. Procedendo desta forma você espanta
quase 100% das dificuldades, tornando seu prazer
de cozinhar uma arte maravilhosa.

Ingredientes:
• 1kg de coxão mole moído
• 1 pacote de creme de cebola
• 3 dentes de alho picadinhos ou ralados
• 1 cebola média bem picadinha ou ralada
• 200 gramas depresunto bempicado
• 200 gramas de queijo mussarela bem picado
• Sal epimenta a gosto
• Maionese o quanto bastepara cobrir e finalizar
• Temperinhos verdes a gosto (bempicados)

Modo de preparo:
Em uma tigela, coloque a carne, o

creme de cebola, o sal, a pimenta (eu
prefiro a dedo-de-moça bem picadina),
o alho, cebola e os temperinhos
verdes de sua preferência. Misture
bem até ficar em formato firme e bem

homogêneo. Estenda na mesa um

plástico untado com azeite, alisando
bem até chegar ao tamanho desejado
em forma de uma manta. Coloque
o presunto e o queijo mussarela.
Enrole como um rocombole firme
e vá retirando o plástico na medida
que esta sendo enrolado, sempre
cuidando para não desmontar. Caso
necessário, corrija o formato. Ajuste
as laterais para ele ficar fechado. Em
uma travessa, untada com azeite,
coloque o rocombole e leve ao forno na

temperatura 21i)o, por uns 30 minutos.
Retire do forno e confira o ponto do
assado. Cubra com maionese e leve
novamente ao forno por mais

15minutos para finalizar.

tatobranco@tatobranco.com.br
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Abóbora caramelizada
É um prato típico da culinária gaúcha, serve de acompanhamentos
para carnes em geral e pode ser servida como sobremesa.

Ingredientes:
• 1 abóbora paulista cortada em rodelas com casca (lave a
abóbora)
·1 e 1/2 xícara de açúcar
• 1 xícara de àgua

LUCIOSASSI

Modo de preparo:
Em uma frigideira grande
coloque o açúcar e a água
para aquecer em fogo médio.
Distribua as rodelas de abóbora

por cima. Conforme o açúcar
virar uma calda, desvire
as abóboras até começar a
caramelizar. Pense numa
delícia de acompanhamento ou
sobremesa prática e deliciosa.
Pode-se dizer que isto não é
uma receita com a cara do Tato
Branco. Remete às vovós, tias
e mamães.

,,�.�

n "IIt-maiSaura
produtos n aru rars
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BOIll dia!
Bom dia, urbe sorriso. Hoje é

sexta-feira, dia 6 de setembro de

2013. Chegamos a mais um final
de semana. O tempo está voan
do baixo e logo, logo é Natal. En

quanto isso, a poderosa Sala de

Justiça mantém-se firme e for
te e todos hoje, os grandes Su

per Heróis, claro, têm encontro

marcado na Epic Club. Rola por
A Liga. U-Iá-Iá.!!! Antes, porém,
muitos vão dar uma picada de
cartão no Bar do Sérgio, Espaço
do Oca e no bar do Zé, os points
favoritos dos descolados e fofo
queiros de plantão. E vamos à
coluna, que será lida no dia de

hoje por mais de 30 mil pessoas,
fora os virtuais. Antes, uma frase
para você conferir: "não é o que
você faz, mas quanto amor você
dedica no que faz que realmente

.

importa" (Madre Teresa).

BALADA A loira
Camila Borgmann
desfila sua beleza

nos corredores
das baladas da

moda

Cerveja
ltaipàva ex cl 12 !ISO mi

C....ne Suína
com pele e osso

Star Track
No sábado, os irmãos da Família Lima, San eAllen Lima, fa

zem apresentação inédita na Patuá Music. Juntos, o duo multi
instrumentista, produtores e DJs formam o projeto Star Track.
A apresentação mescla house music, tech house, deep house e

electro com improvisação de teclados, trompete e percussão
eletrônica ao vivo. Incrível! Pode apostar as fichas. Vai bombar!

Vai perder?
As reservas de mesas para a 13a Feijoada do Moa, que rola

dia 26 de outubro, na Epic Concept Club, já começaram. São

30 mesas de frente para o palco pra você curtir de pertinho os

shows do Dazaranha e Dexterz. Vai perder? Informações no

9646-2994 e 3084-2121.

Fofocódromo
Pelomeu fio vermelho, fiquei sabendo que o industrial, Gui

lherme Weege, presidente do grupo Malwee, e Nivan Correia
.

,

da Construtora Correia, estariam estreitando relações para bre
ve formatar parceria e lançar grande empreendimento na urbe
sorriso. Volto a assunto.

Quando se ouve boa música fica-se com saudade de

algo que nunca se teve e nunca se terá.

lí$,Im!J�·How�
lI!!" ·73 ·7"'; ··mr Y· :.777

•.

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Hoje quem comemora idade
nova. fora das terras de São
Sebastião é Thais Schmitt.

Ontem ainda haviam dez

ingressos do primeiro lote para a

Feijoada do Moa, no valor de
R$ 35. Se você quiser arriscar,

ligue 3370-9000.

.. .. .

Muito interessante a matéria
com a senhora Carmem

Rausis na edição da Revista
Nossa. Ela é um exemplo de
ser humano, de fé e amor ao

próximo. Val� conferir!

I
,

I
J

•__��7 �)

�ll/jtU4'l1.,ff fi�tt1fk6
'

3370-3242

EVIDÊNCIA Carmem Rausis, é
um destaques na Revista Nossa

ParkAurora

MAURICIO HERMANN

Caminhada
Sob a batuta do personal,

Wilsinho Salves, da Academia

Wins, Tola, no próximo dia 15
de setembro, uma movimenta
da caminhada na Rota das Ca

choeiras, em Corupá. A saída
será às 7h30, da sede do Beira
Rio Clube de Campo. De nada!

Sopas e cremes
Dia 13 de setembro ocorre, no

Salão Barg, em Rio da Luz, a 44a
edição da Noite das Sopas e Cre

mes. O Evento começa às 19h30
e o valor do convite é R$ 14. Mais

informações no 9948-1115.

Gabriel e Borges
Não precisa nem consul

tar os universitários: a Upper
Floor vai bombar! Hoje sobem
no palco da badalada casa no

turna os pezinhos famosos do
cantor sertanejo, Gabriel Bor
ges. Fica a dica.

No domingo, o Restaurante Park Aurora, um dos lugares mais
aconchegantes da região para reunir a família e almoçar, vai servir,
além dovariado bufê, que é de comer de joelhos,.se é que vocême en
tende, uma deliciosa feijoada. Quer sabermais? Ligue: 9622-2222.

NIVER Aline Ramos Lira, uma
das filhas prediletas do casal

amigo Zé e Helena Ramos, é a

grande aniversáriante de hoje. O
festere será no Cheers Irish Pub

Bélgica
A minha amiga, Helena Ra

mos festeja hoje, em família,
o aniversário da filha, Aline.
O frege será no Restaurante

Cheers Irish Pub, em Corupá.
Já na próxima segunda-feira, a
darling voa rumo'à Bélgica. Vai
matar a saudade da filha, Ales
sandra, que mora lá e aguarda a

chegada da cegonha. Retorna só
em novembro. Arrivederce!

Motogiro
Neste final de semana

vai rolar, na urbe sorriso, no
Parque Municipal de Even

tos, o 190 Encontro deMoto

Giro, evento tradicional que
reúne mais de 25mil pesso
as. Circulam por lá motoci
clistas de todo o Brasil. Eles
lotam; os bares, restauran
tes, hotéis e a cidade muda
de fisionomia. É uma festa
só. Vale conferir!

SEXTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2013

moagoncalves@netuno.c�m.br

Novela
Aquele médico, nas vindas

esporádicas de Floripa, se apai
xonou por uma irresistível profis
sional da

i

sua área. Competente e

bem-sucedida, daquelas mulhe
res perfeitas. Ele comprometidís
simo por lá, ela não se entrega ao

novo sentimento porque teme o

prazo de validade. Também não
tem coragem de terminar, pois
está apaixonada, enfeitiçada. Pa

i

rece história de novela. Enquanto
aguardamos o próximo capítulo,
Sr. Bruno, por favor, umabem ge
lada na mesa 12?

TE CONTEI
... O meu abraço de

hoje, cheio de energias
positivas, vai para o boa

praça, Julio Matuchali,
o famoso segurança
do industrial, Wandér

Weege. Ele também
acompanha a coluna
todos os dias. Aquele
abraço, brother!

,. No domingo, dia 8
de setembro, o.Aloha
Lanches movimenta um

concorrido pagode com

o grupo Pura Malícia.

Agendem!

.. Vai fazer festa,
batizar, noivar ou casar?'
Confira os docinhos da
Bem Casados Jaraçuá,
É uma tentaçãó.
Mais informaçÓês?
3312-0873,

+ Dr. André Bond está
fora do Brasil. Não

qulscontare destino,
mas um passarinho me

contou que o passeio
teve como objetivo
novos conhecimentos
na área de beleza .

.. Não maltrate
os animais.

.� Com essa, fui!
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PREVISAO DO TEMPO
Piadas
Todos iguais
Depois de algumas horas na praia, a namorada se irrita com

os olhares do namorado para o corpo de toda garota que
passa na frente do casal.
- É impressionante! - resmunga ela. - Vocês homens são
mesmo todos iguais!
- Querida, não é que nós somos todos iguais ... O problema
são vocês, mulheres, que são todas diferentes!

Cinema

o Ataqtte
o ex-miliar John Cale (Channing Tatum) tinha o grande sonho de
entrar para a equipe do serviço secreto que protege o presidente
dos Estados lJnidos (Jamie Foxx), mas vê sua intenção ir por água
abaixo quand?n�o é aprovado na seleção, Sem saber como dar a

notici� par;l��.�tin�a, ele a leva para�R�ss�io àCasa Branca. O
que John nãü:esperava era que neste mesmq âia o local fosse ata
cado por umgl'l1po paramilitar fortemente armado. Com o gover
no tendo que enfrentar o caos na nação e o relógio correndo, cabe
a John encontrar algum jeito de salvar o presidente do ataque.

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Os Instrumentos Mortais - Cidade Dos Ossos - Leg. - 12 anos - 18:30, 21 :00
• Se Puder .. , Dirija - Comédia - Nacional - Livre - 92 min - 14:20, 16:20
ARCOPLEX2
• Circulo de Fogo - Ficção - Dub. - 132 min - 12 anos - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30
ARCOPLEX3
• Os Smurfs 2 - Animação - Dub. - 105 min - Livre - 14:30, 16:40
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - Aventura - _Leg. - 106 min - 10 anos - 19:10, 21 :20

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• One Direction: This is us 3D - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:00 - LEG - Documentário
• Flores Raras - 15:15, 21 :30 - NAC - Drama
• Gente Grande 2 - 17:30, 19:30 - LEG - Comédia
• Os Smurfs 2 • 13:10 - 'DUB - Comédia
• O Ataque - 13:30, 16:00, 19:00, 21 :50 - LEG - Ação
• Os Estagiários 13:50, 16:20, 18:50, 21 :40 - LEG - Comédia
• Jobs - 13:40, 16:10, 18:40,21 :20 - LEG - Drama
• Os Smurfs 2 - 14:15 . 3D . DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros -16:45 - 3D DUB - Aventura
• Se Puder... Dirija! - 19:15, 21 :1 O-3D - NAC - Comédia
• GNC MUELLER
• One Direction: This is us 3D - 15:30, 17:40, 19:50 - LEG - Documentário
• Se Puder... Dirija! - 13:30, 22:00 . 3D - NAC - Comédia

'Os Smurfs 2 - 13:10, 15:15, 17:20 - DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 19:20 21 :30 - DUB - Aventura
• O Ataque -13:45,16:20,19:00,21 :45 - DUB - Ação

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.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagn e Tempo Agora

Condições
de chuva
Sol entre nuvens em Se. Para
aGrande Florianópolis, litoral
Norte,Vale do Itajaí e Planalto
Norte há chances de chuvas
isoladas namadrugada e início
de sexta-feira, devido a circulação
marítima. Temperatura em
elevação

, HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 12°C
MÁ)(: 23°C

Parcialmente
Nublado

Insfivel
DOMINGO
MíN: 12°C
MÁ)(: 28°C �

Nublado

LUAS �• NOVA 5/9
� .;�

Chuvoso

.CRESCENTE 12/9 SEGUNDA •CHEIA 19/9 MíN: 12°C

• MINGUANTE 27/9 MÁX: 28°C Trovoada

li j J J 1_ J t: I .)t.l.1'

HORIZONTAIS
1. Pontos de vista fAs iniciais do pintor francês Mu

net (1840-1926)
2. Nesse momento / Ave abundante na América do

Sul, de plumagem colorida
3. Em que não houve reflexão, cálculo ou preme

ditação
4. Voz do gato / A terceira pessoa do plural
5. Correlativo de outros / Parasita do homem e dos

animais domésticos, causador de alergias e de

irritação da pele
6. Sepultura / Novo Testamento
7. Sem acento Iônico / Mamífero usado para traba

lhos diversos e produção de carne, couro e leite
8. Boletim de Ocorrência I O ferro que se obtém di

retamente do alto-forno
9. Papagaio de tamanho médio, cauda longa e cor

geral verde
10. Grande peixe amazônico
11. Um pouco de .... dinheiro / As peças mecânicas

essenciais para a locomóção dos veículos
12. Três menos um I Conjunto de penas para enfeite
13. Subúrbios,

12

VERTICAIS
1. Cidade mineira da região de Curvelo / Débito Di

reto Autorizado
2. Muito pouco I Mais ruim, numa relação de com

paração
3. Contração muscular involuntária / Fazer vibrar
4. Sem Deus / Àplícar óleos consagrados a / Prono

me pessoal reflexivo
5. Átomo ou grupo de átomos sobrecarregado de

eletricidade / Dourar-se ao fogo (o assado}
6. Sem água / Vento quente de Sueste, sobre o Me

diterrâneo
7. Local onde são ministradas as aulas / Pano que

se amarra ao pescoço dos nenês quando comem
8. Parte do jornal constituída por folhas encasadas /

(Pop.) Dinheiro, grana
9. Planta que produz flores azuis, muito pequenas e

delicadas / A parte mais vistosa das borboletas,

f

2

4

5

6

7

8

9

10

11

13

234 5 6 7 8 9

•
•

•
•
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• •
• •
•

•
•
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Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Dionísio chama pela cigana ao ver Aurora, parecendo so

frer uma alucinação. Manolo avisa a Samuel que Aurora con

seguiu instalar o aparelho de escuta no telefone de Dionísio.
Cassiano e Duque festejam o veio que encontraram na mina
e se declaram ricos. Quirino vai ao Flor do csríoe e dança com
Nicole. Guiomar ameaça contar o que sabe sobre a verdadeira
identidade de Dionísio. Ele avisa a Otto que foi descoberto por
Manolo e Aurora, e pede ajuda para sair do país o mais rápido
possível. Alberto ouve escondido a conversa do avô com Otto.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Giane não consegue acabar com o casamento de Ben

to. Amora ameaça se vingar de Giane. Giane e caio terminam
o namoro. Lara provoca Amora. Bento decide deixar a festa,
mas Malu pede para conversar com ele. Cardoso obriga Érico
a comemorar o sucesso de sua campanha. Irene vê Bárbara
ofendendo Malu e a enfrenta. Vitinho filma Kevin, Dorothy e
Luz cuidando de Bárbara. Giane e Silvério se preocupam com

Fabinho. Amora fica frustrada na casa de Bento. Damáris con
ta para Wilson que ela acabou com seu romance com Lívia.
Érico discute com Verônica ao chegar em casa. Amora se sur

preende quando Bento não cede à sua chantagem.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Paloma é levada para o seu quarto inconsciente. Aline su

gere ter um filho com César. Félix se vangloria por ter internado
Paloma. Bernarda não consegue convencer Pilar a tirar a filha
da clínica psiquiátrica. Félix provoca Edith. Márcia não aceita

que Valdirene se case com Carlito. Perséfone sofre ao arrumar
seu quarto. Patrícia flagra Guto com uma mulher em seu apar
tamento. Silvia conta para Michel que está com um nódulo
no seio. Paloma é forçada a tomar sua medicação e aparece
dopada na frente de Pilar, Bernarda e Félix. Bruno pensa em

visitar Paloma. Félix marca de se encontrar com Jacques para

JoiaRara

Esquerdista na vida real, José de Abreu vai viver o oposto
Frio, calculista e poderoso. ErnestHauser (José deAbreu)

é urn joalheiro sem escrúpulos, acostumado a conseguir tudo
o que deseja. Ele não só vai cobiçar a jovem e comprometida
Iolanda (Carolina Dieckmann), como fará de tudo para des
truir o romance de seu filho Franz (Bruno Gagliasso) com a

conseguir provas contra César. Bruno se desespera ao ser im
pedido de ver Paloma e vai com Bernarda até a casa de Lutero

pedir ajuda. Maristela tenta converter Valdirene. Márcia pega
dinheiro com Atilio. Valdirene encontra Vanderlei no hospital.
Joana flagra Perséfone sonolenta cuidando de Ciça e a repre
ende. Lutero leva Bruno para conversar com César.

• CHIQUlTIlAS - SBl . 20H30
No Café Boutique, Clarita revela a Beto, Tobias e Leticia

que viu Carol e Junior se beijando. Os amigos comemoraram e

veem Eduarda e Maria Cecilia entrando desanimadas na loja.
Do lado de fora, Carol se surpreende com o beijo que o amado
lhe deu. O casal nota que os funcionários do Café estão obser
vando os dois e se despedem. No orfanato, as meninas ten
tam se desculpar com Sofia por saírem sem autorização. A di
retora chama atenção das garotas e fala sobre o perigo de sair
sem avisar nínguérn, Ao se estressar, Sofia tem uma crise de
tosse e as meninas se preocupam. Em nome das chiquititas,
Mili se desculpa. A diretora aceita e abraça as pequeninas. Na
cozinha, Tati ainda finge que está com dor. Ernestina tenta pe
gar o remédio no armário. Ana chega ao local e avisa a peque
na que Sofia descobriu e não precisa mais enganar a zeladora.

• DONAXEPA - RECORD - 22H
OS moradores da vila fazem reunião para organizar um

movimento contra as desapropriações. Camila se apavora ao

não conseguir acordar Dona Xepa e pede ajuda a Benito. Ro
sália continua jogando charme para Vitor Hugo. Feliciano se

irrita diante de Júlio César e o clima fica tenso. Rosália diz a

Vitor Hugo que não gosta de Benito e que aceitou se casar

por pena. Meg diz a Lady que os dias de Rosália podem estar

contados, Júlio César e Feliciano se desentendem ao falarem
sobre o filho de Pérola. Pérola vai até a mansão Pantaleão
atrás de Rosália. Benito diz a Xepa que está observando Ro
sália de longe. Pérola discute com Rosália e tenta agredi-Ia,
mas é segurada por Vitor e Meg. Furiosa, Pérola dá um tapa
na cara de Vitor Hugo. François beija Yasmin. Lis pergunta a

Édison se-ele tem algo a ver com as desapropriações da vila.
Rosália liga para François para pedir ajuda. François continua
tentando conquistar Yasmin.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
João Gordo deixa o
,

IIIdolos Iüds" e reality
pode acabar

Depois de urna segunda temporada com bai
xa audiência, o "Ídolos Kids" pode não voltar
ano que vem. Para piorar a situação do reality,
o jurado João Gordo deixou a Record e o júri do
programa. Com a saída do cantor, a atração, que
já estava ameaçada, agora despenca na lista de
prioridades da emissora. A primeira temporada
foi urn sucesso, mas depois de passar a ser exibi
do nas tardes de domingo a audiência caiu.

Silvio Santos fica em 3°

lugar em novo horário
o SBT alterou o horário de seus progra

mas exibidos no domingo (1). O Programa
Sílvio Santos, por exemplo, foi ao ar a partir
das 17h. No novo horário a atração registrou
média de audiência de 8 pontos, de acordo
com dados consolidados do Ibope na Grande
São Paulo. Esse índice deixou Sílvio Santos
em terceiro lugar no ranking de audiências.
Na Globo, o Fantástico registroumédia de 20
pontos de audiência e entre outras coisas exi
biu o lançamento da nova edição do quadro
Medida Certa - O Desafio e urna reportagem
especial sobre uma espionagem norte-ameri
cana ao-governo da-Presidente Dilma.

nordestina Amélia (Bianca Bin). José de Abreu revela ter pes
quisado muito e viajado à Suíça. Uma característica específica
ajudou o ator a fazer o papel: o gosto pela política. Assim como

Ernest, José é urn homembastante politizado, porém o opos
to do personagem. A estreia está prevista para setembro.

20/3 a 19/4 - Fogo
No trabalho, você vai se em

penhar para dar conta das obriga
ções. Estará mais atento aos deta
lhes, Uma reunião com os colegas
pode ser produtiva. O desejo de fi
car ao lado do par deve crescer. Se
estiver só, invista em alguém que
deseja compromisso. Cor: vinho.

Touro
20/4a20/5 - Thrra

.

No trabalho, vai conseguirme
lhores resultados se atua na área
de diversão ou com algo ligado a

crianças. Depois do almoço, esta
rá mais ágil. Aproveite para sair à
noite. Se estiver SÓ, pode se inte
ressar por urn colega de trabalho.
Invista na paquera. Cor: preto.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Você vai se sentirmais ligado à
família e pode contar com a ajuda
de urnparente.ALua entra em seu

"paraíso astral" no final da tarde e

você vai arrasar na conquista! Use
seu charme para se dar bem. Nos
assuntos do coração, urn passeio
divertido vai bem. Cor: branco.

Câncer
21/6 a 21/7 - Águo.

Pela manhã, conversar com

colegas e superiores será amelhor
tática: troque ideias. Marcar uma
reunião à tarde ou cuidar de tare
fas que precisam de atenção aos

detalhes será urna boa. No final da
tarde, dê atenção à família. Curta o
par no aconchego do lar. Cor: azul.

Leão
22/7a 22/8 - Fogo

Aproveite a parte da manhã

para ganhar dinheiro e cuidar das
finanças.À tarde, vai sermais fácil
se expressar e mostrar ideias. Na
conquista, urn bom papo pode ser
a melhor maneira de ganhar seu
alvo. A dois, urn passeio pode ser

divertido. Cor: rosa.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

No trabalho, você estará mais

produtivo e não terá dificuldade

para dar conta das tarefas.À tarde,
aproveite para marcar urna reu

nião. Podem surgir boas chances
de ganhar dinheiro. Na paixão,
você vaibuscar segurança, a dois e
na paquera. Cor: preto.

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

O dia pede cautela. A Lua "in
femiza" seu astral, portanto, redo
bre a atenção com pessoas ao re

dor.À tarde, vai sermais fácil lidar
com tarefas que exigem atenção.
Depois, vai se sentir mais confian
te! Use e abuse do seu charmepara
encantarquem deseja. Cor: preto.

Escorpião
23/1Oa21/ll-Águo.

Os momentos de prazer e di
versão serão altamente favoreci
dos. Siga os desejos do seu coração
e não terá do que se arrepender.
A comunicação será o seu grande
trunfo, mas há indicios de desen
tendimento. O setor afetivo está
bem amparado. Cor: laranja.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Continue focando seus esfor
ços para subir na carreira. Depois
do almoço, vai ser fácil lidar com
tarefas que exigem atenção. Se

precisarde ajuda, peça aosamigos.
Eles também podem ajudar napa- .

quera, apresentando alguém. Saia
com a turma. Cor: bege.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Thrra

Aproveite a manhã para tra

çar planos. Depois do almoço,
cuide de atividades que envolvam
burocracia. No final da tarde, vai
buscar reconhecimento pelo seu

trabalho. À noite, alguém com

urna boa posição social pode cha
mar sua atenção. Cor: preto.

Aquário
21/1 a 18/2 - Ar

Ainda não é hora de confiar
demais nas pessoas. Mas, depois
do almoço, urna reunião pode tra
zer bons resultados. No final da
tarde, vai se sentir mais confiante.
Alguém de outra cidade pode ba
lançar seu coração. Na paixão, seja
mais ousado. Cor: bege.

Peixes
19/2 a 19/3 - Thrra

Coloque tarefas em dia e conte
com a ajuda dos colegas. Traba
lhos em grupo estão favorecidos.
Tenha cuidado com pessoas que
querem tirar vantagem de você.
Na paixão, o desejo vai crescer.Vai
ser fácil atrair alguém, mas veja
com quem se envolve. Cor: roxo.
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Silvia Kita
Historiadora

Assinado convênio
entre Sesi e Ferj

.

A instalação oficial da Fundação Educaoional
Regional Jaragt!<;tense (Ferj) aconteceu dia 6. de
setembro de 1975, quando foi assinado o ColIvê
nio de Concessão do espaço físico do Sesi para as

atividades da Ferj, em especial a Faculdade de Es
tudos Sociais. O ato solene contou com a presença
do Secretário de Estado da Educação, Dr. Antônio
Salomão Ribas Júnior, do Presidente do Con
selho Estadual de Educação, Pe. Orlando Maria

Murphy, do prefeito municipal, Eugênio Strebe,
de estudantes, professores e demais autoridades.
O Sr. Fransetto, do Sesi, assinou o documento de
concessão do espaço, juntamente com o prefeito
e o presidente do Conselho Curador da Ferj, Dr.
Mário Tavares.

PamaIé

inaugurado
f'

Foi inaugurada a décima unidade sanitá
ria do município, em 6 de setembro de 1995. O
Pama - Pronto Atendimento Médico Ambula
torial "Farmacêutico Aroldo Schulz", localizado
na Rua Jorge Czemiewicz, também foi sede da
SecretariaMunicipal da Saúde. O prédio, semia
cabado, foi adquirido de um grupo de médicos
e terminada a obra passou a integrar as unida
des sanitárias do niunicípio, com atendimento
gratuito à popUlação. A intenção era desafogar
o pronto Socorrotde Hospital São José. Alélllde
consultas com clínico geral e pediatra, também
podiam ser realizadas pequenas cirurgias, nebu
lização, vacinas, curativos, aplicação de injeções)
entre outros atendimentos básicos de saúde. Al
guns anos depois foi ampliado.

e
hertons@gmail.com twitter.com/hertonls

Einbürgerungstest
In den letzten Monaten ist Immigration auch

schon ein umstrittenes Thema hier, besonders
weil Brasilien gerade Ãrzte aus Cuba kommen
Iâsst. Zuwanderer sind eine Realitât schon lange
Zeit in Deutschland. Und immer mehr Immigran
ten wollen die deutsche Staatsangehõrigkeit. Da
für müssen sie mehrere Jahre im Land leben und
gut deutsch sprechen.

Wussten Sie aber, dass es einen Test gibt wenn,
jemand die Staatsangehõrigkeit beantragt? Seit
fünf Jahren ist auch ein Einbürgerungstest Pflicht,
und bis heute ist er umstritten. Es gibt 33 allge
meine Fragen über Deutschland. Obwohl es Trai
ningsangebote im Internet gibt, kann man sich nie
genug gut vorbereiten. Einige sagen, der Test sei
zu schwierig formuliert; andere, dass zu viele De

tailfragen darin sind.
Obwohl es komisch aussehen kann, und man

chmal sogar sehr kompliziert für manche Kan

didaten, betrachten viele Leute das nach all den
Jahren als eine Normalitât. Zuwanderer denken
auch, dass man schon wichtige Sachen über das

. Land, in dem man für den Rest des Lebens woh
nen will, wissen muss.

Normalerweise ist die Anzahl der Kandidaten,
die den Test schaffen und dann die deutsche Sta

atsbürgerschaft annehmen dürfen sehr hoch. Die
meisten Neubürger haben türkische Wurzeln, das
ist auch die grõBte Gruppe der Einwanderer, die in
Deutschland lebt.

Immer hâufiger wollen Südeuropâer Deutsche
werden. Besonders Menschen aus den Euro-Kri
senstaaten, wie zum Beispiel die Griechen. Darun
ter sind viele junge, gut ausgebildete Menschen,
die in ihren Heimatlândern keine Arbeit bekom
men und in Deutschland bessere wirtschaftliche
Chancen sehen.

Es ist aber nicht so einfach zum deutschen
Pass zu kommen, man muss einen langen Behõr
denweg gehen. Man muss auch seit mindestens
acht Jahren im Land leben, man darf nicht stra

ffâllig geworden sein und muss nachweisen, dass
man genug verdient, um nicht von Sozialleistun
gen abhângig zu sein. Gute Deutschkenntnisse
sind auBerdem Pflicht.

Kritiker sagen, die Zuwanderung in Deuts
chland müsste erleichtert werden, denn es fehlen
Fachleute in vielen Arbeitsbereichen im Lande.
Sowieso ist es nicht leicht für die Immigranten.
Wie es eigentlich hier in Brasilien weitergeht, ob
schwer oder leicht für die neuen Einwanderer,
zeigt nun erst mal die Zeit.

DIVULGAÇÃO

Resumo em português:
A cliégadqdos médicos imigrantes cu1)anos n@ Brasil gerou bastante cQ�t:ro1{érsia epromete muitas. âi�çl1.ssães.

! NaAlemqnha, imigrantes são uma realidade há décadas. Por diuersosmotivos, criou-se um teste acercá
daAlemanhapara aqueles que desejam requerer a cidadania alemã. Há 5 anos existe um teste que engloba
conhecimentos gerais, comoforma defacilitar o.processo. Mas a aprovação no teste não é tudo; é necessário
residir há 8 anos nopaís, não ter cometido infrações legais e precisa-se comprovar renda para não depender de

, seguros sociais governamentais.Além de conhecimentos da língua alemã, claro.

Lachemít
Witzl Witz2

.Schatz, hast du gekocht?"
Sagt die Frau: .Nein, wir
essen das von gestern.

"

,,Aber gestern gab es

nichts", antwortet der
Mann.

"Ja, ich hab für zwei Tage
gekocht" erwidert sie.

'

,
II 111111111.11111111111
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Procon vai expandir
serviço pelo Estado
-NOV:IDADE
Escola de Defesa

do Consumidor

será efetivada

em novembro

OProcon estadual passa
rá a ter uma nova fer

ramenta para divulgar os di
reitos dos consumidores em

Santa Catarina. Está prevista
para entrar em operação em

novembro a unidade móvel
da Escola Estadual de Defe
sa do Consumidor. Trata-se
de uma carreta com abertura
lateral que se transforma em

sala de aula para promoção
de palestras e treinamentos.
A sala tem capacidade para
40 pessoas e é equipada com

ar-condicionado, data-show

e material didático. A escola

percorrerá as cidades que têm
Procon municipal para levar
cursos sobre direitos e deveres
dos consumidores para toda
a sociedade, explica a direto
ra do Procon de SC, Elizabete
Fernandes. Os recursos, de
R$ 1,3 milhão, são do Fundo
de Reconstituição de Bens do
Ministério Público.

Em 2012, foram atendi
das 22.011 queixas pela equi
pe do Procon estadual, sendo
21.329 resolvidas (96,7%). Em
2013, até julho, foram 12.638
consumidores atendidos e

11.997 questões resolvidas
(94,20%). Para dar entrada
na reclamação, o consumidor
precisa apresentar a nota fis
cal ou recibo do produto ou

serviço adquirido.
ENSINO A escola percorrerá as cidades que têm
Procon para levar cursos sobre direitos e deveres

Educação
.Acadêmicos da Udesc podem solicitar transferências

Acadêmicos da Univer
sidade do Estado de Santa
Catarina (Udesc) podem
solicitar transferência de

turno, habilitação, curso

ou centro de 9 a 13 de se

tembro. O edital de transfe
rência interna e reingresso
após abandono (para o pri
meiro semestre de 2(')14)

prevê 1.305 vagas em 32
cursos de graduação da

instituição.
Os interessados devem

pedir a transferência na

Secretaria de Ensino de

Graduação do centro que
oferta o curso de interesse.
Os resultados serão publi
cados até 20 de setembro.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDEINTlMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DESAN1ACATARINA

Novo endereço: Rua CeL ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADOSUL- SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

ED�DEFnIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
de Normas da CGJlSC, para a devida ciência ao responsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pa
garoento 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
FnIMADOSDOPROTESTO:

CAO l1DA-ME Endereço: RUA PAULO EGGERf 367 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89257-770 Cedente: OXIMIX mMERc:rO DE GASES
l1DAME Sacador: - Espécie:DMI - N" TItulo: 029809 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 400,00 - Data para pagamento: 11/09/2013-
Valor total apagar8$486,55 Descrição dosvalores: Valor do título: R$
400,00 - Juros: R$ 0,66Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontaroento: 258499/2013 Sacado: CAMPCS E CAMPCS EQUIP.
DE SANEAMENTO Endereço: RUAJOAOWIFST JUNIOR 1753 - Ja
raguá do Sul-se - CEP: 89254-500 Cedente: MIITAUJRGICA HAME
l1DA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 16920 - Motivo: falta de
pagaroentoValor; R$ 907,30 - Data parapagaroento: 11109/2013-Va
lor total a pagar R$988,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$
907,30 - Juros: R$1,81 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$19,33

Apontaroento: 25851112013 Sacado: JOAO PAIS DE FARIAS SOBRI
NHO Endereço: RUA MANOEL FRANc:rSCO DA COSIA 4044 APT
4 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-690 Cedente: REAL LEASINGS/A
ARRENDAMENTOMERCANTil. Sacador: - Espécie:Cf - rqo TItulo:
70007693028 - Motivo: falta de pagamentoValor; R$ 8.531,00 - Data

para pagaroento: 11109/2013- Valor total a pagar R$9.754,35 Des

crição dos valores: Valor do título: R$ 8.531,00 - Juros: R$ 1.137,46
Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 258494/2013 Sacado: IN MAQUINAS E MANlJIEN
CAO l1DA-ME Endereço: RUA PAUID EGGERT 367 - Jaraguá do
Sul-se - CEP: 89257-770 Cedente: OXIMlX C;OMERc:rO DE GASES
l1DAME Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 029512 - Motivo: falta
de pagamentoValoe R$ 525,00 - Datapara pagamento: 11/09/2013-
Valor total a pagarR$612,11 Descrição dosvalores: Valor do título: R$
525,00 - Juros: R$1,22 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 258519/2013 Sacado: JONATHANWIIHAN DE SOU
ZA Endereço: RUA PREFEITO JOSE BAUER - 859 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89254-100 Cedente: OFIc:rNA MECANlCA B l1DA
EPP Sacador; - Espécie:DMI - N° TItulo: 3580 - Motivo: falta de pa
gamento Valor; R$ 95,00 - Data para pagaroento: 11109/2013-Valor
total a pagarR$181,61 Descrição dos valores: Valordo título:R$ 95,00
- Juros: R$ 0,66 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,10

Apontaroento: 258567/2013 Sacado: IN MAQUINAS E MANlJIEN
CAO l1DA-ME Endereço: RUA PAULO EGGERT 367 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89257-770 Cedente: OXIMlX mMERc:rO DE GASES
l1DAME Sacador - Espécie: DMI - N'Titulo: 029718 - Motivo: falta
depagaroentoValor; R$ 315,00 - Data para pagamento: 1lI09/2013-
Valor total apagarR$401,62Descrição dosvalores: Valordotítulo:R$
315,00 - Juros: R$ 0,73 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital R$
23,10 Condução: R$ 24,50-Diligência: R$26,04

Apontaroento: 258442/2013 Sacado: MARI1SE GElSLER RODRI
GUES Endereço: RUA SAO PAULO 250 - JARAGUA DO SUL-se
- CEP: 89260-688 Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL SA Sacador; GOIDEN SKlN COSMEI1COS l1DA EPP Es

pécie:DMI - N'Tlrulo: 11526-1/3 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 568,60 - Data para pagaroento: 1lI0912013- Valor total a pagar
R$605,46Descrição dos valores: Valor do título: R$ 568,60 - Juros: R$
1,51 Emolumentos: R$12,25 - Publicação editalR$ 23,10 Condução:
R$O,OO-Diligência:R$O,OO

.

Apontamento: 258569/2013 Sacado: IN MAQUINAS E MANlJIEN
CAO l1DA-ME Endereço: RUA PAULO EGGERT 367 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89257-770 Cedente: OXIMlX COMERc:rO DE GASES
l1DAME Sacador: - Espécie:DMI - N°TItuio: 029810 - Motivo: falta
de pagaroentoValor; R$ 250,00 - Data parapagaroento: 11/09/2013-
Valortotal apagarR$336,30Descrição dosvalores: Valordo título: R$
250,00 - Juros: R$ 0,41 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontaroento: 258529/2013 Sacado: MArmNST TAUCLER l1DA

Endereço: R CARI1lS FREDERICO RAMIHUN SN - JARAGUA DO
SUL - CEP: Cedente: OCL COMERc:rO E lMPORfACAO l1DA Sa
cador; - Espécie: DMI - N° TItulo: 4/4/210051- Motivo: falta de pa
gamentoValor; R$ 46,90 - Data para pagamento: 11/09/2013- Valor
totalapagarR$152,78Descriçãodosvalores: Valordotítulo:R$46,90
- Juros: R$ 0,15 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 45,88

Apontamento: 258570/2013 Sacado: INMAQUINASEMANlJIEN- ----------------------------------------------------------------------------
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Apontamento: 258535/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS
PARA PISCINAS ME Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT
299 - VlLALAlAU - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-200 Ceden
te: ROTA INDUSTRIA l1DA Sacador: - Espécie: DMI - W TItulo:
G80238/3 - Motivo: falta de pagamento Valor; R$ 6.041,39 - Data
para pagamento: 11109/2013- Valor total a pagar R$6.132,96 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 6.041,39 - Juros: R$ 14,09
Emolwnentos:R$12,25 - Publicaçãoedital:R$23,10 Condução:R$
24,50 - Diligência: R$17,63

.

Apontamento: 258514/2013 Sacado: ROMEU GUIMABAES Endere
ço: RUAAlFREDO CARI1lS MEYER 364 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89252-100 Cedente: BANCO PANAMERICANO S/A Sacador - Es

pécie: NP - W TItulo: 44812829 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 2.025,75 - Data para pagamento: 11/09/2013- Valor total a pagar
R$2.691,96Descrição dos valores: Valordo título: R$ 2.025,75 - Juros:
R$ 595,57Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 258532/2013 Sacado: SR PAO PANlFICACAO E AI1M
CONGEL l1DA Endereço: R ERMINIO N1COllNI 80 - JARAGUA
DO SUL-se - CEP: 89267-140 Cedente: TEDESCO EQUIPAMENTOS
PARA GASTRONOMIA l1DA Sacador: - Espécie: DMI - W TItulo:
018880-01 - Motivo: falta de pagamento valor; R$ 1.436,50 - Data

para pagaroento: 11/09/2013- Valor total a pagarR$1.545,58 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 1.436,50 - Juros: R$ 3,35 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 45,66

.

Apontaroento: 258500/2013 Sacado: SR PAO PANlFICACAO EAI1M
CONGEIADOS l1D Endereço: R ERMINIO N1COllNI 60 - SANTA
LUZIA- JARAGUADOSUL-se-CEP:89267-140Cedente:FRIGELAR
COMERCIOEDlSTRIBlnCAOSA Sacador - Espécie:DMI - WTItu
lo: 5173608 - Motivo: falta depagaroentovalor: R$ 820,66 - Data para
pagaroento: 1lI09/2013-Valortotal a pagar R$928,03 Descrição dos
valpres: Valor do título: R$ 820,66 - Juros: R$ 1,64 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$45,88

Certifico, que este Edital de Intintação de Protesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povo", na data de 06/09/2013. Jaraguá do Sul
(SC), 06 de setembro de 2013.

ManoelGustavo Griesbacb1àbelião Substituto
Total de títulos publicados: 13
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X ESTADO DE SANTA CATARINA
_"......,'" MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 96/2013. Processo: 29/20Ü-FMS.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: O presente Edital tem por objetivo
a contratação de seguro dos veículos e máquinas da frota Municipal, com
vigência de 20/09/2013 até 19/09/2014, em conformidade com o Anexo 1-

Relação dos veículos da PMJS, Anexo II - Relação dos veiculos do FMS
e demais anexos do edital. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17
de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2Ó02, de 03 de outubro de
2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até
às 08:45 horas do dia 19 de setembro de 2013, na Gerência de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt
nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de

preços e abertura dos envelopes serão as 09:00 horas do mesmo dia, na
sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Valor estimado da

contratação: R$ 244.332,66 (duzentos e quarenta e quatro mil trezentos e

trinta e dois reais e sessenta e seis centavos); sendo: R$112.500,00 (cento
e doze mil e quinhentos reais) para o ANEXO I (PMJS) e R$ 131.832,66
(cento e trinta e um mil oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e seis

centavos) para o Anexo II (fins). lNFORMAÇOES: A íntegra do Edital

poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.

jaraquadosul.sc.qov.br. Jaraguá do Sul (SC), 05 de setembro de 2013.
SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

Errata
Informamos que o nome correto da ta

beliã designada do Tabelionato do Mu

nicípio e Comarca de Guaramirim é Ana

Alice Martinelli Pessoa e não Christa

Inge Hillewagner, como foi publicado
na página 17 da edição de ontem, dia 5

de setembro.

ANAAIlCEMARIlNEillPESSOft,TabeliãDesignada

REPÚBliCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim
ANAAIlCEMARI'INELLI PESSOA,TabeliãDesignada

RuaGerônimoCorrean=Iêê, Telefone: 47-33721494Horário de Funcionamento: 9h às 18h
EDITAL DEFnIMAÇÃO

Saibam tndos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo re
lacionados, ficando os devedores intintados a partir da publicação deste edital a os aceitarou pagar no
tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta es
critanomesmo prazo, sob penade, emnão o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto corresponden
te. A presente publicaçãn se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indícadats) para aceitar(em), ou pagar(em)
ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Gengráfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a

receber a intintação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995,
997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 47631 Sacado: DAVIDAllJSON CARDOSO RIBEIRO CPF: 048.699_639-57 Endereço: 23 DE
MARÇO n' 1644, rroUPAVASUL, 89275-970, Schroeder Cedente: CSM COMPONENTES SISTEMAS E
MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ: 76.840.537/0001-21 Nútnero do Título: 3062019 C Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:BANCODOBRASILSA - AGENerAGUARA
MIRIM DataVencimento: 23/08/2013 Valor: 396,25 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência:
R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47626 Sacado: ERIVALBERAVEI1NO DEARAUJO CPF: 080.953.979-97 Endereço: RuaAlfre
do Pieper n' 172, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ:
OLl49.953/0001-89 Nútnero do Título: 197000666 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: SERGIO SCHUl2E EADVOGADOSASSoc:rADOS DataVencimento: 17/06/2011 Valoe
1.857,14 Liquidação após aintimação: R$12,25, Diligência:R$ 24,50, Condução:R$ 5,00, EditalR$ 22,25

Protocolo: 47452 Sacado: FABRICIO BATISTA CPF: 047.907.289-27 Endereço: BRAm DIREl1D
n' S/N, CENTRO, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANc:rSCO DEREm ME CNPJ:
86.727.989/0001-55 Nútnero do Título: 2019 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DOBRASILSA - AGENerAGUARAMIRlM DataVencimento: 20/08/2013 Valoe
278,QO Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47618 Sacado: LIZAINE ANDREA MUNDEL CPF: 033.517.619-45 Endereço: RUA CAR
LO EGGERT 28 n' 28, CENTRO, 89275-000, Schroeder Cedente: BV FINANCEIRA SIA CEl CNPJ:
OLl49.953/ooo1-89 Número do Título: 251001682 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: SERGIO SCHUl2E EADVOGADOSASSoc:rADOS DataVencimento: 23/06/2010 Valor;
3.238,34 Liquidação após a intintaçãn: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$
22,25

Protocolo: 47441 Sacado: LUc:rANA MAXlMO MAFRA CPF: 052.045.989-oi Endereço: Rua TIfa Ha
ack n' s/n, Guarani Açu, 89108-000, Massaranduba Cedente: CCR· ETIQUETAS lTDA EPP CNPJ:
01.294.796/0001-03 Nútnero do Título: 01704131/04 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indi
caçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 16/08/2013
Valor: 500,00 Liquidação após a intintação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 61,06, Edital
R$22,25

Protocolo: 47381 Sacado: MARmSROIlM ESPANHOL ME CNPJ: 16.876.406/0001-72 Endereço: RUA
JOAO CHAVES CORDEIRO, 37 nO 37, centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: O M COMMAQ COST
ACESSOR l1DA Número do Título: 001161-6 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indíeação
Apresentante: ITAUUNIBANCOSADataVencimento: 15/0812013 Valoe 530,00 Liquidação após aíntí
mação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47558 Sacado: OUVIA ALVES -l1DA - ME CNPJ: 15.700.21l1oool-04 Endereço: RuaVictor
Bramorski n° 530, Centro, 89108-000, MassarandubaCedente: RIO BRANCO EQUIP III)AME CNPJ:
06.952.176/0001-20 Nútnero do Título: 310/4-4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: ITAUUNIBANCOSADataVencimento: 15/08/2013 Valoe 219,75 Liquidação após a inti
mação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47530 Sacado: P.ROSWADOSKI & erA ODA ME CNPJ: 04_881.250/0001-39 Endereço: Rua
Marechal Castelo Branco n' 3600, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: SANlDS FlIRO PA C l1DA
EPP Número do Título: 5006741-01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentan
te: ITAUUNIBANm SA DataVencnnento: 22/08/2013 Valor 366,48 Liquidação após aintintação: R$
12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital R$ 22,25

Protocolo: 47601 Sacado:VAlDERESDARIO CPF: 475.388.569-00 Endereço: 11 DENOVEMEROn°S/N,
CENTRO, 89108-000, MassarandubaCedente:JFAlIlCEBORGA-MECNPJ: 14.998.224/ooo1-49Nútne
ro do Título: 00032/02 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:BANmDO
BRASIL SA - AGENerA GUARAMIRlM DOiaVencimento: 25/08/2013 Valor: 119,00 liquidação após a
intintação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Conduçãn: R$ 37,90, Edital R$ 22,25
Guaramirim, 06 de setembro de 2013.

.
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Municípios destacam
o Sete de Setembro
REGIÃ.O
Desfiles cívicos
movimentam

escolas,
associações
e entidades

Natália Trentini

Na região, milhares de
pessoas devem sair às

ruas amanhã para o desfi
le cívico em celebração ao

Dia da Independência do
Brasil. Faixas, cartazes e

diversos materiais que re

metem ao patriotismo es

tão sendo preparados para
o evento tradicional.

. Uma bandeira gigante
carregada pelos alunos dos
centros de educação infan
til deve colorir a Rua Rei
noldo Rau, em Jaraguá do
Sul. Segundo a diretora da
creche Rosa Maria Donini,
Lade Mércia dos Santos, a
proposta é estimular a re

flexão. "Nesse momento

vivido, com tanta contur

bação, queremos mostrar

que as crianças são o futuro
de nosso país e elas serão

seguidas pela bandeira da

PA\JiIRIOl'lNIlM.\S· Cria,nças da creche Rosa Donini vão levar a bandeira no de�file

paz", comentou.
Durante toda a sema

na, o tema também foi tra
balhado dentro' das salas
de aula. Todos os anos, os

professores procuram no

vas formas de abordagem,
levando as lições históricas
para o cotidiano dos alunos.

Até mesmo as crianças
do maternal, com três a

quatro anos, conseguem
absorver o conteúdo.

"Eles passam a entender

que estão inseridos em

um contexto maior, em

um país. Na roda de con

versa eles reconhecem a

bandeira, trabalhamos o

respeito a pátria e princi
palmente o respeito entre

eles", destacou a professora
Margit Hilbig.

Além da movimentação
no Centro, o Bairro Viei
ra terá seu próprio desfile

neste ano. A escola Alvi
no Tribess organizou urna

ação para valorizar o traba
lho realizado dentro da co
munidade. Alunos, pais e a

Associação Jaraguaense de

Proteção aos Animais (Aja
pra) formam urn grupo de
600 pessoas que passarão
pela Rua Adolfo Tribess.
O destaque vai para a fan
farra da escola, formada
recentemente.

Bairro Guamiranga também realiza ato cívico
Em Guaramirim, o des

file acontece pelo terceiro
ano consecutivo no bair
ro Guamiranga. Pela Rua
Lauro Zimmermann pas
sarão cerca de 1.500 pes
soas representando esco-

las, entidades e empresas.
Os grupos saem da Praça
Serafim José dos Santos e

seguem por aproximada
mente um quilômetro até a
Paróquia São Pedro.

Grande parte dos par-

ticípantes são membros da

própria comunidade, dos

grupos de idosos, clube de
mães, Projeto Pescar da

empresa Dibrape e estu

dantes. Para comemorar os
60 anos da escola estadual.

São Pedro, amaior unidade
do bairro, ex-alunos, pro
fessores e diretores devem
marcar presença. Os Bom
beiros Voluntários e mem

bros dos CfG's da cidade
também integram o desfile.

• Jaraguá do Sul
• Desfile pela Rua Reinoldo
Rau - Início às 9h com saída
em frente ao supermercado
Breithaupt

• Quem vai desfilar: 14°
Batalhão da Polícia Militar,
Força Expedicionária
Brasileira (FEB),
Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais
(Apae), Grupo de Escoteiros

Jacoritaba, Centro de

Educação Infantil Top
Aprendizagem e Catavento,
Colégio Evangélico Jaraguá,
rede estadual e municipal
de ensino e Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai).

.

• Desfile pela RiJa Adolfo
Tribess, bairro Vieira - Início
às 9h com saída da Escola
Estadual Alvino Tribess

• Quem vai desfilar: alunos,
pais e membros da

Associação Jaraguaense
de Proteção aos Animais

• Guaramirim
• Desfile pela Rua Lauro

Zimmermann, bairro
Guamirailga - Início às 9h
com saída da Praça Serafim
José dos Santos (Praça da

Figueira)
• Quem vai desfilar: Escola
Estadual São José, Centro
de Educação Infantil Mamãe
Gansa, Clube Anos Dourados,
clube de mães, grupo de

ginástica da terceira idade,
projeto Hóquei é Cidadania,
Projeto Pescar, Escola Rural
Familiar de Guaramirim

·

(Erfag), Corpo de Bombeiros,
CTGs, empresa Mauriline
e Mauriglass.

• Corupá
• Ato cívico em frente à
Prefeitura às 9h15

• Desfile pela Avenida Getúlio

Vargas - Início às 9h30 com

saída em frente à antiga
Gruta Verde

• Quem vai desfilar: Escolas

municipais e estaduais,
Centro de Educação de

Jovens e Adultos de Corupá,
alunos do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial

(Senai), alunos da Sociedade
Educacional de Santa
Catarina (Sociesc), alunos
do Pronatec, Bombeiros
Mirins, escola de música
Jazz Band Elite, Associação
de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae) e Centro
de Atendimento Especial de
Corupá (Caeco).

• Massaranduba
• Desfile pela Rua 11 de
Novembro - Início às 9h30
com saída em frente ao

supermercado Nosso Ponto
• Quem vai desfilar:
Escolas estaduais e

municipais, CTGs, grupos
folclóricos, fanfarras,
entidades, Associação
Massarandubense de

Proteção aos Animais
e Clube de Carroceiros.

• Schroeder
• Ato cívico em frente à
Prefeitura às 9h

• Desfile pela Rua Marechal
Castelo Branco - Início às
9h30 com saída em frente à
Prefeitura

• Quem vai desfilar: Escolas
estaduais e municipais,
rainha e princesas da

Schroederfest, Cuni Band
Show, grupo de dança
folclórica Schroederland

Volkstanzgruppe, Paróquia
São Vanderlino, Associação
Desportiva Schroeder,
"Associação Schroedense de

Taekwondo, Grupo Pedala

Schroeder, Associação
Comercial, Industrial e
Agrícola de Schroeder,
Associação de Moradores
e Amigos ltoupava-Açu,
Associação Recreativa .

e Esportiva Vitória,
Associação dos Músicos
Profissionais de Pomero
Alma Germânica, Clube
Caça e Tiro Bracinho,
Amigos do Jeep, Bombeiros
Voluntários e Associação
de Serviços Sociais e

Voluntários de Schroeder.

Eveldo

Motogiro volta a ser realizado e prometemuítasmanohras radicais
Três mil motos vão

transformar a pista do Par

queMunicipaldeEventos de
Jaraguá do Sul, hoje, apartir
das 18h. Exposição demoto
cicletas, shows de manobras
radicais e "zerinhos" são
os atrativos para visitantes

que chegam à 190 edição do

Motogiro. O evento acontece

hoje e amanhã e tem entrada

gratuita:. Após o cancelamen
to da edição de 2012, o Mo

togiro retoma commais força
neste ano.OpresidentedaAs
sociação Motogiro Clube de
Motociclismo, Célio Alberto

Eisenhut, espera 25 mil visi-

tantes vindos, principalmen
te, das regiões Sul e Sudeste
do país. No evento haverá 32
estandespara a venda depro
dutos, acessórios e tatuagem.

"Esse é urn evento demo
tos, mas também de Jaraguá
do Sulporque quem participa
é a população da cidade. O

povo espera todo ano e, como

a última edição não aconte

ceu, estão todos alvoroçados
arrumando as motos para
participar", comenta Eise
nhutNesteano,pelaprimeira
vez, oMotogiro fechou paree
ria com hotéis da cidade para
receber os turistas.

As apresentações de "ze
rinho" e manobras radicais
ocorremhoje, às zih, eduran
te todo o sábado, a partir das

. 9h, com a locução de Jacson

Padilha, Também participam
do evento aEquipe Starboys e
os IrmãosTrakinas, deCuriti
ba. A festa será animada pe-

las bandas Pop Band, Torre
de Babel, In Natura, Musical
Free Band e DJs convidados.
Caso o espaço no ParqueMu
nicipal seja insuficiente para
asmotos, aPolíciaMilitarblo

queará a Rua Walter Mar

quardt no trecho em frente
ao evento.

1
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AMA busca apoio institucional
AUTISTAS Entidade defende a aplicação de lei federal para
melhorar os atendimentos às pessoas que sofrem de autismo

Natália Trentini

Para garantir que a lei
federal que institui a

Política Nacional de Prote

ção dos Direitos da Pessoa

com Transtorno do Espec
tro Autista seja cumprida,
entidades que atuam nes

sa área têm coordenado

ações educativas em todo
o País. Em Jaraguá do Sul,
a Associação deAmigos do
Autista (AMA) integrou
essa luta pela conscienti

zação e planeja ações den
tro da comunidade. A enti-

dade cuida atualmente de

54 pessoas.
No último domingo,

alunos e funcionários saí
ram nas ruas para entre

gar material com a lei e
uma fita azul, símbolo do
autismo. Palestras tam

bém serão realizadas nas

instituições do município
, para levar a informação a

todos os setores.

"Queremos que essa lei
saia do papel, que as pes
soas conheçam e saibam

que ela existe", destacou
a diretora da Ama, Tânia

Krause. A principal mu
dança trazida pelas políti
cas é a garantia dos direi
tos do autista que passou a

ser considerada uma pes
soa com deficiência.

A nova legislação fala
sobre acesso aos serviços
de saúde, desde o diag
nóstico precoce ao aten

dimento médico e trata

mento, da necessidade
da inclusão na educação,
moradia, mercado de tra
balho e assistência social.

Segundo Tânia, o autis
mo não é uma deficiência

que semanifesta fisicamen
te. "Afeta o comportamen
to, a parte social, por isso o
autista era visto como uma

pessoa sem limites ou mal
educada. Dessa forma sofre
uma espécie de exclusão",
lamenta.

No município, a dire
tora afirma que o vínculo
da associação com a co

munidade facilita a busca

por incentivos e parcerias,
mas a realidade em ou

tras regiões é diferente. O
fortalecimento dos profis
sionais que atuam na área
também deve acontecer

com a criação de uma fe

deração estadual que cui
dará dessa causa.

Meningite -

Cuidados básicos podem ajudar a evitar a doença
A morte de uma crian

ça recém-nascida por me

ningite bacteriana alertou
Jaraguá do Sul para os

cuidados com a doença. Se
gundo aVigilância em Saú

de, foram registrados neste
ano 11 casos suspeitos da

doença, com sete confir

mações: cinco por vírus,
um por bactéria e um caso

não especificado.
O bebê foi internado

no Hospital eMaternidade
Jaraguá no sábado e fale-

ceu no domingo. Com ape- e investigar, como é de
nas 16 dias de vida, ele não praxe. Não é uma situação
poderia ter tomado a dose alarmante", afirmou o di
contra meningite, dísponí- retor da vigilância munici
vel a partir dos dois meses. pal, Jackson Jacobi.
A morte será investiga- A principal forma de

,

da, o município aguarda prevenção é através da va

apenas a. confirmação do cina, disponibilizada roti
laboratório da Vigilância neiramente pela rede pú-

'

Epidemiológica do Estado. blica de saúde para todas
"O hospital confirmou as crianças menores de dois

a doença, mas precisamos
-

anos. Outras medidas para
desse segundo exame. Va- se proteger é evitar ambíen
mos ver a quanto tempo a tes fechados e com aglome
criança tinha os sintomas ração de pessoas, manter os

ambientes arejados e lavar
as mãos frequentemente
com água e sabão.

Apesar de a doença ser

mais comum em crianças
menores de cinco anos, não
se descarta a possibilidade
de infecção em outras faíxas
etárias, inclusive adultos.
Ela tem como característica
a rápida evolução no'corpo
humano, por isso ao apre
sentar algum sintoma o pa
ciente deve procurar assis
tência médica com rapidez.

Queremos que essa lei

saia do papel, que as

pessoas conheçam e

saibam que ela existe.

Tinia Kmt'lSe.
dir-elora da AMA

�
o
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o QUE ÉAUTISMO
É uma disfunção global
do desenvolvimento que
afeta a capacidade de

comunicação do indiví
duo, de socialização e

de comportamento. Al
gumas crianças, apesar
de autistas, apresentam
inteligência e fala intac

tas, outras apresentam
sérios problemas no

desenvolvimento da

linguagem. Alguns
parecem fechados e

distantes, outros presos
a rígidos e restritos

padrões de comporta
mento. Atualmente já
há a possibilidade de de
tectar a síndrome antes
dos dois anos de idade
em muitos casos.

SINroMAS
Os sintomas mais comuns de meningite são dor de

cabeça e rigidez de nuca associados à febre, confusão
mental, alteração do nível de consciência, vômitos e

a intolerância à luz (fotofobia) ou a sons altos (fonofo
bia). Algumas vezes, especialmente em crianças pe
quenas, somente sintomas inespecíficos podem estar

presentes, como irritabilidade e sonolência.

o QUE E "'ENiNGrre
A meningite é uma inflamação das membranas que re

vestem o encéfalo e a medula espinhal, conhecidas como
meninges. A inflamação pode ser causada por infecções

, por vírus, bactérias ou outros micro-organismos e, menos

comumente, por certas drogas. A meningite pode pôr em
risco a vida em função da proximidade da inflamação com

órgãos nobres do sistema nervoso central, por isso essa

condição é classificada como uma emergência médica.

EDUARDO ,MONTECINO

, '" ComUDidade

Reclamação com rua no Vila Nova
José- Ernesto de Farias tem

67 anos e há 22 anos mora na

Rua Eugênio Piaz, no baírro
Vila Nova, uma lateral do po
pular Morro dos Médicos. Dia
18 de agosto deste ano, quando
fazia a limpeza de um trecho de
dez metros ainda não asfaltado,
escorregou e quebrou a perna
esquerda com fratura exposta.
Naquele dia, com familiares, ele
estava limpando o asfalto cober
to de- restos de macadame que é
colocado pela própria Secretaria
de Obras, deixando a pista in
transitável para pedestres.

Acessar ao último trecho da
via só com veículos traciona-

NA Tl!FtRA Graziela Benkhardt mora em frente à rua sem pavimentação
e que causa transtorno aos moradores por causa do macadame

dos. O motorista do caminhão
de coleta de lixo sobe a rua

em marcha à ré porque não
há como manobrar. Grazie
la Benkhardt, mora na última
casa à esquerda e testemunha
a dificuldade que o marido en-

,

frenta para chegar até a gara
gem da residência. "Tem de vir
acelerado mesmo", contou.

A sogra Luzia é testemu

nha de dois acidentes en
volvendo veículos, um deles
entrou na propriedade dela
e outro despencou do alto
da rua sobre uma casa. A
rua tinha ligação com outra

via próxima, a Carlos Sbar-

delatti, porém a passagem
está fechada desde as chuvas
torrenciais de 2011. "Depois
disso, nem a varrição voltou a

ser feita", reclamou José Er

nesto, que se locomove apoia
do em duas muletas.

Na Secretaria de Urbanis
mo a informação, ontem, era

de que a área onde as duas ruas
eram interligadas pertenceria
à Prefeitura e que uma vistoria
seria feita hoje para constatar,
uma edificação provavelmente
irregular sobre o trecho. Quan
to ao trecho sem asfalto .da rua
Eugênio Piaz não houve anún
cio de uma solução.
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Dupla armada invade e

assalta loja na Figueira
teve acesso ao cofre e le-

funcionários e

clientes nos fundos

Bandidos trancaram vou pequena quantia em

dinheiro. Os bandidos

Comandante do 14º BPM, Gonçalves examina a

nova espingarda com o presidente da Associação, Vilmar Maas

do estabelecimento

Débora Remor

Funcionários e clientes
de uma loja da Ilha da

Figueira, em Jaraguá do
Sul, foram surpreendidos
por dois homens armados,
pouco depois do meio-dia
de ontem. Um deles se

passou por comprador até
mostrar o revólver calibre
3B para um grupo de pes
soas e anunciar o assalto.
Ele perguntou sobre o di
nheiro do cofre e a loca

lização do estoque. Três
funcionários e dois clien
tes foram trancados em

um banheiro nos fundos,
onde ficaram por cerca de
20 minutos.

"Eu nunca senti tanto

medo", disse um dos re

féns, ainda abalado pe
los momentos que ficou
sob a mira de uma arma.

Como o gerente não esta
va no local, a dupla não

roubaram notebooks e

outros produtos eletrôni
cos, mas o valor do preju
ízo ainda não havia sido
contabilizado.

Vizinhos da loja assal
tada viram a dupla car

regar os produtos em um

veículo Corsa Sedan bran
co rebaixado, e uma moto
cicleta que dava cobertura
ao crime. A Polícia Militar
fez rondas pela região mas
ninguém foi localizado.
Esta é a terceira vez em

menos de um ano que o

estabelecimento é alvo de
ladrões. No final do ano

passado, os bandidos ser

raram parte da porta de
alumínio durante a noite

para entrar no local e co

meter o furto.
,"

ALVO Locai já
foi roubado três

vezes nos últimos
meses, mas esta
foi a primeira vez

em que houve
reféns envolvidos

Quatro pessoas mor

reram em um acidente na:'

noite de quarta-feira, na
SC-10B, próximo a divi
sa entre Massaranduba e

Blumenau, no BairroHo!Í<;;
pava. Um Polo, placas "â.�.
Rio do Sul, teria forçado.
uma ultrapassagem e co->

� lidido frontalmente com"
iI��--

um Uno, de Antônio Pra-
dono Rio Grande do Sul,
segundo informações da

. - ...- Polícia Rodoviária Esta
dual. O motorista do Polo,'
de 25 anos, foi socorrido
com ferimentos graves e

encaminhado ao hospital
de Blumenau.

O condutor do Uno,
Generoso Ferreira, de 31,
e o passageiro Antônio da
Silva Filho, de 40, mor
reram na hora. Os outros
dois ocupantes do veículo,
Daniel Antônio de Almei
da, de 19, e Leandro Sil
veira dos Santos, de 25,
morreram ao chegar no

Hospital. As quatro víti
mas trabalhavam no ramo

da construção civil.
Outros dois veículos,

um Logus e uma Rava,
acabaram envolvidos no

acidente, mas os ocupan
tes não se feriram. Os
Bombeiros Voluntários de
Massaranduba e o Samu
de Guaramirim e Jaraguá
do Sul ajudaram a socor-

rer as vítimas.

EDUARDO MONTECINO

LÚCIOSASSI
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Empresários doam armamento à PM
Quatro armas foram doadas

oficialmente pela Associação Em

presarial de Corupá (Aciac) à Poli
cia Militar, na tàrde de ontem. As
duas pistolas de choque Spark e

duas carabinas CT.30 foram com

pradas por R$ 20 mil com doações
de empresários. Os policiais mili
tares que atuam em Corupá ainda
precisam passar por treinamento'
para utilizarem o armamento, que
segundo o comandante da PM,
José Luis Gonçalves da Silveira,
deve ocorrer em breve.

O primeiro aporte, deR$ 4 mil,
foi feito em setembro do ano pas
sado e veio do Clube de Trilheiros
Bananalama. "Achamos interes-

sante que a PM tivesse essas ar

mas para atuar na nossa cidade e

colaboramos, assim como a corpo
ração sempre apoiou os eventos",
disse um dos fundadores do Bana-
nalama, Fabiano Rosá.

,

Durante a entrega, o presiden
te da Aciac, Vilmar Maas disse
torcer para que o armamento não

precise ser utilizado, "mas se for
necessário, ele está a disposição".
"Foi um bom momento, em que a

comunidade se uniu para alcançar
este resultado. Agora aguardamos'
as quatro viaturas que foram pro
metidas para Corupá pelo secretá
rio de Segurança, Cesar Augusto
Grubba", reforçou.

G
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Homem sobe
e cai do trem

Um homem de 41 anos
se feriu ao tentar pegar
uma carona com o trem,
na manhã de ontem, em
Guaramirim. O pedes
tre tentou subir no últi
mo vagão da composição
em movimento e caiu de
uma altura de três metros,
próximo ao terminal ro

doferroviário, no Centro,
por volta do meio-dia. Na
queda, ele sofreu um cor

te e fraturas no tornozelo

esquerdo. A vítima foi so
corrida pelos Bombeiros
voluntários e encaminha
da ao Hospital Padre Ma
thias Maria Stein.

se-I08

Colisãecausa
. quatromortes' .
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Basquete de Jaraguá faz a finalna
Olesc contra o time do Joinville
CLASSIFICAÇÃO
Restando apenas
mais dois dias

de competição,
município faz boa

campanha na 13ª

edição dos Jogos
Lucas Pavin

Obasquete masculi

no, comandado por
Milton Mateus, venceu

Blumenau por 62 a 49 e

garantiu uma vaga na fi
nal que será disputada na

tarde de hoje contra o ri
val Joinville.

No naipe feminino,
as meninas triunfaram
sobre São Bento do Sul

por 55 a 37 e estão na

semifinal. Sob o coman

do de Luiz Carlos 'Ka

dylac', o voleibol mascu
lino derrotou Chapecó
por 3 sets a o e também

avançou para a semifinal.
Com uma goleada por 6

a 1, o futsal masculino co

mandado por Augustinho
Ferrari bateu São José e

está na final.
Por outro lado, assim

como a natação, atletis

mo, karatê e ciclismo, que
no começo da semana

encerraram suas partici
pações na competição, foi
a vez das modalidades de
tênis de mesa, handebol e
xadrez voltarem para Ja

raguá. Este último fechou
com cinco medalhas, sen
do uma de prata e quatro
de bronze.

Já o handebol que pas
sa por um processo de re

formulação, atingiu o seu

objetivo que era se clas
sificar para o Olesc e de
forma inesperada foi mais
adiante e passou para a se

gunda fase. "Foi uma cam-

panha além da expectati
va. O grupo é muito novo,

onde as meninas tem mé
dia de 14 e 15 anos, mas

mesmo assim, mostraram
muita qualidade. Nosso

objetivo é todo para 2014,

quando amaioria delas te
rão 16 anos e vamos brigar
pelas primeiras posições
no Olesc", disse o técnico
Ademir de Oliveira.

Restando apenas mais
dois dias de competição,
Jaraguá do Sul aparece
com boa campanha na

13a edição dos Jogos da
Juventude Catarinense

(Olesc), que acontece na

cidade de Caçador, no

Meio-Oeste de Santa Ca

tarina, principalmente
nos esportes coletivos.

Tênis demesa
Com a mesma propos

ta de renovação na equipe,
o tênis de mesa se despe
diu da competição sem

nenhuma medalha e es

pera colher bons frutos no
futuro. "A FME traçou um

projeto de massificação da
modalidade em Jaraguá
e através disto, vamos ter
mais destaques e melho
res resultados em compe

tições pelo Estado. Os alu
nos que vieram participar
do Olesc treinam apenas
há cinco meses e apesar
do curto tempo, eles tive
ram boa evolução e ama

durecimento durante os

jogos", afirmou o treina
dorVolnei Nass.

Apesar dos bons re

sultados nos esportes co

letivos, o município não

conseguiu ter o mesmo

desempenho individu
almente e terminou esta

quinta sem conquistar ne
nhuma medalha.

FOTOS HENRIQUE PORTO/AVANTE!

VITÓRIA Meninos do

basquete masculino
comemoram a vaga
conquistada para a final

Os alunos que

participaram da Olesc

treinam apenas há

cinco meses.
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Peladão terá 24 equipes
na briga pela competição
FU SAL Além da categoria masculino, cinco times se inscreveram na

disputa feminina. Jogos acontecem entre 16 de setembro e 8 de novembro

mínima para o jogador, técnico
ou qualquermembro da equipe
será de 720 dias de afastamen
to das competições da FME.
Outro ponto importante é que
não poderão participar atletas
que tenham sido inscritos, es
tejam atuando ejou tenham
atuado em qualquer Federação
de Futsal do País ou Exterior
no ano de 2013.

O certame inicia no dia
16 de setembro e vai até 8 de

novembro, e os jogos serão re
alizado na Arena Jaraguá du
rante a semana à noite e aos

sábado à tarde.

Lucas Pavin as equipes participantes. Em

jogo, premiação em troféu e

medalhas aos quatro melhores
colocados. A equipe mais disci
plinada, o artilheiro, e a defesa
menos vazada também serão

agraciados com troféus.
O sistema de disputa da pri

meira fase entre as mulheres
será de pontos corridos, jogan
do todos contra todos, onde os

quatro primeiros avançam para
a semifinal. Já no masculino,

foram feitos seis grupos com

quatro times cada, no qual se
classificam para a segunda fase,
os dois primeiros colocados de

cada chave emais os quatrome
lhores índices técnicos.

Para diminuir os casos de

agressão no esporte amador,
um ·tópico no regulamento do

campeonato chama atenção e

serve de alerta para os atletas.
Em caso de violência contra

arbitragem ou outros, a pena

Foi realizado na quarta
feira o congresso técnico

do Campeonato Peladão, o

Aberto de Futsal de Jaraguá do
Sul. Neste ano, 24 equipes no

masculino e cinco no feminino
se inscreveram na competição
organizada pela Fundação Mu
nicipal de Esportes, que visa
incrementar o futsal amador
e promover a integração entre

FAVORITO Kaiapós, do goleiro Paulinho, é um dos principais candidatos ao título do Aberto de Futsal de Jaraguá,do Sul

ADJaraguá
CSM vai jogar contra o Concórdia pelo Estadual de FutsaI

Apesar de ter o Corinthians

pela frente nos playoffs da liga
Nacional, a AD Jaraguá (CSMj
Pré-FabricarjMannesjFME) tem
um importante compromisso na

próxima segunda-feira (9), pelo

Campeonato Catarinense da Di

visão Especial. Em partida válida
pelas quartas de final da compe
tição, a equipe comandada pelo
técnico João Carlos Barbosa, o

Banana, enfrenta o Concórdia, às

20h15, no Centro de Eventos de da liga. Vamos preparar bem a

Concórdia. O jogo da volta ocorre equipe para alcançar um bom re

no dia 12 (quinta-feira), na Are- sultado na casa deles para depois,
.

na. "É um adversário qualificado, em casa, contar com o apoio da
tanto é que também está classi- nossa torcida para chegarmos a

ficado para as quartas de' .fiinal I, seIlilifinal�'1 disse-Banana..

ícícross

Estadual
em Jar3guá

Neste final de semana aEquipe
Jaraguaense de BicicrossjFME or
ganiza a 40 Etapa do Campeonato
Catarinense de Bicicross na Pista.
A competição tem início neste do

mingo (8), a partir das uh, e acon
tece na Pista do ParqueMalwee. O
evento deve reunir cerca de 50 'bi
kers' de várias cidades do Estado e
a premiação é através de troféus e

medalhas.

Nacional

Jogos Escolares
da Juventude

As equipes jaraguaenses de
futsal masculino (Colégio Evan

gélico Jaraguá), vôlei masculino
(Valdete Piazera) e badminton,
com Welyngton Wiltuschnig
(Jangada), iniciaram suas cami
nhadas nos Jogos Escolares da

Juventude, que este ano é reali
zado na cidade de Natal, no Rio
Grande do Norte. A competição
reúne crianças de 12 a 14 anos.

Juventus

Reforços vêm
do amador

Vislmdo adisputadaCopaSan
ta Catarina, o Juventus anunciou
nesta semana mais cinco jogado
res que farão parte do elenco para
a competição. Trata-se do goleiro
Rodrigão, do zagueiro Jacenir e

dos meias Marcelinho, Mineiro
e Douglas. O curioso é que todos
estes jogadores não são profissio
nais e atuam no futebol amador
de Jaraguá do Sul e região.

Bocha

Campeonato
Jaraguaense

A fórmula de disputa da pri
meira edição do Campeonato Ja

raguaense de Bocha, que começa
no próximo dia 10, foi definida na

noite desta terça-feira, durante o

congresso técnico. A competição
conta com 21 times inscritos, divi
didos em três chaves de sete, onde
classificam-se os dois primeiros
de cada grupo. Além disto, os três
terceiros colocados disputam entre

si para avançar apenas dois para a

segunda fase que é eliminatória.
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Basquete do
Brasil sofre
com dispensas
PERDAS Técnico Ruben Magnano lamenta as ausências de
sete jogadores de nível internacional durante a Copa América

Ovexame da seleção
brasileira na Copa

AJnérica, eliminada logo
na primeira fase com qua
tro derrotas e nenhuma
vitória, ainda está dando
o que falar. E nesta quin
ta-feira, o técnico Ruben

Magnano voltou a atacar

os jogadores que pediram
dispensa da competição.

"Eu praticamente não
tive pedidos de dispensa
em quatro anos na Argen
tina. E agora me encontro

com um monte de jogado
res que pedem dispensa.
Gostaria de encontrar uma

explicação daqueles que

realmente querem repre
sentar a seleção. Eu acho

que facilmente quatro
atletas tinham que estar

aqui (na Copa América)",
disse o argentino.

Anderson Varejão, Le
andrinho, Nenê e Marqui
nhos pediram dispensa
por falta de condições físi
cas. Tiago Splitter alegou
cansaço, enquanto Lucas
Bebê eVitor Faverani prio
rizaram as negociações
com as franquias da NBA.

"Acho que esse foi meu

grande déficit, não ser con
vincente para que um cara

fale 'sim, eu vou'. Eu tive

'sim' que virou 'não'. Fico
com dor. Porque nesta his
tória, não estou falando de

gente machucada, a última
palavra vem do jogador de
querer ou não representar
seu país. Então fico com

muitos sinais de interroga
ção", completouMagnano.

Sem uma das qua
tro vagas diretas da Copa
América, o Brasil precisa
ser convidado para o Mun
dial de 2014, em Madri.

Anderson Varejão,
Leandrinho, Nenê e

Marquinhos alegaram
falta de condições físicas.

F-I

Futuro deMassa na Ferrari é indefinido
O brasileiro FelipeMas

sa disse nesta quinta-feira,
em Monza, palco do GP da
Itália no próximo domingo,
que seu futuro na Fórmula
1 depende de Stefano Do-

menicali, chefe de equipe
da Ferrari. "Acho que a

pergunta sobre meu futuro
deveria ser feita para Stefa

no", indicouMassa durante
a entrevista coletiva oficial

da FIA. Ele afirmou, além
disso, que o "carro foi mais
competitivo em Spa do que
na Hungria", e que isso é

algo "importante" para a

Ferrari.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO • TURNO

P J V E D GP GC SC A%

�=

33 189 6 3 34 24 1061

3° Grêmio 31 189 4 5 23 17 6 57

4° Botafogo 30 17 8 6 3 27 19 8 58
1

5° Corinthians 29 18 7 8 3 19 8 1153

6° Internacional 27 17 6 9 2 28 24 4 52

7" Goiás 26 18 6 8 4 19 21 -2 48

8° Coritiba 25 17 6 7 4 20 17 3 49

9° Bahia 23 18 6 5 7 18 23 -5 42

10° Vitória 22 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 19 22 '-3 40

13° Atlético-MG 21 17 5 6 6 17 21 -4 41

14° Criciúma 20 17 6 2 9 22 28 -6 39

15° Vasco 20 17 5 5 7 26 32 -6 39

16° Fluminense 19 18 5 4 9 21 26 -5 35

'fi
18 7 16',18

reta 15 10 19 27
20' Náutico 8 16 2 2 12 9 29 -;!O 16

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

18"RODADA

Terça-feIra, 3/9
Goiás 2x0 Grêmio

Quarta-feira, 4/9
Atlético-PR 2xl Santos

Flamengo 2xl Vitória
Portuguesa 2xl Ponte Preta

IntemacionallxO Corinthians

Atlético-MG 2x2 Fluminense

Bahia lx3 Cruzeiro

Ontem5/9*
Botafogo x Corítiba -·19h30
São Paulo x Criciúma - 21h

Náutico x Vasco - 21h .

* Resuitados não foram divulgados
porque os jogos encenraram depois
do fechamento desta edição.

.', Lider do campeonato
Classificados para a Ubertadores

Rt!baIxacIoS'Pàtaa Série B
lanterna do campeonato

ANÁLISE Magnano acha que não foi convicente o suficiente para manter atletas

Lesionado Reunião Recusou
Dos dois jogadores do

Corinthians que deixaram o

gramado lesionados contra

o Internacional, o lateral es
querdo Fábio Santos é o que
mais preocupa no clube.

Enquanto Cássio deve se re
cuperar a tempo de enfren
tar o Náutico, o ala admitiu

que as dores dificilmente

permitirão sua presença no

Pacaembu, no domingo.

Na próxima terça-feira,
dirigentes do Grêmio estarão
reunidos na sala do presiden
te Fábio Koff tratando de um
assunto de interesse nacional.
Em pauta, o fim do limite de
três estrangeiros inscritos por
partida no Brasil. Aprincípio,
a mudança seria apenás para
2014, mas não é descartada
a possibilidade de entrar em

vigor ainda nesta temporada.

O jovem atacante Vi

nicius, de 20 anos, ainda
não pensa em fazer carrei
ra na Europa. O jogador
do Palmeiras revelou nesta

quinta-feira que recusou

uma boa proposta da Itália,
porque sua maior ambição
neste momento é devolver
o alviverde paulista à Série
A e conquistar ao menos

um título no centenário.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO - TURNO 20'RODADA

Coi. Time P J V E D GP GC SGA%
HoJe,6/9

Chapecoense 40 19 124 3 36 17 1970
Ceará x São Caetano -19h30

Paraná 36 19 106 3 32 13 1963
Avaí x Oeste - 19h30

Sport 31 19 101 8 33 31 2 54
América·RN x Figueirense - 19h30

5ó Joinville 31 19 9 4 6 32 20 12 54
Chapecoense x Boa E.C. - 21h50

6° Boa E.C. 31 19 8 7 4 19 19 O 54
Bragantino x Joinvilie - 21h50

7° Avaí 30 19 8 6 5 27 23 4 52
ASA x Paysandu - 21h50

. América-MG x Guaratinguetá -

8° Figueírense 29 19 9 2 8 37 32 5 50 21h50
9° Icasa 28 19 9 1 9 27 35 -8 49
10° América-Mê 27 19 7 6 6 30 28 2 47 Sábado,7/9
11° Bragantino 26 19 7 5 7 19 19 O 45 Atlético-GO x Palmeiras - 18h15
12° Ceará 23 19 5 8 6 24 24 O 40 Paraná x ABC - 21h
13° ASA 22 19 7 1 11 23 32 -9 38 Sport x Icasa - 21h
140 Oeste 22 19 6 4 9 1830 -1238
15° Guaratinguetá 21 19 6 3 10 22 31 -9 .36
16° Atlético-GO 20 19 6 2 11 17 26 -9 35

Cà'êfã.'
Paysándu \5 7 33

o América-RN 194 6 9 -1231
20° ABC 14 19 3 5 11 15 32 ·1724

I.

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
I J P.C - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. Lanterna do campeonato
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TROCO NA TROCA. VALORIZAÇÃO DO SEU CARRO. Antes de comprar compare.

R$
Corsa Classic 1.0 12006
Básico

.900 R$28.900
Gol G5 1.6 120Q9
Básico

R$26.800
Corsa Sedan Premium 12009
Completo

Corsa Classic 1.0 12011
AC + OH + TE -F DT

R$Sl.400·
Focus Hatch 2.012011
Aut. Completo

R$42.800
Saveiro Cross 1.612012
Completo

R$43.000
New Beetle 2.0 12008
Aut. Completo + Teto

R$68.000
Jetta Variant 2.512070
Completa

Troco na troca. Valorização do seu carro.

Antes de comprar compare.

6 MESES DE 1000/0
GARANTIA* REVISADOS

GARANTIA
DE PROCEDENCIA

CaraguáAuto Elite FINANCIAMENTq 6O,VEM ATE A

Promoções válidas até 07/09/2013. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. •Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Garantia 6 meses: veículos acima de 2008 com revisões periódicas realizadas pela n v

Caraguá Auto Elite e dentro das normas do código consumidor. Imagens meramente ilustrativas. Qualquer percentual de desconto invalida .

a presente promoção. Caragu6 Auto Elite'
A escolho perfeitoTECNOlOGlAAI.EMÃ GrupO Auto Elite 40 CII1OS'" credibilidcrckt. _.CI&Ifo.Jit••",m.br BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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