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Tragédias
nas estradas

Massaranduba

Fim do recesso de
julho é encaminhado
Na primeira votação, vereadores
aprovaram a proposta de término das férias
de 15 dias em julho. Projeto passarápormais .

umavotação, na semana que vem. PÁGINA 6

Para a região
Celesc anuncia
R$ 30milhões
Presidente da empresa confirma

a ampliação das três subestações
existentes e a construção demais duas.
MERCADO, PÁGINA 8

Quatro pessoasmorreram no

último final de semana em Corupá.
Em um dos acidentes, na BR-280,
foram três vítimas fatais. PÁGINA 20

Audiência pública debate
.. .,

a Lei do To amento
POLÊMICA Evento, que será realizado hoje, na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, vai

discutir propostas de alteração nas normas que tratam sobre a preservação de prédios históricos.

:MDC

Cultivo saudável

Moradores da localidade de João Pessoa, em Guaramirim, se uniram para montar uma horta orgânica e aumentar a renda. PÁGINA 7
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Psicoterapeuta

A medida
da carapuça

--

Num mundo cheio de pressa e compromissos, as

pessoas erram. Por julgamentos precipitados antes
das ações, por inépcia ou pelas interpretações baseadas
em seus conteúdos. Erram. Sentimentos traem lógica,
projeções emocionais tendem a tampar a realidade.

Sempre afirmo aos meus pacientes que é necessário
amenizar a culpa sobre si, principalmente se não há má
intenção. Quem deveria sentir culpa, em geral, não sen
te; por sua vez, os inocentes se condenam facilmente.

A culpa sentida pelas pessoas tem origem nas tra
dições- judaico-cristãs, nos pressupostos de doutrinas
que lucram quando convencem as pessoas que nasce

mos com um pecado, um erro na origem (e as igrejas
chamam para o recall). Aí, os padrões sociais engessa
dos, a necessidade de dualizar o certo e o errado, o bem
e o mal, fazem o resto do serviço, neurotizando muitas
pessoas por seus "erros".

O que se julga como erro pode ser uma chance de

.

reflexão. Pior que o erro é tentar calar quem o desnuda,
como Salman Rushdie e o Islã, como Diogo Mainardi e
o PT. Quando apontam incongruências sociais, a maio
ria beira o fascismo, sente o nefasto desejo de querer
calar o que ameaça o status quo. Tendência humana de
crer que "o inferno são os outros". Mas "de, tudo que é
humano, nada me é estranho", dizia Nietzsche.

Algo vai mal quando o erro está apenas "no outro";
nunca em mim, ou nos "meus iguais". Nossos ódios,
fantasias e preconceitos se projetam nas opiniões dis
cordantes (ou em seus donos), numa fuga niilista da
realidade doída, mas viva, no galope da ilusão utópi
.ea em defender "nossas verdades". Como no filme "A

VILA", de Shayalaman, a verdade pode estar além dos
muros. Refletir erros é melhor que negá-los.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

parae redacao@ocorreiodopovo.com.br

Serviços
Obras no sistema pluvial

Os trabalhos de instalação dos tubos para
dois sistemas de drenagem de águas pluviais lo
calizados nas ruas Luís Alves de Lima Silva, no
Centro, e Bertha Weege, entre os bairros Barra

do Rio Cerro e Jaraguá 84 devem ser finalizados
essa semana, segundo previsão da Secretaria de
Obras. Somente no primeiro semestre deste ano

foram_produzidos pela Semob 7.421 tubos, entre
os diâmetros 0,30; OAO; 0,60; 0,80 centímetros,
1 e 1,5 metro. Deste montante foram colocados

6.904 tubos (6,9 quilômetros) com valor do in
vestimento: de aproximadamente R$ 340 mil:

t .IA!.

COMENTÁRIO

Não se limiie!
vou falar de uma frase que

acabei de ouvir; antes, toda
via, vou dar umas voltas. Santíssi
mo, como é raro ouvir uma frase

que preste, uma idéia que valha
a pena escutar na televisão. Na
televisão? Em qualquer lugar. As
pessoas andam se repetindo na

mesmice de suas mentes apouca
das. Claro, se entende. Leitura é

para poucos, pensar exige tempo
e ousadias, crescimento e idéias.
E de onde isso vai sair se as pes
soas andam muito "ocupadas" ...?

Na frase que ouvi, foi num pro
grama de tevê, num desses canais
mais "clássicos", um sujeito dizia

que há dois vícios - ou seriam vir
tudes? - que diante deles ninguém
se dá por satisfeito: é ter ambição
por dinheiro ou por saber. Se você
correr atrás do dinheiro como oxi-

feito com o que sabe? Quanto
mais uma pessoa estuda e lê por
prazer mais ela quer ler e saber.
E mais observa que sabe.muito

pouco. Só os pífios
-

da vida se

dão por satisfeitos.
-

Vou dar um exemplo pes
soal. Estudo inglês, só por pra
zer, vício, há décadas, décadas.
Por prazer. E a cada dia mais
me "desespero" com o que não
sei. Expressões�, idiomáticas,
por exemplo, 'sao inesgotáveis
e absolutamente indispensáveis
para a compreensão e a fluên
cia no idioma. E o que dizer dos
"verbos frases"? Enfim, preci
samos entender que ninguém,
jamais, poder-se-á dar-se por
satisfeito com o que sabe. Se o

fizer, será um frouxo, um limi
tado da vontade.

-

lUIZ CARLOS PRATES
gênio de sua vida, nenhum mon

tante o deixará satisfeito. Vale o

mesmo para o saber. E era aqui
que eu queria chegar.

O que mais vejo é gente se

dando por satisfeita com o que
sabe e com o trabalho que cos

tuma realizar. - Ah, estou há 25
anos neste negócio, tenho mui
to pouco ou quase nada mais a

aprender! Ou, pior que isso, o su
jeito enfaticamente diz que não
tem mais nada a aprender.

Deixemos o dinheiro de
lado, fiquemos no saber. Quem
nesta vida pode dizer-se

_

satis-

• Cinzas
O sujeito ia no carro da frente, não o quero chamar

de vagabundo, seria muito forte, ia coma janela aberta
e volta e meia batia a cinza do cigarro para fora do car
ro. Cinza "voa" nos arredores de que estiver por perto.
Será que um vagabundo desses, desculpe, quis dizer

sujeito, não sabe que isso é crime contra o ambiente e

a educaçâoi'Será que ele ou ela não sabe que ao fazer
isso revela o seu nada existencial? Vale o mesmo para
os porcos que tossem ou espirram perto dos outros sem
proteger a boca e o nariz. Imundos.

• Ela
O título devia ser "elazinha". Era uma garotinha,

de uns quatro anos. Estava com o pai e a mãe num

paradeiro de estrada, BR-282 para Lages. Lá fora
uma caminhonete Nissan, da família. A guria pediu

de tudo um pouco para a mãe, dessas mães "moder
nas", dengosas, nulas, sem nada por dentro. A mãe
deu algumas balas à guria, e desligou-se. A menina
olhou para os lados e, ninguém vendo, botou um

pacote de bonequinhos dentro da roupa, acho que
das calcinhas. Quatro anos. Você acha que ela vai se
emendar? Vai nada, já é ladra e ladra safada será pelo
resto da vida. Culpa coletiva: da educação dos pais e

do caráter-da pequena ladra.
• Falta dizer

Veja este trecho de uma fala do filósofo chinês
Confúcio: - "O bom exemplo tem uma influência

que, embora imperceptível, é, de fato, irresistível. É,
portanto, da maior importância colocar os homens
corretos em posição de autoridade ... " Confúcio, be
beu! Aonde vão se achados esses tais "homens"?
Nem debaixo da cama ...

EDUARDOMONTECINO

os BALÕES VÃO CHEGAR
Jaraguá do Sul terá o céu mais colorido a .partir da
próxima sexta-feira, quando começa o campeonato de
Balonismo Marisol. Nesse dia alguns balões irão decolar
da Arena, a partir das 14 horas. No sábado e domingo
começa oficialmente o campeonato. Os locais e horários
das decolagens serão divulgados minutos antes do início
das provas. Não serão realizados voos comerciais para o

público em geral. São esperados nove balões. Paralelo a

esse evento será realizado o campeonato de Voo Livre.

Evento

Feijoada da bocha
oClube de BochaArduinoPradi realizanodia 21 de

setembro a tradicional feijoada. O evento será realizado
a partir das nhgó, na sede. O clube fica localizado na

Rua Dolorata Pradi, 100, no Bairro Jaraguá Esquerdo.
o valor é de R$ 15 por pessoa. Contato com 9909-3167.

Ação
Lions CÍub promove
evento beneficente

O Lions Club Cidade Industrial de Jaraguá do
Sul promove no próximo sábado, dia 14;uma coste

la de chão. O evento é beneficente à campanha para
ajudar pessoas carentes com problemas de visão. O
valor é R$ 25 por pessoa. O evento será na Recre
ativá da Caixa Econômica Federal, na Rua Prefeito
José Bauer, Vila Rau. Informações: 3275-3555.
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CHARGE EDITORIAL

Não dá mais
Mais uma família chorou a perda

. .
de uma pessoa querida, que teve

a trajetória da vida interrompida por
um ato de total desrespeito às leis. A
morte da jovem Pâmela Eduarda Tava
res, de apenas 12 anos, revela o quanto
a sociedade precisa evoluir no respeito
às leis de trânsito.

Não dá para tolerar motoristas em

briagados circulando pelas ruas. Isso é
um desrespeito total às demais pesso
as. É inadmissível termos a estatística
das mortes aumentando a cada ano.

Motoristas como o que causou essa

tragédia diariamente são flagrados
pela Polícia Militar.

E esse cenário de dor não é nenhum
fato novo. É reprisado constantemente.

A combinação álcool e direção continua
sendo uma prática comum nas ruas e es

tradas da nossa região. E isso revela que
mesmo com todas as orientações, estar à
margem da lei �melhor do que cumpri-la.

Para evitar isso, nada mais do que
necessária a repressão policial dura e

intolerável contra condutores alcooliza
dos. O problema é que a lei ainda abre
brechas para safar quem está errado.

"
Pessoas que bebem e depois dirigem
não têm noção do risco que representam.

Não dá mais para aceitar esse tipo
de comportamento. Essas pessoas que
bebem e depois assumem o volante
não têm o mínimo de noção do risco
que elas represéntam à comunidade.
Por isso, não valorizam a vida alheia.

Somente terão noção do quanto
são perigosas, quando forem causado
ras de mais uma tragédia. E pelo jeito
que está, mais vidas perdidas serão
choradas. Lamentável.

, -b.
Fale conosco
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* Os artigos e opiniões assinados não retratam
....

necessariamente o posicionamento dojornal, sendo
de inteira responsabilidade de seus autores .

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

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

tOBITUÁRIO
LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04795
12 82.097 360.000,00
22 75.618 51.000,00
32 27.067 36.750,00
42 95.577 17.100,00
52 28.497 15.000,00

QUINA
SORTEIO Nº 3285
04 - 08 - 22 . 30 - 63

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1381
01·08-17-18-33
38·41 - 44 - 46 - 49
57 . 58 - 59 - 65 - 82
84 - 89 . 91 - 96 - 98

MEGA SENA
SORTEIONº 1528
04 - 13 - 15 - 19 - 36 - 58

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1209
Primeiro Sorteio
05 . 08 . 28 . 33 . 43 . 46
Segundo Sorteio
09 - 24 . 30 . 34 - 47 . 50

• DURELÉIA PEREIRA

morreu sexta-feira, dia 6, em
Guaramirim. Ela tinha 58 anos
e deixou enlutados esposo,

LUBAWISKI GASDA

morreu na quinta-feira, dia 4,
em Jaraguá do Sul, Ela tinha 74
anos e deixou enlutados filhos,

filhos, genros, noras, netos, noras, genro, netos, bisnetos,
demais parentes e amigos.O - demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado sábado, sepultamento foi realizado
ás 9 horas. O féretro sairá da Igreja sexta-feira, no Cemitério de

EvangélicaAssembleia de Deus . Poço Grande.

Madureira,parao Cemitério de • IVO MARQUARDT
PoçoGrande. morreu no ultimo sábado.,
•VALDIRWURGUES dia 7, em Corupá. Ele era o

morreu na quinta-feira, dia 4,
em Jaraguádo Sul. Ele tinha 50
anos e deixou enlutados a esposa,
filhos, genro, mãe, irmãos,
demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado sexta
feira, no cemitériomunicipal.
·GERTRUDES

diretor administrativo da

Câmara d';Vereadores de
Corupá. Ele-tinha 55 anos e

deixou enlutados a esposa, um

filho, neto, demais parentes
e amigos. O sepultamento
foi realizado no domingo, no
Cemitério Municipal.

Evento

Palestra com
Luiz Carlos Prates

" Quando o dólar estava

barato, reclamavam
que a indústria estava mal.

Agora que o dólar subiu
vão continuar
reclamando?

O jornalista e colunista do O Cor
reio do Povo, LuizCarlos Prates é con
vidado do 70 Encontro Regional de
Jovens Empreendedores para falar
sobre o tema "O poder do entusias

mo", dia 19 de setembro. A palestra
jantar é organizada ·�lo Núcleo de
Jovens Empreendedores Acijs-Apevi
e vai ocorrer na Associação Recrea
tiva Weg, às 19h30. O investimento
é de R$ 45,00 para nucleados, R$
60,00 para associados e de R$ 85,00
para' os demais interessados. Infor
mações e confirrriações de presença
pelo telefone 3275-7016 e pelo e-mail
eventos@acijs.com.br.

Fernando
Pimentel,
ministro do

Desenvolvimento,
Indústria e

Comércio Exterior
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Negherbon critica inércia de Colombo
D evoltado com a tragédia envolvendo
.fu adolescente Pâmela Tavares, de 12

anos, morta na noite de sexta-feira, após ser
atropelada por um motorista embriagado,
na SC-uo, o vice-prefeito de Jaraguá do
Sul, Jaime Negherbon (PMDB), criticou
o governador Raimundo Colombo (PSD)
pela inércia. O acostamento na rodovia
é obra aguardada desde 2003. A melho
ria foi anunciada diversas vezes, mas até
agora não saiu do rol de promessas. No

caso de Pamela não se sabe se a estrutura
teria impedido o crime, já que o moto
rista estava embriagado, porém, muitos
casos seriam evitados se a segurança fos
se prioridade de Estado. Ainda filiado ao

PT, Jaime por duas vezes ajudou a fechar
a estrada que liga Jaraguá a Pomerode e

mais tarde pediu votos a Raimundo Co
lombo defendendo esta bandeira. Hoje,
diz que se arrepende. "É uma vergonha,
este governo não está fazendo nada. Espero

que o PMDB não esteja com Colombo na

próxima eleição e, se estiver, eu não faço
campanha", avisa. A ausência do governa
dor nomunicípio também gera insatisfação
de aliados. A previsão é de que na volta da

China, Colombo faça uma excursão a todas
as Secretarias Regionais. Por aqui, a dívida
dele cresce, envolve recursos para os hos

pitais, infraestrutura e a liberação do Fun

dam, além da concretização da obra de du
plicação do trecho urbano da BR-280.

Reunião no DnitOntem e hoje
Construção de viaduto no entroncamento da BR-280 com a Rodovia doArroz,

rotatória no acesso ao Bairro Guamiranga, viaduto no trevo de acesso a Massaran
duba, túnel ou passarela na passagem para a VIla Progresso, construção de mureta

.

para divisão dapista, com rotatória no trecho próximo à Fameg e lombada eletrônica
no acesso ao bairro Recanto Feliz. A lista de reivindicações endereçada ao Departa
mento Nacional de Infraestrutura (Dnit), em fevereiro de 2009, leva a assinatura do
Conselho de Líderes Comunitários, União Jaraguaense deAssociações deMoradores
e Associações de Moradores de Guaramirim. Até hoje, nada!

IMÓVEIS -r-

ETAi
I www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100

A curva na Saúde
Apesar do discurso unânime de

que é preciso investir mais em pre
venção e atenção básica para dimi
nuir os custos na cadeia final do setor
de saúde, os dados historicamente
comprovam como é difícil mudar
esta curva. Relatório entregue ao
Tribunal de Contas do Estado mos

tra que de janeiro a abril deste ano, a
Prefeitura de Jaraguá do Sul investiu
R$ 33 milhões em assistência hos

pitalar e ambulatorial contra R$ 2,
7 milhões em assistência básica. Em
todo o ano de 2012, foram R$ 56 mi
lhões para procedimentos hospitala
res e ambulatoriais contra apenas R$
8 milhões em atenção básica.

Contratação
� .

temporana
Conforme a coluna tinha anteci

pa:do, a Secretaria da Saúde publi
cou edital para contratação tempo
rária e 'emergencial de sete médicos
clinicas gerais e um médico do tra
balho. Os profissionais selecionados

. irão suprir a carência nas unidades
de saúde até que seja possível preen-

II ieher,cDlq;uwu kQmm:n®t�<a.ds.

Secretário Lia Tironi (PSDB), representan
tes das associações empresariais da região e os

prefeitos têm reunião agendada hoje com o su

perintendente do Dnit, João José dos Santos. Na
pauta, a duplicação da BR-280 de Jaraguá a São
Francisco do Sul. Aprevisão é de que a ordem de

serviço seja assinada nesta semana, com possí
vel presença da presidente Dilma Rousseff (PT).

Desfile pela
Independência

Critérios na
habitação

Secretário de Habita
ção, Antonio Marcos da
Silva (PMDB), deve ir à
Câmara nos próximos
dias explicar os novos

critérios de seleção dos

programas de moradia

popular. O texto foi reti
rado da pauta na última
semana. Um dos temores
é que ao adotar como pri
meiro critério a renda, o
município acabe deixan
do de lado quem há anos

espera por um lar.

O prefeito Dieter Janssen (PP) teve a companhia em

peso do primeiro escalão do governo nas comemorações
pela Independência do Brasil, no sábado. Os protestos pre
vistos para o dia não interferiram na solenidade.

TERÇA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2013

EM FOCO
Com as inscrições para chapa do

PT encerrando na quarta-feira, João
Fiamoncini, possível candidato,
resolveu ir a Brasília. O que não

quer dizer que o grupo do vereador
tenha fechado acordo com Marcel
Salomon, mas muitos passos foram

dados nesse sentido.

• • •

Fiamoncini sabe que para seu

futuro político enfrentar uma eleição
interna não é muito inteligente.
Além do mais, com este gesto
de aproximação, acalmaria as

alas mais radicais do partido.
• • •

Ontem, de um petista histórico:
"está fechado, o Marcel será o

presidente, mas certeza disso só
no fim do prazo para as inscrições".

Campeão de diárias
Segundo dados obtidos no site da

Câmara, o presidente da Casa, José de
Ávila (PSD), foi o campeão de despesas
com cursos e diárias de janeiro a julho
deste ano. Só com os dois itens, somando
os dados do gabinete pessoal e da presi
dência, foram desembolsados R$ 7.790.
E desde ontem quem está em Brasília
são os vereadores João Fiamoncini (PT)
e Jocimar Lima (PSDC). Eles participam
do 60 Congresso de CâmarasMUnicipais
e ficam na capital até quinta-feira à noite.
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Semana va

paramensaleiros
o maior julgamento da

história do Supremo Tribu
nal Federal (STF) pode ter

seu desfecho esta semana,
com a prisão de 23 con

denados por participar do

esquema do mensalão. A

decisão sobre um novo jul
gamento será tomada pelos
ministros amanhã, quando
continuarão julgando o em

bargo apresentado por De
lúbio Soares. Se for aceito,
além de Delúbio, outros dez
réus podem apresentar o

novo recurso. São eles: João
Paulo .Cunha, José Dirceu,
José Genoino, Marcos Va

léria, Kátia RabelIo, Ramon
Hollerbach, Cristiano Paz,

José Salgado, João Cláudio
Genu e Breno Fischberg,
estes dois últimos benefi
ciados com redução de pena
na semana passada, porque
o STF reconheceu que errou
no cálculo das condena

ções. O pior cenário para os

condenados, considerado o

mais provável por juristas
de todo país, é a rejeição
dos embargos pelo Supre
mo. Na prática, isso signifi
ca que o Ministério Público
Federal poderá pedir a pri
são imediata dos condena

dos, alegando não. haver
mais recursos disponíveis.
As prisões, nesse caso, ocor
reriam na sexta-feira.

Projeto de reforma
Entidades lideradas por OAB e

CNBB entregam hoje ao presidente da
Câmara dos Deputados, Henrique Edu
ardo Alves (PMDB-RN), proposta de
reforma política, incluindo voto em lista
em dois turnos e financiamento público
com doação de pessoas físicas. Sem as

assinaturas necessárias para um proje
to de iniciativa popular, o grupo obteve
apoio .de parlamentares para antecipar
a apresentação do texto. O objetivo é
acelerar a tramitação da proposta, per
mitindo que seja votada a tempo de
valer para as eleições de 2014, embora

quase ninguém acredite nisso.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Descompasso
O presidente do Senado, Renan

Calheiros (PMDB-AL), cobra agilidade
da Câmara dos Deputados e reclama
"de falta reciprocidade nas votações".
O Senado aprovou 34 dos 36 projetos
da "agenda positiva" pós manifesta

ções de junho. Desses, 20 ainda estão

parados na Câmara. Entre os projetos
parados estão o que torna corrupção
crime hediondo; o que proíbe cônjuge
ou parente de ser suplente de senador;
e o que reduz o número de assinaturas
para apresentação de projetos de ini
ciativa popular.

Desvio de verbas
Chegaa R$ 1 bilhão o volume de recursos que a Polícia Federal

, suspeita ter sido desviado do Tesouro por meio de corrupção, nas
administrações municipais, autarquias e repartições estaduais em
todo o país. Pela primeira vez na história, segundo o comando da

corporação, as investigações de crimes do colarinho branco suplan
taram as ações contra o tráfico de drogas e o contrabando. Entre

janeiro e agosto deste ano, a caça aos malfeitos com verbas públicas
foi responsável por 20,7% do total de missões desencadeadas pela
PF. Ações contra o narcotráfico somam 16,9% dos casos.

Controle frouxo
O projeto da Lei de DIretrizes Orçamentárias (LDO) do governo

federal enviado ao Congresso, que valerá para o ano que vem e co

meça a ser votado amanhã, suprimiu trechos que instituem tabelas
da Caixa Econômica Federal e do Departamento Nacional de Infra
estrutura de Transportes (Dnit) como referências de preço para li

citações rodoviárias e de construção civil. As mudanças atendem ao

lobby das empreiteiras, que estão entre as principais financiadoras
de campanhas e, nos bastidores, pressionam pela flexibilização ..

·roÚTICA
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Petrobras espionada
A Petrobras também foi alvo da Agência Nacional de Se

gurança dos Estados Unidos (NSA). A denúncia foi feita no

"Fantástico", a partir de documentos vazados pelo ex-agente
da CIA, Edward Snowden, atualmente exilado em Moscou.

Os documentos - todos sigilosos - jogam por terra o argu
mento do governo americano de que arNSA se dedica exclu
sivamente a combater o terrorismo.

Segredos do pré-sal
A espionagem à Petrobras coloca em risco segredos tecno-

<lógicos estratégicos da companhia na exploração' do pré-sal.
De acordo com especialistas, um dos interesses do governo
americano decorre do fato de a Petrobras ser líder mundial na

exploração e produção de petróleo em águas ultraprofundas.:
Além disso, os EUA estariam interessados em saber o real po
tencial das reservas de petróleo no pré-sal existentes tanto no
Brasil como na costa oeste da África, já que isso pode trazer
mudanças na geopolítica mundial do petróleo.

Deficientes podem
ter estatuto

Um estatuto voltado a pessoas com deficiência está
em fase final de elaboração no Congresso. O docu
mento prevê alterações tanto no Código Civil, dando
direito a deficientes intelectuais a se casarem sem ter

autorização dos .pais ou da Justiça, quanto na Lei de

Cotas, com a inclusão de pequenas e médias empresas'
na obrigação de empregar pelo menos um deficiente.

As melhores oportunidades em empréstimos
consignados para servidores públicos,

de catarinense para catarinense.

ir 0800 '8 0506'.
SANTINVEST - opçÃO 1 - CRÉDITO PESSOAL -

HllIálÍllde�liJde�asallllÔ3i$1lâl!lí'iJSISTEMA FINANCEIRO
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Só falta uma votação
para anular o recesso
MASSARANDUBA Vereadores aprovaram,
em primeiro turno, projeto que elimina as
férias de julho. Falta mais uma votação

Carolina Veiga do originalmente em 2012

e rejeitado durante votação
em plenário. Este ano, com

autoria do vereador Mauro
Bramorski (PSD) e co-auto
ria dos parlamentares Sílvio
Mainka (PSDB) e Suzane

Reinke, o texto foi reapre
sentado em 4 de fevereiro.

Se Massaranduba apro
var em segundo turno o fim
do recesso em julho, Jara
guá do Sul será o único mu

nicípio da região a continuar
com o período de férias. Pelas
emendas aprovadas nos mu
nicípios da região, osperíodos
de recesso nas casas legislati
vas de Corupá, Schroeder,
Guaramirim, Jaraguá do Sul
e Massaranduba ficam da

seguintemaneira:

Di aprovado em primei
r ra votação o projeto de
emenda à Lei Orgânica de
Massaranduba que reduz
em 25 dias o período de
recesso parlamentar dos
vereadores. A proposta de

extinção do recesso no mês
de julho recebeu oito votos

favoráveis e seguirá para se

gunda votação em 10 dias.
Dos nove parlamentares,
apenas Geraldo Michelluzzi

(PR), foi contrário.
Michelluzzi justificou o

voto contra por acreditar

que o vereador não pode ser
equiparado ao trabalhador
comum. "Se for para nos

igualarmos ao trabalhador
comum, precisamos ter di
reito a receber 130 salário e

adicional de 30% de férias,
que não temos", justificou.
Como oposição, o vereador
atacou. "ESse recesso não vai
mudar em nada. A priori
dade do povo de Massaran
duba é médico no posto de

saúde", concluiu.
A presidente do legisla

tivo de Massaranduba, Su
zane Reinke (PSDB), espera
que a proposta seja aprova
da também em segunda
votação. "Podemos não ter

unanímidade, mas estamos

confiantes de que consegui
remos cumprir nosso objeti
vo", afirmou.

O projeto que preten
de acabar com o recesso do
mês de julho foi apresenta-

Mass�'uba
Se aprovado em segundo

turno, o período de recesso

dos vereadores será de 31 de
dezembro a 10 de fevereiro.
As sessões ordinárias serão
realizadas de IOde fevereiro
a 31 de dezembro. No total,
de 55 dias de férias, os verea
dores passarão a ter 30 dias.

Compá
Em Corupá, o recesso

parlamentar reduziu de 90
para 45 dias. Anteriormente
à aprovação do fim do reces
so parlamentar em julho, as
sessões legislativas ocorriam
de 15 de fevereiro a 30 de ju
nho e de IOde agosto a 15 de
dezembro. A partir de 2014,
elas serão realizadas de 1 de

SEM1�AR10 CATAR!NENSE DE .

AGROECOLOGIA
E PRODUÇÃO ORGÂNICA
CAM'HHOS PAIRA COiilSOlHiAÇÃO

EDUARDO MONTECINO

POSIÇÃO Na sessão de ontem, o único voto contrário
à proposta foi do vereador Geraldo Michelluzzi (PR)

fevereiro a 15 de dezembro.

Schroeder
Em Schroeder, o período

de férias foi transferido dos
meses de julho e distribuído
entrejaneiro e fevereiro. Pela
Lei Orgânica, anteriormente
as sessões ordinárias eram

realizadas de 20 de janeiro a

15 de julho e de IOde agos
to a 20 de dezembro. ·Com a

aprovação do fim do recesso

no meio do ano, a partir de
2014 as sessões ocorrerão
de 4 de fevereiro a 20 de
dezembro. Pelas contas, os

vereadores continuam com

45 dias de férias, com a dife

rença de que, agora, elas são
no início do ano.

Gnaramirlm
De 75, os dias de férias

dos vereadores no municí

pio foram reduzidos para 30.
Anteriormente, o período
legislativo era de IOde feve
reiro a 30 de junho e de lO de
agosto a 15 de dezembro. A

.

partir de 2014, será de 10 de
fevereiro a 31 de dezembro.

Jaraguá do Sul
Em Jaraguá do Sul as

sessões continuam a ser re

alizadas com intervalo de 15
dias nomês dejulho. Iniciam

.

dia IOde fevereiro e seguem
até 16 de julho, continuando
de IOde agosto a 22 de de
zembro. Ao todo, o período
de férias perfaz 53 dias.

F���euA JNSCRfCAo. P!R!IP!P�.I
Local: CUT - Central Única dos Trabalhadores
Ponta das Canas - Florianópolis I SC

INSCRIÇÕES GRATUITAS!

Acesse: www.semlnarioapo.com.br
Dúvidas entre em contato: semlnarloal'otagmall.com
ou através dos telefones� (48) 3039-0013 ou 3039-0113

VAGAS UMITADASI

Saúde

Médicos contratados
em regime de urgência
<, A exigência da Prefei
tura de Jaraguá em exigir
dos médicos da rede públi
ca o cumprimento dós ho
rários resultou na saída de
oito profissionais do ser

viço. Para repor os profis
sionais omunicípio lançou
um edital para a contrata

ção de novos profissionais.
Em virtude disso, a ofer

ta por consultas acabou
diminuindo nas unidades
de saúde. "É lógico que en

quanto a gente não recom

por as equipes, não tem

como manter a demanda.
Nas consultas da atenção
básica vai haver uma demo
ra, mas nos procedimentos
de urgência e emergência os
encaminhamentos continu
am os mesmos", destacou
o secretário de Saúde, Ade
mar Possamai.

A medida de exigir o

cumprimento de horário
foi tomada em diversos

municípios da região, se
guindo o Termo deAjusta
mento de Conduta (TAC),
firmado com o Ministério

CONTRAÇÃO
TEMPORÁRIA
E EMERGENCIAL
DE MÉDICOS
Inscrições na Secretaria
da Saúde, de 23 a 27 de

setembro, das 8 às 11 horas
e das 13 às 16 horas. Para
médicos clínicos gerais
20 horas (três vagas) é
oferecido R$ 4.721,82,
como salário base. Para
médicos clínicos gerais 40
horas (quatro vagas), R$
·9.443,65. E a remuneração
do médico do trabalho, para
20 horas semanais (uma
vaga), será de R$ 6.345,77.
Edital disponível no site
www.jaraguadosul.sc.gov.br

Público. O Sindicato dos
Servidores Públicos des
taca que todas as classes
devem trabalhar de acordo
com o horário estabelecido
em contrato. "É obrigató
rio, defendemos o que está
na legislação e não pode
haver diferenciação entre

os servidores", comentou o
presidente Luiz Schorner.

Os médicos que deixa
ram os cargos trabalhavam
no apoio às consultas por
demanda. Segundo Possa

mai, nenhuma unidade fi
cou desassistida. Entretan
to, em todomunicípio existe
necessidade de contratação
de 20 médicos para preen
cher as vagas nas unidades
e completar as equipes dos

prontos atendimentos mé
dicos ambulatoriais.

"A contratação tem

porária é uma ação para
tentar reverter essa situa

ção. Nossa expectativa está
voltada para o concurso

público. Esperamos que os

profissionais participem da

prova", disse o secretário.

"
É lógico que enquanto a

gente não recompor as

equipes não tem como

manter à demanda.

I
I

Ademar Pcssamal,
secretário de Saúde

PROMOçAo:

....
PATROCINIO: Eletrobras

It1BNDES

� "BTROÍUlAS
. 60anol

CAIXA
.

Confira as entidades que apoiam este evento em�

www.semlnarlciapo.com.br
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Cultivo orgânico ajuda famílias
GUARAMIRIM Moradores da comunidade de João Pessoa

são orientados sobre o plantio de verduras sem agrotóxicos

Débora Remar

'l Terduras e legumes orgânicos estão
V transformando a vida de morado
res da comunidade de João Pessoa, em
Guaramirim. Quatro famílias receberam
orientação e agora começam a colher os
frutos e ver o retomo financeiro que este

tipo de atividade pode trazer.
Asmudas de alface, repolho, rúcula e

almeirão foram cuidadas com a dedica

ção de pais. Durante as semanas de frio

intenso, Valdair Pereira e o filho Leonar
do, de 15 anos, cobriamcadapé comurna

garrafa PET à noite e retiravam ao ama

nhecer . "Por isso a geada não matou as

plantas", contou a esposaMaria Ferreira
Silvestre Pereira. Outro truque utilizado
pela família foi colocar urn espantalho e

pendurar CDs entre os canteiros. "Serve

para afastar pássaros, como sabiá e jacu,
pois na plantação orgânica não USaInOS
nada de agrotóxico", explicou Pereira.

Ele agora se dedica exclusivamente
aos canteiros de hortaliças, e abandonou
por completo a profissão de pedreiro.

ai
., Jaraguá do Sul: 473275-0808 Av. PrefeitoWa IdemarGrubba.1346-Baependi

Maria ainda trabalha como diarista, mas
isso devemudar em breve. "Com o curso,
nós aprendemos até a calcular o valor do
tempo que dedicamos à roça. Pela quan
tidade que plantamos, que nem é muita,
podemos conseguir urna renda de até R$
8milpormês.Agora nós somos empreen
dedores rurais", disse orgulhosa.

O curso foi promovido pelo instrutor
do Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar), Marcos Stürmer durante

quatro dias, no programa que teve o apoio
da Prefeitura de Guaramirim e da Secreta
ria de Desenvolvimento Regional (SDR).
Neste período ele ensinou às famílias em

quais oshorários asmudas devem sermo

lhadas, como fazer a correção de solo e a

proteção com forragem, osmétodos de co
lheita e cálculos de gestão. "Nós aprende
mos na teoria e na prática e em urnmês já
estamos colhendo alface e almeirão.O ins
trutor negociou com a Ceasa e todo mate
rial produzido já tem venda garantida.
Nesta primeira semana recebemos uma

média de R$ 100 por família, e olha que
é só a primeira leva", comemorouMaria.

EDUARDOMONI'ECINO

Agricultores se unem para cuidar da horta
feita com apoio técnico do Senar para incrementar renda

Certificação
o próximo passo para as

quatro famílias é transformar
a Associação de Moradores
em Associação de Produtores

Agrícolaspara conseguir aCer
tificação Orgânica. "A comuni
dade do João Pessoa se empe
nhou muito e é tratada como

projeto piloto para que sirva
de inspiração para outras", ex-

plicou a gerente deAssistência
Social, Trabalho e Habitação
da SDR, Tânia Dantas, incen
tivadora do projeto.

"Quando fomos visitar a

localidade percebemos que
eles não têm acesso ao trans

porte público, a maioria tinha
.

trabalho informal e a autoes

tima das mulheres e crianças

era muito baixo. O objetivo
do projeto era dar condições
de trabalho e renda para essas
famílias e elas demonstraram
interesse e se dedicaram mui

to", contou Tânia. Para agre
gar ainda mais valor ao tra

balho dessas pessoas, começa
amanhã urn curso de criação
de galinha caipira.

Po er 1.,erIs
Slumenau • Sal. Camboriú • Jaraguá do Sul

jOinville • Florianópolis' .São José
*Exoneroção de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontuação numérica entre OS modelos do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da
j.D.Power. O estudo'foi baseado emmais de 6500 respostas de proprietários Que avaliaram 52 modelos de veículos de passeio no Brasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site www.jdpowerdobrõsil.com.Fonte:J.o.PowerandAssodates.Mais Alta Satisfação Respe iteGeral do Cliente paro fabricantes de veículos de passeio. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro n' 010/2012. limites de velocidade.
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Dia dos Pais não ajuda varejo

ERC o
CiILMAR DE OLIVEIRA

Psicólogo
• Psicoterapia • Distúrbios de Aprendizagem

• Avaliação Psicológica.
Consultório - CEPPSI - Clínica de Psicologia

AGORA EM NOVO ENDEREÇO:

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

Celesc anuncia investimentos
o presidente da Celesc Cleverson Siewert garantiu a

empresários de Jaraguá do Sul e região investimentos de
R$ 30. milhões até 2018. O objetivo é atender o aumento
de consumo de energia. A afirmação foi feita ontem, du
rante a reunião da Acijs e Apevi, no Centro Empresarial..
O presidente da Celesc assegura um aumento de 80.% na

capacidade de fornecimento, com o objetivo de suportar o
crescimento previsto para a região nos próximos do anos.

Do pacote de investimentos consta a ampliação das três

subestações existentes, construção de duas novas subesta
ções e novos alimentadores. "São projetos que levam em

conta a chegada de novas empresas à região, que exige no
vas linhas de transmissão em baixa, média e alta tensão",
assinalou Siewert. Apresidente daAcijs, Monika Conrads,
lembrou que a comunidade vem aguardando nos últimos
anos novos investimentos no setor de energia elétrica, e a

demora na atenção aos pleitos que vêm sendo feitos pode
comprometer o crescimento da economia regional. "Esta
remos acompanhando o desenvolvimento deste plano de
investimentos", reiterou. O presidente da estatal disse que
.laraguá do SUl representa mais de 3% do sistema elétrico
do Estado, hoje com 2,5milhões de unidades.

Popular,mas com padrão
Internet e telefone com fibraótica é uma das novida

des que a Proma Construções introduziu no Condomí
nio das Árvores, empreendimento do programa Minha
CasaMinha Vida, localizado no bairro João Pessoa, em
Jaraguá. São quatro prédios construídos em parceria
com aWPAParticipações, com o objetivo de proporcio
nar aos trabalhadores da Weg moradia fixa e próxima
ao local de trabalho. O imóvel vem merecendo atenção
especial do empresário Paulo Rubens Obenaus. O pro-

. jeto beneficia 224 fanúlias assistidas pelos programas
da Caixa e da Prefeitura, em área de 18mil metros qua
drados (a.ooom- como área de preservação) e amplo
espaço livre entre os blocos. "É um empreendimento
que qualifica a opção pelos financiamentos populares,
com qualidade que não fica nada a dever em relação a

construções demais requinte, pela funcionalidade e uso

demateriais de alto padrão", afirma. De olho nesta faixa
de clientes, a Proma já prioriza outros investimentos.

As altas do dólar e da infla- relação ao mesmo mês de 20.12.

ção e o. momento econômico de Na comparação com julho, o cres
dúvidas no País novamente afe- cimento foi de apenas 0.,0.1%. No
taram o. movimento no varejo e, acumulado. do ano, o período ja
desta vez, nem mesmo as vendas neiro-agosto 20.13 registrou que
do Dia dos Pais foram suficientes da de 2,21% com relação aos oito

para reverter os números negati- primeiros meses do ano passado. ResponsabilidadeTécnica
Vo.S do mês. Conforme a Federa- A boa notícia ficou por conta da Consultoria para indústrias de alimentos

ção de CDLs de Santa Catarina, o inadimplência. Após dois meses Carne temperada e a segurança aUmentar

cen:rio. resultou numa queda de eII_l ascensão, o. ín�ice voltou a., (41} 9�2.1-55�11 anjo,lb@gmaU.tom4,9.�. I���., Y�!l;çl�� ..4�. .l�·g'?�.tQI. �mJ. .. " ,ç��r.�. ftÇRlill�m.?J�4.�· - �. __.� - • . -_

Leandro Henriques Anjo
M'
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+9,0% 28.AGOSTO.2013

+0,2% 9.SETEMBRO.2013

1.295,30 SETEMBRO.2013

+0,93% 9.SETEMBRO.2013
+1.26% 9.SETEMBRO.2013
PETR4 18.17 +2.31%
VALE5 33.07 +2.70%
BVMF3 12.75 +1.59%

0,5210 10.SETEMBRO.2013

·1,64% US$ 117,160
+0,04% US$1387,440

COMPRA VENDA VAR.

2,2765 2,2780 ·1,14%
2,2000 2,3400 -0,85%
3,0157 3,0173 ·0,8%
3,5715 3,5733 ·0,99%
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Jaraguá.naABAV
Jaraguá do Sulmarcou presen

ça na Feira de Turismo das Amé
rica (Abav), que encerrou no fim
de semana em São Paulo, com a

participação de 2.70.0. expositores.
Diretor de Turismo Fenísio Pires
Júnior comemorou a integração
dos segmentos organizados do se

tor no município, como o Vale dos
Encantos Convention, os núcleos
de Gastronomia e Hospedagem e

Prefeitura. "Já recebemos milha
res de turistas a negócios, fomos
descobertos por grandes eventos

como o Femusc e UFC, temos a

primeira área rural tombada pelo
patrimônio histórico nacional,
agora precisamos potencializar
os esforços para firmar a região
como destino", destaca.

Schroederfaz
diferente

Enquanto o normal seria a

fogueira de vaidades prevalecer,
na vizinha Schroeder um bom
exemplo de convivência política
que privilegia os interesses maio
res do município. Há quatro anos

ex-prefeitos e vice-prefeitos se

- reúnem em colegiado informal
com o objetivo de dialogar com
o prefeito e vice em exercício de
mandato. Hilmar Hertel, prefei
to no período de 1993 a 1996, diz
que o propósito maior é oferecer
a experiência de quem já este

ve no poder. A próxima reunião
é em outubro e possivelmente
no cardápio vão estar questões
como o crescimento populacional
e a falta de investimentos em in
fraestrutura para acompanhar o

crescimento da cidade.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Bárbara Elice

OS poderes Executivo e

Legislativo querem ou

vir a população sobre a atual
lei municipal que protege os

bens históricos. Para isso;
acontece hoje, às 17h30, urna
audiência pública na Câmara
de Vereadores. A comunida
de terá espaço para contri
buir com a comissão especial,
que deve propor mudanças
na legislação até o fim do ano.

A Lei 1.854, que dispõe
sobre a proteção do patrimô
nio histórico, cultural, arque
ológico, artístico e natural de

Jaraguá do Sul foi escrita em

1994. Portanto, o principal
objetivo da audiência é fazer
uma revisão geral dessa lei,

.

para adequar as regras à de
. manda atual.

Segundo o integrante da

comissão, Jair Pedri, a comu
nidade reclama, com frequ
ência, sobre a burocracia do

processo, a falta de incentivo
e o impedimento das refor
mas estruturais. "A cidade

precisa expandir e a lei do
tombamento, que nós somos
a favor, não pode ser urn im
peditivo. Não podemos en-

velhecer a cidade, impedir a
expansão do nosso Centro.
Mas quem vai dizer isso é a

comunidade", diz. Os verea

dores João Fiamoncini e Eu
gênio Juraszek também estão
na comissão. Além da comu

nidade, participam do debate
entidades como a Ordem dos

Advogados do Brasil, Insti
tuto de Arquitetos do Brasil,
Associação dos Engenheiros
e Arquitetos de Jaraguá do
Sul, Conselho de Arquitetu
ra e Urbanismo, Associação
Empresarial de Jaraguá do
Sul e Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia.

Conforme Pedri, urn dos

pontos mais importantes a

serem discutidos é o artigo
27, que exige a análise do
Conselho Municipal do Pa
trimônio Histórico, Cultural,
Arqueológico, Artístico e Na
tural (Comphaan) antes de
modificar qualquer imóvel
com mais de 40 anos. A su

gestão é que esse limite seja
expandido, restringindo-se
a edificações mais antigas.
Como resultado, o número de
processos e o tempo de análi-

se seriam diminuídos.
Para o chefe do setor de

Patrimônio Histórico da Fun

daçãoCultural, EgonJagnow,
o debate sobre a questão dos
40 anos é urna "tempestade
em copo d'água", porque a

maioria desses imóveis não
é tombada. Ele acrescenta

que o processo costuma de
morar até 45 dias e a fila de
espera não é grande. Jagnow
participou da elaboração da
lei em 1994 e conta que esse

artigo serviu para cessar as

reformas deliberadas daque
la época - e para que outros
imóveis não tivessem o mes

mo fim do Hotel Central. Até
o momento, Jaraguá do Sul
conta com 53 imóveis tomba
dos pela leimunicipal.

O presidente do Compha
an, Leone Silva, esclarece que
o limite de 40 anos apenas
filtra as propostas de tomba
mento. A análise, que define
se algo será transformado em
patrimônio histórico, baseia
se na relação do item com os

acontecimentos históricos, as
caracteristicas arquitetônicas
e a contribuição com a cul
tura local, por exemplo. "A
nossa cidade está c����J?p.?! ri

isso causa a especulação imo
biliária. Esse é urn interesse
monetário, mas a cidade e a

comunidade não podem, em
função disso, perder a sua

história. Não pode perder
a sua tradição, a história de
como foi construída e como

chegou até aqui", afirma.
De acordo com Silva, as

principais sugestões que o

Comphaan apresentará na

audiência são: mais incenti
vos fiscais e a autorização de
transferência do potencial
construtivo. A primeira per
mitiria compensar os pro
prietários dos bens tomba
dos com benefícios como a

isenção de tributos, em con

trapartida aos gastos com as

reformas. A segunda sugere a
possibilidade de transferir o
direito de construir para ser

executado em outro lugar.
Atualménte, os benefí

cios oferecidos são a isenção
do IPIU e a possibilidade de
receber recursos do Fundo
Municipal de Cultura para
financiar o restauro. "Esse é
urn momento para avançar,
modernizar a lei e criar ins
trumentos que ainda não te
mos", orienta .f��W?"Y{: t,! I. ' I. I a........__�M'?

EDUARDO MONTECINO

COl'U.pa

lVI:us�u promove
atividades em
setembro

O Seminário Sagrado Coração de Jesus
promove quatro ações culturais nomunicí
pio nesta, semana. Hoje e amanhã ocorre a

oficina do Programa de Capacítação'Muse
ológica, em:parceria com a Fupdação c;ata
rinensé de Cultura (FCC). Na quinta-feira,
o belga,autor do livro "Na OutraMargem",
Philippe Debled palestra sobre a experi
ência de ser urn ex-dependente químico.
O evento acontece às 19h, no Teatro José

Anchieta, com entrada gratuita.
Do dia 22 a 29, o Museu Irmão Luiz

Godofredo Gartner integra a 7a Prima
vera dos Museus, do Instituto Brasileiro
deMuseus{Ibram). Para atender aatema
deste ano, "Museus Memória e Cultura
Afro-Brasileira", será montada urna ex

posição de desenhos de estudantes de
três escolas municipais. Para encerrar o

mês, no dia 29, às 14h, acontece no teatro
-

a "Mostra daCulturaAfro-Brasileira". Po
esias, coralde música africana e capoeira
serão á.J;>�esentados, como apoio (],o,1\1o-
vime � .•, ÇQnseiênciaNegraqoyq:l� do
Itap oconevi) e de Célia Limq:.

'.
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Graduado em Comunicação Soeial- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Critica Cinematográfica � daniell.cinema@gmail.com

Daniel Medeiros

Bling Ring - A Gangue de Hollywood
A temática da Juventude sempre
l"\esteve presente na filmografia
da cineasta Sofia Coppola, ainda que
normalmente associado a outro tema,
como depressão (As Virgens Suicidas),
solidão (Encontros e Desencontros)
ou relações familiares (Um Lugar
Qualquer). Em Bling Ring - A Gangue
de Hollywood, a diretora volta-se
novamente ao seu assunto favorito,
associando-o dessa vez à futilidade.
Escrito pela própria Coppola com
base no artigo de Nancy Jo Sales, o
roteiro acompanha a rotina de um
grupo de jovens de classe média
alta de Los Angeles que decide
assaltar as casas de celebridades de
Hollywood visando assim se aproximar
daquelas pessoas que eles idolatram.
A história é baseada em um caso

real que aconteceu em 2009, mas
Sofia escolheu mudar os nomes dos
personagens para não contribuir ainda
mais para o "sucesso" da gangue.
A ideia de futilidade é vista logo no

início da trama, quando uma mãe

preocupada em passar bons valores
para as filhas baseia-se nas "filosofias"
do livro "O Segredo" como forma
de guiar sua família. Já em outro

momento, uma das jovens ladras"
.

pergunta (preocupada) se Lindsey
Lohan falou alguma coisa quanto ao

fato deles terem assaltado a sua casa.

Clique animal

E não é por acaso

que a celebridade
mais "desejada"
dentro daquele grupo
é Paris Hilton, ou
seja, alguém que não
fez absolutamente
esforço nenhum
para ser famosa - e a

socialite parece não
ter entendido a crítica
social proposta por
Copolla, uma vez que
aceitou participar do
longa e ainda cedeu sua

casa para as filmagens.
Porém, se o conceito da crítica social
parece bem estabelecido, a execução
mostra-se um tanto falha. Optando
por uma abordagem superficial - o

que combina com a personalidade dos
seus personagens - Coppola cria uma
narrativa rasa, que não se preocupa em

explorar aquele universo que ela está
retratando. Trata-se de uma proposta
interessante, mas cuja execução não
funciona tão bem.
Da mesma maneira, o estilo
"econômico" de filmagem da diretora
rende alguns momentos memoráveis -

como o assalto visto todo em um plano
geral do lado de fora da casa -, mas

parece um pouco cansativo em certos
momentos. E as longas sequências de

festas, assaltos e excessos, apesar de
retratarem bem a rotina do grupo, se
tornam repetitivas, uma vez que não
levam a narrativa a lugar algum.
Nesse sentido, Bling Ring - A .

Gangue de Hollywood tem todas as

qualidades (e defeitos) de um trabalho
de Sofia Coppola, sendo indicado
(principalmente) para aqueles que
já conhecem e que gostam da sua

li filmografia.
Direção: Sofia
Coppola. Elenco:
Katie Chang, Israel
Broussard, Emma
Watson, Claire
Julien, Taissa
Farmiga, Leslie

.:.��;;-- Mann.

XUXU É dócil
e precisa de um

lar para ser feliz!
Macho, porte
médio, vacinado
e será castrado.
Contato: Clínica
Filhotes &

Mascotes,
através do
telefone:
3373-6946

FlFr Posso ser sua melhor
amiga? Sou dócil e adoro
brincar. Estou castrada e espero
um lar amoroso. Contato:
Terezinha no 8487-2260

. -

Envie a foto do seu ariimalzinho para contató@
beatrizsasse.com.br ou encontre um companheiro

�. de estimação nas páginas do Facebook da Ajapra
e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

Amizade

VARIEDADES
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10/9
Adolar O. Steilen
Alcione Zangheline Naiberg
Ana C. Lange

. Angelita Antunes
Benedito Grabowsky
Carlos Matheus
Cristiane R. de Mira
Daniela E. Herremann
Oonovan Wille

Oorita O. Lemmert
Edir Maria K. Winter
Elário Janesch
Elisabete V. Eissmann
Elton F. Rabello
Eva K. Withoft
Geraldo Porath
Gertrudes Baratto
Giovana Victoria larsen
Guilherme dos Santos
Iria Wull
Josiane L. Sporrer
Juarez Pereira
Luana Lewe(enz

.
Maria Enesita Bortoli
Maria Soloí Antunes Borba
Klussoski

Nirma Hruschka
Patricia Beltramini
Rafael L. dos Santos
Rosani Lenzi
Rosilete Meuchioretto
Sabrina E. de C. Shlepha
Salete Ripplinger
Sandra Streber
Sara L. Bruch
Simone V. Spezia
Vq_nessa O. Ranthum

• Colin Firth - Ator
• Maurício Manieri - Cantor
• Paulo BeHi - Ator
•Wolf Maya - Ator/diretor

Curiosidade
10 de setembro...

... é o 2530 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 112 para acabar o
ano. Dia de São Nicolau
Tolentino. 1808 - É
lançada a Gazeta do Rio de
Janeiro, primeiro jornal
impresso no Brasil. 1871
- Fundação da Primeira
Igreja Batista no Brasil em
Santa Bárbara do Oeste;
Estado de São Paulo.

Fonte: Wikipedia
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Hoje estou indo aNew Yorkpassar uns dias - para
buscar novidadespara oMonalisa de Batom e também
aquipara coluna, então preparem-se que semana que
vem tem posts direto da terrinha do Tio Sam.

opoder de uma
boa calçapreta
Dentre todas as peças que você tem que ter no armário uma delas
é a calça preta. Básica e tradicionalmas ao mesmo tempo estilosa e

moderna é uma peça coringa, que pode ser usada em várias ocasiões,
desde um evento mais badalado até o cinema da semana. E fica bem
com tudo: t-shirts, camisas, regatinhas, blusasmais amplas, peças em
couro, paetê, cetim, entre outras. Pra se ter sempre girls! girls!

FOTOS REPRODUÇÃO

Dica de beleza: Perdendo medidas com a criolipólise
Com a chegada da primavera, todo
mundo quer correr atrás dei prejuízo
e cuidar do corpo, pra ficar bonitinha
pro verão não é? Esses dias eu
conheci um procedimento que é um
verdadeiro milagre. E divido aqui
com vocês: quem aí quer perder
até 25% de gordura em uma única
vez?Pois então gente, há no mercado
uma máquina de redução de medidas
que realiza esse sonho, e se chama
Criolipólise! Com uma técnica de
congelamento de gordura corporal,
o tratamento que não é invasivo, não
tem cortes e nem agulha é uma das

revoluções do ramo da estética e está
no topo entre um dos preferidos das
mulheres! O processo é simples: é

colocada uma película descartável
com glicerina para proteger a pele
na região onde será feita a aplicação.
Logo após o aparelho é posicionado
nessa região e irá sugar a área. Para
essa fase primeiro o local é aquecido
durante uns cinco minutos, depois é
iniciado o processo de resfriamento
(gradativo tá girls) podendo chegar até
-lOOC (por cerca de uma hora), tempo
necessário para congelar a gordura
localizada. Essa gordura se cristaliza,
as células adiposas morrem e depois
elas são naturalmente eliminadas
pelo sistema linfático. Pra quem se

pergunta se ela emagrece, a resposta
é não! Esse procedimento éindicado
para mulheres/homens que gostariam

de eliminar algumas gordurinhas
difíceis de serem trabalhadas como
barriga, flancos, interno das coxas,
costas, culotes e braços (o famoso
tchauzinho!). Mas tem algumas
contraindicações gente, como gravidez,
obesidade, pessoas com diabetes,
hérnia no local a ser tratado e doenças
relacionadas ao frio não podem fazer.
Os resultados surgem num período de
30 a 90 dias após a aplicação, que é o
tempo que o organismo necessita para
eliminar completamente a gordura que
foi congelada, e é claro, se cuidar da
alimentação e praticar exercício físico
(pode ser uma caminhada apenas),
essa gordura não volta mais. E aí,
alguém mais gostou e quer fazer?

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email com
perguntas, dúvida�fou sugestões, escreva para: micamacho@monalisadebatom.com. Beijokas!
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Bom dial
Hoje é super terça-feira. Dia 10

de setembro de 2013. Dia da Im

prensa. E vamos à coluna de hoje,
que está recheada de novidades,
dicas legais, muito astral e ener

gias positivas. Mas antes, uma fra
se para você curtir: "A gente tem
que sonhar, senão as coisas não
acontecem" (OscarNiemeyer).

3370-3242

Motogiro
As fotos do 190 Moto Giro, re

alizado no último fim de semana,
que, por sinal foi um sucesso, já
estão circulando no site moagon
çales.com.br. Acesse e confira!

Arriba
Gente, o Arriba, point da culi

nária mexicana em nossa cida

de, é comentário nas melhores
rodinhas sociais da nossa city e

tem agradado os experts quando
o assunto é culinária. Hoje éter
ça, que tal, hein? O Arriba fica na
Avenida Epitácio Pessoa, alguns
metros antes da entrada do Jara

guá Park Shopping. Anotem!

Butiá
Você já foi conferir o Restau

rante Butiá, em Barra Velha?
Não? Você não sabe o que está

perdendo. A culinária comanda-
.

da pelos famosos irmãos Marcat
to é de comer de joelhos, se é que
você me entende. Ah! Não esque
ça de pedir um "Robalo aoMolho
de Camarão". Cruel de bom!

Na orla
Rodrigo Freiberger reumu

amigos "plus" e comemorou o

finde na casa de praia, em Ita-
.

·juba. Rótulos imports, feijoada
à brasileira e os friends foram à
tônica da tarde ensolarada de sá- .

bado, que teve esticadinha noite a

dentro. O frege foi coisa ''braba'',
ou seja, dançarammuito.

De volta
Quem está de volta à nossa

terrinha com as baterias recarre

gadas � as energias e o astral su

per positivos é o casal, Dr. Johny
e Francine Bakun. Eles recém

chegaram de um tour de 30 dias

pelo Canadá e já estão a mil por
hora na agenda. Descanso mere
cido, por que não?

Pizza Sadia

460/4409

FOTOS MAURICIO HERMANN
,

���h,M
�U0
Troféus Il Medalhas
3275-4044

MOTOS Rodney Munhoz, o presidente do clube Célio
Eisenhut, e Edinho Zaros, no 19º Encontro de Motoglro

Da série: morro e não vejo tudo
Não é piada, não, Tá!?A notícia veio por e-mail e corre nos

salões famosos da cidade. A fonte eu não conto nerri 'muerto'.
Umgrupo depoderosas da urbe sorriso está formatando o "Clu
be das Chifrudas". Pode? O requisito principal para integrar o
time seria ter levado, no mínimo, dois galhos comprovados. O
objetivo do clube é se reunirem periodicamente, em lugares su
pra secretos, com presença de gago boys, bebericas, comericos
e, claro, retribuírem os chifres aosmaridões (vingança secreta).
É mole? Uiuiui ... Só pedindo uma bem gelada na mesa 12. Por

favor, Sr. Bruno, urgente?

PARABÉNS Aline Ramos Lira, com a amiga
Flavia Voltolini, sexta, na comemoração do seu

niver, no Restaurante Irish Pub

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Ontem que soprou o bolo e

apagou velinhas foi Julia da
Silva Getfert Oliveira. Os nossos

maiores cumprimentos.
.. .. ..

Já no domingo, dia 8, quem
bateu as taças e fez tim tim foi o
industrial, Werner Voigt, o W da

Weg. Parabéns!
.. .. ..

O empresário, Flávio Murilo
Vieira, atendeu meus apelos e é
mais um aluno do curso de inglês
do professor Robert Uber. Vixi. ..
ainda bem .. já estava cansando

de carregar nas costas.

Voosolo
Piloto aluno de aeronave, Pau

linho Chlodini Filho, está mais
feliz que ganso novo na lagoa. No

�.

fim de semana, com apenas de
zoito aninhas, deu seu primeiro
voo solo. Os amigos e a família são
só orgulho. Parabéns, garoto!

Niver do Moacir
Ontem, dia nove de setembro,

mais uma figura de quem sou fã
de carteirinha trocou idade. Estou
falando do empresário,.Moacir
Schmidt (Lecimar Malhas). Pes
soa do bem, ótimo pai de família,
coração bondoso e um excelente

amigo. Parabéns, meu brother! O
meu desejo é sua plena felicidade.

�
\�

DIPIL
. lndústria Qqímica

Apoio:
venlawmPiIk
VftIwW

�$�ttiftCO'
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6ticae'�,

�-
U..5

Local! ReaeatiYa
caixa Econ6mica Federal

RuaPret. José Ias ..VilaRiu

.. km apóstSRat

BAUIDA Jessica Bolzanell e Chaiana

Franzoi, nos corredores da Patuá

Quer ganhar?
Quer ganhar ingresso para a 13a feijoada do Moa? En

tão acesse moagoncalves.com.br e veja como.

Pensando bem
A perfeição da própria conduta consiste em manter cada

um a sua dignidade sem prejudicar a liberdade alheia.

Finde

CIRCULANDO Rodolfo Abreu e Maria
Eduarda conferindo as delícias do Madalena

O casal, Mauro e Morgana lima Burauter, passou o finde .

longe daqui. Foi conferir paraíso natural aos arredores da ser
ra gaúcha.Mas já estão com a agenda lotada e corrida. Thanks!

utl
Chie é pagar menos

V"APJEDi\DES
TERÇA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2013

moagoncalves@netuno.com.br

TE·CONTEI
.. Hoje à,noite Nelsinho
Pereira veste o avental
e comanda a tradicional
cozinha do grupo Loks.
No cardápio: marreco
recheado, eisbein,
chucrute e muito repolho
roxo. Bom também.

,. A festa A Liga,
realizada na sexta-feira,
na Epic Concept Club,
simplesmente lotou. Foi
um dos maiores eventos
da urbe na temporada de
inverno. Bom demais!

.�. Os noivos, Jean Kroeger
e Aline Fischer, estão
transbordando felicidade.
Casam-se dia nove de
novembro. Porque o amor

é verdadeiro. Felicidades!

Domingo, dia 8, o
telefone da simpática
Márcia Vieira, da loja
Dama de Noivas, também
não parou de colar. Ela
riscou mais um ano de seu

calendário. Mil vivas.

fíi Não maltrate os animais.

.. Com essa, fui!
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Tirinhas

Piadas

Roendo as unhas
Duas velhas amigas estavam conversando sobre seus também velhos
maridos, quando uma delas comemora:
.; Finalmente consegui tirar o vício que o Eurípides tinha de roer unhas!
- Ah, é? E o que foi que você fez?
- Escondi a dentadura dele!

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Os Instrumentos Mortais - Cidade Dos Ossos - Leg.

- 12 anos - 18:30, 21 :00
• Se Puder ... Dirija - Cemédia - 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

One
Direction:
This is us
Longa mostra o
fenômeno global One
Direction em turnê.
Desde as origens dos
integrates até a farpa
mundial conquistada
após participarem
do programa de TV:
X-Factor.

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, 21:10 - 3D - NAC - Comédia
• GNC MUELLER
• One Direction: This is us 3D - 15:30, 17:40, 19:50 - LEG - Documentário
• Se Pude':... 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

Ar seco e

calor em se

Mais um dia com tempo
firme, com predomínio
de sol, armuito seco e

temperatura elevada em se.
Ventos de Nordeste, fraco a
moderado com rajadas.

,

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

�- �
$JJ Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 17°C

MÁX: 24°C
Parcialmente

Nublado.

� �
"

QUINTA
Instável

MíN: 17°C
MÁX: 26°C

Nublado

LUAS �• NOVA
' "

5/9 Chuvoso

.CRESCENTE 12/9 SEXTA •CHEIA 19/9 MíN: 17°C

• MINGUANTE 27/9 MÁX: 27°C Trovoada

1. Mamífero carnívoro encontrado em áreas não florestais; 13também chamado de cangambá / As iniciais da atriz Pe-
rissé

2. Um dos mares do Mediterrâneo / O conhecido estilista de
moda norte-americano Jacobs / (Pop.) Tratamento gené
rico que se dá a qualquer mulher de certa idade e cujo
nome se ignora ou não se lembra

3. O cantor Maia, de "Me Dê Motivo" / Flor semelhante à
margarida

4. Outro nome da ave maracanã / Receptáculo usado para
recolher votos

5. Contração de preposição e pronome demonstrativo /Es
treito marítimo que separa duas ilhas ou continentes e põe
em comunicação dois mares

6. Indenizado
-

7. O dia presente / Soltar ou fazer ouvir a sua voz (a rã ou o

sapo) I Abreviatura do que se acrescenta em uma carta
depois da assinatura

8. Feixe que se fechou ou uniu / O ator e cantor norte-ameri
cano Frank (1915-1998), de "A Um Passo da Eternidade"

9. Instrumento musical constituído por uma esfera de ma

deira. cheia de pedrinhas, que é agitada ritmicamente / O
compositor norte-americano Cole (1891-1964).

HORIZONTAIS
1. Corpo que é bom condutor de calor e eletricidade / Pre

sunto, em inglês
2. Proceder de determinado modo / O percurso de um navio

no mar

3. Realizar mudanças, substituições numa formação orgânica
4. Uma ponta em ... Camboriú / Flor pequena muito perfumada
5. Título que se dá à rainha da beleza / Sigla do estado de

Rio Branco
6. Domar, domesticar
7. Os utensílios usados para comer
8. (Fig.) Meio de favorecer ou prejudicar alguém ou alguma

coisa / (Ingl.) Curta-metragem cinematográfico concebi
do para um fim promocional

9. Grande empresa nacional de produtos eletrônicos / Em
artes gráficas, uma das cores básicas para impressão
de cromia

10. Ser vantajoso
11. Grupo .de pessoas que trabalha ou se ocupa de algo, al

ternando a sua ação com outro ou outros grupos / As
iniciais do ator paulista Tornado

12. Animal mamífero carnívoro encontrado na África e no Sul 10
da Ásia, de fortes mandíbulas / Prefixo que indica ante
rioridade

13. Imobilizar.
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Manolo decide ficar em Vila dos Ventos. Lindaura sugere
que os ciganos fiquem acampados em um terreno próximo ao
sítio de Veridiana. Cassiano e os tenentes conseguem assumir
o comando do voo sem que Dionísio perceba. Hélio desconfia
de Castro, quando o advogado avisa que foi contratado por
seus pais para defendê-Io. Juliano se oferece para ajudar Na
tália com seu projeto de pesquisa. Dionísio é algemado e Cas
siano avisa que ele irá para a cadeia.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Malu convence Plínio de que Fabinho não é o culpado

pelo incêndio na Toca do Saci. Peixinho filma Bárbara brigan-;
do comMel e Brunetty. Lucinda não consegue resistir a Gládis.
Renata incentiva Vinny a trabalhar na agência de Érico. Brenda
comenta com Peréclo que possui uma poupança. Natan faz
um vídeo da final do concurso do Famosinho da Casa Verde.
Damáris arma um escãndalo no Cantaí. Malu atende a liga·
ção da administradora de um flat alugado por Amora. Fabinho

questiona Giane sobre Caio. Damáris manda Lucinda ficar
com Brunetty. Érico acorda e deixa Salma e Gilson aliviados.
Tina fotografa Brunetty e Lucinda juntos. Giane entrega a Fabi
nho as fotos do acidente de Amora. Malu descobre que Amora

forjou o bazar de sapatos.

• AMOR ÀVIDA - GLOBO - 21H
Paloma reconhece Bruno, que tenta disfarçar na frente da

enfermeira. Lutero não deixa a diretora sair de sua sala. Bruno

consegue tirar Paloma da clínica. Bernarda entrega as chaves
de sua chácara para esconder sua neta. Carlito convida Raquel
para sair. Pérsio e Rebeca se beijam. César descobre que Pa
lama foi retirada da clínica e fica furioso. Bruno cuida de Palo
ma. César e Lutero discutem. Félix vai ao bar de Denizard para
descobrir onde Paloma está escondida. Carlito dá um fora em

Valdirene. AtJlio exige particlpar da reunião com os auditores.

Sangue Bom
Malu descobre que Amora colocou escuta no quarto dela

Enquanto Bárbara ouve a conversa que foi gravada na es
cuta colocada no quarto de Malu, Madá entra e surpreende
a filha. "Tá gostando do papo?". Bárbara fica desesperada e

Madá ainda chama Malu (Fernanda Vasconcellos) para ver a
armação de Amora (Sophie Charlotte) e Bárbara. "Então era

• CHIQUllllAS - SBl - 20H30
No orfanato, as garotas agradecem Carol e dizem que

acharam Beta muito bonito. Sofia escuta a conversa das ga
rotas e chama Carol para conversar. Mili estranha. Sofia diz
a Carol que fica feliz ao vê-Ia próxima das crianças. A diretora
fala a ajudante que não gosta que as garotas se iludam com

coisas materiais, pois isso não faz parte da realidade delas.
Carol pede desculpas e diz que só queria vê-Ias alegres. Sofia
diz que sabe da boa intenção de Carol. Mosca, Rafa e Binho
comentam sobre o carro de Junior e acreditam que ele seja
um rapaz rico. Os pequeninos falam dos sonhos que realiza
riam se,tivessem dinheiro. No quarto das meninas, Vivi pensa
como as pequeninas devem agir, pois agora serão populares
na escola. Carol vai falar com as meninas e explica que en

tende como elas estão se sentindo, mas que elas não podem
esquecer o que realmente importa. Mili pergunta se Carolle
vou bronca de Sofia pelo que fez. Carol diz que a diretora se

importa com elas. No Café Boutique, Armando desce na loja e
,se depara com Cintia (Milena Ferrari). Beta e-lobías observam
à moça e a elogiam. Beta se empolga e vai-atendê-la

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Xepa perdoa Édison e abraça o filho. Rosália e Lis se en

caram. Júlio César diz a Vitor Hugo que seu filho com Pérola
pode estar vivo. François presta atenção na conversa de Júlio
Cesar e Vitor Hugo. Pérola conversa com Alda e se mostra

disposta a atrapalhar os planos de Rosália. Rosália ouve con
versa de Meg e fica sabendo que seu pai pode estar morto.
Benito e Dorivaldo conversam sobre a visita de Meg. Édison
e Xepa conversam sobre Rosália. François fica determinado a

descobrir o paradeiro do filho de Pérola. Terezinha diz a Yas
min que Matilda está possessa com a história da desapro
priação. Matilda permite que Robério more em sua pensão.
Inocência tenta seduzir Graxinha. Feliciano e Pérola conver

sam sobre François. François conta seu novo plano para sua

mâe.Posâlla se irrita ao perceber que foi trancada no quarto.
�
Vitor Hugo fica indignado ao saber que Lis e Meg trancaram
Rosália. A vilã chora e tenta comover Vitor Hugo. Rosália diz a
Vitor Hugo que esta grávida de uma menina e o beija. Yasmin
e Benito conversam em clima de amizade.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
I{ate e o drama de ter
de conviver com a ex

Não tá fácil pra ninguém. Kate Middleton,
que apesar de ter se casado com o seu príncipe
William está vivendo a assombração de uma ex
dentro do seu próprio palácio. Bom, a história
pelo que consta nos tablóides britânicos seria

que o príncipe Harry já tem a sua escolhida
para trocar alianças. A felizarda responde pelo
exótico nome de Cressida Bonas, uma inglesa
de 24 anos. O drama todo é que apesar demuita
gente não saber, a meia-irmã de Cressida, Isa
bella, é uma ex namorada do príncipeWilliam.
Para piorar a situação, as duas irmãs parecem
sermais unidas que Kate e Pippa.

Corpo de Champignon
deve ser enterrado

próximo ao de Chorão
o corpo de Champignon - o ex-baixista

do Charlie Brown Jr. que foi encontrado mor
to em casa na segunda-feira (9) - deve ser

enterrado no mesmo cemitério em que Cho

rão, em Santos, São Paulo. A polícia trabalha
com a hipótese de que o músico teria cometi
do suicídio, já queencontraram o corpo com

um ferimento de bala próximo à boca em seu

apartamento. A mulher Cláudia Rodrigues,
que está grávida de cinco meses, estava com

ele em seu apartamento e precisou ser inter
nada em estado de choque. O companheiro de
banda, Chorão, morreu em maio deste ano,
vítima de uma overdose de cocaína.

assim que a Pitanga sempre ficava sabendo dos meus passos
e dos planos da Malu!", diz Madá. Malu e Mauricio (Jayme
Matarazzo) ficam perplexos com o que ouvem. Bárbara de
fende a filha e afirma que foi ela quem instalou a escuta para
proteger os filhos dela! Conta outra, Bárbara!

20/3 a 19/4 - Fogo
Sua intuição estará afiada e você

precisa ouvi-la para evitar proble
mas, inclusive no trabálho. Mante
nha distância de colegas traiçoei
ros. À tarde, as coisas vão fluir com
facilidade. Na paixão, o clima deve

esquentar. Será mais fácil atrair e se
duzir quem deseja. Cor: creme.

Libra
23/9a 22/10 -Ar

Seja mais confiante e não tenha
medo de assumir alguns riscos no

serviço. Depois do almoço as coisas
vão fluir com mais rapidez e terá a

- sensação de que tudo vai dar certo.
À noite, você vai querer segurança
emocional. Converse com seu amor

e use seu charme. Cor: creme.
_o,

.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Você estará bastante seguro para
expressar o seu lado criativo. Fazer
o que se gosta é a melhor maneira
de manter o bom humor. Ser gentil,
amável e capaz de certas delicadezas
vai trazermuitos beneficios.No cam

po afetivo, o clima é de instabilidade:
cuidado! Cor: creme.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Vai começar o dia com dispo
sição e será mais fáci). trabalhar em
equipe: você terá confiança suficien
te para topar um negócio mais arris
cado. Depois do almoço, concentre
se nas tarefas com que se identifica.
Ànoite, vai se esforçarpara se enten
der com quem ama. Cor: branco.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Você vai se sairmelhor em con

tato com pessoas de fora. À tarde,
confie em seus instintos e concentre

se nas tarefas que tem facilidade de
realizar. A suspeita de uma traição
pode atrapalliar o seu romance. Na

paixão, veja primeiro se a pessoa não
é comprometida. Cor: branco.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Terá tudo para se destacar no

serviço. Uma tarefa ligada ao setor

de diversão recebe boas energias.
Depois do almoço, dê prioridade às
atividades que tem maior facilidade
em desempenhar. À noite, vai fazer
sucesso na conquista, pois seu char
me estará imbatível! Cor: cinza.

Capricórnio
22/12 a20/1 - Thrra

Sevocê lida com opúblico no tra
balho, pode se dar bem na parte da
manhã. Terá disposição e, se preci
sar, a ajuda dos amigos para dar çon
ta das tarefas. À tarde, concentre-se
no que sabe fazer melhor, Se estiver
só, os amigos podem apresentar al
guém interessante. Cor: creme.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Aproveite o otimismo e a disp0-
sição que terá na parte da manhã

para adiantar suas tarefas. Talvez
tenha que dar atenção a assuntos do
mésticos. À tarde, tudo flui melhor,
Sê estiver só, um parente pode te

apresentar alguém. Na paixão, con
trole sua possessividade. Cor: preto.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Trabalhar em equipe e dar um

passo mais ousado na carreira será
uma boa pedida.À tarde, mostre seu
potencial e apresente novas idéias
no trabalho. Hoje, alguém com uma

boa posição social pode chamar sua
atenção na paquera. No romance,

faça planos a longo prazo. Cor: preto.

virqem
23/8 a 22/9 - Terra

Troque ideias com os colegas e

fale sobre os planos: seu otimismo
será contagiante. À tarde, vai sentir
que tudo acontece com facilidade.
Na paquera, deixárá a timidez de
lado e se aproximará de alguém que
mal conhece sem dificuldade. Con
versemais com o par. Cor: marrom.

Peixes
19/2 a 19/3 - Thrra

Você não terá do que reclamar!
Combomhumor emuita disposição,
vai se empenhar mais no serviço.
Logo cedo, aproveite para trabalhar
em equipe. À tarde, dedique-se a ta
refas prazerosas. Na paixão, faça um
programa diferente para animar o

seu romance. Cor: vermelho,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCPl6
www.ocponline.com.br

HISTÓRIA E VARIEDADES
TERÇA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2013

Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

e redacao@ocorreiodopovo.com.br

Belíssima vitória da
Sociedade de Tiro de
Hansa

A Sociedade de Tiro ao Alvo Hansa Humbôl
dt participou de torneio de tiro ao alvo realiza
do em Curitiba pela Sociedade de Tiro ao Alvo
Curitiba no dia 7 de setembro de 1952. Entre 0S

mais de cem competidores foram premiados os

atiradores de Hansa: Ricardo Fey em 30, Walter
Unger em 60 e Carlos Rutzen em 120 lugar, rece
bendo cada um, medalha de ouro. A Sociedade'
de Tiro aoAlvo Hansa Humboldt foi fundada em
27 de outubro de 1929, sendo seu primeiro pre
sidente Ofto Ewald. A sociedade mantém atéos
dias atuais suas atividades.

CORUPÁ Bandeira da
Sociedade
Hansa
Humboldt

Minha rua
.

Revendo agbraarua ondemorei,
Me recordei de coisas do passado ...
Pois ao invés de cantar até chorei
Ressentido em ver tudo tão mudado!.. ..

A própria redondeza onde brinquei,
Tão alegre a sorrir, despreocupado,
Já não temmais a vida onde cantei
Canções que agora são meu sonho amado!

Paramim, jáperdeu toda alegria,
Não tendo mais o encanto que sentia
Esta rua, que até desconhecí...

Pois d'outros tempos toda essa beleza,
Hoje vi transformada: e com tristeza,
Eu recordo esta rua onde nasci!

o soneto é deí;llltoria do Prof. Mário Melo, e�ç
'viado ao amigO:J9sé Çástilho. Pinto, pl1blicact() ltO
jornal Correio dó Povo de 8 de setembro de 195#.

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

--}Tore aquil.,-
Daiane

Marquardt
parabeniza o

marido Jorge
Henrique
Marquardt. Ele
aniversaria 1'10

dia 22. O filho
Guilherme

Henrique
recebe os

votos de
felicidades
no dia 15

Nos dias
11 e 12 de

setembro,
Onésio
Garcia e

Enadir Garcia
comemoram

mais um ano

de vida. Um

grande beijo
e abraço
dos netos

Guilherme e

Rodrigo

Parabéns Kattieli Gerhardt
Faleiro Vargas, professora da
Escola de Música Jazz Band
Elite. Ela aniversariou no dia 6.
Os familiares e amigos desejam

muitas felicidâdes!

Cristhian e

Maraiza da Silva

completaram 2
anos de namoro
dia 6. Ela envia a

mensagem para
o amado: "Tentei
lhe dizer muitas

coisas, mas acabei
descobrindo que

.

amar é muito mais
sentir do que dizer.
E milhões de frases

bonitas, jamais
alcançariam o que
eu sinto por você.
Te amo!"

LuísWELLER FOTOGRAFIA

Sarah Larissa Bruch está fazendo
15 anos neste dia 10: Quem deseja

toda felicidade do mundo são os pais
Claudio e Cris."Você é a,razão da

nossa vida ..Parabéns!"

Os pais, ir(l1ão, familiares e

amigos de Henrique Edgar Todt
desejam que você continue crescendo
com muita saúde. "És uma alegria
a mais em nossas vidas. Parabéns

pelos 2 anos, que serão
comemorados no dia 13"

A integrante da Jazz Band Elite, Daiane Keiser, festejou
o aniversário comemorado no dia 25 de agosto, em companhia dos

I I . amigos'da banda. Daiane está no centro da foto, de jaqueta jeans
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TERÇA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2013

-

PUBUCAÇOES LEGAIS
oo- 17

www.ocponline.com.br

Protocolo: 47612 Sacado: COMERQO DE UTILIDADES DOMFSTI CNPJ:
05.863.317/0001·75 Eodereço: Rua II de Novembro n' s/n', Centro, 89108- ANAAl1CEMARTINELll PESSOA, Tabeliã Designada

REPÚBUCAPEDERATIVADOBRASIL-ESD\DODESANTACA1l\RINA
Tabelionato do Município eComan:a deGuaranúrim
ANAAl1CEMARTlNEUl PESSOA,TabeliãDesignada

RuaGerônimo Correan- 188, Telefone: 47-33721494Horário de funciona
mento: 9h às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta ser
ventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir
da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita no mesmo prazo, scb pena de, em não o fazendo, ser lavrado e regis
trado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Geogrãfica da Serventia ou, ainda, por
que ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo
apresante, tudo em confonrnidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do
CNCGJ.

Protocolo: 47552 Sacado: CARlDSALEXANDRE RUDIGER CPP: 069.070.299-
01 Eodereço: Rua VERGlllO NART n' 127, amizade, 89270-000, Guara
mirim Cedente: O R T SOM E ACESSORIOS AmuMaIlVOS IJDA OOJ:
05.234.311/0001-39Número doTítulo: 0005530304 Espécie: Duplicata deVen
daMercantilApresentante: CAIXAECONOMICAPEDERALDataVencimento:
15/08/2013 Valor. 407,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência:
R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47527 Sacado: CHARLES GILBERTO KINAS CPF: 343.987.169-04

Eodereço:RUAFREDERICOGUENJBER 700, centro, 89270-000,Guaramirim
Cedente:AGROSHOPPINGCOMERCJALIJDAMEOOJ:07.281.109/0001-93
Número do Título: 000076/4 Espécie: Duplicata de Venda Merr.antil por In

dicação Apresentante: fIAU UNlBANCO SA Data Vencimento: 21/08/2013
Valor. 4.000,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50,
Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

EDITAL DE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos ter.mos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Nor
mas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação detí
tulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3
(três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à susta

ção judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 258752/2013 S,acado: CONSTRUCOND ADM E CONSTR
IJDA Endereço: RUAREINAlDORAU,60SL5045ANDAR - CENTRO - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89251-600 Cedente: PORMABE PORTASMB IJDA
ME Sacador. - Espécie: DMI - N" Titulo: 116 - Motivo: falta de pagamento
valor: R$ 580,00 - Data para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar
R$651,80 Descrição dos valores: Valor do "título: R$ 560,00 - Juros: R$ 1,16
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$IO,79

Apontamento: 258760/2013 Sacado: CONSTRUCOND ADM E CONSTR
IJDA Eodereço: RUAREINAlDORAU,60SLS045ANDAR - CENTRO - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89251-600 Cedente: PORMABE PORTAS M B lIDA
ME Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: 115 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 1.160,00 - Data para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar
R$1.232,96 Descrição dos valores: Valor do título: R$l.l60,OO - Juros: R$ 2,32
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$10,79

Apontamento: 258866/2013 Sacado: CUBICO INDUSTRIA DE MAQUINAS
IJDA Eodereço: RUAJOAOJANUARlOAYROSO 1890 ESCRITOR - JARAGUA
ESQU - JARAGUADO SUL'5C - CEP: 89253-100 Cedente: BAUMANN IND E
COM DEACOS lIDA Sacador. BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE
ACOS lID Espécie: DMI - N' Titulo: 65419 2/2 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 638,10 - Data para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar
R$716,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 638,10 - Juros: R$ 2,55
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-
Diligência: R$15,94

Apontamento: 258070/2013 Sacado: DIOGO LEMOS WAGNER Eodereço:
RUA PASTOR ALBERT SCHNEIDER 699 SL 01 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89260-300 Cedente: DISTRIBUIDORA OK lIDA Sacador. - Espécie: DMI
N'Titulo: 001174991- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 216,47 - Data

para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar R$306,47 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 216,47 - Juros: R$ 7,43 Emolumentos: R$12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 258071/2013 Sacado: DIOGO LEMOS WAGNER Eodereço:
RUA PASTOR ALBERT SCHNEIDER 699 SL OI - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89260-300 Cedente: DISTRIBUIDORAOK lIDA Sacador. - Espécie: DMI -

N" Titulo: OOll62701 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1ll,84 - Data

para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar R$198,92 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 111,84 - Juros: R$ 4,51 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 258072/2013 Sacado: DIOGO LEMOS WAGNER Eodereço:
RUA PASTOR ALBERT SCHNEIDER 699 SL 01 - Iaraguã do SuI-SC - CEP:
89260-300 Cedente: DISTRIBUIDORA OK lIDA Sacador. - Espécie: DMI -

N° Titulo: 001162703 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1ll,82 - Data

para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar R$198,37 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1ll,82 - Juros: R$ 3,98 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,SO - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 258073/2013 Sacado: DIOGO LEMOS WAGNER Endereço:
RUA PASTORALBERT SCHNEIDER 699 SL OI - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89260-300 Cedente: DISTRIBUIDORA OK lIDA Sacador> Espécie: DMI -

N' Titulo: 001162702 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1ll,82 - Data

para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar R$198,63 Descrição dos
valores: Valor do título: R$111,82 - Juros: R$ 4,24 Emolumentos: R$12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,5O - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 258074/2013 Sacado: DIOGO LEMÓS WAGNER Eodereço:
RUA PASTOR ALBERT SCHNEIDER 699 SL OI - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89260-300 Cedente: DISTRIBUIDORA OK lIDA Sacador. - Espécie: DMI -

N' Titulo: 001167302 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 102,00 - Data

para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar R$188,10 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 102,00 - Juros: R$ 3,53 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,SO - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 258698/2013 Sacado: DORIVAL JOSE RIBEIRO GONCALVES

Eodereço: ROO MUNIQPAL 447 - GARlBALDI - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89250-000 Cedente: BVFINANCEIRA S/A CF! Sacador. - Espécie: CBI - N'
Titulo: 131041017 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 3.088,46 - Datapara
pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar R$4.092,04 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 3.088,46 - Jnros: R$ 898,15 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$23,1O Condução: R$24,5O- Diligência:R$47,58
.. I' :! .'LI,: je .. :'� , �I�! ';.li

000, Massaranduba Cedente: DK INDUSTRIA E COMERQO DE CONFEC
ÇOES lIDA CNPJ: 04.475.928/0001-83 Número do Título: 5010649-03 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 23/08/2013 Valor:
344,51 Liquídação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução:'
R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47510 Sacado: EDEMAR POMMERENING CPF: 675.490.639-15
Endereço: Rua Ioao Borges Cordeiro de Lima n' sn, Centro, 89270-000,
Guaramirim Cedente: VLJ EMPREENDIMENTOS 1M0BILIÁRlOS lIDA
CNPJ: 14.979.112/0001-40 Número do Título: F206/02 Espécie: Duplicata
de Prestação de Serviços Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRlM Data Vencimento: 10/08/2013 Valor: 1.980,00 Liquidação
após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital:
R$22,25

Protocolo: 47588 Sacado: ERlK JONES DE OUVElRA CPP: 009.568.899-48
Eodereço: RUA EXP. OUMPIO JOSE BORGES, avai, 89270-000, Guaramirim
Cedente: CONF E CALe DERETI1IJDA EPP Número do Título:
0314Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: fIAU
UNlBANCO SA Data Vencimento: 26/08/2013 Valor. 2.500,00 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital:
R$22,25

Protocolo: 47602 Sacado: GUINCHO BATISTA TRANSPORTES IJDA ME
ooJ: 10.856.875/0001-43Endereço:RuaEmilio Prussen'91, novaesperança,
89270-000, Guaramirim Cedente: REIlFICA DE MOTORES BLU lIDA EPP
OOJ: 11.517.304/0001-47Número doTítulo: 2120/ 1411 Espécie: Duplicatade
VendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA - AGEN
QA GUARAMIRlM Data Vencimento: 20/08/2013 Valor. 855,54 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital
R$22,25

Protocolo: 47548 sacado: JACIR URBANO CPP: 086.148.939-06 Endereço:
Rua Estrada Serenata n' S/N, CAixa da Agua, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: AYMORE CREDITD, FINANQAMENTO E INVESTIMENTO OOJ:·
07.707.650/0001-10 Número do Título: 20017161695 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: PORIl\L DE DOCUMENTOS
SA DataVencimento: 10/11/2012 Valor: 5.412,34 Iíquídação após a intima-

ção: R$ 12,25, Diligência: R$ 3'7,60, Condução: R$ 26,30, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47414 Sacado: jEOVANlRVANDERLEI JANNING CPP: 904.824.769-
15 Endereço: RUADA INTEGRÃCAO, centro, 89108-000,Massaranduba Ce
dente: CONF E CALe DERETI1IIDAEPP Número doTítulo: 2103 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO
SA DataVencimento: 20/Q8/2013 Valor. 385,00 Liquidação após a intimação:
R$12,25, Diligência:R$ 37,60, Condução: R$37,90,Edital:R$ 22,25

Protocolo: 47513 Sacado: Kl.illLLl F MATO DO NASCIMENTO CPF:
088.945.659-39 Endereço: AlTO GUARANI MIRlM n' S/N, GUARANI MI
RIM, 89108-000, Massaranduba Cedente: SOLMAIOR COMERQO DE INS
TRUMENTOS MUSICAIS lIDA - ME OOJ: 11.040.800/0001-52 Número do
Título: 01 06 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENQA GUARAMIRlM DataVencimento:
18/08/2013 Valor. 211,08 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência:
R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47629 Sacado:MAROAMARTINS CARDOSO CPP: 974.337.999-15

Endereço: RUA HARROLD LAFIN n' 100, MUTUCA, 89108-000, Massaran
duba Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Núme
ro do Título: 750117475 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Ven
cimento: 13/09/2012 Valor. 2.382,37 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital R$ 22,25

Protocolo: 47489 Sacado: MARCOS ANTONIO TSCHA SIQUEIRA CPP:
456.392.649-34 Endereço: Rua Alfredo Pieper n' 92, Nova Esperança,
89270-000, Guaranúrim Cedente: IRON INDUSTRIA E COMERCIO DE
MED\lS lIDA CNPJ: 82.694.969/0001-74 Número do Título: 1789111 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 22/08/2013
Valor: 84,16 Liquídação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50,
Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47702 Sacado: ROSANE BLOEMER DA SILVA CPP: 039:573.039-23
Eodereço: RUA RIO DE JANEIRO, 455 n' 455, Centro, 89275-000, Schroeder
Cedente: RIO BBANCO EQUIP IJDAME ooJ: 06.952.176/0001-20Número
do Título: 323/4-4 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre-
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APontamento: 258689/2013 Sacado: HAYDEA CARMO DA SILVAPONSECA

Eodereço: RUAROMEU BASTOS 100 - CZERNIEWICZ - JARAGUADO SUL
SC - CEP: 89255-030 Cedente: BVFINANCEIRA S/ACF! Sacador: - Espécie:
CBI - N'Tltulo: 131043802 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.743,52 -

Data para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagarR$3.491,47 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.743,52 - Juros: R$ 672,16 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23, !O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 25833912013 Sacado: IGNAQO ISMAEL 1l\VARES Eodere

ço: RUAHlLDA FRlEDEL LAFIN, 446 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente:
AUTO ELETRlCAAA GEVOCAR lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo:
3058 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 146,97 - Data para pagamento:
13/09/2013-Valor total a pagar R$247,02 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$I46,97 - Juros: R$ 0,48 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,SO - Diligência: R$ 39,72

Apontamento: 258697/2013 Sacado: lllMA HORSf Eodereço: RUA
ERVIN RUX 100 - RIO DA LUZ - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89264-600 Ce
dente: BV FINANCEIRA S/A CFI Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo:
750120392/490338214 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 3.294,04 -

Data para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar R$3.667,58 Descri

ção dos valores: Valor do título: R$ 3.294,04 - Juros: R$ 290,97 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$22,72

Apontamento: 258696/2013 Sacado: INDIGNEI FLOR DASILVA Eodereço:
RUA PEALillSIO BOEING 68 CASA - BARRA RIO CERRO - Jaraguá do SuI
SC - CEP: 89260-200Cedente:BVFINANGEIRAS/ACP! Sacador. - Espécie:
CBI - N° Titulo: 131038214 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.518,40
- Data para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar R$3.444,63 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 2.518,40 - Juros: R$ 843,66 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$22,72

Apontamento: 258920/2013 Sacado: INSTALADORA MESCH LUZ DO DIA
L Eodereço: RUA JOAO TOZINI, 2144 - JOAO TOZINI - CORUPA-SC - CEP:
89278-000Cedente: MARQUESRASMUSSEN lIDA Sacador. - Espécie:DMI
- N° Titulo: 1791- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 687,00 - Data para
pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar R$817,56 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 687,00 - Juros: R$I;83Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 258510/2013 Sacado: JAIROANTONIOMEZZEfA Eodereço:
RUA JORGE BUHR 249 APTO 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-630 Ce
dente: AYMORE CREDITO E FINANOAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
Sacador. - Espécie: CT - N'Titulo: 20015763845 - Motivo: faltadepagamento
Valor. R$ 7.217,85 - Data para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar
R$7.999,56 Descrição dos-valores: Valor do título: R$ 7.217,85 - Jnros: R$
702,53 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 258693/2013 Sacado: JANE MARIA DA LUZ FERRARl Eode

reço: RUAARNO HENSCHEL 106 - TRES RIOS DO NORTE - Jaraguá do SuI
SC - CEP: 89266-403 Cedente: BVFINANCEIRA S/A CF! Sacador. - Espécie:
CBI - N' Titulo: 750117453/490320858 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
1.889,51 - Data para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagarR$2.200,81
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.889,51 - Juros: R$ 223,59 Emo
lumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dili

gência: R$ 27,86

Apontamento: 258717/2013 Sacado: IN MAQUINAS E MANlJI'ENCAO
lIDA Eodereço: RUAII21PAULO EGGERT-153 - JOAO PESSOA - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89257-770 Cedente: P & O DISTRIBUIDORA DE PECAS
INDUSTRIAIS lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N"Titulo: 366 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 248,20 - Data parapagamento: 13/09/2013-Valor to
tal apagarR$334,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 248,20 - Juros:
R$ 0,82 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 258639/2013 Sacado: JOSNEI COMERCIO DE CHAVES E
FE Eodereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 296 SALA 02 - CENTRO - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-400 Cedente: PAPAIZ NORDESTE IND E
COM IJDA Sacador. - Espécie:DMI - N'TItulo: 01l8024/03 - Motivo: faltade

pagamentoValor. R$ 639,80 - Data para pagamento: 13/0912013- Valor total
a pagar R$712,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 639,80 - Juros:
R$ 2,13 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência:.R$10,79

Apontamento: 258762/2013 Sacado: KALFEL5 IND. ECOM. lIDA Eodereço:
RUAFRlDAPISKE KRUGER sv, 336 - - BARRADO RIO - JARAGUADO SUL
SC - CEP: 69260-410 Cedente: VlTAFLEX - IND E COM EMB lIDA Sacador.
- Espécie:DMI - N"Titulo: 0093?9/1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
f'�I:n. f -1 � t. � �I

1.376,22 - Data para pagamento: 13/09/2013-Valor total a pagar R$1.462,45
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.376,22 - Juros: R$ 3,66 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$22,72

Apontamento: 258688/2013 Sacado: MARQO DA SILVA MOITA Eode
reço: RUA LINAWAlZ SCHWARZ 31 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-220
Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI Sacador. - Espécie: CBI - N Titulo:
12226000011518 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.538,32 - Data para
pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar R$1.724,77 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 1.538,32 - Juros: R$ 100,50 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,5O - Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 25832012013 Sacado: MARCOS JOSEGAROA Eodereço:RUA
FREDERlKE BOHMANN ENKE 115 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-030
Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDiMEl'if Sacador.
- Espécie:DMI - N'TItulo: 0235672001- Motiva: falta de pagamentoValor. R$
2.SOI,64 - Data para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar R$2.595,82
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.501,64 - Juros: R$ 15,00 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia: R$19,33

Apontamento: 258617/2013 Sacado: MCV COM E INS1l\LAÇOES ELETR!
CAS lIDA Eodereço: RUA ERICH MIELKE,80 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89251-350 Cedente: GL ELETRO -ELETRONICO lIDA Sacador: - Espécie:
DMI - N" Titulo: 0180316-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 89,02 -

Data para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar R$159,86 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 89,02 - Juros: R$ 0,20 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$23,10 Condução:R$24,50 - Diligência:R$ 10,79

Apontamento: 258682/2013 Sacado: MERCADO PORAlH lIDA ME Eode
reço: RODOVIA MUNIQPAL JGS 489 7959 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89251-970 Cedente: RACOES CATARINENSE lIDA Sacador. - Espécie: DMI
- N" Titulo: 2062232U - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 303,22 - Data

para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar R$395,30 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 303,22 - Juros: R$1,ll Emolumentos: R$ 12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 31,12

Apontamento: 258838/2013 Sacado: MICHELUZZl IND COM DE FIOS
E MALHAS ME Eodereço: RUA EPfIAQO PESSOA III - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89252-550 Cedente: COMPANHIA TEXTIL PE DE SERRA
Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 4544-B - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 11.661,53 - Data para pagamento: 13/09/2013-Valor total a pagar
R$I1.751,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$I1.661,53 - Juros: R$
19,43 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 258917/2013 Sacado: NICO BORDADOS & CONFECCOES
IJD Eodereço:RUAROBERTOZIEMANN 3668 - BAIRROAMIZA - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89255-885 Cedente: BUCKS COM !MP E EXPDEMAQ IT
Sacador. - Espécie: DMI - N'Título: 2431-001/1- Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 510,90 - Data para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar
R$594,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 510,90 - Juros: R$ 1,02
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 258846/2013 Sacado: NICOPLAST IND. E COM. uE PLAST

Endereço: R DOMINGOS SANSON 150 AREA - VILA LALAU - JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89256-180 Cedente: BANCO SOFISA SA Sacador: PROQUJ
TEC INDUSTRIADE O Espécie: DMI - N'Titulo: NF03182003 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 761,78 - Data para pagamento: 13/09/2013- Valor
total a pagar R$840,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 761,78 - Ju
ros: R$I,52 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 258576/2013 Sacado: NllDOWEISS Eodereço:RUAARTHUR
GUNTHER, 225- BL03AP 105 -AMlZADE- Janaguádo SuI-SC- CEP:89255-
570Cedente: AYMORECREDITO, FINANOAMENTO EINVFSI1MENTO SA
Sacador. - Espécie: CT - N°Titulo: 20015040092 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$19.163,83 - Data para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar
R$20.364,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 19.163,83 - Juros: R$
1.117,89 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 258614/2013 Sacado: PAULO ROBERTO SCHMITZ JUNIOR
ME Eodereço: RUA MARINA FRUTUOSO 570 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89251-500Cedente: ADINAINDUSTRIA ECOMERCIODE FECHO Sacador.
- Espécie: DMI - N" Titulo: 1381983 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
4.083,33 - Data para pagamento: 13/09/2013-Valor total a pagar R$4.166,22
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.083,33 - Juros: R$ 12,25 Emolu
mentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$1O,79

sentante: ITAU UNlBANCO SA DataVencimento: 20/08/2013 Valor. llO,OO
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
27,73, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47422 Sacado: ROSINA ID WESCHENFELDER ooJ:
17.910.697/0001-30 Eodereço: RUAJOAO BENJAMIM BARBI,152 n' 152, cen
tro, 89270-000, Guaramirim Cedente: PANDOLFO E CARDOSO IJDA OOJ:
04.167.746/0001-45 Número do Título: 12200 B Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: fIAU UNlBANCO SA DataVencimen
to: 22/08/2013 Valor.1.296,47 Iíquidação após aintimação:R$12,25, Diligên-
cia: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25 •

Protocolo: 47684 Eodereço: RUA JOAO BENJAMIM BARBI,152 n' 152, Avai,
89270-000, Guaramirim Cedente: PANDOLFO E CARDOSO IJDA ooJ:
04.167.746/0001-45 Número do Título: 12200 C Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: fIAU UNlBANCO SADataVencimen
to: 29/08/2013 Valor.1.296,48 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligên
cia: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47504 Sacado: SOLUCOES INDUSTRIAIS SCHROEDER lIDA -

MEooJ: 12.338.758/0001-13 Endereço: Rua São Paulo n' 194, Caixa d'Água,
89270-000, GuaramirimCedente:MEfALURGICADALLERI lIDAMECNPJ:
09.126.464/0001-13 Número do Título: 015 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRlMDataVencimento: 23/08/2013 Valor: 878,19 Liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 26,30, Edital: R$
22,25

Protocolo: 47632 Sacado: VIlMAR MEURER CPP: 678.293.889-53 Ende
reço: Rua SANTA PAUl.INA n' 315, Caixa da Agua, 89270-000, Guaramirim
Cedente: AYMORE CREDITD, FINANQAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ:
07.707.650/0001-10 Número do Título: 20017523179 Espécie: Apresentan
te: PORIl\L OE DOCUMENTOS SA Data Vencimento: 17/03/2012 Valor.
9.031,03 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condu
ção: R$ 26,30, Edital: R$ 22,25

Guaramirim, 09 de setembro de 2013.

Apontamento: 258835/2013 Sacado: �LANEfAAGUA E AR PROJETOS AM
BlENfAIS IT Eodereço: RUAALVINO STEIN, 853 SALA01- SAO LUIZ - JARA
GUADOSUL-SC - CEP: 89253-630Cedente: FLUlDRABRASILINDUSTRIA E
COMERQO lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 000000592 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 846,72 - Data para pagamento: 13/09/2013-Va
Iar total a pagar R$925,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 846,72
- Juros:R$I,69 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 258841/2013 Sacado: PP PLAST INDUSTRIAL lIDA Eo

dereço: RUA ERWINO MENEGOR Tl'I, - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89254-000 Cedente: TRlTEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS lIDA Saca
dor. - Espécie: DMI - N° Titulo: 7530/08 - Motivo: falta de pagamentoVa
Iar. R$ 12.940,00 - Data para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar
R$13.045,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$12.940,00 - Juros: R$
25,88 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 19,33

Apontamento: 258909/2013 Sacado: ROSA POP COM DE ROUPAS Eo

dereço: RUA MANOEL FRANCISCO DA COS1l\,417 - VIElRA - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89257-000 Cedente: JOSE CARlDS MAFRA O COMER
CIANT Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: 1252/3 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 72,15 - Data para pagamento: 13/0912013- Valor total a
pagar R$I54,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 72,15 - Juros: R$
0,19 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 258739/2013 Sacado: SAGE CALCADOS CONFECCOES lIDA
Eodereço:AVENIDAMARECHALDEODORO DA FONSECA,499 - CENTRO
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-701 Cedente: JOSE CARlDSMAFRA O
COMEROANT Sacador. - Espécie:DMI - N'Tltulo: 1234/2 - Motivo: falta de

.

pagamentoValor. R$ 214,20 - Data para pagamento: 13/09/2013-Valor total
a pagar R$285,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 214,20 - Juros:
R$ 0,57 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 258193/2013 Sacado: SOCIEDADE RECREtillVA ALVORA
DA Eodereço: RUAWOLFANGWEEGUE 265 - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89251-970 Cedente: DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS
Sacador. - Espécie:DMI-N'Iltulo: 0000821607 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 1.050,00 _-Data para pagamento: 13/09/2013- Valor total a pagar
R$1.l43,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.050,00 - Juros: R$ 2,45
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 31,12

Apontamento: 258504/2013 Sacado: SONIA MODAS IJDA Endereço:
RUAHENRIQUE SPENGLER 630 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-280 Ce-.
dente: ATRIM CONFECCOES IJDA Sacador. - Espécie: DMI - N" Titulo:
ooo1970s002 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 950,00 - Data para pa
gamento: 13/09/2013- Valor total a pagar R$1.024,42 Descrição dos valores:
Valordo título: R$950,00 - Juros: R$ 8,86Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$5,71

Apontamento: 258506/2013 Sacado: SONIA MODAS lIDA Eodereço:
RUA HENRIQUE SPENGLER 630 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 69259-280 Ce
dente: ATRIM CONFECCOES IJDA Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
001970SOO1- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 950,00 - Data para paga
mento: 13/09/2013-Valor total a pagarR$1.027,27Descrição dosvalores: Va
lor do título: R$ 950,00 - Juros: R$ 11,71 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 258587/2013 Sacado: SONIA MODAS IJDA Eodereço:
RUA HENRIQUE SPENGLER 630 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-280 Ce
dente: ATRIM CONFECCOES IJDA Sacador. - Espécie: DMI'- N" Titulo:
700409BI/C - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 987,30 - Data para pa
gamento: 13/09/2013- Valor total a pagar R$1.055,16 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 987,30 - Juros: R$ 2,30 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 258687/2013 Sacado: VIlMAR CARVALHO Eodereço: RUA
ELPIDIO B GAROA 1166 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89265-610 Cedente:
BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador. - Espécie: CBI - N" Titulo: 251031809
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.775,94 - Data para pagamento:
13/09/2013- Valor total a pagar R$3.384,54 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 2.775,94 - Juros: R$ 509,84Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi
tal R$ 23,10 Condução: R$24,5O - Diligência: R$ 38,91

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo'; na data de 10/09/2013. Jaraguá do SuI·(sq; 10 de se

tembro de 2013.

ManoelGustava GriesbachThbeIião Substituto
Totalde títulospublicados: 37

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP -A-

GERtt\Lwww.ocponline.com.br TERÇA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2013

Educação integral em avaliação
FOTOS LÚCIO SASSI

NA ESCOLA Até 2016, 50% das escolas municipais de
Jaraguá terão atividades extraclasse para todos alunos -g

Educação, Elson Cardozo.
A principal dificuldade para im

plantar a educação integral em Jara

guádo SUl éviabilizar a estrutura. Para
atender todos os alunos seria necessá
rio dobrar a capacidade nas unidades.
A ideia é estabelecer critérios para se

leção dos participantes e implantar o
sistema gradativamente.

Como a proposta da educação
integral é complementar à formação
dos alunos, as atividades seguirão di
versas vertentes. Para isso será pre
ciso aperfeiçoar espaços dentro das
comunidades e firmar parceria com

entidades.
De acordo com Cardozo, o pla

nejamento das escolas prevê a utili

zação de áreas comunitárias, como
sede de associação de moradores
e espaços de lazer para ampliar os
limites da educação. "Estamos in
vestindo bastante, principalmente
nessas escolas, na questão de au

mentar espaço físico, enquanto isso
os problemas de estrutura são supri
dos com a utilização de espaços não

formais, que ajudam na inserção dos
alunos dentro do bairro. Isso contri
bui para a formação cidadã", disse.

Natália Trentini

A implantação do turno inte

rl.gral começa efetivamente em

2014. Um planejamento deve ser

apresentado essa semana pelas
primeiras quatro escolas que irão
desenvolver o projeto. Para o pró
ximo ano, o programa do governo
Federal "Mais Educação" segue na
Helmuth Duwe e na Santo Estêvão,
onde já estão sendo realizadas ati
vidades experimentais. Ele deve ser
implantado também na escola Luiz
Gonzaga Ayroso.

Na unidade Ribeirão Molha, a
edúcação integral seguirá modelo
próprio, totalmente custeada pelo
município. Até 2016, 50% das es

colas, aproximadamente 15 unida
des, devem oferecer atividades no

contraturno escolar.
"As famílias não terão a obriga

ção de deixar as crianças nesse turno
'esticado'. Estamos falando de mo

delos diferentes, não vai haver uma
padronização. Vai funcionar de acor
do com a necessidade de cada esco

la, estamos montando um quebra
cabeça", comentou o secretário de

AJUDA Aula de reforço matemático é uma das atividades oferecidas na Escola Helmuth Duwe

Ensino ampliado ganha espaço naHehnuth Duwe
o ensino integral ainda não

é uma realidade para todos os

alunos da redemunicipal de edu
cação, mas na última semana

alguns estudantes da Escola Hel
muth Duwe, no Rio da Luz come
çaram a encarar esta nova rotina.

Tênis de mesa, aulas de dan
ça, economia criativa, matemá
tica e artesanato são as matérias

que compõe a grade do contra
turno de mais de 100 crianças
do ensino fundamentaI, através
do programa "Mais Educação",
do governo Federal.

Eles foram selecionados de
acordo com critérios como ren
dimento escolar e vulnerabili-

dade social. No totaI, os alunos
têm agora sete horas de aula.
"Esse tempo a mais não vêm

para reforço escolar, no sentin
do de tarefas, mas para traba
lhar auto-estima, criatividade,
autonomia, empreendedoris
mo, pró-atividade, tudo aquilo
que professores não conseguem
atingir no ensino regular pela
quantidade de alunos", comen
tou a administradora escolar,
Jaqueline Larsen.

A escola recebeu o programa
por apresentar índice baixo no

Ideb. Vieram recursos de R$ 32
mil para uma reforma e compra
de materiais, mais uma ajuda

mensal de R$ 300 para remu

neração de seis voluntários da
comunidade.Para ampliar o

projeto, três professores, uma
merendeira e servente foram
contatados pela Secretaria Mu

nicipal de Educação.
Segundo a diretora da

unidade, Mirtes Chiarotto, a

resposta da comunidade foi
imediata. Os pais foram re

ceptivos e aprovaram a no

vidade, principalmente pela
quantidade de famílias ca

rentes no bairro. "Para nós é

importante essa aceitação, e é
um alivio ver as crianças sain
do das ruas", disse.

"
Estamos investindo

bastante nas

escolas. Enquanto
isso, a falta de

estrutura é suprida
em espaços não

formais.

EJson Cardozo,
secretário de
Educação

Lições- são dadas por professores e voluntários
mou. Uma das pessoas da comu
nidade que entrou no projeto foi
a autônoma, Aline Bristotti, de
26 anos. Além de monitorar as
turmas diariamente, ela contri
buirá com lições sobre economia
criativa, abordando desde ações
simples do cotidiano até possibi
lidades de empreendedorismo.

.

Aline teve formação com

plementar dentro de um projeto
social. "Achei muito importante
terem essamesma educação".

As oficinas de rontratumo são
conduzidas pelos proíessores con

tratados pela Prefeitura e também

por voluntários da comunidade.
Os alunos agora passam sete horas
dentro do ambiente escolar. As va

gas furam limitadas de acordo com
o espaçoenúmero deprofessores.

Cada turma fica com nomáxi
mo 15 alunos, para que os conte

údos possam ser abordados com
mais profundidade. Cerca de 100

alunos são atendidos nos dois tur-

nos, vespertino e matutino, mas a
procura foi tão grandeque a escola
precisou criaruma lista de espera.'

Para os 'alunos, as matérias
diferenciadas foram um atrativo.
Contrariando o esperado, a alu
na Camila da Rocha, 12 anos,
ficou contente por passar mais

tempo na escola. "São coisas no
vas que podemos aprenderpara
ser alguém na vida, eu gosto de
estudar e achei muito legal ter
aulas também de manhã", afir-

Escolas oferecem atividades extras
Todas as 31 escolas da rede mu

nicipal de ensino já oferecem diver
sas atividades no contraturno para
os alunos. Os projetos extracurricu
lares acontecem uma vez por sema

na, com aulas de 45 a 90 minutos,
durante a semana ou até mesmo no
sábado, dentro das unidades.

São desenvolvidos trabalhos cul
turais e esportivos, de acordo com

o público de cada bairro. A lista é

extensa e vai desde o atletismo, bas
quete e capoeira, até xadrez, italia
no, teatro e educação financeira. Ao
todo, são quase 20 projetos.

Segundo o secretario de Educa

ção, Elson Cardozo, o desenvolvi
mento dessas atividades já é obser
vado e servirá como base. "Temos
investimentos em tecnologia-e robó
tica que serão gradativamente am

pliados", comentou.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sujeira na rua traz preocupação
GALERIAS A rede

pluvial é estruturada
com tubos de 30

centímetros de diâmetro,
quando a necessidade já
é de 60 centímetros

Celso Machado

Qcusto médio de um serviço
terceirizado para procedi

mentos de limpeza de galerias e

da rede pluvial é de R$ 150 a hora,
"contando desde o momento em

que o motorista liga o motor do

caminhão", observa o secretário
de Obras eAgricultura, Hideraldo
Colle, para admitir que a estru

tura atual disponível, resumida
a um caminhão tipo limpa-fossa
comprado pelo governo passado
por pouco mais de R$ 1 milhão,
não é suficiente. ':'0 serviço de
Ouvidoria está congestionado de
pedidos para solução de peque
nos problemas que ainda não há
como atender no ritmo da de

manda", disse o secretário.

LÚCIOSASSI

NOVALO Restos de cigarros nos bueiros aumentam o risco de entupimento da rede pluvial

A rede pluvial de Jaraguá
do Sul tem 860 quilômetros de
extensão e é estruturada com

tubos de 30 centímetros de di

âmetro, quando a necessidade

já é de 60 centímetros. Isso por
que, segundo o engenheiro flo
restal Robin Pasold, a ocupação

do solo com edificações em regi
ões mais altas (àmontante) pro
voca crescente volume de água
"morro abaixo" que, represada,
acaba inundando áreas baixas.
Ele cita, também, a contínua im
permeabilização do solo como

indicativo de alagamentos.

Folhas, pequenas embala

gens e milliares de bitucas de

cigarro, além do pó das ruas, in
clusive aquelas asfaltadas, tam
bém contribuem para entupir a
tubulação de pequeno diâmetro

Outros fatores

e por onde deveria passar apenas

água da chuva.
Como a leimunicipal proíbe fu

mar em recintos públicos, ou priva
dos de uso coletivo (bares, restau
rantes, etc) a maioria dos clientes
acaba descartando as bitucas nas

bocas-de-lobo. "Se Jaraguá tem

pouco mais de 22 mil fumantes

(dados de 2011 da Secretaria Mu

nicipal de Saúde), é de se imaginar
as consequências", comparou Pa

soldo Porém, diz, donos de bares e

restaurantes poderiam colaborar
colocando recipientes próprios
para restos de cigarros do lado de
fora do estabelecimento.

Sobre a criação de lei que mul
ta pessoas que jogam lixo nas ruas,
como já ocorre na cidade do Rio de
Janeiro e que Porto Alegre também
deve adotar, o secretário de Obras

opina que Jaraguá ainda está lon

ge de ter uma estrutura de suporte.
"Adianta lei sem fiscalização?", inda
ga Cone, defensor de uma guarda
municipal não armada, que poderia
ajudarneste sentido. "Masnãohá, no
momento, nada que indique isso (a
criação da guarda)", concluiu.

Separar os seus resíduos é mais que um gest_q
consciente, é uma atitude de transformação.
As garrafas pLásticas que você recicla podem se tomar tecido. madeirasintética
ou pLástico novo. Reciclando. aLém de reduzir a quantidade de lixo. você ajuda a aumentar
a renda de quem precisa. Por isso. participe da Coleta Seletiva: separe seutixo molhado

(orgânico) do seu Lixo seco (recicláveL) e fique atento aos dias da Coleta no seu bairro.
Com você. Jaraguá do SuL sempre se transforma em um lugarmelhor.

Para saber os horários da CoLeta Seletiva e tirar dúvidas sobre a reciclagem. acesse:

FUJAMA.JARAGUADOSUL.COM.BR
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Final de semana

trágico em Corupá
VIOLÊNCIA, Quatro
pessoas morreram em dois

acidentes. Um na BR-280 e

outro na Estrada Rio Paulo

Débora Remor

Quatro pessoas
-

morreram em dois
acidentes de trânsito em Corupá

neste final de semana. Três vítimas
foram veladas e sepultadas na cidade,
que até então havia registrado cinco
óbitos desde o início do ano. Em pelo
menos um dos casos, o motorista es

tava embriagado e foi preso por dirigir
sob efeito de álcool.

A colisão frontal entre um Corsa Se
dan e um Astra na BR-280, próximo a

curva da Igreja de Santo Antônio, cau
sou a morte de três pessoas, por volta
das 16h30 de domingo. Vanderlei de
Castro, de 25 anos, dirigia o Corsa e se

guia em direção a Jaraguá do Sul, en
quanto o Astra ia no sentido contrário.
O condutor Adelino Darós, de 37, e o

passageiro Sidney Rogério Casas, de 26;
ficaram presos às ferragens e morreram
na hora. Darós foi diretor daAssociação
dos Bananicultores de Corupá, e Casas
também era agricultor. Os dois amigos
foram sepultados na comunidade de
Isabel Alto. Na manhã de ontem, outro
veículo sofreu um acidente no mesmo

local. O condutor do Astra teria perdido
o controle do carro e saiu da pista, na
BR-280, por volta das 9h30. Ninguém
se feriu, mas o veículo ficou destruído.

capotamentoi
Denize Correa de Freitas Ribeiro, de

39 anos, pegou carona com dois colegas
de trabalho, e o veículo capotou na Es
trada Rio Paulo, porvolta das 21h30 de
sábado. Ela chegou a ser socorrida pe
los Bombeiros Voluntários, mas mor
reu logo depois de dar entrada no PAde
Corupá. Denize era morava emCorupá,
mas era natural de Rio Negro. O sepul
tamento foi realizado emMafra.

-

Outro passageiro, de 21 anos, tam

bém precisou de atendimento médico
devido a ferimentos. Já o condutor,
Tiago Luiz Stack Pereira, de 22 anos,
realizou o-teste do bafômetro, que re

sultou em 0,87mg/L, Ele foi levado ao

Presídio Regional. Ainda na noite de

sábado, outros quatro motoristas fo
ram encamirihados a Delegacia de Polí
cia, acusados de embriaguez ao volante;

DIVULGAÇÁO/J40BPM

.iB,,' �1
ROO(WfA. Astra bateu de frente com o Corsa na curva de Santo Antônio

\'I�-S: Casas e' Darós (O) faziam parte da

Associação de Bananicultores. Amigos, ele
foram velados na comunidade de Isabel Alto

Jovem se recupera de ferimentos
Foi sepultada no sábado a meni

na Pâmela Eduarda Tavares, de 12

anos. Ela estava na bicicleta com a

irmã Gislaine Ribeiro Martins Tava

res, de 15, quando foram atropeladas
por um Gol na SC-no, na Barra do
Rio Cerro, em Jaraguá do Sul. Pâme
la morreu na hora e a irmã Gislaine

se recupera dos ferimentos. O moto

rista do Gol, Ederson de Souza, de 30
anos, ainda tentou fugir do local, mas
o carro teve um princípio de incêndio
e ele foi detido. Depois que o bafô
metro confirmou o estado de em

briaguez, ele foi preso em flagrante e

encaminhado ao Presídio Regional.

Maria da.Penha

Esposas são agredidas
Duas mulheres foram

-

vítimas de agressão
no final de semana em Guaramirim. Os maridos
foram presos, acusados de violência doméstica.
Em um deles, os vizinhos precisaram segurar o

homem, de 45 anos, que ameaçava a esposa com _

uma faca de cozinha. A agressão teria começado
dentro de casa, naRuaPadre Horácio Rabello, em
Guaramirim, na tarde de sábado, mas a vítima, de
38 anos, conseguiu fugirpara a rua e se refugiar na

. casa devizinhos.APolíciaMilitardeteve o agressor,
que tentou resistir a prisão e apresentava sinais de
embriaguez. Ele foi levado a Delegacia e depois
encaminhado ao presídio. Segundo a delegada
Milena de Fátima Rosa, que atendeu a ocorrência,
não havia possibilidade de determinar fiança já
que o suspeito apresentava riscos a vítima.

Na noite de domingo, a briga entre um casal
terminou em quebra-quebra, na Rua Amizade,
no Bairro Corticeira. A vítima contou a Polícia

,
Militar que foi agredida com um soco pelo ex

marido, e por isso quebrou o vidro do carro dele,
por volta das 18h30. Ambos foram levados a De

legacia para explicar asituação.

Arrombamento

Caixeiros voltam a atuar
Os nove minutos de ação de dois arromba

dores de caixa eletrônico, gravados pelas câme
ras de vigilância, estão sendo' analisados pela
Polícia Civil, que investiga o caso. Às 7h03 os

dois homens entraram na agência da Rua Jacob
Buch, no Centro de Jaraguá do Sul, abriram o

-

equipamento com maçarico e pé de cabra e fu

giram com cerca de R$ 20 mil em dinheiro, às
7h12. A dupla usou um banner para esconder o
crime e teria fugido em uma moto. .
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É OURO Sob o comando de Augustinho Ferrari (E), futsal masculino sagrou-se tetracampeão

Jaraguá do Sul é
quinto na Olesc
TIME JARAGUÁ Atletas que representaram o município conquistaram 32

medalhas, sendo quatro de ouro, doze de prata e dezesseis de bronze

basquete (masculino e femi

nino), ciclismo - BMX, futsal

(masculino), karatê, handebol

(feminino), judô, natação, tênis
de mesa, voleibol (masculino)
e xadrez. Foram conquistadas
32 medalhas, sendo quatro de

ouro, doze de prata e dezesseis
de bronze. Destaque para os atle
tas que levaram o ouro para casa:

Oziel Costa Freitas da Silva (nos
800 metros rasos do atletismo,
com o tempo de 2:03.93) e Vini
cius da Cruz (100 metros borbo-

leta da natação, com o tempo de

1:03.90), além do basquete femi
nino (pentacampeão) e o futsal
masculino (tetracampeão), que
também subiram no lugar mais
alto do pódio.

Com os resultados, Jaraguá
do Sul terminou a competição
em quinto lugar na classificação
geral, com 58 pontos, três a me

nos que o quarto colocado Itajaí.
Blumenau faturou o título, com
Joinville em segundo e Criciúma
em terceiro.

Lucas Pavin

Com bom desempenho, a de

legação jaraguaense encerrou
no último sábado a participação
na 13a edição dos Jogos da Ju

ventude Catarinense (Olesc). O

evento aconteceu na cidade de

Caçador, situada no Meio-Oeste

de Santa Catarina, e reuniu 3.4
mil atletas, entre 13 e 16 anos,
oriundos de 88 municípios.

Os jaraguaenses disputaram
as modalidades de atletismo,

CONTINUIDADE
Desde 2006, o

. técnico Kadylac
consegue manter

o voleibol no

pódio da Olesc

HONROSA PRATA

Basquete masculino,
de Milton Mateus, fez
uma bela campanha
na Olesc

"

"

"

"

,

"

"

"
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Opinião dos técnicos sobre o
desempenho de suas equipes:
Foi uma campanha além da expectativa. O grupo é

muito novo, onde as meninas tem média de 14 e 15

anos. Mesmo assim, mostraram muita qualidade.

Ademir de Oliveira - Handebol

O resultado foi muito bom. O objetivo era ficar
entre os três primeiros nas meninas e ficamos. Me

surpreendeu totalmente foi os meninos, que mesmo
em pouco número teve excelente desempenho.
Ronaldo 'Kiko' Fructuozo - Natação

Foi o esperado. Sempre tivemos dificuldade com
esta idade. Para nós, que estamos acostumados com
medalha todos os anos, fica meio difícil, mas mesmo
assim avaliamos a participação éomo boa.

Valdir Moretti - Ciclismo BMX

Nossa equipe é nova e os resultados levam a crer

.

que estes atletas ainda têm muito a nos dar. Podemos

dizer que as equipes têm condições de dar grandes
resultados para a cidade a partir de agora.
Mauricio Berti - Xadrez

Os alunos que foram participar da Olesc treinam

apenas há cinco meses. Apesar do curto tempo,
tiveram boa evolução e amadurecimento nos jogos.
Volnei Nass - Tênis de Mesa

Era isso que esperávamos. Os atletas que eram

para corresponder deram conta do recado e

alguns novinhos surpreenderam. Eu entendo que
fomos campeões do que era possível.
Adriano Moras - Atletismo

Estou muito orgulhoso deste grupo, por tudo que
eles mostraram nestes jogos. Infelizmente não

'conseguimos coroar com a medalha de ouro.

Milton Mateus - Basquete masculino

Considero que nessa idade temos o melhor trabalho

de base do Estado. Temos que comemorar esse titulo,
porque não é fácil ser tetracampeão nesta categoria.

Augustinho Ferrari - Futsal

,
De acordo com o que planejamos, alcançamos nosso
objetivo, que era manter a equipe no pódio. Esta
terceira colocação é importante por uma série de
fatores e uma delas é essa regularidade no trabalho.
Luiz Carlos 'Kadylac' - Voleibol masculino

Este título é fruto do trabalho de iniciação que
é feito em Jaraguá do Sul. Não vejo time mais

fundamentado do que o nosso e reflexo disto são

estes jogos com uma boa diferença no placar.

Julio Patricio - Basquete Iernlnlno

remos observado um desenvolvimento no

trabalho que realizamos desde 2010. No entanto,
ainda não foi possível chegarmos ao pódio.

Claudio de Almeida - Judô
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L -.. �. IrrlIICASSIUSIeao vence e e Vlce- IIIi!I CORRETORA DE SEGUROS I
! Você, tranquilo. I

líder do Catarinense I (47)3370-0212 I
CLASSIFICAÇÃO
Restando apenas
duas rodadas para
o término do turno,
Jaraguá.está
perto da vaga

Lucas Pavin

A pós folgar na roda
�a que aconteceu no

meio da semana passa
da, o Sport Club Jaraguá
voltou a campo neste do

mingo (10), pela sétima
rodada do turno do Cam

peonato Catarinense da
Divisão de Acesso. Jogan
do fora de casa, o Leão do
Vale derrotou o Barra pelo
placar de 2 a o, no Está
dio Dr. Hercílio Luz, em
Itajaí. Os gols jaraguaen
ses foram marcados pelos
atacantes João Carlos, o

primeiro dele na tempo
rada, e Vandré, também
balançando as redes pela
primeira vez com a camisa
do Leão. Com o resultado,
a equipe comandada pelo
técnico Mozart recuperou
a vice-liderança da com

petição com 14 pontos,

LUCAS PAVlN/AVANTE!

SEM REPOUSO Atletas do Jaraguá enfrentam o Oeste, amanhã, em 'Canelinha

dois a menos que o Inter
nacional de Lages, que é o
líder isolado.

"Foi um jogo difícil,
porque eles" vieram com

uma proposta de apenas se

defender e ficamos muito
ansiosos no primeiro tem
po, onde erramos muitos

passes e criamos pouco.
Mas no intervalo o Mozart

corrigiu os erros, tivemos

paciência e tranquilidade,

e os gols saíram natural

mente", disse o zagueiro e

capitão Ricardo. "Foi uma

partida muito truncada,
porque o Barra veio muito
fechado. Mas o professor
Mozart teve a estrela de
alterar o time no intervalo
e ter dado certo, onde con

seguimos fazer os-gols. Po
rém, temos que melhorar
muitas coisas ainda para

quem quer ser campeão.

Então é bom se espelhar
em um jogo desses, que
foi complicado de furar a

defesa, porque ainda terão
muitos pela frente", desta
cou o atacante Eric.

Agora, o Jaraguá viaja
até Canelinha, onde en

frenta o Oeste, amanhã, às
20h30, no Estádio Galeão.
O confronto é válido pela
penúltima rodada do tur

no da Divisão de Acesso.

Copa Interbairros
Seis equipes avançampara a segunda fase

Neste domingo (8), viam empatado. sem gols. adversário. Nereu Ramos e nas penalidades por 4 a 3,
aconteceram os jogos de A Barra do Rio Molha foi devolveu a derrota de 1 a o avançando. O Rio Cerro I e

volta da fase preliminar buscar o empate após sair
, para a Vila Lenzi, levando II ratificou a vaga ao aplicar

da 5a Copa Interbairros perdendo por 2 a o para a a decisão da vaga para as 6 a 2 no Garibaldi. Já a Tifa

de Futebol. O Água Verde Barra do Rio Cerro. Com penalidades, onde foi mais Martins devolveu a derrota

avançou ao vencer o Jara- o placar agregado de 3 a eficiente e marcou 9 a 8. A - de 1 a o ao Estrada Nova,
guá 84 por 2 a 1, de virada. 3, avançou por ter mar- Vila Lalau bateu o Vieiras mas acabou sucumbindo
Na primeira partida, ha- cado mais gols na casa do no tempo normal por 1 a o nas penalidades, por 5 a 4.

2x1 (1) Atlas, Tupy (4) 2XO
(o) Roma, Vila Rau (W) 3x2
(O) Rio Molha, Avai (o) 2x2
(2) Atlético, Vitória (1) 1x3
(1) Guarani, Ponte Preta (1)
3x1 (2) Flamengo, Rio Cerro
(5) 4x2 (2) JJ e Tecnopan
(o) 3x1 (o) Garibaldi.

Segunda Divisão
Resultados da sétima rodada

CampeonatoSênior
Sétima rodada foi -realizada

por 2 a o os donos da casa

BelmecjOlieãr. Já no Gua

rany, JukarjNeiAutomóveis
derrotou o Roma por 3 a o e

o FixsuljGalácticos bateu o

Guarani por 3 a o. O Cruz de
Malta folgou na rodada.

Futebol Feminino

Olympya perdemais uma
Jogando em Blumenau, o

time. comandado pelo téc
nico Polenta perdeu para o

Vasto Verde pelo placar de
2 à o, no campo do Vasto

Verde, pela segunda roda
da da competição.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. OS/2013 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 155/2013-PMS-

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

viços técnicos para elaboração de projeto de engenharia viária ur

bana para diversas ruas do Município de Schroeder/SC.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 26 de-setembro
de 2013 às 08h45min.

Abertura do Processo: 26 de setembro de 2013 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser ob

tidas no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.
br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das

07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-
1191 ou pelo e-mail: licitacao@sçhroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 10 de setembro de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

O Campeonato Regio
nal da Segunda Divisão teve
sequência no fim de sema

na, com jogos válidos pela
sétima rodada. Confira os

resultados nas categorias
'Titular' e 'Aspirante' (entre
parênteses): Operário (1)

Neste sábado (7), ocor
reu a sétima rodada do turno
do Campeonato Regional de
Futebol Sênior. No campo
do João Pessoa, a Belmecj
Olicar venceu o Flamengo
por3 a 2 eoUnidos derrotou

Após ser derrotado na

estreia do Campeonato Ca

tarinense Feminino pelo o

Kindermann (3 ao), a equi
pe jaraguaense do Olym
pyajFURB sofreu mais um
revés neste domingo (8).
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COI cobramedalha
de Lance
DOPJNG Antes

sinônimode

superação, ciclista
vê sua reputação
ruir após utilizar
substâncias proibidas

OComitê Olímpico In

ternacional (COI)
ainda está aguardando a

medalha de bronze con

quistada pelo ciclista Lance
Armstrongnos JogosOlím
picos de 2000, em Sidnei.
Thomas Bach, da comis

são judicial da entidade,
revelou que já se passaram
nove meses do pedido. O

COI escreveu em janeiro
para Armnstrong, terceiro
colocado no contrarreló

gio, pedindo a devolução
da medalha. Bach afirmou

que, embora o ciclista te

nha acatado a punição,
ainda não cumpriu a pro
messa de enviar a medalha
de volta. "Nós declaramos
seu resultado nulo e vago
e decidimos não promover

ninguém para a medalha
de bronze", disse Bach, um
dos favoritos para suceder

strong
GETIY lMAGES

FIM DA LINHA Norte-americano ainda não devolveu ao

COlo bronze conquistado em Sidnei, no contrarelógio PRECISA-SE
DE VENDEDOR

EXTERNO
Jacques Rogge na presi
dência do COI.

O COI esperou para

punir Armstrong até que
a União Ciclística Inter

nacional (UCI) afastasse

o norte-americano, o que
aconteceu em dezembro de
2012. Armstrong perdeu
também seus últimos sete

títulos de Tour de France.
Também foi banido do

esporte por toda vida em

outubro de 2012, depois
que a Usada, agência nor

te-americana anti-doping,
produziu amplo relatório
sobre o uso de substâncias

proibidas feito pelo ciclista
e seus companheiros.

para atuar em
Jaraguá do Sul,
necessário carro
próprio. Contato
(47) 9915-0172

Horário Comercial.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

Coi. TIme

CLASSIFICAÇÃO • RETURNO

P J V E D GP GC SG A%

CLASSIFICAÇÃO - TURNO

••
Coi. TIme P J V E D GP GC SC A%

'

_49·,'i!ft§;'Wa.(.MÇ'hi-@f'!:WJ,t.
2° Botafogo +1 36 19 10 6 3·32 21 11; 63
3° Grêmio +1 34 19 10 4 5 26 19 7 60

4°Atlético-PR-2 34 19.9 7 3 34 24 1060

5° Corinthians 30 19 7 9 3 19 8 11 53

6° Internacional 30 18 7 9 2 31 25 6 56

7" Coritiba +1 28 19 7 7 5 23 20 3 49

8° Goiás-l 26 19 6 8 5 19 22 -3 46

9°5antos +4 25 17 6 7 4 20 14 6 49

10° Vasco 24 19 6 6 7 29 32 -3 42

11° Criciúma-2 23 19 7 2 10 25 31 -6 40

12° Vitória 23 19 6 5 8 23 27 -4 40

13° Bahia-2 23 19 6 5 8 18 24 -6 40

14° Fluminense +2 22 19 6 4 9 22 26 -4 39

15° Flamengo-l 22 19 5 7 7 19 23 -4 39

22 6 18 22 -4 41
-

g

'.

2° Chapecoense 43

3° Paraná Clube 39

4° Joinville+1 3�
5°5port-l 31

6° lcasa +3 31

7° Avaí 31

8° Boa-2 31

9° América-MG +1 30

10° Figueirense-2 29

11° Bragantino 26

12° Ceará 26

13° ASA 23

14° Oeste 23

15° Guaratinguetá 21

16° América-RN +3 21

7°7\tféUi:1Rr -

oPA

I '

20134

20 116

20 104

20 101

20 101

208 7

20 8 7

20 8 6

20 9 2 9 37 34 3 i 48

20 7 5 8 20 21 -1 '43

20 6 8 6 28 26 2 43

2072112433 -938

20 6 5 9 20 32 -1238

206 3 112232 -1035

20 5 6 9 22 32 -1035

1a

29"""f:l;a"3"�

3 37 17

3 33 13

6 3421 1357

9 33 33 O 52

9 29 35 -6 52

5 29 25 4 52

5 19 20 -1 52

6 3128 3 50

20° ABC 14 20 3 5 12 15 33 -1823

Cruzeiro axo Flamengo
Coritiba 2xO São Pauto

Vasco OxO Atlético-PR

�-_J.J....::",-vr""iOOTt·I",-:I>·go_,IIII'·_"'"
!Ie·__III'm·lOllll>...iJol"':Alô·_.....' ..

21·RODADA

líderdo campeonato

p. Pontos: J "JOIO.: V • V!t6mJS; E· EmPifa: D· DenoIM: GP· (SoI§",(1;
oe"Gols CQnlra: SG· Sfttclo de 00It: A% �AorweiW�

19'RODADA

Fluminense 1xO Bahia

Vitória 1xl Atlético-MG
9/9
19h - Figueirense xAménca-MG
21h50 - Boa x Brag,mtinoPonte Preta 1x3 Internacional enciuma 1x2 Botafogo

I , i ' (. • I I • 1 l I i .! t .conotntena OxO Náutico

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, dos Materiais

Elétricos, dos Motores Elétricos, de Equipamen
tos Elétricos, de Eletro Eletrônicos de Geradores,
de Alternadores, de Implementas Agrícolas, de

Máquinas, de Peças para Reparação de Veícu

los, de Fundição e das Oficinas de Latoarias e

Mecânicas de Jaraguá do Sul e Região, convoca
todos os sócios do Sindicato, para a ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 16 de

setembro de 2013, em primeira convocação às

9h30min, e em segunda e última chamada às 10h

com qualquer número de sócios presentes, tendo
por local a sede do Sindicato, situada na rua: João

Planinscheck, 157, bairro nova Brasília, cidade de

Jaraguá do Sul.
COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

Discussão e deliberação sobre a Prestação de

Contas, com a especificação da aplicação do pat
rimônio; apresentadas pela Diretoria Executiva
referente ao ano de 2012, bem como, o respectivo
parecer do Conselho Fiscal;
Deliberação sobre Proposta de Orçamento das Re

ceitas e Despesas para o Exercício do ano de 2014,
com a especificação da aplicação do patrimônio,
bem como o respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Jaraguá do Sul, 10 de setembro de 2013

Vilmar Sizino Garcia

Presidente

Boas notícias
Urna dia após a' derro

ta para o Cruzeiro e o .de

sembarque com direito a

protestos em aeroporto, o

Flamengo voltou a treinar
no Ninho do Urubu. Ape
sar do clima pesado, o time
recebeu a notícia de que o

zagueiro Chicão e o goleiro
Felipe têm boas chances de

jogar contra o Santos, quin
ta-feira, noMaracanã.

Para enfrentar o lanter
na Náutico, o técnico Rena

to Portaluppi terá que que
brar a cabeça para montar

o time. Após o jogo contra

a Portuguesa, quando já
tinha os desfalques de Ela

no, Marcelo Grohe, Riveros
e Vargas, a lista aumentou

com Werley, lesionado, e

Alex Telles, poupado, que
não viajaram para o Recife.

Poçâomágica
Chamado de "filé debor

boleta" pelo técnicoVander
lei Luxemburgo quando su
biu para o time profissional
do Santos, Neymar vem in

gerindo, por recomendação
do Barcelona, uma "poção
mágica" feita de vitaminas
e proteínas para recuperar
massa muscular e peso, de

pois da anemia detectada
no fim de julho.

Retornando
Após duas semanas na

Espanha, o atacante Henri
que voltará ao Botafogo. O
jogador, negociado pelo clu
be carioca com o Real Ma
drid B, por empréstimo de
uma temporada, não pôde
ser inscrito a tempo pelos
merengues para. a disputa
da liga Espanhola e retor

nará ao Rio de Janeiro ain
da nesta semana.
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TROCO NA TROCA. VALORIZAÇÃO DO SEU CARRO. Antes de comprar compare.

R$17.500
Corsa Classic 1.012006
Básico

R$26.9,OO
Corsa Classic 1.0 12011
AC + DH + TE + DT

Rs28.900
Gol G5 1.612009
Básico

Rs26.800
Corsa Sedan Premium 12009
Completo

R$51.400
Focus Hatch 2.0 12011
Aut. Completo

R$42.800
Saveiro Cross 1.61'2012
Completo

R$43.000
New Beetle 2.012008
Aut. Completo + Teto

R$68.000
Jetta Variant 2.512070
Completa

FINANCIAMENTC? 6QVEM ATE :A
Troco na troca. Valorização do seu carro.

Antes de comprar compare.

6 MESES DE ,1000Jó
GARANTIA* REVISADOS

1000/0
NOTA FISCAL

GARANTIA
DE PROCEDENCIA

Promoções válidas até 10/09/2013. 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
Caraguá Auto Elíte e dentro das normas do código consumidor. Imagens meramente ilustrativas. Qualquer percentual de desconto invalida
a presente promoção.

1KNOlOOIAAiEMÃ Grupo AuJ.G.Bife 4D anos de cmdíbjfjdade. WWWAu1oeJite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000 ª
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Caraguá Auto Ente
A escolha perfeita
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