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Recursos para a Saúde
aumentam ase 20%

VERBA Primeiro Orçamento do gqverno Dieter Janssen reserva R$ 126 milhões para a rede

básica em 2014. Projeto de lei está na- Câmara e pode ser votado até o dia 22 de dezembro.
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Ideias àmostra
EDUARDO MONTECINO

Definid
Salomon vai
presidir o PT
Sigla decide não abrir
disputa interna e opta
por projeto conjunto.
PATRICIA MORAES,
PLENÁRIO, PÁGINAS 4 E 5
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Apedra
A lguns dias atrás recebi e-mail de uma colega de tra
l"lbalho. Nele havia uma pequena mensagem. O texto
me fez lembrar de uma frase do escritor do livro "O Pe

queno Príncipe". Antoine de Saint-Exupéry escreveu

certa vez: "O significado das coisas não está nas coisas
em si, mas sim em nossa atitude com relação a elas".
Penso que cada um dos leitores-deve estar curioso, e quer
saberquais foram àspalavrasque linaquelepequeno texto.
Junto com belas imagens em cada slide, havia frases que
juntas são amensagem que segue: "APedra - porAntonio
Pereira. O distraído nela tropeçou. O bruto a usou como

projétil. O empreendedor, usando-a, construiu. O cam

ponês, cansado da lida, dela fez assento. Para meninos,
foi brinquedo. Drummond a poetizou. Já, David matou

Golias, e Michelangelo extraiu-lhe a mais bela escultura.
Em todos esses casos, a diferença não esteve na pedra,

mas no homem. Não existe "pedra" no seu caminho que
- você não possa aproveitá-la para o seu próprio crescimen
to.Cada instante que passa é uma gota de vida que nunca
mais toma a cair, aproveite cada gota para evoluir",
E no último slide constava uma frase de autoria de Chi

co Xavier, que diz o seguinte: "Na vida, não vale tanto o

que temos, nem importa o que somos. Valemesmo é o que
realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo,
importa o que fazemos de nós".

Desejo que você leitor, busque aproveitar cada gota de
sua vida para que possa evoluir e tenha atitudes que pos
sam lhe proporcionar sensações boas para você e para as

pessoas que convivem com você;
, <'

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1208
Primeiro Sorteio
02 - 07 - 12 - 20 - 33 - 40
Segundo Sorteio
11 - 20 - 23 - 24 - 36 - 37

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

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para Oredacao@ocorreiodopovo.com.br,

Educação
Feira deMatemática
na escola

A EScolaAlbano Kanzler, localizada no bairro Nova Bra
sília, realiza hoje, das 7h30 às 16h30, a 4a FeiraMunicipal de
Educação Matemática. Durante o evento, haverá apresenta
ção de 55 trabalhos (46 de Matemática e nove de robótica
educacional). A atividade vai envolver cerca de 240 alunos
da redemunicipal de ensino.A comissão julgadora, formada
por professores e orientadores, avaliará os trabalhos levan
do em consideração os critérios de comunicação, domínio
do conteúdo matemático, qualidade científica, relevância
científico-social, ênfase dada ao conteúdo matemático e es

pecífico pormodalidade.A feira é aberta à comunidade.

OPINIÃO

COMENTÁRIO

Quatro verbos

LUIZ CARLOS PRATES
que domina 31 idiomas. Começou
cedo e começou por uma língua
hem "fácil": o chinês. O tal cidadão,
cujo nome não peguei, deve andar
pela casa dos 60 e poucos anos. Sou
mau calculista de idades.

Quando da entrevista ele estava
na biblioteca da casa dele, cercado
por livros, fitas, filmes e discos de
idiomas .

- Ah, e contou com na

turalidade que a "mais recente"

língua que aprendeu foi o árabe,
moleza, como se vê... Mas deixe
me contar do "segredo" dele para
os que querem aprender uma lín-

vou contar um "segredo" que
ouvi na televisão, mas, é cla

ro, não vou contá-lo assim, direto.
Vou antes darminhas voltinhas e

começar dizendo que tomara não

faça parte você dos incontáveis

que sabemmuito bem conjugar, e
na ordem, o que é pior, os verbos
- Iniciar, Cansar, Parar e Desis
tir... Nessa ordem. Estou falando
dos que vivem iniciando algum
estudo ou prática, mas nada le
vam muito adiante, param pelo
caminho. Estudar uma língua
estrangeira é bem um exemplo, e
dos mais comuns.

Acabei de ver na televisão um
cidadão paulista sendo entre

vistado por ter uma esplêndida
capacidade: estudar e aprender
idiomas mundiais. Ele garante

• Cartaz
Dia destes, num desses inanes protestos de

rua, um boca-aberta segurava um cartaz onde se

lia: - "Da Copa eu abro mão, quero saúde". - Ah,
é? Então vai fazer protesto na frente do Lula,
foi ele quem inventou essa Copa no Brasil para,
na época, fazer pose de bonzinho com os trou

xas do futebol. Mas ele sabia que a Copa iria fer
rar com quem o sucedesse. Agora aí está, a bomba
no colo da Dilma. A Copa e a Olimpíada, vão que
brar o Brasil. E o "responsável" longe da fogueira.

• Elas
Ah, Santíssimo, vi imagens e gostei delas, bah, se

gostei! Eram imagens das modelos - plus size - que
desfilaram na Semana de Moda de Nova Iorque. Plus

gua estrangeira. Será que hão vale
para o português?

O homem dizia à repórter que
é muito, mas muito melhor, es

tudar -15 minutos todos os dias,
todos, em vez de estudar duas
horas no sábado, por exemplo.
Quinze minutos, todos os dias,
não queima a caixa da paciência
e não produz o enfado que leva
à desistência. Esses 15 minutos
fazem milagres, seja no que for.
A memória funciona por exercí
cios continuados, todos os dias,
e não gosta de virar burro de

carga nos fins de semana, com

cargas extremas. Duvidas? Tente.
Mas cuidado, é fácil iniciar, fácil
é também cansar, parar e muito
triste desistir. Os verbos da pre
ferência dos fracassados da vida.

size é eufemismo, o pessoal não quer dizer - gordinhas.
Mas que "gordinhas" lindas, muito interessantes... Ali
ás, sempre fiz bons olhos para as "plus size". Paramim,
"ter" é melhor que não ter... Fui claro?

• Falta dizer
Faz tempo, ouvi uma psicóloga alemã dizer que o

melhor casamento seria com o melhor amigo, no caso

da mulher, e com a melhor amiga, no caso do homem.
Amigos. Não mais que amigos. Seria o casamento ide-,
alo Agora leio sobre uma pesquisa feita na Boise State

University, nos Estados Unidos, que diz que fazer sexo
com amigo, amiga, fortalece a amizade. Interessante .

Amigos são pessoas que se conhecem bem e que não
têm entre si vínculos neuróticos ou possessivos, logo, a
sugestão não parecemá. Ou parece a você?

IFSC

Inscrições
para professores

o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)
está com inscrições abertas até esta sexta-feira,
dia 13, 'para os processos seletivos de professo
res substitutos e temporários. São 13 vagas para
os câmpus Chapecó, Florianópolis, Gaspar, Ja
raguá do Sul, São José, São Miguel do Oeste e

Xanxerê. A remuneração varia de R$ 2.101,08 a

R$5.022,65, de acordo com a titulação. As ins
crições devem ser feitas na Coordenadoria de
Gestão de Pessoas (CGP) do câmpus que o can

-didato-concorre à vaga. O processo seletivo será

composto de prova escrita, avaliação curricular e
entrevista. O edital 49/2013,,para contratação de
professores temporários, abriu três vagas para os

câmpus Gaspar, Jaraguá do Sul e São Miguel do
Oeste. A carga horária poderá ser de 40 ou 20

horas semanais.

ERRATA:
• O valor correto da compra docarninhão limpa fossa foi
de R$ 485 mil e não pouco mais de R$ 1 milhão, como foi
publicado na página 19 da edição de terça-feira, dia 10,

• O telefon-e correto para o contato com a Feijoada
do Clube'de Bocha Arduino Pradi é o 990�-4167,

Cultura
Feira de adoção
de animais

'

No sábado, dia 14, acontece na Clínica
Veterinária Amizade, mais uma edição do
Sábado Animal. Serão oferecidos para a ado
ção cães e gatos que estavam em situação de
abandono. O evento será das 9 até omeio-dia.
A clínica fica na Rua Roberto Ziemann, 2756,
Czerniew1cz. Informações: 3275-1887.
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CHARGE

E NA FEIRA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA•••

EDITORIAL

Promessas e demoras
1\ II'ais uma vez, a comitiva com lide
iV.!ranças regionais voltou do Depar
tamento de Infraestrutura de Transporte
(Dnit) sem a clara previsão de quando as

ordens de serviços serão entregues às em

presas vencedoras da licitação para elas co
meçarem as obras de duplição da BR-280.

As justificativas continuam sendo a

espera pelo licenciamento ambiental
para a instalação dos trabalhos e uma

definição das terras para as aldeias indí

genas. Porém, essa discussão acontece

num período em que esses assuntos já
deveriam ter sido solucionados desde o

tempo que em o projeto da duplicação
foi definido para ser licitado.

Além disso, falta resolver a questão das

desapropriações. Esse assunto também está

parado em Brasília. Enquanto isso, a dupli
cação serve de discurso para os represen
tantesdogovernojogarempromessasnoar.

Assim, a região continua no aguardo

de uma pequena solução para o início de
uma grande obra. O que falta para que o

governo tome uma atitude mais prática
para definir essas situações? Qual foi a
razão de não ter definido essas situação

,

do licenciamento de instalação das obras,
assim que foram oficializadas as empresas
vencedoras? A resposta é a falta de priori
dadepolíticapara essa infraestrutura.

"
A região continua no aguardo para
o início das obras na BR-280.

Pelo jeito que esse assunto é tratado,
parece que está...sendo definida uma agen
da política e eleitoral para a realização do
esperado anúncio. Porém, o tempo que
a região espera para esse acontecimento,
infelizmente, está 13 anos atrasado. '

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

a oCorreio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
<;::fI' fontes renováveis preservando as florestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.
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PM sugere alterações perto daArena
Com a experiê_ncia da realização do

UFC, em maio deste ano, e a con

firmação de que ° combate retornará
para cidade em 2014, o comandante
do 140.Batalhão da Polícia Militar,
José Gonçalves da Silveira, enviou
ofício ao prefeito Dieter Janssen e à
Câmara de Vereadores sugerindo mu

danças na Arena Jaraguá e no entor

no da estrutura. Segundo Gonçalves,

Pavanello rebate
críticas de Jaime
Vice-presidente do PSD e assessor

da Secretaria deAgricultura do
Estado, Carione Pavanello procurou
a coluna para rebater as críticas feitas
por JaimeNegherbon (PMDB) ao
governo de Raimundo Colombo. Jai
me citou a demora nas obras de re
Vitalização da SC-110, entre Jaraguá
do Sul e Pomerode, trecho onde na
sexta-feira da semana passada uma '

adolescente perdeu a vida, como
prova do descaso do governo do
Estado para com a região. E disse
claramente que espera que o PMDB
não esteja com Colombo nas elei

ções de 2014. Para Pavanello, Jaime
erra ao esquecer que Luiz Henrique.
.da Silveira governou Santa Catarina
por oito anos e Raimundo Colombo
está no poder há dois anos e oito
meses. "É fácil criticar o PSD, mas
o PMDB esteve muito mais tempo
no poder e não fez. O secretário de
Infraestrutura foiMauroMariani,
que eles apontam como possível
candidato ao governo, e ele tão
pouco fez a obra", rebate Pavanello.
Sobre a revitalização e construção
de acostamento do trecho de 12 Km,
a previsão é de que as obras iniciem
em outubro, com investimento de R$
11,4milhões e entrega em dezembro
de 2014. O embate, contudo, reforça
que a dobradinha entre PSD e

PMDB, a poucomais de um ano para '

. as eleições, balança. O desquite só
não aconteceu ainda porque o sena
dor Luiz Henrique tem atuadomuito
bem como terapeuta de casais.

as medidas trariam maior conforto e

segurança para os jaraguaenses e tu
ristas quando da realização de grandes
eventos. No documento são listadas al
gumas vias onde deveria ser implanta
da mão única, como a Lorenço Kanzler
e a Gustavo Hagedorn, e também é soli
citada a realização de estudos que apon
tem a viabilidade de binários na região.
Além disso, a PM defende a necessida-

de de melhorias na iluminação pública,
colocação de placas indicativas distri
buídas pelo município e ainda mudan
ças na própria Arena, com setorização
do estacionamento, combate aos fla
nelinhas, e a finalização das obras de
aterro e pavimentação. São pontos que
merecem ser avaliados já que cada vez
mais Jaraguá do Sul e a Arena se can

didatam a receber grandes eventos.

Leitora desabafa
Leitora da coluna, Sueli Malheiros, de

sabava contra a inércia de sucessivos gover
nos quanto às obras de duplicação das ro
dovias federais que cortam Santa Catarina.
"Tinha 14 anos quando começaram a falar
na abertura do Canal do Linguado, hoje te
nho 53 e ainda não vi a obra. Meu marido e

eu sofremos para voltar da praia todo fim de
semana. E essa novela da duplicação da BR-
280 agora ninguém aguenta mais". Pois é.

EM FOCO

Marcel Salomon é consenso no PT

A Prefeitura de Jaraguá do Sul por muito
pouco não ficou sem o repasse de R$

250 mil prometido pelo governo do Estado
para realização da Schützenfest. A quase

retaliação aconteceu porque a administração
anterior não prestou contas do recurso

recebido em 2012 para festa.

Apesar das desconfianças iniciais, o
PT fechou unidade ontem em torno do
nome do advogado Marcel Salomon,
39 anos, para presidir o PT de Jaraguá
do Sul de fevereiro de 2014 ao início de
2018. O vice provavelmente será Zé Pa
dre. O acordo estava sendo costurado
desde o início do ano, mas ainda havia
resistência por parte de algumas lide
ranças. Uma das condições para a con

firmação do consenso foi a participação
de um dos integrantes do governomuni
cipal na executiva que será formada em
.novembro, quando acontecem as elei
ções do partido em todos os municípios
brasileiros. O diretório será composto
por 32 titulares e 10 suplentes. Ao ser

confirmado depois das 20h de ontem,
depois de um dia de muitas reuniões,
Salomon agradeceu a confiança e o ges
to do vereador João Fiamoncini, que até
o último minuto era tido como possível
candidato. "É a nossa maior liderança
no município. Demonstrou mais uma

vez que o projeto 'do partido está acima
dos interesses pessoais". Como priori
dades, Marcel Salomon, que atua como

assessor do deputado estadual Dirceu
Dresch, cita a busca por recursos epro-.
gramas do governo federal que possam
contribuir com. o governo de Dieter
Janssen (PP). "Queremos omelhor para
a cidade e como estamos na administra
ção temos a obrigação de auxiliar".

• • •

Vereador Charles Longhi (PMOB)
sugere que o prefeito Lauro Frõhlich (PSD)
crie uma comissão especial para debater
a nova licitação do serviço de transporte
coletivo. O tempo curto tem prejudicado
a formulação do edital, já que a previsão
era de que ele seria lançado em setembro.
Agora, a informação que se tem é que a

concorrência ficará para 2014. O contrato
está vencido desde 2010.

• • •

Criação da Guarda Municipal e isenção do
estacionamento rotativo para idosos. Dois
temas que merecem mesmo ser debatidos.
Mas vale lembrar que ambas as iniciativas
dependem exclusivamente do Executivo.

Presidente do PMDB, o empresário,
Antídio Lunelli convida filiados e

simpatizantes da sigla para almoço
neste sábado no Salão Centenário.

!

Construímos o seu futuro il

-

para você viver o presente

.

Fome de livros
Parceria entre a Secretaria. de Educação e

a de Assistência Social da Prefeitura de Jara
guá do Sul, que vai distribuir livros juntamen
te com as três mil cestas básicas entregues ao

mês, merece ser elogiada. É uma sementinha
importante para incentivar a leitura.

Projetos • Administração • Execução • Reformas
• • •

I il �----�----------------�----------�
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Mensalão: desfecho adiado
Com quatro votos a favor da validade dos embargos infringentes e dois contra, o ple

nário do Supremo Tribunal Federal (STF) deixou para hoje a polêmica decisão sobre se

aceitará o recurso para condenados que obtiveram ao menos quatro votos favoráveis, o
que pode levar a um novo julgamento desses réus no processo do mensalão. Os embargos
infringentes estão previstos no artigo 333 do Regimento Interno, mas não constam na lei
8.038/1990, que regula as ações no STF. Para parte dos ministros, contrários ao recurso,
a lei de 1990 revogou tacitamente a existência dos infringentes. Outros magistrados con
sideraram que a lei simplesmeste não tratou do recurso e que, por isso, o regimento do
Supremo é válido pata definir sua existência. Os que defendem os infringentes também
destacaram que os embargos de declaração não estão na lei, mas mesmo assim fora� jul
gados pelo Supremo. Na semana passada, o presidentedo STF,ministro Joaquim Barbosa,
se manifestou contra a validade do recurso. Ontem, foi acompanhado pelo ministro Luiz
Fux. Já os ministros Luís Barroso, Teori Zavascki, RosaWeber e Dias Toffoli divergiram e

entenderam que os infringentes são cabíveis. Ainda faltam os votos dos ministros Cármen
Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello.

Doaçõesde
empresas

Por 13 votos a seis, a

Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) do Senado

rejeitou, ontem, propos
ta que proibia a doação
de empresas para campa
nhas políticas. O relator do

Projeto de Lei do Senado

264/13, Eduardo Suplicy
(PT-SP), chegou a propor
a limitação das doações
de pessoas físicas a R$ 1,7
mil, mas foi derrotado.

Foro privilegiado
ACCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados

adioumais uma vez a votação de uma PEC (Proposta de Emenda à Cons

tituição) que estabelece o fim do foro privilegiado para parlamentares. A
proposta foi uma das reivindicações dos protestos de junho. Relator da
matéria, o deputado Efraim Filho (DEM-PB) votou pela admissibilidade
do projeto. Na sequência, o Eliseu Padilha (PMDB-RS), pediu vista.

Láecá
Há uma semana, com discursos da ministra Ideli Slvatti (PT) e dos de

putados Décio Nery de Lima (PT) eAna Paula Lima (PT), máquinas come
çaram a cavocar no trajeto da BR-470 entre Gaspar e Blumenau, abrindo as

obras de duplicação da rodovia. Mas está tudo parado porque o lhama exige
comprovação de que animais silvestres localizados no trecho foram mesmo

capturados e levados paramata distante.

/'

POIlTICA
QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2013

Sómetade
Governo federal anuncia a liberação dos R$ 3 bilhões anunciados du

rante a 16aMarcha aBrasíliaem Defesa dosMunicípios,mas só ametade.
Aoutrametade ficou prometida para abril de 2014. Não por coincidência
é o último prazo para repasses de recursos da União para estados e mu

nicípios antes das eleições de outubro. O lado bom é que não se trata de
dinheiro carimbado, Os prefeitos é que decidirão o que fazer com a verba,

IncorpOlaçto e Cunslruçlo:

ESTRUTURA
35 ANOS DE HISTÓRIA

.

E MAIS DE 50 EOIFicwS CONSTRUiDOS.
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Líder de governo, Arlindo Rincos diz que Orçamento
será debatido com transparência na Câmara

_/'

DINHEIRO PUBUCO

ORÇAMF;NTO
DE 2014 JA ESTA

A

NA CAMA
LOA

Previsão de arrecadação para o próximo ano é de R$ 567 milhões.

Câmara tem até 22 de dezembro para analisar a matéria

Oprojeto de Lei Orçamentária
Anual (LOA) para o exercício

2014 foi protocolado pelo poder
Executivo na Câmara no dia 3 de
setembro. O texto prevê orçamento
total de R$ 567, 739 milhões para
o exercício de 2014, uma quan
tia 10% superior ao orçamento de

2013. A Câmara têm até dia 22 de

dezembro, último dia de sessões

ordinárias, para alterar, aprovar ou
rejeitar o projeto.

Antes de ir à votação em plená-

ORÇAMENTO PLANEJADO COMPRECAUÇÃO
De acordo com o secretário

de Administração e Finanças,
Sérgio Kuchenbecker, o orça

mento, o primeiro do governo
Dieter Janssen, foi elaborado
com precaução, principalmen
te nos valores estimados da

arrecadação. A cautela é ne

cessária para que a situação
enfrentada em 2013 não se re

pita. "O crescimento projetado
para o repasse estadual (ICMS)
e federal (FPM) durante 2013
não está acontecendo como es

timado e não vejo crescimento

futuro", revela.
A precaução, segundo Ku

chenbecker, evita que as Se

cretarias sofram corte. "Muitos

dos recursos que os secretários
solicitaram podem ser viabili
zados junto à esfera estadual ou

federal, sem necessidade de re-

tirar do caixa da Prefeitura. Os
secretários serão incentivados a

buscar isso", pontua Kuchenbe
cker sobre a queda de arrecada
ção registrada neste ano.

Kuchenbecker explica que
o orçamento foi elaborado a

partir de três pilares, ou, como
ele define "três despesas fixas".
A primeira delas é a folha de

pagamento do funcionalismo

público, que consumirá quase
45% do orçamento de 2014,

.

quantia equivalente a R$ 254
milhões. A segunda despesa
são as dívidas já contraídas e a

terceira, os gastos fixos com a

manutenção básica das estru

turas da administração muni

cipal, como luz, água, telefone
e combustível.

Após serem fixados os va

lores com as despesas fixas..

as solicitações dos secretários
foram comparadas com o pla
no de governo e as prioridades
para 2014 foram definidas. A

partir da aprovação da LOA,
85% das ações do Executivo

devem ser planejadas. "Vamos
nos reunir com o prefeito entre
outubro e novembro para pla
nejar, já com o Orçamento, as
ações e investimentos para o

próximo ano", conclui.

O crescimento projetado
para o repasse estadual

e federal durante 2013

não está acontecendo

como estimado e não

vejo crescimento futuro.

rio, o texto fica até o dia 18 de se

Jembro no setor jurídico do Legis
lativo. Posteriormente, segue para
análise da Comissão de Finanças e

Orçamento, cujo presidente é o lí
der da bancada governista, o verea
dor Arlindo Rincos (PP).

Rincos acredita que o projeto
não encontrará resistência na Câ
mara. "Estamos analisando junto
ao jurídico da Casa e, depois disso,
vamos sentar com os vereadores

para sanar todas as dúvidas que

possam surgir. É um processo que

pode demorar, mas iremos a ple
nário com total transparência",
promete.

A LOA prevê a destinação de

R$ 12 milhões para compor o orça
mento da Câmara de Vereadores e

uma reserva de R$ 44milhões para
suportar possíveis quedas da arre

cadação. Os maiores orçamentos
serão destinados à Saúde e à Edu

cação, COIll. R$ 126 milhões e R$
.123 milhões, respectivamente.

Secretário de Administração diz que Orçamento foi
feito levando em conta o plano de governo de Dieter

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SAÚDE TERÁ ORÇAMENTO 20%MAIOR

A Lei Orçamentária de 2014
traz alterações importantes se

comparada ao orçamento .apro
vado para 2013. A maior delas
diz respeito ao valor reservado

para Secretaria de Saúde, que
vai abocanhar R$ 126 milhões,
quase 20% a mais do que este

ano. -Outras alterações estão nas

criações de duas novas Funções
de Governo e no remanejamen
to de uma delas para o setor

de Urbanismo. Foram criados

orçamentos para Relações Ex

teriores, equivalente a R$ 2

mil, Trabalho, de R$ 49,5 mil,
e foi suprimido o destinado ao

Transporte, que em 2013 tinha

Saúde será a Secretaria com maior Orçamento em

2014, serão R$126 milhões para a área

PRINCIPAIS NÚMEROS DO PRIMEIRO

ORÇAMENTO DO GOVERNO DIETER:

> Orçamento para 2014: R$ 567, 739

> Orçamento para Câmara: R$12 milhões

> Despesa prevista com funcionalismo:

R$ 254 milhões (45% do Orçamento)

> Reserva: R$ 44 milhões (crescimento de 35%)

Orçamento da Saúde: R$ 126 milhões

(quase 20% a mais do previsto para este ano)

> Orçamento da Educação: R$ 123 milhões

veíCULOS \)liPASSEIO, CONSULTE-NOS.
• Descontos de até 18%. Consulte político vigente poro cada modelo.

Veículos sujeitos o disponibilidade de estoque.

orçamento de R$ 5,735milhões.
Segundo a gerente de or

çamento da Secretaria de Ad

ministração, Elisa Bruns, "Re
lações Exteriores" foi criada
com a finalidade de promover
internacionalmente Jaraguá
do Sul por meio de material de

divulgação, enquanto o Traba-

lho será vinculado ao Desen

volvimento Econômico para

apoio, qualificação, capacita
ção e para promover o acesso

ao mercado de micro e peque
nas empresas.

Presente no Orçamento de

2013, a função Transporte, dei
xou de existir em 2014. Assim, a

quantia superior a R$ 5milhões
foi realocada. "A quantia desti
nada ao Transporte era, na ver

dade, para mobilidade urbana.

Ela foi integrada ao Orçamento
do Urbanismo e será direciona
da para Diretoria de Trânsito

para a execução de obras de si

nalização viária", concluiu.

COMPARE O QUE DEVERÁ MUDAR EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2013 PARA O DE 2014:

Câmara de Vereadores R$ 12.000.000,00 R$ 11.000.000,00 .9,09%

Administração R$ 37.834.891,00 R$ 35.401.278,00 .6,87%

Segurança Pública R$ 1. 701.879,00 R$ 3.975.540;50 .42,80%

Assistência Social R$ 32.847.361,00 R$ 30.172.499,00 .8,86%

Relações Exteriores R$ 2.000,00 -_ .. _-------_ ... _--_ ..

Previdência Social R$ 27.577.643,00 R$ 26.783.906,00 .2,96%

Saúde R$ 126.442.285,00 R$ 105.576.920,00 .19,76%

Trabalho R$ 49.500,00 ._._._-_ .. _-----.------

Educação R$ 123.137.505,00 R$ 113.995.075,00 .8,02%

Cultura R$ 6.976.010,00 R$ 6.769.980,00 "'3,04%

Direitos e Cidadania R$ 298.999,00 R$ 350.907,00 .17,36%

Urbanismo R$ 60.822.071,00 R$ 46.284.788,00 .31,40%

Habitação R$ 3.674.481,00 R$ 4.256.701,00 .13,68%

Saneamento R$ 46.015.620,00 R$ 43.072.427,00 "'6,83%

Gestão Ambiental R$ 2.338.274,00 R$ 1.977.010,00 .18,27%

Ciência e Tecnologia R$ 17.500,00 R$ 67.000,00 .26,q%

Agricultura R$ 3.316.774,00 R$ 2.823.228,00 "'17,48%

Indústria R$ 1.396.059,00 R$ 1.794.991,00 .22,23%

Comércio e Serviços R$ 1.105.174,00 R$ 654.652,00 "'68,81%.

Transporte .. _--_ .. __ .. __ ... _- ... - R$ 5.735.252,50 .100%

Desporto e Lazer R$ 6.846.161,00 R$ 7.170.564,00 .4,53%

Encargos Especiais R$ 28.775.456,00 R$ 34.064.704,00 .15,53%

Reserva de Contingência R$ 44.564.001,00 R$ 32.961.864,00 "'35,19%

trasbourg
www.strasl)o!Jrg.cofrt.br
O peugeot.strosbourg

Jaraguá (47) 3274-1900 • Blumenau (47) 3331-4500 • Itajaí (47) 3344-7000. Brusque (47) 3355-4500

Rio do Sul (47) 3522-0686 • Chapecó (49) 3361-1500. Caçador (49) 3561-3400
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Faciscno
Congresso da CACB
A Facisc está presente no 23° Congresso da

Confederação dasAssociações Comerciais eEm
presariais do Brasil (CACB), que vai até esta sex
ta-feira, em Porto de Galinhas, Pernambuco. U

deram a comitiva da entidade o atual presidente,
Alaor Tissot, e o presidente eleito, Ernesto Reck,
que participam de debates sobre desburocrati

zação, substituição tributária, crédito e gestão.
Durante o evento, Tissot, ao lado de represen
tantes de outros Estados, apresenta os resulta

dos do Programa Empreender que, criado em

Santa Catarina, é um dos principais projetos do
Brasil voltado ao desenvolvimento empresarial,
servindo de modelo para outros países, como
Colômbia, El Salvador, Honduras, Timor Leste e
África do Sul. Pequenos, mas longevos

Nível de emprego
voltaacair

o emprego na indústria brasileira recuou

0,2% ernjulho, na comparação com o mês ante

rior, na série livre de influências sazonais, segun
do levantamento divulgado ontem pelo IBGE.

Esta é a terceira queda seguida neste tipo de com
paração, já que em junho o índice havia recuado

0,1% e, em maio, 0,4%. No período, o emprego
na indústria acumula perda de 0,7%. Em julho,
a produção da indústria brasileira voltou a cair,
registrando queda de 2% em relação a junho. Na
comparação com julho de 2012, o índice de em

prego na indústria caiu 0,8% em julho - a 22°

baixa nesse tipo de comparação e a mais intensa

desde fevereiro, quando houve queda de 1,2%.
Santa Catarina, com avanço de 1,3% em julho,
apontou a contribuição positiva mais relevante

sobre o emprego industrial do País.

Ronaldo Corrêa

_•••••_...mercado@ocorreiodopovo.com.br•••••••••

SOLParagliders comemorametas
A ry Carlos Pradi, da Sol Paragliders,
1"\com novidades no mercado. Com o

lançamento de novo produto (Prymus
Four) a empresa antecipou em seis me
ses uma das metas estabelecidas no pla
no estratégico definido em 2011 quando
completou 20 anos. Com orientação da

Federação das Indústrias (Fiesc) e Ins

tituto Euvaldo 1odi, a empresa vem im

plantando metodologias e executando

processos de inovação para a renovação,

modernização e ampliação da linha de

produtos, com o objetivo de atingir mais
de 90% do mercado de vôo livre. A con

solidação como marca líder nos brindou
com um ano excepcional de exposição
em mídias mostrando o desempenho de
pilotos e a qualidade dos produtos fabri
cados em Jaraguá do Sul. Em tempo: a
foto que ilustra a nota não é do Prymus
Four, mas atesta a presença da marca

nos céus nos quatro cantos do planeta.

r'

Negócios nas alturas
Nesta quarta-feira, 11, os visitantes da feira de imóveis realizada pela WS, em

Guaramirim, puderam conhecer de perto um balão idêntico ao que vai sobrevoar

a região com a marca da empresa durante o 1° Festival Marisol de Balonismo. O

evento acontece no próximo fim de semana e tem a WS Imóveis como apoiadora.
A feira ocorre em uma tenda de cem metros quadrados, instalada em frente ao es

critório, no Centro de Guaramirim. Os atendimentos, que se estendem até sábado,
14, iniciam às 9h e têm término marcado para as 20h. Durante a iniciativa, a WS

comercializa imóveis localizados em Jaraguá do Sul, Guaramirim e Schroeder com

preços reduzidos e condições especiais de pagamento.

Receitas de empreendedorismo
A Semana da Micro e Pequena Em

presa e do Empreendedor Individual que
a Apevi promove até esta quinta-feira no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
vem dando oportunidade aos participan
tes conhecer a experiência de projetos
bem sucedidos. Nada melhor para quem
já está no mercado ou para quem quer
iniciar rim negócio próprio receber inje-

ções de ânimo de empreendedores que
arriscaram e hoje comemoram sucesso. É
o caso de Claudia ToméMarcon, de Con
córdia, que em 1996 largou a advocacia

para fabricar enxovais de bebê. De uma

sala minúscula e contando com apenas
umamáquina de costura, hoje vende para
todo o Brasil e exporta para o Chile, Esta
dos Unidos e Austrália.

Você, tranquiro ..

(47) 3370-0212

QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2013

íNDICE - PERíODO

SELlC +9,0% 28.AGOSTO.2013

TR +0,02% 11.SETEMBRO.2013

CUB 1.295,30 SETEMBRO.2013

BOVESPA -0,76% 11.SETEMBRO.2013

NASDAQ -0.11% 11.SETEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 18.25 -0.49%

VALES 32.95 -2.17%

BVMF3 12.63 +0.48%

POUPANÇA 0,5210 12.SETEMBRO.2013

COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT +0,24% US$114,330
OURO 0,0% US$1365,710

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2788 2,2803 -0,07%
DÓLAR TUA. 2,2�00 2,3600 +0,86%
EURO 3,0269 3,0298 -0,1%
LIBRA 3,5989 3,6022 +0,14%

Crescimento,
•

mesmo na cnse

Ranking das 500 maiores em

presas da região Sul Amanhã e

PwC, divulgado nesta quarta-feira,
mostra que as companhias regis
traram crescimento na receita bru

ta, patrimônio e lucro líquido em

2012, mesmo com cenários que se

apresentavam desfavoráveis.· No

total, as 500 maiores companhias
da região obtiveram, juntas, uma
receita bruta de R$ 509,3 bilhões,
o que representa um crescimento

de 13,1% - semelhante ao do ano

anterior (13,8%), quando o PIB

brasileiro subiu 2,7%. No mesmo

período, a soma dos patrimônios
líquidos atingiu R$ 245,4 bilhões,
alta de 10,6.% sobre 2011. Já os lu

cros inflaram 8,8% e alcançaram a

marca de R$ 30,7 bilhões.

Rentabilidade
foimenor

Mesmo com bom desempenho
de receita, patrimônio e no lucro

líquido, o indicador mostra que
houve queda nas margens de ren

tabilidade, com média recuando de

8,5% para 4,9% da receita líquida.
Os prejuízos se expandiram em R$
1 bilhão, engrossados pelo mau de

sempenho de algumas companhias
_
do setor de energia, como a Celesc

(perdas de R$ 258,4 milhões) e

CEEE (perdas de R$ 438,9 mi

lhões). Para completar, o endivi

damento também cresceu, com o

índice médio indo parar em 53,9%
do ativo total. Mas, no geral, os re
veses influíram pouco no andar das

grandes empresas da região sul,
que ostentaram um crescimento

médio de 12,1% no Valor Pondera
do de Grandeza (vpG), o principal
indicador do ranking.
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Patrimônio

Nova reunião discutirá
leidotonrubarnento

Após a audiência pú
blica que discutiu a lei do

patrimônio histórico, na

terça-feira, a comissão es

pecial se prepara para uma
reunião interna. O encon

tro deve acontecer na pró
xima semana, com o obje
tivo de "tornar um pouco
mais ampla a participação
dos setores organizados",
segundo o integrante da

comissão, Jair Pedri.
Na audiência pública, a

comunidade pôde se ma

nifestar. Em contraste aos

favoráveis à modificação
do Artigo 27 - que exige a

análise do conselho antes

de demolir uma edifica

ção com mais de 40 anos

- pessoas seguraram car

tazes com as frases "o pro

gresso não pode destruir a
história" e "patrimônio pú
blico é um direito de todos.
Faz parte da cidadania".

No encontro que ocor

re na próxima semana,

ainda sem dia definido, os
três vereadores pretendem
pensar a proposta de lei

junto das entidades inte

ressadas. Devem partici
par dessa reunião o poder
Executivo, Conselho Re

presentativo, Associação
Empresarial de Jaraguá
do Sul (Acijs), Ordem dos

Advogados do Brasil e as

sociações de imobiliárias,
engenheiros e arquitetos.

D1VULGAÇÁO

o jaraguaense Márcio Heise Giovanela

lança, hoje, o livro de poesias "Inspira-me
Srta. F5". A coletânea traz as reflexões,
principalmente, sobre a temática do amor

e sucede o primeiro livro do autor, "Em

algum lugar sei que vou te encontrar", de
2009. O evento acontece no Museu Histórico

Emílio da Silva, às 18h30. A obra conta com

recursos do Fundo Municipal de Cultura.

Decreto

suspende investimentos
até 31 de dezembro

na Casa da Cultura de
Guaramirim

a écas ct:r." �à'las vara c rJ$l\�1l1'lil "" -,'",
"\.1"'''' ��C<, �'a ",,\\l>t�\Í$ haeta\, \\?S il1a; I\ô �"''''�'' f'

Cultura contida
SEM VERBA Após corte de gastos, oficinas da Casa da Cultura de

Guaramirim são canceladas. Professores vão trabalhar voluntariamente

Bárbara Elice

Qcorte de gastos da
Prefeitura de Gua

ramirim resultou no can

celamento das oficinas

e projetos da Casa da
Cultura João Paulino de
Bem. Cerca de duas mil

pessoas deixariam de re

ceber as aulas gratuitas de
artes, mas os professores
decidiram trabalhar vo

luntariamente até o final

de novembro, quando o

calendário de atividades

deste ano se encerra.

No dia 22 de agosto, o

prefeito LauroFrõhlichpu
blicou o Decreto 251/2013,
que anunciou medidas

para conter as despesas
da administração públi
ca. A ordem suspende até
o dia 31 de dezembro qual
quer novo investimento

no município, exceto nas

áreas da educação, saúde e

em obras autorizadas pelo
prefeito.

.

Na Casa da Cultura

o corte extiriguiu as ofi
cinas de música, teatro,

dança, artes visuais e idio

mas. São 24 atividades,

ao todo. Para diminuir a

despesa no setor cultural,
foi rescindido o contrato

com a empresa curitiba
na Minuta Comunicação,
responsável pela contrata
ção dos professores desde
maio. A empresa também

geria os funcionários de

projetos das secretarias de
esportes e habitação.

Como reflexo, 38 pro
fessores foram demitidos
e as aulas de mais de dois

de o dia 6 de setembro, os
funcionários cumprem o

período de aviso prévio.
"Não vou me sentir bem e

não vou fazer os alunos pa
rarem a essa altura. Temos
eventos para participar e

nós, da dança, vamos con
tinuar para não abandonar

os alunos", diz Márcio Pa

dilha, professor de dança
no projeto "Casa da Cultu
raVai aos Bairros".

De acordo com a dire-

mil alunos suspensas. Des- tora da Casa da Cultura,

SITUAÇÃO A diretora da Casa da Cultura, Patrícia
Dias Silveira, diz que o corte evitou novas dívidas

Patrícia Dias Silveira, o

corte evitou novas dívi

das, pois, caso contrário,
não havia dinheiro para

pagar benefícios como

o 13° salário e férias dos
funcionários. "É chocan

te, mas foi preciso. Eu,
como funcionária, enten
do que foi preciso porque
a gente sabe a situação
que estamos financeira

mente", comenta. Nos

meses de outubro e no

vembro, os professores
que tiverem disponibi
lidade vão trabalhar vo
luntariamente.

Com a rescisão do con

trato, Guaramirim deixa

de pagar os R$ 200 mil
mensais à Minuta. Con

forme o secretário de Ad

ministração e Financeiras

do município, Denilson

Weiss, para recuperar o

orçamento e reverter essa

situação será necessário

economizar R$ 6 milhões.
"Assim que houver equilí
brio no caixa, com as no

vas metas de contenção,
veremos a possibilidade de
ampliar os programas no

vamente", garanteWeiss. .
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Politicamente (in) correto
P0rfírio estava recostado em seu carro, de cabeça baixa. Mas,

compadecido leitor, não sinta pena de Porfírio. Ele não estava
triste, apenas jogava snake, no celular, enquanto aguardava dona
Jacinta.
Vez ou outra olhava para os lados, verificando a regularidade da
vida acontecendo ao seu redor, enquanto aguardava dona Jacinta.
Suspirava impaciente, procurando por algum sinal da senhorinha,
mas ela não dava as caras, e ele ali, pacientemente esperando.
Perdendo minutos preciosos de um lindo dia que, só os que estão de

férias, poderiam aproveitar. Porfírio
estava de férias e queria aproveitar
aquela tarde de setembro, que o

calorzinho começa a aparecer.
Foi numa dessas "olhadas ao redor",
que Porfírio testemunhou uma cena

que lhe subiu o sangue. Um carro

parara na ciclofaixa, bem no centro

da cidade. Ele não podia permitir
aquilo, precisava cumprir seu papel
de cidadão social e defender o direito

daqueles que, por direito, utilizam a

via de veículo com tração humana.
- Ô, cidadão, você não pode parar aí.
- É rapidinho.
- Nem rapidinho, nem devagarzinho e

. nem só um pouquinho. Tira o carro.
- Eu só vou descarregar uma caixa.

Tápesada.
- Vai achar um lugar decente para
estacionar e depois descarregue,
camarada. <'

- Você não tem o que fazer, não,
amigo? Vai ficar aí, fiscalizando a

rua. Oumelhor, a vida dos outros?
- Você não tem educação, mesmo.

Não pensa nos outros. Deve ser um baita egoísta.
- Ah, faça-me o favor! Eu não vou ficar aqui ouvindo desaforos de
um estranho. No tempo dessa conversa, eujá tinha ido e voltado.
Vou entregarminha mercadoria.
- Não vai, não! Me dá isso aqui.
- Tá maluco? Solta aminha caixa!
- Só solto quando você achar um lugar decente para estacionar
o carro. Você tem que aprender onde terminam seus direitos e

começam suas obrigações.
Eis que, uma senhorinha aparece no meio da
conversa:

- O que está acontecendo, Porfírio?
- Já veio, vovó? É esse folgado aí que não

respeita a faixa das bicicletas.
- É mesmo uma vergonha. Hoje em dia,
quem pode, se aproveita dos indefesos, não é,
Porfírio?
- A senhora tem razão. Povo sem educação.
- Deixa esse sujeito pra lá, meu netinho. Vamos
para casa, eu quero ver o final do Vale a Pena

Ver de Novo.
- Tudo bem, vovó. Vamos para casa. Por que a

senhora demorou tanto?
- Tinha uma fila enorme.

- Pois é, pelo jeito, o banco estava lotado.
- Sim, só tinha um caixa atendendo o

preferencial e tinha um senhor com uma pilha
de contas para pagar.
- É um descaso. Deveriam colocar mais

--

atendentes nesses bancos.
- Também acho, querido. Vamos?
- Vamos. A senhora conseguiu pagar a conta do
meu telefone?
- Sim. Tá aqui o recibo.
- E o troco? Era pra sobrar dois e cinquenta.

Clique animal
Mais um Sábado
Animal na Clínica
Veterinária Amizade!
Dia: 14/9 das 9 às
12 horas. Local: Rua
Roberto Ziemann,
2756, Czerniewicz,
Jaraguá do Sul.
Contato: 3275-1887.
Haverão cães e gatos
ansiosos a espera de
um lar responsável
e feliz. Adotar é mais

que um ato de amor, é
um ato de cidadania.

Adote essecotaçãol

VENDE-SE!
Filhotes de pastor
alemão, puros e

lindos. Nascidos
em 15 a agosto.
Valor: R$ 800.
Tratar: telefone
3275-0009

Envie·a foto do seu
....

animalzinho para
contato@beatrizsasse.

.

com.br Ou encontre.
,

"'.,.. C.C)I1l�ánheiro de+ i
estimação nas páginas

,1!$

do Facebook da Ajapra
e do Foc1nhos carentes

Jaraguá do Sul

Anuzade
Vi: "RINÁRI

, VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2013
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André Vargas
Camila F. da Brenag
Dandara Lange
Déise Konell

Eliane A. Mueller

Enadir Garcia

Espedito Pauli

Fátima Kleine

Felipe Hornburg
Flávio G. Baier

Gerald Duwe

Guilherme Chewinski
Heinz H. Krueger
Ilselore Kohler

Ivanildo Finato

João Dalri

Jonata Fuzzi

Leonida Titz

Lucas Gonçalves de Souza

Lucia H. Carvalho

Luciano Joao Besen

Marcela A. S. Schmitz

Margit S. Kanzler
Mário Strelow

Melitino Markiewicz

Milamar Medeiros Oliveira

Nazarildo Dorizete Venâncio

Nikolay Hensching
Renê Felipe Daniel

Rodrigo Bueno

Rosemari F. de Liz

Silvio do S. Tavares

Sirlei Engelhardt
Tainara F. da Silva

Tiago Bossani

Ulisses Bertoldi

• GeraldoVandré - Cantor
• Leci Brandão - Sambista
• Roger Moreira - Cantor

Curiosidade
12 de setembro..

.. , é o 2550 dia do
ano no calendário

gregoriano. Faltam
110 para acabar o ano.
Dia do Programador.
Santíssimo Nome da

Virgem Maria. 1939
- Estreia o filme em
Technicolor TheWizard

.

of Oz, de Victor Fleming,
pioneiro do cinema
colorido.

Fonte:Wlkipedia
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noite de quinta ou sábado,
todos a 20 minutos de come
ter um assassinato só porque
não levamos a circunstância

a 'sério. A ficha ainda não

caiu, e esta segunda-feira a

cidade começou a semana de
luto - novamente.

Pouco antes de provocar
uma desgraça,. no início.da
noite do sábado passado, um
cara estava com os amigos
tomando umas num pesque

pague. Quantos mais não es

tavam lá ou em outros luga
res fazendo o mesmo? Ele é
você ou eu, que já assumimos
confiantes o volante para vol
tarpra casa após beber numa
festa. Somos centenas numa

que poderia ter tirado a cha

ve daquele homem antes que
ele saísse dirigindo, mas não
o fez?

Mais um fim-de-semana

começa, que nele tenhamos

mais apuro para perceber que.
temos um grande problema
em mãos, mas que ele precisa
apenas de pequenas atitudes
individuais para ser resolvido.

E o raio da culpa tem am

plitude. Como você se senti

ria sendo uma das pessoas

DreamValley Festival
Com entradas comercializadas desde agosto e atra

ções confirmadas dia após dia, o local onde seria reali

zada a edição 2013 do Dream Valley Festival ainda era

uma incógnita. Até a tarde de ontem. A informação veio
em formato de vídeo, confirmando os rumores de que o

evento acontecerá novamente no parque Beto Carrero

World, seguindo os moldes de 2012. Ingressos podem
ser adquiridos no site Livepass.com, e mais informa

ções diretamente na URL DreamValleyFestival.com.br

UFC Jaraguá II
Somente nesta terça-feira o Canal Combate confirmou

em seu portal a informação que os leitores da coluna já
sabiam há duas semanas: o UFC aportará novamente em
Jaraguá do Sul no dia 8 de fevereiro de zoia.abrindo aqui
o calendário de lutas no Brasil do próximo ano. Ainda não

se tem ideia de quem lutará por aqui, a promessa é que
tanto o card quanto informações sobre ingressos devem
começar a ser divulgadas em dezembro desse ano.

ERIC DE LIMA

'% iJL·

Entre amigos: Cleiton Jantsch, Pépe
Narloch e Marcelo Fabro curtindo noite

de casa cheia no London Pub

10 BotequimVoilá
o Sábado Legal de compras chega com proposta

inovadora pela equipe do Maison Voilá ... Com convite

aberto a clientes e amigos, a partir das 14h o ambiente

da loja se modifica entrando no ar o Botequim Voilá,
com discotecagem por Elix Blanco e serviço de comes

e bebes para os presentes. O horário de atendimento

também vai além. O público terá até as 19h para visitar
a loja e fazer suas compras.

DIEGO jARSCHEL

Um salve ao casal apaixonado, os estimados
Ana Paula e Marcelo Odorizzi, aqui curtindo
happy hour no Madalena Chopp & Cozinha

Balonismo
A pergunta mais repetida a nós quanto ao 10 Fes

tival Marisol de Balonismo é: o-público terá acesso a

voos? Infelizmente a resposta é não. Por ser o primei
ro ano de realização a produção do evento irá focar

como atrativo a beleza que os balões e o voo livre pro
porcionam, e assim, depois de familiarizar-se com a

infraestrutura e geografia da região, proporcionar
novas oportunidades no ano que vem. Não percam
a oportunidade de presenciar pessoalmente o espe

táculo, as concentrações de partida acontecerão na

Arena Jaraguá e Estádio João Marcatto.

Sábado de bazar
Um sábado bem diferente programado na agenda do

Sacramentum Pub, que neste dia 14 abre cedo, já às uh

emponto, pronto para receber a todos na edição do Ba

zar Itinerante que irá hospedar. Além de oferecer uma

série de produtos top a preço de ocasião, o evento ainda
contará com discotecagem, teatro, exposição fotográfica,
feira do vinil e convidados especiais para bate-papo e in

tervenções culturais. Caldo dos bons esse, hein? O even

to vai até as 17h, liguefu no 99197560 para contato.

ocP 11
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AGENDA

HOJE À NOITE
• 22h - Show com Fábio Pilz e Edu Sax.
Local: Sacramentum Pub 14788321524

•• 22h - Quinta Sertarreja / Show com Elton & Fernando I
DJ Felipe Adriano / Elas tree até as Oh.
Local: London Pub 14730550065

SEXTA-FEIRA 13/9
• 22h - Sacra-Feira I Show com banda Ninguém Sabe.

Local: Sacramentum Pub 1478832 1524
• 22h - Noite de Festival! Show com Edu Farias e Levando

um Lero! DJ Diego Feller! Elas free até as Oh.
Local: tondon Pub 14730550065

SÁBADO 14/8

+11h - Bazar Itinerante.
Local: Sacramentum Pub 1418832 1524

"* 22h - Show com Tiago Wickmann e Lerriuel Alves
Barbosa. Local: Sacramentum Pub 14788321524

f+ 22h -Hfe is a LooR.�Fabr.ício�anhai �9grigo Paciofik
e Leozinho ! DJs Daniel Kuhnen, Edu Schwartz e Leonardo �
Silva. Local: Parque Municipal de Eventos 14730540800

DOMINGO 15/9
• 15h - Sunset com DJs Convidados.
Local: Licoreria Bar 147 9908 6555

Life is a Loop na cidade
Um dos maiores projetos de música eletrônica do,

país vem para Jaraguá do Sul nesse final de semana.
O renomado trio formado por Peçanha, Paciornik e

Leozinho apresentará seu mais novo show no Parque
de Eventos da cidade, trazendo a turnê "Cenários",
que estreia amanhã no Rock in Rio. Telões de LED

e 3D e estrutura de palco de alta tecnologia acompa
nharão a.apresentação deste sábado, que começa às
22h com DJs convidados. Ainda restam alguns cama
rotes e mesas, para reservas liguem no 3054 0800 ou

8850 7820. Ah, e no PorAcaso.com está rolando sor

teio de 5 pares de ingressos para o evento, corre lá e

veja como participar.

ERICDELIMA

Regiane Cristina Erimeri e Daniel Latiuk
marcando presença no show com Banda

Deserta, no Sacramentum Pub
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Bom dial
Bom dia urbe, hoje é quinta

feira, dia 12 de setembro de 2013!
Puxa vida, parece que foi ontem

mesmo que este colunista publi
cou a coluna do dia primeiro de

setembro, ou seja, os dias andam
voando! E o final de ano já está

aí! Você já se deu conta disso? E

vamos à coluna de hoje, que está

cheia de novidades. Antes, uma
frase para você refletir: "Quando
a alma está feliz, a prosperidade
cresce, a saúde melhora, as ami
zades aumentam, enfim, omundo
fica de bem com você. O mundo

exterior reflete o universo inte

rior" (Mahatma Gandhi).

NAS;RODAS
Mal largou O capacete e o ex

piloto da Ferrari, Felipe Massa,
já foi convidàdo para integrar
a equipe de comentaristas da
Fórmula 1 da Rede Globo. A

platinadá quer encerrar a carreira
do brasileiro. Só pode!

• • •

Alguém aí pode me dizer quem
foi aquele rapaz que usou um

"valesolteiro" e tirou umas

fotos comprometedoras com

periguetes bem à vontade na

cama? O pior é que caiu na net

e a namorada ficou sabendo.

Armou e se deu mal. Sobre fotos
eu já havia avisado.

• • •

O meu amigo, Nei Lombardi, vai
dar um rasante em Buenos Aires,
Argentina e também em Santiago,

Chile. Retorna a concorrida
. agenda na próxima semana.

"
Uma pessoa permanece jovem
na medida em que ainda é capaz

de aprender, adquirir novos

hábitos, e tolerar contradições.

Pizza Sadia

460/440g

MAURíCIO HERMANN

Gildieli Toporoski,
Amanda Ribas e Denise Oliveira

conferindo os lugares da moda

Futsal .....

"Não existe falta de tempo, existe
falta de interesse. Porque quando a gen- .

NIVER Julia Ronchi, a bonita filha do te quer mesmo, a madrugada vira dia,
.'

.

• .

advogado e vereador em Massaranduba, José quarta-feira Vira sábado e Um momento-

fll1L �6m��PnI»I�+Ht+lmUU�WI�Wn��"�H�HlnHlIHnmf!vitaumaopottunidad�'.. ; _:

Quer ganhar a nova camisa do time de futsal CSMj
. Pré-FábricarjMannes? Então continue enviando e

mail para moa@moagoncalves.com.br e diga o dia, ho
rário e local onde será o 10 jogo entre Jaraguá X Corin

thians. O sorteio será no sábado.

DMilGAÇÁO

Registrando
Continuando o assunto sobre ban

deira do Brasil, da coluna de ontem,
um leitor assíduo e ex-funcionário da

prefeitura ligou e comentou: "Moa, na

época do prefeitoVictor Bauer, em 1978,
não era só a rua do desfile, mas todo o

. comércio local era obrigado a hastear a

bandeira no dia da Pátria. Do contrário

eram multados". Fiquei sabendo que
Sandro Lesmann era quem fazia a visto

ria nas lojas. Os temposmudam!

Casório -

Hoje os noivos Luiz Carlos Tomazelli
e Gisela Stinghen casam-se no Civil. O

casório no religioso será sábado, dia 14
de setembro, às 19h, na Igreja Santa Lu

zia, em Sao João do Itaperiu.

Das boas
Na terça, dia 17 de setembro, em noi

te formatada porNelsinho Pereira, dire
tor de o Correio do Povo, será lançando,
no grupo Loks, Uma pinga 15 anos com o

rótulo da Garage, o senadinho mais fa

moso da urbe sorriso. De nada!

Pensando bem...

Moa Gonçalves RuaBarãOdoRioBranco,1I1.Contro

Fone (47) 3371-2552 VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2013

FLORADA
Floricultura

TE CONTEI

Sie1hel&
Héffii§l

Amanhã, mais conhecida como sexta

feira, tem agito garantido na Upper FLoor
e quem dá o tom da música é a dupla
sertaneja Álvaro & Matheus, com estilo

bem gostoso! Anotem!

f1orada@f1orada.com.br
www.f1orada.com.br.

�f,�
�
�
�

��
3275-0393

3370-3242
Rua Barão do Rio Branco, 964. Centro I J.araguá do Sul

• Ontem, Jean Sales, líder e vocalista
da banda Demo Via, deu rasante aqui
na redação .

Donna .. Namídía
E a coleção da Upper Man, no Jaraguá Park Shopping? Está

deixando. os fashionistas de plantão com água na boca, se é que

você me entende! Já a Upper Donna, do mesmo grupo, está com
modelitos de causar inveja a Meryl Streep, do Filme "O Diabo

Veste Prada". Ah, a loja também acaba de anunciar uma nova

marca exclusiva. Trata-se da Mr. Kitsch. Vale conferir!

O fotógrafo, Maurício Hermann, é o

destaque desta semana, dando dicas e fa

lando do seu trabalho nas baladas famo

sas de nossa região. Podemos conferir nas
bancas de Jaraguá.

• No próximo sábado, dia 14 de

setembro, sob a batuta do Centro de
Profissionais Liberais de Jaraguá do Sul,
rola, na Recreativa do Breithaupt, a 6ª
Stammtisch da entidáde .

Davi Bodas de Ouro
• Sonhar é o verbo mais bonito que·
existe, mas realizar é o verbo mais

importante da vida.O casal gente boa de cirurgi
ões plásticos, Rodrigo Agacy e

Ana Paula Passini, feliz e de bem
com a vída, sempre corujando
sua joia rara, o belo Davi, alegria
da família, que comemora um

aninho dia 22.

No sábado, às 17h30, Aristides e Vanda Ventu

ri, os pais dos amigos, Male, Dulce e Rosa Ventu

ri, sobem ao altar da Igreja Rainha da Paz. O ca

sal vai celebrar os 50 anos de feliz vida conjugal.
Após a cerimônia, os noivos recebem parentes e

convidados para uma big festa no Clube Atlético

Baependi. Thanks, pelo convite!

• Não maltrate os animais.
Manutenção residencial

rs"ü�;c'á;;;�:rribb��ã7;;!i
�

'. "
r _

,. >. '\ ;- ',>f {:..",-"-�', -, �".

ok.lar@hotmail.com
(47) 9992-4586

.. Com essa, fui!
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Tirinhas Sudoku

Piadas

Papo de traição
,
Três sujeitos conversavam num bar.
- Meus amigos - comentava o primeiro - acho que a minha mulher está

me traindo com algum jogador de tênis, imaginem que outro dia eu

encontrei uma raquete sob a minha cama.

- Eu também sou obrigado a confessar que tenho desconfiança da minha
mulher. Acho que ela está me traindo com algum jogador de futebol,
pois outro dia encontrei uma bola debaixo da cama.
- Acho que a minha mulher está me traindo com um cavalo - disse o

Manoel.

-Mas, como?
- Imaginem que outro dia eu encontrei um jóquei debaixo da cama!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Os Instrumentos Mortais - Cidade Dos Ossos - Leg. - 12 anos - 18:30, 21 :00
• Se Puder ... Dirija - Comédia - Nacional - Livre - 92 min � 14:20, 16:20
ARCOPLEX2
• Circulo de Fogo - Ficção - Dub. - 132 min - 12 anos - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30

ARCOPLEX3
• Os Smurfs 2 - Animação - Dub. - 105 min - Livre - 14:30, 16:40
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - Aventura - Leg. - 106 min - 10 anos - 19:10, 21 :20

r'

JOINVILLE
• GNC GARTEN
• 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 Puder.. , Dirija! - 13:30,22:00 - 3D - NAC - Comédia

'Os Smurfs 2 -13:10,15:15,17:20 - DUB - Comédia

• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 19:20 21 :30 - DUB - Aventura

• O Ataque - 13:45, 16:20, 19:00, 21 :45 - DUB - Ação

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

QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2013

Fonles: Epagri e Tempo Agora

Semana de
veranico
Namadrugada e amanhecer

nevoeiros, especialmente da
Serra ao Litoral. No decorrer do

dia, tempo seco com sol em todo

o Estado. Temperatura alta para
época do ano.Vento de Nordeste,
fraco amoderado, com rajadas.

III � :o
Ensolarado

I AMANHÃ
�MíN: 15°C

,�
MÁX: 28°C Parcialmente

Nublado

� r-
u f"'" i.·

129C. SÁBADO
Instável

l.sQI)
MíN: 15°C
MÁX: 300C

Nublado

LUAS �• NOVA 5/9
.. '

Chuvoso

.CRESCENTE 12/9 DOMINGO •CHEIA 19/9 MíN: 15°C

• MINGUANTE 27/9 MÁX: 300C Trovoada

•
•
•

•
•

II
• , •

•

•
•

•
II

II

HORIZONTAIS

1. Estado nordestino cuja.capital é João Pessoa

2. Circulo metálico / Navegante
3. As iniciais da atriz paulistana Paloma / Pássaro muito

comum no Brasil
-4. As peças (petição, termos de audiências etc.) produ

zidas no decorrer de um processo judicial/Sufixo
diminutivo

5. Coberta de água / As iniciais do cineasta Babenco, de
"Carandiru"

6. Aparelho portátil que serve para apagar um princípio
de incêndio

7. Ter medo de, recear
8. Que anula ou suprime (leis ou hábitos)
9. Interjeição para espantar aves / Destinar uma verba a

um fim específico
10. 3, em algarismos romanos / Diz-se de vogal não

acentuada
11. Saudações nos rituais da macumba / As iniciais da

cantora Clara (1942-1983)
12. O cavalete da máquina fotográfica / Em matemática, 10

o símbolo de logaritmo
13. Aquele que fabrica a peça de couro posta sobre o

1 i

lombo da cavalgadura, sobre a qual senta o cavaleiro.
12

2

3

4

5

6

7

8

9

VERTICAIS
1. Tratamento íntimo que os filhos dão ao seu genitor / 13

Condutor de veículo de aluguel para transporte de

passageiros
2. Sabor picante / Flutuar
3. A sigla do estado de Rondõnia / O conteúdo de um

manuscrito / Uma membrana ocular

4. Uma escola de samba do Rio de Janeiro / (Pop,) Apar
tamento

5. Diz-se de substância nutritiva incapaz de ser converti

da em parte integrante do organismo vivo

6. Unidade de medida de pressão / Relato sucinto de um

fato jocoso �

7. Famosa marca alemã de automóveis de luxo / A dife

rença de dinheiro devolvida ao comprador que pagou
com valor superior ao preço combinado / O símbolo

do lítio, elemento .quírnico usado em ligas metálicas,
em baterias etc,

8. Recipiente usado no preparo de doces em calda /
Grande aversão não manifestada

9. Que tem o gosto parecido com o da água do mar /
(Gír.) Alimento, comida.

2 7 83 4 5 6 9

'oBU"H
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Donato dispensa os serviços de Castro, chegando à
conclusão de que foi enganado por ele. Bibiana e Donato

pedem ajuda a Ester, que indica Dr. Muniz como acvogado
para defesa de Hélio. Taís recebe convite para desfilar em
Paris. Natália sente as contrações do parto, e Juliano a leva

para a maternidade. Paçoquinha declara seu amor por Ma
rinalva e a beija. Juliano fica esfuziante ao ver a filha nascer.

Muniz consegue o habeas corpus para Hélio, que vai para a

casa dos pais. Rodrigo e Amaralina viajam sem revelar seu
destino. Guiomar visita Alberto na clínica psiquiátrica e se

comove ao ver o estado do filho.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Érico hostiliza Verônica e Salma fica perplexa. Sandrona

não perdoa Vitinho. Amora mente para não sair com o marido.
Lucindo percebe a farsa de Damáris e fica revoltado. Bárbara
leva Mari para ficar no lugar de Sandrona no seriado. Natan

apresenta uma campanha para Nelson. Nelson se enfurece
com Natan e Júlia pede demissão. Giane ajuda Fabinho a an

dar. Bento passeia sozinho por Santiago. Brenda não aceita

que Xande seja garçom no Cantaí. Malu conta para Maurício

que o bazar de Amora foi forjado. Bento não encontra Amora

em seu quarto. Salma e Gilson estranham o comportamento
de Érico. 'Caio exige que Fabinho se afaste de Giane. Érico ig
nora Verônica e pede para Renata ficar com ele.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
César exige que Félix confirme a Pilar que roubou o hospi

tal.Wagner pede para Edith ficar com ele. Valdirene é ironizada

por Carlito, Raquel, Ivan e Inaiá e fica arrasada. Félix confessa

por que superfaturou os contratos do hospital. Paloma acorda
e fica decepcionada ao saber o que sua família fez com ela.

Perséfone expulsa Patrícia e Michel de seu apartamento. Ama

rilys diz para Eron não se expor no hospital. Niko pede para a

Sangue Bom
;

Ao acordar, Erico despreza Verônica e solta a bomba ao ver Renata
Érico (Armando Babaioff) já está falando sem dificul

dades pouco tempo depois da cirurgia à qual foi submeti
do. E o que sai da boca do gato cai como uma verdadeira
bomba para Verônica (Letícia Sabatella) quando ela e Re

nata (Regiane Alves) o visitam no leito do hospital. "Que

dermatologista ajudá-lo a organizar uma festa surpresa para
Eron. César ameaça denunciar Félix à polícia, se Pilar impedir
o filho de sair de casa. Edith se declara para Félix.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
no dia seguinte, Mili vai à sala de Sofia, diz que precisa

saber o final da história e pede para que Sofia escreva no livro.
As chiquititas observam o quadro de Carmen e percebem que

alguém colocou uma boca diferente no retrato da megera. Vivi
releva às amigas que ela é a culpada pelo acidente do quadro
e pede para que todas guardem segredo. Maria Cecília rece

be uma mensagem de Tobias, que lhe convida para sair. Feliz,
a supervisora aceita e pede para que se encontrem no Café

Boutique depois do expediente. Eduarda mexe no celular de

Maria Cecãla e lê a mensagem que a filha recebeu. Leticia diz

para Clarita que Carol e Junior estão namorando. No orfanato,
Ernestina se incomoda com o retrato de Carmen e fica com a

sensação de que está sendo vigiada. Carol chega ao local e

estranha ver Ernestina falando sozinha. A zeladora fica com

vergonha ao notar a presença de Carol e se justifica mostran

do o retrato de Carmen. Carol observa o quadro e nota que o

sorriso de Carmen está parecido com o sorriso da Monalisa.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Rosália convida Beatriz para conversar. Pérola pega uma

arma para se proteger de Feliciano. Xepa diz que não irá desis
tir da feira. Rosália destrata Beatriz. François visita Yasmin e

pede conselhos. Xepa se emociona ao lembrar que será avó.
Júlio César conhece Beatriz. Emocionado ao lembrar que será

pai, Benito abraça Dorivaldo. Édison diz a Xepa que Rosália

está louca. Rick conta a Cíntia o seu plano para prejudicar
Feliciano. Pérola diz a Feliciano que, se ele não contar toda

a verdade sobre seu filho, irá entregá-lo a polícia. Rosália diz

a Meg que sabe de seu segredo. Júlio César desabafa com

Vitor Hugo. Meg dá um tapa no rosto de Rosália. Pérola aponta
a arma para Feliciano e o ameaça. François conta a Yasmin

sobre o que a enfermeira escreveu. Rosália humilha Meg e

ameaça contar o segredo para todos da família Pantaleão. Lis

fica espantada ao saber que Rosália entrou em seu quarto.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas

Leguizamo será Pablo
Escobar em biografia

"King ofCocaine", a biografia de Pablo Es
cobar, começa a caminhar, finalmente. John
Leguizamo, que estará em "Kick-Ass 2", é a

novidade no papel central. Leguizamo sem

pre foi a primeira escolha de Brad Furman

para o filme. Os dois já haviam trabalhado

juntos nos dois longas do diretor: "O Poder
e a Lei" e "Em Busca de Justiça". O filme irá
contar a ascenção e o apogeu de Escobar na

Colômbia, onde desenvolveu o maior com

plexo criminoso do mundo.

Esposa confirma
briga e diz quemúsico
havia bebido

A esposa de Champignon confirmou para
a polícia que discutiu com o músico pouco an
tes dele ser encontrado morto na madrugada
de segunda-feira (9) com um tiro na cabeça. O
boletim de ocorrência registrou o caso como

suicídio consumado. Claudia Campos deu um
depoimento afirmando que eles saíram para

jantar na noite de segunda-feira com um casal
de amigos, beberam duas garrafas de saquê e

acabaram tendo uma discussão, mas ela não
contou o motivo da briga. O delegado-geral,
Maurício Blazek, disse que o músico passava

por problemas financeiros.

bom que cê veio!", diz Érico a Renata. Sem graça, ela fala

queVerônica também está ali. O bofe verbaliza que só quer
saber da ex-noiva. "Mas é você que eu quero... Fica comigo,
Rê ...", ele pede, deixando Verônica devastada! E agora, o

que a empresária vai fazer?

20/3 a 19/4 - Fogo
No trabalho, ouça a opinião de

pessoas com diferentes pontos de
vista antes de tomar uma decisão. À
noite, as diferenças com Opar ficarão
mais evidentes, evite conversas com

assuntos polêmicos. Vai ser mais

complicado se aproximar de quem

deseja conquistar. Cor: azul.

20/4 a 20/5 - Terra

Trabalhar sozinho pode sermais
produtivo hoje. Não confie demais
nos outros ou pode ser enganado.
Logo cedo, fique de olho nas novi

dades. Podem surgir conflitos no ro
mance ou na paquera. Cuidado com

rivais, se está de olho em alguém.
Intimidade em alta. Cor: verde.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

No campo profissional, seja cria
tivo ao realizartarefas.Vocêverá que
seus esforços vão render mais. Tra
balhe em equipe. À noite, pode en

frentar rivais na paquera, principal-.
mente se deseja firmar o romance.

Talvez seja difícil chegar aum acordo
com quem ama. Cor: bege.

Câncer
21/6 a21/7 -Água,

Logo cedo, você pode se dar bem
se sair da rotina e fazer suas tarefas
de maneira diferente. Mas continue

agindo com seriedade. Se forpreciso,
ajude os colegas. À noite, rivais po
dem atrapalhar a conquista. A dois,
faça um esforço para que as diferen

ças não atrapalhem. Cor: roxo.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

No trabalho, você vai contar com
o seu magnetismo e o seu charme

para se darbem. Napaquera, porém,
podem surgir rivais. Aposte no seu

encanto para vencer a concorrência
e ganhar quem deseja. No romance,
tente superar as diferenças, que esta
rão mais acentuadas. Cor: azul.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Logo cedo, que tal mudar alguns
hábitos e sair da rotina, inclusive em
casa? Você vai se preocupar mais

com a família e pode ser difícil se
concentrar no trabalho. Se quer rea

tar com um ex, é melhor deixar pra
depois. Na paquera, rivais atrapa
lham a conquista. Cor: creme.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Você estará mais animado (a) e
otimista. Depois, poderá contar com
a sua facilidade para lidar com o pú
blico e expressar suas idéias. À noi

te, pode surgir um rival na paquera:
aposte num bom papo para sair na
frente. Na paixão, se a relação anda
tensa, peguemais leve. Cor: cinza.

Escorpião
23/1Oa21/11-Águn,

É uma boa oportunidade para
cuidar de si e de seus assuntos. Não

perca a chance de arrumar o seu

cantinho. O dia é ideal para quebrar
a rotina e apimentar suavida amoro
sa: aproveite! O astral é de forte ero
tismo no romance. A atração física

pode sermuitomarcante. Cor: azul.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Comece o dia saindo da rotina,
mas sem deixar os seus afazeres de
lado. Depois, sua confiança e seu jei
to bem-humorado estarão em alta,
favorecendo o seu trabalho. Mas,
nos assuntos do coração, talvez te

nha que enfrentar rivalidades. Na

paquera, terá que lutar. Cor: vinho.

Capricórnio
22/12a20/1-Terra

No trabalho, é bom manter um

pé atrás até mesmo com quem já
conhece, pois alguém pode tentar

te prejudicar. Tarefas individuais fa
vorecidas. À noite, o surgimento de
um rival pode trazerproblemas, se já
tem alguém. Há risco de traição, in
clusive numapaquera, Cor:marrom.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Você começa o dia com a criativi
dade amil. Aproveite para encontrar
maneiras diferentes de lidar com os

problemas de rotina. Não deixe de
lado os seus ideais. À noite, pode
contar a ajuda dos amigos na paque
ra.Adois, que tal dividir seus sonhos
com o amado? Cor: rosa.

-

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Sua prioridade será subir na

carreira, por isso, anote e comparti
lhe suas ideias. Dê duro para que o

seu trabalho possa ser reconhecido

agora. Nos assuntos do coração, se

já tem alguém, redobre a cautela. Na
paquera, confie em si mesmo para
vencer qualquer rival. Cor: bege.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ocP {:

www.ocponline.com.br

a

Nesta sexta-feira, a Associação
Recreativa e Cultural Rio da Luz "Salão

Barg", de Jaraguá do Sul, promove a

44a e última do ano, Noite das Sopas
e Cremes. Haverá também, vendas
de cucas. Início às 19h30, apenas R$
14,00. Ingressos antecipados que
darão direito a reserva de mesas, na
secretaria da Associação dos Clubes de
Tiro 3370-9795 (horário das 8h às 14h
sem fechar para o almoço) ou pelos
telefones 3376-2184 e 9948-1115. As
reservas de mesas ficarão disponíveis
até às 20h, após este horário serão
liberadas para outras pessoas.
Endereço da Sociedade: Rua Eurico
Duwe, 2.690, Bairro Rio da Luz L

Desfile
Schützenbaum
AAssociação dos Clubes e Sociedades
de.Tiro do Vale do Itapocu - ACS1VI

participa neste sábado, dia 14,
do Desfile do Schützenbaum. A

concentração está marcada para às

çh, em frente a Fundação Cultural
(antiga Estação Ferroviária), com
saída do desfile às 10h, em direção
ao Museu Emílio da Silva, na Praça
Angelo Piazera. Estarão presentes as

15 Sociedades de tiro filiadas, Diretoria
da ACS1VI, Majestades de Tiro de
2012, Rei e Rainha dosAtiradores,
oWilfried, Grupos Folclóricos,
CCO, a Rainha e Princesas da 25a
Schützenfest, acompanhados pela
Banda Estrela de Ouro. Após o desfile
será feita a instalação do Schützenbaum.
Informações 2106-8700.

Festa de Rainha
A Sociedade Esportiva e Recreativa

Aliança, de Jaraguá do Sul, promove
neste dia 14, sábado, Festa de Rainha
e baile. As festividades iniciarão às

13h30, com a concentração na sede
das sócias e convidados e saída em
busca da Majestade Sra. Andreia

Toewe, sob o comando da Sra. Venir

Steinert, acompanhadas pelo Grupo
Safira, O baile começa às 22h30 com
a participação da equipe de Drink's
Black Lemon. Aniversariantes
do mês e mulheres entram de

graça até a meia noite. Ingressos
antecipados nos seguintes locais: "'.:.
Posto Mime (matriz e Rio Cerro) e
Flash Vídeo Locadora; em Pomerode
na Panificadora Flor de Trigo e

Farmalan. Endereço da Sociedade:
Rodovia SC 110 (antiga 416), 9.555,
Km18, bairro Rio Cerro II. Mais

informações pelos telefones 3376-
0057 e 9671-4255.

'VAJ'{ IEDADES
QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2013

Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana jaragua@festadasemana.com.br

Cliques do baile da Sociedade Alvorada 7/9

Gabriela Boettger Jessica Katarina Koslowski Thais Sasse

Anderson
e Sueli
Kassner

Emanuelle
Solano
e Andre
Alves

Geni Fischer,
- Elenita Paes, leni
Schumann e Maurila
Alves da Silva

Jair e
Nilsa

Hosa

A Sociedade RecreativaVitória

/ Rio da Luz, de Jaraguá do Sul,
homenageará com Festa de Rei
e Rainha e baile neste sábado, as
Majestades Sr.Ismar e Sra. Édina
Budendorf. 'Os festejos iniciam às 18h
com a concentração na sede social

para posterior busca das Majestades
às 18h30, sob o comando do Sr. Ilário
Lemke acompanhados pela Banda
Die.Brands andJeferson, de Doutor
Pedrinho. Às zrh dará início ao baile.

Ingressos com direito ao jantar, uma
cerveja, um refrigerante e baile, R$
20. Endereço da Sociedade: Estrada
Rio da LuzVitória, s/ilo, bairro Rio

. da Luz. Informações pelos telefones
3055-8896 ou 3055-8164.

Noite Alemã
AAssociação Atiradores Diana,
de Guaramirim, através do seu

Departamento de Tiro realiza neste

sábado, dia 14, sua 5aNoite Alemã.
Início das festividades às 19h com a

busca das Majestades de Tiro, Rei Sr.
Osvaldo Aguiar de Almeida e Rainha
Srta. Marilda R. Carvalho; às 19h30,
competições de tiro namodalidade

ar-comprimido chumbinho; às
20h será servido o jantar típico;
às 21h início do baile, animado
pela Banda Os Fantásticos; às 23h,
encerramento da competição de

tiro; às 23h30, coroação da Rainha
da Sociedade; 24h, entrega da
premiação aos atiradores. Ingressos
a R$ 35, à veada com os atiradores,
Papelaria Denios, Posto 28, Posto
Maiochi e Riboldi Tintas. Endereço
da Sociedade: Rua Otto Lemke, s/na,
bairro Amizade. Mais informações:
3373-0073,3373-1659 ou por e-mail:
oalmeida@netuno.com.br

7° Baile do
COlltahili_., S;:i
O Sindicont de Jaraguá doSilje
Região realiza nestasexta:féita,
dia l3, o '7� Baile 9-0�Q_Qntabmsta,
em comemoração ao Dia do
Contador. O evénto que jfé marca
registrada no calendário anual
-da entidade. Os ingressos estão à
venda antecipadamente na sede
do Sindicont pelo valor de R$'IS.
Os ingressos adquiridos no local
do evento terão o custo de R$ 25.
O baile ocorre no Clube Atlético

Baependi, a partir das 22 horas. A
animação é da banda In Natura e

haverá sorteio de brindes entre os

participantes. Informações, Rua'
Marina Frutuoso, 909 ou 3371-8920.
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REPÚBI1CAFEDEMI1VADOBRASIL-FS1l\DO DESAN1ACA1l\RINA
Tabelionato do Município eComarca de Guaramirim
ANAAUCEMARTINELLlPFSSOA,TabeliãDesignada

RuaGerônímo Correan= 188, Thlefone: 47-33721494Horário deFuncionamento: 9hàs 18h

EDITALDEINITMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abai
xo 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 oferecimen
to de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o

protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível,
ou for(em) residente(s) ou domíciliadatsl fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda,
porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em

confonnidadecomos arts. 995, 997c/c 1023, todosdoCNCG).

Protocolo: 47747 Sacado: C & C TINTAS E VERNIZES ODA CNPJ: 02.189.713/0001-70 Endereço:
ESr. BANANAL DO SUl, bananal do sul, 89270-000, Guaramirim Cedente: IBAMA - INSTI'IUTO
BRASILEIRO DOMElOAMBIENTE CNPJ: 03.659.166/0001-02 Número do Título: 3201601 Espécie:
Certidão daDívidaAtivaApresentante: PGF - PROCURADORIA-GERAl FEDERAl DataVencimen
to: 03/09/2013 Valor: 1.583,78 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condu
ção: R$ 26,30, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47615 Sacado: CHARLES DENISMlCHEIMANN CPF: 025.031.939-00 Endereço: Es
trada Gerar Fundo Sueco n' s/n, Fundos Suecos, 89108-000, MassarandubaCedente: COTRAPEGE
COMERCIODETRAlDRES E PEÇAS IIDA CNPJ: 08.638.075/0001-04Número doTítulo: 949-01 Es

pécie:Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante:BANCODOBRASILSA - AGENCIA
GUARAMlRlM DataVencimento: 26/08/2013 Valor: 43,00 liquidação após a intimação: R$12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$18,95, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 47622 Endereço: Estrada Getal Fundo Sueco n' s/n, Fundos Suecos, 89108-000, Mas
saranduba Cedente: MEDIDA MECANlCA DIFSEl BARBEIT CNPJ: 05.652.234/0001-37 Número
do Título: 3063-01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO
BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRlMDataVencimento: 26/08/2013 Valor.190,00 liquidação após
a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 18,95, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47534 Sacado: DENISIO MElCHIORETTO CPF: 632.693.259-91 Endereço: Estrada
Santa Luzia n' s/n, Santa Luzia, 89108-000, Massaranduba Cedente: NICOLUZZl IND DE RA

COFS OD CNPJ: 01.139.350/0001-04 Número do Título: 3 021962 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: TIl\UUNIBANCO SADataVencimento: 24/08/2013 Valor:
1.700,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 81,65, Edital:
R$22,25

Protocolo: 47575 Sacado: DlSTECOMERCIODEAUMENTOS S CNPJ: 01.075.727/0001-09 Ende
reço: RuaVeronicaVeneran"26, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: AGUA DA SERRA IND.
BEBIDAS ODA CNPJ: 80.936.685/0001-11 Número do Título: 000096848 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: TIl\U UNlBANCO SA DataVencimento: 27/08/2013
Valor: 26,02 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital:
R$22,25

Protocolo: 47748 Sacado: FSTRADA DISfDE DERIVADOS DO PETROLEO CNPJ: 01.804.345/0003-
22Endereço: RODOVIABR 280S/NRKM46, centro, 89270-000, GuaramirimCedente: IDAMA - INS
TITUTO BRASILEIRO DOMEIOAMBIENTE CNPJ: 03.659.l66/oool-02NúmerodoTítulo: 3201501

Espécie: Certidão da Dívida Ativa Apresentante: PGF - PROCURADORIA-GERAl FEDERAl Data
Vencimento: 03/09/2013 Valor: 6.597,98 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência:R$ 24,50,
Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47444 Sacado: GERSON JAHNME CNPJ: 16.937.183/0001-06Endereço: ROD BR 280 KM
60 n' S/N, lMIGBANTFS, 89270-000, Guaramirim Cedente: COMERCIALSANfO ANTONIO ODA

ME CNPJ: 03.734.219/0001-02 Número do Título: 73305C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlMDataVencimento:
19/0812013 Valor. 2.000,00 liquidação após a intimação:R$12,25, Diligência:R$ 24,50, Condução:
R$ 2,50, Edital: R$22,25

Protocolo: 47712 Sacado: INECElMETALURGICAODA EPP CNPJ: 17.750.96110001-16 Endere
ço: CAIXA POSTAL 115 n' 115, centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: SAN1ARTIl\ INDAUTO
PECASODACNPJ: 78.826.476/0001-73 Número doTítulo: 12865/13 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: TIl\UUNIBANCO SA DataVencimento: 30/08/2013 Valor:
1.176,80 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital:
R$22,25

Protocolo: 47620 Sacado: JOSE DALLALBA CPF: 595.502.019-53 Endereço: FSTRADA PONll\
COMPRIDA n' 100, VILA FRETIl\S, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV .FINANCEIRA S/A CEI

CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 251008529 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por
Indicação Apresentante: SERGIO SCHULZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento:
15/10/2010 Valor: 2.358,04liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução:
R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46980 Sacado: LOCADORA DE MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM 0I1D IlDA ME

CNPJ: 07.639.819/0001-42 Endereço: Rodovia SC 413, km 8n' s/n, RioBranco, 89270-000, Guarami
rimCedente:GMAIOCHIECIAODACNPJ: 84.091.974/0001-18Número doTítulo: 10653011 Espé
cie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANm DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIMDataVencimento: 14/06/2013 Valor: 208,90 liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$12,49, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47750 Sacado: TRB TRANSPORTES ODA CNP): 03.609.215/0001-00 Endereço: RUA
EBCH FROEHNER, 1409, centro, 89275-000, SchroederCedente: INSTI'IUTODEMETROWGIADE

SAN1A CA1l\RINA CNPJ: 07.410.720/0001-74 Número do Título: 7723277 Espécie: Certidão da Dí
vidaAtivaApresentante: PGF - PROCURADORIA-GERAl FEDERAl Data\\!ncimento: �/O9/2013
Valor.529,28 liquidaçãoapós aintimação:R$12,25,Diligência:R$37,60,Condução:R$27,73,Edital:
R$22,25

Protocolo: 47533 Sacado: USINACO ACABAMBNTO METAL IIDA CNPJ: 15.551.43110001-13

Endereço: Rodovia BR 280 n' 1534, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: LABRITS QUlMI
CA ODA CNPJ: 61.680.740/0001-00 Número do Título: 016639-01 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: TIl\U UNIBANCO SADataVencimento: 21/08/2013 Valor.
1.037,55 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 2,50, Edital:
R$22,25

Guaramirim, II de setembro de 2013.

Protocolo: 47777 Sacado: CHARLESDENISMlCHELMANN CPF: 025.031.939-00 Endereço:Estra
da Geral Fundo Sueco n' s/n, Fundos Suecos, 89108-000, Massaranduba Cedente:MEDIDAMECA
NICA DIFSEl BARBETT CNPJ: 05.852.234/0001-37 Número do Título: 3061-01 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM
Data Vencimento: 30/08/2013 Valor: 120,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$
37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47762 Sacado: COM DE AREIA SOUZA CNPJ: 08.241.007/0001-07 Endereço: REL
MUTH SPRUNG 9999, centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: POSTO DE MOLAS GUARA
IIDA EPP CNPj: 00.804.148/0002-60Número doTítulo: 5501-1556 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: TIl\U UNIBANCO SA DataVencimento: 01/09/2013 Va
lor: 752,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90,
Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47735 Sacado: COMERCIO DEBANANAS LAUMARODACNPJ: 08.917.864/0001-84 En

dereço: RodoviaSC474 n' s/n', Ribeirão da Lagoa, 89108-000, Massaranduba Cedente: ESTOFARIA
XAXINENSEODAEPPCNPJ: 11.808.016/0001-41NúmerodoTítulo:3808/01l02Espécie:Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM
DataVencimento: 22/08/2013 Valor. 800,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$
37,60, Condução: R$ 81,65, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47514 Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA OTIOMAR LIDA EPP CNP):
82.857.764/0001-62 Endereço: EstradaBananal do Sul n' slt», ZonaRural, 89270-000, Guararni
rim Cedente: MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS ODA CNPJ: 79.879.318/0001-
44 Número doTítulo: 022012215 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data Vencimento: 23/08/2013 Valor:

800,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 31,45, Edital:
R$ 22,25

Protocolo: 47751 Sacado: MARINALDO DO AMARAL CPF: 062.767.269-82 Endereço: Rua São
Bento do Sul n' 466,VILA AMIZADE, 89270-000, Guarantirim Cedente: BANm PANAMERICANO
S/ACNPJ: 59.285.41110001-13 Número doTítulo: 45461136 Espécie: NotaPromissóriaApresentan
te: PORTALDEDOCUMENTOSSADataVencimento: 10/06/2011 Valor. 8.146,14 liquidação após
a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 12 de setembro de 2013.

ANAAllCEMARl1NEW PESSOA, TabeliãDesignada

Afamílía de

Valdemiro Antonio Rosa,
ainda enlutada por seu falecimento em 6/09/2013, agradece
a todas que enviaram flores, coroas e prestaram a última ho

menagem, como também ao pároco Padre Mario Hack pelas
palavras de conforto a todos os familiares e amigos. Agradece
também a equipe médica e enfermeiros do Hospital Padre Ma
thias Maria Stein e a diretoria da Escola de Educação Básica

São Pedro por toda a ajuda neste momento difícil para a família.

Os familiares convidam para a missa de 7° dia no domingo (15),
às 8 horas na Paróquia São Pedro de Alcântara, no Guamiran

ga, em Guararnirirn.
Agradecimentos, Família Rosa.

Tabelionato Gl'iesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDEMIlVADO BRASIL

FSTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira,
380-Centro - 89251-201-JARAGUA DO SUL - SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INITMAÇÃO DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas daCGJ/SC, para a de
vida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, parapa
gamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação
judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. F1CAM
INIlMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 259072/2013 Sacado: AGF SERVICOS LIDA Endereço: R PREE JOSE BAUER 222 -

Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-100 Cedente: UMPEXCEl PRODUTOS UMPEZA ODA Sacador:
- Espécie: DMI - N'Título: 3547A 3556 - Motivo: falta de pagarnentoValor: R$1.243,60 - Data para
pagamento: 17/09/2013- Valor total a pagarR$1.327,33 Descrição dos valores: Valor do título: H$
1.243,60 - Juros: R$ 4,55 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$19,33

Apontamento: 258690/2013 Sacado:AGUINALDO AFONSO Endereço: RUAALWIN 0I1D 555 CASA
- CENTENARIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-730 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador.
- Espécie:CBl-N' TItulo: 251026177 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.684,88 - Datapara paga-
mento: 17/09/2013-Valortotal a pagarR$3.434,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.684,88-
Juros: R$ 668,53Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$21,02

Apontamento: 258695/2013 Sacado: ALCIDES BONATII Endereço: RUA GERMANO STOLF 569
CASA - VILA LENZI- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-730 Cedente: BV FINANCEIRAS/A CF! Sa
cador. - Espécie: CBI - N" TItulo: 251029077 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 4.742,37 - Data

para pagamento: 17/09/2013- Valor total a pagar R$5.89L04 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 4.742,37 - Juros: R$ 1.068,61 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 259007/2013 Sacado: EI2ADE OUVEIRATONN Endereço: RUADANIElRUPEl323
- BAEPENDI - JARAGUADOSUL-se- CEP: 89251-700Cedente:D JDIMOVEISODA Sacador. - Espé
cie: DMI- N'Título: 207/RENIT24 - Motivo: faltade pagamentoValor.R$ 740,00 - Dataparapagamen
to: 17/09/2013- Valor total a pagarR$818,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 740,00 - Juros:
R$ 2,46Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 259022/2013 Sacado: FLORIANI IND.DE PECAS FSP.DE FlBRAODA Endereço: RUA
ANO BOM,2125 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: BANCO RURAL SA Sacador. NIIlliFLEX
DlSTRlBUIDORA DE PRO Espécie: DMI - N' TItulo: 000616402 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$1.378,23 - Data para pagamento: 17/09/2013-Valor total a pagarR$1.512,75 Descrição dos valores:
Valor do título: R$1.378,23 - Juros: R$ 3,21 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 OJn

dução:R$37,60 - Diligência: R$58,36

Apontamento: 259144/2013 Sacado: INSTALADORA MESCH LUZ DO DIA L Endereço: RUA JOAO
TOZINI, 2144 - JOAO TOZINI - CORUPA-se - CEP: 89278-000 Cedente: MARQUFS RASMUSSEN
ODA Sacador. - Espécie: DMI- N'Títulc: 1799 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$927,00 - Data

para pagamento: 17/09/2013- Valor total a pagar R$1.058,20 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 927,00 - Juros: R$ 2,47 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,1.0 Condução: R$ 37,60
- Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 258692/2013 Sacado: jUCENEI JOSE MASSANElRO Endereço: RUA ROBERTO ZIE

MANN3634-CZERNIEWICZ-JaraguádoSul-SC-CEP: 89255-300 Cedente: BVFINANCEIRAS/ACF!
Sacador. - Espécie: CBI - N'Tltulo: 131041005 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.122,93 - Data

para pagamento: 17/09/2013-Valor total a pagarR$2.817,20 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.122,93 - Juros: R$ 618,48 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência:R$15,94

Apontamento: 259071/2013 Sacado: JULIEIA ANIUNES TlBES - ME Endereço: RUA PREP WAL
DEMAR GRUBBA 4955 - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89256-501 Cedente: ALBERTON GASES IN
DUSTRIAlS ElREl1 Sacador. - Espécie: DMI- N' TItulo: 2727 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
145,00 - Dataparapagamento: 17/09/2013-Valor total apagarR$223,06Descóção dos valores: Valor
do título: R$145,00 - Juros: R$ 0,58 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência:R$17,63

Apontamento: 25902112013 Sacado: K & B LAJES PRE-MOLDADAS IlDA EPP. Endereço: RUA JOSE
PICOLll. S/N - FSTRADA NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-350 Cedente: ISOBEN EMBA

LAGEN�ODA Sacador: - Espécie: DMI- N'TItulo: 1167-01 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
1.540,00 - Data para pagamento: 17/09/2013- Valor total a pagar R$1.621,38 Descrição dos valores:
Valor do título: R$1.540,00 - Juros: R$ 3,08 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 OJn

dução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,45

Apontamento: 259155/2013 Sacado: LCKEQUIPAMENTOS INDUSTRIAISODAME Endereço: RUA
BERNARDO DORNBUSCH, 611 - BAEPENDI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Cedente: H
SOLDAS EEQUIPAMBNTOSODA Sacador. - Espécie: DMI- N'Titulo: 00052399/A - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 417,58 - Data para pagamento: 17/09/2013-Valor total a pagarR$494,48 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 417,58 - Juros: R$I,II Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 259005/2013 Sacado: MARCIA ENGEL AFONSO KLUTCKOWSKI Endereço: RUA
PADRE GABRlLE Lux, 52 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: DAIANA PEREIRAMEI Saca
dor. - Espécie: DMI - N' TItulo: 03/2013003 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 433,00 - Data

para pagamento: 17/09/2013- Valor total a pagar R$563,17 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 433,00 - Juros: R$I,44 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60
- Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 259006/2013 Sacado: REJANE FAGUNDFS PEREIRA 'Endereço: AV PREFETIDWAL
DEMAR GRURBA 1311 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89256-500 Cedente: D R T SOM E ACESSORIOS
AUTOMOTIVOS IIDA Sacador: - Espécie: DMI - N'Tirulo: 0006564601 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 459,10 - Data para pagamento: 17/09/2013- Valor total a pagar R$536,72 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 459,10 - Juros: R$1,83 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 258823/2013 Sacado: SERGIO DERErTI Endereço: RUA FRANCISCO TODT, 185 -

CZERNIEWICZ - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-170 Cedente: SILVANA CARVAll-IO ME Saca
dor: - Espécie: DMI - N' TItulo: 3000052370 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.581,85 - Data

para pagamento: 17/09/2013-Valortotal apagar R$1.673,38 Descrição dos valores: Valor do título:
R$1.581,85 - Juros: R$ 8,96 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência:R$22,72

-

Apontamento: 25869112013 Sacado:VIVIANI DASILVA Endereço:R 1035 N 200 - JOAO PESSOA - Iara
guá do Sul-SC- CEP: 89257-755 Cedente: BVFINANCEIRAS/ACF! Sacador. - Espécie: CBI- N'Trtulo:
131036032 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.878,01 - Data para pagamento: 17/09/2013-Valor
total a pagarR$2.638,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.878,01 - Juros: R$ 674,83 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OOJrreio do Povo" na data
de 12/0912013. Jaraguá do Sul (sq, 12 de setembro de 2013.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 14

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Empresa ORTWIN GEORG HERRMANN, pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob na. 84.533.041/0001-33,
estabelecida à Rua Roberto Seidel, nO. 1.289, bairro Seminário,
cidade de Corupá - Estado de Santa Catarina, CEP 89278-000,
convoca seus trabalhadores que mantiveram contrato de traba

lho no período de maio de 1996 a dezembro de 1999, para que

compareçam no endereço: Rua Roberto Seidel, nO. 1.289, bairro

Seminário, cidade de Corupá - SC, CEP 89278-000), munidos
de documentos -número do PIS/PASEP e Carteira de Trabalho
- visando a elaboração de cadastro para o pagamento de valo

res relativos ao FGTS do período acima referido.

ORTWIN GEORG HERRMANN

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato do Contrato n", 186/2013 - PMS

Modalidade Tomada de Preço n", 03/2013-PMS-
.

Processo n", 141/2013-PMS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ

_sob o n", 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Ma

rechal Castelo Branco, n". 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratado: MULTIAGUA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA,
inscrita no CNPJ sob o na 00.693.229/0001-59, estabelecida na

Rua Joinville, n°. 308, sala 404, Vila Nova, na cidade de Blume
nau, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.'035-200.
Objeto: Contratação de empresa para projeto, fornecimento e ins

talação de filtro rápido descendente aberto não pressurizado, para
aumentar a produção de água potável a fim de atender a deman
da do Município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial
descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem

parte integrante deste Instrumento convocatório, conforme consta
na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato,
como se transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 216.500,00 (duzentos e dezesseis mil
e quinhentos reais).
Data da Assinatura: 11/09/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jurck- Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°. 03/2013-PMS
O Prefeito Municipal, Osvaldo Jurck, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei
Federal nO. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao pa
recer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve HO
MOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu

resultado da TOMADA DE PREÇO N°. 03/2013-PMS, PROCES
SO N°. 141/2013-PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo
o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço GLOBAL,
determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: Contratação de empresa para projeto, fornecimento e

instalação de filtro rápido descendente aberto não pressurizado,
para aumentar a produção de água potável a fim de atender a

demanda do Município de Schroeder/SC, conforme projetos, me
morial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que
fazem parte integrante deste Instrumento convocatório, confor
me consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste

Contrato, como se transcrito fosse.
Vencedor: MULTIAGUA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nO 00.693.229/0001-59.
Valor da proposta vencedora: R$ 216.500,00 (duzentos e de
zesseis mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura: 11/09/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

-.J.I- ESTADO DE SANTA CATARINA
.... MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

.::=-
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°

93/2013 SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS. TIPO:
Menor Preço por Item. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação,
a seleção de propostas, visando ao Registro de preços a contratação de

ernpi dsa para prestação de serviços de mão de obra para conserto de

lajotas e/ou paralelepípedos, em diversas ruas pavimentadas do perí
metro urbano do Município, por meio de recolocação das lajotas e/ou

paralelepípedos, nos locais danificados, sem fornecimento de materiais,
ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no
ANEXO I do edital e ANEXO 111 - Minuta da Ata de Registro de Preços.
REGIMENTO: lei Federal 8.666 de 21/06/93, lei Federal 10.520/2002,
de 17 de julho de 2002 e DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30
horas do dia 25 de setembro de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitu

ra Municipal de Jaraguà do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n? 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços
e abertura dos envelopes serão as 14:00 horas do mesmo dia, na sala
de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO

DA.CONTRATAÇÃO: R$ 412.500,00 (quatrocentos e doze mil e quin
hentos reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no
endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 02 de setembro de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Compá
Pressão contra importação
de bananas do Equador

Uma audiência pública
convocada pela Comissão de
Agricultura da Câmara dos

Deputados e ainda sem data
marcada vai reunir quatro
ministros e produtores bra
sileiros de banana por con
ta da irreversível, até ago
ra, importação da fruta do

Equador. Municípios da re

gião Norte catarinense, que
respondem por 80% da pro
dução da fruta no Estado,
deverão ser representados
poruma comitiva de 30 pes
soas, segundo a secretária
executiva da Federação das

Associações e Cooperativas
dos Produtores de Banana

de Santa Catarina (Febana
na) e diretora administrativa
da Associação dos Banani
cultores de Corupá, Eliane
Cristina Müller.

Segundo ela, são vários
os impactos negativos com

a importação da fruta. "Na
nossa região, 99% daprodu
ção tem origem na agricul
tura familiar, Sem nenhum

tipo de subsídio, ao contrá
rio, com empréstimos do

governo para investimentos
de custeio resgatados em dez

anos", disse Eliane. Acres

centando que o produtor
equatoriano é 100% subsi
diado por cinco grandes em
presasmultinacionais.

Há outros exemplos: os
'

fungicidas no Brasil alcan

çam preços estratosféricos,
mas o produtor equatoria-

no tem o produto de graça.
''Temos entre três e onze

aplicações por safra, lá, em
média, são 42 para com

bater doenças, entre elas a

sigatoka negra, bem mais
resistente naquelepaís".Além
disso, afirmou, a embalagem
em papelão no Brasil contém
4'fAí de impostos embutidos
nopreço. No Equadornão há
impostos. Eliane afirma que
'haverá uma total descapita
lização do produtor familiar
e a conseqüente falência.

Sanidade
o Equador já teria cum

prido todas as exigências
fitossanitárias feitas pelo go
verno brasileiro, porém uma

nota técnica da Embrapa
relata a existência de outros
dois, tipos de vírus que po
dem infectar plantações bra
sileiras. A informação tam

bém será objeto de discussão
durante a audiência pública.
No Brasil são 500 mil famí
lias envolvidas diretamente
na produção de bananas (e
outras 1,5 milhão indireta
mente). No Vale do ltapocu,
Corupá é o segundo maior

produtor nacional da fruta,
colocando anualmente 150
mil toneladas no mercado.
No Estado, a produção de
banana envolve 5 mil famí
lias de pequenos agriculto
res, e movimenta 668 mil
toneladas da fruta.

""""""""e -s

APRENDIZADO A Apae de Jaraguá do Sul oferece atividades
educativas, como aulas de música. Estrutura atende 280 alunos

Projeto ameaça a
atuação das Apaes

"POLÊMICA cialmente", Apaes, Associa
ções de Amigos dos Autistas
e outras instituições deixa
riam de receber recursospú
blicos eapartir de 2016 con
tariam somente com as

doações de pessoas físicas
e jurídicas e os eventos que
promovem. O Ministério
da Educação desmente, em
nota, que as Apaes serão fe
chadas e defende que o aten
dimento a estudantes com

deficiência precisa ser feito
de forma integrada entre as

partes, através de um con

junto de ações para garantir
'

o pleno desenvolvimento
deste público.

A:. diretora da Apae de

Jaraguá do Sul, Cintia Chio
dini Schmõckel, concorda

que alunos na faixa etária de

quatro a 16 anos e com de
ficiências frequentem esco

las regulares, porém, como
diz o texto original do PNE,
"preferencialmente. Pormo
tivos óbvios e até mesmo de

saúde, este tipo de inclusão
social ainda é bastante difí

cil", argumenta a diretora.

Ela também é temerosa pe
los rumos que a discussão
está tomando no âmbito do

Congresso. O secretário de

Educação de Jaraguá do Sul,
ElsonQuil Cardozo, vai dire
to ao assunto: "Eu não gosto
(da proposta do senador).
Entendo queApaes e escolas
regulares devam caminhar

juntas e não que uma assu

ma o papel da outra".
Ele chama a atenção

para a produção de leis fede
rais, estaduais e municipais
no âmbitoda educação cujos
autores "ignoram o principal
interessado que é o aluno",
diz, citando lei estadual que .

estabelece a presença de um

segundo professor para ca

sos assim, "mas isso não se

cumpre. E que não é o papel
do chamado cuidador, que
dá apoio para alunos espe
ciais que não podem ir ao

banheiro sozinhos ou até se

alimentarem", afirma. Para o

secretário é preciso flexibili
zar o ensino voltado ao aluno

especial, "trabalhando formas
individualizadas", concluiu I

, : II. I .

Proposta de senador

cearense obriga
alunos especiais a
serem atendidos nas

escolas regulares
Celso Machado

A chamada Meta 4 do
rlPlano Nacional de Edu
cação (PNE), aprovado em
outubro do ano passado,
diz q�e alunos com neces

sidades especiais "preferen
cialmente" frequentem as

escolas regulares. Mas um

substitutivo apresentado
pelo senador José Barro
so Pimentel (PT/CE), que
é o relator do PNE, obriga
os alunos especiais a serem

atendidos na rede regular
de ensino. O argumento é o
da inclusão social. Mas, na
prática, isso poderia inviabi
lizar o trabalho desenvolvido

pelas Associações de Pais e

Amigos dos Excepcionais
(Apaes) porque com a reti
rada da expressão "preferen-

Por motivos óbvios e

até mesmo de saúde,
este tipo de inclusão

ainda é bastante difícil.

Cintia Sctnuõetélef'.
diretora dai Apae eCONOMIA, Corupá é o segundo maior produtor

nacional da fruta, com 150 mil toneladas anuais
�.: :jJ�.dl _ .u, �..

' '."
.
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EDUARDO MONfECINO

CRIATIVIDADE Mostra de ciência e tecnologia apresenta 47 projetos de alunos dos cinco municípios da região

Feira desperta
alunos para o

conhecimento
IDEIAS Trabalhos

concorrem a vaga
em etapa estadual
de evento sobre

práticas educativas

Natália Trentini

Sustentabilidade, ecolo

gia, astronomia e mais
outros diversos temas ser
viram de inspiração para
os alunos das escolas es

taduais da região. O resul
tado foi 47 trabalhos cria
tivos e cheios de conteúdo

que deram forma para a

sétima edição da Feira Re
gional de Ciências e Tec

nologia, organizada pela
Secretaria de Desenvolvi-

mento Regional.
O ginásio da escola

Almirante Tamandaré,
em Guaramirim, sede do
evento neste ano foi to
mado por maquetes, car
tazes e outras invenções.
A maioria dos projetos
trouxe propostas de reci

clagem e reutilização de
materiais.

"Na feira conseguimos
despertar o melhor em

cada aluno. Eles agarram
o desafio de mostrar um

bom trabalho, fazem toda
a pesquisa, desenvolvem
um caminho e criam um

interesse pelo processo",
destacou uma das coorde
nadoras do evento, Dolo
res Possamai.

Escolas de Jaraguá do

Sul, Guaramirim, Schro
eder, Massaranduba e

Corupá participaram da

competição. Os melhores
trabalhos em cada cate

goria, que são divididas
entre as séries finais do
ensino fundamental, en
sino médio e educação
profissional, serão leva
dos para a etapa estadual
da feira.

Para a diretora do Al
mirante Tamandaré, Cris
tiana Poltronieri, receber
os trabalhos na unidade

ajuda a incentivar os alu
nos. "Baseado no que eles
vêem aqui na feira eles
sentem a vontade de fazer
um projeto. As atividades

práticas dão um novo sen

tido ao conteúdo", disse.

Conscientização
Envolvidos com a ma

téria de informática na

escola Valdete Inês Piaze
ra Zindars, os alunos co

meçaram a refletir sobre
a destinação do lixo ele
trônico. Daí, uma extensa

pesquisa começou a ser

desenvolvida, o que des

pertou no grupo a vontade
de repassar as informações
para outras pessoas.

"Ficamos espantados
principalmente as doenças
que podemos ter em conse

quência do descarte errado.
Jogado em lixo comum,
uma pilha pode contami
nar o solo. As pessoas não
sabem disso", comentou

Ediosley Lobato, 15 anos.
Eles levantaram Ín

dices que apontam o au

mento na geração do lixo
e viram a importância da

criação de trabalhos de

conscientização. "É um

absurdo o número de

propagandas sobre novos

celulares e tecnologias, e

não existe nenhuma cam

panha para falar sobre os

problemas de descartar
isso na natureza", comple
mentou Thauana Naiara

Machado, 15 anos.

Horta tira alunos da sala
A vontade de ter um

contato maior com a natu

reza fez a turma do quin
to ano da escola Holando
Marcellino Gonçalves criar
uma horta. A pesquisa so

bre plantas e composta
gem foi levada para o pátio
e despertou um interesse
ainda maior nos alunos.

Segundo o professor de
biologia e ciências, Adair
Keske, muitas crianças
nunca tinham tido con

tado com a terra antes. O

estímulo fez com que eles
se tornassem mais ativos
e participativos, e resol
veram também criar um

modelo de horta suspensa,
para quem tem pouco es

paço em casa.

"Nós trabalhamos todas
as matérias, é uma expe
riência onde consegui
mos ter um conhecimento
maior. Ter uma horta é
uma opção de vida mais

saudável", disse a aluna
Brenda Gaio, 11 anos.

Melhorias

Rede de esgoto na Carlos
Eggert será finalizada

Seguem até amanhã as

obras de instalação da rede
coletora de esgoto sanitá
rio na Rua Carlos Eggert,
no bairro Vila Lalau. Du
rante o dia, a pista ficará
interditada. Os motoristas
devem desviar pelas ruas

Friedrich Wilhelm Sonne
nhohl e Geraldo Harnack.

Segundo o Serviço
Municipal Autônomo de

Água e Esgoto (Samae), a
intervenção acontece em

um trecho pequeno, na

extensão de uma quadra.
Neste ano, já foram ins
talados alguns tubos, que
totalizam 600 metros. A

rede será interligada com a

Estação de Tratamento da
Ilha da Figueira.

"Tivemos que esperar a

instalação da rede pluvial,
feita pela Prefeitura, para
finalizar o serviço. Toda
essa região não estava com

tratamento e aproveita
mos para fazer todos os

serviços de uma vez", ex
plicou o diretor da Samae,
Ademir Izidoro.

Assim que a obra for
finalizada, os moradores
da rua deverão receber
uma correspondência com
orientações. Para que o

sistema funcione, as casas
precisam ter uma conexão

que ligue o esgoto resi
dencial a tubulação.

A .melhoria é isolada,
as equipes da Samae de
vem continuar atuando
na finalização da Estação
de Tratamento de Esgoto
do bairro São Luís. En

tretanto, Izidoro afirmou

que será feito um levan
tamento para apontar
outras regiões que podem
ser ligadas ao sistema e tu

bulação que precisam de

substituição.
LÚCIOSASSI

INTEGRAÇÃO Com a obra pronta, moradores devem.
ligar o esgoto residencial à tubulação do Samae
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Justiça utiliza leitor
biométrico em Jaraguá
FÓRUM
Tecnologia e

reforma do prédio
garantem melhoria

do atendimento

ao público

Débora Remor

A s cem pessoas que

.l"\cumprem pena no re

gime aberto e outras 66 que
foram beneficiadas com li

vramento condicional ou

suspensão condicional do

processo estão cadastrando
as digitais para o contro

le de presença no Fórum

da Comarca de Jaraguá
do Sul. O leitor biométri
co está em funcionamento
desde o dia 30 de agosto e

traz modernidade, rapidez
e segurança na fiscalização.

O equipamento adqui
rido por R$ 8 mil com re

cursos do Conselho Peni
tenciário da Comunidade
foi instalado na entrada do

Fórum, onde os apenados
precisam comparecer se-

NOVIDADE O equipamento traz
rapidez e segurança nos procedimentos

FOroS EDUARDO MONTEClNO

CADEIRANTES Plataforma elevatória respeita
normas de acessibilidade a prédios públicos

manal ou mensalmente. Os
três funcionários do setor de
atendimento passaram por
treinamento e agora explicam
aos usuários como o leitor
funciona. As folhas de papel,
com assinatura de presença
em duas vias, podem ser apo
sentadas e o usuário precisa
guardar apenas o comprovan
te emitido.

Além do leitor biométrico,
os funcionários e frequenta
dores do Fórum comemoram

também a entrega da reforma
do prédio, que se estendeu

por mais de um ano e custou

cerca de R$ 800 mil. A prin
cipal melhoria está na aces

sibilidade, já que o edifício
de dois andares ganhou um

elevador para cadeirantes e

rampas de acesso. "A refor
ma incluiu ainda a colocação
de portão eletrônico, cercas

ao redor do prédio, cadeiras
para espera do atendimento,
pintura e jardinagem", sa

lienta o diretor do Foro, juiz
Rafael Maas dos Anjos. "Nos
so objetivo era dar melhores

condições de trabalho e de
atendimento ao público."

Tráfico

Dupla é flagrada vendendomaconha
Acusados de tráfico de drogas, dois

homens de 20 e 26 anos foram encami
nhados ao Presídio Regional de Jaraguá
do Sul. Os suspeitos foram detidos pela
Polícia Militar na Rua João Planincheck,

Bairro Nova Brasília na noite de terça-fei
ra, depois de serem flagrados vendendo

entorpecentes. Na casa que funcionava

como ponto de tráfico foram apreendidos
200g de maconha e R$ 290 em dinheiro.

VJlaNova

Quadriciclo infantil é roubado em creche
Um quadriciclo infantil furtado de

dentro de uma creche do Bairro Vila
Nova foi recuperado pela Polícia Civil de'

Jaraguá do Sul na tarde de terça-feira. O
brinquedo, avaliado em R$ 400, estava
na casa de uma mulher, de 36 anos, cujo

DROGAS Jovens foram presos
com 200g de maconha e R$ 290

filho frequenta a mesma escola da vítima.
Os policiais conseguiram identificar a

suspeita através das câmeras de monito
ramento da creche, mas inicialmente ela

negou' o furto. A mulher vai responder a
um inquérito policial em liberdade.

>-

,.' �, .�.

PRECISA-SE'
,

.

,

Corupá
Ciclista é atropelado

Um ciclista de 22 anos foi atropelado por um
veículo quando tentava atravessar a Rua Ano

Bom, em Corupá, porvolta das 7h de ontem. Um
trator, que circulava pela via, teria atrapalhado a
visibilidade domotorista da Saveiro, que acabou
atingindo o ciclista. A vítima foi socorrida pelos
Bombeiros Voluntários com suspeita de fratura.

Estupro
DIC captura foragido

Condenado por atentado violento ao pudor
(atualmente considerado crime de estupro de
vulnerável), JulianoWürtz, de 37 anos, foi re

capturado na manhã de ontem pela Divisão de
Investigação Criminal (DIC), em Jaraguá do
Sul. O homem morava no Bairro Vila Lalau
desde agosto, quando foi declarado foragido
da Penitenciária de Curitibanos. Uma denún
cia anônima levou a Polícia Civil até o crimino

so, que foi encaminhado ao Presídio Regional.

Massaranduba

PM recupera produtos
A PolíciaMilitar de Massaranduba conseguiu

recuperar um veículo e dezenas de equipamentos
furtados na noite de terça-feira.A loja de eletrôni-

-

cos foi furtada em Pomerode por volta das 23h e

o Prisma do proprietário também foi levado pe
los ladrões. Policiais militares viram o veículo na
Estrada Treze de Maio, mas antes da abordagem
os bandidos abandonaram o carro cornos produ
tos e fugiram para o matagal. Notebooks, tablets,
GPS, PS, webcam, microondas, e aparelhos de
DVD automotivos foram recuperados dentro do
Prisma e devolvidos à vítima.

SESI

A empresa Decora Bebê Roupas e Acessórios Infantis decidiu após análise pro
ceder a retirada e retratação formal do apontamento em nome de Ana Carolina

Weege, endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, n? 1.118, Centro
- Jaraguá do Sul - SC, CEP: 89251 no valor de R$ 4.063,00 com data para pa

gamento em 16/09/2013, veiculado por esse jornal em 11/09/2013.

Jara uá do Sul

Iniciativa da RESC

RECRUTA'CANDIDATOS
www.sesisc.org.br

(Iink: Trabalhe Conosco)

Função* e Cidade Prazo e Local de Inscrições

Até o dia 23/09, pelo site ou
AUXILIAR DE COPA E COZINHA

05 presencialmente no SESI, Rua Walter
Jaragua do Sul Mar uardt, 835, Barra do Rio Molha.

'Vagas para ambos os sexos. As demais informações do processo seletivo podem ser acessadas no

item "Trabalhe Conosco" no site _.sesisc.om.br

ORIENTADOR DE ATIVIDADES FISICAS
Jara uá do Sul

MOBILIZADOR EDUCACIONAL

N° de
Va as
Banco de
Candidatos

Até o dia 18/09, pelo site.

Até o dia 18/09; pelo site.01
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Futsal festeja bom
momento na base
INÉDITO Quarto título nos Jogos da Juventude Catarinense reafirmou a força e

a seriedade do trabalho de base realizàdo há 18 anos pelo projeto 'Futsal Menor'

Lucas Pavin

Mantendo a tradição
do esporte na cida

de de faturar troféus em

diversos campeonatos,
o futsal das categórias
de base de Jaraguá do
Sul conquistou no últi
mo fim de semana o seu

quarto título dos Jogos
da Juventude Catari
nense (Olesc). A equipe
comandada por Augus
tinho Ferrari teve exce

lente campanha durante
a competição, com 100%

de aproveitamento e foi
coroada com uma vitória

na grande final por 3 a o

sobre a cidade de Blume
nau. Com o caneco, Ja

raguá se tornou o maior
vencedor da modalidade
na competição.

Idealizador do proje
to 'Futsal Menor', que é
mantido com o apoio do

Colégio Evangélico Ja

raguá há dezessete anos,

Augustinho fala que o

segredo para este suces

so no esporte vem atra

vés do trabalho realizado
com crianças a partir dos
oito anos de idade. "Isto
tudo é fruto do nosso

trabalho de base, porque

muitos começam com

apenas 14 ou 15 anos,
mas nós iniciamos com

garotos de apenas oito.
Com isto, sempre tere

mos boas equipes para
o Olesc e Joguinhos, em
virtude da sequência do

trabalho", disse o trei
nador que também res

saltou a importância dos
profissionais que estão à
frente de outras catego
rias do futsal jaraguaen
se, como Ricardo Kuhn,
responsável pelo sub-c
e sub-ri, e Luís Dalprá,
pelo SUb-13 e sub-rg,
além da parte física dos

Agenda apertada no restante da temporada
Sem muito tempo para

comemorar o título, o fut
sal de base jaraguaense se

gue treinando forte para os

próximos desafios. E não

são poucos. No dia 27 e 28

deste mês, a equipe disputa
a final estadual do Jesc até

alizado em novembro, na
cidade de Belém, no Pará.

Jaraguá busca também o

tetra do Jesc.

Logo na sequência, o

elenco viaja até Criciúma,
onde participa dos Jogui
nhos Abertos de Santa Ca-

17 anos, que dá uma vaga
.

tarina que vai até o dia 5 de
ao campeão para competir outubro e também é trata

no Brasileiro, q"lle será ré""' do com muita importâneiá

pela comissão técnica e jo-
_

gadores. No I?esmo dia 5,
o time embarca de Floria

nópolis para Brasília, onde
disputa. a Taça Brasil de
Clubes Sub-17 até o dia 12.

"O nosso calendário está
bem puxado, mas mesmo

assim vamos para todas as

competições visando o tí-
í túl ", finalizou Ferrari.

jogadores repre
sentada por Aldair

Eleutério, o auxiliar

Renato, o massoterapeu
ta Frederico e o fisiotera

peuta Júnior.
"É uma somatória de

tudo para ser campeão
do Olesc e não só uma

pessoa à frente. Não po
demos esquecer também
dos nossos parceiros
como. o Colégio Evangé
lico Jaraguá, Fundação
Municipal de Esportes e

Turismo, entre outros,
que fazem com que a

gente dê continuidade a

esse projeto", completou.

SUCESSO
Futsal de base
comemora a

sequência de
bons resultados
e já planeja
novos títulos

OCP21
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É uma somatória

de tudo para ser

campeão do Olesc

e não só uma

pessoa à frente.

Augustinho Ferrari,
técnico e dirigente

.. ,
.

TETRACAMPEÃO
Diego abriu o caminho

para o título da Olesc,
na vitória por 3 a O
sobre Blumenau

PROMESSA
Reve!ação da natação de Jaraguá do Sul, Vinicius da Cruz retornou ao

município após conquistar duas medalhas - uma prata e um bronze -

nos Jogos Escolares da Juventude, em Natal (RN). Uma semana antes,
representou o 'Time Jaraguá' nos Jogos da Juventude Catarinense

(OIesc), onde foi medalha de ouro nos 100m borboleta,_com o tempo de .

1 :03.90, além de duas pratas e um bronze.
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X-TEAM
* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão

RealtyCOID
RondaRousey
Nesta semana iniciou no canal Combate

o reality show do UFC que colocará
frente a frente Ronda Rousey eMiesha
Tate. A transmissão será feita apenas com

algumas horas de diferença da exibição nos

EUA, garante a coordenação do canal. Isso
émuito bom para quem gosta da
modalidade e quer estar interado em

tempo real com tudo o que acontece de

significativo no mundo da luta.

Marco Ruas
Marco Ruas éuma lendadoMMA. Eleque apresentou aomundo o cross-training,
que nada mais é do que treinar várias modalidades de luta e condicionamento
físico ao mesmo tempo. Isso em uma época que se tinha como traidor aquele
lutador que treinava uma arte marcial compatível com a do seu adversário.
Marco, por sua vez, sempre defendeu a importância de treinar e conhecer.
bem todos os estilos de luta para estar preparado para qualquer situação e sair
vencedor, Lógica sábia ..Por conta depreconceitos, a luta não evoluía tanto quanto
evolui hoje em dia, pela consciência que temos atualmente da! importância em

se mesclar várias lutas no cotidiano de treinos de um atleta. Portanto, quando
vermos dois lutadores desferindo socos e chutes e logo em seguida indo para o

chão com a devidamaestria, lembremos deMarco Ruas, que em 1995 deu show
nos EUA com seu estilo - ou estilos - de lutar, vencendo três adversários em uma

mesma noite e com uma dasmãos lesionadas.

Cinturão
Renan Barão é dono do cinturão interino dos galos do UFC. Isso só é possível
por que o campeão do cinturão linear, DominickCruz, está lesionadohá muito

.

tempo. DanaWhite se mostrou impaciente quanto ao retorno do campeão e

disparou: "Eu espero que essa seja a últíma disputa pelo título interino dos

pesos-galos. Se o Dominick Cruz não voltar a lutar até o fim do ano, vamos ter

que tomar uma 'decisão", afirmou.

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do Cr X-Teaii,. �speci�li,sta e� Kái-àt�,,�y
Jiu-Jitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre lntemacional de Kickboxing.

EXPECTATIVA Atrayessando bom momento, o ala Pepita é uma das armas da casa

Ingressos para
ADJ e Timão
estão à venda
ElIMINATÓ�IA A primeira partida de quartas de final

acontece sábado, às 13h30, na Arena, contra o Corinthians -

últimos três jogos da segun
da fase e' de praticamente

Oelenco da Associação eliminado, conseguiu uma

Desportiva Jaraguá vaga para os playoffs como
(CSMjPré-Fabricar/Man- segundo do grupo C. Já os

ries/FME) segue se prepa- paulistas 'foram soberanos
rando forte para o confronto na Chave B e se classifica
contra o Corinthians, que. ram em primeiro lugar.
acontece neste sábado (14), "Na teoria, o favori
às 13h30, na Arena, válido tísmo é deles. Mas se a

pela partida de ida das quar- nossa equipe estiver con
tas de final da liga Futsal. centrada e souber que tem

Com uma reação incrí- condições de passar, com

vel, a equipe comandada certeza vamos lutar .para
pelo técnico João Carlos avançar e seguir rumo ao

Barbosa, o Banana, con- título", disse Banana.
quistou três vitórias nos O torcedor, jaraguaen-

se já pode garantir o seu

ingresso antecipadamen
te para esse grande jogo.
Os bilhetes estão à venda
nos PostosMime (Matriz e
Kohlbach), na Girolla Imó
veis, na revenda daMannes
Colchões e no Restaurante
do Espeto. O valor é de R$
30 (cadeira numerada) e

R$ 20 (cadeira superior).
A meia-entrada, no valor
de R$ io, é destinada a

estudantes e aposentados,
mediante a, apresentação
do comprovante original
com validade.

Lucas Pavin

Escolares

Abertura
Bocha

Nova rodada
Basquete
Derrotas

A 13a edição dos Jogos Iniciou nesta terça-feira Após perder na estreia
Escolares da Juventude (10), a primeira edição do para o Rui Barbosa (PR), o
(SUb-12), antigamente Campeonato Jaraguaense basquete masculino do Co

conhecido
.:
como Jogos de, Bocha livre que é pro-. légio Bom Jesus sofreumais

Escolares da Semana da movido pela FundaçãoMu- um revés nesta quarta-feira,
Pátria, começou ontem. nicipal de Esportes e Turis- para o Colégio Darwin! (ES)
As 34 instituições inseri - mo e conta com 21 equipes. por 58 a 52, pela segunda ro
tas e os 1.800 atletas dis- Os jogos acontecem todas dada dos Jogos Escolares da
putarão as modalidades as terças e quintas-feiras, Juventude.em Natal (RN).
de atletismo, basquete, com inicio às 19h30. Hoje, Fechando a participação no

futsal, handebol, judô, a competição continua com Grupo B, a equipe jaragua
natação, tênis de mesa, três partidas pela Chave A,

.

enses encara hoje o Colégio
. HH-t

.
voleibol e' X:àdiez.·

. .. . ...

:
... ,

'três'pela B e três pela C. Arnaldo (MG), às 15h.
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Jaraguá mais perto da decisão
QUASE LÁ Leão do Vale vence o Oeste em Canelinha, por 1 a 0,
e fica a uma vitória da final do turno do campeonato Catarinense

OSport Club Jaraguá
voltou a campo on

tem (11), pela penúltima
rodada do turno do Cam

peonato Catarinense da
Divisão de Acesso. Atu
ando fora de casa, o Leão
do Vale derrotou o Oeste

pelo placar de 1 a 0, no
Estádio Galeão, em Cane
linha. O único gol da par
tida foi marcado pelo ata
cante Vandré, o segundo

Líder isolado
Começou bem a cami

nhada do Cruzeiro no se

gundo turno do Campeona
to Brasileiro. O timemineiro
saiu atrás do Goiás no Serra

Dourada, gol do ex-atletica
no Renan Olivera, mas virou
com dois deWillian e somou

a sexta vitória consecutiva
nacompetição: 2 a 1. Líder, o
Cruzeiro chega a 46 pontos e
dependendo dos demais re
sultados da 20a rodadapode
abrir mais vantagem.

'Nacola
No fim, o Botafogo ba

teu o Corinthians e se man

teve na perseguição ao Cru

zeiro, pelo topo da tabela
do Campeonato Brasileiro.
Aos 44' da segunda etapa,
Hyuri salvou o time carioca,
mantendo a distância para a

Raposa em quatro pontos.
Já o Timão chegou a três jo
gos sem vencer. No lance do

gol, Hyuri recebeu um lan

çamento preciso de Edílson.
e tocou bonito na saída do·

goleiro Cássio.

dele com a camisa do
clube. Com o resultado,
a equipe comandada pelo
técnico Mozart continua
na vice-liderança da ta

bela de classificação com

dezessete pontos, dois a

menos que o Internacio
nal de Lages que é o líder
isolado.

"A partida foi complica
da. Sabemos que os times

que irão jogar contra nós

vão se fechar e aproveitar
os contra-ataques. Porém, o
time respondeu bem e saiu
de campo com os três pon
tos", disse Vandré.

Agora, o Jaraguá de

pende de suas próprias
forças para garantir uma
vaga na final do turno.

Para isto, basta vencer o

Curitibanos, neste domin

go, às lSh30, no Estádio
João Marcatto.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

3· Grêmio 20 114 5 28,19 9 62

4· AtléticcrPR 20, 9 8
i
3 ,35 '25 10 58

5· Corinthians ,30 20 7 9, 4 19 9 10 50

6· Internacional 30 19 7 9
I
3 32 27 5 53

7· Santos '28 18 7 7 4 22 15 7 52

,8· Coritiba 28 19 7 7 5 23 20 3 49

9· Goiás 26 20 6 8 6 20 24 -4 43

10· Criciúma 24 20 7 3 10 27 33 -6 40

11· Vasco 24 206 6 8 29 34 -5 40

12· Bahia 24 20 6 6 8 20 26 -6 40

13· Fluminense 23 20 6 5 9 23 27 -4 38

14· Vitória 23 19 6 5 8 23 27 -4 40

15· Portuguesa 22 20 5 7 8 28 32 -4 37

16· Flamengo 22 19 5 7 7 19 23 -4 39

20· Náutico 9 19 2 3 14 9 34 ·25 16

,,-..,,"""J-....,..v-_'E·_�'li"-_""'"
(;t-_�,f<.'!>i "._..._À'\>.�.".

2O'RODADA 12/9

Líder do campeonal<) Atlético-PR 1 x 1 Fluminense 19h30 -Intemacional x

CIassiflcados para a Ubertadores
Bahia 2 x 2 Criciúma Vitória

i' -Rebaixadosparaa�éB
-

�
Goiás lx2 Cruzeiro 21h- Flamengo x Santos

Botafogo 1 x O Corinthians 21h - São Paulo x Ponte PretaLanterna do campeonato Náutico O x 2 Grêmio 21h • Atfético-MG x Coritiba

Portuguesa 2 x O Vasco

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO • RETURNO

D GP GC SG A%

21 134

21 116

21 114

21 9 6

21 102

21 8 8

21 101

21 8 7

21 9 2

21 7 6

21 7 5

21 6 8

21 7 3

21 7 2

16° Paysandu-PA +223 21 6 5 10 24 30 -6 37

----."!.,-sao Cãetano +'2'2'��1.��'f""11 2«"'2 - 35�
18°Améríca-RN-2 �2' 21 5 7 9 23 33 -1035 �
19° AtlétíccrGO -2 2<l 21 6 2 13 19 31 -12 32 !ii

4 37 18 1968

4 34 15 1962

6 36 22 1459

6 33 29 4 52

9 30 36 -6 51

5 19 20 -1- 51

10 35 37 -2 49

6 29 26 3 49

10 38 36 2 46

8 20 21 -1 43

9 21 ,32 -1:1!41

7 29 28 1 41

11 23 32 -9 38

12 24 36 -12 37

3° Paraná Clube 39

4° Joinville 37

5· América-MG +4 33

6° Icasa 32

7" Boa +1 32

8° Sport-3 31

9° Avaí-2 31

10° Figueirense 29

11° Bragantino 27

12° Oeste +2 26

13·Ceará -1 26

14° Guaratinguetá +124
15° ASA-2 23

20° ABC 17 21 4 5 12 19 35 ·1627

"'�I'�"_'!:-�IH:"••••""•._�
®>_�'$lI'_���".�.

22"RODADA lA/9
16h20· América-MG x Palmeiras
16h20 - Ceará x ABC - castelão
16h20" Sport x Agueirense
16h2Q - Avaí x lcasa - Ressacada
211100 - América-RN x Paysandu
211100· Guaratinguetá x
Bragantino

Rebaixadosparaa SérIeC

13/9
19h30· flSA x Joinville
19h30· Paraná ouoe x Oeste

í 19h30 _ A�ético-GO x Boa
21h50 - Chapecoense xSão
caetano

_PIOfI1O'MOS para aSé!í"_" :

Lanterna do campeonato

, [ • ,I

BETO COSTAlAVMNTE!/ARQUIVO

FARO DE GOL Atacante Vandré (O) marcou seu segundo gol com a camisa do Leão
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RondaRousey
Nesta semana iniciou no canal Combate

o reality show do UFC que colocará
frente a frente Ronda Rousey eMiesha
Tate. A transmissão será feita apenas com

algumas horas de diferença da exibição nos

EUA, garante a coordenação do canal. Isso
é muito bom para quem gosta da
modalidade e quer estar interado em

tempo real com tudo o que acontece de

significativo no mundo da luta.

Marco Ruas
MarcoRuas éuma lenda doMMA Elequeapresentou aomundo o cross-training;
que nada mais é do que treinar várias modalidades de luta e condicionamento
físico ao mesmo tempo. Isso em uma época que se tinha como traidor aquele
lutador que treinava uma. arte marcial compatível com a do seu adversário.
Marco, por sua vez, sempre defendeu a importância de treinar e conhecer,
bem todos os estilos de luta para estar preparado para qualquer situação e sair
vencedor. Lógica sábia. Por conta depreconceitos, a luta não evoluía tanto quanto
evolui hoje em dia, pela consciência que temos atualmente daimportância em

se mesclar várias lutas no cotidiano de treinos de um atleta. Portanto, quando
vermos dois lutadores desferindo socos e chutes e logo em seguida indo para o
chão com a devidamaestria, lembremos de Marco Ruas, que em 1995 deu show
nos EUA com seu estilo - ou estilos - de lutar, vencendo três adversários em uma

mesma noite e comuma das mãos lesionadas.

Cinturão
Renan'Barão é dono do cinturão interino dos galos do UFC. Isso só é possível
por que o campeão do cinturão linear, DominickCruz, está lesionadohámuito
tempo. DanaWhite se mostrou impaciente quanto ao retomo do campeão e

disparou: "Eu espero que essa seja a última disputa pelo título interino dos

pesos-galos. Se o Dominick Cruz não voltar a lutar até o fim do ano, vamos ter

que tomar uma 'decisão", afirmou.
. .

*, Xitão é lutadoi; professor e :s6ciocproplietária doCf X-Team. E;.specialista .ert:J.,K,?rà,t�,?,'(;�,��
Jiu-Jitsu,Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre lntemacional de Kickboxing.

QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2013

EXPECTATIVA Atrayessando bom momento, o ala Pepita é uma das armas da casa

Ingressos para
AD] e Timão
estão à venda
ELIMINATÓRIA A primeira partida de quartas de final
acontece sábado, às 13h30, na Arena, contra o Corinthlans -

Lucas Pavin últimos três jogos da segun
da fase e de praticamente
eliminado, conseguiu uma

vaga para os playoffs como
segundo do grupo C. Já os

paulistas foram soberanos
na Chave B e se classifica
ram em primeiro lugar.

"Na teoria, o favori
tismo é deles. Mas se a

nossa equipe estiver con
centrada e souber que tem

condições de passar, com

certeza vamos lutar para

avançar e seguir rumo ao

título", disse Banana.
O torcedor, jaraguaen-

Oelenco da Associação
Desportiva Jaraguá

(CSM/Pré-Fabricar/Man
nes/FME) segue se prepa
rando forte para o confronto
contra o Corinthians, que
acontece neste sábado (14),
às 131130, na Arena, válido
pela partida de ida das quar
tas de final da Liga Futsal.

Com uma reação incrí

vel, a equipe comandada

pelo técnico João Carlos

Barbosa, o Banana, con

quistou três vitórias nos

Escolares

Abertura
Bocha

Nova rodada
A 13a edição dos Jogos -Iniciou nesta terça-feira

Escolares da Juventude (10), a primeira edição do

(SUb-12), antigamente Campeonato Jaraguaense
conhecido, como Jogos de Bocha Livre que é pro-.
Escolares da Semana da movido pela FundaçãoMu
Pátria, começou ontem. nicipal de Esportes e Turis
As 34 instituições inseri- mo e conta com 21 equipes.
tas e os 1.800 atletas dis- Os jogos acontecem todas

putarão as modalidades as terças e quintas-feiras,
de atletismo, basquete, com inicio às 19h30. Hoje,
futsal, handebol, judô, a competição continua com"
natação, tênis de mesa, três partidas pela Chave A,

,
voleibol e" iàdiéi.·'··'·"""·'"'· 'trêspela B e três pela C.

se já pode garantir o 'seu

ingresso antecipadamen
te para esse grande jogão
Os bilhetes estão à venda
nos Postos Mime (Matriz e

Kohlbach), na Girolla Imó
veis, na revenda daMannes
Colchões e no Restaurante

do Espeto. O valor é de R$
30 (cadeira numerada) e

R$ 20 (cadeira superior).
A meia-entrada, no valor
de R$ 10, é destinada a

estudantes e aposentados,
mediante a, apresentação
do comprovante original
com validade.

Basquete
Derrotas

Após perder na estreia
para o Rui BarbOsa (PR), o
basquete masculino do Co

légio Bom Jesus sofreu inais
um revés-nesta quarta-feira,
para o Colégio Darwim (ES)
por 58 a 52, pela segunda ro
dada dos Jogos Escolares da
Juventude, em Natal (RN).
Fechando a participação no

Grupo B, a equipe jaragua
enses encara hoje o Colégio
Arnaldo (MG), àsigh.
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Jaraguá mais perto da decisão
QUASE LÁ Leão do Vale vence o Oeste em Canelinha, por 1 a 0,
e fica a uma vitória da final do turno do Campeo'nato Catarinense

OSport Club Jaraguá
voltou a campo on

tem (11), pela penúltima
rodada do turno do Cam

peonato Catarinense da
Divisão de Acesso. Atu
ando fora de casa, o Leão
do Vale derrotou o Oeste

pelo placar de 1 a o, no
Estádio Galeão, em Cane-

.

linha. O único gol da par
tida foi marcado pelo ata
cante Vandré, o segundo

Líder isolado
Começou bem a cami

nhada do Cruzeiro no se

gundo turno do Campeona
to Brasileiro. O timemineiro
saiu atrás do Goiás no Serra

Dourada, gol do ex-atletica
no RenanOlivera, mas virou
com dois deWillian e somou

a sexta vitória consecutiva
nacompetição: 2 a 1. Líder, o
Cruzeiro chega a 46 pontos e
dependendo dos demais re
sultados da 20a rodada pode
abrirmais vantagem.

- Na cola
No fim, o Botafogo ba

teu o Corinthians e se man

teve na perseguição ao Cru

zeiro, pelo topo da tabela
do Campeonato Brasileiro.
Aos 44' da segunda etapa,
Hyuri salvou o time carioca,
mantendo a distância para a

Raposa em quatro pontos.
Já o Timão chegou a três jo
gos sem vencer. No lance do

gol, Hyuri recebeu um lan

çamento preciso de Edílson.
e tocou bonito na saída do

goleiro Cássio -.

dele com a camisa do
clube. Com o resultado,
a equipe comandada pelo
técnico Mozart continua
na vice-liderança da ta

bela de classificação com

dezessete pontos, dois a

menos que o Internacio
nal de Lages que é o líder
isolado.

"A partida foi complica
da. Sabemos que os times

que irão jogar contra nós

vão se fechar e aproveitar
os contra-ataques. Porém, o
time respondeu bem e saiu
de campo com os três pon
tos", disse Vandré.

Agora, o Jaraguá de

pende de suas próprias
forças para garantir uma
vaga na final do turno.

Para isto, basta vencer o

Curitibanos, neste domin

go, às lSh30, no Estádio
João Marcatto.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

3· Grêmio 37 20 114 28 19 9 62

4· Atlético-PR 35 20, 9 8 3 35 25 10 58
,

5· Corinthians ! 30 20 7 . 9. 4 19 9 10 50

6· Internacional 30 19 7 9 3 32 27 5 53

7" Santos 28 18 7 7 4 22 15 7 52

.8· Coritiba 28 19 7 7 5 23 ,20 3 49

9· Goiás 26 20 6 8 6 20 24 -4 43

10· Criciúma 24 20 7 3 10 27 33 .Q 40

11· Vasco 24 20 6 6 8 29 34 -5 40

12· Bahia 24 20 6 6 8 20 26 .Q 40

13· Fluminense 23 20 6 5 9 23 27 -4 38

14· Vitória 23 19 6 5 8 23 27 -4 40

15· Portuguesa 22 20 5 7 '8 28 32 -4 37

16· Flamengo 22· 19 5 7 7 19 23 -4 39

20· Náutico 9 19 2 3 14 9 34 -25 16

t'-_""'J-.......,�-_�.�t>-�:__"'*
6t-__�.� ..._><;. .._..,

2O"RODADA 12,{9

rnrIB!rrJI!!Im:=!!l]l1 Atlético-PR 1 x 1 Fluminense

Bahia 2 x 2 Criciúma

Goiás 1 x 2 Cruzeiro

Botafogo 1 x O Corinthians

Náutico O x 2 Grêmio

Portuguesa 2 x O Vasco

19h30 -Internacional x

VitóriaClassIfIcados para a Ubertadores

I RebaIxados para a SérIeB
21h - Flamengo x Santos

21h - São Paulo x Ponte Preta
21h - Atlétíco-Mâ x Coritiba

Lanterna do campeonato

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO - RETURNO

O GP GC SG A%

21 134 4 37 18 1968

3° Paraná Clube 39 21 116 4 34 15 19 62

4· Joinville 37 21 114 6 36 22 1459

5· América-MG +4 33 21 9 6 6 33 29 4 52

6° Icasa 32 21 102 9 30 36 .Q 51

7" Boa +1 32 21 8 8 5 19 20 -1· 51

8· Sport-3 31 21 101 10 35 37 -2 49

9· Avaí-2 31 21' 8 7 6 29 26 3 49

10° Figueirense 29 21 9 2 1038.36 2 46

11° Bragantino 27 21 7 6 8' 20 21 -1 43

12·0este +2 26 21 7 5 9 21 32 -11141

13·Ceará-l 26 21 6 8 7 29 28 1 41

14· Guaratinguetá +124 21 7 3 11 23 32 -9 38

15°ASA-2 23 21 7 2 12 24 36 -1237

16· Paysandu-PA +2 23 10 24 30 .Q 37

1ôSãQCiietânó -2�3-
9 2333

2Q 216 2 13 19 31 -1232

20° ABC 17 21 4 5 12 19 35 -1627

1"_I' ......Ii,_t:,"'-b'._•._�
�,_��,_IiiO_.�".-.

22'RODADA 14/9
16h20· América-MG x Palmeiras
16h20· Ceará x ABC· castelão
16h20 - Sport x Rgueirense
16h20 - Avaíx lcasa - Ressacada
2lhOO·América-RN x Paysandu
21hOO - Guaratinguetá x
Bragantino

13/9
19h30 - PSA x Joinvilie

�élll;"Mh+HtMi. 19h30-Pa�náaubexOeste
Rebaixados para a SérIe C

19h30 - AtlétJc0{30 x Boa
21h50 - Chepecoense xSão
caetanoLanterna do campeonato

: • t .

FARO DE GOL Atacante Vandré (D) marcou seu segundo gol com a camisa do Leão
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No inverno temos a

tendência de ingerir
alimentos mais
calóricos. o que
muitas vezes
ocasiona um

aumento

indesejável de
peso. Para quem
quer controlar o
peso no inverno
temos ótimas

opções como a

cápsula de óleo de
chia e a Framboesa
Ketona,

�o

I

I.

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

feita especialmente pra você!

Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas - Fitoterápicos

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

México, é fonte de fibras, de ácido graxo, Ômega 3 e proteínas que contribuem para bom funcionamento do
intestino e organismo. É rica em minerais, livre de colesterol e sem glúten, tornando-se assim excelente
fonte de energia e construtor de resistência flsica.

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

contato ·com a água, formam um gel no estômago, diante dessa reação, a digestão torna-se mais lenta.
Assim, o indivíduo fica satisfeito mais rapidamente e, então, passa a consumir porçôes menores.

Combate inflamação: a gordura é resultado de um processo inflamatório do organismo, que deixa de enviar
mensagens de saciedade ao cérebro. Com isso, perde-se o controle sobre a fome a ponto de comer e nunca

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

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

Aumenta a lipólise: qúeima de gordura.

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

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

aminoâcidos, minerais, ácidos orgânicos e componentes bioativos, flavonóides, âcido
elágico e antocianinas. A Framboesa tem um efeito termogênico no nosso corpo,
acelera o seu metabolismo, aumentando o gasto de energia, e ajudando a emagrecer.
Com a vantagem de ajudar a aumentar a massa magra, reduzindo a flacidez.
De acordo com vários estudos, contribuem para reduzir o colesterol, normalizar a

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

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

440/0 AUDIÊNCIA
,

-

,F'MIOS.COM.8R
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