
Sucesso do Festival Marisol de Bàlonismo, realizado no último
final de semana em Jaraguá do Sul.rnotíeou organizadores
a agendarem o evento para o ano que vem. PÂGINAS.2DE2'

Fogo
Chuva evita o pior
Bombeiros contaram com a ajuda do climapara
controlãr o incêndio na mata do Pico Jaraguá.
PÃGlNA18

Segurança
Ladrões

Ievamjoias
Anéis, brincos, pulseiras
e relógios, avaliados em
R$ 4 mil, foram roubados
de uma família. PÃGINA 19

�u;t()mDbmsm()

Jaraguaense
vence prova
CesarMaba foi o grande
destaque na oitava etapa do
Campeonato Catarinense, em
São Bento do Sul. PÂGINA22
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Jaraguádo Sul e Vale do Itapocu + Ano94 + Ediçãono7.290 + Terça-feira,17desetembrode20l3 + R$2,50 A vida acontece aqui.
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HospitaIS nao têm garantia
de ajuda do governo estadual

. .

.

RECURSOS Secretária de Estado da Saúde, Tânia Eberhardt, visitou o São José e o Jaraguá, ouviu
pedidos de apoio para obras, mas não prometeu investimentos. Demanda local será levada ao governador.

PÁGINA 6 ..

Comemoração especial EDUARDO MONTECINO
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Psicoterapeuta

Ser inteligente'
épecado

A s pessoas têm medo da inteligência. Claro, sempre
.1"\.soubemos que pessoas esclarecidas são ameaças
aos que detém o poder e nele se refestelam com o bem

público ou que lucram na exploração dos mais incautos.
Certas instituições barram pessoas que fogem à re

gra, que incomodam, polemizam, "que pensam demais".
É mais fácil manter a mesmice das verdades fabricadas,
mesmo quando se está num ambiente de estímulo inte

lectual, do que incentivar a reflexão e trazerpara a insti

tuição o dedo apontado sobre suas próprias limitações.
Vi a "intelectofobia" (neologismo meu) em muitas

empresas. Melhor demitir aquele cara que questiona e

dá ideias. Ele mexe com o grupo.
Parece patético, mas ainda se ouvemmitos absurdos,

que fulano "ficou louco de tão inteligente", que beltrano
"

enlouqueceu de tanto estudar" e até um pensamento
popular que os "inteligentes demais nunca se dão bem".

Parece que ser inteligente é ser "do mal". Aliens amea

çadores! Como se tivessem na testa uma "letra escarlate",
que os diferem das pessoas "normais", tornando-se amal
diçoados. É o medo da polêmica, medo do pensamento
mais aprofundado, medo da possibilidade de mudança
que um pensamento mais elaborado pode revelar.

Uma pessoa inteligente, que usa bem seu pensamen
to e sua racionalidade, incomoda e ameaça 'o status quo,
expõe limites e hipocrisias, no trabalho, em casa ou na

família. Por isso as igrejas abominam perguntas e refle
xões profundas.Por isso adolescentes incomodam com

suas perguntas. Eis porque os questionamentos sobre as

atitudes irrefletidas, apenas obedecidas, na escola e no

trabalho, trazem tanto incômodo.
Ainda queimamos os hereges. O raciocínio apurado

é a bruxaria da vez.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suas fotos e sugestões

paraQredacao@ocorreiodopavo.com.br

Guaramirim
Curso para
conselheiros escolares

A Secretaria de Educação de Guaramirim promove
curso para conselheiros escolares. Interessados deverão

preencher a ficha de inscrição e enviar até 23 de setem

bro, para o e-mail claudia.chiodini@guaramirim.sc.gov.
br. A função do Conselho de Educação é deliberar sobre
as normas internas e o funcionamento da escola, além de

participar da elaboração do Projeto Político-Pedagógico.
O curso é gratuito. Serão oferecidas 50 vagas e a carga é de
40 horas (12h presenciais - 3 noites - e 28h em ambiente
virtual de aprendizagem). Os encontros presenciais serão
realizados na EMEFUrbano Teixeira da Fonseca.

prefere ver o filho desempregado ou ganhando pouco,
mas doutor, a vê-lo bem de vida, com os bolsos cheios
e feliz. Exemplo? Cursos técnicos. Só 11% dos brasi
leiros admitem cursar ou ver seus filhos num curso

técnico. Na Alemanha, 66% de quem cursa o Segundo
Grau o faz num curso técnico. Aqui o sujeito prefere
ser um "chinelão" mas doutor. Coitados.

• Falta dizer
Frase de uma trainee da Unilever: - "Não há

nada que pague fazer um bom trabalho e ser reco

nhecida". Concordo. E pergunto: quem não pode vi
ver essa felicidade? Os estúpidos, os vadios, os que
acham desculpas para não estudar, não se esfalfar

no trabalho, não encharcar asroupas de água benta,
suor. Todos podem, mas que cada macaco fique no

seu galho, isto é, na sua área, ela precisa ser encon

trada. Depois, é só casar com ela.

-

OPINIAO

COMENTÁRIO

Malnafoto
Já falei tanto dela aqui que es

tava deixando passar a "velha

novidade", afinal, nem eu mes

mo me suporto de tanto repetir
obviedades da vida. O que me

consola, todavia, é lembrar que
- "não há nada de novo abaixo
do sol - o que já foi, e o foi há de
ser. De que vou falar? Da felicida
de. Ela entrou mais uma vez em

manchetes e nos deixou, a nós

brasileiros, mal na foto.
O assunto entrou emmanche

tes semana passada, com mais
uma proclamação da ONU nos

fazendo saber que num leque de

167 nações estamos na 24a posi
ção entre os paísesmais felizes do
mundo. Baita estupidez. Como se
felicidade pudesse ser ranquea
da. Pela ONU o critério para di-

lUIZ CARLOS PRATES
zer que um povo é feliz alicerça
se sobre renda per capita, saúde
pública, educação, transportes,
saneamento, isso e mais aqui
lo. Tudo bem, isso faz parte da
boa cidadania, da higiene física
e material de um povo mas não

garante saudáveis. batimentos
cardíacos de felicidade, isso não.

Vim até aqui porque acabei de
ler num jornal alguém escrever

que - "As nações mais felizes são
aquelas onde as pessoas se sen

tem livres para fazer escolhas".

Bom, se for assim, estamos bem

• Jovens
Gostaria que os olhos que agora correm por estas

linhas fossem de quem tem menos de 18 anos. Para di
zer que por nada na vida, por nada, deixem-se levarpor
sugestões dos pais quanto à carreira que vão escolher

para a vida. É decisão do coração, só do coração, nunca
da razão. A razão escolhe mal, o coração escolhe a feli

cidade, único modo mais direto à felicidade é casar por
amor com o trabalho abraçado. Certo, guri, guria? Ah,
sei, perdi meu tempo. Eujá sabia...

• Preconceito
Jamais cruzei por um sujeito sem preconceitos so

bre esta terra. Aliás, não nasceu ainda uma pessoa sem
preconceitos, mas há preconceitos e preconceitos. Um
dos mais comuns da família brasileira é a da formação
acadêmica dos filhos. A brasileirada, de modo geral,

TERÇA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2013

na foto, afinal, ninguém mais

sobre a terra diz-se tão livre, car
navalesco, religioso e feliz que os

brasileirós na beira da praia. Que
nojo! Mas vamos lá, vamos levar
a frase ao pé da letra.

Se para ser feliz um nação pre
cisa dar liberdade aos seus cida

dãos, temos essa liberdade. E da
liberdade resulta o livre-arbítrio,
isto é, pela liberdade de fazer es
colhas escrevemos o nosso destino
e felicidade. Ou não. Depende de
nós. Encurtando a conversa, se po
demos decidir por nós, a felicida
de está, então, na palma da nossa

mão. O livre-arbítrio para a liber
dade das escolhas, e nada mais,
responde por nossa felicidade. O
mais é parvoíce daONU que, aliás,
nem sei por que ainda existe.

EDUARDO MONTEClNO

o MARCO DA
SCHÜTZENFEST
O desfile da Schützenbaum,
realizado no último sábado,
levou mais de quatro mil
pessoas ao Centro de

Jaraguá do Sul para celebrar
o momento que abre a

contagem regressiva à 25ª

SChützenfest, que acontece de
10 a 20 de outubro. Na Praça
Ângelo Piazera, ao som de
"Ein Prosit", representantes
das sociedades de tiro
realizaram a cerimônia
simbólica de instalação da
Schützenbaum. O tronco,
marco tradicional, simboliza a

esperança de uma primavera
abundante e criativa e de
um bom verão. Em Jaraguá
do Sul ele foi adaptado e é
considerado a "árvore dos
atiradores" •
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LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04797
1º 51.173 1.000.000,00
2º 92.664 22.000,00
3º 33.662 16.300,00
4º 83.226 15.800,00
5º 59.623 15.680,00

QUINA
SORTEIO N° 3291
14 " 32 " 59 " 66 " 69

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1383
08 " 09 " 14 " 25 " 27
31 " 39 "43" 46" 47
58 " 59 " 62 " 66 " 73
74" 87" 90" 95" 96

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1530
1 O " 16 : 28 " 33 " 48 " 53

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1211
Primeiro Sorteio
09" 12 - 19 " 21 "30 " 38
Segundo Sorteio
05 " 07 " 14 " 23 " 35, - 36
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CHARGE

Fale conosco

EDITORIAL

Festival de emoções
OFestivalMarisol de Balonismo deveráser integrado ao �endário de even

tos de Jaraguá do Sul. O sucesso dessa

ação deixou a cidade com ar encantador

por causa da agradável e colorida surpresa
que esses balões causavam quando alcan

çavam o céu da cidade.
Não tinha quem não parasse e ficas

se admirando com o brilho desse evento.
Esse presente oferecido pela Marisol a .

Jaraguá do Sul é um excelente produto
turístico para omunicípio explorár. Além
de destaque na mídia, que ajuda �a di

vulgação, a mobilização causada pelo
evento émotivadora.

Centenas de famílias acompanharam o

festival da Arena ou no Estádio JoãoMar
catto. Pais, com os filhos; puderam curtir
um final de semana diferente de lazer. Essa
é a principal razão do evento existir. Ofere
cer à comunidade diversão.

E são ações desse porte que dão luz ao
turismo de eventos. Esse ano já serve de

motivação para as autoridades que atuam
nesse meio se mobilizar e organizar ações
que ajudem a elevar o nome de Jaraguá do
Sul no cenário nacional. Além do Festival
Marisol de Balonismo, a realização doUFC

"
Jaraguá do Sul oferece estruturas com

condições para vários tipos de eventos.

na Arena - acontecimento que voltará a se

repetirem fevereiro de 2014 - abriu espaço
para que a cidade seja um destino interes
sante de acontecimentos voltados ao lazer.

Jaraguá do Súl oferece estruturas com '

condições para atender os organizadores
dos mais variados tipos de mobilizações.
Basta agora divulgar bem esse potencial
para atrair ainda mais atrativos que aten

dam não só a comunidade,mas projetem o

município de forma positiva.

• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcicgocorreicdopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e PatriciaMoraes- redacaogocorreíodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com,br.Assinatnras: 2106-1936 • Plantão Redação: '1221-1268. Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 9161

DESDE 1919 4112 • Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo LIda

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

de inteira responsabilidade de seus autores,

�'!i O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
<;:;'J'jantes renováveispreservando osflorestos no mundo,
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor,

'frlaraguá- do Sul'
ParqueMunicipal deEventos
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Patricia Moraes '"

PLENARIO
Estelionato de jaleco branco
D elu�ei em escrever s�bre. o tema. Pri
�elfo porque respeito Imensamente

a categoria dos médicos, assim como qual
quer outra, e segundo porque reconheço
o livre arbítrio que cada um deve seguir
na sua vida, seja ela pessoal, ou profissio
nal. Mas o assunto parece me rondar. Na

redação, na sala de espera do consultório,
nas reuniões com amigos. Na última sema
na, onde estive, fui questionada a respeito
do pedido de demissão de alguns médicos
do sistema público de saúde. A motivação
destes profissionais é que me parece um

www.imoveisplaneta.com.br i
- -_-- - - - -- - --- -------- ---- - -

(47)3275-0100

Pedalando
Mesmo que a situação tenha

melhorado com a implantação de
ciclofaixas na área central de Jara

guá do Sul, andar de bicicleta ain
da é uma aventura de risco. Falta

educação por parte da maioria dos
motoristas e a Prefeitura ainda tem
muito o que fazer para garantir
mais segurança aos ciclistas.

INSS inaugurado
A Agência do INSS será inaugu

rada hoje em Guaramirim, depois
de um longo adiamento. A unidade
beneficiará também o município vi
zinho de Massaranduba, alcançan
do uma população total de 55 mil
habitantes. Por mês, a agência vai
movimentar R$ 8,5 milhões no pa
gamento de nove mil benefícios. A
obra custou R$ 1,2 milhão.

Mudanças
avaliadas

Mesmo que publicamente o

prefeito Dieter Janssen (PP) siga
elogiando a equipe, nos bastido

res, cresce a possibilidade de mu

danças no governo. A insatisfação
é quanto à demora de alguns secre
tários em dar as respostas deseja
das e até mesmo quanto a alguns
comportamentos que seguem na

linha oposta da de Dieter. O fim de
ano costuma servir para este tipo
de 'limpeza'.

sintoma de como a questão foi desvirtuada.
Ora, quem assina um contrato de trabalho

estipulando uma cargahorária deve saber o
tempo que terá a cumprir. Comportamento
contrário, falando em serviço público, sig
nifica improbidade administrativa e crime

de estelionato. Afinal, o que diferencia um
cidadão que recebe sem trabalhar de um

corrupto? Pouca coisa, pois ambos surru

piam o dinheiro público. Com a Secretaria
de Saúde de Jaraguá do Sul e o próprio
Ministério Público fechando o cerco con

tra esta situação, cobrando dos médicos o

cumprimento da jornada, como vem acon

tecendo em toda região, alguns profissio
nais decidiram pedir demissão nas últimas .

semanas sem nem ao menos esperar que
outros médicos sejam incluídos no quadro
e assumam seus lugares nos postos de saú
de. Com esta atitude, viram as costas, não

para um governo que decide fazer o que é

correto, mas sim para população que pro
cura e precisa de atendimento. É um ato de

irresponsabilidade social de alguns repre
sentantes da categoria, que nem de perto
representam o ideal da medicina.

Reforçando o partido
Presidente da sigla, Antídio Lunelli, deputado federal, MauroMariani, e o deputado es

tadual, Carlos Chiodini. O trio comandou evento do PMDB no último sábado e assinou a

ficha de 100 novos filiados. Com a campanha #vemprapolítica, o PMDB, que já é o maior

partido no país, em SC eem Jaraguá, pretende chegarmaior ainda para as eleições de 2014.

Direitos e deveres:
contradição namesa
Reportagem do OCP da edição de fim de

semana, assinada pela repórterCarolinaVeiga,
mostroumais um contradição dos vereadores
de Jaraguá do Sul e absurdamente defendida
pelo presidente da Casa, José deÁvila. Quando o
assunto é férias, nossos parlamentares não que
rem se igualar ao trabalhador comum e por isso

mantiveram seus 53 dias de descanso ao ano.

Mas, o benefício do 130, esse eles querem!

Divergência
. ,.,

na comissao

Vereadores Arlindo Rincos (PP) e Jo
cimar Lima (PSDC) bateram boca ontem
durante a sessão da Comissão de Legisla
ção e Justiça. No centro da discussão, o
projeto que toma a Fundação de Umban
da como utilidade pública. Jocimar citou
lei estadual para argumentar pela incons
titucionalidade do projeto, que acabou

aprovado e deve ir ao plenário hoje.

Contra
argumento

Presidente do PSD, Cecília Ko
nell, tem até hoje para apresentar i

contestação ao processo movido

pelo presidente da Câmara, José
de Ávila, que pede judicialmente
a desfiliação da sigla. Ávila alega
perseguição, já a executiva do
PSD o acusa-de�niidelidade.111 f 11 (I

Você, tranquilo.

(47) 3370-0212

TERÇA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2013

EM FOCO·
Mauro Marini discursou

como pré-candidato ao governo
do Estado no almoço promovido

pelo PMDB, no sábado.

• • •

Se vencer as barreiras internas e

concorrer mesmo à majoritária em

Santa Catarina, Mariani abriria as

portas para Carlos Chiodini buscar
uma vaga de deputado federal.

• • •

Presidente do PMDB, Antídio
Lunelli, elogiou a campanha

do OCP pelo voto distrital. Disse

que é partidário da causa.

• • •

A eleição para executiva do PMDB
está marcada para o dia 23 de

novembro. Segundo Chiodini, não
haverá disputa. O partido tem até

lá para buscar consenso.

-Só promessa
Envolta de expectativas, a visita a

Jaraguá do Sul da secretária de Es

tado de Saúde, Tânia Eberhardt, on
tem, gerou frustração. Prometidos
desde a posse do governador Rai':'
mundo Colombo (PSD), não foi des
ta vez que os recursos para os hospi
tais da região saíram do papel. Tânia
ficou de levar as reivindicações para
Colombo. Mas, ele não está cansado
de saber da realidade financeira e

das necessidades das unidades?
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POLÍTICA

Vista de Jaraguá
a bordo do balão

Prefeito Dieter Janssen (PP) também ficou en

cantado com Festival de Balonismo que coloriu
o céu de Jaraguá do Sul no último fim de sema

na. Desafiado, não pensou duas vezes e, além de
espectador, subiu em um dos balões para ver a

cidade do alto. A Prefeitura deve ser parceira da
Marisol na próxima edição do evento, confirmada
para 2014. Este ano, estiveram na cidade nove ba
lonistas profissionais, no próximo, devem ser 15.

TERÇA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2013

THIEME&
MAIlEJE\VICZ

Encontros suspeitos
o secretário dos Transportes Metro

politanos do governo de São Paulo, Juran
dir Fernandes, (PSDB), se reuniu, desde o
início da atual gestão de GeraldoAlckmin,
73 vezes com representantes de oito com
panhias que foram citadas pela Siemens
como integrantes de cartéis que atuaram
em licitações da CPTM e do Metrô, 'em
presas públicas vinculadas à pasta. Os en
contros não configuram ilegalidade, mas a
legislação impede a atuação de agente pú
blico que frustre o caráter competitivo de
uma licitação e favoreça alguma empresa.

Faixas com tudo
Pesquisa do Datafolha revelou que amaioria da população de São Paulo apoia as faixas

exclusivas de ônibus criadas pela gestão do prefeito Fernando Haddad (PT). O levanta
mento constatou que 88% dos entrevistados são favoráveis às estruturas. Entre quem usa

mais o carro, e ficou com uma faixa a menos, o aval foi de�/o.

VOCÊ JA FORMALIZOU
SEU NEGÓCIO.AGORA,
FORMALIZE O SUCESSO.

OFICINA SEI
EMPREENDER

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Hospitais pedem ajuda
ao Estado para obras
VleinA Secretária da

Saúde, Tânia Eberhardt,
conheceu a estrutura do

São José e do Jaraguá,
mas não prometeu
investimentos

Celso Machado

A secretária estadual da Saú
.l"\de, Tânia Eberhardt, admi
tiu ontem, em reuniões separa
das com lideranças empresariais
e dos hospitais São José e Jara

guá, que o Estado está em dívida
com a saúde pública da cidade.
Isso porque uma parceria firma
da no governo de Luiz Henrique
da Silveira (PMDB) para repas
ses de recursos ainda não se re

petiu nestes dois anos e meio da

gestão de Raimundo Colombo
(PSD), o que pode comprometer
projetos físicos em andamento
nos dois hospitais.

O São José, segundo o presi
dente do Conselho Deliberativo
da instituição, advogado Paulo

Mattos, precisa de R$ 15 milhões

para continuar as obras doCentro
de Oncologia, que terá 98 leitos,

LÚCIOSASSI
...

RECt\JJRSOS; Tânia esteve no-São José, onde são necessários R$ 15 milhões para obras

e a construção do novo centro

de imagem. São obras orçadas
em R$ 20 milhões. Um centro

de ortopedia em prédio pró
prio, com 96 leitos, também
está projetado. Pelomenos 75%
do atendimento a pacientes é

feito através do Sistema Único
.

de Saúde (SUS), com uma ocu

paçãomédia de 90% dos leitos.
"Mas há momentos de picos
ainda maiores, de até 110%",
observouMattos.

Desde 2004, quando o

hospital passou a ser adminis
trado pela iniciativa privada,
já foram investidos R$ 46 mi
lhões na ampliação física. Do

"total, R$ 10 milhões repassa-
dos pelo Estado e outros R$ 5
milhões pelo município.

Hospital Jaraguá
O superintendente do Hospital Jara

guá, Jefferson Gomes, fez um relato à se
cretária das obras em andamento e pediu
a interferência dela junto ao governador
para repasse de R$ 5 milhões. A maior
obra em copstrução no hospital é um

prédio de sete andares, com um total de

73 leitos, duas Unidades de Tratamento
Intensivo (UTIs), o novo bloco cirúrgico
e o hospital dia. Segundo Jefferson, dos
atuais 4400 metros quadrados, o hos

pital passará para 10,8 mil metros qua
drados de área construída. Desde que as

obras começaram foram investidos R$
43,5milhões, dos quais R$ 14milhões do

Estado, R$ 27 milhões da comunidade e

mais R$ 1,3 milhões da Prefeitura. Não
estão incluídos valores de doações dema
teriais. "Já pagamos R$ 47 milhões em

obras e equipamentos", observou Gomes,
citando, ainda, obras complementares e

a ampliação da área de estacionamento
com investimentos ainda não definidos.

Sem promessas
- .

Asecretária da Saúde, TâniaEberhar-
dt, discorreu sobre a situação difícil dos
14 hospitais públicos gerenciados pelo
Estado (nenhum na região do Vale do

Itapocu), deu exemplos de hospitais mu
nicipais com estruturas caras e de baixa
resolutividade- não é o caso de Jaraguá
do Sul- mas não assumiu nenhum com

promisso formal. Para ela, a saúde pú
blica anda mal "porque o poder político
misturou-se com a qualidade dos serviços
prestados." E prometeu conversar com

o governador sobre os pedidos dos dois

hospitais. "Espero voltar aqui (com Rai
mundo Colombo), logo, trazendo boas
notícias", disse a secretária.

Saúde

Médico estrangeiro começa a trabalhar em Jaraguá do Sul na próxima semana

Deve chegar a Jaraguá do Sul
na próxima sexta-feira o primei
ro profissional estrangeiro que
irá atuar na rede municipal de
saúde através do programa Mais
Médicos. O mexicano Hector
Leon Romero assumirá a unida
de da Vila Lalau no decorrer da

próxima semana.

O secretário de Saúde, Ademar
Possamai, esteve ontem em FIo-

rianópolis na recepção oficial aos
20 profissionais que irão atuar em
todo o Estado.Antes disso, o grupo
esteve em Porto Alegre e no Rio de
Janeiro para receber treinamen
to dentro das políticas do Sistema
Único de Saúde (SUS) e passaram
por aperfeiçoamento do idioma.

Pelos próximos dias, eles per
manecem em sala de aula para
receber informações mais espe-

cíficas sobre os municípios em

"que irão atuar. Será apresentada
a realidade das regiões de San
ta Catarina, funcionamento da

atenção básica e planejamentos.
Romero se apresenta formal

mente aPrefeitura no dia 23, quan
do será encaminhado à equipe da
secretaria municipal, um procedi
mento padrão para todos os novos
profissionais, segundo Possamai.

"O comprometimento é que ele te
nha todos os registros e documen
tação, mas não posso afirmar que
dia estará atendendo", disse.

O novo médico será o profis
sional de referência da unidade,
com carga horária de 40 horas.
O salário do estrangeiro - R$ 10

mil - será pago pelo governo fede
ral. O município entra com auxílio
moradia e alimentação, que devem

'Somar R$ 2 mil. Uma portaria
decretou o pagamento tempora
riamente, mas a intenção é regula
mentar o benefício com criação de
uma lei, que deverá ser aprovada

.

pela Câmara deVereadores.
Também está confirmada a vin

da de um médico do Uzbequistão.
No entanto, a previsão é que ele se

apresente apenas naprimeira sema
na denovembro.
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Paulo Bauer viaja no tempo
Na sexta-feira passada, quando esteve em Jaraguá

do Sul para cumprir mais uma agenda política, o se

nador Paulo Bauer- viveu momentos de saudosismo
_ao ser surpreendido por um correligionário com um

"rolo" de embalagens da marca de café que perten
cia à família. O tradicional Café Bauer sempre foi um

produto presente à mesa dos jaraguaenses. Há alguns
anos a torrefação deixou de existir, mas o inusitado

presente fez o parlamentar voltar ao tempo e relem
brar da infância e juventude. Aos presentes, Bauer
lembrou da experiência de trabalho como vendedor
de café, de chapéus, frentista de posto de combustí
veis e vendedor de pneus, antes da graduação em en

genharia e do ingresso na política. Na foto, Bauer (E)
aparece ao lado do deputado'federal Marco Tebaldi, e
do médico Vicente Caropreso.

Homenagem aos

funcionários
AWeg completou 52 anos ontem, dia 16. Para come

morar, a empresa programou atividades para os funcio
nários das unidades de Jaraguá do Sul e de Guaramirim,
como um, bolo com mais de 1,5 tonelada. Os trabalhado
res também foram surpreendidos no informativo interno,
cuja edição de setembro estampou na capa o rosto de cada
um dos 188 colaboradores que completaram 25 anos de

empresa neste ano. As capas do jornal, personalizadas,
foram produzidas para reconhecer o esforço e o compro
misso na história de sucesso dacompanhia,

Leandro HenriquesAnjo

ResponsabilidadeTécnica
Consultoria para indllstrias de alimentos
Carne temperada e a segurança alimentaI'

(41) 9927..5581 I an)o.lh(fgMatl.com

Ronaldo Corrêa
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Fábrica de armas
em Pomerode SELlC

íNDICE PERíODO

+9,0% 28,AGOSTO,2013
. 0,00% 16,SETEMBRO,2013

1.295,30 SETEMBRO,2013

+0,04% 16,SETEMBRO,2013

-0,12% 16,SETEMBRO,2013

PETR4 18,45 +1,77%
VALE5 33,08 -0,09%
BVMF3 12,80 +0,79%
0,5210 10,SETEMBRO.2013

-2,13% US$ 112,820
+0,04% US$ 1315,300

COMPRA VENDA VAR.

2,2820 2,2826 +0,03%
2,9800 2,4000 +2,56%
3,0454 3,0475 +0,69%
3,6303 3,6328 +0,5%

TR

A fabricante de armas Ceska

1"\zbrojovka, da República Che

ca, vai instalar uma unidade em

Pomerode. O anúncio oficial foi fei
to na sexta-feira pelo presidente da

empresa Rafael Thales de Freitas ao

governador Raimundo Colombo. O

perfil econômico do Estado foi de
cisivo para a escolha da CZ. "Santa
Catarina é um polo metalmecânico .

e tem mão de obra qualificada para
trabalhar com alta tecnologia, uma
exigência para o desenvolvimento

dos 'nossos produtos", observa o

diretor Jefferson Santos Ribeiro. A
CZ vai fabricar pistolas de três cali
bres: .380 (usadas por civis), 9mm
(exclusiva das forças armadas) e AO
( forças auxiliares - PM e PC, por
exemplo). O investimento na uni
dade de Pomerode será de R$ 23
milhões e serão gerados cerca de 80
empregos diretos e 30 indiretos na

primeira fase da instalação da plan
ta. A previsão é entrar em operação
emmarço de 2014,

CUB

BOVESPA

NASDAQ

AÇQES

POUPANÇA
COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT

OURO

CÂMBIO
DÓLAR COM.

DÓLAR TUR.

EURO

LIBRA

Jurititerá
nova unidade

Orientação ao consumidor
Projeto de lei aprovado pela Câmara Federal pode determinar que as

campanhas de publicidade informem os consumidores sobre a eficiência e

o consumo de energia na divulgação de produtos. O projeto altera o Código
de Defesa do Consumidor, que determina ao fabricante a obrigatoriedade
de prestar informações claras sobre as características e a composição dos

produtos, além do prazo de validade e dos riscos que podem causar à saúde
e à segurança dos cidadãos. Outro projeto aprovado proíbe a publicidade
com imagem ou promova a aquisição de arma de fogo.

. ."
.

Escritório Lima & Lima

Arquitetos, de Jaraguá do

Sul, foi contratada para as
sinar projeto de nova uni
dade da Cooperativa Juriti,
sediada em Massarandu
ba. O complexo de cerca de
10 mil metros quadrados
será erguido nas proximi
dades da BR-413 e do Cen
tro da cidade abrigará sede
administrativa e novas

áreas de beneficiamento
de arroz. Fundada na dé
cada de 1960, a Juriti reú
ne mais de 700 associados
de 12 municípios da região
Norte do Estado.

OFICINA SEI CONTROLAR
MEU DINHEIRO

Safra pode
ter queda.

A mais recente previ
são do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística

(IBGE) para' a safra deste
ano, feita em agosto, é 0,3%
menor do que a estimativa

divulgada no mês anterior.

Segundo Levantamento
Sistemático da Produção
Agrícola (LPSA), a previsão
para 2013 é 187,3 milhões
de toneladas, ou seja, 634.4
mil toneladas a menos do

que a estimativa de julho.
Mesmo com a queda entre

julhó e agosto, a safra deste
ano deve ser 15,1'Ai superior
à do ano passado. Na com
paração com 2012, as três

principais lavouras deverão
ter aumento na produção:
soja (23,8%), milho (13,3%)
e arroz (2,1'Ai). ,�íIí.H I
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AMA celebra 22 anos de apoio
ANIVERSÁRIO Associação de Amigos do Autista promove
evento para destacar as ações voltadas à educação especial
Débora Remar

Mais do que um musi

cal, a comemoração
dos 22 anos de fundação
da Associação deAmigos do
Autista (AMA) foi de supe
ração para os quase 30 edu
candos que subiram ao

palco do Sesc na noite de on
tem. Contrariando o estigma
e a dificuldade de relação in-:
terpessoal, os autistas bri
lharam e encantaram uma

plateia de familiares.
Os alunos da AMA en

saiaram a batida de ins
trumentos musicais, as

palmas e a letra das músi
cas desde o início do ano,

quando. as atividades de

musicoterapia foram dire
donadas para a apresen
tação. Apesar do treino,
subir ao palco e encarar um

auditório podia ter reflexos
inesperados. E teve. Todos
saíram aplaudidos e ado-

raram os aplausos. "Extra
polamos todos os desafios,
vencemos e conquistamos
um espaço precioso", co

memorou a diretora da

AMA, Tânia Krause,
"Essa apresentação mu- .

sical foi muito importante
porque ensinou as crianças
a lidar com o público e eles

superaram essa dificulda

de", salientou Rafaela Pa

terno, mãe da Amanda, de
cinco anos. Amenina come

çou este ano a frequentar a
entidade e a mãe já sente a

diferença no comportamen
to. "Ela bate com a colher
no prato e me diz que está
fazendomúsica", se diverte.

História de vida
Fundada em 1991, atu

almente a entidade acolhe
58 autistas, com idades
entre três e 31 anos. Na

sede, localizada no Bairro

Baependi, são oferecidas

oficinas de música, papel
reciclado, tapeçaria, horta
e jardinagem, artes, além

_ de atividades pedagógicas e
educacionais. Uma equipe
de 23 profissionais se dedi
ca a acompanhar o desen
volvimento dos educandos,
que apresentam diferentes

graus de tolerância a convi
vência. "Muitas vezes con
seguimos formar grupos
de três ou quatro, mas em
alguns casos é preciso um

atendimento individual",
explica Tânia.

Cerca de 15 pessoas es

peram por uma avaliação
multiprofissional para con

firmaro diagnóstico do au
tismo. A AMA firmou uma

parceria com a equipe de

educação especial da rede

municipal de ensino, que
encaminha casos e ajuda a

identificar crianças com au

tismo. O estudo de casopode
demorar até trêsmeses.

EDUARDO MONTECINO

Extrapolamos todos .

os desafios, vencemos
e conquistamos um'

espaço precioso.
Tânia. KnH�<:'�.

diretora da M;rlA
�._�"""

Rota alternativa para o tráfego pesado
A Estrada JGS 492, que

liga Jaraguá do Sul à loca
lidade de Benjamin Cons

tant, em Massaranduba,
pela Tifa Javali, pode se

tornar uma importante
rota de desvio do tráfego
pesado que demanda da

região de Pomerode para
a BR-280, e SC-474, que
leva a São João do Itaperiu
e Barra Velha, evitando
a passagem obrigatória,
hoje, por regiões urbanas
de Jaraguá do Sul.

Um estudo preliminar,
coordenado pela Asso

ciação dos Municípios do
Vale do Itapocu (Arnvali)
está em fase de conclusão,
segundo o Secretário Exe
cutivo Alessandro Hansen

Vargas. A obra interessa
diretamente ao prefeito
Dieter Janssen (PP), por
contade projeto de mobi-
1idade urbana em fase de

implantação, e que na se- rodovia está a 322 metros

mana passada percorreu
.

acima do nível do mar e,
um trecho da atual estra- em alguns trechos, em

da em chão de terra. meio à mata remanescen-

"A ideia é criar um te da região de Rio Cerro.
corredor. de tráfego para Ainda não há uma proje
desafogar a BR-280 entre ção de investimentos, o

Jaraguá do Sul e Guara- que só será feito a partir
mirim", exemplifica Var- da elaboração de um pro

gas, citando o projeto de jeto executivo da obra.

duplicação da rodovia e o

contorno viário até Nereu
Ramos. "Guaramirim e Esperança
Schroeder, por onde o tra-

çado de desvio da rodovia O agricultor Anivio

.vai passar, serão os dois Ruediger, 62 anos, é dono
novos eixos de desenvol- de 25 hectares que mar

vimento da região, inclu- geiam a Estrada JSG 492
sive pela proximidade da e onde cultiva 54 mil pés
fábrica da BMW, em Ara- de palmeira real. Tudo na

quari", observa o secretá- base da enxada, porque
rio da Arnvali. toda a área é acidentada.

Entre o início da Tifa O produto vai para indús
Javali até o trecho já asfal- trias de conservas, a pre
tado de Benjamin Cons- ços que variam de R$ 1,80
tant são 16 quilômetros. a R$ 2 a "cabeça". Anivio
Em seu ponto. !lla��, alto, � . __ �������� . ,�?,�i.��? . j� q�e

os dois filhos decidiram

por empregos fora da pro
priedade. Ele vê a ideia do

projeto de modernização
da estrada que serve a

região com um pé atrás
e tem lá os seus motivos.
É quase uma vida toda

trafegando por quilôme
tros, via de regra, mal
conservados. "Agora é

que deram uma melho-
. rada lá embaixo", disse
o .agricultor, referindo-se
a trechos onde barreiras
caíram durante as chuvas
torrenciais de 2011. "Mas
se melhorar (a estrada)
será bom porque a terra

também será valorizada",
avaliou.

IXPIC'l'ATWA
Anivio Ruediger tem a

propriedade na beira
da estrada e espera
por melhorias na via

HOr,,!ENAGEM Alunos atendidos pela entidade fizeram

apresentações musicais, ontem à noite, no Sesc

GILMAR DE OLIVEIR
Psicólogo

LÚCIOSASSI
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Pódio de gogós
SOLTANDO A VOZ Festival Jaraquaense da

Canção premia os vencedores da édição de 2013

Bárbara Elice

Instantes antes de o co

ral infantil mais famoso
do mundo subir ao palco
da Scar, um júri elegia,
próximo dali, os candida
tos amelhores cantores da

-

cidade. Seis concorrentes,
entre solistas e duplas,
disputaram-em cada cate

goria do Festival Jaragua
ense da Canção. A etapa
final aconteceu no último
sábado, no Pequeno Tea
tro do Centro Cultural.

Em "Música Popular
Brasileira", Joabe Gomes
ficou em primeiro lugar,
seguido de Sean Marino

Pereira Lenzi e Claudio
mir Mozart de Mello. Em
"Música Sertaneja", os

vencedores foram Deni
Francisco de Lima, Ander
son Valério da Silva e Pau

lo César Jarútais, respec
tivamente. Os primeiros
lugares receberam R$ 2-,5
mil; os segundos, R$ 2 mil
e os terceiros, R$ 1,5 miL

O júri foi composto por
Elizabeth Mueller, Bruni

Schwartz, Eliana Haffer
mann, Veia Lucia Possari e
Fernando Maschke. Neste

ano, o festival recebeu 35

inscrições. Da etapa'seleti
va, em 13 de julho, saíram
os finalistas que se apresen-

taram dia 14 de setembro.
Conforme a organi

zadora do festival, Liara
Roseli Krobot, a edição
de 2014 terá novidades.
O objetivo é criar mais ca

tegorias de disputa, corno
as já cogitadas "música re
gionalista" e "composições
inéditas". As mudanças
serão discutidas em urna

reunião no início de outu
bro. "Vamos considerar a

avaliação dos participan
tes, de músicos e convi
dados para criar um novo

formato para o festival.
Que vá de encontro com

o que os artistas da região
querem", afirma.

www.colegiojaragua.com.br

DIVULGAÇÃO/FC)

Biblioteca recebe Gramática Ilustrada
O projeto Gramatico

forme, de Filipi Amorim;
iniciou nova etapa nesta

semana. Após permanecer
na Católica SC em maio,
a exposição "Gramática
Ilustrada" inaugurou na

Biblioteca Pública Muni

cipal Rui Barbosa, na ma-

nhã de ontem. A visitação
é gratuita e aberta até o dia

4 de outubro.
Nesse trabalho, Amo

rim propõe outras apa
rências aos elementos da

gramática da língua por
tuguesa. Além da exposi
ção, as ilustrações. serão

impressas e distribuídas

gratuitamente nas esco

las de Jaraguá do Sul,
corno material de apoio
pedagógico. O projeto é

patrocinado pelo Fundo

Municipal de Cultura e

está disponível em gra
maticoforme.com.br.
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, linguagem e Crítica Cinematográfica daniell.cinema@gmail.com

Jobs
Uma boa cinebiografia é aquela que

acrescenta algo significativo em
relação à pessoa na qual se baseia. Para
isso, é preciso um bom roteiro (que
trate essa pessoa como um personagem
instigante e ainda assim real), uma
boa atuação (que não se limite a

uma simples similaridade física), e
uma direção segura (para equilibrar
essas vertentes emanter o ritmo da
narrativa). Jobs, cinebiografia do
criador da Apple, Steve Jobs, não tem
nenhuma dessas qualidades.

Escrita pelo novatoMattWhiteley, a
trama é centrada nas décadas de 1980
e 1990, mostrando o jovem Steve Jobs
(interpretado porAshton Kutcher, que
se limita a irllitarmaneira de andar
do personagem-título) ainda estava
na faculdade e trabalhando naAtari.
Quando o amigo SteveWozniak (Gad)
cria um protótipo de computador que
permite ao usuário ver o seu trabalho em
tempo real, o projeto acaba se tornando

,

o pioneiro da recém-criada Apple
Computadores, que logo (como todos
sabem) se transforma numa empresa
referência no ramo da tecnologia.

Um dos grandes problemas de
cinebiografias reside exatamente no'fato
de se tratar da vida de uma pessoa. E o

maior trabalho do roteirista é escolher
quais desses momentos cabem dentro do
filme, e quais que não cabem. Pormais

Clique animal

queWhiteley tenha feito a escolha de se

focar num período de tempo específico
da vida do protagonista (o que torna a

cena inicial totalmente dispensável), não
deixa de ser decepcionante que numa
história tão rica como a de Steve Jobs,
o roteiro resolvamanter grande parte
da sua atenção em questões referentes a

problemas empresariais. Sendo assim,
momentos interessantes como a briga
entre Jobs e Bill Gates são apenas
citadas, sem muito desenvolvimento.

Ainda assim, é louvável a ideia
do roteirista de não "endeusar" o seu
protagonista, tentando (mas nem
sempre conseguindo) apresentá-lo
como um personagem humano e,

principalmente, imperfeito. Infiel
(abandona a mulher quando ela está

.

grávida), deslocado (é colocado pra
trabalhar no período da noite para não
incomodar os outros funcionários),
e impossível de se trabalhar (se livra
de todos que ele considera inúteis); o

ANTES E DEPOIS Duke já
sofreu muito e passou dias
de sua vida acorrentado, sem
água, sem comida, com frio,
calor, fome e sede. Mas graças
a alguém, que cedeu sua

casa como lar temporário, foi
resgatado. Hoje ele está assim, '

maravilhoso, saudável, lindo.
Agora chegou a hora de achar
um verdadeiro dono, alguém
que irá amá-lo e cuidá-lo como

ele merece. Está castrado,
vacinado e vermifugado. Mais
informações com Fernanda
Junkes, nos telefones: 3370-
0786 ou 9909-4278.

Steve Jobs mostrado aqui não é um

gênio da informática, mas sim alguém
que, acima de tudo, tinha uma mente
empreendedora.

O cineasta Joshua Michael Stern
(Promessas de um Cara de Pau)
conduz a narrativa de maneira didática
e prosaica, demonstrando poucos
momentos de ousadia (como a sequência
em que o efeito da droga é usado como
uma elipse de tempo). E o resultado é
um :filme que não faz jus à vida ou ao'

legado de Steve Jobs.

Direção: Joshua
Michael Stern
Elenco: Ashton
Kutcher, Dermot
Mulroney, Josh
Gad, Lukas Haas,
MatthewModine,
J.K Simmons,

.. Victor Rasuk

VARIEDADES
TERÇA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2013

17/9

Anderson Strenner
André L. Formante

Anita Kamchen
Arlindo Macedo

8runilda langer
Caiuri Sevegnani
Caroline Nasato

Cleyton Stassun
Daniele Steinke

Diego João Panini
Fabio Nazário
Gabrial Kurcheski Costa
Gabriel Kanczwiski
Gilberto Stumer
Herbert Gehrke
Hilário G. Steilein
Hilário Paterno

Ingo Schlumberger
Irineu Pedrotti

Janaina Vanessa Luz

Jaqueline Drews
Jardel Lehn -

João Paulo Ezpezim Rossi

João Petry
Julian Fuchter
Marilde Fabiani
Marinei Brizola Rossato
Marlene Athaus

Samara Piazera
Sócrates Roberto Conceição
Tarvin Melcher
Tusnelda Tillmann
Valdir Wackirhage
Valério Lichtemberg
Valmir V. Michalach

Negra Li - Cantora
• Marina Lima - Cantora
• Fio Rida - Rapper

rio idade
17 de setembro...

... é o 2600 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 105 para acabar o
ano. 1787 - É assinada a

Constituição dos Estados
Unidos da América. 1934
- AUnião Soviética passa
a fazer parte da Sociedade
das Nações. 1894 - A
Confeitaria Colombo é

inaugurada no Rio de
.

Janeiro. 1985 - No Brasil,
ocorre o primeiro grande
apagão de sua história.

Fonte: Wikipedia

BªtlhG Bt Tosa
41"32:75' 1887
danillp@lbest.com.br
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Michele Camacho

l� DA
TERÇA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2013

Ne'W"Yorl{
Oi gente, estou demini férias em NewYork,

curtindo o finalzinho do verão - que por sinal está
lindo e delicioso - e buscando novidades para o

Monalisa de Batom e é claro, para coluna. E como

não poderia deixar de ser a coluna hoje é toda

pautada em tendências que estou vendo por aqui.
.

Para agradar a gregos e troianos, boys and girls,
.
separei três matérias especiais: uma com tendência
masculina, outra para vocês leitoras gatas queridas e

uma focada em beleza. Espero que gostem!

Osno O

batons daMAC
Para quem assim como eu, é bem viciadinha

em batons, tenho uma novidade pra vocês.AMAC

lançou sua nova linha de batons e glosses, com
cores super vibrantes e pigmentadas. Uma mais
linda que outrameninas. Intitulada So Supreme
a coleção traz edições limitadas de seis batons e
oito tonalidades de gloss. E temmais: diferente
das outras coleções, essa tem cores vêm ainda

mais pigmentadas do que as outras, contando
ainda com uma fórmula bastante hidratante,
commuito brilho e com maior durabilidade.
Já os glosses vêm com um aplicador tipo pincel
que facilita na hora da aplicação. Me apaixonei
pelas cores dos batons girls, pensando em levar
algumas na bagagem comigo! Aliás, preparem - se

pois logo tem novidade por aí no Brasil!

OCPJ.l

eu www.ocponline.com.br

micamacho@monalisadebatom.com 111 monalisadebatom.ocponline.com.br

Não às
meias!

Meninos, se no inverno eu
dei a dica do sapato commeia
colorida, para esta temporada
eu aviso: tirem asmeias! Pois
é, a onda aqui é usar tênis e
sapatos semmeia, com a calça
com a barra: dobrada,deixando
a produção com uma

. pegadinha bem moderna e é
claro, mais fresquinha. Para osmeninos .

.,'

que sãomaismoderninhos, uma opção
de lookbacana é comjeans skinny
colorido, tênis e camiseta demanga curta
dobradinha. Para osmais básico, apostem
no jeans skinnyazul ou preto, dockside
colar e camiseta ou polo, que podem ser

tanto listradas quando lisas.

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email com
perguntas, dúvIdas ou sugestões, escreva para: micamacho@'monalisadebatom.com. Beijokas!
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Bom dia, urbe sorriso! Hoje
é dia 17 de setembro de 2013.
Super terça-feira. Acho que a

semana promete ser das boas.

Domingo o meu vizinho deixou
o volume do aparelho de som

no médio. De duas, uma: ficou
consciente ou o sincronizador
estragou! E assim começamos
mais uma coluna. Que todos
tenham um maravilhoso dia e

lembre-se: desistir nunca. Com
binador Antes, uma frase para
você refletir: "sei feliz sem mo

tivo é a mais autêntica forma de
felicidade" (Carlos Drummond
de Andrade).

f
KA'fK)S
HOTEt

.3370-3242

�
\�

DIPIL
S A C 08007025152

Rua José Jesulno Correia. 1300, Krn13
Industnal Zeferino Kukliriski
Massaranduba. - se - Braeil

www.dipi!.com.br
t ,

' ,
� : �

Pizza Sadia

460/440g

FOTOS MAURfcIO HERMANN

CtRCULANDO Beatriz Beseke e Jan Doubrawa
conferindo o movimentado Madalena

"
Não existe um caminho

para a felicidade. A

felicidade é o caminho.

Milhâ1mi'í G-Incthi
T r 77 SSTE Taz

Kia
A Kia Power Imports

de Jaraguá do Sul, urna das
maiores revendedoras deSan
ta Catarina, também estará na
13a Feijoada doMoa.O grupo
vaimontar o famoso backsta
ge, urn dos espaços mais vips
da festa. Bom demais!

Homem e
mullier?

Final de semana per
guntei para uma super gata
por que ela está sozinha e

não namora. Ela respon
deu: "estou solteira. Gosto
de namorar, levar uma vida
mais tranquila, mas está
faltando um homem sério
no mercado". Putz, os ho-.
mens dizem o mesmo.

IAbÁDA A bonita loira, Andrieli Jagielski,
sexta-feira, nos corredores da Upper Floor

Moa Gonçalves

NAS RODAS
O colunista, Zeca Jr. e o casal,
Clovis e Ana Paula Duarte,
curtiram a noite do último

sábado no maior astral. Eles

ocuparam mesa concorrida no

Ufe is a Loop. Foram um dos
últimos a sair.
• • •

Os empresários, Nei Lombardi, e
o irmão, Ivanir Lombardi (Leia-se
Olipê), estão na Argentina e no

Chile curtindo dias de muitos
business e relax total. Voltam
no meio desta semana com as

baterias recarregadas!
• • •

Joelma Fuzão Zimmermann, a
caps da Denan Decorações, é
mais festejada anlversariaote de
hoje. Parabéns! O meu desejo é

sua plena felicidade.

LOCAÇÃO DE
TENDAS I MESAS I CADEIRAS

3371-9123

Niver do Nivan
Hoje, mais um grande brother estreia idade nova. Estou

falando do empresário, Nivan Correia, presidente da Cons
trutora Correia. Figura do bem, amigo de todos e que super
investe no social. Quem tem o fone dele, por favor, ligue!
Ele vai adorar saber que foi lembrado! Parabéns!

VARllEDADES
TERÇA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2013

SaintLouis
No último sábado fo

mos recebidos em grande
estilo na famosa "Monta
nha". Alcides Rocha, dono·
do pedaço e urna figura
super do bem, formatou
grupo seleto e celebrou as

amizades e os 10 anos do
sítio Saint Louis, urn dos

lugares mais paradisíacos
da nossa região. Festa im
pecável. Não faltou nada..
Principalmente o carinho .

do anfitrião.

Outle_
Chie é pagar menos

• Com essa, fui!

Loks TE CONTEI
.. E aquela sexagenária
"botocada", quem diria, hein!?
Dizem que vai pagar a festa
da tradicional família. Minha
nossa! Quem ela enganou
dessa vez?

.. Quinta-feira, a porta da
famosa Garage será reaberta.
Mais um encontro memorável!

• O meu camarada, Valdir
Skrsypcsak, o Valdirzinho
da Caixa Econômica, está
curtindo temporada de férias
no Oeste catarinense.

Hoje à noite, com

direito a lançamento de
rótulo de pinga especial
e cozinha pilotada por
Nelsinho Pereira, rola
uma concorrida paleta
da. A nobre carne será
assada na redoma de vi
dro do Complexo Espor
tivo Jaraguá. Bom, né!
O encontro será após as

18 horas, com a presen
ça super vip do "Cacique
Americano". Tô nessa!

• "Eterno é tudo aquilo que
dura uma fração de segundo,
mas com tamanha intensidade
que se petrifica e nenhuma
força jamais o resgata".

Na noite de sábado, um
super casamento de Bodas
de Ouro moveu a nossa urbe.
Aristides e Vanda Venturi
receberam seus convidados
no Clube Atlético Baependi,
com super festão!

Pens_amento
do dia

• Aniversariando hoje,
Adilson Fretberger,. pessoa
do bem qúe certamente será
homenageada com muitos

cumprimentos pela sua legião
de amigos. Parabéns!

.. Celebre as vitórias.Por favor, desistir, nunca. Ar
risque. Faça alguma coisa,' tem
sempre urn pôr-do-sol esperando
para ser visto.

".

.
Power Imports

Blumenau • Bal, Camboriú • Jaraguá do Sul
jomvule • Florianópolis' São José

'Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os rrodelcs do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da
j.D.Power. O estudo foi baseado em mas de 6500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos deileículos depasseio no Brasil. Os resultados do estudo são. baseados em experiências e percepções
de dientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiêndas podem sofrer variações. Visite a site www.jdpowerdobrasil.com.Fonte:J.o.PawerandAssociates.Mais Alta Satisfação
Geral do Cliente para fàbricantes de veículos de passeio. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro n' 010/2012. Respeite os limites de velocidade:
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PREVISÃO DO'TEMPO'
Tirinhas

Piadas

Capaz de tudo
A garotamuito bonita, vestindo uma saia minúscula e umminiblusa

decotadíssima, chega para o professor na faculdade reclamando que

precisa tirar a nota máxima no exame para poder passar.
- Professor - diz ela com voz lânguida. - Eu sou capaz de fazer

qualquer coisa para passar de ano.
- É mesmo? - pergunta o professor, com um sorriso.

E ela arquejando o tronco para salientar o decote:
- Tudo o que o senhor me pedir ... Tudinho!
- Então ....estude!

Sudoku

Preencha um quadrado
.

9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Aviões - Animação / Dublado - 92 min - Censura: livre - sessões: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 Palavras Cruzadas
• Os Instrumentos Mortais - Cidade Dos Ossos - Ação - Legendado - 130 min - Censura: 12

anos - sessões: 21 h20
ARCOPLEX2
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min - Censura: Livre - sessões: 14h30
• Circulo de Fogo - Ficção - Dublado - 132 min - Censura: 12 anos - sessões: 16h30, 19h, 21 h30
ARCOPLEX 3
• Gente Grande 2 - Comédia - Legendado - 101 min - Censura: 12 anos - sessões: 15h,

17h, 19h, 21h

JOINVlLLE
.GNCGARTEN

• Aviões - 13:10 15:10 17:10 19:10 - 3D - DUB - Animação
• One Direction: This is us 3D - 21:10 - LEG - Documentário

• Gente Grande 2 - 19:20 21 :30 - LEG - Comédia

• Aviões - 13:30 15:30 17:20 - DUB - Animação
• Jobs - 13:40 19:00 - LEG - Drama

• O Ataque - 16:30 21 :40 - LEG - Ação
• Os Estagiários - 17:30 19:50 22:10- LEG - Comédia

• Flores Raras - 13:00 15:15 - NAC - Drama

'Invocação do Mal - 13:50 16:15 18:50 21 :20 - LEG - Terror

• Dose Dupla - 20:00 22:05 - LEG - Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros -13:2015:40 - 3D - DUB-

Aventura
• Dose Dupla - 17:50 - DUB - Ação
• GNC MUELLER

• Aviões - 13:20 15:30 17:40 - 3D - DUB - Animação
• One Direction: This is us - 3D - 19:4521 :45 - LEG - Documentário

• Smurfs 2 - 13:10 - DUB - Comédia

• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 15:15 17:20 - DUB - Aventura

• O Ataque - 19:30 22:00 - DUB - Ação

,

• Rush - No Lim�e da Emoção - 13:40 16:20 19:00 21 :30 - LEG - Ação

Rush-No
Limite da

Emoção
Anos 1970. o

mundosexy
e glamouroso
da Fórmula I
é mobilizado

principalmente
pela rivalidade
existente entre os

pilotos Niki Lauda
(Daniel Brühl) e
James Hunt (Chris
Hemsworth).
Eles possuíam'
características bem
distintas: enquanto
Lauda erametódico

e brilhante, Hunt
adotava um estilo
mais despojado,
típico de um'

playboy. A disputa
entre os dois

chegou ao seu auge
em 1976, quando
ambos correram
vários riscos dentro
do cockpit para que
pudessem se sagrar

campeãomundial
de Fórmula 1.

TERÇA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2013

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Início de semana
com chuva

o tempo segue instável, com

predomínio de nuvens e

condições de chuva isolada em se,
principalmente entre amadrugada
emanhã. Temperatura baixa.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
.'

AMANHÃ
MíN:11°C
MÁX: 20°C

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

'"

.�

QUINTA
MíN: 11°C
MÁX: 21°C

.'
Instável12°C6

122°0
Nublado

5/9
. �,

Chuvoso

12/9 SEXTA
CHEIA 19/9 MíN: 13°C

27/9 MÁX: 22°C Trovoada

VERTICAIS
1. Pelo saliente nos tecidos / Doença da pele, conta

giosa, causada por um ácaro

2. Relativo à arte de cultivar verduras e legumes
3. Um sinal que se coloca sobre vogais / (AnaL)

Osso da fileira distal do carpo na base do dedo

mínimo
4. As letras que ficam entre o F e o l/Prato da culi

nária japonesa feito com camarões e legumes
empanados e fritos / O flm.de.. Mozart

5. PÓ de tonalidade entre o rosa e o vermelho, que
se espalha nas maçãs do rosto / As vogais ern..

vogais / Diz-se do verde claro e vivo

6. O piloto francês Prost, grande rival de Ayrton Sen

na na Fórmula 1 / A arte de fisgar peixes
7. Diz-se de aparelho de telecomunicações que é ca

paz de transmitir sinais captados de rádio ou tevê

8. Deificação, divinização / Tecido de seda ou algo
dão lustroso e macio

9. Um automóvel da Volkswagen / Cobrir de Cr,

HORIZONTAIS
1. (Pop.) Surpreender
2. Em culinária, costeleta cozida, assada ou grelhada
3. Pronome pessoal oblíquo: a ele / O empresário

norte-americano Bill, fundador da Microsoft
4. Os indicador de horas, minutos e segudos dos

relógios tradicionais
5. A realização de sentimento estético / Sigla do cen

tro dos EUA para lançamentos espaciais
6. Cada volume de uma obra de estudo de consulta

bastante ampla e ponderosa / Rede de compu
tadores que trocam dados e mensagens, com

abrangência mundial

7. A atriz Juliana das telenovelas

8. Uma fronteira natural entre o Brasil do Uruguai /
1200, em algarismos romanos

9. (Fig.) Ter semelhança com, significar / Local que
recebe embarcações

10. Coleção de observações astronômicas, obra de 10

Ptolomeu do século II
11. Regimento de Artilharia Antiaérea I Deste modo
12. Doença que ataca os cabelos

13. Uma maneira de se fechar a calça ou a camisa.

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

Franz diz a Amélia que pedirá que Ernest não demita

Bento. Mundo não gosta de ver Ernest cumprimentar lolanda.
Manfred demonstra interesse por Amélia. Franz manda um

rádio de presente para Ananda nos Himalaias. Mundo diz a

lolanda que não gosta da amizade de Amélia e Franz. Sonan
chora pela morte de Ananda. Franz e Amélia se beijam. Ernest
demonstra satisfação com o trabalho de Manfred e reclama

da distância de Franz dos negócios. Sonan diz aos monges
que Ananda renascerá em outro lugar. Amélia sonha com um

elefante enfeitado que lhe traz uma menina de 10 anos.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Giane afirma a Bento que não foi Fabinho quem incendiou

a Toca do Saci. Amora fica abalada ao saber da presença de

Simone e finge não conhecê-Ia. Madá incentiva Malu a sair
com Maurício. Tina fica deslumbrada com Barrabás. Érico re

cebe alta do hospital. Plínio pede que Irene apoie Bento. Bren
da finge ser uma esposa dedicada a Perácio. Silvia convida
Fabinho para trabalhar na Crash Mídia. Érico é carinhoso com

Renata. Verônica pede para Nelson investir em Perácio. Natan
se revolta ao saber que Júlia está trabalhando na Crash Mídia.
Rosemere leva Xande para se matricular em um supletivo e

Brenda fica furiosa. Bento conhece Simone. Giane exige que
Fabinho aceite o emprego na Crash Mídia. Amora procura Si
mone.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Pilar discute com César e enfrenta Aline. Félix consola a

mãe. César avisa a Aline que vai reatar seu casamento com Pi

lar. Patrícia implora que Guto saia de seu apartamento. Michel
exige que Silvia se consulte com Glauce. Sem querer, Daniel

beija Perséfone, que fica encantada. Bernarda descobre os

planos do neto com o flagrante que armou para César. Félix
discute com o pai. César convence Pilar a perdoá-lo e exige
que Félix deixe sua casa o quanto antes. Lutero aconselha o

Amor à Vida

Aline revela que está grávida e deixa César chocado
César (Antonio Fagundes) resolve que é melhor se afas

tar de Aline (Vanessa Giácomo) após Pilar (Susana Vieira)
descobrir tudo sobre o caso. Mas ele está muito enganado se

pensa que a secretária o deixará ir embora tão facilmente. O
médico tenta amaciar o coração da morena, diz que a ama e,

depois, explica que o caso deles acaba ali. Como tudo para
César se resume a dinheiro, ele saca o talão de cheques. Mas
Aline tem um trunfo nas mãos e avisa que a separação não
vai rolar, pois ela está grávida! César a acusa de ter feito tudo
de propósito. "Esse filho vai destruir aminha vida!", dispara.

dono do hospital a tomar cuidado com Aline. Paloma e Bruno

convidam Lutero e Bernarda para serem padrinhos de seu ca

samento. Aline conta para César que está grávida.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
Mili diz às amigas que elas precisam dar um jeito para

não deixarem a megera ser a nova diretora. Ernestina entra

no quarto e avisa que ela será os olhos da Carmen quando
não estiver no orfanato. Carol chega em casa e conta para
Leticia sobre os novos acontecimentos no trabalho. A aju
dante diz à amiga que não sabe até quando poderá ficar no
lugar com a nova direção, mas fará de tudo para cumprir o
que Sofia lhe pediu. Na cozinha, Chico diz a Ernestina que
não gostou e não concorda com as novas regras de Car

men. A zeladora afirma que o cozinheiro está bravo pelo
fato da nova diretora ter mudado todo o cardápio do orfa

nato. Mili acorda as chiquititas e todas vão para o quarto
dos meninos para pensarem em um plano contra Carmen.

Na mansão da famílla Almeida Campos, Junior e Valentina
conversam sobre a saúde de Gabi.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Rosália abraça Esmeraldino. Lis destrata Rosália e Es

meraldino. Feliciano aponta arma para François e o amea

ça. Alda se desespera ao Pérola desacordada. Esmeraldino

continua chantageando Meg. Júlio César e Vitor Hugo con

versam. François tenta salvar Pérola desesperadamente.
Benito e Yasmin conversam em clima de paquera. Dorival
do diz a Xepa que Angelo quer ser atacado pela mulher da

fronha rosa. Esmeraldino conta a Rosália que Meg tinha

um caso com o pai de Pérola. Édison e Benito conversam

sobre Rosália. Esmeraldino diz a Rosália que ele pretende
sumir novamente. Dorivaldo e Xepa conversam em clima de

cumplicidade. Ângelo caminha de noite pela Vila do Antigo
Bonde. Yasmin estranha a ausência de Terezinha. Ângelo
golpeia a mulher da fronha rosa. Os moradores da vila ou

vem o grito desesperado de Ângelo e vão atrás do padeiro.
Feliciano procura pelos documentos que Pérola escondeu.

François diz q Alda que Pérola está na UTI. Meg sofre e pede
,

o apoio de Júlio César.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Carol Castro vence

Dança dos Famosos
No final da tarde domingo (15), Carol Cas

tro venceu o quadro Dança dos Famosos 2013, do
'

Domingão do Faustão, da Globo. Ao contrário das

outras etapas, as duplas finalistas apresentaram dois

shows, samba de gafieira e tango. A atriz disputou o

título com Bruna Marquezine e Tiago Abravanel. A
diferença de pontos entre Carol e Bruna foi de apenas
dois décimos. Carol e o professor Leandro Azevedo
acumularam 77,3 pontos. A dupla Bruna Marquezi
ne e ÁtilaAmaral ficou em segundo lugar, com 77,1
pontos, enquanto TiagoAbravanel eAna Paula Gue
des garantiram o terceiro lugar, com 66,4 pontos.

Filho de PretaGil é
acusado de agressão

Francisco Müller, de 18 anos, filho da
cantora Preta Gil e do ator Otávio Müller, foi
autuado por agredir uma menina de 13 anos

no primeiro dia do Rock in Rio. A garota es

tava com os pais e relatou que Francisco, sem
qualquermotivo, lhe deu um tapa no rosto ao
passarpor ela no gramado da Cidade do Rock.
Testemunhas prestaram depoimento confir
mando o que a menina contou. Afirmaram

que ele apresentava sinais de embriaguez.
Francisco prestou depoimento no posto do
Juizado Especial do Torcedor e dos -Grandes
Eventos destacado para o Rock in Rio e disse

que não se lembrava do ocorrido. Sua punição
será comprar cestas básicas.

Ajuventude se reconhecepor três sinais
essenciais:a vontade do amor, a curiosidade

intelectual.e o espirito de audácia. GiovanniPaplni

20/3 a 19/4 - Fogo
Expresse ideias e não deixe os

seus ideais em segundo plano.Ãnoi
te, a vontade de ficar no seu canto vai
crescer. Cuidado com pessoas que
querem te prejudicar. Um clima de
romance pode pintar, mas antes de

Jl
se envolver com alguém, veja se não

éUÍll lanceproibido. Cor: branco.

Touro

Ü 20/4 a 20/5 - Thrra

Concentre energia em alavancar
sua carreira. Fazer planos e traçar
metaspode seruma boa.Anoite, um
programa com a galera pode animar
o romance. Na paquera,um clima de
romantismo favorece a aproxima- _

ção. Pode conhecer alguém interes

sante, Cor: laranja.

,.. Gêmeos

..... 21/5a20/6-Ar

É hora de fazer planos a longo
prazo, analisar o que tem feito no

trabalho e ver o que é possível me
lhorar.Anoite, um clima mágico vai
aproximarvocê e o par, fazendo corri

que se entendam às mil maravilhas.

Fortaleça o relacionamento. Na pa

quera, estará sedutor (a). Cor: rosa.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

O dia começa um pouco tenso,
mas o astral logo melhora. Além de
se sentir mais confiante, você pode
rá conseguir ótimos resultados com
clientes ou com colegas que traba
lham longe.Anoite, um clima de en
cantamento garante ótimosmomen
tos ao lado de quem ama. Cor: azul.

22/7 a 22/8 - Fogo
Pode trabalhar bem em equipe

logo cedo, mas, no final da manhã,
não confie demais nos outros. Ouça
sua intuição. Na paquera, um clima
de magia marca essa noite, e seu

magnetismo vai ajudar na conquista.
Mas veja se a pessoa é de confiança.
A dois, o clima esquenta. Cor: lilás.

Virqeni
23/8 a 22/9 - Terra

Um projeto em parceria tem

chances de dar certo, embora pos
sam pintar concorrentes. Mostre ao

seu par o quanto valoriza � romance.
Se o lance é recente, talvez sinta que
é hora de se comprometer. Só vai in
vestir na conquista se perceber que
pode virar algo sério. Cor: rosa.

Libra
23/9a 22/10 -Ar

Hoje, você estarámais focado (a)
no trabalho e não terá dificuldade

para dar conta das suas tarefas. Se

algum colega precisar de ajuda, dê
uma mãozinha. A noite, pode se in

teressar porUm colega. Um clima de
romantismo facilita a aproximação.
A dois, apóie seu par. Cor: rosa.

Escô"'rpião
23/10a21/11-Água

Hoje, você estará mais convin
cente. Os empreendimentos c0-

meçados agora tendem a ser bem

sucedidos, mas procure se organizar
melhor. O astral revela grande serie
dade no campo sentimental. As rela

çõesmais sólidas serão especialmen
te protegidas agora. Cor: lilás.

se. SagitárioIa, 22/11 a 21/12-Fogo
Pela manhã, aproveite para lidar

com apapelada e colocar suas tarefas
em dia. Depois, um assunto de famí
lia pode exigir sua atenção. A noite,
um clima de encantamento favorece
o romance, mas não deixe a família
de lado. Um Parente pode ajudar
numa conquista. Cor: preto.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Aproveite a parte da manhã para
aumentar seus lucros e ganhar di
nheiro. Depois, estará mais falante
e poderá estabelecer novos contatos.
A noite, um clima de magia favore
ce a paquera. Um encontro ao acaso

podemexer com seu coração.A dois,
conversemais com o par. Cor: lilás.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Aproveite a manhã paramostrar
suas idéias e colocar as tarefas em

dia. Depois, vai se preocupar mais
com as finanças. Saiba dar valor a
tudo o que já conquistou. Na paixão,
estará em busca de segurança. Um
clima mágico marca essa noite ao

lado da pessoa amada. Cor: roxo.

Peixes
19/2 a 19/3 - Thrra

Pela manhã, continue agindo
com cautela e não confie em qual
quer um. Mas, depois do almoço, a
Lua entra em seu signo, trazendo
boas energias. Confie em sua capa
cidade e ouça sua intuição. No ro

mance, mostre seu lado mais doce.
Cor: marrom.
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Illtegralístas criam
.

núcleo e recebem
chefe nacional

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

""lT. tA. .,�_voce aqU1 ........__
CHROMA FOTOGRAFIA/DIVULGAÇÃO

Hoje, a
gatinha
Larissa

Stephani
Vicente

completa 12
anos. Papai,
mamãe
e mano

desejam
toda
felicidade do
mundo

ELTON MELCHIORETTO/DIVULGAÇÃO

Kamila Ribeiro

completa 20

anos no dia
16. "Filha, te
desejo todo
o sucesso

do mundo.
Você é a filha

que toda mãe
sonha em

ter. Te amo!"
Mãe Tinke.
Parabéns
também dos
familiares e

amigos

Presidente do Issen, Justino da Luz, que esteve de aniversário
no dia 15, com a família prestigiando o Festival de Balonismo

Os pais Andreia
e Gilmar Martins

parabenizam os

filhos Vitor Ugo, que
completou 4 anos
no dia 14; e Carlos.
Eduardo, que faz
aniversário no dia
18. Desejam muita
saúde e felicidades!

.."

MI
2

III!I"

o 1 3
o Futuro da Comunicação..

ri
�

Fe�� I���v:�:���it:ra '1:,:.:Tissi. Ela completa
80 anos no dia 18.

I,
São os votos de seus !
familiares e amigos. .....,......--...,...........---.........--........--..,.....,-........."....=,.......-�

Parabéns!

,

,
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Eu, Michael Thomas Volles, declaro que reconheço o erro

cometido ao realizar manobras na área de decolagem no

alto do Morro da Boa Vista (Morro das Antenas) cuja res

ponsabilidade pela manutenção e plantio de gramado é do
Jaraguá Clube de Vôo Livre e, neste ato, me retrato com

o Clube e com os Sócios, e declaro que minha intenção
nunca foi de ofen
der ao Clube e aos

Sócios, tendo se

tratado unicamente
de um ato impensa
do, pelo qual me re

trato publicamente,
pedindo desculpas.

ATENÕETNTES-
entre 18 e 30 anos para Jaraguá do Sul

Entrar em contato:
9121.1005 ou 8407.4529

Ou envie currículo para o e-mail
paulopho@hotmail.com

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBIlCA FEDERATIVA DO BRASIL· ES11\I)O DESANTA CATARINA

Novo endereço: Rua Cei. ProcópioGomes deOliveira, 380·Centro
89251·201- JARAGUA DO SUL- SC· NovoTelefone/Fax: (47)3274·1700

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

Apontamento: 259223/2013 Sacado: ADElAIDE PREY Endereço:
RUA JOSE FONIl\NA 45 - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89255-000
Cedente: BUTlKE EXlR E COM DEAREIA IlDA Sacador. - Espé
cie: DMI-N'Titulo: 372 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 86,00
- Data para pagamento: 20/09/2013- Valor total a pagar R$156,78
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 86,00 - Juros: R$ 0,14 Emo
lumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência R$10,79

Apontamento: 25953112013Sacado:ALGAClBFERRElBADOSSAN
TOS Endereço: RUADAS CEREJEIRAS 12 - Jaraguá do Sul-se - CEP
89260-345 Cedente: AYMORECREDfID E FlNANClAMEN1D E IN
VESTIMENTOSS/A Sacador. - Espécie:Cf -N"TItulo:200144723SB
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 3.307,39 - Data para paga
mento: 20/09/2013- Valor total a pagar R$3.589,50 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 3.307,39 - Juros: R$199,54Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dílígên
cia:R$22,72

Apontamento: 259525/2013 Sacado: ABGEU BlTENCOURT ClAU
DINO Endereço: RUA OSCAR SCHNEIDER 45 - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89260-640 Cedente: AYMORE CREDfID E FINANCIAMEN
TO E lNVESl1MENTOS S/A Sacador. - Espécie: Cf - N' Titulo:
20016512345 - Motivo: faltade pagamentoValor.R$ 2.465,11 - Data

para pagamento: 20/09/2013-Valor total a pagarR$2.717,77 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 2.465,11 - Juros: R$ 170,09 Emo
lumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência R$ 22,72

Apontamento: 2591SB/2013 Sacado: ARIOVALDO BIRAI BRUM
OIJVEIRA ME Endereço: RUA 331 AlFREDO BENKE, 213 - SAO
Ull2 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-520 Cedente: mAMA
- INSlITUID BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE Sacador. - Es

pécie: CDA - N" Titulo: 3201201 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 1.152,70 - Data para pagamento: 20/09/2013-Valor total a pagar
R$1.230,18Descrição dos valores: Valordo título:R$1.I52,70 - Juros:
R$ 0,00 Emolumentos: R$12,25-Publicação edital:R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50.- Diligência: R$17,63

Apontamento: 259334/2013 Sacado: BAZAR C1DAIlDA Endereço:
RUA FRANCISCO HRUSCHKA 1610 - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP
89253-600 Cedente: ROBE BEllE CONFECCOES IlDA EPP Saca
dor. - Espécie: DMI- N' Titulo: 3590.5/05 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 608,46 - Data para pagamento: 20/09/2013- Valor
total a pagar R$691,96 Descrição dos valores: Valor do título: R$
608,46 - Juros: R$3,44Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência R$ 20,21

Apontamento: 259225/2013 Sacado: BENEDITA DE JESUS NALE
PA Endereço: RUA FAUSTINO DEMARCIlll00 CASA - BARRA RIO
CERRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP 89260-260 Cedente: BANCO PA
NAMERlCANO S/A Sacador. - Espécie: CBI - N" TItulo: 47663292
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 7.383,46 - Data para paga
mento: 20/09/2013- Valor total a pagar R$8.241,31 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 7.383,48 - Juros: R$ 775,26Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,5.0 - Diligên
cia:R$22,72

Apontamento: 259370/2013 Sacado: CAMIlA MARTINS STRU1Z
ME Endereço: ROBERTO ZIMERMANN 2650 - AMIZADE - JARA
GUA DO SUL-se - CEP: 89255-300 Cedente: ALlNETID DISf DE
AUM IlDAME Sacador. - Espécie: DMI - N"Titulo: 24042 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 202,23 - Data para pagamento:
20/09/2013- Valor total a pagar R$285,43 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 202,23 - Juros: R$ 7,41 Emolumentos: R$ 12,25-
Publicaçãoedital: R$ 23,10 Condução:R$24,50 - DiligênciaR$15,94

Apontamento: 258787/2013 Sacado: CAMIlA RODRIGUES BAS
TOS Endereço: RUA GERMANIO MANKE, N. 593, VIlA LENZI, -

CORUPA-se - CEP: 89278-000 Cedente: BANCO DO ES11\DO DO
RIO GRANDE DO SUL SA Sacador. RCF INCORPORADORA I1DA
Espécie: DMI - N" Titulo: 0000000285 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 531,32 - Data para pagamento: 20/09/2013-Valor total a
pagar R$662,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 531,32 -

Juros: R$ 2,47 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 37,60 - Dili�ência: R$ 55,78

Apontamento: 259495/2013 Sacado: CARWS RAFAEL Endereço:
RUA PADRE ALBERTO R JACOBS 395 SL 05 - Jaraguá do SuI-SC -

CEP: 89252-280 Cedente: RESIDENCIAL SONtAMAGAU Sacador.
- Espécie:DMI-N'Titulo: 0511082013 - Motivo: falta depagamento
Valor. R$54,52 - Datapara pagamento: 20/09/2013- Valor total a pa
garR$134,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 54,52 - Juros:
R$ 0,32Emolurnentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condu

ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 259167/2013 Sacado: DEONlCE DE WRDRj
BElLO Endereço: RUAWAlDEMAR DOUBRAWA 78 - JARAGUA
DO SUL-5C - CEP: 89250-000 Cedente: CONESUL CONSUITORIA
ENEGOCIOS IlDA Sacador. MARCIA REGINAALVES DEARAUJO
DALPRA - M Espécie: DMI- N' Titulo: PROl0533/01 - Motivo: falta
de pagamentoValor.R$ 348,40 - Data para pagamento: 20/09/2013-
Valor total a pagar R$419,73 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 348,40 - Juros:R$ 0,69 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 259415/2013 Sacado: CRISTINA E SI1PP I1DA

Endereço: RUA ROBERTO sElDa S/N - CENTRO - CORUPA-SC
- CEP: 89278-000 Cedente: NASOSULTRANSPORTES IlDA Saca
dor. - Espécie:DMI- N"Titulo: 0000423491 - Motivo: falta de paga-

mentaValor. R$ 128,84 - Data para pagamento: 20/09/2013- Valor
total a pagar R$258,42 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
128,84 - Juros: R$ 0,85Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 259623/2013 Sacado: DENTAL MUNDIAL COM
ATAC DE PROD ODONTOW Endereço: RUA GUIlllERMEWEE
GE, 72- CENTRO - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89251-610Cedente:
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS IlDA Sacador.
- Espécie:DMI-N'TItulo: 0501309290 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 206,00 - Data para pagamento: 20/09/2013- Vruor total a
pagar R$277,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 206,00 -

Juros: R$ 0,54 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$10,79

Apontamento: 259333/2013 Sacado: DlOGe JOSE MOSER ME
Endereço: RUAURUGUAI, 77 - CENTRO - Jaraguá do Sul-se - CEP:
89251-230 Cedente:MARCfllTEXMAUlARIACONFECCOES IlDA
Sacador. - Espécie:DMI-N'Titulo: 3382/01 - Motivo: falta de paga
mentoValor. R$ 223,72 - Data para pagamento: 20/09/2013- Valor
total a pagar R$295,1O Descrição dos valores: Valor do título: R$
223,72 - Juros: R$ 0,74Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 259590/2013 Sacado: EMPORIO DO ]EANS IlDA
Endereço: RUA JOAO MARCATIO 40 SL 02 - CENTRO - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89251-670 Cedente: BLUE BAY COMERCIAL
IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: 067881B - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 503,95 - Data parapagamento: 20/09/2013-
Valor total a pagar R$575,59 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 503,95 - Juros: R$1,00Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 259232/2013 Sacado: IVONE GALVAO Endereço:
RUA EX!'. EWAlDO SCHWARIZ 64 FUNDOS - AMIZADE - Jaraguá
do Sul-se - CEP: Cedente: POSTO CIDADE IlDA Sacador. - Es
pécie: CH - N"Titulo: 650041 O - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 790,00 - Data para pagamento: 20/09/2013- Valor total a pagar
R$896,53Descrição dos valores: Valor do título: R$ 790,00 - Juros: R$
23,96 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50- Diligência: R$22,72

Apontamento: 259252/2013 Sacado: IN MAQUINAS E MANUTEN
CAO IlDA-ME Endereço:'RUA PAULO EGGEIIT 367 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP 89257-770 Cedente: OXIMIX COMEROO DE GASES
IlDAME Sacador. - Espécie:DMI- N"Titulo: 029869 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$175,00 - Data parapagamento: 20/09/2013-
Valor total a pagar R$261,18 Descrição dos valores: Valor do título:
R$175,00 - Juros: R$ 0,29Emolumentos: R$ \2,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento:259329/2013Sacado: JUClMARAKOLBET Endereço:
RUA BARAO DO RIO BBANCO 77 - SL 02 - Jaraguá do Sul-se - CEP
89251-400 Cedente: CASAS DA AGUA Wíl'ERIAIS PARA CON5-
TRUCAO I1DA Sacador. - Espécie:DMI- N"TItulo: C270563460/4
- Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 39,33 - Data parapagamento:
20/09/2013-Valor total a pagarR$110,03 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 39,33 - Juros: R$ 0,06 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 25951112013 Sacado: KDG EQUIP DE SEGURANCA
IlDA Endereço: RUA CABO HARY HADIlCH 865 - JARAGUÁ DO
SUL-se - CEP 89251-380 Cedente: AMAZONAS PRODUTOS P/
CALCADOS Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: 03925SBlA - Mo
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 337,64 - Data para pagamento:
20/09/2013- Valor total a pagar R$408,84 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 337,64 - Juros: R$ 0,56 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência:R$10,79

Apontamento: 259354/2013 Sacado: LRBREDAME Endereço: RUA
ANGELORUBINI 322 - JaraguádoSul-se - CEP: 89260-000Cedente:

.

ALXSUPRlMENTOS PARAIMPRESSAO EIREU EP Sacador. - Espé
cie: DMI-N'TItulo: 0000001778 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 350,90 - Data para pagamento: 20/09/2013- Valor total a pagar
R$435,1ODescrição dos valores: Valordo título:R$ 350,90 - Juros: R$
1,63Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50-Diligência R$ 22,72

Apontamento: 259528/2013 Sacado: LUCIMARA CRlSI'IANA PA
IRANO Endereço: RUAADEIJNAKLEIN EHLERT 684 - Jaraguá do
Sul-se - CEP 89254-837 Cedente: AYMORE CREDfID FINANCIA
MENTO E INVESTIMENID SA Sacador. - Espécie:Cf - N' Titulo:
20016620706 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.755,60 - Data

para pagamento: 20/09/2013- Valor total a pagarR$3.026,89 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 2.755,60 - Juros: R$ 193,81 Emo
lumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$17,63

Apontamento: 259226/2013 Sacado: MAlCON TEIXEIRA DA SILVA

Endereço: RUA PASTOR ALBEIIT SCHNEIDER 2150 - Jaraguá do
Sul-se - CEP: 89250-000 Cedente: AYMORE CREDfID FINANCIA
MENTO E lNVESl1MENTO SA Sacador. - Espécie: Cf - N'Titulo:
20017402601-Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.711,10 - Data

para pagamento: 20/09/2013-Valor total a pagar R$2.959,04 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 2.711,10 - Juros: R$ 165,37Emo
lumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 259378/2013 Sacado:MARCELO COIlREA Endereço:
RUA JOAO JANUARIO AYROSO, 1747 - JARAGUA ESQU - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89253-295 Cedente: ACAO EDUCAOONAL
ClARETIANA Sacador. - Espécie: DMI- N'1ítulo: NEGA763ROB
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 474,00 - Data para pagamen
to: 20/09/2013- Valor total a pagar R$551,05 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 474,00 - Juros: R$ 1,26 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 259479/2013 Sacado: MCV COM E INST azm
IlDA Endereço: R ERICH M!ELKE, 80 - CENTRO - JARAGUADO

SUL-se - CEP: 8�1-350 Cedente: F1GUEffiA lND DEARl'EFA1üS
DE METAIS IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: 4026688U
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 568,81 - Data parapagamen-

.

to: 20/09/2013- Valor total a pagar R$647,60 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 568,81 - Juros: R$ 8,15 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 259617/2013 Sacado: MOHAMED HU55l1lN All
HAlDAR Endereço:MARECHALDEODORODAFONSECA, 252, ex
OI, SL 1- CENTRO - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89251-700Geden
te: CIZF.SKI I ADM EMP 1M0BIIlARIOS Sacador: - Espécie: DMI
- N'1ítulo: 6246/12 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 8.500,00
- Data para pagamento: 20/09/2013- Valor total a pagar R$8.587,64
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.500,00 - Juros: R$ 17,00
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 259530/2013 Sacado: OSVAlDIR DE MATIDS En

dereço: RUA HENBIQUE KRAUSE 322 - Jaraguá do Sul-se - CEP:
89252-070 Cedente: AYMORE CREDfID E FlNANCIAMEN1D E IN
VESTIMENTOSS/A Sacador. - Espécie:Cf - N'TItulo:20017228439
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 7.097,31 - Data para paga
mento: 20/09/2013- Valor total a pagar R$8.077,63 Descrição dos
valores: Valordo título: R$ 7.097,31- Juros: R$ 903,72Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dílígên
cia:R$16,75

Apontamento: 259165/2013 Sacado: SIMOVI COMEROODE sotn
PAMENTOS DEVIGIlANCIA Endereço: RUA MIGUEL LENNERf
131- CENTRO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: AGENCIA
NAOONALDETElECOMUNICACOES - ANKfEL Sacador, - Espé
cie: CDA - N'TItulo: 2013012286 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 4.834,46 - Data para pagamento: 20/09/2013-Valor total a pagar
R$4.963,19 Descrição dos valores: Valordo título:R$ 4.834,46 - Juros:
R$ 0,00Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condu
ção: R$ 37,60 - Diligência R$ 55,78

Apontamento: 259164/2013 Sacado: SUPERMERCADO CEN
TROSUL IlDA Endereço: RUA NEREU RAMOS, 115 - CENTRO
- CORUPA-se - CEP 89278-000 Cedente: INSlITUID DEMETRO
WGIADE SANTA CATARINA Sacador. - Espécie: CDA - N' TItulo:
148235148 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$675,16 - Datapara
pagamento: 20/09/2013-Valor total a pagar R$803,89 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 675,16 - Juros:.R$ 0,00 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37;60 - Diligência:
R$55,78

Apontamento: 259176/2013 Sacado:VANDERLEICAED\NODASIL
VA.Endereço: RUA lEOPOlDO MUlLER 174 - Jaraguá do Sul-se -

CEP: 89254-oooCedente: BOMBASDIESELPABANAIlDA Sacador.
- Espécie:DMI- N'TItulo: 43011-Motivo: faltade pagamentoValor.
R$ 680,00 - Data para pagamento: 20/09/2013-Valor total a pagar
R$763,25Descrição dos valores: Valordo título:R$ 680,00 - Juros: R$
O,68Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 259107/2013 Sacado: VANDERLEI MANHAES PER
ROUT Endereço: RUA JOAb PlANlNCHECK 1786 - Jaraguá do
Sul-se - CEP 89252-275 Cedente: Nr IMPACIU LOCACOES I1DA
ME Sacador. - Espécie:DMI- N'Título: 03000523900 - Motivo: falta
dePagamentoValor.R$ 280,00 - Datapara pagamento: 20/09/2013-
Valor total a pagar R$357,65 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 280,00 - Juros:R$1,86Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 259434/2013 Sacado: VIEIRA & ZATElIl COMUNI
CACAO VISUAL IlDA Endereço: RUA JOAO )ANUARIO AYROSO,
2680 SAlA 03 - JARAGUA ESQUERDO - JARAGUA DO SUL-se -

CEP: 89253-100 Cedente: TEGAPE QUlMICA IlDA Sacador. - Es

pécie:DMI- N'Titulo: 352497/1- Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 432,63 - Data para pagamento: 20/09/2013- Valor total a pagar
R$509,42Descrição dos valores: Valor do título: R$432,63 - Juros: R$
1,00Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência R$15,94

Apontamento: 259534/2013 Sacado: WAGNER FERNANDO CLE
MENTE Endereço: RUA DOMINGOS RODRIGUES DA NOVA 45
AP 902 - Iaraguã do SuI-SC - CEP Cedente: DEMlCAR OFICINA
DE lA1DABlA IlDA Sacador. - Espécie: CH - N" Titulo: 000088
4 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 500,00 - Data para pa
gamento: 20/09/2013- Valor total a pagar R$583,64 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$13,00 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dili

gênciaR$10,79

Apontamento: 259535/2013 Sacado: WAGNER FERNANDO DE
MENTE Endereço: RUA DOMINGOS RODRIGUES DA NOVA 45
AP 902 - Jaraguá do Sul-se - CEP Cedente: DEMlCAR OFICINA E
lA1DABlA IlDA Sacador. - Espécie: CH - N'Titulo: 000086 8 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$ 500,00 - Data para pagamento:
20/09/2013- Valor total a pagar R$583,64 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 13,00 Emoluméntos: R$ 12,25 -

Publicação edital:R$23,1O Condução: R$24,50-Diligência: R$1O,79

Apontamento: 259373/2013 Sacado: WERNER SCHEPFER En

dereço: RUA PEDRO GONZAGA,60 - VIlA NOVA - JARAGUA DO
SUL-se-CEP,89259-320Cedente:MECANICARlIMOSCPSI1DA
ME Sacador. - Espécie: DMI- N'Titulo: 006274A- Motivo: falta de
pagamento Valor. R$ 272,50 - Data para pagamento: 20/09/2013-

•
Valor total a pagar R$338,60 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 272,50 - Juros: R$ 0,54Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$24,50- Diligência:R$5,71

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povd', na data de 17/09/2013. Jaraguá do Sul
(se), 17 de setembro de 2013.

Manoel Gustavo Griesbacb Iabelião Substituto
Total de títulos publicados: 33

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

.

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Co
marca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que
FRANCISCO TIETZ, CI nO 4.767.169-6-SSP/SC, CPF n" 352.357.999-

68, operador de máquinas, e sua esposa PETRONILHA GELSLOIS
CHTER TIETZ, CI n" 2/C-3.379.566-SSP/SC, CPF n" 947.810.289-34,
do lar, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de

Bens, anterior à vigência da Lei 6.615/77, residentes e domiciliados na

Rua 1239-Sem Nome, bairroTrês Rios do Sul, nesta cidade, requere
ram com base no art. 18 da Lei 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEA
MENTO denominado RESIDENCIAL TIETZ, situado na Rua 1151-Três
Marias, bairro Três Rios do Sul, perimetro urbano de Jaraguá do Sul!
SC, abaixo caracterizado, aprovado pelo Município de Jaraguá do Sul/
SC, conforme Decreto n" 9.026/2012, expedido em 11/12/2012, (LAO
- Licença Ambiental de Operação n" 081/2012, FUJAMA - Fundação
Jaraguaense de Meio Ambiente n" 1914-d, PMJS 33018/2012), assi
nando como responsável técnico, o arquiteto e urbanista Jorge Ta
deu F.ranceschi Baratlo, Registro Nacional 79077-0, RRT Simples n"
519212. O loteamento éde caráter residencial, possui a área total de

26.410,81m2, sendo constituido de 19 (dezenove) lotes comercializá

veis, AUPEs, área verde, sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados
da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresen
tada por escrito perante a Oficiala que subscreve
este, no endereço da Serventia: Rua 16-Barão
do Rio Branco, n" 414, centro, Jaraquá-do Sul/
SC.

JARAGUÁ DO SUL, 11 de
Setembro de 2013.
AOFICIALA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES. PAUTA DE
JULGAMENTO N° 22. De ordem da Senhora ANDRÉA ROSANA
SARDÁ MAIOCHI, Presidente do Conselho Municipal de

Contribuintes, faço público a todos os interessados e aos que virem
o presente EDITAL, ou dele conhecimento tiverem, que: a) no dia
30 (TRINTA) DE SETEMBRO DE 2013, com inlcio às DEZESSETE

HORAS, na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, na sede
da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, realizar
se-á Sessão Extraordinária para julgamento do(s) processo(s)
abaixo relacionado(s): 01) PROCESSO N° 705/2012. Processo de

origem nO: 705/2012. Recorrente: FAZENDA PÚBLICA. Recorrido:
MÁRCIO DIRSCHNABEL. Relator: Cons. ALEXANDRE CANTO DE
FREITAS. b) no dia 07 (SETE) DE OUTUBRO DE 2013, com início ás
DEZESSETE HORAS, na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito,
na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,
realizar-se-á Sessão Ordinária para julgamento do(s) processo(s)
abaixo relacionado(s): 01) PROCESSO N° 25594/2012. Processo de

origem nO: 25594/2012. Recorrente: FAZENDA PÚBLICA. Recorrida:
SÉCULUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Relator:
Cons. GUSTAVO PACHER. c) no dia 14 (QUATORZE) DE OUTUBRO
DE 2013, com início às DEZESSETE HORAS, na sala de reuniões
do Gabinete do Prefeito, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARAGUÁ DO SUL, realizar-se-á Sessão Extraordinária para
julgamento do(s) processo(s) abaixo relacionado(s): 01) PROCESSO
N° 428/2013. Processo de origem nO: 428/2013. Recorrente: FAZENDA
PÚBLICA. Recorrido: NILTOALBERTO LAFIN. Relator: Cons.ADEMIR
MOISÉS RAULlNO. d) no dia 21 (VINTE E UM) DE OUTUBRO DE

2013, com início às DEZESSETE HORAS, na sala de reuniões
do Gabinete do Prefeito, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARAGUÁ DO SUL, realizar-se-á Sessão Extraordinária para
julgamento do(s) processo(s) abaixo relacionado(s): 01) PROCESSO
N° 7424/2013. Processo de origem nO: 32366/2012. Recorrente:
TORCHIO PARTICIPAÇÕES LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA.
Relatora: Cons. CARLA SALETE PEREIRA FISCHER e) no dia 28
(VINTE E OITO) DE OUTUBEO DE 2013, com início ás DEZESSETE
HORAS, na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, na sede da

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, realizar-se-á
Sessão Extraordinária para julgamento do(s) processo(s) abaixo

relacionado(s): 01) PROCESSO N° 7895/201. Processo de origem
nO: 34138/2012. Recorrente: ANTIDIO ALEIXO LUNELLI. Recorrida:
FAZENDA PÚBLICA. Relator: Cons. ALEXANDRE CANTO DE
FREITAS. f) no dia 04 (QUATRO) DE NOVEMBRO DE 2013, com
inicio ás DEZESSETE HORAS, na sala de reuniões do Gabinete
do Prefeito, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ
DO SUL, realizar-se-á Sessão Ordinária para julgamento do(s)
processo(s) abaixo relacionado(s): 01) PROCESSO N° 9645/2013.
Processo de origem nO: 32767/2011. Recorrente: M74 GESTÃO DE
IMÓVEIS LTDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA. Relator: Cons. PAULO
HENRIQUE FELlCIONI. g) no dia 11 (ONZE) DE NOVEMBRO DE 2013,
com início às DEZESSETE HORAS, na sala de reuniões do Gabinete do

Prefeito, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,
realizar-se-á Sessão Extraordinária para julgamento dots) processo(s)
abaixo relacionado(s): 01) PROCESSO N° 14957/2013. Processo de

origem nO: 165/2013. Recorrente: MARIA DENIZE PAULEK. Recorrida:
FAZENDA PÚBLICA. Relator: Cons. MILTON PEREIRA JÚNIOR. Ficam
as partes cientificadas de que poderão fazer uso da palavra por 15

(quinze) minutos, conforme o previsto no art. 26 do Regimenío Interno

(Decreto nO 6.260/2007). Jaraguá do Sul, 13 de setembro de 2013.

Cristiane M. K. Stammerjohann
Secretária

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FOGO Bombeiros ainda não sabem o que provocou o incêndio
na vegetação do-Pico Jaraguá. Focos foram controlados ontem

Carolina Veiga

Depois de quase seis
horas de trabalhos em

"melo à mata fechada, abai
xo de chuva e tendo como

instrumentos foices, facões
e abafadores, cerca de 30
homens dos' Bombeiros
Voluntários, da Defesa Ci
vil e do Jeep Clube de Ja

raguá do Sul conseguiram
controlar ontem de manhã
o incêndio que consumia
o Pico jaraguá desde as

17h30 de domingo.A chuva

ajudou muito nessa tarefa.

o trabalho iniciou por vol
ta das 5 horas, quando eles
deixaram a corporação e

seguiram em direção ao

incêndio, a 900 metros de
altura.

Após o retorno a cor

poração, por volta das
uhgo, o subcomandante
dos Bombeiros, Robson
Manske, explicou as deci
sões tomadas pelo grupo,
reunido desde a noite an

terior. "Decidimos subir
apenas hoje pelos riscos

que corríamos. Pelas di
ficuldades de acesso ao

local, poderíamos ter sido
cercados pelo fogo, que
circulou todo o topo do
Pico. Como não havia risco
imediato, o sensato foi es

perar", explicou.
Após a descida, alguns

focos ainda persistiam.
Mas, segundo Manske, o

trabalho seria finalizado
pela chuva. Os bombeiros
continuarão de prontidão.
"Ficaram focos em locais
de difícil acesso e que a

chuva deve apagar", con
cluiu. A área vegetal atin
gida não foi calculada.

Mata nativa perde a originalidade
Composta por vegetação

ombrófila densa, a flora e a

fauna do Pico Jaraguá po
dem não voltar ao normal,
segundo a educadora am

biental e secretária executiva
do Instituto Rã-Bugio, Elza
Mishimura. "Em 10 ou 15
anos, podemos teruma nova
floresta em estágio inicial no

local, já que a natureza tem
a capacidade de se regenerar
sem a interferência humana.
Mas, não voltará a ser como

antes", lamentou.
Segundo ela, espécies de

fungos e bactérias, necessá
rias para manutenção das
características locais foram
destruídos. "Abiodiversida-

de do local, como um todo,
se perdeu. No lugar de es

pécies de árvores como o

pau-jacaré, a embaúba e

o guapuruvu, podem nas-

" cer, por exemplo, um tipo
de vegetação comum na

região, a taquarinha, que
impede o crescimento das
árvores", explicou.

"
Pelas dificuldades

de acesso ao local,
poderíamos ter sido
cercados pelo fogo.

- AobfJOh Ma,.,.kêf
§ubcOMMda"iêl

"cr"

Jeep Club ajudou na operação de combate ao fogo
Edson Schmidt, Gio

vanni Junckes, Jackson
Jacobi e Renato Fraga fo
ram os integrantes do Jeep
ClubeJaraguá que levaram
os bombeiros voluntários
até o local do incêndio.
Além de facilitar o acesso,
o trabalho dos jipeiros foi

fundamental para que a

descida dos profissionais
ocorresse em segurança.

A chuva que inespera
damente caiu durante a

madrugada e evitou que o

fogo se alastrasse, também
trouxe dificuldades. Uma
nata de lama se criou sobre

a trilha de acesso ao Pico
e faltou aderência entre os

pneus e o solo. Para resol
ver o problema, principal
mente no veículo utilizado
pela Defesa Civil, foi neces
sário improvisar.

O jipeiro Giovanni Jun-
ckes decidiu cort�f:;���

copa de árvores com o

tronco e amarrá-la na car

roceria da S-lO da Defesa
Civil. "Os galhos da árvore
em atrito com o solo, fize
ram às vezes de freio, já
que o pneu utilizado não
tem sulco para lama", ex-
plicou Juncke��.) -: I; I' ,I 1,11

DESTRUfCÃO incêndio na mata nativa do Pico
Jaraguá começou por volta das 17h30 de domingo

Causas ainda desconhecidas
O comandante dos Bom

beiros Voluntários, Jean
Carlos Walz, afirmou que
maiores informações sobre
a área atingida serão co

'nhecidas após uma vistoria
com o helicóptero Águia.
"Devemos sobrevoar a área,
ainda nesta semana, para
conhecermos a extensão dos
danos, já que não é possível
dimensionar por terra", afir
mou. De acordo com Walz,
sabe-se que o fogo formou
um círculo no cume do Pico
Jaraguá e afetou a áreas ve

getais nos limites entreMas
saranduba e Jaraguá do Sul.

Apesar de várias hipóte
ses já terem sido levantadas
sobre a possível causa do
incêndio, nenhuma delas
foi confirmada por Walz.
Segundo ele, até mesmo as

condições climáticas podem
ter contribuído. "A mata foi

queimada pela geada e com

o sol intenso ficou muito
seca, o que, com certeza, fa
cilitou a expansão do fogo",

afirmou.
De acordo com Walz,

os bombeiros que subiram
ao local não relataram indí
cios de que o incêndio tenha
sido criminoso. "Sabemos
que a área é utilizada para
acampamentos. Um vidro
ou uma lata já seriam sufi
cientes para iniciar o fogo.
Até o momento nada disso
foi relatado", informou. Ele
encaminhará o caso para a

de Polícia Civil. .

De acordo com o diretor
da-Defesa Civil de Jaraguá
do Sul, Marcelo Prochnow,
que participou desde a tar
de de ontem dá elaboração
das estratégias de combate
ao incêndio, pessoas foram
vistas descendo do local
pouco após o início do fogo.
"Durante o voo demonitora
mento, foram vistas pessoas
descendo pela clareira da fa
zenda do Krause. Mas, ainda
não sabemos se eles estavam

acampando ou algo do gêne
ro", concluiu.

PICO JARAQuÁ
Pico Jaraguá faz parte do complexo do Morro Boa Vista, que
é formado por três elevações: o Morro das Antenas, com
896 metros de altura, o Morro do Meio com 824 metros,
e o pico Jaraguá, que é o mais alto, com 926 metros. O
fogo teria iniciado numa área abaixo do cume e se alastrou
num formato de "v". O Pico Jaraguá, recebeu esse nome

dos primeiros bandeirantes paulistas no sul do Brasil, pela
semelhança com outra montanha de mesmo nome na

capital paulista. Ele é área de preservação da Mata �tlântica.
De difícil acesso, ele é alcançado a partir do Bairro Aguas
Claras. Apenas um pequeno trajeto pode ser feito de carro,
e o resto da subida é feito por uma trilha. Recomenda-se a

subida com um guia ou pessoa que conheça as trilhas.

rTT TTm? i7TSJTTt
-

"SGGW73 q r r -PT
-

7 'lIT? Ir mm' "T'71.1, .11 l. i J.
. P. 1 I ,I,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP19
SEGURANÇA www.ocponline.com.brTERÇA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2013

Joias são furtadas de
residência no Centro

Há 33 anos a Santinvest oferece aos
servidores públicos catarinenses seus dois

maiores produtos: crédito fácil e confiança.

PERDAS Pulseiras,
relógios, anéis e

brincos, avaliados
em R$ 4 mil, foram
roubados no

domingo

que estavam reviradas. Não
havia sistema de alarme na
residência, apenas cerca

elétrica sobre o muro. De
acordo com o delegado de

plantão, Eric Uratani, não
houve arrombamento e os

ladrões teriam entrado por
urna porta nos fundos, que
ficou aberta.

APolíciaMilitar foi cha
mada por volta das 23h40,
pela filha do proprietário.
A Polícia Civil esteve no

local e aguarda o registro
da ocorrência na delegacia
para solicitar uma perícia
minuciosa, em busca de
indícios que identifiquem
os suspeitos. Quem tiver

informações ou suspeitar
de pessoas vendendo joias
sem procedência deve pro
curar a Polícia Militar ou

•
SANTINVEST

ti 0800 48 0506
- opçÃO 1 - CREDITO PESSOAL -

Ilmári1l de ate!lllimenlfl de�i�tlis�� 111>SISTEMA FINANCEIRO

Débora Remor

Caso da delegada
Estado oficializa transferência

.,'
.

Uma família teve a casa

furtada e cerca de R$
4 mil em joias foram rou

bados, no domingo. Os mo
radores haviam sá.ído de
casa às 13h e o furto só foi

percebido por volta das 22h,
quando o vigia chegou pàra
trabalhar no local, na Rua

Procópio Gomes de Oliveira,
noCentro de Jaraguá do Sul.

Anéis, brincos, pulsei
ras e relógios foram leva
dos de dentro de gavetas,

A portaria que de
termina a transferência
do delegado Kleverson
Willian Parmezan de

Campos Novos para Ja

raguá do Sul foi publicada
ontem, no Diário Oficial
do Estado. O prazo para
que o policial assuma o

cargo na Delegacia da Co
marca é de dez dias.

Outra portaria deter
mina a saída da delegada
Lívia Marques da Motta
de Jaraguá do Sul para a

comarca de Campos No

vos, com prazo de trans

ferência também de dez
dias. O motivo da troca é
a sindicância instaurada

para apurar denúncias de
desacato, perturbação e

embriaguez ao volante no

dia 10 de agosto, envol
vendo Lívia. No âmbito
criminal, o Ministério Pú
blico apresentou denún
cia no dia 21 de agosto e o

processo segue o procedi
mento comum ordinário.

FURTO Dois adolescentes foram apreendidos com
objetos furtados na semana passada, em Guaramirim

denunciar à Polícia Civil

pelo telefone 181.
Na última quarta-feira,

dia 12, dois adolescentes
foram apreendidos. pela
PolíciaMilitar de Guarami
rim com diversas joias que

teriam sido roubadas de
moradias. Foram recupe
rados 43 pares de brincos,
dez relógios, 27 pulseiras
e outros objetos pessoais,
que foram reconhecidos

pelas vítimas.

Acidentes

Duas pessoas sofrem queimaduras pelo corpo
uma panelacom álcool, no
restaurante onde trabalha
va, quando encostou aci
dentalmente no fogão aces

so. Ela sofreu queimaduras
de segundo e terceiro graus
e foi levada pelos bombei
ros ao Hospital São José.

randuba, quando o fogo
se alastrou e atingiu cerca

de 40% do corpo. Um das

pernas, os dois braços, o

tórax e o rosto tiveram

queimaduras de primeiro
e segundo graus. Socorri
da pelos bombeiros volun-

tários, a vítima foi levada
ao hospital.

Também na tarde de

sábado, no Centro de Ja

raguá do Sul, urna mulher
de 57 anos foi socorrida
com mais de 80% do cor

po queimado. Ela limpava

Duas pessoas tiveram o

corpo parcialmente quei
mado quando manipula
vam álcool, neste sábado
na região. Um homem de
40 anos queimava lixo nos

fundos de casa, na Rua 11

de Novembro, em Massa-

Ecstasy
Dupla é presa com 500 pílulas

O dono de uma acade
mia de ginástica, Kerlon
Jefrey Barbi, 25 foi preso

,

por tráfico de drogas em

Jaraguá do Sul. O rapaz
foi flagrado pela equipe
da Divisão de Investiga
ção Criminal (mC) com
prando 500 comprimidos
de ecstasy de Paulo Victor
Faust, 27, que trouxe a

droga de Brusque, e tam
bém foi detido. Na delega
cia, o suspeito confessou
ser usuário e disse que a

droga era destinada ao

seu consumo pessoal.
Denúncias indicavam

que o suspeito revendia

ecstasy em festas de músi
ca eletrônica na região. A
mc descobriu que o acu

sado faria urna nova com

pra e montou esquema
para flagrar a negociação
na noite de sexta-feira. Ele

pagaria ao fornecedor R$
6 mil pelas 500 pílulas de

ecstasy. Na academia, fo
ram localizadas mais cem

pílulas. Além das drogas
e do dinheiro, os veículos
dos acusados, urn Palio e

urn Citroen, também foram

apreendidos. Os dois foram
encaminhados ao Presídio

Regional, acusados de trá
fico de entorpecentes.

Abuso sexual

Idoso é acusado
Um homem de 79 anos foi acusa

do de abusar sexualmente de diversas

crianças que brincavam em urn parque
da Rua Valdir JoséManfrini, no Bairro
São Luis, em Jaraguá do Sul, na manhã
de sábado. Uma menina de dez anos

contou a Polícia Militar que o idoso to
cou suas partes íntimas e teria tentado
beijá-la. Dois adultos estavam no local e
confirmaram o crime. As outras vítimas
não foram localizadas pela PM. O sus

peito foi encaminhado aoPresídio.

Violência Doméstica

Agressores são presos em casa
Duas mulheres foram vítimas de

violência doméstica neste final de se

mana e os agressores foram presos
pela PolíciaMilitar. Umamulher de 51
anos teria sido agredida pelo compa
nheiro depois de urn desentendimen
to na noite de sábado, quando foram a

urn baile. A filha da vítima chamou a

PM ao perceber escoriações nobraço e
hematomas no pescoço, por volta das
6h de domingo. A vítima contou que
foi agredida outras vezes nos últimos

três meses, quando o casal passou a

morar junto, na residência da Rua
AdolfoMillnitz, no Centro de Corupá.
O acusado, de 35 anos, foi levado a

Delegacia, pagou cerca de R$ 3 mil de
fiança e foi liberado. O segundo sus

peito de agressão foi encaminhado ao

Presídio. Avítima, de 39 anos, contou
a PM que omarido lhe deu socos, chu
tes e pontapés, na tarde de domingo,
no Bairro Jaraguá Esquerdo. O ho
mem, de 34 anos, foi preso..

EDITAL DE lEILÃO PRESENCIAL E "ON-lINE" DE CASA - IARAGUA DO SUl/SC
local dos lellêes: Auditório Freitas· Praça da liberdade, 130 ·16' andar - cj.1607/1609 -Uaerdade- São Paulo/SPII BradescoSusto

Menino se engasga com tampinha e. é salvo I' leilão: Dia 26/0912013. às llhOO·Valormínimo: RS 2.165.098,00 2" leilão:Dia 10/10/2013. as llhOO· Valormínimo: RS 2.332,093,00
SERGIO VllLA NOVA DE FREITAS, leiloeiro Oficial inscrito na lUCESP sob n' 316, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco
BradescoS/A, promoverá a venda em Leilão (1' ou 2') do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local inlracitados, na forma da lei 9.514/97.localização do
imóvel: laraguá do Sul·SC, Bairro Vila Nova, Rua 457 - Alberto Strebe, 100. Casa, Áreas totais: terr. 1.355m' e constr. 475m'. Matr. 16.700 - RI local. Obs.: O
vendedor providenciará sem prazo determinado a baixa da penhora constante no R.18 da citada matrícula. Venda em caráter Ad Corpus e no estado em que se

encontra.Ocupada. LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEllIiES PRESENCIAL E "ON-UNE": AUDITÓRIO FREITAS, situado na Praça da liberdade, 130, 16' andar, cj.
1607/1609, liberdade, São Paulo/SP. l' leilão: 26/09/2013, às llh, Valor mínimo para venda: RS 2.165.098,00 (Dois milhões cento e sessenta e cinco mil e
noventa e oito reais). 2' leilão: 10/10/2013, às llh (caso não seja arrematado no l' leilão). Valormínimo para venda: RS 2.332,093,00 (Dois milhões trezentos e
trinta e dois mil e noventa e três reais). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao leiloeiro. Da participação "on-Iine": O interessado deverá
eletuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. Para mais informações - tel.: (11) 3117-1000, ramais 108 0.121.
Os intereksados devem consultar o edital completo disponível nos sites: www.lJradeseo.com.brfimoveiS I www.lrllitasleiloeirfl.COlR.br

voluntários, que passaram
informações para desobs
truir as vias aéreas do me
nino. Depois que a vítima
voltou a respirar e a mãe
estava mais calma, uma

equipe foi até a residên
cia da família, no Bairro
Schroeder L A criança foi
levada para o Hospital e

Maternidade Jaraguá para
mais exames: I I ., t , ! I .. I (I

Um menino de nove

meses se engasgou com a

tampa de urna garrafa na

manhã de sábado e chegou
a desmaiar. Amãe da crian

ça ligou para os bombeiros
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Espetáculo que encantou os jaraguaenses deve se

repetir em maio ou setembro do próximo ano.

OcolOrido nos céus que Jaraguá do
Sul presenciou nos últimos dias

deverá se repetir em 2014. Já foi re
servado no calendário de eventos da
Prefeitura de Jaraguá do Sui duas
novas datas para uma possível reali
zação do 2° Festival Marisol de Balo
nismo. O evento trouxe à cidade nove

balonistas, que sobrevoaram a região
central no final de semana. Como pon
to estratégico para que todos pudessem
visualizar os balões, eles escolheram a

Arena Jaraguá. Por lá, eles passaram
em cada um dos voos.

Segundo. o organizador do festival,
Fábio Trisotto, como a expectativa com

a primeira edição ficou. acima da espe
rada, ele revela que uma segunda edição

deve voltar à cidade. "Reservamos com a

Federação de Balonismo e estamos con

firmando uma segunda edição. Nosso

objetivo será trazer a Jru;águá: do Sul 15
balões", afirmou.

.

A expectativa dos organizadores
quanto à receptividade de Jaraguá do
Sul com o festival ficou acima do espe
rado. Segundo Trisotto, apenas noNight
Glow, realizado na noite de sábado, cin
comil pessoas compareceram ao estádio
JoãoMarcatto. "Ficamos extremamente
satisfeitos com a receptividade da cidade
e com a aceitação do público com o even

to", concluiu. Os alimentos arrecadados
durante a apresentação serão entregues
às entidades da cidade. Os nomes serão
anunciados na próxima semana.

Colorido dos balões atraiu centenas de pessoas às áreas de pous� e decolagem

FESTIVAL ENCANTOUPÚBUCO
O Festival de Balonismo atraiu os

olhares dos, jaraguaenses durante três
dias consecutivos. Além de novidade para
muitos, o colorido dos balões no céu emo
cionou. Mas, foi na noite de sábado que
um público teve um contato mais próximo
com a atração, durante o Night Glow.

Acomodado nos braços do pai, o pe
queno Vitor Hugo Hexsel, de dois anos

acompanhou o acender e apagar das
chamas dos balões, que ritmicamente e

constantemente, contagiaram o público.
O brilho nos olhos de Vitor Hugo, no fi
nal do espetáculo, foi à prova de que a

atração agradou a criança.
O pai, Mariano Alberto Hexsel, mara

vilhado, considerou a atração um presen
te para Jaraguá do Sul. "Foi fantástico.

Antes, eram poucas as opções de lazer e
entretenimento que tínhamos na cidade.

Agora, atrações diferentes, novidades,
chegam constantemente", comentou.

Night Glow atraiu cinco mil pessoas ao estádio João Marcatto, sábado

\

ÃRTEFA1rOS DE €IMENT0 F�

· ento produzidos
Artefatos d� �nde alta qualidademateriaiS

(47) 3373-6970
Rua Jorge Czerniewicz, 907 - Czerniewicz I Jaraguá do Sul- se

(41) 3273.5528 I (41� 3371-9438
Rua 8ertha Weege, 2450 - Jaraguá 99 I Jaraguá do Sul - se
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BICAMPEÃO NACIONAL EM JARAGUÁDO SUL
Um dos participantes do 1° Fes

tival Marisol de Balonismo foi à

bi-campeão brasileiro dessa moda

lidade, Luis Silvestre. Ele chegou a

liderar a competição em Jaraguá do
Sul após os vôos da tarde de sába

do, com 4477 pontos, quase 400 a

mais que o segundo colocado, o pi
loto Marcos Paulo, que até a etapa
possuía pontuação de 4086.

Após os vôos de domingo, Mar
cos Paulo assumiu a liderança e ven

ceu a competição. Silvestre definiu a

emoção de voar. "Voar nos traz uma

sensação maravilhosa de liberdade.
É encantador e, ao mesmo tempo,
.quando vemos as crianças, as pes
soas olhando, gratificante", afirmou.
Ele deve representar o Brasil no

CampeonatoMundial de Balonismo,

que acontece em 2014, na cidade de
São Carlo, em São Paulo.

Silvestre ainda deu dicas para

quem deseja iniciar no esporte.
Segundo ele, é necessário persis
tência. "Primeiro, tem que passar a

integrar como ajudante uma equipe
de voo. Daí em diante, é só querer
muito e aprender", informou. Em
presário e proprietário de uma fá
brica de balões para voos e de publi
cidade, ele afirmou 'que cada balão,
mais equipamento custa, emmédia,
R$ 60 mil.

Também participaram do Fes

tival os pilotos Wilson Bitencourt

(3° colocado), Amarildo Tozzi, Davi
lanibelli, Fabio Passos, Edeson

Busch, Rosemilton de Lima e Luiz
Fonseca. Chamas usadas no enchimento dos balões serviram para chamar a atenção do evento

GANHE LJM IPHONEVOCÊTAMBÉM!
Cacfastre.se no site e pordUe.Você aindapode

concorrer nospróximos trêssorteios!

GANHADORESOOSORTBO00DIA11/09:

Dionirde rytoraes•Maníse Kusínski
Rdelis Parey -Ida Bini

FabioVoigt· jefersonVictorde FreêtasSoares
Míc:heleCristinaVendramin .Irani Safanelli
MarceloTurzzi • DaneliseCorreadeOiveira

Conrorraa

28
iPhones!*

Atlavésdo Prbgrama Sempre Mais Brelthaupt.
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MATADOR Atacante Vandré (D) foi às redes nos três últimos jogos do Leão no Catarinense da Divisão de Acesso

Jaraguá goleia e está
na final do turno
CLASSIFICAÇÃO Em atuação segura, Leão do Vale aplica 4 a

O no Curitibanos e se classifica com folga para decidir a fase

Lucas Pavin

Precisando davitória parachegar à final do turno
do Campeonato Catarinense
daDivisão deAcesso, o Sport
Club Jaraguá dominou a

partida e goleou o Curiti
banos por 4 a o, na quente
tarde de domingo, dia 15, no
Estádio JoãoMarcatto.

Os gols jaraguaenses
foram marcados por Ri
cardo (duas vezes), Gui
lherme e Vandré, que ano

tou o seu terceiro tento
com a camisa do Leão em

três partidas consecutivas.
Com o resultado, a

equipe comandada pelo
técnico Mozart se man

teve na vice-liderança da
competição com 20 pon
tos ganhos, dois a menos

que o Internacional de
Lages, que encerrou esta
fase como líder isolado.

"A equipe se portou
muito bem desde o primei
ro minuto. Conseguimos:
fazer um gol logo no iní
cio que facilitou bastante
e deu mais tranquilidade
ao time. Agora vamos nos

Feminino

Primeiravitória doOlympya
. Após duas derro-

tas para o Kindermann
(3XO) e Vasto Verdetzxo),
o time jaraguaense do

Olympya/FURB conquis
tou sua primeira vitória
no Campeonato Catari
nense de Futebol Femini-

no ao derrotar o Beira Rio,
de Itapoá, com um placar
arrasador de 12 a O, neste

domingo (15), no Estádio
João Marcatto. O jogo foi
preliminar do confronto
entre o Sport Club Jara

guá e Curitibanos.

doar nas duas partidas fi
nais e o melhor vai sair
com o título", afirmou o

técnico Mozart Batista.
"Nosso objetivo era ven

cer, não importava o resul
tado se era de 1 ou de 10.

Agora é descansar e pensar
na partida contra o Inter

que tem uma equipe forte,
mas viemos com o intuito
de conquistar o título. Va
mos respeitá-los, mas te

mos que fazer nosso papel
em casa e buscar a vitória
também em Lages", disse o

.

zagueiro e capitão Ricardo.

Agora, o Jaraguá enfren
ta oColorado Serrano, nesta
quarta-feira (18), às 20h30,
no Estádio João Marcatto,
pelo jogo de ida da final. O
campeão do turno será co

nhecido no domingo (22),
em Lages, no Estádio Vidal
Ramos Júnior.

A equipe que somar

mais pontos ao final dos
dois jogos será campeã.
Caso haja empate em pon
tos ao final das duas par
tidas, independentemente
do saldo de gols, haverá
prorrogação de 30 minu
tos e persistindo o empa
te, o Internacional levanta
a taça por ter feito melhor
campanha na competição.

Futsal .

CopaXoxolO/Studio FM
Teve sequência nes- Xoxo lOj'Olipê 9X2 CEEJ

te domingo (15), a Copa (Subz), Xoxo io/Lavan
XoxolO/Studio FM, com deria Bonavita 6X2 Xoxo
cinco jogos sendo realiza- to/Nevasca Alimentos
dos no Beira Rio. Confira (Subn), CEEJ IX1 Alberto
os resultados: Xoxo 10/ Bauer (Subn) e Xoxo 10/
Optica . Safira 2X3 Xoxo CSM OX2 Xoxo io/Lavan
io/Optica Safira B (Sub7)i' .deria.Boaavita.Iêubç).. .... ·

CLASSIFICAÇÃO - TURNO

SG A%

Divisão de Acesso

17 83,3%
19 '79,2%

4° Pinheiros 15 8 3, 24 6 18 62,5%
5" CUritibanos 12 8 4 o 4i 13113 o 50,0%
8' NEC 7 .8 2 1 5 11,18 -7 29,2%
7" Oeste 4 '8 j,. 1 6 7 16 i -9 16,7%, i
8" Bana-BC 4 i8 li li 6; 4 18 , -14 16,7%

11
!

9" � 1 '8 o 7' 0,45 , -45 4,2%

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

Automobilismo

CesarMaba vence etapa do
Catarinense deVelocidade

O jaraguaense Cesar
Maba foi o grande desta
que da região na oitava eta
pa do Campeonato Catari
nense de Automobilismo e

da quarta etapa do Turis
mo Clássico Catarinense
(TCC). A prova aconteceu
no fim de semana, no Au
tódromo Lourenço Schrei
ner, em São Bento do Sul.

O piloto foi o vencedor
na classificação geral, na ca
tegoria TCCA e na segunda
bateria das categorias TCC
A e TCC B. A vitória na se

gunda bateria, aliada ao

quarto lugar conquistado
na primeira bateria, fizeram
de Maba o grande vencedor
da TCC A nesta etapa. A
equipe tem o patrocínio da
Casa das Tintas Maba, Ba
ependi Seguros, Parabrisa
Jaraguá, Impressione e O
COITeio do Povo.

"Foi a estreia do meu

carro novo e tive a felici
.dade de ficar em primeiro
lugar. A sensação de ven

cer foi muito boa, porque o

nosso investimento é gran
de no esporte e sempre es

peramos bons resultados.
A alegria é enorme tanto

pra mim, como para as

empresas que me apoiam
e acreditam no meu tra

balho", disse Maba. Ele
também projetou o futuro
na temporada. "Este ano é

praticamente impossível fi
car campeão desta catego
ria, porque a minha estreia
foi neste fim de semana e só
restam mais duas etapas.
Porém, as corridas servem

como preparação para o

ano que vem, onde preten
do disputar o título de pon
ta a ponta, participando
das dez etapas" completou.

O evento também con

tou com a participação dos
jaraguaenses Alexandro
Spezia (2° colocado - Mar
cas "A"), Paulo Krutzsch
(Desqualificado - Marcas

"13"), Alessandro Coelho
(3° - Stock Car Opala "A"),
Leone Marcolla (9° - Es

treantes), Paulo Maba (12°
- Estreantes), Fernando
Raboch (6° - Estreantes) e
Geovane do Vale (9° - TCC
"A"). Esta etapa contou
com a volta do jaraguaense
Dirceu Rausis, que termi
nou em 10° na geral e em

8° na Marcas "A".

Vil ÓRIA Cesar Maba foi o ganhador da prova da categoria
Turismo Clássico Catarinense, realizada em São Bento
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5 A 4 Em jogo onde
errou muito, ADJ, de
Oitomeia (foto) foi
castigada e acabou

superada em casa

pelo Corinthians

,�boratório ...

�enZI@

ADJ perde se complica na Liga
VENCER E VENCER Agora, para avançar à semifinal, equipe
jaraguaense precisa vencer no tempo normal e na prorrogação

"Sabíamos que o jogo ia
ser decidido nos detalhes e

reahnente foi isso. É dificil

jogar contra uma equipe
que é tão qualificada como

o Corinthians e sair perden
do logo no começo por 2 a

o. Mas temos que levantar
a cabeça, porque tem outro

jogo e se quisermos alguma
coisa, temos que fazer por
merecer", disse o ala Dian.

o jogo da volta desta fase
acontece no dia 30, às 19h15,
no Ginásio do Parque São

Jorge, em São Paulo (SP).
Os paulistas decidem em

casa por terem feito a me

lhor campanha na com

petição até aqui. Agora,
para conseguir uma vaga
na semifinal, a ADJ precisa
vencer no tempo normal e
também na prorrogação.

"Nos próximos dias va

mos descansar e trabalhar,
.

porque temos condições de
vencer lá (São Paulo). Nada
é impossível", completou
Banana. Na noite de ontem,
a equipe entrou em quadra
pela semifinal do turno do

Campeonato Catarinense.
A partida, que iniciou às

20h30, encerrou após o fe
chamento desta edição.

Liga Futsal. Lé, Oitomeia,
Dian eHugomarcarampara
a ADJ, enquanto Paulinho

Japonês, Simi, Alex, Duda
(contra) e Leandro anota

ram para os paulistas.
"Num jogo de alto nível,

não podemos errar como

erramos. Na minha concep-

ção, os cinco gols que to

mamos foram erros nossos.

Falhas capitais, porque bus
camos o jogo, mas não deu

tempo de respirar. Infeliz
mente pagamos por isso no

resultado da partida", des
tacou o técnico João Carlos

Barbosa, o Banana.

Lucas Pavin

Em partida emocionan
e na Arena Jaraguá, a

ADJ (CSMjPré-Fabricarj
MannesjFME) perdeu para
o Corinthians por 5 a 4, sá
bado (14), no confronto de
ida das quartas de finais da

,

CAMPEONATO BRASILEIRO - SERIE B CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A Hipismo
Etapa da CopaNorte

CLASSIFICAÇÃO - RETURNO

P J V E D GP GC SG A%
.' '"

46 22 144 4 43 20 2370

3' Joinvllle +1 40 22 124 6 37 22' 1561 3' Grêmio 37 21114 6 '28 20 '59
4' Paraná Clube-l 39 22 116 5 35 17 18 59 4' Atlético-PR 35 21 9 8 4 35 26 9 56
5° Sport +3 34 22 111 1036 37 -1 52 5° Internacional 34 21 8 10 3 35 29 6 54
6° Avaí +3 34 22 9 7 '6 32 27 5 52 6° Corinthians 30 21 7 9 5 20 11 9 48
7' América-MG -2 34 22 9 7 6 34 30 4 52 7' Coritiba 29 21 7 8 6 25 25 O 46
8° Icasa-2 32 22 102 10 31 39 -8 48 8' Goiás 29 21 7 8 6 22 25 -3 46
9' Boa-2 32 22 8 8 6 20 23 -3 48 9° Santos 28 20 7 7 6 24 19 5 47
10' Figueirense 29 22 9 2 11 38 31 1 44 10° Atlético-MG 28 20- 7 7 6 22 22 O 47
11° Oeste +1 29 22 8 5 9 23 33 -1044 11° Vitória 27 21 7 6 8 27 30 -3 43
12'Ceará +1 29 22 7 8 7 33 28 5 44 12° Fluminense 26 21 7 5 9 25 28 -3 41
13° Guaratinguetá +127 22 8 3 11 24 32 -8 41 13° Flamengo 26 21 6 8 7 22 25 -3 41
14° Bragantino-3 27 22 7 6 9 20 22 -2 41 14° Bahia 25 21 6 7 8 22 28 -6 40
15° América-RN +3 25 22 6 7 9 26 33 -7 38 15° Criciúma 24 21 7 3 11 27 34 -7 38
16° Atlético-GO +3 23 22 7 2 13 22 32 -1035 16° São Paulo 24 21 6 6 9 20 22 -2 38

-'r?�ASA":'Z. .- '�g�'�:"'7�'2�-14J"�1""':Ig-g -rr-wsco -'�"ní1-6 'O··�9""'Z\1�S6-':1"'�g
18' Pa.\(Sandu-2 23 2,26 5 11 24 33 -9 'i8° Portuguesa 22 21 5 7 9 29 34 -5 35
19° São Caetano -2 22 22 6 4 12 28 34 -6 33 cigo Ponte Preta .i6 20 4 4 12 zi 32 -1127

A Sociedade Hípica de

Jaraguá do Sul recebeu no

fim de semana, a primei
ra etapa da Copa Norte
Catarinense de Hipismo
Clássico, que contou com

a participação de atletas

de Jaraguá do Sul, Joinvil
le, Blumenau e Camboriú.
Houve ainda apresentação
dos praticantes do Cen
tro de Equoterapia da As

sociação Jaraguaense de

Equoterapia (AJAE).

Futebol

Copa Interbairros
Na manhã de domingo,

foi dado o pontapé inicial

para a fase oitavas de final
da Sa Copa Interbairros
de Futebol. Confira os re

sultados: Água Verde 2Xl

Nereu Ramos, Barra do
Rio Molha 1X2 Rio da Luz,

Vila Nova 0X5 Santa Luzia,
João Pessoa 2X2 Braço do
Ribeirão Cavalo, Vila La
lau 3xO Centro, Jaraguá
99 2X0 Três Rios do Norte,
São Luís 0X5 Santo Antô
nio e Rio Cerro I e II 2Xl
Estrada Nova.

20 ° Náutico 9 26 2 3 15 10 36 -26 1520" ABC
, 17 22 4 5 13 19 39 -2026

�,I'<l>I"".N_Ili·\ji.L1ll,...;IIA",_;IIl,_1III>·__
IlIa',._OOI&:��tfiit.,..9iM�fteiijllt:����Iltl!\tfit.

23"RODADA

�'lM!i:.lJ.�;\(;,IJttó.I(I$;tt'�I1rn�ljnü.:Q).-OilI'ro1l1t;�.QoI4Ef'16}:
G_(b..(i�rnWttt'g:�Mtfl�oIs;A'W��f(I"'illHlmflf'1tl).},

21h50 - i'SA x Boa Esporte
21h50 - Avaí x Palmeiras
21h50 - América-RN x Joinville

21h50 - Paraná x Pa)'XIndlH'A
21h50 - Bragantino x ABC
ADIADO - Chapecoense x
Rguelrense

19"RODADA Ponte Preta 1xi Flamengo
Criciúma Oxllnternacional

Coritiba 2x2 Bahia

Vrtória 2xl Náutico

Grêmio Oxl Atlético-MG

Santos 1x2 Botafogo

, Líder do C@lPeOnato ,

17/9
19h30 - Ceará x Oeste
19h30 - AUético{lO x São
Caetano
19h30 - Sport x Guaratinguetá
19h30 - América-MG x lcasa

Classificados para a Ubertadores Cruzeiro LxO Atlético-PR

RebaiXã.kispátá aSérIe B Fluminense 2xl Portuguesa
Vasco Ox2 São Paula

Corinthians 1x2 Goiás

PrOfflO\lklospara a�e A

Lanterna do campeonatoRebaixados para a Série C
Lanterna do campeonato
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SEMINOVOS PREMIUM

TERÇA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2013

Caraguá Auto Elite

JettaVariant 2.5 2010
Completo

Tiguan 2.0 T51 2013
Completo

Completo + Teto

JettaVariant 2.5 2011
Completo+Teto

Tiguan 2.0 T51 2012

CompletoAutomático+Coúro

TR44X42012
18milkm

New Beetle 2.0 2008
CompletoAutomático+Teto+ Couro

Ford Edge Limited 2013
AWD

Toyota Camry XLE 3.5V6 2009

Completo

" As fotos externas dos veículos meramente ilustrativas. Faça revisões em seu veículo regularmente.

Promoção válidas até 17/09/2013.
Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitos a

alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito a aprovação
de cadastro. Qualquer percentual de desconto anula a

promoção.

f!CNOJDGlAAJfMÃ "

�JMo .:.so_'.�d�
www.autoelit.e.com.br.
BANCO VOLKSWAGEN

Caraguá Auto. Elite
.

A escolha perfeito
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