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Música
Concerto clássico
feito por jovens
Músicos da Camerata Júnior da
Scar apresentam concerto gratuito
hoje, às 20h, no Pequeno Teatro. No
'programa, músicas populares. l\/ITV .
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Ao estiI Th: Branco

Contra filé de
umjeito especial
Saiba como preparar um delicioso

•
bife à parmegiana, com um

tempero perfeito para saborear
com os amigos. PÃGWA 11
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Massaranduba confirma
O fim do recessó'dej�-�\
DECISÃO Aprovação em segundo turno aconteceu ontem. Município é o quarto-da região a acabar

com as férias do meio do ano. Com isso, apenas Jaraguá do Sul mantém a parallsação das atividades.
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Depois de umatentativa de fuga frustrada, dez detentos do Presídio Regional de Jaraguá foram levados para Joinv·ille. PÁGINA 19
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DO LEITOR

NavoAmanhã
A- Associação Beneficente Novo Amanhã comemorou
.r\.no dia 14 de setembro, 15 anos de atuação efetiva
na prevenção e tratamento de dependentes de álcool e
outras drogas. Desde 1998 a entidade atua socialmente
através de campanhas e palestras de prevenção em es

colas, comunidades de bairro e empresas (la região. No
ano de 2006 iniciaram as obras para a construção da
Comunidade Terapêutica Novo Amanhã, no bairro Rio

"'-.. Cerro III onde mantém os atendimentos em regime de
residência aos dependentes químicos.

A equipeterapêutica multidisciplinar oportuniza a

ampla ação caracterizada pela intervenção nas áreas
da saúde, assistência social, espiritualidade, educação,
cultura e lazer. A equipe é composta por especialistas
das áreas da psicologia, serviço social, medicina e mo

nitor de dependente químico.
A entidade também conta com o trabalho volun

tário de outros profissionais e movimentos ligados
à Igreja Católica que fazem parte da equipe atuante

na entidade. As atividades diárias valorizam o res

peit_o mútuo, baseando-se nos Doze Passos para a

sobriedade, incluindo à atenção individual (apa
rato médico, acompanhamento psicoterapêutico e

aconselhamento), como também coletiva (espiri
tualidade, reuniões terapêuticas, grupos de apoio,
aulas, palestras e lazer). A proposta de residência
é entre seis a nove meses, com cronograma para o

•

contato telefônico, visita familiar na entidade e saí
das do residente visando a reinserção na sociedade.
Através do trabalho, disciplina e espiritualidade, o re

sidente tem a oportunidade de resgatar e fortalecer seu
auto-suporte e mudar seu comportamento ,tm relação
ao vício. Em dezembro de 2012, o Sr. Anibal France
ner assume a presidência da instituição, sendo poste
riormente firmada a parceria com a Casa de Apoio Pe._
Aloísio Boeing. As entidades unem forças em prol do
tratamento de usuários e dependentes de substâncias

psicoativas, pois 'Juntos Buscamos a Sobriedade!'

• ADireção

COTID o
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para fij·edacao@ocOITeiodopovo.com.br

Saúde-

Contratação de
médicos temporários

As inscrições para os médicos interessados em parti-
.

cipar da seletiva de contratação temporária para atender
na rede pública de Jaraguá do Sul iniciam na próxima
segunda-feira, dia 23. Serão contratados setemédicos clí-

.

nicas gerais e ummédico do trabalho. As inscrições serão
feitas exclusivamente naSecretaria da Saúde - Isidoro Pe
dri, 120 - Barra do RioMolha - até o dia 27 de setembro,
das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas. A lista de documen
tos a serem apresentados, bem como os outros detalhes
do processo seletivo, está disponível na página principal

.

do site da prefeitura, www.jaraguadosul.sc.gov.br.

COMENTÁRIO

Qunse40
Não deve ser fácil ser mulher.

Ou ela se atira, não dá mui
ta atenção ao que lhe é "exigido"
como mulher ou se esfalfa para
manter as aparências e "conten
tar" a expectativa alheia. O diacho
é que muitas vezes, malgrado os

ingentes esforços para se manter

na linha, muitos nem as notam ...

Estou dizendo isso, leitora,
com uma página de revista diante
dos olhos. Nessa página aparece
a foto de uma atriz, bem conhe
cida, e sobre a cabeça dela esta

manchete: - "Quase 40. E com

tudo em cima". Depois vinham
os detalhes, tipo ela está chegan
do aos 40 anos mas está bonita,
em forma, brilhante mesmo. Era

só o que faltava. 'Por que não fa
zem o mesmo com os homens,

LUIZ CARLOS PRATES
por que não pegam um camara

da, um desses babões famosos, e
dizem o mesmo? - "Fulano está

chegando aos 40 e está nos trin

ques ...
" Claro que não vão fazer,

e as próprias mulheres não dei
xam. Um homem aos 40 anos é
um "bebê", uma mulher aos 40
anos é uma coroa, não é assim

que dizem ou diziam? E isso

para não dizer pior ...
Algumas feministas ficam

furiosas quando digo que o que
lhes acontece em relação à bele-

• Remédio
Fernando Henrique Cardoso chegou à Academia

Brasileira de Letras, merece. Sujeito simpático, educa
do, culto, tem valor, esse vale naAcademia. E ao assumir

disse, entre outras frases, que - "O impórtante na vida é
ser curioso, e eu sou curioso". Ser curioso é sinônimo de
estudar sempre, buscar saber mais de modo constante.

De fato, isso mantém viva a chama da boa personalida
de, da imagem interessante, da saúde, enfim, da cabeça e
do corpo. Todos podem, poucos, todavia, "tomam" esse
remédio, por isso o FHC é o que é....

.+ Eles
Meu leitor João L. "de Taubaté, SP, pergunta-me

o que acho dealunos de faculdade que se comportam
como se ainda estivessem no colégio. Acho O· óbvio,

za e aos maus tratos dos homens
é culpa delas. E é. Bom, não va
mos longe, quantas vezes já falei
aqui de ver casais no shopping,
elas arrumadíssimas, eles mo

lambentos, saem de casa de má
vontade e como estão. Por que
elas permitem isso? Ai delas que
digam - Vocêvai sair assim? Eles

sempre fazem isso quando vêem
a mulher arrumada e perigosa
mente interessante para os olhos
de outros homens. Inseguros!
Mas, insisto, a culpa é delas.

Eles dizem como as querem,
elas os aceitam como eles são;
eles dizem não, elas dizem sim,
senhor! Não pode dar certo, mas
essa é também a educação que as

famílias dão, desde cedo, às gu
rias. Não se queixem. Mudem!

João, são dengosos imaturos que foram "feitos" assim
pelos pais. E de fato são criançolas, mas todos metidos
a espertos, malaridros, isso e mais aquilo. Basta olhar

para o modo como se vestem para que tudo já se expli
que na hora: tênis ou sandálias, quando não chinelos
de borracha, bermudões, bonés, camisetas surradas,
tatuagens, óculos espelhados, uns trouxas, enfim. Ver
gonha zero, e futuro dois zeros ...

• Falta dizer
Perguntinha rápida: você acha que dá lucro ou des

pesa para aempresa que o contrata e paga? Se for lucro,
parabéns, emprego garantido. Se for despesa, vá prepa
rando o currículo; a qualquermemento vão lhemostrar
a porta da danação, a da rua... É bom que o funcionário

seja quase tão indispensável à empresa quanto a vaga
de estacionamento garantida para o chefão... .

BANCÁRIOS ENTRAM EM GREVE.
O Sindicato dos Bancários em Jaraguá do Sul aderiram
parcialmente à greve da categoria. A paralisação começou ontem
nas agências do ltaú, Santander e do Banco do Brasil da cidade.
Funcionários das demais'instituições ainda não haviam confirmado
a adesão. O sindicato não tinha um número definido de pessoas
que cruzaram os braços. Os atendimentos em algumas dessas
agências poderá ficar comprometido. Os serviços nos caixas
eletrônicos permanecem. Segundo o diretor jurídico do Sindicato
dos Bancários de Joinville e região, Odilon Fernandes, a classe
reivindica um reajuste salarial de 11,93%, participação de lucros
com três salários e mais um fixo de R$ 5,5 mil, além de um piso '

inicial de R$ 2,8 mil. Na região estão filiados 402 profissionais, que
representam 76% da categoria. Alguns funcionários do Correios de
Jaraguá do'Sul também estão paralisados.

LOTERIAS
LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1384
04-10-11-18-19_
27 - 30 - 32 - 45 - 49
54 - 56 - 58 . 65 - 69
70 - 71 - 90 - 92 - 97

QUINA
SORTEIO Nº 3294
01 - 28 - 47 - 50 - 55

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04798
1 º 91.195 250.000,00
2º 39.441 17.100,00
3º 36,785 16.600,00
4º 36.711 16.100,00
5º 20.327 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1531
12 - 13 - 24 - 41 - 42 - 44
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* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal, sendo
de inteira responsabilidade de seus autores.

o Correio doPovo utiliza papelproduzido apartir de
jantes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a iriformação. Passe estejornalpara outro leitor.

Agricultura
Campanha de
mudas frutíferas

Atenção
Defesa Civil
faz alerta

A campanha de mudas frutíferas e arbóre
as destinadas aos agricultores de Jaraguá do
Sul começou essa semana. As encomendas
devem ser solicitadas ligando para 2106-8114
ou pessoalmente na Secretaria de Agricultura
- RuaÂngelo Rubini, 600 - Barra do Rio Cerro
- até 18 de outubro. Já os pedidos grandes de
uma só variedade, deverão ser realizados até
dia 9 de outubro. Serão comercializadas 400
variedades. São mais de 200 frutíferas - como

ameixeira, abacateiro, goiabeira, jaqueira, li
moeiro, mangueira, pessegueiro e romanzeira,
por exemplo - e quase 200 arbóreas, com acá

cia, cabreúva, canela, chorão e paineira entre

elas. Os preços variam de R$ 4 a R$ 390 - de

pendendo da espécie e do tamanho da muda.

A Defesa Civil de Jaraguá
do Sul alerta para a atenção
dos moradores em áreas altas
e perto derios sobre a previsão
de chuva forte entre hoje e do

mingo na região. Os acumula
dos previstos são de 100 a 200

milímetros em média, podendo
chegar até 300 mI. O motivo é
-o deslocamento de uma fren
te fria vinda pelo Sul. Além da
chuva há previsão de rajadas de
vento de 60 a 70 km/h, tempo
ral isolado e descargas elétricas.
Em caso de emergência, o tele
fone da Defesa Civil é o 199.

EDITORIAL

Mudança no trânsito
Direcionar ações para a melhoria

da mobilidade urbana é uma ta

refa que faz parte do compromisso dos

agentes públicos. Além disso, por causa
da corriqueira falta de respeito às leis
exercidas pelos usuários do trânsito, as
lideranças assumem também um papel
educativo.

Fomentar programas que levem às
escolas orientações de como respeitar
as regras existentes ou que estimule
a população a refletir sobre o compor
.tamento e violência resultante de ati-
tudes erradas, contribui para germinar
ações mais humanizadas e de respeito
"à vida.

Nessa semana em que são desenvol
vidas ações voltadas ao trânsito, nada
como cada indivíduo fazer uma análi
se crítica de seu comportamento como

usuário. Essa reflexão vai mostrar que
sempre aprendemos algo novo quando
estamos nas ruas.

Hoje, uma das ações direcionadas a

esses eventos é do movimento um dia
sem carro. A mobilização é simbólica,

mas pode influenciar muitas mudan

ças de comportamentos. Numa cidade
como Jaraguá do Sul, em que a frota
de veículos alcançou 100 mil unida
des, quase a própria população (152
mil pessoas), dar um tempo para o car

ro proporciona uma nova experiência
para o morador.

"
Mudar os hábitos também pode ajudar
a deixar o trânsito mais humanizado.

É fácil encontrar filas de veículos com
apenas o motorista dentro indo'para o

mesmo senfido, A ação do dia sem car

ro quer estimular as caronas solidárias.
Quantas pessoas deixariam de ir com os

veículos próprios se tivessem a chance de
dividir o trajeto com mais alguém. Sem
falar das opções do uso da bicicleta e até
do ônibus. Mudar o hábito também pode

. ajudar-a deixar o trânsito mais humani
zado e menos estressante.

vod JÃ FORMA
SEUNEGáC
FORMALIZE

OFICINA SEI
PLANEJAR

- . -
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IIE um debate
democrático"

A coluna dá início hoje a uma

.1"\série de entrevistas com os

vereadores de Jaraguá do Sul. A
cada semana, um parlamentar será
convidado a participar. O primei
ro entrevistado foi Amarildo Sarti,
nascido em Corupá. Ele chegou a

estudar teologia, mas depois abdi
cou do sacerdócio. É formado em

Estudos SOCiais e pós-graduado em
Metodologiae Gestão. Iniciou na

vida pública no ano de 2005, como
secretário de Desenvolvirríento Ru
ral edeDesenvolvimento Econômi
co, no governo de Moacir Bertoldi

(PR). Em 2008, foi eleito vereador
com 1.345 votos, tomando-se o

primeiro eleito pelo Partido Verde
em Jaraguá do Sul. Em sua segun
da eleição, ano passado, sagrou-se
novamente vitorioso, conquistan
do 2130 votos. Entre as platafor
mas defendidas pelo verde estão a

preservação dos. recursos naturais
e a educação como fonte de trans

formação social. Sarti também tem

como bandeira a agricultura fami
liar e o desenvolvimento sustentá
vel. Veja a entrevista em vídeo no

www.ocponline.com.br.

o senhor é autor de um

projeto de lei queprevê o cha
mado PSA - pagamento por
serviços ambientais. Até hoje
o texto aindanão foi normati
zado. O que está faltando?

Sarti - Este projeto está sen
do reavaliado pelo Ipplan, por
que nós precisamos normatizar
de onde sairão os valores e que
valores serão esses. O promotor
Alexandre Schmidt dos Santos,

.

do Meio Ambiente, tem coorde
nado este trabalho buscando al
ternativas para que ali na frente
venha vigorar essa iniciativa em

um acordo bastante amplo.

o meio ambiente e evitar o cresci
mento desenfreado para garantir
qualidade de vida.

Como tem visto o esforço
do governo Dieter Janssen
no sentido de encontrar uma

nova solução para o lixo, in
cluindo a queimade resíduos?

Sarti - Enxergo com bons
olhos. Jaraguá tem mesmo que
buscar

<'
alternativas. Empresas

podem colocar à disposição do

município esses aparelhos técni
cos sem ônus para o município,
que vai arcar somente com a de

posição neste local. Há condições
até de fazer parcerias diferencia
das. Por exemplo, uma das solu

ções para a Codejas seria adminis
trar o lixo, fazendo uma parceria
público-privada com tuna empre
sa. É uma questão de chamar as

pessoas que querem investir nes
se setor e conversar, não precisa-

.

mos pensar em soluções só com

dinheiro público. Há condições
de fazer diferente e o prefeito atu
al tem estas condições:

.,

Que tipos de serviços de
vem receber o beneficio?

Sarti- Todos os serviços. que
visam à preservação ambiental.
Isso fará com que Jaraguá do Sul
dê um passo para frente no sen

tido de melhorar as condições de
vida da sociedade. Um exemplo é
na manutenção das áreas de terra
nasmãos de algumas famílias agri
cultoras. Em média, as proprieda
des rurais de Jaraguá do Sul têm
10 hectares. Se nós conseguirmos Ao que credita o índice de
manter isso, nós aliviamos o custo apenas 6% de reciclagem no

operacional da Prefeitura. Ao con- município? A falta de educa

trário, se lotearmos essa mesma ção é o principalproblema, ou
área de 10 hectares, teremos mais o poder público, ao longo da
de 200 lotes de 320 metros qua- história, tambémé culpado?
drados. Se em cada lote desses ti- . Sarti- Acho que não falta
véssemosum casal e duas crianças, educação para população, e o

teríamos cerca de 400 crianças. Só Poder Público também. não tem

com elas, o custo, vamos ficar na tanta culpa neste instante. O lixo

educação, seria milionário. Não es- sempre foi relégado a segundo,
tau dizendo que Jaraguá não pode quinto plano. Tenho visto neste

crescer, mas precisamos preservar governo um esforço para apri-

SEXTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2013

EDUARDO MONfECINO

morar o trabalho no setor. A
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico começa a formatar

alguns projetos de trabalho no

empreendimento da reciclagem.
Os pontos de entrega voluntária
que a Prefeitura planeja são o pri
meiro grande passo no sentido de

. fazer com que a população saiba
o que fazer com estesmateriais, e
que os recicladores possam estar

trabalhando em cooperação com

o serviço público. O povo de Jà
raguá do Sul não é mal educado,
apenas não tem ainda um local

adequado para fazer o descarte.

Uma das soluções para a

Codejas seria administrar o lixo,
fazendo uma parceria público
privada com uma empresa.

Então o senhor apoia a

iniciativadaPrefeitura de im

plantar um depósito perto da
Arena?

Sarti- Abraço e apoio muito.

Como explica, sendo um

dos autores do projeto, a vo
tação em que foi rejeitado o

fim do recesso na Câmara de
Vereadores de Jaraguá?

Sarti- São visões diferentes
sobre a forma de como o Legisla
tivo deve funcionar. Eu respeito
a posição dos vereadores que se

posicionaram contrários à extin

ção do recesso. Eu tenho posicio
namento oposto, acho que nós
não precisamos deste recesso.

Eu particularmente sempre te

nho trabalhado em julho e então
acredito que no papel não precisa
existir recesso também.

Mas houve uma questão
de ego pelaautoria do texto?

Sarti - Penso que não. Acredi
to que eles votaram realmente pela
manutenção do recesso. Eles têm
um posicionamento, eu tenho ou

tro. É um debate democrático.

E quanto àpossibilidade de
aumento devagas naCâmara?

Sarti - Meu partido é a favor
do aumento do número de vere
adores, da participação efetiva,
democrática em qualquer esfera.
Mas, no caso nosso de Jaraguá do
Sul, nós temos uma clareza, não
vamos contra o que a comunida
de quer. Nós acreditamos que a

participação efetiva da comuni
dade através de mais elementos
dentro do Legislativo

é

sempre
bem-vinda, mas aumento de cus
tos, não. Se houver aumento para
19 com a extinção do salário de

vereador, nós somos favoráveis,
Se rião, somos contra.

O senhor está defendendo
a extinção do salário para o

vereador? ,

Sarti- Seria favorável a uma

forma diferente. Poderia estipular
uma ajuda de custo por sessão, de
R$ 300 (daria uma média de R$
2-400 ao mês, hoje o salário é de
R$ 9.200). Seria favorável a uma

revisão disso tudo e não onerando
mais o contribuinte.

ACâmarajá consumiu R$
5milhões este ano, temmuita

gordurapara cortar?
Sarti-Muita coisa para cortar.

Eu tenho tido esta preocupação
no nosso gabinete evitando via

. gens, pensando sempre no que é

profícuo para comunidade.

o povo de Jaraguá do Sul não

é mal educado, apenas não

tem ainda um local adequado
para fazer o descarte.

O vereador tem adotado
uma postura independente,
com bom senso eu diria. Mas
o mais comum é que a oposi
ção adote o lema de 'quanto
pior melhor'. Não é uma. ir-

'.

responsabilidade?
Sarti- A sociedade cobra de

todos os seus representantes o

melhor para o conjunto da cidade.
E eu vejo o seguinte, a diferença
de 17 mil votos que o Dieter fez
sobre a Cecília deve ser respeita
da. A comunidade não tá pedin
do que eu faça do meu dia a dia
como político um palanque de
debates negativos. A comunidade

pede uma busca de soluções diá
rias, juntamente com quem, com
o prefeito. Ele pode não ser o pre
feito em quem eu votei, mas é o

meu prefeito. E eu tenho que fazer

junto com ele o melhor trabalho

possível para Jaraguá do Sul. É
uma forma de dar resposta para a

comunidade que elegeu o prefeito
e me elegeu também.
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Pressão pela se-IIo
o vice-prefeito Jaime Negherbon (PMDB),

e o assessor de gabinete Sebastião Camargo
(PT) aproveitaram a ida para capital para confir
mar com o deputado Carlos Chiodini (PMDB) se
as obras de revitalização dá SC-no, trecho de 12

km que liga Jaraguá até Pomerode, vãomesmo co-

meçar em outubro. Os envelopes foram abertos, a
empresa vencedora já foi conhecida, é só começar
a obra, garantias dadas pelo Secretário de Obras,
ValdirCobalchini, afirmou o deputado. Jaime, que
vinha criticando o governo do Estado pela demora
da obra, saiu otimista do encontro.

Obras na Epitácio
Presidente do Ipplan, Benyamin Fard, já

entregou o projeto de revitalização da Epi
tácio Pessoa ao Urbanismo. As obras agora
dependem também da Diretoria de Trânsi
to. O projeto prevê a_ implantação de faixa

preferencial para ônibus, o alargamento da
ciclovia e o fim do estacionamento.

Novas vias com faixa
O Ipplan tem prazo até dezembro para en

tregar projeto de revitalização das ruas Bernar
do Dornbusch e Waldemar Grubba. As duas
vias seguirão padrão planejado pelo governo,
com faixas preferenciais e ciclovia.

Tributos
A iniciativa é inédita no país e ganhou des

taque no 9° Encontro Nacional de Inteligência
Fiscal em Brasília. A Procuradoria Geral do Es
tado de Santa Catarina vai cobrar empresas de
vedoras de tributos por meio de ações judiciais
que pedem a penhora de parte dos pagamentos
recebidos através do cartão de crédito.

Gol de placa
Deve acontecer na próxima terça-feira a

filiação de Romário ao PR Embora a sigla
não confirme, o acerto foi fechado esta se

mana. O PR quer lançar Romário ao Sena
do no Rio. Ele aparece em primeiro lugar
em uma pesquisa encomendada pela sigla.

Fomento ao turismo
Valdir Walendowisky, presidente da

Santur, foi recebido ontem pelo prefei
to Dieter Janssen (PP) e o presidente da

Fundação Municipal de Esporte e Tu

rismo, Jean Leutprecht (PCdoB). O vi
sitante conheceu os projetos do municí

pio para fomentar o turismo e prometeu
apoio na divulgação de grandes eventos,
como o UFC e a Schützenfest,

É voz corrente na Prefeitura de Guaramirirn:

gastos da Secretaria-de Infraestrutura em obras e

serviços extrapolaram os valores orçados para 0-

ano em janeiro. Aliado a uma queda nos repasses
federais por conta do Fundo de Participação dos

Municípios, como ocorreu com Prefeituras de todo
o país, o orçamento acabou irremediavelmente

comprometido, obrigando a cortes que atingiram
todas as secretarias, inclusive Saúde e Educação.

Caixa raso

Em pauta
A volta das regiões metropo

litanas de Santa Catarina começa
a ser discutida na Assembleia Le

gislativa. Elas foram extintas pelo
ex-governador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB), alegando fun

ção conflitante com as SDR's cria
das por ele em 2003. Porém, sem
nenhuma autonomia adminis
trativa e financeira e, ainda, com
abrangência geográfica bastante
reduzida. Exemplificando, as re

giões metropolitanas deliberam
sobre projetos de interesse direto
de 30 ou mais municípios. _

-"

POI1TICA
SEXTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2013

DECONT

Pois é
Medida Provisória 191/13 assinada pelo governador Raimundo

Colombo (PSD) e aprovada pela Assembleia Legislativa, estipula o
valor de R$ 0,30 per capita para uso dos municípios em consultas e

exames. Sendo assim e comparando, não há como reclamar da mais
que defasada tabela de preços pagos pelo SUS.

Aprenda
•

a negociar.
Curso Negociações Eficazes
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Sem recesso em Massaranduba
DECISÃO CERTA
Diferente de Jaraguá
do Sul, vereadores
do município definem

o encerramento da

paralisação de julho

Carolina Veiga

Para um plenário vazio, os ve
readores de Massaranduba

aprovaram, na sessão realizada
na noite de ontem, os projetos
de alteração ao Regimento Inter
no da Câmara e a Lei Orgânica
n? 001/2013. Dessa forma; fi
cou instituído o fim das férias
de julho para os parlamentares
municipais. O projeto foi apro
vado por seis votos favoráveis.
O único contrário à alteração
foi Geraldo Michelluzzi (PR). O
vereador Osnir Ronchi (PP) não
compareceu à sessão.

Massaranduba foi o primeiro
município da região a apresentar
a proposta para o fim do recesso

parlamentar. Os projetos foram

apresentados pelos vereadores
Mauro Bramorski (PSD), Silvio
Mainka (PSDB) e Suzane Reinke

PLACAR Decisão teve seis votos favoráveis ao projeto e o contra de Geraldo Michelluzzi (D)

(PSDB), ainda no dia 4 de fe
vereiro. Agora, 'com a aprova
ção, as sessões legislativas no

município acontecerão de 10
de fevereiro a 31 de dezembro e

os vereadores passarão a ter 30
dias de férias. Anteriormente, o
período era de 55 _gias.

O vereador Michelluziman
teve a posição manifestada na

priméira votação e disse ser

LÚCIOSASSI

EXECUTIVO Como medida de redução de gastos, atendimento na

Prefeitura será das 7h30 às 13h30 a partir do dia 30 de setembro

contrário ao fim do recesso.

Além de alegar que a pauta é
inconstitucional, ele disse que
o período é utilizado para que
o vereador tenha possibilidade
de ampliar o contato com os

eleitores. "Mantenho meu voto

contrário por entender que o

recesso não é férias. É uma opor
tunidade de o vereador procurar
os eleitores para conhecer suas

necessidades, a exemplo do que
acontece com os deputados fede
rais", concluiu.

Um dos autores da propos
ta, Silvio Mainka, salientou

que o vereador não peide ser

comparado ao trabalhador
comum. "Não podemos ser

igualados ao trabalhador re

gistrado. Ternos data para de

socupar os cargos", salientou.

Recesso na região
CORUPÃ
Foi o primeiro município da região
a aprovar a redução do período de
recesso parlamentar, com o fim das
férias de julho. A votação ocorreu

em 12 de agosto e a alteração
foi aprovada por unanimidade. O
recesso foi reduzido de 90 para 45
dias e passa a valer em 2014.

SCHROEDER
Fim do recesso parlamentar do
mês de julho foi aprovado em 19
de agosto. Porém, os vereadores
continuam a ter 45 dias de férias.
Os 15 dias de férias em julho foram,
na verdade, transferidos para o

início do ano. O período legislativo,
que iniciava dia 20 de janeiro,
começa a partir de 4 de fevereiro.

JARAGUÁ DO SUL
Foi o único município da região
a rejeitar a proposta de reduzir o
recesso parlamentar do.mês de
julho. Votaram contra oproieto os

vereadores Ademar Winter (PSDB),
João Fiamoncini (PT) e Pedro Garcia
(PMDB). O presidente José de Avila
(PSD) se absteve da votação.

GUARAM.RIM
A votação ocorreu em 5 de setembro
e o fim do recesso parlamentar no mês
de julho foi aprovado por unanimidade.
Além do fim das férias no meio do
ano, os vereadores reduziram o

período de 45 para 30 dias.

Guaramirim

Prefeitura vai funcionar em turno único
Decreto assinado pelo pre

feito de Guaramirim Lauro
Frôhlich, ontem, determina

que a partir do dia 30 deste
mês de setembro a Prefeitu
ra passe a cumprir seis horas
ininterruptas de expediente,
das 7h30 às 13h30,

Exceto as escolas da rede

municipal de ensino, que não
serão afetadas pela medida, e
serviços terceirizados como a

coleta de lixo, toda a estrutura

de secretarias passa a traba
lhar em turno único, inclusive

a saúde. Porém, neste caso,

segundo o secretário de Ad

ministração e Finanças, De
nilson Weiss, ainda não está
definido o organograma de
atendimento ao público.

A meta, segundo Weiss,
é economizar com água, luz,
aparelhos .de ar condicionado
e combustíveis, por exemplo,
incluindo a frota da Secretaria
de Obras, porém ainda não se

projetou o impacto disso no

orçamento do município.
Em horas extras, disse- o

secretário, proibidas desde o

início do ano, exceto em ca

sos plenamente justificáveis,
a economia média tem sido de
R$ 35 mil mensais. Por conta
de queda na arrecadação de
recursos federais e estaduais
e de dívidas globais dó gover
no passado, calculadas em R$
14 milhões, segundo levanta
mento feito pela Secretaria
de Finanças há cerca de dois
meses, o prefeito determinou
uma economia global de R$ 6
milhões até dezembro.
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Campanha divulga Feirão

..-;---------. r
VOCÊ SABE PARAo;;DEVAI

TODO o DINHElRODOSSEUS
�

I

Olançamento dos víde
os e de toda a campa

nha do Feirão do Imposto
2013 ocorre nesta sexta

feira às 14h30min, no

Centro Empresarial de Ja
raguá do Sul, durante a re

alização da 9a Assembleia
Geral do Conselho estado
do -Jovem Empreende
dor. O evento reúne mais
de 150 jovens de todo o

Estado, e vai marcar uma
mobilização online em

torno da conscientização
para a redução da carga
tributária nacional. Mar
celo Noronha, presidente
do Cejesc, assinala que a

campanha 2013 do Fei
rão do Imposto será um

marco para o movimento.
"Formamos o movimento
mais capilarizado do País,

com a participação ativa

de mais de 1.000 jovens
de mais de 50 municípios.
Acreditamos que esta

campanha irá se espalhar
em prol do Movimento
Brasil Eficiente", diz No

ronha. Para instigar o pú
blico, uma peça da cam

panha está instalada no

hall de entrada do Centro

Empresarial (foto).
RONALDO coRR!A

-

Meta é ter
IOOmil
assinaturas

De acordo com o dire
tor estadual do Feirão do

Imposto, Tiago Coelho,
a meta é superar 100 mil
assinaturas somente em

Santa Catarina. "A discus
são sobre a quantidade de

impostos pagos pelos bra
sileiros sempre foi a nossa

bandeira, e, certamente,
conquistamos um grande
passo com a promulgação
da Lei 12.741, de dezem-

- bro de 2012, que obriga
da os estabelecimentos a

apontarem porcentagem
de impostos nas notas

fiscais. Mas a conscienti

zação e a mudança na ges
tão dos recursos ainda são

<,

necessárias. Por isso, levar
as propostas do Movimen-
to Brasil Eficiente (MBE)
para votação no Con

gresso e assim convencer

o governo federal é nosso

objetivo agora", explica.

L

Anuário industrial \

A Fiesc lança nesta gistrados em 2009, para
sexta-feira o Santa Ca- 34,1% em 2010 (último
tarina em Dados 2013, dado disponível). Já a in

publicação que reúne as dústria de transformação
principais estatísticas re- foi responsável por 22,5%
lativas à economia cata- do PIB estadual, a segun
rinense. No livro consta da maior participação do

dados como o desempe- Brasil. A primeira é do
nho do comércio interna- Amazonas, com 33,9%, e
cional, o comportamento a terceira é do Rio Gran

da indústria, osprincipais de do Sul, com 21,3%. "As
números sobre geração de estatísticas revelam uma

empregos, arrecadação região consolidada em

de tributos e dados regio- sua vocação empreende
nais. A edição deste ano dora e com alto potencial
mostra que voltou a subir de desenvolvimento",
a

-

participação da indús- afirma Glauco José Côrte,
tria no PIB estadual. A fa- , presidente da FIESC, na
tia passou dos 32,8%, re- apresentação do anuário.

Você, tranqullo,

(47) 3370 ...0212

INOICE PERlooo

Namira do Procon SElIC +9,0% 28.AGOSTO.2013

Por fazerem os clientes esperarem na fila
TR +0,06% 19.5ETEMBRO.2013

CUB 1.300,16 SETEMBR-0.2013
além do tempo previsto no Código de Defe- BOVESPA -1,09% 19.5ETEMBRO.2013

sa do Consumidor e de outras leis munici- NASDAQ +0,15% 19.5ETEMBRO.2013

pais e federais-, bancos de Jaraguá do Sul já AÇÕES PETR4 17,85 -2,19%
VALE5 33,20 +0,76%

receberam o equivalente a R$ 500 mil em BVMF3 12,36 -2,14%

multas. A informação é do responsável pelo POUPANÇA 0,4828 20.SETEMBRO.2013

órgão, Luís Fernando Almeida. De janeiro COMMOOITIES

a início de setembro, o Procon recebeu em PETRÓLEO - BRENT +1.,41% US$12,620

seus guichês de atendimento 3.783 reclama-
OURO +0,03% US$ 1367,780

ções em neste período já foram finalizados CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

cerca de 800 processos administrativos con- DÓLAR COM. 2,2000 2,2015 ·+0,33%

tra empresas que lesaram consumidores. A DÓLAR TUR. 2,1300 2,2700 -1,73%

notícia boa é de que deste volume sobram
EURO 2,9794 2,9806 +0,94%

200 processos que buscam solução.
LIBRA 3,5291 3,5309 +0,13%

Indústria de SC
mais confiante

Economiamelhora,
garanteFGV

Não é certo que a recuperação seja plena no
segundo semestre, mas o Instituto Brasileiro de

Economia, ligado à FundaçãoGetulioVargas in
forma que o Indicador Antecedente Composto
da Economia aumentou 0,9%, em agosto, ao al
cançar 125,2 pontos;Aalta ocorre após reduções
de 2,2% em julho e de 0,3% em junho, aponta
os dados apurados em conjunto com The Con

ference Board, instituição internacional de pes
quisas de negócios. Conforme a medição, cinco
dos oito componentes influenciaram esse avan

ço do índice que mostra as tendências da eco

nomia no curto prazo. A alta em agosto sinaliza
para umamelhoria do quadro noúltimo trimes
tre do ano, mas a recuperação vai depender do
comportamento tanto do mercado doméstico

quanto da evolução da demanda externa.

Os industriais catarinenses es

tão mais otimistas com o futuro
da atividade econômica, segundo
pesquisa feita pela Fiesc em par
.ceria com a Confederação Nacio
nal da Indústria. Em setembro, o
índice de confiança do empresário
catarinense ficou em 53,5, contra

51,9 em agosto. O resultado está
alinhado com a pesquisa nacio

nal, que indica 54,2 em setembro,
contra 52,5 no mês anterior. Já o

indicador da expectativa específica
para os próximos seis meses che

gou a 56,9, contra 55,6 em agosto.
O índice varia de o a 100 e indica

confiança quando está acima de 50.

Cresce procura por serviços
Os serviços no Brasil registraram em

julho um crescimento de 9% na receita no
minal em comparação com o mês anterior
- com o ajuste sazonal. Segundo a pesquisa
divulgada pelo IBGE, na comparação com

-

junho de 2012 os serviços apresentaram
variação positiva de 8,9%. No acumulado
de 2013, a receita cresceu 8,6% eno acumu-

:

lado de 12 meses obteve elevação de 8,8%.
,

Em Santa Catarina, a receita cresceu 14,2%
na comparação com junho. Seguindo a ten
dência de alta de todas as unidades da fede

ração, excetoSergipe que verificou queda de
1,9%. No acumulado do ano a receita nomi
nal subiu 10,4% e a variação acumulada em
12 meses fechou num aumento de 9,3%.
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Cooper abre 200 vagas
para as .Iojas de Jaraguá
EMPREGO São oferecidos

cargos de repositor,
caixa, atendimento em

padaria e serviços gerais.
Interessados devem

procurar a Metha RH.

Da Redação

1\ Cooperativa de Produção e

rtAbastecimento do Vale do

Itajaí (Cooper) está com 200 va

gas abertas para atuar nas unida
des de supermercado que foram

adquiridas da rede Breithaupt,
emJaraguá do Sul. São oferecidos
cargos de repositor, caixa, atendi
mento na padaria, açougue, frios
e serviços gerais. Os interessados
devem procurar aMethaRH para
fazer a inscrição (veja quadro) até
o dia 30 de setembro.

A Cooper assume as unidades
a partir do dia IOde outubro. Fo-

,_.", _.

CENÁRIO Cooper vai implantar modelo usado em unidades como Indaial

ram adquiridas as filiais exis
tentes no Centro, Jaraguá Park
Shopping,VilaNova,ÁguaVer
de e Barra do Rio Cerro.

Para a Cooper, a oportuni
dade está alinhada ao plane
jamento estratégico de expan

são, iniciado nos últimos anos.

"Nosso foco é o crescimento em

regiões próximas de Blnme

nau. Como Jaraguá do Sul tem
características culturais e eco

nômicas muito similares às do
Vale do Itajaí, esperamos poder
disseminar o modelo do coo

perativismo e tornar a Cooper

uma referência também nesta

região", afirma o diretor-presi
dente, Hercílio Schmitt. A Coo
per já tem cinco lojas em Blu

menau, duas em Indaial (foto),
uma em Rodeio e uma em Ibi

rama. Novos projetos estão em
andamento em Blumenau.

Dólar

Ministro não vê prejuízos para as exportações brasileiras
O dólar a R$ 2,18 não trará

prejuízos para as exportações
brasileiras, disse ontem o mi

nistro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior,
Fernando Pimentel, que consi

dera "bem estruturada" a pauta
de exportações do país.

"Evidentemente, o realmais
desvalorizado ajuda mais, mas
não há prejuízo para nossas ex
portações com essa cotação de

R$ 2,18, de R$ 2,20. Há pouco,
a moeda americana era nego
ciada a R$ 2,21", lembrou.

Na terça-feira, o Federal Re-

serve (Fed, o Banco Central dos
Estados Unidos) decidiu man

ter o programa de estímulo à
economia americana, redu

zindo a tensão nos mercados

e a valorização do dólar. Isso

deu alívio ao mercado, que
vinha sofrendo com a migra-

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
'Comarca de Jaraguá do Sul / 2ª Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP: 89.259-

300, Jaraguá do Sul-SC
E-mail: jaragua.civeI2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Ezequiel Schlemper
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS

Ação Monitória nQ 036.10.007445-1

Autor: Cooperativa de Crédito Rural com Integração de Schroeder

{Cresol Schroeder)
Réu: José Oldair Neckel da Silva e outro

Citando(a)(s): Maria Ester Neckel da Silva, brasileiro(a), Casada com Valdi

vi no, RG 4.099.313, CPF 038.628.039-88, Tifa Brunhs, snQ, (Esposo Valdivi

no), Guarani, Fone (047)8873-0966, Massaranduba-SC. Valor do Débito /
Descrição do(s) Bem(ns): R$ 11.772,30. Data do Cálculo: 29/06/2010. Por
intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente
em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, nesteJufzo de

Direito, tramitam os autos .do processo epigrafado, bem como CITADA(S)
para efetuar(em) o pagamento do montante exigido ou a entrega da coi

sa reclamada ou oferecer(em) embargos, em 15 dias, contados do trans

curso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento

do pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 1.102-c, § 1Q, do

CPC). ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo marca

do constituir-se-à de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.102-c,
do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros,
foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e

publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 12 de agosto de 2013.
• s l • c, I

ção de capital para os Estados

Unidos, em busca de rendi

mento mais seguro.
Para Fernando Pimentel, a

decisão não deve trazermudan

ças significativas para o Brasil.

"Somos um país atrativo para o

investimento internacional."

Blumenau

Vagas para
vigilantes

AUnidade Móvel do Sistema
Nacional de Empregos/Posto
de Blumenau em funcionamen

to até 26 de setembro, em frente
ao Parque Vila Germânica, está
com 100 vagas disponíveis de

vigilante para Oktoberfest.
Os interessados em traba

lhar na festa devem procurar
a unidade móvel instalada na

Rua Albert Stein, bairro Velha,
das 2h às 17h, munidos de car

teira de trabalho e documentos

pessoais, e no caso das vagas de

vigilante é necessário estar com
o curso em dia e possuir roupa"
preta. O encaminhamento para

seguro desemprego não será

feito na unidade móvel.

Energia
Grandes recusam
leilão do pré-sal

Três grandes empresas pe
trolíferas informaram que não

vão participar do leilão do pré
sal do Campo de Libra, marca
do para 21 de outubro: Exxon,
British Petroleum (BP) e British
Gas (BG). A disputa atraiu 11

empresas, que manifestaram
interesse no processo, mas os

nomes ainda não são conheci
dos. A área a ser licitada tem

cerca de 1,5 mil quilômetros
quadrados. O volume de petró
leo recuperável deverá oscilar
entre 8 bilhões e 12 bilhões de
barris. Segundo o edital, os ga
nhadores da licitação deverão
desenvolver a exploração de pe
tróleo por quatro anos.

Endereço: RUAGrOVAM NICOLUZZl33 . Jaraguá do SuI-SC - CEP:

89254-353 Cedente: RIO BRANCO EQUlPAMENIDS ODA ME

Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 524001 - Motivo: falta de paga
mentoValor. R$1.211,40 - Data para pagamento: 25/09/2013-Valor
total a pagarR$1.294,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.211,40 - Juros: R$ 4,84 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,45

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATlVADO BRASIL - ESTADO DE SANL\ CATARINA

Novo endereço: RuaCelProcópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADOSUL-Se - Novo Ielefone/Pax (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
deNormas daCGJ/se, para a devida ciência ao responsável, segue a

relação de títulos apresentados aprotesto neste Cartório, para paga
mento no prazo de3 (três) dias úteis, acontardestapublicação, sen
do facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer

por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM
INTIMADOSDOPRarESTO:

Apontamento: 259812/2013 Sacado: BC COMEROO DE PISOS
ODAME Endereço:RUAROBERID ZIEMANN, 201 - CZERNJEWl

c:z - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-300 Cedente: BANCO
CITlBANK SA Sacador. UITRAPISO INDUSI'RlA COMEROO 1M
PORTACAO Espécie: DMI - N' TItulo: N54525/3 - Motivo: falta de

pagamento Valor. R$ 344,09 - Data para pagamento: 25/09/2013-
Valor total a pagar R$421,02 Descrição dos valores: Valor do título:
R$344,09 - Juros: R$1,14Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 259307/2013 Sacado: BERNADEI'E BATISTA DE
FRANCA Endereço: RUA JOSE VlCENZI 247 SL 01 - Jaraguá do .

SuI-SC - CEP: 89266-240 Cedente: NEOBRAS DISTRIBUIDORA
DEMEDICAMENTOS Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 84538
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 400,94 - Data para paga
mento: 25/09/2013- Valor total a pagar R$501,84 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 400,94 - Juros: R$ 1,33 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dili

gência: R$ 39,72

Apontamento: 259929/2013 Sacado: JAIR CARLOS FERREIRA

Endereço: RUA SANTA CATARINA 304 - Jaraguá do Sul-se - CEP:
89250-000 Cedente: FACHINIVElCULOS LIDAME Sacador. - Es

pécie: DMI - N' TItulo: 777-1 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 200,00 - Data para pagamento: 25/09/2013- Valor total a pagar

R$275,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 200,00 - Juros:R$
0,20 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu

ção: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 259663/2013 Sacado: USANDRE FERREIRA DOS
SANTOS Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO WfE 32 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89254-400 Cedente: lNFRASUL - INFRAFSffiU
TURA E EMPREENDIMENf Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
0214572013 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 211,43 - Data

para pagamento: 25/09/2013- Valor total a pagar R$290,92 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 211,43 - Juros: R$ 1,19 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$18,45 .

Apontamento: 259584/2013 Sacado: �UCEllA APARECIDA DOS
SANTOS Endereço: RUA JOSETI1Z 140 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89254-190 Cedente:AYMORE CREDfID E FINANC!AMENID E IN
VESTIMENTOSS/A Sacador. - Espécie:Cl' - N'TItulo:20017523155

- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.656,03 - Data para paga
mento: 25/09/2013- Valor total a pagar R$1.806,01 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.656,03 - Juros: R$ 64,03 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia: R$26,10

Apontamento: 259571/2013 Sacado:MAROOWlZPALUDO Ende

reço: CARlDS HRtlSCHKA, N. 98, RAU, JARAGUA DO - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89254432 Cedente: RCF INCORPORADORA
ODA Sacador: - Espécie:DMI-N'Titulo: 0000Q00278 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 645,10 - Dataparapagamento: 25/09/2013-
Valor total a pagarR$726,86 Descrição dos valores: Valor do título:

R$645,1O- Juros:R$2,58Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$19,33

Apontamento: 259649/2013 Sacado:MARlASUEIYMOSER LEMOS

Apontamento: 259796/2013 Sacado: PATRIKMULBAUER Endere

ço: RUAPEDRADEAMOLAB PROX. GRANJA - PEDRA DEAMO-
-lAR - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: VISAO COMERCIO
DEVElCULOS ODA Sacador: - Espécie: Cf - N' TItulo: 728608-1
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 359,45 - Data para paga
mento: 25/09/2013- Valor total a pagar R$510,78 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 359,45 - Juros: R$ 7,90 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Dili

gência: R$ 70,48

Apontamento: 259559/2013 Sacado: PEDRO ARNOLDO PEREIRA

Endereço: RUA SAOMIGUEL 214 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89254-
305 Cedente: AYMORE CREDITO E FINANC!AMEN1D E lNVFSTI
MENlDSS/A Sacador - Espécie:Cf - N'Titulo: 20016336475 - Mo

tivo: falta de pagamentoValor. R$ 4.087,05 - Datapara pagamento:
25/09/2013- Valor total a pagar R$4.461,81 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 4.087,05 - Juros: R$ 288,81 Emolumentos: R$

12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$26,10

Certifico, que este Edital de lntimação de Protesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povo'; na data de 20/09/2013. Jaraguá do Sul

(SC), 20 de setembro de 2013.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 9
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Corpo emmovimento

1,6mil bailarinos no
Jaraguá em Dança

Hoje é Q último dia para
garantir a vaga no 19° Jara

guá em Dança, que ocorre

de 21 de outubro a 3 de no

vembro:A ficha de inscrição
e os documentos devem ser

entregues na sede da Fun

dação Cultural, na Avenida
Getúlio Vargas, 405.

Para este ano, a Co-

missão Organizadora con

tabiliza 43 entidades, 69
coreógrafos, 243 coreo

grafias, 1.608 bailarinos e

392 auxiliares. Serão pro
movidas oficinas, ensaios e
apresentações nos gêneros
balé, jazz, dança contem

porânea, dança de rua, fol- -

clórico e estilo livre.

Femusc divulga aprovados
A lista dos selecionados para participar

do 9° Festival deMúsica de Santa Catarina
(Femusc) será divulgada hoje. O resultado

pode ser conferido em femusc.com.br, no

menu "Inscrição", na seção "Matrícula Fe

musc". Os aprovados terão até o dia 1° de
outubro para pagar a taxa de inscrição e

confirmar amatrícula.

Bárbara Elice violoncelo e contrabaixo. O objeti
vo do projeto é iniciar a formação
de uma orquestra de cordas, com a

participação de jovens, até então,
sem conhecimento musical. As

atividades da camerata são man

tidas com recursos captados por
meio da Lei Rouanet.

"Isso vai contribuir para o res

to da vida deles, mesmo que não

se tornem músicos. Porque a mú

sica desenvolve a pessoa, suas ca

pacidades. E, além da música e a

disciplina, há o envolvimento com

a arte e a cultura", afirma a coor

denadora, Bernadete Venturelli

os jovens músicos da Camera

ta Júnior da Scar apresentam
concerto gratuito hoje, às 20h, no
Pequeno Teatro. No programa es

tão músicas populares. Essa será a

segunda edição, deste ano, da Mos
tra Didática, o evento que demons

tra ao público a evolução dos alunos
no projeto de formação da entidade.

A iniciativa ensina a teoria e a

práticamusical a 34 pessoas, entre
.

8 e 30 anos, gratuitamente.' Des
de o ano passado, são oferecidas

aulas e ensaios de viola, violino,

DNULGAÇÁO

Scoz. As apresentações ao público
acontecem três vezes ao ano.

Na camerata, os integrantes
são ensinados pelo método Suzuki.

Nesse processo - desenvolvido pelo
japonês Shinichi Suzuki - o am

biente estimulante, o incentivo da

família, a cooperação e a postura
do professor são tão importantes
quanto o estudo da técnica.

Segundo Bernadete, a Camé

rata da Scar deve continuar em'

2014. O projeto para a nova cap

tação de recursos, também pela lei
de incentivo à cultura, aguarda a

aprovação.
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Aumenta que isso aí é Rock and Roll
Charles Darwin disse que a fala nos

seres humanos evoluiu a partir de
que' nossos primórdios usavam tons

e ritmos musicais nos períodos de
acasalamento. "Ouvimos música com
nossos músculos", escreveu Nietzsche
Ele que dizer que ouvir música não
é somente auditivo ou emocional, é
também motor. Afirma que quando
acompanhamos o ritmo de uma

música, involuntariamente, mesmo
se não estivermos prestando atenção
a ela conscientemente, e nosso rosto
e postura espelham a "narrativa"
da melodia e os pensamentos e

sentimentos que ela provoca.
Música faz parte dos meus
sentimentos e pensamentos. Para
muitos, sei que tenho um certo gosto
estranho: gostar de um tipo de música

que para esses é puro barulho. O rock
tem expressão e uma motivação muit
forte. É algo intenso, elétrico. Para
uns, rock e coisa de adolescente. Coisa
de rapaz revoltado, coisa de rapaz
que não sabe o que quer da vida. E

claro, para outros, rock é coisa de
maconheiro.
Amim, o rocké uma ferramenta para gerar
uma espécie de ambiente agradável com
relação ao espaço que vivo, transito ou "

movimento. Parece que não vivo sem ouvir
rock. Enquanto pelo mundo afora, estou
em constante busca, via jornal, via internet,
lambe-lambes, na procura por ambientes,

por bares que tocam algo similar a
esse barulho. Talvez, me defendendo,
rotineiramente, vejo artigos falando que
o rock influencia o desenvolvimento de
modelos criativos do pensamento para as

pessoas. Ouço um tipo de rock para cada

momento, não necessariamente que para
a manhã tem que ser algo mais suave. Nos

dias de euforia, ouço rock para comemorar.

Nos dias de dúvidas e decisões ouço rock

para me promover a tomar coragem

seguindo em frente, sem pensar em

desanimar. Até mesmo na minha varanda

móvel, digo, no guidão de minha bicicleta,
ouço algo que me promove o relaxamento,
além de ser o aromatizante da minha

imaginação sempre que atravesso lugares
únicos, perfumados e excitantes.

Na fotografia, "música no

Muro de Berlin"

Clique animal
NOS LEVEM PARA
CASA! Preta e

Morcega procuram
por um lar de

verdade, onde além
de comida e água
encontrem pessoas
que as amem de
verdade. Estão

castradas, tem
aproximadamente
2 anos. Mais

informações com
Fernanda: 3370-
0786 ou 9909-4278

Envie a fotO doe·
seu animalzinhó

para contato@
beatrizsasse.
com.br ou
encontre Um

companheiro
de estimação
nas páginas
do Fac!3book
da Ajapra e

do Focinhos
Carentes

Jaraguá do Sul -
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Airton Rodemel
Alceu L. Franzner

Aldo O. Pchoeidt

Alfonso Muller .

Antoniele Merini

Aparecida M. Melo

Armelinda Junkes

Bruna K. Kraweski

Catia.Libardo
Daniela C. Quintino
Décio Grando

Fabiane Franzener

Fábio R. Hansen

Heinz Puttjir
Ihago Schiodini Geteline

Ingo Draeger
Ingoberto Laube
Jaime A. Massaneiro

Jaison dos santos

Jamerson Roberto Mass

João F. Oldiges
Jones Decker
Juarez Muller -

Lais I. Rosa
teonán Soares da Silva

Liliane Bittencourt

Lueiana M. Bienert

Maria L. Eloi

Marivaldo Belegante
Marli Krutzsch
Marlise H. Mayer
Mauro Junckes

Nilsa Ap. Kuhn
Olandina Sporrer
Pedro Evaldo Leithold

. Ricardo Garcia
Ricardo Helfter Zwolinske
Ricardo Marques da Silva
Tatiane Francener

Tereia M. Demathê
Teresita I. Furlan

Theobaldo Ewald

Valério Buettgen
Valtrieia Zleming
Veno Volkmann
Viviane R. Wolasdasczyk
William Conienck

Sophia Loren - Atriz
• Guilherme Berenguer - Ator

Curiosidade
20 de setembro...

... é o 2630 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 102 para acabar
o ano. 1930 ,. A lâmpada
elétrica é patenteada,

Fonte:Wikipedia
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Os produtos das marcas
"Moinho Jaraguá" e "Neve"
você encontra nos melhores

supermercados.
Tradição e Qualidade.

3375-1019

Rua Felipe Schlmdt,129

Bife à
•

parmegiana
INGREDIENTES:

olkg de bife de contrajilé, temperado com

alho, sal epimenta a gosto
o 1 cebola picada em cubinhos
o 2 dentes de alho picadinhos e amassados
o 3 tomatespicados sem pele e sem sementes
o 1509 de tomate ao sugo da Casa da Nonna
o Azeite, tomilho, salsinha, cebolinha verde,
orégano, sal epimenta a gosto
o 6 ouos batidos para empanar
• 200g de farinha de rosca para empanar
o 200g de presunto fatiado
o 200g de muçarelafatiada

MODO DE PREPARO:

Primeiro, prepare o molho que vai cobrir os
bifes. Em uma panela ou frigideira coloque
o alho, a cebola, uma colher de manteiga,
refogue em fogo baixo até dourar. A seguir
acrescente o tomate ao sugo, o tomilho, a
salsinha, a cebolinha verde, o orégano, o sal
e a pimenta a gosto. Refogue por uns três
minutos para agregar os sabores, desligue o

fogo misture os cubinhos de tomates mexa
bem e reserve.

PARA PREPARARO BIFE NA FORMA:

Em uma travessa apropriada para levar ao
forno e untada com azeite, faça a seguinte'
operação. Passe o bife nos ovos batidos,
em seguida na farinha de rosca. Repita esta

operação mais uma vez. Disponha os bifes
na travessa um ao lado do outro. Leve ao

forno 'preaquecido a 250°C por 15 minutos.
Retire do forno, vire os bifes com auxílio de
um garfo, leve ao forno por mais 15 minutos.
Retire a forma do forno, cubra os bifes com
as fatias de presunto, cubra o presunto com
o molho. que reservou e cubra o molho com
as fatias de muçarela. Salpique orégano a

gosto e leve ao forno por mais uns. lO a 15
minutos para finalizar. Quando o queijo
derreter está no ponto de levar à mesa.
Retire do forno e sirva quente.

.

��4.,.

nat1Írãl
produtos naturais

.. _,..
.

'EM SÃo BENTO 00 SUL

R. JORGE DIENER, 26 I 473631.3114
�-_:"_-'--'-----'-�-'------------'-----'---------�-----------'

Harmonização
Como sugestão para este prato seria clássico colocar
um Montepulciano D'Abruzzo.
Minha sugestão é o Nicodemi 2010. Os taninos
macios do vinho flertam muito bem com o contrá
filé. A acidez do molho parmegiana, feito a base
de tomate e cebola se equilibram muito bem com

. a acidez do vinho. E a carga untuosa do molho cai
muito bem com o corpo desta bebida que consegue

acompanhar esta estrutura.

O vinho Montepulciano D "Abruzzo Nicodemi 2010,
passa 4 meses em barricas de carvalho françês,
possui uma coloração rubi concentrada. Aromas
de mirtilo maduro, zimbro, rosa seca e impressões
balsâmicas lembrando muito a menta. Seu corpo é

estruturado, sápido com taninos firmes. Ganhou
3 grappoli em 5 no guia Duemilavini.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371·9123

3370-3242
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Moa Gonçalves

Pizza Sadia

460/440g
NAS RODAS

Que gatinha mais fofa é a

Isadora, a filha do casal amigo,
Pepe Narloch e Luciana Soares.

Muito linda!

599' I
, Kg • • •

ESTREIA O comunicador Junqueira Jr estreia no próximo dia 28,
das 9 ao meio dia, o programa na Rádio Jaraguá: "Junqueira Jr nos
Bairros"

Bom díat
BOm dia, urbe sorriso! Hoje é super

sexta-feira. Dia 20 de setembro de 2013.
Dia do Gaúcho. Mas, bah! Então hoje as

churrasqueiras da urbe vão roncar! Dá
lhe churrasco e chimarrão. Bom demais.
E vamos à coluna social, que esta reche
adíssima de novidades. Antes, uma frase

para você conferir: "Ser feliz é deixar de
ser vítima dos problemas e se tornar um

.

autor da própria história. É atravessar de
sertos fora de si, mas ser capaz de encon
trar um oásis no recôndito da sua alma"

(Fernando P).

Quem será?
Alguém pode me dizer quem é aquela

enfermeira que está fazendo o maior su
cesso nos corredores do hospital? Dizem

que quando a moça passa não há umvi
vente que não dá uma espiadéla no seu

lindo rebolado. Vou averiguar e depois eu
conto. Tá falado?

Disputados
Os solteiros mais disputados da cida

de continuam sendo os amigos promoters
Jean Stahelin é Cris Siewerdt, que estão fá-

.

ceisdemais para as garotas curtirem uma

noite de balada com eles. É uma dica.
,

Bagunça geral
Bancários entraram em greve ontem.

Como vai ficar o atendimento nas agências,
que já não é aquela coisa? De quebra, os tra
balhadores dos Correios também estão em

greve por aumento de salário.

Estamos juntos
Outra empresa que emprestou a sua im

portante marca para a 13a Feijoada do Moa
foi a Automóveis Jaraguá, do amigo Zeca

Rausis.Muito legal!

Dia do Gaúcho
O meu brother, César "Gaúcho", do

Restaurante Califórnia, na Barra, vai mo
vimentar a super sexta-feira em grande
estilo. Para comemorar o Dia do Gaúcho, a
casa estará com menu todinho repaginado.
Além do famoso bufê, que é de comer de

joelhos, se é que você me entende, terá cos
telão recheado e, na churrasqueira, rodará
fraldinha, maminha, picanha, ponta de pei
to, cupim, salsichão campeiro, coração de

frango e por aí vai... Dica imperdível!

Pensando bem...

Não tenha duvidas disso: a melhor
maneira de ser feliz é contribuir para a

felicidade dos outros.

FOTOS DIVULGAÇÃO
.

Fernando Raboch, patrocinado
pela Revista Nossa, já está

festejando o bom resultado. Na
última corrida, no autódromo
de São Bento do Sul, o piloto
conquistóu o 2º lugar na

Categoria E.

• • •

Juliano "Gaiteiro" dos Santos
comanda a cozinha do Looks
na próxima terça-feira. Vai
rolar churrasco de igreja em

comemoração ao aniversario do

grande· amigo. Tô nessa!

BELA Jeanita Bonato, linda,
desfila modelito A&E Outlet, no

ensaio para Revista Nossa

MAURICIO HERMANN

CIRCULANDO Kelvin André Petry
e Thalís Campos, nos corredores
dos lugares da moda

Epic

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2013

TE CONTEI
Por favor, não precisa consultar. a

Mãe Dinah. Eu garanto: a festa de um

ano da Epic vai ser sucesso! Pois quem
estará no palco comandando a grande
.noitada será o Victor Ruiz, um dos Djs
mais aclamados do todo país. Vai super
lotar! Ah ....a lente do fotógrafoMauricio
Hermann, da coluna do Moa e da Revis
ta Nossa, marcará a festa. Haja, flash!

.. O meu abraço de hoje,
cheio de energias positivas,
vai para o boa gente e

parceiro, Pablo Enke,
comandante da Premier

Soluções Humanas. Aquele
abraço; brother!

Dia sem Carro
O boa praça, Everaldo

Correia, aterrissou onfem
aqui na redação. Na
frasqueira, além da alegria
é alto astral de sempre,
trouxe novidades: Correia é
oficialmente pré-candidato
a Deputado Estadual pelo
PSD. Vai dar buxixo!

o Núcleo de Sustentabilidade Cor

porativa AcijsjApevi adotou como data
oficial para o Dia Sem Carro, o dia 20 de
setembro. Portanto, se você for trabalhar,
passear, fazer compras ou trabalhar, lem
bre-se: vá de bicicleta, de busão, a pé, ou,
se preferir, de carona. Abrace essa causa,
deixa seu carro na garagem. Combinado?

Pri Ronchi foi a grande
ganhadora do par de

ingressos para a 13ª

F-eijoada do Moa, da
promoção do site Moa

Gonçalves. Quer ganhar

Todos fecham seus olhos quando
morrem, mas nem todos enxergam
quando estão vivos.

Augusto Cury

Separar os seus resíduos é mais que um gesto
consciente, é uma atitude de transformação.
Os papéis que você recicla podem se tornar caixas de papelão. sacos de embalagens.
livros e até material de escritório. Reciclando. além de reduzir a quantidade de lixo.
você ajuda a aumentar a renda de quem precisa. Por isso, participe da Coleta Seletiva:

separe seu lixo molhado (orgânico) do seu lixo seco (reciclável)
e fique atento aos dias da Coleta no seu bairro.

Com você. Jaraguá do Sul sempre se transforma em um lugarmelhor.

Para saber os horáríos da Coleta Seletiva e tirar dúvidas sobre a reciclagem, acesse:
FUJAMA.JARAGUADOSUL.COM.BR

também? Acessá o

moagoncalves.com.br e
saiba como.

• Vai almoçar no domingo?
A dica é o Restaurante
Park Aurora. Lugar
aconchegante, rodeado
de natureza e com um dos
melhores buffets da nossa

região. Vale conferir.

Ponto de encontro dos
íamososda urbe, o Pão
Brasil se tornou o espaço
preferido dos empresários.
Lá o lugar é santo. Tá certo!

-

Gostei do atendimento do

Hospital Unimed.

Celebre as vitórias.

Com essa, fui!
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Tirinhas

._

'PREVISAO DO TEMPO

Piadas

Os reis do gado
Dois amigos fazendeiros se encontram depois de muito tempo e, a certa

altura da conversa, o primeiro pergunta:
- E aí, Durval? Com quantos alqueires está a sua fazenda?
- Já tá com quase cem alqueires e a sua?
- Só pra você ter uma ideia, pelamanhã eu saio de casa, ligo meu carro e

ao meio-dia ainda não percorri nem a metade da minha propriedade.
- Entendo ... eu também já tive um carro desses! É uma porcaria ..

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• O Ataque - Ação - Legendado - 131 min - Censura: 14 anos - Diariamente - 13h50,
1ôh20,18h50,21h20

ARCOPLEX2
.'Aviões - Animação - Dublado - 92 min - Censura: livre - Diariamente - 14h, 15h50
• O Casamento do Ano - Comédia - Legendado - 89 min - Censura: 14 anos - Diariamente

- 17h50, 19h40,21h30
ARCOPLEX 3-
• Gente Grande 2 - Comédia - Legendado - 10j min - Censura: 12 anos - Diariamente -

15h, 17h, 19h,?1h

• Aviões - 14:00, 16:00, 18:00 - 3D DUB - Anim�ção
• Se Puder: .. Dirija! - 20:00, 22:00 - 3D - NAC - Comédia
• Aviões -13:30 15:30 - DUB - Animação
• Casa da Mãe Joana 2 - 17:20, 19:20, 21 :20 - NAC - Comédia
• Elysium - 13:40, 16:40, 19:00,21 :30 - DUB - Ficção
• As Bem-Armadas - 14:10, 16:50, 19:30,21 :50 - LEG - Comédia

• Os Estagiários - 16:15 - LEG - Comédia

·Invocação do,Mal-13:50, 18:50,21 :10 - LEG - Terror

• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 16:30 - 3D - DUB -

Aventura
• Dose Dupla - 18:40 - DUB - Ação
• Dose Dupla - 21 :40 - LEG - Ação
• Os Smurfs - 14:20 - 3D - DUB : Comédia

Elysium
Em 2159, o mundo

, é dividido entre dois

grupos: o primeiro,
riquíssimo, mora
na estação espacial
Elysium, enquanto o

segundo, pobre, vive
na Terra, repleta: de
pessoas e em grande
decadência. Por um

lado, a secretária do
governo Rhodes faz de
tudo para preservar o

estilo de vida luxuoso
'de Elysium, poroutro,
um pobre cidadão da
Terra tentaumplano
ousado para trazer de
volta a igualdade entre

,

as pessoas.

• GNC MUELLER
• Aviões - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50 - 3D - DUB - Animação
• One Direction: This is us - 3D - 22:00 - LEG - Documentário
• Rush - no Limite da Emoção - 13:45 - LEG - Ação
'0 Ataque -18:45, 21 :30 - DUB - Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 16:20 - DUB - Aventura
• Elysium - 14:00, 16:40, 19:00, 21 :15 - LEG - Ficção

Sudoku

2

LUAS �
• NOVA 5/9

..'

j 'J*
Chuvoso

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

• MINGUANTE 27/9 MÁX: 21°C Trovoada

9 7

Fontes: Epagri e Tempo Agora

I·

I
.
__

Previsão de
muita chuva a

partir de hoje
5'

,6"

9,,'

Céu encoberto com chuva em

SC, moderada a forte em alguns
momentos;devido a um sistema

de baixa pressão no Sul do Brasil.
Temperaturamais baixa.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
-* �

Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 17°C

MÁX: 25°C ,;;

Parcialmente
Nublado

• �
, :a.

DOMINGO
Inlstãvel

MíN: 17°C
VMÁX: 25°C
Nublado

..
12°cí

123°C

,

98

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

•.. Jl t _ I t j . , I I I

HORIZONTAIS
1. 'Criado que acompanhava o amo

2. As iniciais do estilista Versolato I Casta de negros
do grupo sudanês

3. Um famoso personagem de quadrinhos inspirado
na malandragem dos brasileiros

4. Perpéíuo / Sigla de um estado da região Norte que
faz divisa com Roraima e Pará

5. Cidade argentina capital da província homônima
no noroeste do país / (Poét) Duração sem fim

6. Entornar
7. Grande deserto da Ásia central, dividido entre a

Mongólia e a China I Intenção fraudulenta

8. Relativo à hidrofobia

9. Serviço Nacional de Informações / (Os) Famoso
romance do escritor português Eça de' Queirós
(1888)

10. Pode ser limonada ou cáustica / (Fr.) Dourado,
de cor semelhante à do ouro

11. Pôr de lado

12. 'Um outro nome do polegar do pé I Associação 11
,

Brasileira de Imprensa
.

13. Produto utilizado para reduzir o atrito / A atriz 12

carioca Pires, de "Benjamin".

VERTICAIS'
1. Os frutos da nogueira / Que tem um membro ou

outra parte do corpo imobilizada por determinado

material elaborado a partir da gipsita
2. Proibido / Importante prêmio sueco para elemen

tos de cultura
3. Grande fama
4. (Med.) Dificuldade de articular certas letras ou pa

lavras por movimentos musculares defeitubsos /
Muito pequeno em relação ao normal

5. Unir por parentesco / As iniciais do ator norte

-americano Murray, de "Os Caça-Fantasmas" /
Sentimento de pena com relação a alguém

6. Sobrepreço I Postergado
7. As vogaís de tijolo I Que provoca comoção
8. Um das raças de animais mais dóceis para se

cavalgar
9. A fase que precede o noivado.f O contrário de

alegre, risonho.

2 73 4 5 6 8 9
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

Ernest pede ajuda a Manfred para afastar Amélia de

Franz. Mundo é detido por discutir com Ernest. Franz e Amélia
se desentendern por causa da prisão de Mundo. Gertrude sen
te ciúmes ao saber que Ernest está apaixonado porlolanda.
Franz e Amélia fazem as pazes. Manfred pede a Benito que
lhe dê informações sobre Silvia. Franz conta a Amélia que Er

nest mostrou interesse em conhecê-Ia e que prometeu retirar

a queixa contra Mundo. Manfred descobre que Silvia é filha
de Heitor e pergunta se ela tem um plano contra os Hauser.

Ernest chantageia Amélia, dizendo que retira a queixa contra

Mundo se ela se afastar de Franz.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
.

Irene entra em pânico com a posslhiliaade da gravidez.
Amora fica transtornada na presença de Fabinho e tenta

expuísé-lo da casa de Bento, Érico avisa que vai buscar suas
malas na casa de Verõnica. Sheila começa a trabalhar na casa

de Charlene. Érico e Renata ficam juntos. Plínio fica eufórico
com a confirmação da gravidez de Irene. Bárbara tenta con

vencer Natan a fazer o filme com ela. Érico e Verônica discu

tem. Amora descobre que Simone está trabalhando na Para

Sempre e fica furiosa. Todos na Crash Mídia reclamam do

comportamento de Érico. Malu comemora a gravidez de Irene.

Giane fica indignada por Bento continuar casado com Amora.

Charlene vê Amora maltratarSimone.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Silvia aconselha Pilar a fazer um acordo com César, e Félix

tenta convencer a mâe a não aceitar a proposta da advogada.
Amarilys chora quando Niko diz que ela terá que deixar sua

casa depois que o bebê nascer. Félix dá dinheiro para Ninho

viajar. Aline díscute com Lutero e destrata Valentim. Jonas ins

trui Márcia para que ela ganhe o processo contra Atnio. Márcia

e Atnio pensam um no outro. Félix pede para Vega testemu
nhar a favor de Pilar. Michel avisa a Patrícia que não ficará

Sangue Bom

Irene descobre que está grávida e se apavora: 'Não é possível!'
Irene (Deborah Evelyn) vai à obstetra com Plínio (Herson

Capri) somente para constatar o que todos já suspeitam! A
médica diz que vai pedir exames para confirmar, mas que pe
los sintomas, ela já percebeu o que está acontecendo. "Acha

que eu estou ... Grávida?" Sim, Irene! Você está gravidíssima!

com ela por causa de Silvia. Leila reclama quando encontra

Amadeu em seu quarto ao acordar da cirurgia. Thales tenta se
comunicar com Nicole. Ninho se despede de Paloma e Pauli

nha, e Bruno fica com ciúmes. César mente para Aline. Félix

proíbe o pai de entrar em casa.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
As chiquititas ajudam Mili a procurar o pingente por todo

o orfariato, mas não o encontram. A garota lembra que foi à

casa de Junior e que provavelmente ele esteja lá. Pata diz para
a amiga ligar na mansão da famnia Almeida Campos, As meni
nas aproveitam a ausência de Carmen no orfanato e decidem

ir a sua sala para pegar a agenda de telefone. Mili liga para a

mansão. A empregada (Suellen Andrade) atende e avisa José
Ricardo que uma garota do orfanato gostaria de falar com Ju

nior. O empresário atende ao telefone e pergunta o que Mili

quer. A garota diz a José Ricardo que' perdeu seu pingente e

sua corrente na mansão. O empresária diz que' não tem nada

no local. Ao desligar o telefone, José Ricardo se lembra do mo

mento em que achou o píogente no quarto de Gabi e decide

fazer algo, pois sabe que Mili não irá sossegar até encontrar o

objeto. Leticia toma remédios de maneira sigilosa. Carol chega
em casa, reclama com a amiga sobre Carmen e conta que a

megera lhe ameaçou. A ajudante diz a Leticia o quanto gosta
das crianças. Dani mostra para Carol sua nova boneca.

• DONA XEPA - RECORD � 22H
François vai até a casa de Pérola e pega o dossiê para

incriminar Feliciano. Vitor Hugo e Beatriz conversam sobre

Rosália. Rosália fica feliz ao chegar no apartamento de Vi

tor Hugo. Frgnçois flagra Feliciano e Chiara juntos. Felicia
no fica surpreso ao saber que François é filho de Pérola e

Júlio César. Xepa se reúne com os moradores da Vila para
uma confraternização. Yasmin e Benito se beijam calorosa

mente. François leva um susto e, sem querer, atira em Júlio
César. Pérola volta para casa e fica emocionada ao saber

que é mãe de François. François visita a família Pantaleão

e é bem recebido. Benito diz a Édison que está gostando
de Yasmin. Robério e Graxinha ensaiam uma apresentação
em público. Vitor Hugo briga com Rosália.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
I{ate Moss naedíçâo
dos 60 anos da Playboy

A revista americana "Playboy" vai comple
tar 60 anos de circulação em dezembro, e a
publicação anunciou um nome de peso para a

capa da edição comemorativa. Depois de diver
sos boatos, a modelo KateMoss, de 40 anos, foi
confirmada como estrela do ensaio principal.
"Ela é uma celebridade mundial e um ícone e

atravessa as fronteiras entre o apelo sexual e
a moda", explicou o chefão Hugh Hefner. Até

agora, não há informações sobre a reprodução
das fotos na'edição brasileira.

SérieMadMen terá

temporada até 2015
A série' mais premiada da atualidade na

televisão, Mad Men, terá sua última tempo
rada em 2015, depois que a emissora AMe
dividi-la em duas partes. A AMC optou por
utilizar em Mad Men a mesma estratégia de

Breaking Bad, outra de suas produções de
referência que terá seu fim este mês. Os sete

primeiros capítulos da sétima temporada de
Mad Men, chamados de The Beginning, se
rão exibidos no segundo trimestre de 2014,

enquanto os últimos, batizados de The End
of an Era, serão transmitidos no mesmo pe-

, ríodo do. ano seguinte.. _ . . . , .. , _

Ela fica chocada com a notícia. "Eu diria difícil, não impossí
vel! Mas procure logo um obstetra pra fazer os exames neces

sários, no tempo certo!". Ela se apavora por causa da idade.
"Eu sei que é uma gravidez de risco!", diz Irene. Plínio destoa
de Irene: "Desta vez tudo yai dar certo!"

Horóscopo

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

.

Embora comece o dia commuita

animação e energia, pode ter proble
mas com rivais. Tenha jogo de cintu
ra para contornar uma crise. À tarde,
ficar fora do escritório será muito

produtivo. À noite, aceite.um convite

de última hora e vai se divertir! A in
timidade esquenta. Cor: creme.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Pela manhã, cuidado para não

impor regras muito rigidas, pois vai
encontrar resistência. Urna rivalida

de pode atrapalliar o traballio.À tar
de, use a criatividade. A atração por
um amigo pode surpreender. A pai
xão vai esquentar e os momentos de
intimidade pegam fogo! Cor: preto.

Câncer
21/6 a 21/7-Água

Hoje, você deve concentrar seus

esforços para alcançar um bom re

sultado na carreira. Mas talvez tenha

que enfrentar rivais ou crises no tra
balho, À noite, mostre o que sente a

quem ama e faça planos a longo pra
zo. Na paquera, uma aproximação
pode dar certo. Cor: laranja.

Leão-
. 22/7 a 22/8 - Fogo

Você estará mais confiante e oti

mista, fazendo grandes 'planos. Mas
se pintar uma crise no trabalho, não

.

leve para o lado pessoal. À tarde, ex
perimente maneiras novas de fazer

as mesmas tarefas. À noite, o desejo
dará as cartas no romance e na pa

quera: declare-se! Cor: vinho.

b Virgem
...

'

23/8 a 22/9 - Terra
"t

A manhã será um pouco tensa:

não confie demais nos outros, pois
pode se dar mal. O astral melhora
um pouco à tarde, mas não baixe a

guarda.À noite,momentos intensos
vão mexer com você. Antes de se en

volver com alguém, tente conhecer

melhor essa pessoa. Cor: laranja.

omedo, amalícia eo ciúmepossuem
enorme imaginação.

Bottach

Libra
23/9 a 22/1O-Ar

Trabalhar em equipe será o me
Ihor jeito de aumentar sua produti
vidade, mas cuidado com rivais. À
tarde, sua criatividade vai aumentar:
aproveite! À noite, os momentos a

dois serão' inesquecíveis, inclusive

na cama. Pode se surpreender com a

declaração de um amigo. Cor: roxo.

Escorpião
23/lOa21/11 -Água

Estar cercado pelas pessoas que
ridas é tudo o que você precisa. Não
se surpreenda se você receber uma

declaração. O astral é perfeito para
trocar ideias. Tenha cuidado, porém,
com a interferência da família nos

assuntos da sÚa intimidade. Tente

se desligar do passado. Cor: branco.

I; Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Hoje, você vai contar com a

sorte para se sair bem. Só não leve
discussões e problemas para o lado

pessoal.À tarde, vai dar um show de
criatividadeno trabalho,Ànoite, que
tal aceitar um convite de última hora

pata 'se divertir? A paixão promete
pegar fogo! Cor: preto.

a Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Se trabalha com alguém da famí

lia, suas tarefas vão render mais. Use
a diplomacia para evitar conflitos e

vencer rivais. À tarde, encontre uma
novamaneirade lidarcomas tarefas.
Um convite inesperado pode render
uma conquista, A dois, a intimidade
vai incendiar. Cor: branco.

IJi1A ".

�21��Ar
Você não terá dificuldade para se

comunicar, mas, no final da manhã,
escolha suas palavras com cuidado

para evitar discussões. Àtarde, o cli
ma deve melhorar, À noite, use seu

charme para encantar.Um encontro

de última hora pode render bastan
te: invista! Cor: laranja.

� Peixes'
� 19/2 a 19/3 - Terra

Você vai se preocupar mais com
o dinheiro. À tarde, procure se atu

alizar aumente seus conhecimentos
e vai ganhar mais. À noite, o desejo
vai esquentar o romance. Aproveite
cada momento e não seja ciumento.
Um encontro de última hora pode
acender a paixão. Cor: laranja.
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Memórias
do Vale

Q hertons@gmail.com twitter.com/hertonls

Wahlzeit
Nur noch weníge Tage. Am

Wochenende, am Sonntag 22.,
wird es Wahlen zum Parlament
in Deutschland geben. Der Un
terschied zwischen Brasilien und
Deutschland liegt daran, dass es

da Parlamentarismus gibt, und
die Deutschen das Parlament
wâhlen.

In Brasilien wird der Prãsi
dent des Landes durch direk
te Abstimmung gewãhlt, und
das ist der Regierungschef und

'Staatsoberhaupt zugleích, In
Deutschland wâhlt das Volk das

Silvia Kita
Historiadora

e redacao@ocorreiodopovo.com.br

Registro de engenheiros
. e construtores

A arquitetura de nossas casas e prédios tem
. suas peculiaridades, algumas pela simplicidade,
funcionalidade, outras pelos detalhes, pelo.pro
jeto como um todo. Muitos foram os construto
res das edificações existentes em nosso municí
pio. Entre os primeiros podemos citar; Lourenço
Kanzler, Leopoldo Mahnke, Paulo Sohn, Gustavo
Augusto Ferdinando Hagedorn, Max Hoepfner,
João Bailoni, e Adão Maba. Em 1953 foi aberto
um livro tombo de registro de engenheiros e cons

'trutores de Jaraguá, que estavam habilitados pelo
CREA (de Porto Alegre, que 'congregava os dois
Estados). Nele" constam os nomes dos construto
-res/engenheiros, números de licença para atuar,
forma de habilitação e outras informações neces

sárias. Assim temos:

Parlament. Dieses wâhlt den
Bundeskarizler, der in einigen
Lãndern auch als der Erstminis
ter genannt wird.

Der Bundeskanzler(in) als
Chef der Regierung definiert die
Richtung der Regierung wâhrend.
seiner Amtszeit. Derzeit istAnge
la Merkel die Bundeskanzlerin.
In der Tat ist es das.mâchtigste
politische Amt in der Regierung.
Der Bundesprâsidentfin) wird
auch durch indirekte Stimme ge
wâhlt von der Bundesversamm
lung, und hat eine reprâsentative
Funktion. Derzeit ist in dieser Po
sition Joachim Gauck.

Was passiert also? Die Deut
schen stimmen das_� Parlament
ab. Sie werden we_dé;. den Bun
deskanzler noch den Pr:asidenten
wâhlen, weil sie durch indirékte
Abstimmung gewâhlt werden.
Die Deutschenwerdeíi ihre Ver
treter im Parlament abstimmen..

Ein weiterer grundlegender
Unterschied ist, dass wâhlen in
Deutschland nicht obligatorisch
ist. Trotzdem wâhlen viele, weil.
jeder wei13, dass ohne die Stim
me sich nichts ândert. Dazu noch

. sind die Wahlen in Deutschland
nicht elektronisch, aber wie im
mer durch Stimmzettel.

September

•Albano Kanzler,
habilitado para
construir prédios
de até dóis
pavimentos;
•Alfredo Carlos
Hannemann,
habilitado para
construirprédios de
alvenaria simples
com um pavimento.
• José Panstein,
com registro para
construir prédios de'
um só pavimento,
sendo revalidado

.....

Resumo em português:
Nestefim de semana haverá eleiçõespara o Parlamento daAlemanha. O que os alemães chamam de "Bundestag" é o
equivalente em português aoparlamento. Aprincipal diferença entre os sistemas-políticos alemão e brasileiro é que a

Alemanha adota o parlamentarismo, já o Brasil é um paíspresidencialista. NaAlemanha, o povo elege o parlamento.
Este elege o chanceler (Bundeskanzler), que em alguns países é também chamado de primeiro-ministro. O chanceler
exerce afunção de chefe de governo e, atualmente, quem ocupa este cargo éAngelaMerkel. O "Bundesprásident" é
escolhido também pelo voto indireto (é eleito pelaAssembleia Federal) e temfunção representativa (chefe deEstado).
Mais precisàmente, os alemães não vão votar nem no Chanceler, nem no Presidente, pois estes são eleitos pelo voto
indireto. Os alemães vão eleger os seus representantes no parlamento. Outra diferença é que as eleições naAlemanha

.

não são obrigatórias. Além disso, as eleições não são eletrônicas, mas ainda se usa a cédula eleitoral.
.
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Projeto da Igreja São
Sebastião, de Simão

Gramlich
em 1955;
-Frederico

Lawin, habílitadq para construções de um
pavimento-e com revalidação em 1955;
• EugênioFrederico Theodoro Frankowíak;
habilitado para exercer atividades emCorupá,
como construtor de prédios de até um pavimento.
• Simão Gran:ilich, construtor projetista
habilitado para construir prédios de até cinco
pavimentos com lajes e vigas de até tzmerros
de vão livre.
• Franz von Kn()blauch, arquiteto projetista;
registrado no CREA, alenião naturalizado, nascido
em 29/11/1901. Habilitado para estudos, projetos,
direção, fiscalização e construção de edifícios com
todas as suas obras complementares,
• Renato Piazera, registrado como
construtor em 1956.

Scrabble aufDeutsch � Resumo em português:
.

Quem gosta defazerpalavras-cruzadas
online, com as quais pode aprender
mais em alemão e sobre temas em geral,
pode oisitar ri página "süddeutsche.de"
e conferirKreúsuiortrãtsel "palavras
cruzadas". Todos dias hápalavras novas.

.

Wenn Sie Zeit und Lust haben, Kreuzwortrâtsel kosten
los online zumachen, dann besuchen Sie die von .siiddeuts
che.de" Kreuzwortrãtselseite. Auf der Internetseite kann
maU immer etwas auf Deutsch zu aligemeinen Themen er
fahren. Es kostet nichts, und alie Tage gibt's neueWôrter.
,Sehen �ie� Wp.�JS�f1Wl\�onn��!,Pt1;wi/hQit,W/13fr4LyQ.I
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Ensino superior tem
aumento de procura
UNIVERSITÁRIOS Número de matrículas

registradas em 2012 chegou a 7 milhões

Agência Brasil

Oensino superior no Brasil
atingiu, no ano passado,

7.037.688 matrículas na gra
duação, o que representa cres
cimento de 4,4% em relação
a 2011. Desse total, o número
de matrículas nas instituições
públicas chegou a 1.087-413 e,
nas privadas, a 5.140.312. Nas
escolas privadas, houve cresci
mento de 3,5% e, nas públicas,
de 7%. Os dados são do Cen
so da Educação Superior de
2012, divulgado essa semana

pelo Ministério da Educação
(MEC).

"O setor privado é maior,
mas foi o setor público que
sustentou o crescimento",

disse o ministro da Educação,
Aloizio Mercadante. Levando
se em consideração graduação
e pós-graduação, as matrículas
somaram 7.261.801. "Temos
7,2 milhões na universidade
e 7 milhões no Enem queren
do entrar. Apesar de toda a

expansão no ensino superior,
temos um número igual aos
que estão no ensino superior
batendo na porta, querendo
entrar", ressaltou oministro.

As faculdades, que repre
sentam 84% do número de
institutos, atendem a pouco
menos de 29% dos alunos. A
maioria está nas universida
des, que representam 8% das
instituições e atendem a mais
54% dos alunos. DEMANDA Nas instituições privadas houve um crescimento de 3,5%

Crack

lllV émaior
entre usuários

A contaminação pelo
vírus HIV entre os usuá
rios de crack no Brasil é
oito vezes maior do que
na população em geral.
Enquanto no grupo das

pessoas que consomem

regularmente esse tipo de
droga ilícita a prevalência
é 5%, no conjunto da po
pulação brasileira é 0,6%.
O . dado está na pesqui
sa Perfil dos Usuários de
Crack e/ou Similares no

Brasil, divulgado ontem

pelos ministérios da Justi
ça-e da Saúde.

O estudo revela as

principais características
epidemiológicas dos usuá
rios de crack e outras for
mas similares de cocaína
fumada - pasta-base, mer
la e oxi - no país e é con
siderado o maior e mais

completo levantamento
feito sobre o assunto no

mundo. Alem disso, 53%
dos entrevistados nunca

fizeram teste de HIV.

DIGA SIM AO CARRO
DOS SEUS SONHOS.
Com o Financiamento de Veículos Bradesco. suas
pequenas economias ajudam nas grandes conquistas.
Fale com o seu Gerente ou ligue para 0800 273 3486
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Deixar o carro
IDEIA Iniciativa
visa estimular
nas pessoas à

adoção de práticas
alternativas de

mobilidade

Natália Trentini

Ir de ônibus, a pé ou de
carona. Essa é a propos

ta do Dia Sem Carro, ini
ciativa disseminada mun

dialmente que acontece

hoje em Jaraguá do Sul.
A ideia é estimular nas

pessoas a reflexão sobre
o uso excessivo do carro e

também a experiência de
tentar se locomover pela

Bicicleta é a
melhor opção

Com uma profissão que exi

ge pouquíssimo esforço físico, o

programador Eduardo Gesse

ner, 31 anos, prefere enfrentar 20
minutos de bicicleta. Trajeto que
ele já notou que seria bem mais
demorado se estivesse de carro.

"Vejo famílias com três veículos
na garagem'e reclamam do caos

no trânsito, que a cidade não está

preparada. Mas com o crescimen
to no número de carros, nenhuma
cidade está", comentou;

cidade de novas formas.
A proposta é desenvol

vida aqui pela Associação
do Comércio e Indústria
de Jaraguá do Sul em par
ceria com a Prefeitura.
Como consequência, mui
tas empresas entraram no

ritmo e mobilizaram seus

funcionários a aderir ao

movimento.
"É uma questão de

opção, mas incentivamos
nossos funcionários a fa
zerem novas escolhas. A

gente percebe uma influ
ência cultural muito forte,
até porque as pessoas têm
um certo poder aquisitivo
e buscam a comodidade",
comentou o coordenador

;,I' ,.."

em casa e a opçao
de RH da empresa de

equipamentos esportivos
Sol, ArnaldoAltini Júnior.

Mobilidade urbana e

melhoria no sistema de
transporte coletivo são

apenas alguns dos assun

tos que acabam entrando
em cena em decorrência .

da iniciativa. "Este dia
serve para conscientizar a
comunidade sobre a aces

sibilidade e a qualidade
de vida. Realizamos esse

evento em Jaraguá pen
sando em melhorias de
mobilidade urbana", des
tacou a coordenadora do
Núcleo de Sustentabilida
de Coorporativa, Salézia
Borrineli.

EDUARDO MONTECINO

INCÓMODO Cristiane Wolf quer mais ônibus na linha
para evitar que usuários sofram com as lotações

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Carona solidária
A •

eecononnca

Mesmó nos dias de chuva, quan
do a bicicleta se toma uma opção não
tão boa, o montador Jeison Lino, 22
anos busca na carona solidária uma
alternativa sustentável de mobilidade.
Com outras três pessoas, ele divide cus
tos da gasolina, combinam os horários
e andam com o carro cheio. "Quando
a pessoa tem seu veículo para de con

siderar as outras opções. Vejo amigos
meus que andavam de bicicleta e dei
xaram. Economizo tempo, dinheiro e

tenho como um exercício", declarou.

Caminhar para
combater o estresse
o que pode ser novidade, já é roti

na para alguns trabalhadores que fa
zem diariamente a opção de deixar o
carro na garagem. As motivações são

distintas, �as todos acabaram des
cobrindo que podem ganhar tempo e

,

ainda economizar.
A ida é de ônibus e na volta, Sônia

ReginaCosta, de 47 anos, segue para
casa a pé. "Caminhar me ajuda a evi
tar o estresse do trânsito", disse. Ela
adotou há 15 anos essa prática, princi
palmente para manter o corpo ativo e

reforça a escolha diariamente. Para ela,
o veículo tem vez para ir ao supermer
cado ou no final de semana, quando
precisa ir a algum lugarmais longe.

n-ansporte público
Trabalhadores pedemmais ônibus para atender demanda

Após enfrentar uma

jornada de trabalho can

sativa, um grupo de fun
cionários da empresaWeg
ainda precisa se apertar
no ônibus durante todo
o trajeto para casa. São

aproximadamente 45 mi-'
nutos até chegar ao bairro
Três Rios do Norte e gran
de parte das pessoas fica
em pé no coletivo.

O problema atinge os

trabalhadores do primeiro
turno - 4 damadrugada até
as 14hI8. Segundo a opera
dora de produção, Cristiane
Wolf, 31 anos, durante a

manhã três ônibus saem do
bairro. Porém, na volta do
trabalho, dois veículos aten-

dem os passageiros.
"Entregamos um abai

xo assinado com 50 assina
turas na empresa de trans

porte, mas agora ninguém
sabe onde foi parar. Todo
dia está lotado, e o fiscal
da empresa ainda manda o

pessoal se apertar", contou.
A solicitação é que

mais uma linha seja dis
ponibilizada. Hoje, o

ônibus sai da portaria da :MêJdelo "'falidd'
Weg 2 com os assentos to- Segundo a empresa
talmente ocupados. Passa responsável pelo sistema
pela portaria onde Cris- de transporte coletivo, a

tiane e mais umas 20 pes- Auto Viação Canarinho, a
soas aguardam. O trajeto criação de novas linhas ou
ainda inclui pelo menos ampliação de frota deve
outras duas paradas para ser analisada pela Prefei
grupos de trabalhadores tura e que o caso teria sido
............. " ". __ .__ ._��:.>._�_ �. __�_

i :I�:�.�:.:�:.J

de outras empresas.
"Os ônibus saem daqui

(ponto) totalmente cheios
e pega mais gente. É todo
dia assim e quando chove
é pior ainda. Não tem nem

mesmo como sentar",
afirmou a operadora de

produção, Marília Stamm,
49 anos.

encaminhado para a Dire
toria de Trânsito.

Segundo o diretor de

trânsito, Rogério Kum

lehn, cada pedido é anali
sado individualmente, e a

demanda é fator principal
para decisão. Ele afirma
que o transporte coletivo
precisa passar por uma

reformulação técnica, já
que o modelo atual esta
ria "falido". "Preclsamos
de uma pesquisa comple
ta de origem e destino, o.

transporte fica tampando
furos, não tem um pla-

. no de mobilidade efetivo.
Tudo foi baseado em pedi
dos políticos e pessoais",
disse Kumlehn.
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Respeito
Ciclistas recebem orientação sobre trânsito

Visando a Semana Na
cional do Trânsito segue
até a próxima quarta-feira,
dia 25, o grupo PedalaJara
guá preparou um material
com informações e dicas
para ciclistas. O objetivo
é trazer mais segurança a

todos os envolvidos com o

tráfego urbano, já quemui
tos motoristas e pedestres
também não conhecem as

regras de trânsito.
O material foi prepa

rado com o apoio da Po
lícia Militar e a impressão
dos cinco mil panfletos
foi feitas com recursos

do Convênio de Trânsito,
provenientes de multas.
"Cada vez mais pessoas
estão optando pela bici
cleta não só como esporte
mas também como meio
de transporte. Por isso

essas informações são

úteis, para levar a todos o

conhecimento sobre as re

gras básicas de trânsito",
salientou o idealizador do
informativo e integrante
do Pedala, Edson Fiseher.
"Mesmo com a implanta
ção de ciclofaixas, muitos
insistem em pedalar sobre
a calçada. O ciclista deve
sinalizar quando virar a

direita ou esquerda, e se

possível usar equipamen
tos de segurança, como o

capacete ou refletores."

Condutor :mirim.

Escolas de Jaraguá
do Sul estão recebendo

palestras e vídeos sobre

segurança no trânsito. A
iniciativa da Diretoria de

Trânsito e Transporte da
Prefeitura pretende for
mar motoristas conscien
tes através da educação de
crianças e adolescentes.
"Pontualmente estamos

trabalhando nos ambien
tes escolares e temos o

objetivo de, futuramente,
incluir o tema na grade
curricular", afirmou o di
retor Rogério Kumlehn.

Em Guaramirim, o

projeto "Trânsito na Es

cola" trabalha o tema de
forma interdisciplinar,
buscando despertar a cria
tividade e a participação
efetiva dos estudantes. A
Secretária de Educação
Claudia Chiodini destaca
a sensibilização dos alu
nos para conscientizar a

sociedade para a seguran
ça no trânsito.

GUARAM.RIM
Projeto
"Trânsito na

Escola" ensina
estudantes
a buscar

segurança
nas estradas

Furto

Homem leva
gás na hike

Um homem de 30 anos
foi detido pela Polícia Mi
litar quando carregava um
botijão de gás no Bairro

Baependi, na madrugada
de ontem. Ele transitava
de bicicleta por volta da
Ih pela Rua MaxWilbelm
e não soube explicar onde
adquiriu o produto. Ele
foi encaminhado a delega
cia sob acusação de furto.

REPÚBUCAFEDERA1WADO BRASIL-ESTADO DESANTACATARINA
Tabelionato do MUlÚcfpio eComan:adeGuaramirim
ANAAUCEMARTINELU PESSOA,TabeliãDesignada

RuaGerônímoCorrean= 188, Telefone:47-33721494Horário de Puncionamento: 9h às 18h

EDITALDEINTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pa

. gar no tríduo legal (3 dias úteis), a1ertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de
resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) ser{em} desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou foríern)
residente(s} ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque nin
guém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade
com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 47992 Sacado: CAlDO CANA PAMlNHAFRlJID TERRA CNPJ: 17.145.183/0001-36 Bode
reço: R )ACO REINERT, 5/N SAlA 01, centro, 89270-000, Guaramitim Cedente: RIO BRANCO EQUIP
IlDAMECNPJ: 06.952.176/0001-20 Número doTítulo: 407/3-3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: Banco Itaú SA DataVencimento: 30/08/2013 Valor. 287,00 liquidação
após a intimação:R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47883 Sacado: JOSIANlSCHORCKWlNTERCPF: 033.200.049-48 Bodereço: RODOVIASAN
lA CPJARINA, 413 KM 06, centro, 89270-000, Guaramitim Cedente: UPSTYLE APERFElCOAMENTO
PROFISSIONAl IlDA Número doTitulo: 5185A Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor
IndicaçãoApresentante: HSBCBankBrasilSA - BancoMúltiplo DataVencimento: 28/08/2013 Valor.
430,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47994 Sacado: LUANA RAQUELVIEIRAPRADO - ME CNPJ: 17.788.520/0001-03 Endereço:
RVICIDR BRAMORSKl, 530 5L 02, centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: RIO BRANCO EQUIP
IlDAMECNPJ: 06.952.176/0001-20NúmerodoTitulo: 402/3-4Espécie:Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: Banco ltaú SA DataVencimento: 27/08/2013 Valor. 395,00 liquidação
após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47900 Sacado: SAlEfE FATIMA DE OIlVElRA CPF: 722.985.379-88 Endereço: AlJID
GUARANI na 5/N, GUARANI MIRIM, 89108-000, Massaranduba Cedente: FEDER MAIERWS DE
CONSTRUCAO IlDA CNPI: 81.599367/0001-75 Número doTitulo: 076604/03 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMData
Vencimento: 30/08/2013 Valor. 175,35 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução: R$ 50,77, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47951 Sacado: ZAPP CELUlARES IlDA ME CNPI: 73.557.357/0001-49 Endereço: RUA Xl
DENOVEMBRO, 4518, CENTRO, 89108-000, Massaranduba Cedente: JURID SECURITIZADORASA
Número doTitulo: 2184/E Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: Banco
ltaú 5A. DataVencimento: 10/09/2013 Valor. 971,58 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligên
cia: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25
Guaramitim, 20 de setembro de 2013.

ANAAUCEMARTINEUl PESSOA, TabeliãDesignada

OCP19
www.ocponline.com.br

DIVULGAÇÁOIDEAP

Apenados quebraram o vaso e, em
dois dias, abriram um canal de 2,5m em direção
à cozinha, mas foram flagrados por funcionários

Detentos fazem
túnel na cela
ATEt'lOS Agentes penitenciários impediram a tentativa de

fuga de cinco internos da galeria A, de maior periculosidade

Débora Remar

Uma tentativa de fuga
foi descoberta a tempo

pelos agentes do Presídio

Regional na manhã de on

tem. O dia era de visita, mas
todos os familiares foram
retirados da unidade para
urna revista minuciosa.

Depois de identificados os

responsáveis, dez detentos
foram transferidos no início
da tarde para a Penitenciá
ria Industrial de Joinville.

O pátio estava cheio,
pois quinta-feira é dia de
receber visitas, e os agentes
penitenciários estranharam
a movimentação estranha
em urna das celas. O estado
de alerta obrigou que todos

os visitantes deixassem o

local e os detentos se colo
cassem em posição de revis
ta, no pátio. "Os presos da
quela cela estavam com os

dedos muito machucados,
imagino que passaram os

últimos dois dias cavando
com as mãos", conta o di
retor do Presídio Cleverson

Henrique Dreschler.
Os cinco apenados que

estavam em uma cela da

galeria A conseguiram ca

var urn túnel de cerca de

2,5metros a partir da tubu
lação do vaso, em direção
aos fundos da cozinha do

Presídio, ainda dentro da
unidade. "O túnel começou
a encher de água em urn

ponto e imagino que eles

passaram a outra estraté

gia, a de serrar as grades",
contou o diretor do Pre
sídio Cleverson Henrique
Dreschler. Uma serra de
cinco centímetros foi en
contrada no local.

Dez detentos, entre os

que tentaram a fuga e os

que quiseram tumultuar a

revista, foram transferidos

para Joinville. A cela em

questão vai ficar desocu

pada até que a tubulação
seja reformada e urn novo

vaso sanitário seja enterra
do dentro do cubículo. "Os
demais detentos não vão
sofrer nenhuma penaliza
ção e as visitas voltam ao

normal a partir da semana

que vem,"

seminário

Defesa Civil recebe kit básico de prevenção
Um kit com GPS, com

putador, capas de chuva,
trena, câmera fotográfica,
computador e pranchetas
será entregue a cada urn

dos municípios da região
doVale do Itapocu amanhã,
no Seminário Regional,

que acontece em Joinville.
Realizado pela Secretaria
Estadual de Defesa Civil, o
encontro busca capacitar
os agentes municipais para
casos de desastres e na pre
venção de riscos. Mesmo
com o evento, a região está

em estado de alerta durante
todo o final de semana devi
do à previsão de chuva in
tensa. Osmunicípios devem
monitorar atentamente a

quantidade de precipitação,
já quehá risco de alagamen-
to e inundação.

.
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Impasse nas negociações
sobre destino do hospital
DIFERENÇAS
Prefeitura e a entidade

que administra a

entidade ainda não

chegaram a um acordo
da dívida e repasses

Celso Machado
"

Eu não digo mais nada, agora
quem fala é ele (o prefeito),

disse ontem pela manhã o diretor
do Hospital Padre Mathias Stein,
Cláudio Marmentini, ao abando
nar uma reunião com o prefeito
Laura Frõhlich (PSD) e assessores

do hospital e da Prefeitura para
tratar da redução do repasse de re
cursos do município. Visivelmen
te nervoso, o diretor disse que vai

aguardar uma proposta definitiva
e por escrito prometida pelo pre
feito, o que não teria acontecido
até o final da tarde de ontem, e

submetê-la à apreciação da direto
ria da entidade em São Paulo.

Para a imprensa o prefeito
mandou dizer que não faria ne

nhuma declaração e que não ha
veria oferta maior que R$ 300 mil

por conta de convênio assinado no
governo passado com a Benefici
ência Carmeliana, que gerencia o

hospital há dois anos. Hoje, o con
trato prevê repasse mensal de R$

inoosxssi

DINHEIRO Prefeitura tem uma dívidade R$ 1,4 milhão com hospital e quer reduzir o repasse

630 mil, valor corrigido pelo Ín
dice Nacional de Preços ao Con
sumidor (INPC). Além do que,

nos.cálculos do diretor do hospi
tal, o município estaria inadim

plente desde dezembro do ano

passado, acumulando dívida de
R$ 1,4 milhão.

Asoontas
Desconfiando de relatórios

apresentados por Marmen
. tini, inclusive na Câmara de

Amvali
Estudo paraminimizar as
enchentes é apresentado

A primeira etapa do
Plano Regional de Preven
ção de Cheias, elaborado a

partir de estudos que co

meçaram em janeiro deste

ano, foi apresentada ontem
à tarde na Associação dos

Municípios do Vale do Ita
pocu. Em 2014, segundo
o geólogo Normando Zita,
o trabalho terá sequência
com um clico de capacita
ção dos recursos humanos
envolvidos no projeto, ex
pandindo o trabalho para
todos os municípios que
integram a bacia hidrográ-

fica do rio Itapocu. O con

sultor de Defesa Civil da

Amvali, Paulo de Almeida,
explicou que, nesta etapa,
os estudos ficaram concen

trados apenas nas áreas de

perímetros urbanos dos
sete municípios que com

põem a entidade - Jaraguá
do Sul, Corupá, Schroeder,
Guaramirim, Massaran

duba, São João do Itape
riú e Barra Velha - porque

.

concentram maior índice

populacional e, por isso,
maiores riscos ao patrimô
nio público e privado.

Vereadores, mostrando déficit
mensal médio de R$ 204 mil,
o prefeito contratou o dentista
Dario Salles, de Joinville, para
analisar os balancetes do hos-

, pital. 'O relatório ainda não foi

divulgado. Segundo assessores,
Frõhlich estaria disposto a de
mitir funcionários do hospital
contratados pela instituição e

substituí-los pelos servidores
que, à época da transferência
para a iniciativa privada, opta-

ram por trabalhar na rede mu

nicipal de postos de saúde. E

que continuaram a receber os

mesmos salários. Mas ninguém
soube explicar que tipo de eco

nomia isso representará.
Ontem à tarde uma nova

reunião estava marcada entre o

prefeito, o procurador jurídico
do município e o setor de recur
sos humanos da prefeitura com

representantes do hospital, mas
nada foi divülgado.

GUIA
Cartilha

lançada
pela

Amvali
fala da'

bacia do

Itapocu

Também ontem,
durante assembleia da
Amvali, o presidente do
Comitê de Gerenciamen
to da Bacia Hidrográfico
do Rio Itapocu, criado

por decreto estadual em
setembro de 2001, lan-

ideia é assegurar à atual
e futuras gerações a ne

cessária disponbilidade
de água, com padrões
de qualidade, com utili

zação racional visando o

desenvolvimento susten
tável da região.

çou um cartilha com tira

gem de mil exemplares,
que servirá como uma

espécie de guia prático
contendo todas as infor

mações sobre as ativida
des relacionadas à gestão
dos recursos hídricos. A

Jaraguá do Sul
Impasse
atrasa obra

Para que a ponte que liga a

RuaWalterMarquardt à João
Januário Ayroso, no bairro
Jaraguá Esquerdo, cumpra a

sua- função de agilizar a mo
bilidade urbana, a Prefeitura

espera uma decisão judicial.
Um perito deve analisar no

próximo dia 24 o terreno nas

imediações da obra para esti
pular o valor da desapropria
ção de um terreno.

Os proprietários teriam

pedido mais de R$ 1 milhão
de indenização por toda a

área. No entanto o acesso a

ponte irá ocupar apenas 20%
da propriedade. Pelos 270
metros quadrados, teria sido
oferecido em torno de R$
167.4 mil.

"Com a atribuição de valor
acima ou abaixo daquilo que
havíamos oferecido, os proprie
tários e administração terão

que aceitar. Estamos cobrando
agilidade para a decisão do ju
diciário", comentou o secretário
de Planejamento, Ronis Bosse.

Amaior parte da estrutura
já foi finalizada. Falta ainda
concretar um pequeno trecho
da ponte e construir todo o

acesso, rua, calçadas e sinali
zação para ligação com a Rua
João Januário Ayroso. Como
o andamento depende da de
císão'da Justiça, não há previ
são para o fim da obra.

Ponte do
Centenário

O acesso direto à Avenida
Waldemar Grubba, para quem
passapelaPonte doCentenário,
deve demorar a sair. O impas
se, também com a indenização
de um terreno, já foi resolvido.
A Prefeitura tem emissão de

posse dapropriedade emmãos,
que adquiriu judicialmente por
poucomais de R$ 857mil.

Entretanto, segundo Bos

se, a construção do viaduto no
trevo de acesso a Schroeder
impede a abertura da nova

rua. "A empresa está traba
lhando na construção das al
ças laterais da estrutura, o que
nos impossibilita de trabalhar
na área", explicou o secretário.

Quando a obra estiver em
um estágio avançado, a nova

via deverá ser projetada e de

pois licitada, mas não há ex

pectativa de datas.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP21
www.ocponline.com.br

�

NO PLANALTO CENTRAL Com vários desfalques, 'Quebradores' tentam manter a melhor campanh� do Torneio Touchdown jogando em Brasília neste sábado, às 18h

'.

Breakers buscam a quinta' vitória
INVICTO Donos da melhor campanha no Torneio Touchdown,
jaraguaenses colocam a boa fase em jogo na Capital Federal

Lucas Pavin

Passados quase um mês
da importante vitó

ria contra o Corinthians

Steamrollers, no Estádio
João Marcatto, o Jaraguá
Breakers (Avell/Madale
na/Park Shopping) vol
ta a campo neste sábado

(21), pela quinta rodada
do Torneio Touchdown,

um Campeonato Brasilei
ro de Futebol Americano.
A equipe comandada pelo
'head coach' Dennis Prants
encara os Tubarões do Cer

rado, às 18h, no Estádio do
Cave, em Brasília (DF).

Se vencer, o time jara
guaense ficamuito perto de
garantir a melhor campa
nha da primeira fase, con
firmando assim urna vaga

na pós-temporada, bem
como o direito de atuar em
casa. Já o adversário, que
contabiliza uma vitória e

três derrotas até o momen

to, precisa triunfar de qual
quer maneira para ainda
sonhar com a classificação
para a próxima fase.

"Acredito que será um

jogomuito forte e difícil. As
duas equipes estão bem es-

Voleibol

Sub-18masculino em busca do bi estadual
Invicta no Campeonato

Catarinense de sua catego
ria, a equipe Marisol/FME
de voleibol sub-tê mas

culino de Jaraguá do Sul

disputa o título da compe

tição neste fim de semana.
/

Jogando diante de seu tor-

cedor, no Ginásio da SER

Marisol, os jaraguaenses
recebem Santo Amaro da

Imperatriz, para um 'play
off melhor de três jogos.

Hoje à noite, a equipe

tem seu primeiro compro
misso, a partir das 19h. Na
manhã deste sábado, Jara
guá e Santo Amaro voltam
a duelar, às 101130. Se cada

equipe vencer uma partida,
o terceiro e decisivo jogo está
agendado para o mesmo sá

bado, às 18h. Todos os con

frontos terão entrada franca.
Os garotos comandados por
Luiz Carlos 'Kadylac' tem
campanha impecável no Es

tadual. Até o momento, eles

disputaram sete jogos na

competição, vencendo todos
sem perder um único set.

Com o apoio da FME,
o voleibol sub-tê masculi
no de Jaraguá do Sul cor
re atrás do segundo título
estadualda categoria. Sob
a chancela da Associação
Desportiva Voleibol (FCV),
levantou o troféu da com

petição promovida pela
Federação Catarinense de
Voleibol em 2012.

truturadas e com um elen
co bom, fazendo com que

seja um belo jogo", disse o

'linebacker' Starosky. "Eu
acho que vai ser um bom

jogo, mas que os Breakers
sairão vitoriosos no final"

completou o 'quarterback'
americano Julian Banks.

"Esperamos um adver
sário forte, pesado e des

cansado, enquanto esta

remos cànsados por uma

viagem de 25 horas e sem

pelomenos cinco jogadores
importantes. Jogar fora de

FOTOS: HENRIQUE PORTO/AVANTE!

::; ') Equipe do
técnico Kadylac sequer
perdeu um set na disputa

casa, contra time que está
acostumado ao calor infer
nal desta forma, serámuito
difícil, mais do que deveria
ser", destacou Prants.

O Breakers é líder da
"Conferência Bill Walsh"

após vitórias sobre Lusa

Rhynos (49xO), Timbó Rex
(19xO), Juventude Gladia
tors (69x7) e Corinthians
Steamrollers (26x7), já
tendo somado 163 pontos e

sofrendo apenas.ia até aqui
na temporada regular.

Além deste duelo contra

o Tubarões do Cerrado, o

time jaraguaense ainda terá
pela frente, o Porto Alegre
Bulls e o Ipatinga Tigres,
ambos no JoãoMarcatto.

Eu acho que vai ser

um bom jogo, mas que
os Breakers sairão

vitoriosos no final.

Julian Banks,
quarterback

?oliespc":ü- a
Jogos daAMVALI

A cidade de Schroe
der recebe hoje e amanhã,
dias 20 e 21 de setembro, a
quinta edição dos Jogos de

Integração da Associação
dos Municípios do Vale do

Itapocu (Amvali). A com

petição reúne servidores

públicos dos municípios de

Jaraguá do Sul, Guarami

rim, Corupá. Massarandu
ba,' Barra Velha, São João
do Itaperiú, além da cida
de sede. Eles disputarão

as modalidades de futsal
(masculino e feminino), vo
leibol (masculino e femini

no), bolão misto, truco mis
to, dominó misto, canastra
misto, bocha (masculino e

feminino) e general. Os jo
gos às 18h30, com três mo
dalidades. As iniciam ape
nas no sábado pela manhã.
A cerimônia de integração
acontece também no sába

do, às uh, no Complexo Es
portivoAlfredo Pasold.
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Equipe adulta feminina
de basquete é retomada

em Jaraguá do Sul, Chapecó e

o último em Blumenau. Porto
União será representadaporuma
equipe juvenil e suas partidas
não valerão pontos no certame

estadual. O primeiro duelo das

jaraguaenses acontece hoje, às

zrh, quando encaram Chapecó.
Amanhã, voltam à quadra onde
enfrentam o Vasto Verde, que é
considerada amaior favorita ao

titulo, às 17h, e fech� sua par
ticipação na etapa enfrentando

amistosamente Porto União, no
domingo (22), às 9h30.

Atualmente mantido pela
Associação Jaraguaense de Pais
e Amigos do Basquetebol, o bas
quete feminino de Jaraguá do Sul
corre atrás de seu primeiro título
estadual da categoria. "Estamos
com uma equipe muito jovem.
Apenas quatro são adultas e o

resto é sub-rz, que vão para os

Joguinhos. Mas a expectativa é
fazer uma boa participação, até
porque as meninas estão se pre
parando para o Jogos e Jogui
nhos Abertos de Santa Catarina",
destacou Patricio.

CAMPEONATO CATARINENSE Cidade sedia o primeiro quadrangular da
categoria, que marca a volta da equipe jaraguaense ao cenário estadual

lucas Pavin A equipe jaraguaense é for
madabasicamentepor atletas da

categoria sub-rz e teve poucos
reforços para a temporada. São
elas: Ângela Paradzinski (que
estava no basquete paulista),
Mayara Uller (com passagem
pela Seleção Brasileira), Jéssica
Drehmer.e Aline Oestereich.

.

A competição conta com três

equipes inscritas e uma convida

da, e será feita através de qua
drangulares, que serão realizados

Passando por um processo
de reformulação, o basque

te feminino adulto de Jaraguá
do Sul, comandado pelo téc
nico Julio Patricia começa a

disputar neste fim de semana

o primeiro quadrangular do

Campeonato Catarinense da

categoria. Os jogos acontecem

no Ginásio do Beira Rio Clube
. de Campo, com entrada franca.

DIVULGAÇÃO

MESCLA Boa parte da equipe conta com atletas da categoria sOb-17. Todas as jogadoras foram formadas na cidade

ADJaraguá
Elenco retorna aos treinos focando o Corinthians

Após derrotar o Concórdia
na última segunda-feira (16),
pelas quartas de final do turno
do. Campeonato Catarinense
da Divisão Especial, garantin
do yaga na semifinal, o elenco
da AD Jaraguá (CSMjPré-Fa-

bricarjMaimesjFME) se re

apresentou aos treinamentos
na manhã de ontem, visando
o jogo de volta da fase quartas
de final da Liga Futsal contra
o Corinthians. O confronto
acontece no próximo dia 30,

às 19h15, no Ginásio Parque que foi derrotado em casa no

São Jorge, em São Paulo. Para jogo de ida por 5 a 4. "Cada

chegar à semifinal, a equipe jogo é uma história e sabemos
comandada pelo técnico João que é uma missão difícil, mas
Carlos Barbosa, o Banana, pre- é isso que motivará a nossa

cisa vencer no tempo normal equipe a reverter essa situação
e também na prorrogação, já fora de casa", disse Banana.

Ht1r"Jl1 (1 1.1J {1I>1 -_; 1 �

Futsal

Peladão iniciado
Teve inicio nesta semana o

Campeonato Peladão, o Aber
to de Futsal de Jaraguá do Sul.
Em seis jogos realizados na

terça e quarta-feira, o certame

apresentou uma boa média de

6,5 gols por partida, com 39
tentos anotados. A competição
masculina segue na próxima
terça (24), com jogos na Arena
Jaraguá. Amanhã, tem início a

competição feminina, com dois

jogos na Arsepum.

Interbairros

Punição a atleta
o atleta Jefferson Rodri

gues, da equipe Jaraguá 99, que
disputa a 5a Copa lnterbairros
de Futebol, foi afastado por 720
dias de qualquer competição
promovida pela Fundação Mu
nicipal de Esportes e Turismo,
devido a uma cabeçada desfe
rida contra um jogador adver
sário, de Três Rios do Norte,
na partida do último domingo,
conforme relato em súmula do
árbitro José de Andrade.

Tênis deMesa

Rally adulto
Acontece amanhã a 1a Copa .

'

Adulto Rally de Tênis de Mesa. ;
Os jogos serão realizados no

Ginásio do Sesi, com premia
ção para os quatro primeiros
colocados por categoria (A e

B). As inscrições são gratuitas
e devem ser realizadas no local
do evento, até as 13h45, com o

início das disputas às 14h. Não
haverá limitação de idade para
participação.

Bem-Estar

Academias
O Núcleo de Promoção da

Saúde da Fundação de Esportes
lança oficialmente hoje o proje
to "Academia da Saúde: Ginás
tica para todos", q_ue tem como

objetivo a melhor utilização das
diversas academias ao ar livre,
além de promover o acompa
nhamento dos usuários. O iní
cio das atividades será às çh, na
academia situada ao lado da Câ
mara Municipal.
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Vasco e Timão
punidos com
quatro mandos
'MEIA' PUNiÇÃO Equipes não poderão jogar em casa, mas

a presença dos torcedores está assegurada pelo STJD

Qsuperior Tribunal
de Justiça Despor

tiva (STJD) puniu nesta

quinta-feira Corinthians
e Vasco com a perda de

quatro mandos de campo,
devido à confusão das tor
cidas das duas equipes em
Brasília, durante partida
pela 16a rodada do Cam

peonato Brasileiro, em 25
de agosto. O resultado do

julgamento do recurso foi
favorável às duas equipes,
que se livraram de jogar
com portões fechados ou

mesmo com os portões
abertos apenas para a tor-

cida visitante.
De acordo com a de-·

cisão do tribunal, Vasco
e Corinthians jogarão em

locais a serem definidos

pela CBF. A ideia é que
as equipes não utilizem
cidades nas quais já jo
garam neste ano. Assim,
Brasília, o palco da con

fusão entre as torcidas,
deve ser descartada.

No primeiro julga
mento, as duas equipes
foram punidas com a per
da de quatro mandos de

campo, sendo dois jogos
a pelo menos 100 km de

sua cidade, com portões
fechados, e mais dois com
uma punição inédita, a

presença apenas de torci
da visitante.

A sessão desta quinta
foi feita para julgar o re

curso das duas equipes. A
punição de jogar apenas
com a torcida visitante foi
o principal ponto de dis

córdia, sobretudo entre o

advogado João Zanforlin,
do Corinthians, e o pro
curador Paul Schmit e a

sessão chegou até a ser

suspensa devido ao çlimã
tenso entre eles.

RAPHAEL ZARKOIDNULGAÇÁO

MOTIVO Clubes foram punidos pela briga entre suas torcidas no jogo em Brasília

Flamengo
Elias fora do jogo de ida da Copa doBrasil

Em julgamento rea

lizado no início da tarde
desta quinta-feira, o Su

perior Tribunal de Justiça
Desportiva (STJD) decidiu
manter a suspensão do
meia Elias, que assim vai

desfalcar o Flamengo na

rodada de ida das quartas
de final da Copa do Brasil,
na próxima quarta-feira,
no Maracanã. Por 3 votos

a 2, os auditores entende
ram que o regulamento

da competição deveria ser

mantido. "Não se pode
tratar de maneira desigual
os competidores", disse o

advogado do clube Flavio

Willeman, atacando a pos
tura do Tribunal.

Santos

Léosegue
desfalcando
Fora do grupo que via

jou para PortoAlegre, onde
o Santos empatou com o

Grêmio, na última quarta
feira, o lateral e meia Léo
também não estará à dispo
sição do técnico Claudinei
Oliveira diante do Criciú

ma, no domingo, às 18h30,
na Vila Belmiro, pois será
submetido a uma cirurgia
no joelho direito.

Atletismo

UsainBolt.
repensa

No começo de setem

bro, Usain Bolt revelou que
os Jogos do Rio de Janeiro,
em 2016, marcariam sua

aposentadoria do atletis
mo. Porém, nesta quinta
feira, em Londres, onde

lançou sua biografia, o ja
maicano disse estar recon

siderando a ideia e agora

pensa em atuar por mais

. UIl\�0 após à Olimpíada.

CAMPEONATO BRASIL_EIRO - SÉRIE A

Grêmio 38 22 115 6 29 21 8 58

4° Atlético-PR 35 21 9 8 4 35 26 9 56

5° Internacional 34 21 8 10 3 35 29 6 54

6° Vitória 30 22 8 6 8 29 31 -2 45

r: Corinthians 30 22 7 9 6 20 13 7 45

8° Coritiba 30 22 7 9 6 27 27 O 45
I

9° Goiás .30 22 7 9 6 24 27'-3 45

10° Fluminense 29 22 8 5 9 27 29 -2 44

11° Santos 29 21 7 8 6 25 '20 5 46

12° Atlético-MG 28 21 7 7 7 22 23 -1 44

13° São Paulo 27 22 7 6 9 21 22 -1 41

14° Flamengo 26 21 6 8 7 22 25 -3 41

15° Bahia 25 21 6 7 8 22 28 -6 40

16° 24

fP-r!àlrttns:1J-lIogos:W-\Vftbfias;IE-!EnnlEltes;I!i)··lDermtBs:I'GP-<Gl)l&.mr.ó;�traSG"",<Slit�
fA%-/AJlrO'i.6ttflrmmto.

22'RODAIlA Cruzeiro 3xO aotarogo

C11!l••=.�1 Vasco 1x2Vitória

ClassIfIcados para a Ubertadores
Grêmio lx1 Santos

r���â� cri�i�ma 1x2 A�lminensepara � Coritiba 2x2 GOlas
São Paulo lxO Atlético-MG

.

Ponte Preta 2x0 Corintni:"ns

Lanterna do campeonato

Ontem*

Flamengo x Atlético-PR

Bahia x Internacional

Portuguesa x Náutico

-ercerreocs apãs o fechamento da edição

Tênis

Lesionado
o tenista britânico AndyMurray,

número 3 no ranking da ATP, vai
passar por. uma cirurgia nas cos

tas e deve perder o restante da

temporada 2013. N� quinta
feira, os organizadores do torneio
da Tailândia revelaram que o atual

campeão de WlIDbledon desistiu
de disputá-lo na próxima semana.
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�.1., "ICompleto
u�

R$36.490

spaceFolC
20131Completo
ª�

R$44.99Q·

Sâweiro
Cabine Esténdida
R$36.61O

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

TECNOlOGIA AlEMÃ GrupoAuto Bite 40 emas de aedibilidade. _.auloelite.com.br
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