
História
Heróis retratados
Fotógrafo jaraguaense Raphael
Günther valoriza veteranos de guerra
da FEB na região em projeto cultural.

FOTOS RAPHAELGüNTHER

A vida acontece aqui.
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Bienvenido
EDUARDO MONTECINO

�
Contratado pelo programa Mais Médicos para atuar em Jaraguá
do Sul, o mexicano Héctor Romero vai atender na Vila Lalau.

PÁGINA6

LEVANTAMENTO Técnico do Dnit está na região
avaliando as terras que fazem parte do traçado do

contorno rodoviário. Nesse trecho são 186 imóveis.

PÁGINAS 18 E 19

Plenário

Situaçãeda
-Codejas incerta
Ainda não foi definido se a

estrutura será fechada ou

sofrerámudanças para que se

tome economicamente viável.
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Psicoterapeuta '

Instantes em
um restaurante

Deparar algo nos outros é-uma delícia. Principalmente
��uando se tem algo que nos chama a atenção. Certas
coisas saltam aos olhos!

Impossível deixar de notar a "madame com ar de ma

dame", sexagenária, com roupa de gatinha do funk, cabelo
duro de laquê feito o Bozo, com badulaques tilintando no

braço, falando com a amiga, também cheia de fricotes, sobre
aúltimaplástica que fez sabe-se lá onde,já quase sempiscar,
botocuda que está, na necessidade de expor sua "proeza".

É quase obrigatório reparar naquela mãe ansiosa, re
clamando da vida no restaurante, na fila do buffet, fazen
do o prato do filhinho de 16 anos ...

Como'desviar a atenção daquele carrão de 250 mil reais
encostando o carro quase em cima das mesas, discreto como
macaco em loja de cristal? Da "nave" sai um senhor falan
do alto ao celular, ao lado de uma moça 50 anos mais nova,
"muito apaixonada". Como não achar o máximo a tal moça
olhar para os rapazes fortões, ''bombados'', da mesa ao lado,
com olhar sedutor, enquanto omarido dá show no telefone?

Tentei não reparar estes rapazes marombados falando
de supino, de peitoral e do "amigo", que traz "um suple
mento do Paraguai": é só tomar e você "vê a massa crescer"?
Acho que eles não estavam falando demassa de pão. Saíram

<'
num carro todo rebaixado, acelerando a cantar pneus.

. A turma da mesa ao lado falava sobre a quantidade
enorme de bebidas que tomaram no final de semana.

Um deles' contou que não lembra como estacionou,
nem como entrou em casa.

Quando somos o alvo dos olhares, ELES estão er

rados, ora!
Carro, anabolizante, plástica, "paixão", excessos. Nada

de livros, carreira ou cultura.
Já não émais caricato. É preocupante. Mas feio é reparar.

o
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugesiões

parae redacao@ocorreiodopovo.com.br

Coscientização
Ações sobre
doação de órgão

Para comemorar o Dia Nacional do Doa-
dor de Órgão, celebrado dia 27 de setembro,
o Hospital São José realiza essa semana uma

série de atividades envowndocProfissionais
-

e pacientes. O objetivo é sensibilizar a popu
lação sobre a importância da doação. Ama
.nhã, às 9h, será realizada na capela do hospi-
tal umamissa em homenagem aos familiares
dos doadores de órgãos, com a participação
do coral do hospital. Na sexta-feira serão fei-
tas panfletagens sobre o tema.

i
'

Gosto de frases, você sabe dis

so, mas não gosto de frases de
"mulherzinha". Gosto de frases de
mulheres, é diferente. Tenho dian
te dos olhos uma publicidade do
banco HSBC, nessa publicidade,
duas frases: uma de mulher e ou
tra de mulherzinha ... Aliás, guardo
comigo várias frases publicitárias
desse banco, de uma delas faço uso
em muitas das minhas palestras,
na palestra você vai saber qual é...
Agora vou me prender às duas fra
ses que acabo de ler numa página
da revista Claudia.

A frase demulher vem da escri
tora e pensadora francesa Simone
De Beauvoir, que viveu com Jean

Paul Sartre, o filósofo existencialis
ta francês. Simone diz que - "É pelo
trabalho que a mulher vem dimi-

COMENTÁRIO

Pégelado
Leia de novo, leitora, a frase

da Simone De Beauvoir. Leste?

Então, agora
-

ouça a segunda
frase de que falei, esta frase é
da atriz Marilyn Monroe, a loira
eterna, mas para mim, "mulher
zinha". A frase dela é esta: - "Ter
uma carreira é maravilhoso, mas
ela não pode te aquecer numa

_

noite fria". Talvez Marilyn tenha
morrido sem saber quemuitíssi
mos divórcios começaram numa

noite fria com um pé frio ao lado,
pé gelado, um horror...

Não deixo por menos, guria,
primeiro procure pelo "calor" de
uma carreira bem sucedida, de

pois, se for o caso, encontre um

pé que a aqueça numa noite de in

verno, mas não troque a ordem; se
trocar, você vai entrar nun:a fria...

- LUIZ CARLOS PRATES
nuindo a distância que a separa do
homem; somente o trabalho pode
rá garantir-lhe uma independên
cia concreta". Bah, sem reparos!
Aperte aqui, Simone!

Vivo dizendo isso às mocinhas

que me ouvem nas escolas e nas

palestras quando as vejo à minha
frente, repito como a um mantra:
- Estudem muito, busquem quali
ficação para um determinado tra
balho, conquistem a independên
cia financeira pelo trabalho e só

depois, bem depois, e se foro caso,
casem... Ouviram bem, gurias?

+ Barbaridade
Esta semana ouvi histórias de um representante do

judiciário catarinense e fiquei furioso, ainda que eu já
soubesse do que ouvi... Estupros. Estão cadá vez mais

frequentes e "dentro" das casas de "famílias". Padrastos
e pais que violam meninas e as mães quase sempre sa

bem disso, alguns fingem não saber. Aliás, são raras as

mães que não sabem que o vagabundo com quem elas
dormem também lhes estupra suas filhas. Eles preci
sam ser ''justiçados'' e as ordinárias da mães/amantes
levar uma sova, safadas. Esse crime está generalizado .

"Justiça" já, dentro ou fora da lei...

.+ Barulho
Veja se esse tipo de gente fresca não merece apa

nhar... São Paulo está tomada neste momento pelos
sabiás-laranjeíras, que nesta época do ano se aprumam
para a Primavera. E 'eles chegam com tudo, abrindo o

bico, cantando forte desde as primeiras horas da manhã.
Pois não é que há muita gente protestando, ficando ira
da com o ''barulho'' que os bichinhos fazem. Esse tipo
de gente merece mesmo é o barulho de som de carro de

vagabundos, saltos de sapatos do andar de cima baten
do-lhes na cabeça pela madrugada oumotos de descarga
aberta... Esse tipo de gente fresca merece uma pua. Pua,
eu disse, naminha delegacia eumostro e explico a pua ...

• Falta dizer
Um sujeito pôs um classificado - no fim de se

mana - num dos nossos jornais catarinenses procu
rando por uma-namorada. Ele se dizia rico, jovem,
bonito, solteiro e filho de fazendeiro. O anúncio
vinha de outro estado. Só uma estúpida para res

ponder a um anúncio desses. Se o cara é tudo isso

que ele disse e está sobrando, bah, companheira, no
mínimo ele não troca a roupa de baixo ... Claro que
tem arapuca nesse anúncio.

EDUARDO MONTECINO

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04799
1 º_ 60.989 500.000,00
2º 17.413 34.200,00
3º 14.456 33.600,00.
4º 14.232 32.800,00
5º 10,664 31.940,00

QUINA
SORTEIO Nº 3297
02 - 09 - 19 - 42 - 60

LQTOMANIA
SORTEIO Nº 1385
1 O - 13 - 15 - 20 - 23
27 - 32 - 34 - 38 - 40
43 - 58 - 63 - 65 - 69
74 - 77 - 81 ·90 - 97

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1532
02 - 11 . 23 - 31 - 42 - 44

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1213
Primeiro Sorteio
07 - 09 . 23 . 24 . 30 - 46
Segundo Sorteio
09 - 18 - 20 . 26 - 43 . 45

FUGA DA GALINHA
O susto dessa galinha aconteceu depois que ela viu o móvimento de
alunos que foram conhecer a propriedade rural do Tio Frido, em Schroeder.
A ave, que estava �scondida dentro de um caminhão baú, alçou um voo

desesperado. A fuga foi captada pela lente do fotógrafo Eduardo Montecino.
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tOBITUÁRIO
• ADSON PEREIRA morreu • ROLF RADUNZmorreu • IDALCIDES SILVERIO
no último sábado, dia 21, em na última sexta-feira, dia 20, morreu na quinta-feira, dia 19,
Jaraguá do Sul. Ele tinha 78 em Jaraguá do Sul. Ele tinha 41 em Jaraguá do Sul. Ele tinha
anos e deixou enlutados a anos e deixou enlutadosmãe, 2 65 anos e deixou enlutados

esposa, filhos, genros, noras, irmãos, 2 cunhados, sobrinhos mãe, irmãs, filhos, genros,
netos, irmã, demais parentes e demais parentes e amigos. O noras, netos, bisnetos, e
e amigos. O sepultamento sepultamento foi realizado no demais parentes e amigos. O
foi realizado no Cemitério Cemitério da Barra do Rio Cerro. sepultamento foi realizado no
Municipal do Centro. • AUGUSTO DELAZARI CemitérioMunicipal do Centro.
• PEDRO DA SILVA morreu morreu na última sexta-feira, dia • MARIANO SAFANELLI
no sábado, dia 21, emGuararnirim. 20, em Jaraguá do Sul. Ele tinha morreu na quinta-feira, dia 19,
Ele tinha 68 anos e deixou 76 anos e deixou enlutados a em Jaraguá do Sul. Ele tinha 80
enlutados esposa, filhos, noras, esposa, sete filhos, genros, noras, anos de idade e deixou enlutados
netos, bisnetos, irmãos, demais netos, bisnetos e demais parentes esposa, filhas, genros, sete netos,
parentes e amigos. O sepultamento e amigos. O sepultamento foi bisneta, demais parentes e amigos.
foi realizado no Cemitério realizado no Cemitério Municipal O sepultamento foi realizado no
Municipal deGuaramirim. da Vila Lenzi. Cemitério de Guarani-açu.

L

EDITORIAL

Prevenção
antecipada

Santa Catarina ainda depende das obras
de infraestrutura para diminuir os

impactos causados pelas fortes chuvas,
principalmente nas cidades que estão in

tegradas às bacias hidrográficas. Porém,
enquanto essas melhorias necessárias de
moram a sair do papel, o que se tem visto é
uma melhor preparação das estruturas da
Defesa Civil para atuar em respostas rápi
das no caso de problemas.

O alerta meteorológico sobre a pos
sibilidade de fortes chuvas, com altos
riscos de alagamentos e deslizamentos é
resultado de uma atenção maior na pre
venção. A comunicação prévia deixou o

Estado em alerta máximo e as famílias
que geralmente eram surpreendidas com
as fortes precipitações que provocavam
as perdas nos seus bens puderam ame

nizar o problema tomando medidas para
evitar danos maiores.

Depois da tragédia de 2008 foi neces
sário um investimento maior no sistema
de Defesa Civil dos municípios. A neces-

sidade de aprimoramento é constante.
Em Jaraguá do Sul, o serviço das equipes
técnicas e que auxiliam a estrutura de
atendimento em caso de grandes varia
ções climáticas tem de estar sempre em

constante alerta.

"
A comunicação prévia deixou o Estado

em alerta máximo para evitar tragédias.
.. .,

A contratação de geólogos ajudou na

elaboração de projetos que visam a reor

ganizar o sistema de ocupação de solos
e na elaboração de um plano de monito
ramento das áreas de risco. Porém, além
dessa organização é necessário investi
mento na infraestrutura da cidade voltada
a evitar danos, como o desassoreamento
dos leitos e reparação das encostas. Sem
isso, só o trabalho isolado da antecipação
dos fatos não terá muito efeito.

���\.�_itJIl� J

.�?�
VOCÊ JA FORMALIZOU
SEU NEGÓCIO.AGORA,
FORMALIZE o. SUCESSO.

OFICINA SEI CONTROLAR
MEU DINHEIRO
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UIIl chega, sete saem
Secretário de Saúde, Adernar Possamai

(DEM), recebeu com entusiasmo o médi
co mexicano Hector Romero. Ele atenderá na

equipe de Estratégia de Saúde da Família, na
Vila Lalau. Já a preocupação é quanto ao des

ligamento de sete profissionais da rede pública
em função da exigência de cumprimento da

jornada de trabalho. Três deles comunicaram
a decisão na última sexta-feira e outros podem
seguir o mesmo caminho, como, infelizmen
te, já era previsto. Para minimizar o impacto,
começou ontem o período de inscrições para

médicos temporários. O processo é bem mais

ágil do que o concurso público, que será reali
zado em outubro.Ameta de Possamai é entrar

2014 com um quadro de profissionais mais

equilibrado, levando em conta os cinco postos
de saúde que terão as obras entregues dentro
de poucas semanas. Aliás, o próximo ano deve
ser fundamental para o setor, que terá um Or

çamento 20% maior em relação a 2012, serão

R$ 126 milhões, e ainda a construção da UPA
(Unidade de Pronto Atendimento), que foi
uma das plataformas de campanha.

Boas vindas
Prefeito Dieter Janssen e a diretora de Saúde, Iuá Guenther, deram as boas vindas ao

mexicano Héctor Romero, namanhã de ontem."O profissional foi selecionado pelo programa
Mais Médicos e deve atuar no ESF daVila Lalau. Na chegada, Romero elogiou a estrutura da
saúde pública do município e o salário oferecido.

Novo secretário
Antonio Azevedo, 34 anos, sem partido e servidor de car

reira, foi confirmado como secretário de Saúde de Guarami
rim. Ele diz que a meta a curto prazo é manter os serviços até
o fim do ano, em função das dificuldades financeiras enfrenta
das pelo município. Já sobre o impasse envolvendo a situação
do "Hospital Padre Matias, ele diz que a questão está sendo
tratada pelo gabinete. O desafio de Azevedo é tão grande que
os colegas o recepcionaram com um abacaxi.

www.hnO\H:igplitnfJ.ta.c;O.tl.br
-�--���--��...,.�--�....,.....,_���-....._-��-� --

(47)3275-0100

Guaramirim 78
Ranking publicado pela Revis

ta Exame, com dados do Atlas de
Desenvolvimento Urbano, coloca
Guaramirim entre as ô4 cidades
brasileiras onde a expectativa de
vida superou os 78 anos. Guara
mirim ficou com a 52a posição
"com 78,08. A primeira colo.cada
foi Blumenau, com expectativa de
vida de 78,64 anos. A média está

prevista para o país somente em

2026. Apesar da melhora nos da
dos nacionais, no Japão e na Sué

cia, a média é de 83 anos.

Codejas
Controlador do município,

José Dalmarco Filho, esteve on

tem na Câmara, prestando contas

dos R$ 120 mil destinados pelo
Executivo a Codejas. Segundo
relatório, R$ 55 mil foram para
pagamento de salário, R$ 17 mil

para INSS, R$ 27 mil para ICMS
e outros impostos R$ 17 mil. Por

enquanto, ainda não está defi
nido se a estrutura será fechada
ou sofrerá mudanças para que se

torne economicamente viável.

TERÇA-FEIRA,"24 DE SETEMBRO DE 2013

EM FOCO
Tribunal Regional Eleitoral
vai ouvir testemunhas, de

acusação e defesa, antes de
decidir sobre pedido de desfiliação

de José de Ávila do PSD.

Prefeito Dieter Janssen (PP)
passou o fim de semana

acompanhando os trabalhos da
Defesa Civil. Já nos próximos
dias deve pressionar o g'overno
do Estado para liberação das
verbas prometidas para o

desassoreamento dos rios.

. . ..

Defendida pelo vereador
Jocimar Lima (PSDC), a criação
da Guarda Municipal em Jaraguá
do Sul não agrada em nada a

Polícia Militar. A instituição acredita

que ao fazer o policiamento
nas ruas acaba combatendo
também a criminalidade.

Duas

propostas
O PT de Guaramirim ins

creveu chapa única para o

Processo de Eleição Direta

(PED) no dia 10 de novem

bro. São 22 membros do

diretório, mais os suplen
tes. Já para a presidência,
ao contrário de Jaraguá do

Sul, não houve consenso e

dois nomes se apresentaram
Márcio José Jung e Carlos
Alberto da Silva.
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Thrceirização do trabalho
Com o fim das audiências

públicas em torno da terceiriza

ção do trabalho, o presidente da
Câmara dos Deputados, Hen

rique Eduardo Alves (PMDB),
promete colocar a matéria em

votação no Congresso "em bre
ve". De acordo com Alves, o pro
cesso de terceirização é irrever
sível no Brasil e no mundo, e a

regulamentação não pode aten
der a nenhuma posição radical

- seja dos empregadores ou (CNI), Alexandre Furlan, defen
dos trabalhadores. O presiden- de a proposta. Conforme Fur
te destacou ainda que a regula- lan, a terceirização é uma forma

mentação deve respeitar os va- moderna de organização das
lores sociais do trabalho e a livre atividades econômicas, e não
iniciativa. Ele lembrou quemais _

vai deixar de existir. Na visão
de 30 projetos sobre o tema dele, a falta de legislação não é
tramitam na Câmara e mais de benéfica nem para trabalhado-

30 audiências públicas sobre o res nem para empregadores, e

assunto já foram realizadas na a regulamentação trará mais
Casa. O vice-presidente da Con- segurança jurídica para as rela

federação Nacional da Indústria ções trabalhistas no país,
""'-

'f,jI-cAsslus-1..-:!I CORRETORA DE SEGUROS I
Você, tranquilo ..

(47) 3370�0212

Fazendo a corte
Sem José Serra no partido, o PPS se encaminha para

apoiar Eduardo Campos (PSB) a presidente. No PV, partido
pelo qual Marina Silva disputou à Presidência em 2010, tam

bém há muita simpatia pelo apoio ao socialista.

Palanque em SC
O PSB segue firme e forte na tentati

va de fazer o governador Raimundo Co
lombo (PSD) mudar de ideia é dar pa
lanque para Eduardo Campos em Santa
Catarina. Até agora, Colombo tem dito -

que trabalhará por Dilma Rousseff

(PT). Mas, na possibilidade do PMDB

lançar candidatura .própria ao Palácio

Barriga Verde com PT de vice, o gover
nador pode mudar de lado.

Thrrorismo
Deputados e senadores envolvidos na

elaboração do projeto de lei que tipifica o

crime de terrorismo no Brasil se reúnem
nesta semana para finalizar o texto. Eles

querem incluir no projeto dispositivo
para que atos de movimentos sociais não

sejam enquadrados na lei.

Mudanças no governo
A previsão é que pelo menos 12 minis

tros saiam para disputar governos estaduais
ou vagas no Senado-, dentro das mudanças,
até mesmo Aloizio Mercadante pode deixar
o MEC (Ministério da Educação).

'"

POlITICA
TERÇA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2013

Dilma e Clinton
A presidente Dilma Rousseff, que cancelou encontro com

Barack Obama em outubro em função das denúncias de espio
nagem, se reunirá comBillClinton emNovaYork nesta semana.
O ex-presidente quer apoio a projetos da Fundação Clinton de
combate a tuberculose, malária e Aids naÁfrica.

PEC do voto aberto
O Senado deve avaliar esta semana a PEC do Voto Aberto

(PEC 43/2013). A PEC teve a primeira sessão de discussão na

semana passada, mas ainda gera polêmica. Alguns senadores te
mem pressões do Executivo com o voto aberto nas votações de
vetos presidenciais e de indicação de autoridades. Outros argu
mentam que o povo precisa saber como votam seus representan
tes em qualquer situação. Para ser aprovada sem o calendário

especial, a PEC ainda precisa passar por quatro sessões de dis
cussão em primeiro turno e três em segundo turno.

Mais um escândalo
Olavo Noleto, subchefe de Assuntos

Federativos da Secretaria de Relações
Institucionais, de Ideli Salvatti (PT),
colocou o Planalto em novo constran

gimento. Idaílson Macedo,' demitido
por suposto envolvimento com grupo
acusado pela PF de má gestão de re

cursos, era ligado a ele. Noleto quase
foi demitido por relação mal explicada
com Carlos Cachoeira.

"
O Brasil democrático torce para que Marina

,

\

consiga cumprir as exigências legais. O país
merece tê-Ia como mais uma alternativa.

Do Senador Aécio Rev;es tMGi),
:pr:eside.nie do PSDB e pflé..caMlidato
à P:r\esidêm::la, sobl:e \Opram para que
a eX:-seftad�a crie ,3 Rede ..

OFlelNASEI
EMPREENDER
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Médico mexicano P.A. infantil funciona 24 horas por dia
ainda mais pacientes e a tendên
cia, já verificada em estimativas,
é que a quantidade de pacientes
aumente naturalmente.

"É uma melhoria para os

clientes e também para a cidade,
já que contribui para desafogar
os outros hospitais que acabam
tendo mais vagas para atender a
demanda do SUS e outros convê

nios", explicou Reif.
Com a ativação do setor in

fantil, a cooperativa completou
a lista dos serviços oferecidos na

primeira parte do empreendi
mento. Nas próximas fases deve
ser criado centro cirúrgico, leitos
de internação, novas salas de cen
tro cirúrgico e unidade de trata-

.
mento intensivo.

Desde ontem, o pronto atendi
mento infantil do Hospital da Uni
med já recebe pacientes. Os clien
tes do plano de saúde terão acesso

ao atendimento 24 horas com pe
diatra, além da estrutura de labo
ratórios e serviços de imagem.

A unidade começou a atender
o público adulto no mês passado,
"Ainda precisávamos fechar as esca
las de atendimentos. É exigida essa

diferenciação no serviço e é o ideal

para os pacientes", disse o gerente
geral da Unimed Jaraguá do Sul,
Deividson Reif

Desde a abertura, o fluxo de
atendimento foi de 3,5 mil, um
número que deve ser maior no

atendimento infantil.· Segundo
Reif, há capacidade para absorver

se apresenta em
Jaraguá do Sul
REfORço Saúde espera registro regional
para que o novo profissional inicie o trabalho

início. da adaptação.
O município ainda espe

ra a chegada de uma médica
do Uzbequistão. Por causa

da grande diferença entre os

idiomas, ela pediu ao Minis
tério de Saúde um prazo para
aprimorar o português. Se

gundo Possamai, a profissio
nal deve chegar em novembro
e será destinada para a unida
de do bairro Santa Luzia ou

Rio Cerro. Havia expectativa
da vinda de um médico brasi

leiro, mas ele não confirmou o

cadastro no programa.

Natália Trentini xima sexta-feira.
''Vamos integrar ele a equi-

Oprofissional estrangeiro pe,mostrar toda a estrutura da
que irá atuar em Jaraguá Secretaria e do município, os

do Sul através do programa hospitais e outros serviços. Ele
federalMaisMédicos se apre- não pode clinicar, mas deve
sentou ontem oficialmente a ficar na unidade para conhe
Prefeitura. Com experiência cer os procedimentos", disse
de atuação na atenção básica o secretário de Saúde, Adernar
e especialização em psiquia- Possamai.
tria, o mexicano Héctor Ro- Com a linguagem e cultu
mero, 31 anos, está motivado ra diferentes ele não se preo
com o sistema de saúde bra- cupa. "Existe muita polêmica
sileiro e quer contribuir com e diferentes opiniões sobre o

sua "vontade de trabalhar", programa, pessoas a favor e

A unidade do bairro Vila outras contra, essa é a maior
Lalau receberá o novo mé- dificuldade qu�, pode haver",
dico. Para poder atender a disse. O médico está há qua
comunidade, Romero ainda tro semanas no Brasil e desde
precisa da liberação do Con- o primeiro dia teve contato

selho Regional de Medicina. com a equipe da Secretaria de
O registro pode sair até a pró-

-

Saúde, o que contribuiu para o

EDUARDO MONTECINO

Observacâo
Infantil

Existe muita polêmica
sobre o programa, essa

é amalor dificuldade

que pode haver.

�!Eltr.�_;,
m8ltjE�mB'ieaRQ:;

EDUARDO MONTECINO

Experiência no serviço público
é

Formado em 2007 pela
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Héc- .

.

tor Romero precisou tra

balhar durante um ano no

atendimento público para
retirar seu diploma, uma

obrigação para todos os ré
cém-formados. Comparado
a realidade enfrentada por
ele nesse período, o Sistema
Único de Saúde ganha em

organização.
"No geral, o sistema bra

sileiro é melhor. Quando
soube que teria uma equi
pe na unidade, fiquei muito
contente. No México falta

organização, muitos mé
dicos ficam sozinhos para
atender toda uma comuni

dade", contou.
Os salários e condições

do programa também são
atrativos. Os profissionais
recebem uma bolsa de R$

SE_iço Pacientes conveniados terão acesso ao atendimento com

pediatra, além da estrutura de laboratórios e serviços de imagem
10 mil do Governo Federal, .

e um auxilio alimentação e

moradia -da 'administração
municipal, Em Jaraguá do
Sul o valor deve chegar a

R$ 5 mil.
Além da estrutura, o

programa ofereceu ao me

xicano a oportunidade ace

lerar uma mudança que já
era planejada. Quem moti
vou a inscrição para. Jara

guá do Sul foi a namorada
do médico, uma brasileira

que já atua no Centro de
Atendimento Psicossocial
do município.

"O programa tem seus

prós e contras, mas é uma

nova opção para resolver
os problemas de saúde. Isso
deve continuar, devem bus
car novos programas e no

vas opções. Vou contribuir
com toda a minha vontade
de trabalhar", disse.

·GUARAMIRIM
VALORIZA OS AMIGOS
DA CIDADE

�� clle CliilIanammfllÍium �i� 1iTI1Bif!'!i llIIIlmIi!I eJm� m

� lP!!:mitllll, wrmn l1e:<rnoorl!!ll!,c:i"1I1lIll!IM1Jllj ã'iSi� e tf.1lIl1li�

Qllle'�)'m�i!;e ueie'l1illili!5 'Ri:ll\l:11Çlll5i <Wl�1IWrlIlYrfll1i1�

e em�i1rllellrilID cdXID I1I!Il!Ifl1ixrijjliím. lYiSl aiíYfãYID (!fu; NU 1limram

� <ID� &-Wlléjitímf� IIIleiil1s;, êIl e:mrtlimmd'e

AYlIBii�e<IDeJ1Il!'f1W�iÍID&l�Sa1;u!1atg,mm.IEimnIlll1lll1i1e'*1lJrulIial
al JlWIPlllJ�êIl ([âmIDíoil cd'e' CliilIamrf1li1iilliimn� al e5R$�

llIlillr üimÍIa!leml f!ll'!i!1le atI3!� �ai$ \t1il.ti;m; !ilS'J!êIl @) Ill:eme:fliIríIllJ• tiliOOIÍ<!l!i..

P.%fl!�

Câmara de Vereadores de Guaramirim
Rua 28 de Agosto, 2042 - Centro

Guaramirim - SC - Cepo 89270-000
Fone/Fax: (47) 3373.0002

Cl3IlMFPl.Di�� Romero avalia
o sistema público de saúde em

Jaraguá melhor que o do Méxioo
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Ronaldo Corrêa

Entrevista
�

"E preciso saber
aonde queremos ir"

Quem investe, quem ousa e arrisca,
corre riscos de que seu negócio não.

dê certo, mas se estiver focado e obsti
nado suas chances são bem maiores de

superação dos obstáculos. A certeza foi
colocada pelo jornalista e psicólogo Luiz
Carlos Prates, colunista do OCP, na pa
lestra em que abordou a importância do
entusiasmo a cerca de 300 participantes
do 7° Encontro Regional dos Jovens Em
preendedores do Norte Catarinense, na
quinta-feira, na Associação Recreativa

Weg. O evento foi organizado pelo Nú
cleo de Jovens Empreendedores da Acijs
eApevi com o objetivo de permitir a troca
de experiências e a melhoria da gestão.
Prates afuma que a falta de entusiasmo
resulta em não saber exatamente o que
se quer, porque a partir do momento que
você sabe, passa a lutar a se envolver e a
viabilizar oportunidades.

Mercado - Como se

define para o empre
endedor a importância
do entusiasmo saben
do que muitas vezes há
uma ansiedade na con

dução dos negócios?
LuizCarloSPrates - A

palavra entusiasmo no meu

entendimento tem como

sinônimo à fé, que signifi
ca certeza. Ao entrar pata o

mundo dos negócios é pre
ciso que o indivíduo tenha
certezas, claro que deixando

espaços para aquelas ques
tões que cotidianamente fa
zem parte do nosso dia a dia.
Todos aqueles que investem,
que são ousados e arriscam,
correm riscos de que seu

negócio não dê certo. Mas

quando estamos focados e

obstinados nossas chances
são bemmaiores.

HORST BAUMLE

Mercado - Entu
siasmo não é só uma

palavra de efeito ...
Prates - Vai além das

palavras de um treinador,
por exemplo, que no vesti
ário diz aos seus atletas 'va
mos ganhar, pessoal', é al_gq
que precisa ser acompanha
do de uma certeza. Épor isto
que, posso afirmar, de cada
10 jovens que vão ao merca

do 8 têm muitas dificulda
des. São meramente aven

tureiros que acham que ser

patrão é livrar-se das amar
ras de ser empregado e ter

de cumprir os ritos impos
tos por quem trabalha com
carteira assinada e cumprir
horários e compromissos.
Quem entra no empreen
dedorismo precisa entender

que vai enfrentar dificulda
des, isto é para poucos.

Mercado - O cená
rio da economia é mui
to instável. Como os jo
vens empreendedores
podem superar estas

turbulências?
Prates - Apersistência

é resultado da afirmação
que devemos fazer sobre
o que queremos da vida.
Isto porque tenho certeza

de que posso alcançar este
resultado. A partir daí vem
a obstinação. Mas a ques
tão é que nem todos têm
esta certeza. Tem gente que
acha que gosta, acha que
quer, mas depois quando
enfrenta o cotidiano e está
do outro lado do balcão da .

vida passa a conviver com
as dificuldades. Das difi
culdades não enfrentadas
às desistências o processo é
muito rápido.

Fiesc começa plano de desenvolvimento
A Federação das Indús

trias, Fundação de Amparo
à Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina e

a Secretaria de Desenvolvi
mento Sustentável vão unir

esforços na construção do

plano de desenvolvimento

industrial. Liderada pela
Fiesc, a iniciativa faz parte
do Programa de Desenvol
vimento Industrial Catari
nense (PDIC). As entidades
assinaram na sexta-feira
termo de cooperação para o

aporte de atéR$ 2,8milhões .

de recursos para o projeto,
que visa ao planejamento es
tratégico para o setor, priori
zando segmentos identifica
dos como potenciais, além
de articular agenda com ór

gãos comprometidos com o

desenvolvimento do Estado.

OCP7
www.ocponline.com.br

Leandro Henriques Anjo
M', v

íNDICE PERíODO
SELlC +9,0% 28,AGOSTO,2013
TR 0,00% 23.SETEMBRO.2013

CUB 1.295,30 SETEMBRO.2013
BOVESPA +0,91% 23.SETEMBRO,2013

NASDAQ -0,25% 23.SETEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 19,12 +0,95%
VALE5 32,75 +1,17%
BVMF3 12,80 +0,79%

POUPANÇA 0,5210 24,SETEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT -1,57% US$ 110,420
OURO -0,03% US$ 1322,830

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2005 2,2012 -0,82%
DÓLAR TUR. 2,1200 2,2600 -0,44%
EURO 2,9655 2,9673 -0,77%
LIBRA 3,5256 3,5280 -0,31%

ResponsabilidadeTécnica
CO.(lsultOl'i<l para indústria$ de alimentos
Catl'l,e tempeftlda e a segurança alimentar

Catarmense
mais otimista

Catarinenses estão otimistas em

relação a emprego e às perspectivas
profissionais e de consumo aumento,
segundo pesquisa da Fecomércio SC.
A Intenção de Consumo das Famílias

(ICF) catarinenses apresenta que
da anual de 2,2%, mas em setembro
mostra elevação de 2,7%, chegando
ao patamar positivo de 139,8 pontos
comparando com o mesmo período de
2012. Já as expectativas com relação
à renda atual apresentaram baixa de
0,2% na variação mensal e uma alta
de 2,1% na variação anual.

Apevínos Bairro'
O

. programa Apevi nos Bairros
tem mais uma edição hoje, desta vez
beneficiando empreendedores do
Bairro João Pessoa. Às içhgomin na

Comunidade Evangélica Luterana, a
profissional de coach Fabiana Koch
mostra aos participantes como lide
rar umamicro e pequena empresa. O
evento é gratuito e aberto a gestores
depequenos negócios, e a todos os in
teressados pelo tema. Informações
pelo telefone (47) 3275-7028.

vOCÊ JA FORMAL4ZaU
SEU NE.GÓCI(I•.AGe.,
FORMALIZEO.SICE

OFICINA SEI
PLANEJAR

-r:

e cresça Cle maneira sustentá eL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP8
www.ocponline.com.br GERAL TERÇA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2013

( Documentos
novos para
a família

25 mil pessoas beneficiadas
FOTOS LUCIO SASSI

SOCIAL Mais

de 60 entidades

de Jaraguá do

Sul ofereceram

Serviços gratuitos
à comunidade

Bárbara Elice

A17a Ação Comunitária

Weg atendeu 25.201

pessoas na Arena Jaraguá
no domingo passado. Se

gundo levantamento apre
sentado ontempela empresa
organizadora do evento so

cial as ações de lazer foram
as mais aproveitadas desta

edição. Atividades culturais,
recreativas, de educação am
biental eoProjeto Casulo, da
biblioteca, somaram 10.954
atendimentos. Já a área de
saúde registrou 7.609 e a de

•

serviços, 6.638.
Também foram feitas

apresentações culturais e

Atenção à saúde
da criança

PROCURA Serviços de emissão de Carteira de Identidade e CPF também foram um dos mais movimentados

atividades recreativas. Ao

todo, mais de 800 volun
tários ofereceram 50 op
ções de serviços gratuitos à
população.

A emissão da Carteira
de Identidade voltou a ser

o serviço mais requisita-

Novidade desta edição, o serviço
de avaliação infantil atraiu as famí
lias que visitaram o evento. Quatro
pediatras do município foram convi
dados a oferecer o processo de tria

gem e orientação sobre a saúde das

crianças. "Essa é uma retribuição por
tudo o que conquistei pela cidade,
pelo acolhimento que sempre tive

aqui. É uma maneira de contribuir
também para que ela evolua cada vez

mais", diz o pediatra DenisAraújo.
O pai deummenino de dois anos,

Adilson Leandro Gunzel, aproveitou
o serviço, enquanto a esposa emitia
a carteira de identidade da criança.
Na avaliação infantil, a proposta era

verificar o peso e a altura e, caso ne

cessário, o encaminhamento para
exames detalhados.

do. No período damanhã,
cerca de 400 senhas ha
viam sido entregues para
o atendimento. "Esse

serviço chama muito a

atenção da comunidade.
Como este não é ano de

eleição, os órgãos públi-

cos puderam participar
do evento. A comunidade

aguardava esse momento,

oportuno", diz a gerente
do departamento de Rela

ções Trabalhistas e Saúde
da empresa, Silene Sartor.

Neste ano também sur-

"
ATENDIDO Adilson
levou o filho para

fazer uma avaliação
com o pediatra

Essa é uma retribuição por tudo
o que conquistei pela cidade, pelo
acolhimento que sempre tive aqui.

giram novidades nas três
áreas.Ainiciativa oportuni
zou a emissão CPF, o cadas
tro na Biblioteca Municipal
Rui Barbosa, a avaliação
infantil, a divulgação de
cursos e orientações para

portadores de deficiência.

Aos 12 anos, o filho da
auxiliar de costura Zélia An
tunes de Campos não tinha
Carteira de Identidade ou

CPF. A cada novo torneio

esportivo que participava, o
menino precisava carregar
a certidão de nascimento.

Contudo, esse costume deve
mudar dentro de alguns me
ses, quando os documentos
ficarem prontos.

"Já estava na hora de

fazer, mas, como ele es

tuda, não tivemos tempo.
Com a Ação Social tivemos
essa oportunidade", disse
Zélia. Desde cedo nas filas
da Ação Comunitária, a au
xiliar de costura também

aproveitou para refazer a

carteira de identidade, já
que na atual seu nome está

grafado errado.

Garantia de direitos
Além da avaliação feita "O público sempre chega

por fisioterapeuta, fonoau- tímido para tirar dúvidas.

diólogo e terapeuta ocupa- Antigamente tinha um

cional, a Apae de Jaraguá preconceito maior. Hoje,
do Sul também levou um apesar de ainda existir, há
assistente social. O obje- uma visão mais aberta e

tivo foi oferecer orienta- vemos que as coisas estão

ções sobre os direitos'e os melhorando com o passar
benefícios garantidos às do tempo", diz a fisiotera

pessoas com deficiência. peuta Kelli Stapait.

ARmEFA'TOS DE CIMENTO Fd

'.. r. .... ento P cduzldos'
rtefatos d� :u'de alta qualidade
com ma riaiS.·',

(47) 3213..5528 I (47) 3371�9438
Rua Bertha Weege, 245{) - Jaraguá 99 I Jaraguâ do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PRETO E BRANCO

Günther inspirou-se no

fotojornalismo de Cartier
Bresson e Robert Capa
para as fotografias dos
ex-combatentes

TERÇA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2013

JOÃO HAUCK WALTER HERTEL

Retratos da sobrevivência
Bárbara Elice

Oprojeto de um fotógra
fo jaraguaense eter

nizou as expressões dos
últimos pracinhas vivos da
região, 68 anos após o fim
da guerra. Dos cerca de 60
combatentes que partici
param do conflito, apenas
três permanecem vivos no
Vale do Itapocu.

Há alguns anos, Raphael
Günther, 31, viu a fotogra
fia de um grupo formado

por dez pracinhas. Isso o

despertou para as grandes
histórias que eles poderiam
guardar. Tempos depois,
Günther encontrou uma

nova foto, onde apareciam
somente quatro ex-comba
tentes. "Foi quando caiu a

ficha. Eles são o nosso últi
mo link direto com a guerra.

Depois quemorrerem, esta
remos lidando com a histó
ria da história; com alguém
que não presenciou ou viveu
aquilo. Se não fizesse agora,
não fariamais", conta.

Para encontrar os últi
mos sobreviventes da re

gião, Günther contou com

a mediação do secretário
da Associação Nacional
dos Veteranos da Força
Expedicionária Brasileira

(Anvfeb), Ivo Kretzer. Eles

visitaram, apenas uma vé�,
cada um dos quatro praci
nhas: João Rodolfo Hauck,
92, em Corupá; José Fran
cener, 92, emMassarandu

ba; Walter Carlos Hertel,

90, e Hercílio Spezia, 92,
em Jaraguá do Sul.

Günther produziu os

retratos com luz ambiente
e dentro da casa dos vete

ranos, entre maio e junho
de 2013. A receptividade
dos fotografados e também
das famílias tornou o tra

balho mais leve. "O Fran

cener nos cumprimentou e

sorriu o tempo inteiro. Fi

camos uns 10 minutos 'na

mesa, até que ele disse: não
sei quem são vocês", re

lembra, com bom humor.
O momento mais difícil,

segundo Günther, foi o re

gistro de Spezia. Acamado,'
o pracinha não conseguia
se comunicar, mas lançou
um sorriso para a câmera.

Spezia faleceu no último 10

de setembro, há exatos 74
anos da invasão da Polônia

pela Alemanha e· início da

guerra. Ele foi velado no dia
seguinte, quando o fim do
conflito completou 68 anos.

Para o fotógrafo, o pro
jeto é, acima de qualquer
documentação histórica,
uma celebração à vida dos
ex-combatentes.

"É louvável a iniciativa .

.

dele como cidadão brasilei
ro. Em que ele ajuda não só
a reunir a história dos expe
dicionários, mas a divulgar
a participação do Brasil na

guerra", diz Kretzer. Com

esse projeto, Günther des
cobriu a existência de mais
dois pracinhas, em Joinville
e Rio dos Cedros. Isso o fez

considerar a possibilidade
de o projeto crescer.

Publicação
o formato de publicação

do ensaio fotográfico ainda
é incerto. Günther aguar
da o resultado de um edital
federal de incentivo para
lançar o material. Das 400

imagens registradas, 30. fo
ram escolhidas. "Realmente
sinto a necessidade de fazer
uma exposição para as pes
soas daqui (região), para
que elas vejam e se insiram
nesse tema", projeta.

A ordem das imagens
foi organizada com o obje
tivo de construir um diálo

go entre elas. Inspirado no

fotojornalismo de Cartier
Bresson e Robert Capa, as
fotografias são todas em

preto e branco. "Costumo
dizer que o preto ·e bran
co é o onírico consciente.

Porque é a forma mais real
de te colocar em uma si

tuação imaginária, a mais
consciente de estimular
a imaginação. Quando se

tira a cor, entra-se no ima

ginário, mas não se altera a

informação", diz .

No ensaio, além dos re

tratos, há registros do mo

numento da FEB, na praça
do Expedicionário, e das

placas de ruas com os no

mes de quatro combatentes

que morreram na guerra:
Antonio Carlos Ferreira,
HarryHadlich,Gumercindo
da Silva e João Zapella.

CELEBRAÇÃO Fotógrafo'
produz ensaio fotográfico
com os últimos veteranos

de guerra da região
HERCíLlO SPEZIA

VOCÊ JÁ FORMALIZOU
SEU NEGÓCIO.AGO
FORMALIZE 0,5 CE

,

OFICINA SEI
VENDER

...

. ., ..
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica e daniell.cinema@gmail.com

Daniel Medeiros

Invocação do Mal
conhecidos do gênero, como
crianças falando sozinhas,
porões sujos cheios de
móveis cobertos com

lençóis, e portas rangendo, o
diretor cria uma atmosfera

que por mais que não seja
original, ainda assim é

surpreendente. Você sempre
sabe que vai vir um susto

em seguida, mas nunca
sabe de onde. Isso se deve à

primorosa maneira com que
o cineasta utiliza o elemento
do "fora de quadro" (OU seja,
aquilo que não aparece na

tela): você ouve muito mais do que vê,
e isso funciona perfeitamente bem na

concepção do suspense.
E é triste saber que esse talvez seja um
dos últimos trabalhos deWan com o

gênero de terror, segundo declaração
do próprio cineasta. Ao assistir a

Invocação do Mal posso afirmar
com certeza que o cinema de terror

contemporâneo tem muito a perder
com essa decisão.
Tomara que ele
mude de ideia.

Desde a sua estreia
no comando de um

longa-metragem, com o

tenso JogosMortais, o
cineasta JamesWan fez
filmes que homenageiam
e até copiam os clássicos
de terror das décadas
de 1970 e 1980. Em
Invocação doMal, seu
mais recente trabalho,
Wan faz não apenas uma

homenagem ao gênero de
terror dessa época, mas
um típico terror setentista
da melhor qualidade.
Baseada em fatos, a trama se passa
em 1971 e acompanha uma família
que acaba de se mudar para uma casa
isolada e começa a presenciar estranhos
acontecimentos (barulhos, vultos,
hematomas pelo corpo, etc). Quando a

situação foge do controle, eles recorrem
à ajuda do casal Ed e LorraineWarren,
famosos "caça-fantasmas" que também
estão enfrentando uma situação
delicada em relação ao sobrenatural.
A composição do casalWarren por
PatrickWilson e Vera Farmiga é dos'
grandes destaques do filme. Apesar da
extensa "carreira", os dois são céticos
o suficiente para apontar que a grande
maioria dos casos sobrenaturais
normalmente tem uma explicação
lógica. Além disso, mesmo com toda

Clique animal

ADOTE BILY!
Extremamente dócil
e carinhoso. Tem

aproximadamente
um ano. Contato
com Karini, no
telefone: 3273-8008

Envie a foto do seu

animalzinho para
contato@beatrizsasse.
com.br ou encontre
um companheiro de

estimaçãe nas págil)as
do Facebook da Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul

a sua experiência, o casal se assusta
quando enfrenta forças malévolas, o
que demonstra que, apesar de tudo,
eles são apenas humanos.
Outro destaque de Invocação do Mal
é o roteiro. LeighWhannell, parceiro
habitual deWan, foi substituído pela
dupla Chad Hayes e Carey Hayes
(Terror naAntártida), e é possível notar
o estilo distinto de escrita dos dois.

EnquantoWhannell investia em uma

situação assustadora seguida da outra,
construindo tensão no fato de não deixar
o espectador respirar aliviado, os irmãos
Hayes preferem conceber uma atmosfera
de crescente suspense, que culmina
em um clímax grandioso. São estilos
diferentes e igualinente bem sucedidos.
E JamesWan também se sai bem
nessa transição.Usando alguns clichês

Direção: James
Wan.Elenco:Vera

Farmiga,Patrick
Wilson, Lili Taylor,
Ron Livingston.
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FILHOTES PARA ADOÇÃO! Machos e fêmeas com cerca de 40 dias. Já estão comendo

ração. A mãe é mestiça de labrador. Contato com Rafael, através do 9948-1648

Amizade
aiNlv'l.. VETERINARtA

24/9

Adernar J. Pomianowski
Afonso Schroeder

Altair Giese

Alzira M. Wolf

Ambrosio L. Becker

Anderson T. da Silva

Arri Diesenthaler

Beatriz Felisbino

Celesio Zanghelini
David Michalak'
Dianês Martins

Djonatan Sebastian

Eduardo Lmpert
Eliane B. Raduenz

Evanderson da S. Santos

Flávio R. Henn

Gilmar C. Franceschi

GilmarWagner
Guilherme André Delani

. Igor Cristiano Harmel
lisa Richter
Irondina L. Bortolini

João Ferreira Pires

Julia S. Furlani

Julieta J. da Silva

Luiz Karsten

Luzia Wischral

Maidy Berndt

Maria Eduarda Arno

Sguissardi
Max Jensen

Michele Giese Kuze

Nivaldo A. Freiberger
Odair Beltoni

..

Renan Odirlei dos Santos

Salatiel F. de Oliveira

Susane E. Olska

Terezinha Debatim

Vivian P. Manske

Vasmin Anacleto

I AndréMarq� - Apresentador
• Pedro Almodóvar - Cineasta
• Scheila Carvalho - Dançarina

Curiosidade
24 de setembro...

... é o 2670 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 98 para acabar o
ano. Dia de Nossa Senhora
das Mercês. 1944 - A

primeira legião da Força
Expedicionária Brasileira
(FEB) desembarca na

.

Itália e se junta aos

exércitos dos Aliados na
2a GuerraMundial.

Fonte:Wikipedia
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Aposte no brincão!
Eu não sei vocês, mas ando .

apaixonada pelos looks que a Sabrina
Sato está usando ultimamente, então
é fato dizer que todo o domingo ligo
no Pânico para ver qual é a roupa
que ela está. #prontofalei. E percebi
que de uns tempos para cá ela vem

apostando (emuito!) nos maxi
brincos dourados. A cada programa
é um mais lindo emaior que o outro.

Pesquisando sobre isso, percebi que
osmaxi brincos estão com tudo e que
vale a pena investir nesse acessório.
Emeninas, vi uns lindos para vender
na Renner e C&A, viu?

a c rar
J

Não é de hoje que amoda e a decoração andam demãos dadas, não é?
Então não poderia deixar de dividir com vocês um livro super bacana,
com uma.história demoda bem legal, que além de ser uma delícia

deler, ainda pode ser usado depois para
decorar: "Pequeno Dicionário daModa",
Christian Dior. Assim como diz o titulo o livro
é um guia do bem-vestirpara toda mulher
com dicas valiosas do famoso e talentoso
Christian Dior, que vão desde o que usar
emuni casamento até como darum laço
em uma echarpe. É incrívelmeninas, super
recomendo a leitura. Sempre que tenho uma
dúvida tiro ele da bandeja no bar Cuso-o como
decoração também) e leio. Vocês vão amar!

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email com

perguntas, dúvidas ou sugestões, escreva para: micamacho@monalisadebatom.com. Beijokas! •

,44°/0
AUD"�HelA
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Moa Gonçalves Pensando bem...

"A maior vitória na competição é derivada da satisfa

ção interna de saber que você fez o seumelhor e que você
obteve o máximo daquilo que você deu".
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BOIll dia! NAS RODASPizza Sadia

460/4409 Milena

J:E CONT.EIt· Kretschmer,
sábado,
super
descontraída

o advogado Enno Janssen Filho
deu rasante no último domingo
no Língua Afiada. Foi convidado

para o churras do senadinho dia
20 e declinou! Vai curtir naquela
semana dias de sombra, água
fresca e muita pescaria nas

bandas do Pantanal.

Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

terça-feira, dia 24 de setembro de
2013. Dia do Soldador! Começa
mos mais um dia em nossas vi
das. E a cada dia que vivo, mais
me leva a crer que o desperdicio
da vida está no amor que não

damos, nas forças que não usa

mos, no medo de arriscar e con

quistar o que mais desejamos,
que é a felicidade! Pense Nisso!
E vamos à coluna de hoje, que
está assim, oh... .Recheadissima
de novidades. Antes, uma frase

para você refletir: "Não é o argu
mento do poder, mas o poder do
argumento que leva a uma boa

decisão"(Gerard Endenburg).

movimenta a cozinha do

grupo Loks. Comemora a

idade nova com churrasco
de igreja, pitadas de gaita
e muito vanerão.

". Será que eu conto

aquelé!_ história do garçom
e do empresário de
móveis? Não consigo
guardar segredo!

nos

corredores
da Epic

FOTOS MAURÍCIO HERMANN

'f Diogo Prim é O

aniversariante mais

festejado de hoje.
Parabénes, brother!

ii/> Ontem deu rasante aqul
na redação o boa gente
e publicitário, Wladimir

Albuquerque, o Dimi, da
OLP. Vem novidades por aí.

o atleta jaraguaense Samuel

Lopes conquistou no fim de
c

semana, em BuenosAires, mais
uma medalha na modalidade

Carabina Deitado. Parabéns ao

grande filho dos nossos amigos,
Leodomar e Catarina Lopes.

.. .. ,.

Diana Ciro está-com novo love,
rindo à toa. Humm ... quem será?

.. . ..

Feijoada doMoa
Faltam 32 dias para 13a Fei

joada do Moa. Será amaior festa
de Jaraguá do Sul dos últimos

tempos. O evento vai reunir O

high da nossa região para con

ferir shows como Dexterz, com
Júnior Lima, grupo Dazaranha,
Demo Via e Jian Carlos &Mar
celo. O 30 lote já está à venda

por R$ 50. Local de. compra
nas Lojas Tevah (Jaraguá Park

Shopping), A&E Outlet Chie,
Academia Espaço Maior e Jai
me Motos. Mais informações no
telefone 3370-8703.

• A americana, Natalie
Nunn, vencedora do reality .

show Love Game, em Las

Vegas, é a capa da revista
Nossa Weekend desta
semana. Está linda de
morrer.

. 'f Quer ganhar um par
de ingressos para a

13ª Feijoada do Moa?
Então acesse o www.

.

moagoncalves.com.br e
sabia como.

Um luxo!
Conversàndo com o meu amigo, Gelson, pelo celular, fiquei saben

do que a coleção que vai estar na vitrine da Upper Donna e Upper
Mann, no Jaraguá Park Shopping, é de enlouquecer. Marcas impor
tantes como a Mr. Kitsch estão fazendo o maior sucesso. E com uns

precinhos tudo de bom. Visite a loja virtual. O endereço: www. upper
man.com.br! Ah, em outubro, como faz todos os anos, a loja doará

para a Campanha Outubro Rosa 3% do faturamento. Bom demais!

• Celebre as vitórias ... Hoje à noite o meu

amigo, Juliano dos Santos,
o famoso. "Gaiteiro",

LOCAÇÃO DE
TENDAS I MESAS I CADEIRAS

3371-9123

Fiquei impressionado com a

loja Jane Art, na Barra do Rio.
Cerro. Reecheadissima! Lá você
encontra tudo em decoração

para a sua casa e pro Natal que
está batendo na sua porta. Aliás,
a loja deve receber árvores que
vão do gosto de A a Z. De nada!

.. Com essa, fui!

BELAS Adi'iele Leithold

Zanghelini, Saskia Fagundes
e Jana Lethold conferindo

os lugares da moda

Família destaque
Um casal que continua com o amor em alta é formado pelos

m�us amigos, o adyogado Odair Fabiano Bosse e Viviane Lu
nelli. Com a filha, AnaLaura, formam uma bela e feliz família.

IrishPub
Frutos do mar são considera

dos pratos requintados e extre

mamente saborosos. Uma porção
de camarão, ostra gratinada ou

casquínha de siri, acompanhados
de um suculento limão, nos dei
xam com água na boca e aguçam
os mais sensíveis paladares. No
restaurante Cheers lrish Pub , em

Corupá, você tem este prazer.

Baladas
Quer conferir as fotos das ba

ladas do fim de semana? Acesse
o moagoncalves.com.br. Patuá,
Upper Floor e Epic são destaque.

HeikeWeege
Foi cercadapor amigos e fami

liares que a empresária de Pome

. rode, Heike Weege, comemorou
mais uma primavera no último
sábado (21). Os meus maiores

cumprimentos.
Nosso alvo
tia sua alegria.

m�!�i�.�J!$..tltl�mia � nwimditJmdo,

Níver do Celso

-10 a 10
de outubro

Quem esqueceu ainda está em

tempo de se desculpar: o grande
'comunicador e colunista social,
Celso Luiz Nagel foi o mais feste
jado aniversariante de domingo,
22. Por favor, quem tem o núme
ro do celular dele, ligue! Ele vai
adorar saber que foi lembrado,
Parabéns, meu brother. O meu

desejo é que você e sua família se.,

jam plenamente felizes.

Temporuim
A chuva que caiu na região

nos últimos dias poderá voltar
no fim da semana, com tempe
raturas variando entre oito e

20 graus, de acordo com a me- _

teorologia. Vamos ficar alerta
e ajudar nossos irmãos de Blu
menau e Rio do Sul.

Niverda
Irondina

Hoje quem apaga velinhas,
bate as taças e faz tim tim é a mi
nha querida lrondina Lescovitz.
Parabéns! O meu desejo é sua fe
licidade plena.

CIAOULANDO Alisson Christian Mallmann e

Rafael Borges em noite concorrida no Cheers!

�
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3370-3242
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Tirinhas

Piadas

Composição infantil
o garoto chega da escola e a mãe pergunta:

- - Filho, que nota você tirou na escola?
'

- Tirei 10, mãe!
- Nossa, filho! - diz a mãe, abraçando o garoto - Que alegria ouvir isso!
- Obrigado, mãe, obrigado ...
- Mas hoje você viu o resultado das prova de português e matemática, né
filho?Você tirou dez nas duas?
- Não, mãe ... Tirei 1 em uma e O na outra...

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• O Ataque - Ação - Legendado - 131 min - Censura: 14 anos - Diariamente - 13h50,
16h20,18h50,21h20

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

-17h50,19h40,21h30
ARCOPLEX3

-

• Gente Grande 2 - Comédia - Legendado - 101 min - Censura: 12 anos - Diariamente -

15h, 17h, 19h,.21h

JOINVILLE
IGNCGARTEN
• Aviões· 14:00, 16:00, 18:00 - 3D DUB - Animação
• Se Puder.. , Dirija! - 20:00, 22:00 - 3D - NAC - Comédia
• Aviões -13:30 15:30 - DUB - Animação
• Casada 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

oOasamento
do Ano
Missy.(AIhanda Seyfried)
eAlejandro (Ben Bar
nes) se conhecem desde

pequenos e estão prestes
a se casar. Al, como é
chamado pelos mais ínti
mos é adotado e fica feliz
com. a notícia de que sua
mãe biológica. irá ao seu

casamento. Mas temUIfi

problema... Elâ émuito
religiosa e não acredita
no divôrcio, Com isso,
ojovem Iledepáraseus
pais adotivos,.diyorciaT
dos�áanos(l�pl5értDe
Niro e piane Ke�t()n),
J?ara firigil'em qq� Vivel11
juntos e feliZes.

-
'

• GNC MUELLE�
• 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
• O 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

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

, cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Temperatura cai.
Previsão de neve
Persistem as nuvens em boaparte
do dia, algumas aberturas de sol
e chuva isoladanamadrugada na
Grande Florianópolis e durante
o dia no litoral Sul e Planalto Sul.

Temperatura baixa com:mínimas
próximas a O°C e 2°C na serra
catarinense, com condições de neve.

�

, 'HOJE '�"

'JaraQúá do Sul'
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Novelas
• JOIA RARA - GLOBO - 18H

Franz tenta convencer Amélia de que a ama. Sonan diz

a Jampa que eles precisam encontrar a reencarnação de

Ananda. Franz descobre que Ernest armou para separá-lo de

Amélia e rompe com o pai, para alegria de Manfred. Valter
aconselha Ernest a trazer Franz e Amélia para morar em sua

casa. Snvia provoca Manfred e insinua que ele gostaria que
Ernest o reconhecesse como filho. Matoso assedia lolanda e

Mundo a defende. Mundo e Apolônio são expulsos da fazenda
e Franz os convence a voltarem todos para o Rio de Janeiro.
Amélia elogia Gaia, que está grávida. Franz e Amélia se casam
e Ernest aparece de surpresa na cerimônia.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Amora fica transtornada com a revelação que Wilson faz a

Bento sobre seu comportamento com Simone. Cardoso sente
uma forte dor no braço, e Lara pensa em apressar seu casa

mento. Giane leva Bento até Simone. Maurício proíbe Malu de
se envolver nos problemas de Bento. Érico briga com Tito e

Natan na frente das cãmeras. Renata reclama do comporta
mento' de Érico. Verônica cuida de Natan. Cardoso sofre um

infarto antes de assinar a certidão de casamento, e Lara se

desespera. André conta para Bento que Amora ameaçou Si
mone. Bárbara sugere que Amora engravide de Bento. Margot
pede para Rosemere e Perácio não falarem com Fabinho so

bre a possibilidade de ele ser filho de Wilson. Glória encontra

Bento em seu jardim. Amora tem uma ideia para tentar resga
tar seu casamento. Caio se arrepende de não ter conseguido
falar com o pai, e Camila tenta consolá-lo.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Atnio assume a culpa pela aquisição dos documentos

falsos, e Márcia se emociona. Aline manipula César e o faz
acreditar que ela se preocupa com o futuro de seu filho. Pilar

procura Priscila para falar sobre a sua separação. Félix afirma
à mãe que encontrará uma maneira de convencer Pérsio e a

Amor à Vida

Patrícia termina tudo com Michel e diz que vai voltar para Guto
Patrícia (Maria Casadevall) e Michel (Caio Castro) vivem

um relacionamento para lá de complicado. Os dois se amam,
sentem uma atração enorme um pelo outro, mas serão obri
gados a separar. Tudo por causa da doença de Silvia (Carol
Castro). Pois é, a advogada vai atrás da rival para pedir para

tia a ficarem contra César. Atnio é condenado, e Márcia pede
para conversar com ele. Patrícia termina seu relacionamento
com Michel. Valentin leva Ninho ao aeroporto. Amarilys con

vence Niko a comprar o berço que ela quer para o bebê. Félix

pede que Paloma fique contra César. Pilar afirma a Silvia q!Je
não fará nenhum acordo com o ex-marido. Atnio é preso. Vega
oferece seu apartamento para César morar com Aline. Silvia

decide contar a verdade sobre a sua cirurgia para Michel. Guto
consola Patrícia. Márcia e Atnio pensam um no outro.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Eduarda vai visitar a filha no trabalho. A socialite vê José

Ricardo acompanhado de Cintia e não gosta. Maria Cecílla

elogia a Cintia e diz que lhe acha bonita. Eduarda pede para
a filha descobrir tudo sobre a moça. A supervisora se recusa.

No orfanato, as crianças sentem fome e Carol se preocuoa
com os órfãos. A ajudante tenta convencer as crianças a da

rem fim à greve de fome. Os órfãos afirmam que eles preci
sam aguentar por causa de Chico. Na cozinha, Carmen pre

para o almoço para instigar a fome dos pequeninos. Na sala,
as crianças sentem o cheiro da comida e tentam se controlar.

Carmen está confiante que irá vencer e pede para que Ernes

tina colocar a mesa para o almoço. A zeladora vai à sala e avi

sa aos órfãos que o almoço está servido. Rafa diz aos amigos
que está com muita fome e que não vai aguentar. O garoto
vai para a cozinha e todas as crianças o seguem. Os órfãos

pedem para o amigo aguentar e Carmen o instiga a comer.

No mesmo momento Junior chega ao orfanato e surpreende
Carmen. O rapaz avisa as crianças que não será mais preciso
eles fazerem greve de fome, pois Chico e sua tia irão resolver

toda a situação. Na diretoria, Junior fala a Carmen sobre o

profissional que Chico é e que ele precisa ser respeitado. Car
men se ofende e diz que o rapaz não tem que se meter nos

assuntos do orfanato. Junior não discorda, mas disse que a

tia está exagerando em suas atitudes. O rapaz avisa Carmen

que José Ricardo sabe de tudo o que está acontecendo e diz

que o empresária quer que Chico continue sendo o chefe de

cozinha e responsável pela alimentação das crianças. A me

gera desconfia e Junior dá o seu celular para que ela confir

me. Chico e Carmen entram em um acordo.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Kate quer anunciar
nova gravidez no Natal

Kate Middleton se tornou mãe do Prín

cipe George e já está pensando em aumentar

a família, segundo o diário Daily Star. Ela e o

PríncipeWilliam deram as boas vindas ao seu

primogênito há dois meses, eMiddleton já quer
engravidar novamente, para antes do final do

ano, de acordo com fontes. "Eles não querem
muita diferença de idades entre George e o ir
mão. William cresceu com Harry, e sabe como

foi bom ter um irmão quase da sua idade por
perto", disseum informante. O casal poderia
anunciar anova gestação noNatal, disse a fonte.

Hackers invadem

perfil de SoIano
Mateus Solano é a mais nova vítima dos

invasores de redes sociais. O impagável vilão
Félix de Amor à Vida teve sua conta do Twit
ter invadida domingo (22) pela segunda vez.

Quem avisou os seguidores do ator foi a espo
sa, Paula Braun. For volta das 4 horas ela twit
tou: "Twitter do Mateus Hackeado de novo ... ".
Ela explicou que eles não conseguiam entrar

no perfil ou mesmo trocar a senha e por con

ta disso não foi possível corrigir o problema.
''Vamos precisar de um profissional agora, se
ele não resolver, vai ter que excluir", declarou
a intérprete de Rebeca, da mesma novela. Foi

pelo smartphone do ator que eles consegui-
.. .ram avisaraspessoas.sobre.o ocorrido,·.

ela largar o médico. E o pior é queMichel já tinha decidido se
.

separar de Silvia, mas leva um senhor golpe ao ouvir a decisão
de Patrícia. "Eu marquei esse encontro para te dizer que aca
bou!", dispara a advogada, que ainda conta que vai voltar para
Guto (Mareio Garcia). Pasmem!

20/3 a 19/4 - Fogo
Você terá facilidade para ex

pressar o que pensa: aproveite para
trocar ideias. Depois do almoço, vai
sentir que as coisas acontecem mais
facilinente. Na paquera, há boas
chances de se encantar por alguém
que conheceu agora. Converse mais
com quem ama. Cor: amarelo.

Libra
23/9 a 22/10 -Ar

Pela manhã, você estará mais

confiante, principalmente em con

tatos com pessoas de fora. Depois do
almoço, tente distribuir as tarefas de
acordo com as qualidades de cada
um. Na paixão, é hora de sair da roti
nae colocar uma pitada de aventura
no seu romance. Cor: verde.

20/4 a 20/5 - Terra

É hora de darmais atenção às fi

nanças. Valorize seu dinheiro e evite

gastos à toa. Não perca a chance de
mostrar um projeto. No final da tar
de, pode ser clificilmanter a atenção.
Cuidado com mudanças de humor.
Controle o ciúme, seja no romance

ou na conquista. Cor: branco.

Escorpião
23/lOa21/11 -Agua

Você está vivendo um momento

ideal para ampliar os seus contatos.

Quem trabalha com atividades pra
zerosas não pode reclamar da sor

te. Você estará mais inclinado(a) a

quebrar regras do que a cumpri-las ..
À noite, vencer a distância pode ser

fundamental à união. Cor: cinza.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Hoje, a Lua brilha em seu signo
e ressalta suas qualidades. Aposte
numa boa conversa para resolver

qualquer assunto no trabalho. À tar

de, as coisas vão correr com mais fa
cilidade.Napaixão, seu charme eUm
bom papo vão favorecer a conquista
e o romance: aproveite! Cor: azul.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Trabalhar em parceria ou em

equipe será a melhor pedida. Mas
cuidado com concorrentes. Depois
do almoço, concentre-se nas tarefas

que mais gosta, porém, tenha cuida
do com distrações. Curta esta noite

ao lado de quem ama. Se está só, vai
sonhar com algo sério. Cor: roxo.

Câncer
21/6a 21/7-Água

A Lua "inferniza" o seu astral e
é melhor tomar cuidado corri falsos,

. amigos,À tarde, concentre-se nas ta
refasmais fáceis e cuidados para não
perder o foco. À noite, não deixe que

.

uma suspeita atrapalhe o romance.

Napaquera, pode se envolverem um

lance proibido. Cor: preto.

Capricórnio
22/12a20/1-Terra

É hora de se concentrar no tra

balho e dar duro para deixar suas

coisas em dia. Deixe o egoismo de
lado e ajude um colega. Na paixão,
talvez tenha que fazer sacrificios, o

, que pode trazer descontentamento .

Na paquera, há risco de interpretar
mal o interesse de alguém. Cor: bege.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

No trabalho; você precisa correr
atrás dos seus ideais, mesmo que
eles pareçamdistantes. Depois do al
moço, vaiperceber com clareza o que
deseja conquistar. Só tenha cuidado
com distrações no fim do dia. Se está

só, pode conhecer alguém em um

. encontro com a turma. Cor: verde:

Aquário
2111 a 18/2-Ar

A Lua brilha em seu "paraiso
astral" e você poderá contar com a

sorte: faça uma fezinha! 'Depois do

almoço, dê preferência para traba
llios que tem facilidade em fazer. No
final da tarde, porém, pode ser clificil
se concentrar. À noite, seu charme
vai esquentar a paquera! Cor: bege.

Virgem Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Hoje, a família pode exigir mais
atenção da sua parte. Demonstre
que se importa com cada um, mas

não deixe suas obrigações de lado.
À tarde, tudo vai fluir bem, mas no
final da tarde, cuidado com a distra

ção. À noite, curtir o par no seu lar
será amelhor pedida. Cor: :marI"qm".

23/8 a 22/9 - Terra
l Você vai se concentrar na carrei
ra e não poupará esforços para que
a sua competência seja reconhecida.
No fim da tarde, pode fiear clificil se
concentrar. Mesmo assim, não de
sista! Alguém com uma boa posição
social pode despertar seu interesse,
se estiver só. Cor: preto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A Ação Social
inaugura a Creche
Constância Piazera

A Ação Social, entidade criada em Jaraguá
do Sul na década de 1960, inaugurou sua cre

che na manhã de domingo de 24 de setembro de
1972. No ato solene estiveram presentes o Go
vernador COlOIIlbo Salles e esposa, comitiva de
autoridades estaduais e autoridades municipais,
entre elas o Prefeito Hans Gérhard Mayer. O Dr.
Mário Tavares da Cunha Mello fez discurso em

nome- da entidade, enaltecendo o trabalho que
vem sendo realizado pela Ação Social, na pessoa
de sua presidente Sra. Carmen Breithaupt, a do
ação do terreno pela Sra. Lolita Stein e o porquê
do nome de Constância Piazera para a creche
que estava sendo inaugurada. Em seguida a co

mitiva visitou os espaços da creche e Ror fim foi
servido um almoço no Parque Agropecuário.

ACERVO ARQUlVO HlSTOrucO

Beneficiando arroz
Em 1960 Urbano Franzner aproveitava a ener

gia do Rio Jaraguá para impqlsionar seu moinho
e beneficiar o arroz e o milho. Produzia em-torno
de 40 toneladas de arroz em casaca por mês. Após
criar � filial no Rio Grande do Sul, em 1988 passa
também a produzir aperitivos salgados com amar

ca Urbanitos, surgindo a Franzner Alimentos. Na
década de 1990 produzia mais de sete mil tonela
das pormês de arroz, crescimento este que oportu
nizou a diversificação da empresa, adquirindo In
dústria de Torrefação e Moagem de Café em 1994.
Em 2000 inaugurou novas unidades da empresa
em meleiro (SC) e Sinop (MG).

Quem esta completando 5 aninhos

hoje é a princesa Julia Kickhofel.
Parabéns e muitas alegrias!

. {_ li'

Igor Cristiano Harmel completa
hoje 3 anos. Seus pais, avós,

tios, padrinhos e primos desejam
saúde e felicidades

Amigos e familiares parabenizam
Adriane Vetterlein e Patricia Marquardt,
professoras do CMEI Franz Dorn, que

aniversariam nos dias 23 e 24 de setembro,
desejando-lhes sucesso e felicidades

(47) 3055 3022

aum
www.colegiojaragua.com.br

Jennifer
comemorou

14 anos no dia
20. A amiga

Fernanda envia
os parabéns

e deseja tudo
de bom hoje

e sempre.
Que ela tenha
muita paz e

felicidades

Fabiana completou mais
um ano de vldano dia 20. O
namorado, filhos e familiares

desejam muito, amor saúde, paz
e felicidades

Parabéns a Alexandre, que
completa mais um ano de vida
hoje. Felicidades de toda equipe

Finta Plantas
-

O presidente da Adouvi, Aldo Adolar Maul, PhD. em Fármaco e
Medicamentos (em pé), no hall do aeroporto de Cusco, Peru. Com
o Ministro da Cultura e também presidente do time de Cusco, Mário
Obando Paredes, após palestra na Universidad Abad de Cusco

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Informa abertura de processo seletivo

Cidade
DE A&B: Ensino médio incompleto;

Experiência no atendimento ao público em bares ou JARAGUÁ DO
restaurantes; Conhecimento em informática; Normas de SUL
segurança e higiene alimentar

Comparecer com currículo no SESC

Jaraguá do Sul no dia 27/09/2013 às
10h para prova técnica.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: RuaCei. Procópio Gomes deOliveira, 380·Centro

89251·201- JARAGUADO SUl-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274·1700

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Nor
mas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de
3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus
tação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FlCAMlNTIMADOS DO PROTESTO:
Apontamento: 260228/2013 Sacado: ARlIlD RUTIlES Endereço: RUA
ARTHUR GUNTIlER 162 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: MARCIANO
BARIH Sacador: - Espécie: CH - N' TItulo: 0013188 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 1.720,00 - Data para pagamento: 27/09/2013-Valor total a
pagar R$1.830,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$I.720,00 - Juros:
R$27,52Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 260086/2013 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS - TEC DA INF
lIDA Endereço: RUA JORGE CZERNJEWIcz, 1098 - CZERNJEWICZ - JA
RAGUA DO SUlrSC - CEP: 89255-000 Cedente: DJ COMUNlCACOES E EX
PWRACAO DE SERVICOS Sacador: - Espécie:DMI - N' TItulo: 0000828703
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.197,00 - Data para pagamento:
27/09/2013-Valor total a pagar R$2.277,91 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 2.197,00 - Juros: R$ 5,12Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 260004/2013 Sacado: ASSOClACAO JARAGDEFUIAMERlC
Endereço: RUAMARINAFRUTUOSO873 - CENTRO - JARAGUADOSUl-SC
- CEP: 89251-500 Cedente: REALTElA COM TEL ARAMES lIDA Sacador.
- Espécie:DMI - N'TItulo: 4366 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 570,00
- Data para pagamento: 27/09/2013- Valor total a pagarR$642,54 Descrição
dos valores: Valordo título: R$ 570,00 - Juros: R$I,90Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$10,79

Apontamento: 259992/2013 Sacado: BAR E lANCHONETEWEBERPllIDA
ME Endereço: RCORONELPROCOPlOGOMESDEOUVEIRA 1-CENTRO
JARAGUADO SUl-SC - CEP: 89251-201 Cedente: PAMPWNAAI1MEN1DS
S/A Sacador: - Espécie: DMI - N'TItulo: 00118901- Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 5.842,30 - Data para pagamento: 27/09/2013- Valor total a
pagar R$5.932,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.842,30 - Juros:
R$19,47 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 260050/2013 Sacado: BlOMEDI MATERIAL MEDICO HOS
PITALAR lIDA Endereço: RUA MARCEW BARBI 31 - JARAGUA DO SUl
SC - CEP: 89250-550 Cedente: TEXTILSAN INDUSTRIA E COMERCIO lIDA
Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 3616-5 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 6.191,00 - Data para pagamento: 27109/2013- Valor total a pagar
R$6.285,50 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.191,00 - Juros: R$
14,44 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 260241/2013 Sacado: CAMPOS E CAMPOS EQUIPAMEN
TOS D Endereço: RUA JOAOWIEST JUNIOR 1753 S/C - AGUAVERDE
JARAGUADO SUlrSC - CEP: 89254-500 Cedente: GARITEC IND COMARr
ME! lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 004613/A - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 460,33 - Dataparapagamento: 27/09/2013-Valórtotal
a pagar R$610,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 460,33 - Juros:
R$ 70,58 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução.Rs
24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 259714/2013 Sacado: CARWS ALESSANDRO FARRIOO
.

Endereço: RUA JAIME GADOITI, 205 APü2 - VIlA LENZI - JARAGUA DO
SUl-SC-CEP: 89252-800 Cedente: POSIDMOIAS CAMINHONElRO lIDA
Sacador: - Espécie: DMI - N'TItulo: 740-7851'3 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 796,60 - Data para pagamento: 27/09/2013- Valor total a pagar
R$883,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 796,60 - Juros: R$ 6,90
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-
Diligência:R$ 20,21

Apontamento: 259945/2013 .Sacado: CARWS ALESSANDRO FABRIOO
Endereço: RUA JAIME GADOITI, 515 APTO 02 - VIlA LENZI - JARAGUA
DO·SUl-SC - CEP: 89252-800 Cedente: BOMBAS DIESEL PARANA lIDA
Sacador - Espécie: DMI - N' TItulo: 000.444 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$·1.050,00 - Data para pagamento: 27109/2013- Valor total a pagar
R$1.I31,11 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$1.050,00 - Juros:R$1,05
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-
Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 260112/2013 Sacado: CONSTRUCOND ADMIN. E CONS
TRUCA Endereço: RUA RElNOIDO RAU,60 SL 501/504 - CENTRO - JARA
GUADO SUL-se - CEP: 89251-600 Cedente: DERYAN AMB H COM MOV
lIDA ME Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 00282-4 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$630,00 - Data para pagamento: 27/09/2013-Valor total
a pagar R$711,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 630,00 - Juros:
R$ 2,73 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$19,33 .

Apontamento: 259775/2013 Sacado: EDERROSA Endereço: RUAHERBERT
.
RAUMANN281- Jaraguá doSul-SC - CEP: 89260-810Cedente: ARS EMPRE
ENDIMENTOMERCANTIL lIDA Sacador. - Espécie:cr - N'TItulo: 733521-
I - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 428,40 - Data para pagamento:
27/09/2013- Valor total a pagar R$529,51 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 428,40 - Juros: R$ 9,13 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$24,50- Diligência: R$ 32,13

Apontamento: 260230/2013 Sacado: EDNILSON RAMOS SIDRSKI En
dereço: RUALEODAlO JOSE GARCIA 80 - Jaraguádo Sul-se - CEP: 89265-
230 Cedente: BANCO ITl\UCARD S/A Sacador. - Espécie: CRI - N' TItulo:
41307340/8310344 - Motivo: faltadepagamentoValor: R$ 596,63 -Datapara
pagamento: 27/09/2013-Valor total a pagarR$715,03 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 596,63 - Juros: R$ 28,24 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 30,31

Apontamento: 260164/2013 Sacado: INSTAÍADORA MESCI'I WZ DO DIA
lIDA Endereço: RUA JOAO TOZINlll44 - CORUPA-se - CEP: 89252-550
Cedente: RF EQUIPAMENTOS lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo:

3066-01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 659,67 - Data para pagamen
to: 27/09/2013-Valor total apagarR$789,93 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 659,67 - Juros: R$ 1,53 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 260165/2013 Sacado: INSTAlADORA MESCH LUZ DO DIA
lIDA Endereço: RUA JOAO TOZlNl 2144 - CORUPA-SC - CEP: 89252-550
Cedente: SCHUHMACHEREQUIPAMENTOS IIDAEPP Sacador' - Espécie:
DMI - N' TItulo: 6014/ - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 306,17 - Data

para pagamento: 27/09/2013- Valor total a pagar R$435,61 Descrição dos
valores: Valor do título: R$306,17 - Juros: R$ 0,71 Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 260229/2013 Sacado: LUIZ CARWSWOICZEKOSKI Ende
reço: RUA ARTHUR GUNTIlER, 221 - AP 303 BL I - AMIZADE - JARAGUA
DO SUlrSC - CEP: 89255-570 Cedente: BANCO ITl\UCARD S/A Sacador:
- Espécie: CRI - N'TItulo:469181441l66801001-Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 373,48 - Data para pagamento: 27/09/2013- Valor total a pagar
R$482;94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 373,48 - Juros: R$ 26,89
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 260144/2013 Sacado: MlXPlAÇ COMUNlCACAO VISUAL
lIDA - ME Endereço: RUAANGEW RUBINI, 660 - BARRA DO RIO - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89260-000 Cedente: BEIMErAL IND E COM lIDA
Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 26959-1/1 - Motivo: falta de pagamen-

'

toValor. R$ 575,00 - Data para pagamento: 27/09/2013- Valor total a pagar
R$659,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 575,00 - Juros: R$ 1,53
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 260104/2013 Sacado: R&KDISIR E COMDEMAT DE CONS
Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO,1472 - JARAGUA ESQUERD -

JARAGUA DO SUlrSC - CEP: 89253-100 Cedente: TRANSP GUINDASTES
NETINHO lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 568 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 350,00 - Data para pagamento: 27/09/2013-Valor total
a pagar R$427,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 350,00 - Juros:
R$ 1,51 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50.- Diligência: R$15,94

Apontamento: 259953/2013 Sacado: REH CALCADOS lIDA Endereço: R
PASTORALBERTO SCHNEIDER, 832 - JARAGUADO SUl-SC - CEP: 89260-
300 Cedente: SKIN CALCADOS lIDA EPP Sacador. - Espécie: DMI - N' TI
tulo: 008165800-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 517,50 - Data para
pagamento: 27/09/2013-Valortotal a pagarR$601,27 Descrição dos valores:
Valordo título:H$ 517,50 - Juros: R$1,20Emolumentos:R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 260152/2013 Sacado: REJANE FAGUNDES PEREIRA Ende
reço: AVPREFETID WAlDEMAR GRUBBA 1311 - Jaraguá do Sul-SC - êEP:
89256-500 Cedente: D RT SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS lIDA Sa
cador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 0006271202 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 403,10 - Data para pagamento: 27/09/2013- Valor total a pagar
R$480,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 403,10 - Juros: R$ 1,34
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$15,94

Apontamento: 260227/2013 Sacado: ROQUE RODRIGUESDA CRUZ En

dereço: RUA 13 DE MAIO 175 CASA - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89255-400
Cedente: AYMORE CREDITD, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
Sacador: - Espécie:cr - N'TItulo: 20015068043 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 3.934,84 - Data para pagamento: 27/09/2013- Valor total a pagar
R$4.209,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.934,84 - Juros: R$
199,36 Emnlumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

.

Apontamento: 260029/2013 Sacado: SANIDS & BERTOIlO UPA Ende
reço: RUA BERTHAWEBGE 741 SL 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500
Cedente: BANCOvaroRANTIM SA Sacador. ISAPA IMPORTACAO E CO
MERCIO lIDA Espécie: DMI - N' TItulo: 3614732303 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 1.184,00 - Data para pagamento: 27/09/2013-Valor total
a pagarR$1.266,93Descrição dos valores: Valor do título: R$1.I84,00 - Juros:
R$.2,36 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$22,72

Apontamento: 259808/2013 Sacado: SERGIO DERETTI Endereço: RUA
FRANOSCO TOD1; 185 - CZERNIEWlCZ - JARAGUA DO SUl-Se - CEP:
89255-170 Cedente: SILVANACARVAlHO ME Sacador: - Espécie:DMI - N'
TItulo: 3000052370 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.581.85 - Data
para pagamento: 27/09/2013- Valor total a pagar R$1.668,11 Descrição dos
valores: Valor do título:R$1.581,85 - Juros: R$ 3,69 Emolumentos: R$12,25 -

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

Apontamento: 259809/2013 Sacado: SERGIO DERETTI Endereço: RUA
FRANOSCO TODT, 185 - CZERNJEWICZ - JARAGUA DO SUlrse - CEP:
89255-170 Cedente: SILVANACARVAlHOME Sacador: - Espécie:DMI - N'
TItulo: 3000054420 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 319,34 - Datapara
pagamento: 27/09/2013-Valor total a pagar-H$402,65 Descrição dos valores:
Valordo título:R$ 319,34 - Juros: R$ 0,74Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 259952/2013 Sacado: SONlA MODAS ITIJA Endereço:
RUA HENRIQUE SPENGLER 630 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89259-280 Ce
dente: KfRIM CONFECCOES lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
700634B1/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.340,00 - Data para pa
gamento: 27/09/2013- Valor total a pagar R$I.408,66 Descrição dos valores:
Valor do título: R$1.340,00 - Juros: R$ 3,12Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Certifico, que este Edital de lotimação de Ptotesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 24/09/2013. Jaraguá do Sul (SC), 24 de se

tembro de 2013.

Manoel Gustavo GriesbacbTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 23.
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JARAGUÁ DO SUL, 11 de Setembro de 2013.
AOFICIALA

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

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

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá.do Sul/SC, toma público pelo presente edital, que HEINZ HORWARTH,
CI n" 414.106-7-SESP/SC, CPF n' 247.147.209-53, agricultor aposentado,
e sua esposa REGINA HORWARTH, CI n' 19/R-2.988.815-SSP/SC, CPF n"

891.919.009-72, brasileiros, casados pelo regime da Comurihão Universal de

Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua
Germano Stricker n" 388, bairro Tifa dos Monos, nesta cidade; requereram com

base no art. 18 da Lei n' 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado na Rua 678-Germano Stricker, Bairro Tifa Monos, perímetro urbano de

Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pelo Município de Jaraguá do"
Sul/SC, conforme Certidão n" 22/2012, expedida em 27/01/2012 e revalidada em

12/04/2013, Proc. n" 6584/2013, assinando como responsável técnico, o técnico

em agrimensura Franklin de Oliveira, CREA n' 24869-3, ART n" 4235158-2. O
desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 1.838,25m',
sendo constituído de 1 (uma) parcela e remanescente.

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

MUNíCIPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPETiÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N°. 0412013 - PMS -PROCESSO L1CITATORIO N°.

153/2013-PMS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento

dos interessados através da Comissão de Licitações, informa que a Sessão

Pública para recebimento e abertura dos envelopes e abertura da licitação,
realizada em 23 de setembro de 2013, na Prefeitura Municipal de Schroeder

(SC), Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura .

Municipal, localizado na Rua Marechal Castelo Branco nO. 3201, Centro,
Schroeder/SC, credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min

e Abertura do processo: às 09h,. tendo em vista contratação de empresa

especializada na prestação de serviços de consultoria, assessoria e treinamento
-

nas áreas orçamentária, financeira, patrimonial, contraditórios ao Tribunal de

Contas do Estado, encerramento de balanço anual, planos: plurianual, diretrizes
e orçamentos,diagnósticos para integração dos sistemas Betha, na sede do

Município de Schroeder/SC, conforme ANEXO VIII'- TERMO REFERÊNCIA e

ANEXO X- Memorial descritivo, deste instrumento convocatório.

O Prefeito Municipal comunica aos interessados que a nova Sessão de Abertura
da Tomada de Preços n", 04/2013-PMS, realizar-se-á em 10 de outubro de 2013,
na Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), Setor de Licitações, localizado no piso
térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Marechal Castelo

Branco, nO. 3201, Centro, Schroeder/SC, credenciamento e entrega dos envelopes
até: às 08h45min e Abertura do processo: às 09h.

.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do

Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações
de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(0JQ(47)3374-1191 ou pelo e-mail: lieitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 23 de setembro de 2013. .

Osvaldo Jurck • Prefeito Municipal

Chuvas

Estado garante
obras noVale
o governo federal as

segurou a participação
em projetos que, em par
ceria com o governo do

Estado, resultarão em

ações de prevenção às
cheias. Os valores che

gam a quase R$ 1 bilhão.
Nas próximas semanas,
serão lançadas as ordens
de serviço para parte des
sas obras.

Entre os projetos, estão
a ampliação das barragens
de Taió e ltuporanga, no
Alto Vale do Itajaí. Em

caso de novas enchentes
na região, a previsão é de

que, com as obras conclu

ídas, as melhorias permi
tam reduzir o nível da água
em cinco metros em rela

ção ao que. ocorreria com

a estrutura atual. As obras

nas barragens ocorrerão
em duas frentes. A primei
ra consiste na sobreleva

ção das duas barragens,
aumentando a capacidade
de retenção da água. Hoje
a capacidade da barragem
de Taió é de 83 milhões
de metros cúbicos e pas
sará para 99,3 milhões de
metros cúbicos, um incre
mento de 19,5%.

A barragem de Itupo
ranga tem capacidade atu
al de retenção de 93 mi- .

lhões de metros cúbicos e

passará para 110 milhões
de metros cúbicos.

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANll\CA1l\RINA
Tabelionato do Município e Comarca deGuaramirim
ANAAUCEMARTINElll PESSOA,TabeliãDesignada

RuaGerônimo Corres n" 188, Telefone: 47-33721494Horário de Ftmcio
narnento: 9h às 18h

EÍlITALDE INTIMAÇÃO

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 pagar no tríduo legal (3 dias
úteis), alertando-se, desde já, quanto àpossibilidade de oferecimento de res
posta 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) serteml
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geogrúâca da Serven
tia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 cfc
1023, todos doCNCGJ.

Protocolo: 48058 Sacado: CIDICLEI DE OUVEIRA DOMERASKI CPP:
642.874.670-00 Endereço: OITO HACKABART n« 770, CENTRO, 89275-
000, Scbroeder Cedente: BANCO PSA FlNANCE BRASIL SA CNPJ:
03.502.961/0001-92 Número do Título: 20019106196 Espécie: Cédula de
Crédito BancárioApresentante: PORTAL DEDOCUMENTOS SA DataVen
cimento: 10/03/2013 Valor; 4.037,50 Liquidação após a intimação: R$12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25

Ptotocolo: 48055 Sacado: CONSIRUTORA E EMPREITEIRA D. MENEZES
lIDA - ME CNPJ: 10.565.905/0001-62 Endereço: R HERMINlO STRINGARI
n« S/N, CORTICEIRA, 89270-000, Guaramirim Cedente: RUDNlCK & CIA
lIDA CNPJ: 84.704.410/0003-75 Número do Título: 18932101 FA Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIMDataVencimento: 10/09/2013 Valor.
307,08 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condu
ção: R$ 26,30, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47884 Sacado: IND DE ESQUADRIAS DE MADEIRAS CNPJ:
01.997.132/0001-00 Endereço: ESTRADA:GERAL PRlMEIRO BRACO DO
NORTE, braco norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: CASA SERRAS
E FERRAMEND\S lIDA CNPJ: 05.206.132/0001-98 Número do Título:
000015780Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor lodicaçãoApresentan
te: Banco ltaú SA. DataVencimento: 02/09/2013 Valor: 232,01 Liquidação
após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 66,21, Edital:
R$22,25

Protocolo: 48060 Sacado: INDIUS CONFECCOES lIDA - ME CNPJ:
15.149.146/0001-70 Endereço: R lAURO ZIMMERMANN ne 6212,
GUAMIRANGA, 89270-000, Guaramirim Cedente: SIlMAQ S/A CNPJ:

79.922.639/0001-84 Númerodo Título: 113566YOOI Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por lodicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/09/2013 Valor. 1.100,00
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$
5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47908 Sacado: JERUSA FRANCINE KLEIN CPF: 032.569.229-
70 Endereço: RUA ANTONIO ZIMMERMANN ne 119, CENTRO, 89270-
000, Guaramirim Cedente: BOMRAS DIESEl PARANA lIDA CNPJ:
02.742.532/0001-20 Número do Título: 900352 Espécie: Cheque Apresen
tante: ORIVAlDO BISPO DE SOUZA DataVencimento: 03/09/2013 Valor.
1.000,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condu
ção: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47928 Sacado: JOCEUNO JOSE FAGUNDES MARIA CNPJ:
11.497.863/0001-32 Eodereço: FUNDO SUECO n' S/N, FUNDO SUECO,
89108-000, Massaranduba Cedente: INDUSTRIA QUlMICA DIPIL lIDA
CNPJ: 78.175.189/0001-40 Número do Título: 08340BACNF Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por lodicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 08/09/2013 Valor: 54,94
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47988 Sacado: MVD TRANSPORTES E SERVICO lIDA CNPJ:
01.045.961/000)-85 Eodereço: RuaVereador João Pereira Lima n' 383, Cen
tro, 89270-000, Guaramirim Cedente: GOMES COE COMB POSID FENIX
CNPJ: 04.436.076/0001-15 Número do Título: 2729 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por lodicação Apresentante: Banco ltaú SA. Data Venci
mento: 30/08/2013 Valor. 190,76 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48050 Sacado: OllMPIO BOGO JUNIOR CNPJ: 15239.054/0001-
81 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco n' 1188, Centro, 89275-000,
Scbroeder Cedente: FAROLPOMENTOMERCANTIL lIDA Núme
ro do TItulo: 005041G Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: Banco Itaú SA. DataVencimento: 13/09/2013 Valor. 926,88
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60; Condução' R$
27,73, Edital: R$ 22,25

Ptotocolo: 47894 Sacado: SIDNEY ROGERIO TOMASI CPF: 577.716.009-30
Endereço: Rua Ferdinando Campigotto Primo n' 255, Avai, 89270-000, Gua
raroirim Cedente: CIA DE CREDITD FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
TO RENAUII DO llRASIL CNPJ: 61.784,278/0001-91 Número do Título:
20016180879 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: PORTALDEDOCUMENTOSSADataVencimento: 16/02/2013 Valor:
7.490,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condu
ção: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 24 de setembro de 2013.

ANAAUCEMARTINEIll PESSOA,TabeliãDesigoada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INDENIZAÇÃO DEVE
SERDIVIDIDATERRAS VALORIZAÇÃO

DAS PROPRIEDADES
Ivete Valenga mora com amãe Maria

Carolina, 62 anos - que passa quase todo
o tempo na cama comproblemas de cora
ção - e o filho Luan, de 12 anos, em uma

chácara localizada no bairro João Pessoa,
em Jaraguá do Sul. O imóvel fica distante
alguns metros doMorro Vieira, onde dois
túneis serão constnúdos. A propriedade
foi comprada pelo pai, já falecido há cin
co anos, com recursos da venda de um

imóvel de 15 alqueires, no município de
Clevelândia (PR). "E que mal deu para
comprar cinco alqueires aqui", disse Ivete.
Ela não lembrapor quanto o pai negociou
a propriedade no norte do Paraná, "onde
pequenas propriedades não têm nenhum
valor". Recentemente ela vendeu, em sua

cidade natal, uma casa de nove por oito
metros em terreno de 500 metros qua
drados, por R$ 11 mil. Mas diz que a chá
cara ondemoram hoje foi avaliada em R$
600 mil. Ela conta que são nove herdei
ros, "todos trabalhando fora", depois que
um aviário da família foi fechado. Assim,
o dinheiro da indenização, que ainda não
se sabe quanto, terá de ser dividido entre
todos. "E, aí, cada um vai ter de se virar",
resumiu Ivete.

,
José Velter, 73 anos, mora em

Schroeder 1, mas não está preocu
pado com a desapropriação de uma
parte das terras que pertencem à
família. Afinal, são apenas 2,4 míl
metros quadrados. Ele conta q1+e
há poucos anos tuna avaliação feita
por uma imobiliária apontou, como
preço de mercado, R$ 25 o metro

quadrado. "Mas já soube que hql.l
ve uma melhora no preço", dissé'o
agricultor. Nascido na região, ele
vê como O "lado bom" do projeto a

valorização das propriedades. ''Va
mós. ter uma es:tr.ada modema e

asfifi-tilda e isso é importante para
todo mundo", observou Velter, em
relação a gerações inteiras que ha
bitaram a região sem usufruir de
lJm· benéfico .proçesso de desen
volvimento que, irfeversivelméllr
te, valorizará todas as proprieda
des marginais à rodovia.

DNITINICIA
PROCESSODE

,w

AVALIAÇAO
BR-2S0

Técnico faz levantamento prévio dos imóveis situados
na extensão onde será construído o contorno rodoviário

las de palmito em conserva. "Ê alguém com

prando e alguém vendendo", exemplificou.
Apartir da Rua Professora Irene da Sil

va Tomaselli, próximo ao restaurante Dois

Irmãos, no bairro Caixa D'Água, em Gua

ramirim, até o bairro de Nereu Ramos, em
Jaraguá do Sul, as obras do contorno viário
do projeto de duplicação da BR-280, com
23,9 quilômetros de extensão, atingirão 186
propriedades.

Em toda a sua extensão, entre os quilô
metros 50,7 e 74,6, o contorno da rodovia
reservará 30 metros de cada lado como faixa
de domínio a partir do centro da pista. Orça
do em R$ 535,7milhões e aguardando licen
ciamento ambiental, já que tambémmargeia
áreas de preservação permanente, o projeto
prevê a construção de 15 viadutos, duas pon
tes e dois túneis paralelos - de 1.800 metros
cada - no Morro Vieira, localizado no bairro
João Pessoa, em Jaraguá do Sul.

A maior área a ser desapropriada, disse
Fagundes, tem 278 mil metros quadrados e

a menor apenas 2,4 mil metros quadrados.
Entre elas estáum terreno de propriedade da
PolíciaMilitar, de 126milmetros quadrados,
próximo àWeg Química.

Na próxima segunda-feira, dia 30, o De

partamento Nacional de Infraestrutura
e Transporte (Dnit) fará um pregão eletrôni
co para contratar a empresa que gerenciará
todo o processo de indenização e desapro
priação dos Imóveis onde vão passar as obras
de duplicação da BR-280.

Antecipando o processo, o técnico ém

desapropriações do Dnit, Roberto Marcos

Fagundes, está desde o início de setembro na
região fazendo contatos com proprietários de
áreas atingidas pela obra e na busca da do

cumentação necessária. Segundo Fagundes,
embora a maioria das pessoas afirme desco
nhecer o projeto, hámais de sete anos a obra
foi anunciada em audiência pública. "O que
faltou foi um trabalho do poder público, dos
vereadores, sobre esta obra projetada para
desafogaro trânsitonaáreaurbanadeGuara
mirim", observou. Acrescentando que as de

sapropriações seguirão um rito de mercado,
incluindo aí o preço por metro quadrado de .

terras, benfeitorias e até mesmo de bananais
e outras árvores frutíferas. Boa parte das de

sapropriações são áreas cultivadas com arroz

irrigado,mashápela frente atividades econô
ricas na forma de microempresas, uma de-

Imóvel onde mora a família de Ivete Valenga fica localizado
perto da área onde vão passar dois túneis, no Morro Vieira

Um dos 15 viadutos projetados
será construído onde está a casa de
Jurema Jahn, 61 anos, e do marido
Amando, 68 anos, ele com problemas
de saúde. O terreno tem 125 metros
de frente e alguns quilômetros de
fundos, uma boa parte de preserva
ção permanente. Jurema conta que a

casa foi construída há seis anos, com

alvará concedido pela Prefeitura de
Guaramirim, e custou R$ 500 mil. "O
correto seria reunir a população daqui
e comunicar a obra", disse ela, para
afirmar que desconhecia o projeto.

Na propriedade a família mantém
uma microempresa do ramo de conser-

vas de palmito, cujas instalações, como
a casa, serão demolidas. Ela conta que
poderia transferir toda a estrutura para
área contígua na mesma propriedade,
porém precisando de licença do Insti
tuto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
RecursosNaturais Renováveis (lhama).

O novo traçado vai prejudicar o

cultivo de arroz que usa a água que bro
ta de fontes naquela parte da proprie
dade, uma herança deixada pelos avós
do marido dela. Jurema também critica
o traçado da rodovia que, segunda ela,
contém curvas desnecessárias, uma

delas projetada por dentro da proprie
dade.

DIGA SIM AO CARRO
DOS SEUS SONHOS.
Com o Financiamento de Veículos Bradescô. suas
pequenas economias ajudam nas grandes conquistas.
Fale com o seu Gerente ou ligue para 0800 273 3486

---- ... -__,_--

Créêfito Bradesco

Fagundes disse que
na área do contorno
serão 186 imóveis
desapropriados

o que faltou foi um trabalho

do poder público sobre

esta obra projetada para

desafogar o trânsito.
Jurema Jahn é informada por Fagundes que um dos 15 viadutos

" .1 IlIf!r11! IH. Im�:j�taC!9.s.no eontorno será construído onde está a casa da família
1!lb:�1IIf�
IF.1gpnllll!S\,. Imtnl:·
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Chuvas

Região sai ilesa ao temporalFogo destrói
residência

trados em Jaraguá do Sul.
O rio ltapocu esteve 2,55

metros acima do nível nor
mal na tarde de domingo e

orio Jaraguá 1,8 metro. "Po
demos dizer que nossa cida
de saiu ilesa aos temporais",
destacou o secretário da
Defesa Civil Marcelo Proch
now. No sábado e no domin

go, alguns bairros ficaram
sem energia elétrica depois
que descargas elétrica atin

giram fusíveis e alimenta
dores da rede da Celesc. Se

gundo o diretor Luiz Melro,
em menos de uma hora os

equipamentos foram subs
tituídos e o abastecimento
voltou ao normal.

As atenções agora se vol
tam para os termômetros,

.
já que a Defesa Civil catari
nense alerta para a chegada
de uma massa de ar polar
que avança da Argentina
em direção ao Estado. A
umidade combinada às bai
xas temperaturas pode re

sultar em neve na serra.

As chuvas intensas que
atingiram Santa Catarina
desde a última sexta-feira,
dia 20, não causaram gran
des desastres na região do
Vale do Itapocu. O volume
de chuvas foi de 160 milí
metros em 72 horas em Ja

raguá do Sul, menor do que
os 300 mm previstos pela
EpagrijCiram e que moti
vou o estado de alerta da
Defesa Civil estadual.

Entre sexta-feira e a ma

nhã de segunda-feira, 19
ocorrências foram atendidas

pela Secretaria de Defesa Ci
vil, mas ninguém se feriu e

não há desabrigados. Foram
registrados alguns pontos de
alagamento no Bairro San
ta L!JZia, Rau, Rio da Luz e

Jaraguá 94, e deslizamentos
de terra em áreas de encosta
na Ilha da Figueira,VilaMa
chado, Nereu Ramos, Ribei
rão Molha e Pedra Branca.

Queda de árvore, rachadura
em edificações e queda de
muro também foram regis-

GUARAMIRIM Vizinhos

desligaram disjuntores e

iniciaram o combate às
chamas com mangueira

os socorristas, o fogo começou no

colchão do quarto e queimou todo o

recinto. Foram usados cerca de qua
tro mil litros de água para conter o

incêndio.
VIzinho da família, Davi Kvefnik

foi o primeiro a agir, desligando os

disjuntores. Ele usou uma manguei
ra de jardim para jogar água na casa

até a chegada dos Bombeiros. A fa
mília conseguiu salvar alguns eletro
domésticos, mas a estrutura da casa

está comprometida. As outras duas
residências construídas no mesmo

terreno não foram atingidas.
A mulher e as três crianças dor

miam quando o fogo começou e

conseguiram deixar o local sem feri
mentos. O dono da casa estava tra

balhando no momento do incêndio e

foi chamado às pressas. Ao ver a resi
dência destruída, ele também entrou

em estadode choque.

Débora Remor

DfOgO no colchão acordou uma fa
mília de Guaramirim na manhã

de ontem. O incêndio teria iniciado
por volta das ioh e em pouco tempo
consumiu todo o interior da casa de
alvenaria de dois cômodos. Amulher
e as três crianças não se feriram, mas
precisaram de atendimento médico
devido ao estado de choque.

Quando os Bombeiros Volun
tários de Guaramirim chegaram à
Rua Santa Paulina, no Bairro Caixa

d'Água, as chamas já haviam se espa
lhado pelo forro de PVC e destruíam
a maior parte dos móveis. Segundo

DANOS Incêndio teria começado
no colchão do quarto, onde a família
dormia, e se espalhou rapidamente

Para doações, entre em contato

com Davi ,pelo número 9663�3221.

Assista ao vídeo com imagens dó
local em www.ocponline.com.br
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Lucas Pavin

Um empate. É isso que
separa o Sport Club

Jaraguá do título do pri
meiro turno do Campeo
nato Catarinense da Di
visão de Acesso. Jogando
pela igualdade, o Leão do
Vale entra em campo hoje,
para enfrentar o Interna
cional de Lages, às 20h30,
no Estádio Vidal Ramos

Júnior, pelo jogo de volta
da decisão.

Na ida, os jaraguaenses
pressionaram o adversário
e, conseguiram um impor
tantíssimo gol aos 41 minu
tos da etapa complementar,
com o atacante Eric fechan
do o placar em 1 a 0, após
receber um passe de. calca
nhar de Vandré.

Para esta partida, o téc-

nico Mozart Batista tem

corno único desfalque o za

gueiro Fabinho, que sofreu
urna lesão no tornozelo, na
partida da última quarta
feira (18). Apesar de apre
sentar melhoras físicas em

relação as dores no adutor,
o volante Piter deve conti
nuar no banco de reservas,

juntamente com seu com

panheiro na marcação do
meio de campo, Nêgo, que
deve voltar ao time após
urna lesão no púbis.

Com isto, o treinador
deve mandar a campo a

mesma equipe do jogo de

ida, no esquema 4-4-2 com:
Darci; Maicon, Ricardo,
Neto e Jefinho; Wilhian, Zé
Vitor, Guilherme e Carlos

Neto; Vandré e Eric.
"Eu acredito que é nor

mal que eles tenham que

tornar a iniciativa do jogo,
mas não vão mudar muito
a filosofia deles. Eles vão

explorar a força física dos

atletas, tentar aproveitar as
faltas laterais e escanteios

que acabam acontecendo
durante o jogo. E nós va

mos ter que ser inteligentes
em não oferecer isso a eles",
disseMozart.

"Ternos que ter mais

paciência com a bola no

pé em relação ao primeiro
jogo. Por ter conseguido o

placar de 1 a 0, teoricamen

te, eles vão sair mais ao ata

que e com isso precisamos
ter essa paciência e tocar

bastante a bola, para quan
do eles derem urna brecha,
nós encaixarmos o contra

ataque e matarmos o jogo",
avaliou o zagueiro e capitão
do time Ricardo.

Empate e vitória do Ja

raguá dão a taça aos jara
guaenses. Caso o Colorado
Serrano vença no tempo
normal, o jogo vai para a

prorrogação onde o Leão do
Vale precisa triunfar, já que
o Inter tem a vantagem de
ter feito melhor campanha
durante a primeira fase.

Vale lembrar que o

saldo de gols não é usado
corno critério de desempa
te na decisão, ou seja, não
tem diferença se o Leão da
Serra vencer por 1 a ° ou

com urna goleada no tempo
normal. Além disto, o cam
peão do turno garante vaga
na grande final da Divisão
deAcesso, que acontece em
novembro, só então será
conhecido o time que sobe

para a Segunda Divisão do
Catarinense em 2014.

Eles vão explorar
a força física.Nõs
vamos ter que ser

inteligentes em não

oferecer isso a eles.

IIJ&ozart Batista,
técnico do Jaraguá

OCP21
www.ocponline.com.br

SERViÇO DO JOGO:

O QUÊ: Internacional x
Jaraguá, final do turno do
Campeonato Catarinense da
Divisão de Acesso

Quando: Hoje,20h30.
Onde: EstádioVidal Ramos
Júnior, em Lages (SC).
Onde ver/ouvir: Image":l
TV (www.imagemtv.com.br) e
Rádio Jaraguá (1010 AM).

o CORUBO D{ ) }'I« )\()

Veja como sua escola pode participar.
Acesse o REGULAMENTO

do Concurso de Soletração em

www.grupouniasselvi.com.br
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INVICTOS Em nove jogos pelo Campeonato Catarinense, equipe comandada por Kadylac (D) perdeu apenas um set

Sub-I8 é bicampeão
do Estadual de vôlei
TRABALHO DE BASE Maior parte dos atletas que formam a

equipe são crias do Projeto Evoluir em parceria com a Marisol

veira, Rodrigo Leitzke, João
Serenini, Henrique da Sil
veira, RafaelHesper, Edrian
Stiz, Marcos Alves, Matheus
da Silva, Jediel Trupel, Ed
janGrhal e Daniel Nagel.

Com o apoio (financei
ro e em bolsa-atleta) da

Fundação Municipal de

Esportes e Turismo, o vo-
'leibol SUb-18 masculino
de Jaraguá do Sul con

quistou o segundo título
estadual da categoria. Sob
a chancela da Associa

ção Desportiva Voleibol, a
equipe havia levantado o

troféu da competição pro
movida pela Federação
Catarinense de Voleibol

(FCV) em 2012.

Lucas Pavin realizado no Ginásio da SER
Marisol, onde os jaragua
enses enfrentaram o Santo
Amaro da Imperatriz.

Na noite de sexta-feira,
os meninos triunfaram com

facilidade por 3 sets a o. Na
manhã de sábado, a Mari

sol/FME abriu rapidamente
2 sets a o sobre o adversário.
Porém, a ansiedade de fe
char a partida e conquistar
a taça pesou no terceiro set e
os visitantes venceram. Mas
os jaraguaenses voltaram
bem para o quarto set e fe
charam o jogo em 3 a 1.C

"A equipe se apresen
tou muito bem, assim como

em toda fase classificatória.
Confirmamos o favoritismo
e levamos o bicampeonato.
Este resultado é fruto de
urna somatória de fatores.
Entre eles gostaria de res

saltar o Projeto Evoluir, o

apoio da FME, o patrocínio
da Marisol e o apoio dos

professores de Educação
Física parceiros da ADV',
afirmou Kadylac.

A equipe campeã é for
mada pelos atletas Vicktor

Bonilha, Guilherme de Oli-

r-tom uma campanha im
Vpecável, o voleibol mas
culino sub-tê de Jaraguá
do Sul conquistou neste fim
de semana o Campeonato
Catarinense da categoria,
também conhecida por
infanto-juvenil. De forma
invicta, a equipe Marisol/
FME comandada pelo téc
nico Luiz Carlos 'Kadylac'
venceu os nove jogos que

.

disputou, perdendo urn úni
co set durante toda a com

petição. O playoff final foi

Futebol americano

NaCapital Federal, Breaírers impõe 48 a 7 nos Tubarões
Apesar do cansaço de 26 . no Torneio Touchdown, sua melhor participação na acontecerá em Jaraguá do

horas de viagem, o Jaraguá urn Campeonato Brasileiro história e tomou-se cam- Sul, no Estádio João Mar
Breakers (Avell/Madalena/ de futebol americano. Com peão antecipado da Confe- catto, em 14 de dezembro.
Jaraguá do Sul Park Sho- o resultado, a equipe co- rência Bill WaIsh que tem Agora, os 'Quebradores'
pping) venceu o Tubarões mandada pelo 'head coach' o Lusa Rhynos, Timbó Rex, voltam a campo, no dia 5
do Cerrado, em Brasília Dennis Prants conquistou a Porto Alegre Bulls e Juven- de outubro, contra o Ipatin
(DF), por 48 a 7, e segue quinta vitória em cinco jo- tude Gladiators. Com isto, ga Tigres, também no João
com campanha excelente' gos na competição. Já tem a grande final do torneio Marcatto, a partir das 16h.

Há 33 anos a Santinvest oferece aos

servidores públicos catarinenses seus dois
maiores produtos: crédito fácil e confiança.

• ir 0800 48 0506
SANTINVEST - opçAo 1 - CRÊDITO PESSOAL·

$ISTfMJI H�"�C;U"Q IIQWIIl dul�tQ I!uegundll amia das eh 8S l1h

Basquete
Derrotas no adulto feminino

Jogando no Beira Rio Estado, por 79 a 49, pelo
e no Colégio Evangélico Campeonato Catarinense.

Jaraguá, o basquete adul- A equipe comandada por
to feminino de Jaraguá do Julio Patrício é formada
Sul perdeu na sexta-feira basicamente por atletas
para Chapecó, por 60 a 54, da categoria SUb-17, ten

e no sábado para Blume- do apenas cinco jogadoras
nau, atual tetracampeão do com idade adulta.

Mu.lberes
Abertura do Peladão

Teve sequência no sá- goleou o João Pessoa/Leci
bado (21), o Campeonato mar por 6 a 2. No jogo de

Peladão, oAberto de Futsal fundo, as Panteras derro
de Jaraguá do Sul, com os taram a Recicla Eventos/
primeiros jogos pela cate- Global Pisos por 4 a o. A

goria feminina, na Arse- competiçãomasculina con
pum. Abrindo a rodada, o "tínua hoje com três jogos
Olympya (atual campeão) na Arena Jaraguá.

Futsal

GoleiroDjony é convocado
EI,l1 convocação do AD Jaraguá (CSM/Pré

técnico da Seleção Bra- Fabricar/Mannes/FME)
sileira de Futsal, Ney Pe- foi lembrado: Assim, o

reira, para a disputa do atleta da equipe jaragua
Grand Prix - que é a ense vai disputar a com

segunda competição mais petição, que acontece em

importante da modali- outubro, na cidade de Ma
dade - o goleiro Djony da ringá (PR).

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

LEMBRADO Bom desempenho na atual edição da Liga
valeu a convocação do goleiro da ADJ para a Seleção
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Tênis internacional

Novak�ola'Djokovic
alcançamarcahistórica

Ca�peão de três tor

netos em 2013, o

tenista Novak Djoko
vic alcançou uma marca

histórica nesta semana.

Após se firmar como um

dos principais nomes do
tênis mundial, o sérvio

chegou a sua 100a se

mana como número 1 do

ranking mundial da ATP
e se juntou a grandes jo
gadores que já passaram

pelo circuito. Com a mar

ca alcançada, Djokovic só
fica atrás de Andre Agas
si (101 semanas), Rafael
Nadal (102), Bjorn Borg
(109), John McEnroe

(170), Jimmy Connors

(268), Ivan Lendl (270),
Pete Sampras (286) e Ro
ger Federer (302).

"Eu fui ensinado a so

nhar grande e sonhar em
ser o número 1 do mundo.
Leva-se anos de trabalho
duro e dedicação. É um

longo processo para se

tornar um campeão. Tênis
é um esporte muito espe
cífico e único, onde você
toma todo o crédito ou

a culpa", afirmou 'Nola'.

Djokovic entrou no top 10

do ranking com a atuali

zação do dia 19 de março
de 2007, quando ocupou
justamente a décima co

locação. Duas semanas

depois, ele já subiu para
a sétima posição e a par
tir daí foi só ascensão. O

sérvio chegou ao topo da
lista no dia 4 de julho de
2011. Um ano depois, em
julho de 2012, ele perdeu

. a primeira posição, mas

conseguiu retomá-la em

novembro do mesmo ano.

Agora, quase 11 meses

após recuperar o posto, o
tenista está próximo no

vamente de perdê-lo para
Rafael Nadal, que vem

apresentado ótimos de

sempenhos nas últimas

competições.

UFC

Cigano
A 9ine tem mais um

grande nome em sua lista
de agenciados. A empresa
de Ronaldo anunciou acor

do para gerenciar a imagem
de Júnior Cigano, um dos
melhores lutadores deMMA
do mundo. O brasileiro en

frenta Cain Velasquez no

próximo dia 19 de outubro
na disputa do cinturão dos

pesos pesados do UFC.

Vela

Catarinense
Depois de boas cam

panhas nos três primei
ros dias de disputas, o

catarinense Bruno Fontes
confirmou o favoritismo
e conquistou o título do

Campeonato Sul-ame
ricano de Vela Laser, na
cidade Algarrobo, no Chi
le, neste domingo, após
manter os bons resulta
dos nas regatas disputa
das no dia.

Milan

Balotelli

Principal jogador do
Milan, o atacante italiano
Mario Balotelli foi sus

penso por três partidas do
Campeonato Italiano por
discutir de forma ríspida
com a arbitragem após a

derrota por 2 a 1 para o

Napoli, neste domingo,
em Milão. O jogador che
gou a ser expulso com o

duelo encerrado.

Seleção
Sem capitão?
O zagueiro Thiago

Silva, capitão da seleção
brasileira, pode desfalcar
a equipe nos amistosos
contra Zâmbia e Coreia
do Sul, em novembro.

Ele sofreu uma lesão
na coxa esquerda durante
o empate por 1 a 1 entre o

Paris Saint-German, seu
.

time, e o Monaco. O clube
confirmou ontem a lesão
do brasileiro.

Tênis nacional

Bellucci dispensa treinador
O tenista ThomazBelluc

ci, melhor brasileiro no

ranking da ATP, vive péssi
ma fase e decidiu dispensar
o treinador argentino Daniel
Orsanic. Bellucci, que deve

ficaraté ummês fora de ação
por lesão no ombro direito,
perdeu nove das últimas dez
partidas que disputou. Seu

último título foi o ATP 250
deGstaad, em 2012.

CAMPEONATO BRASILEIRO � SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO • RETURNO

P J V E D GP GC SC' A%
"

42 23 126 5 36 27 9 61

3° 41 23 118 4 40 28 12 59

.4° Grêmio 39 23 116 6 29 21 8 57

5° Internacional 34 23 8 10 5 35 32 3 49

6° Goiás 33 23 8 9 6 25 27 -2 48

r Santos 32 22 8 8 6 27 ·21 6 48

8° Atlético-MG 31 22 8 7 7 24 24 O 47

9° Vitória 31 23 8 7 8 29 31 ,2 45

10° Bahia 31 238 7 8 26 29 -3 45

11° Corinthians 31 23 7 10 6· ...20 13 7 45

12° Coritiba 31 23 7 10 6 28 28 O 45

13° Fluminense 30 23 8 6 9 28 30 -2 43

14° Portuguesa 28 23 7 7 9 33 34 -1 41

15° São Paulo 27 23 7 6 10 21 23 -2 39

16° Flamengo 27 23 6 9 8 2429 -5 39

r-f 5

VaSCCl 6 6 11 35

Ponte Preta 5 4 -1029

20 e Náutico 10:22 2 4 16 10 39 -29 15

1P-!flafittlS;!-�W-\lII6rias:E-�;ID-�:/IDI-:SVISfF!ri:
!QC··Qj!S�SS·M:sIiLtltlritl!rs:dbr,M-!�pmMilt8mf1rtu •.

23"RODADA Internacional Oxl Portuguesa
Goiás 1xO São Paulo

Náutico OxO Flamengo
AtléUco-MG 2x1 Vasco

AtléUco-PR lxO Ponte Preta

Santos 2xl Criciúma

ClassIfI

RI!
Fluminense 1xl Coritiba

Vitória OxO Grêmio

Botafogo:lJQ Bahia

Corinthians OXO Cruzeiro

Lanterna do campeonato

PREFEITURA DE <3�
�'i" GUARAMIRIM 1tltUto" 1>'101 "O�!

( � <.. I »;
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o LANÇAMENTO M,AI'S
ESPERADO DO ANO

Venha conhecer. A partir desta Sexta (27/09)
na Caraguá Auto Elite .

.
Venha fazer um Best Drive.

'i

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeito

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br
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