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Caminhão c0!11 produtos químicos capota na descida da SC-110, em Jaraguá do Sul. Motorista teve ferimentos leves. PÃGJNA20
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Feira do Livro

Autora fala de
música e letra
A escritora e compositora
Adriana Calcanhotto foi a

atração da abertura do
evento e falou das produções
musicais e literárias.
PÁGlNAS4E5

FliÍsaI
CSMfazdois
jogos fora
Equipe enfrenta oMaringá
hoje, e, na segunda-feira,
pega o São Bernardo, em
São Paulo, na liga Futsal.
PÁGfNA21

Entrevista

"Nada ficará
sem resposta"
Secretário Estadual de

Comunicão, Nelson Santiago,
fala das ações do governo.
PAmtcfAMORAES.
PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7

• www.ocponline.com.hr .47 :2106.1919

Prefeitura garante 'R$ 100
milhões paramoradias

CON'FIRMADO Secretaria de Habitação de Jaraguá do Sul conseguiu o recurso do
,

governo federal para investir na construção de 1,6 mil residências populares. Falta definir
o local onde os lmóvels serão erguidos. Expectativa é que obras 'iniciem este ano. PÁGINA 8

! '

t
,

J

I '
I

;
i

t
I'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ocp
www.ocponline.com.br

,...

OPIN�O SEXTA-FEIRA,7 DE JUNHO DE 2013

DO LEITOR

Profissionais
domésticos

Começaram ,a :aler os novos direitos dos trabal�a
dores domésticos, Enfim os prestadores de serviço

domiciliar foram equiparados aos demais profissionais
em seus direitos trabalhistas. E com isso também a ini
ciativa de tirar da informalidade esses trabalhadores.

Mas a nossa obsoleta legislação nos traz impasses
a respeito dessa iniciativa do estado, já que os excessi
vos encargos sociais e trabalhistas que incidem sobre
os salários são armas destrutivas contra os empregos.
Entendo que a partir de agora haverá uma redução dos
salários reais, o aumento do custo da mão-de-obra e, os

agora incalculáveis, conflitos trabalhistas entre o traba
lhador e o patrão.

É necessário que haja maior flexibilização da le

gislação trabalhista para que seja possível conciliar de
melhor forma os direitos sociais com a manutenção de

empregos e salários.
É válido festejar a entrada desses trabalhadores tão

importantes na legalidade trabalhista e previdenciária
brasileira.mas é impossível não pensar nas consequên
cias que essa iniciativa irá gerar na sociedade.

Esse é só um dos vários momentos em que nos de

paramos com os problemas de uma legislação traba
. lhista obsoleta. .

• WalterHenrique Fritzke - Acadêmico deEconomia

www.gumz.com.br
(47)33714747

Contabilidade
� Empresarial"
m73t: IllImRJ

.35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
.

Desde 1978

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Bananalama

Inscrições abertas
omaior encontro de trilheiros domundo, o Banana

lama, está com as inscrições abertas para a trilha do Pro
Tork, Elas podem ser feitas até o dia 30 de junho no site
www.bananalama.com.br. Além de participar do sor

teio de dezmotos zero quilômetro, quem garantir a vaga
antecipada concorre a três carretinhas de transporte.
O primeiro lote dos ingressos da décima edição do

evento está a venda em diversos pontos nas cidades de
Corupá, Jaraguá dó Sul, Guaramirim e São Bento do

Sul, mas também podem ser adquiridos pela internet
através do sitewww.oiingressos.com.br. O evento acon-

tece entre os dias 4 e 7 de julho, emCorupá.
.

, COMENTÁRIO

Vadias e vadios
os machos impotentes estão

surrando e matando as mu

lheres "como nunca antes neste
-

país"... E ficam impunes ou são
condenados a penas 'pífias, sim
bólicas. E ainda ouço estúpidos
dizendo que isso não é culpa dos

magistrados mas dos juristas, dos
mal-intencionados que escreveram
as leis. Seja como for, dá sim para
endurecer a aplicação da lei penal,
dá para deixar os caras trancados
ainda que com "direitos" conquis
tados ao espúrio semiaberto.

Acabei de arquivar, leitora, uma
reportagem sobre aMarcha dasVa

dias, em PortoAlegre, foi dia destes.
Essamarcha,com início na Europa,
chegou até nós e visa a levar às ruas
o protesto das mulheres contra os

machos impotentes, os que as sur-

LUIZ CARLOS PRATES

ram e desrespeitam. Já falei disso
dia destes nomeu comentário para o
SBT/RS, dizendo que amarcha tem
título estúpido.

Entendo que a expressão "va
dias" é uma ironia das mulheres aos
homens covardes e impotentes que
as desrespeitam, mas a proposta
está errada. O que as mulheres pre
cisam promover é uma revolução
cultural, uma mudança nas regras
do jogo social e nos relacionamen
tos com os homens. Essa revolução
precisa começar dentro de casa, com

as meninas ainda na barriga das
mães... Depois será tarde.

Meninos e meninas criados por
iguais, mesmos direitos, mesmos

deveres, sem essa de "machinho
da mamãe" como a quase totalida
de das mães vêem e educam seus

.

filhos. As gurias são vistas como de

"segunda classe", e não adianta a

mamãezinha dizer que não. Daboca
.

para fora é muito fácil falar, quero
ver falar com o sangue, com as en

tranhas, com a verdade da alma...
A mulher tem que ser educa

da - tem que. ter personalidade
- para cortar na hora o relaciona
mento com o "vadio" quando do

primeiro cerceamento dele, grito
ou apertão no braço. Ali termina a

relação ou então a mulher é vadia
mesmo. Ponto. E ponto final.

.

e na verdade vai à balada. As mentiras são incontáveis
e uma delas é dizer que o celúlar não pega em tal ou tal

área, quando na verdade está desligado oa no silencioso

pára que o "mentiroso/a" não passe vexame diante dos

"amigos". Descoberta amentira, pua, pua di grossa, um
.

mês sem sair de casai ou pior que isso. Ser pai biológico
qualquer bicho pode,ser. Ser Pai, serMãe é para poucos.

• Falta dizer -

Quando você desiste de saber, estudar, melhorar a
performance profissional, crescer, énfim, as células de
todo o seu corpo "ouvem" a decisão e também se des
mobilizam. Isso é ciência. E dessa desmobilização - re

sultado de uma apatia para novas lutas e crescimentos,
cai a defesa imunológica e a pessoa fica mais vulnerável
ao envelhecimento e às doenças. Encurtando a conver-

.

sa, aproxima-se damorte ...

• Gripe
O estado gripal de uma pessoa lhe revela a educação.

Exemplo? Tossir ou espirrar perto de estranhos ou cole
gas no ambiente de trabalho. Claro, sem usar o lenço ou
proteger a boca eo nariz. Rara é a pessoa que hoje sabe
o que é lenço ... É caso de demissão por justa causa tossir
ou espirrar perto dos colegas sem prudentes cuidados.
Já nem digo fazer como fazem os japoneses, que quan
do gripados saem às ruas com máscaras protetoras de
boca e nariz. Quem tossir ou espirrar perto de você aí na
sua empresa, fale com o RH, é suspensão ou demissão

por justa causa. Lugar de toscos, é em casa.

• Cuidado
Os pais têm que tomar cuidados ou deixar de ser fal-

.

samente ingênuos. Incontáveis vezes a filhinha, a prince
sinha, sai dizendo que vai dormir na casa de uma colega

SEM PRESSA
Cena típica da região do Rio da Luz, em Jaraguá do Sul. Duas galinhas
atravessam calmamente a estrada principal da comunidade rural. A
cena revela um sossego que hoje faz muita falta na área urbana.

Região
Alistamento
militar

Termina no dia 28 de junho o

prazo para o alistamento de jovens
que completam 18 anos este ano.

Para se alistar, os jovens que resi
dem no município e demais cidades
da região devem comparecer à sede

da Junta Militar -localizada na Ro
doviária de Jaraguá, na Vila' Bae

pendi - munidos de duas fotos 3X4
(não pode ser com camiseta bran

ca), certidão de nascimento (ori
ginal e uma cópia) e comprovante
de residência. O horário de aten

dimento é: segunda a quinta-feira,
das 13 às 19 horas; sexta-feira, das
8 às 14 horas.
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EDITORIAL

Emancipações devem
valorizar a economia

OCongresso encaminha para aprova
ção doprojeto que define novas regras

de criação demunicípios no País. Se forofi
cializada essa nova norma, as assembleias

legislativas dos estados terão autonomia

para aprovar os desmembramentos que
irão resultar em novosmunicípios.

urna atençãomaior às demandas.
Geralmente osmunicípios se formam

quando há um clamor popularmotivado
pelo descontentamento de bairros e co

munidades rurais com a falta de atenção
do Poder Público às melhorias.

A área desmembrada, ganha auto

nomia para ter urn orçamento próprio
e tem a possibilidade de atender de for
ma mais ágil as melhorias solicitadas.

Porém, há urn outro lado. Ummunicípio
exige investimentos. E antes de se definir
se vale à pena urna região ser emancipada,
tem de fazer urna' avaliação dos potenciais
econômicos que essa futura cidade poderá
contar para a geração de receitas. Se esses

critérios não forem avaliados e amotivação
for apenas politicá, a tendência é que esse

novo município tenha muitas dificuldades
de oferecer os serviços necessários dentro
da expectativa de qualidade e agilidade .

"
Antes de definir uma emanclpação,
deve-se avaliar o potencial econômico

A criação de urna nova administração
pública resulta em gastos para a monta":

gem das estruturas oficiais - Prefeitura,
contratação de servidores, instalação de
Câmara de Vereadores. Mas esses gastos
fazem parte das necessidades básicas das
comunidades que encontram na eman-

. cipação a melhor maneira de conseguir

Fale conosco
1
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* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente oposicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

�"!;. OCorreio do Povo utilizapapelproduzido a partir de
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� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.DESDE 1919

t· OBITUÁRIOCanção
Inscrições de
festival até hoje

• CATHARINAWATZKO GREGOLIEWTZCH

morreu na segunda-feira, dia 3, em Jaraguá do Sul.

Tinha 86 anos e deixou esposo, filhas, genros, netos;
bisnetos e demais familiares. O sepultamento ocorreu
ontem, no cemitério do Bairro Chico de Paula.

o RUDIBERTO BERNE:Rmorreu no domingo,
dia 2, em Schroeder. Ele tinha 67 anos e

deixou esposa, filhos, irmãos, noras, netos e
amigos. O sepultamento ocorreu no cemitério
evangélico luterano do Bairro Schroeder 1.
o RENALDO STREITmorre no domingo, dia 2, em

Schroeder. Ele tinha 72 anos e deixou filhos, genros,
noras, netos e bisnetos. O sepultamento ocorreu no
cemitériomunicipal da cidade.
o LEONIDAVIEHSDORSS morreu no'domingo, dia
2, em Guaramirim. Ela tinha 54 anos e deixou enlutado

esposo, filho, nora, netas é parentes. O sepultamento
foi realizado no cemitério municipal de Guaramirim.

Termina hoje o prazo de inscrições para
o Festival Jaraguaense da Canção 2013,

categoria "interpretação". Regulamento e

ficha de inscrição foram disponibilizadas
pela Fundação Cultural de Jaraguá do Sul

(FC) no site www.jaraguadosul.sc.gov.br.
As fichas devem ser entregues na fundação,
na Avenida Getúlio Vargas, 405, das 8h às
uh e das 13h30 às 1611:30. Não serão aceitas
músicas repetidas, por isso, já na hora do

preenchimento da inscrição, o candidato
deverá informar três composições para in
terpretação.Apreferência seguirá o critério
da ordem de entrega da ficha. O concurso

é destinado para pessoas com, pelomenos,
18 anos completos.

"
Há mulheres que não

se comportam bem. Aí,
os caras não valorizam.

Não adianta querer
'um príncipe se você
não é uma princesa.

Da atriz Marina Ruy
Barbosa, 17, no site F5

TERIAS
LOTOFÁCIL
SORTEIO NQ 908
01 - 02 - 04 - 06 - 07
09 - 10 - 12 - 13 - 15
17 - 18 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO NQ 3200
02 - 12 - 57 - 68 - 73

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO NQ 04764
1 º 23.601 250.000,00
.2º 73.744 17.100,00
3º 89.403

-

16.600,00
4º 29.039 16.100,00
5º 36.113 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1496
14 - 18 - 28 - 41 - 47 - 54
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HORA DE IMERGIR
/

NAS HISTORIAS
, /

IMAGINARIAS
FEIRA DO LIVRO

Com plateia repleta de estudantes, abertura do maior evento literário da região foi
prestigiada por autoridades e diversas crianças, encatadas pelas narrativas

Antes de os ponteirosmarcarem
9h, grupos de crianças já cir

culavam pelos àrredores do Centro
Cultural. Na sétima edição da Feira
do Livro de Jaraguá doSul, os pri
meiros visitantes são, também, os

leitores da fase mais inicial no uni
verso literário. Curiosos, circularam
entre os estandes, fizeram compras
e rechearam o Grande Teatro para

acompanhar a abertura oficial do

evento, na manhã de ontem.
Na cerimônia, todos assistiram

em pé a apresentação do hino na

cional por um duo de harpas. E a

música continuará pairando até o

dia 16 de junho, pelas caixas de som,
sobre o palco e também nas refle
xões sobre a escrita. "É um diálogo
com a música e a literatura. A ideia
é mostrar que a literatura está além

do emparedamento dos livros e pre
sente todos os dias, desde a hora
em que acordam as pessoas contam
histórias para si mesmas", diz o ide
alizador do evento, Carlos Henrique
Schroeder.

Na 'abertura oficial, as primeiras
fileiras foram ocupadas pelos pa
trocinadores e representantes dos

poderes Executivo e Legislativo.
Nas outras centenas de poltronas
do teatro, estudantes da educação
infantil acompanhavam os primei
ros momentos do evento literário.
Eram os alunos das escolas Alberto
Bauer, Cristina Marcatto, Luiz Gon
zaga Ayroso e Sesc Escola.

Segundo a diretora da escola
Alberto Bauer, Marilice Fernandes
Heidemann, a Feira concretiza o

projeto de incentivo à leitura que

LÚCIOSASSI

Cantora, compositora, escritoras e desenhista, Adriana Calcanhotto

contou, ontem na Scar, sobre os trabalhos realizados no meio literário

já é trabalhado em sala de aula.
"É .importante formar leitores que
possam desenvolver diferentes ha

bilidades, conhecimentos - como

a própria forma de escrever. Esse

momento especial, da literatura, faz
com que eles entrem no imaginário,
na criatividade", disseMarilice.

ESPETÁCULO
Após a cerimônia de abertura, a

Cia Panacéia, de São Bento do Sul,
apresentou o espetáculo' "Tá Cho
vendo Histórias". As expressões dos
atores, as cantigas e os instrumen
tos musicais encantaram o público
infantil, que se manteve envolvido
nos enredos. A' peça, de contação
de histórias, é a primeira das oito

atrações levadas pela Maratona de
Contos do Sesc.

de 12mil pessoas.
Varela também a questio

nou sobre o livro publicado em

2008, "Saga Lusa". Em turnê
em Portugal, tomada pela febre,
Adriana sentiu os efeitos de uma

interação medicamentosa e teve

.delírios, Passou dias sem dor

mir, ouvia vozes e tinha alucina
ções. "As frases vinham à mente
num fluxo e assim fui tecendo o

livro", contou. Segundo Adria

na, O violão não a atraiu naque
le momento, mas o exercício da
escrita - de inventar,' criar fra
ses com sentido e preocupar-se
com a concordância - foi o que
amanteve consciente.

Alunos interagiram ontem com a

peça "Tá Chovendo Histórias", da
Cia Panacéia, de São Bento do Sul

ADRIANA CALCANHOTTO'FALA SOBREVIDA,MÚSICAE LIVROS

o público lotou o Grande
Teatro na primeira noite da 7a
Feira do Livro de Jaraguá do
Sul. Os visitantes do evento li
terário subiram as rampas do
Centro Cultural e ouviram aos
relatos de Adriana Calcanhot
to. Longe do violão, a cantora e

compositora falou sobre o iní
cio da carreira-as influências e

a relação com a escrita.
De fala calma, Adriana, re

lembrou do incentivo que rece

beu do pai, músico, e da mãe,
bailarina. Numa conversa me

diada pelo músico Pablo Vare

la, de Jaraguá do Sul, a cantora
conquistou risos � palmas da

plateia ao relevar histórias que
asmúsicas não contam.

Adriana afirmou que a

leitura foi a porta de entrada

para a música, principalmente

pela poesia. Além da família,
ela destacou as influências re

cebidas pela obra de Clarice

Lispector e pela integrante do
movimento modernista Patrí
cia Rehder Galvão, conhecida
porPagu.

Para a cantora, a música e

a literatura "aconteceram" no

mesmo tempo. Apesar de estar

sempre acompanhada do vio
lão no palco, Adriana comentou
sobre a época em que se sentia

, incapaz de dominá-lo. "Nunca

aprendi a tocar", disse. Entre os

momentos que viveu, a artista
relevou sobre a época em que
estudava sobre performance,
quando morou no Rio Grande
do Sul. Narrou sobre o episódio
em que participou de um show
da Rita Lee, onde apareceu nua

no palco, em frentea um público

ASsista a entrevista
da cantorapara o blog
Pitadas doSal em

www.ocponline.com.br.
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JARAGUÁNATELADE cINEMA
Sessão de cinema é o programa

de sexta-feira à noite, na 7a Feira do
Livro. Na tela do Pequeno Teatro

do Centro Cultural, apartir das 19h,
serão exibidos cinco filmes locais,
produzidos pelo projeto "Jaraguá
em Curtas". Além das projeções,
serão lançados o livro e o DVD, que
reúnem os roteiros, os curtas e o

making ofdas produções.
O projeto, desenvolvido pelo Es

critório de Cinema, promoveu ofi
cinas de direção e roteiro em 2008,

sob o comando de GilmarMoretti e
do escritor Carlos Henrique Schro-

.

eder. Dos seis roteiros produzidos,
.

cinco foram ·transformados em fil
mes e levam às telas os diferentes
olhares sobre a mesma cidade. Os
curtas são "A 415", "Do seu lado",
"No meu apartamento ou no seu?",
"Quem decide é o bar" e "Aporia".

. Na noite de hoje serão exibi
dos os curtas-metragens, acompa
nhados dos vídeos de making of.
"É importante mostrar o produto,

mas, talvez mais ainda, o processo.
Porque, nesse caso, mostra como

as pessoas se juntaram para fazer o

filme, como é importante a inicia
tiva e que existe a possibilidade de
fazer 'cinema na cidade", explicou
Carlos Daniel Reichel, que traba
lhou na produção de dois curtas.

O DVD e o livro "Jaraguá em

Curtas" serão comercializados no

local, juntos, no valor de R$ 15. So
mente o DVD poderá ser comprado
avulso, por R$ 10.

"No' meu

apartamento ou
.

no seu?" é um

curta-metragem
de Franco

Giovanella,
Fernando
de Almeida
Cavalcanti e
Marcelo Ferreira

PROGRAMAÇÃO DE HOJE
• 9h - Abertura dos estandes

• 9h15, 10h, 14h15 e 15h .:.. De Domingo a Domingo e

Maré de Histórias- Maratona de Contos - Cia Sandra
Baron (Jaraguá do Sul) - Grande Teatro

.

"De domingo a domingo" narra histórias da tradição
oral como: A interminável Semana de Domingos (conto
brasileiro da tradição oral que mostra um caboclo

preguiçoso almejando uma semana inteira de domingos
para não precisar trabalhar) e Mapiguari (lendária figura
brasileira do amazonas, monstro folclórico que habita
as florestas e come gente). Já em "Maré de Histórias"
conhecemos várias histórias sobre o mar.

• 9h40 - Mostra Nueva Mirada - Gnomos & Trolls
- a câmara secreta (legendado) - Pequeno Teatro

(Classificação: 10 anos)
(FOTO abaixo) 14h30 - Entre princesas e príncipes, com

yábio Yabu/Abu Fobiya - Pequeno Teatro

• 19h - "Jaraguá em curtas": 5 curtas - Pequeno teatro
Lançamento do projeto "Jaraguá em curtas", que busca
um novo olhar para a cidade. Os curtas são
"A 415", "Do seu lado", "No meu apartamento ou no

seu?", "Quem decide é o bar" e "Aporia".
• 20h - Fantástico Circo teatro de Um Homem Só -

Grande Teatro - Palco Giratório Sesc - Cia Rústica (Porto
alegre/RS)
No palco-picadeiro, Heinz Limaverde transita por vários

tipos do imaginário do circo, como a mulher-barbada,
o mágico, a vedete, o cantor, o palhaço; além de expor
sua própria persona. Escrito em parceria entre o ator e

a dir-etora Patrícia Fagundes, a dramaturgia serve·se da

estrutura polifônica do espetáculo circense; combinando
o universal com o pessoal a partir de referências do
circo e memórias e experiências do ator Classificação: a
partir de 14 anos .

. • ?lh - Encerramento das atividades

BárbaraElice, repórter

A Feira do Livro mudou
de local, mas os visitantes
acertaram o endereço e pa
receram sentir-se em casa.

Mesmo que as características
mais tradicionais - como as

tendas brancas e os grupos de
estudantes a passeio - conti
nuem vivas, o evento tomou

maior fôlego neste ano.
. Quem se deixa envolver

pela atmosfera consegue per
ceber a existência de urn esfor

ço coletivo para que isso acon

teça. Antesmesmo da abertura
oficial, na manhã de ontem,
algumas crianças cercaram urn

contador de histórias e não o

deixaram escapar. Restou a ele

improvisar qualquer coisa que
mantivesse crianças cheias de

energia entretidas. Comum se

doso pano vermelho em mãos,

o contador apresentou urn nú
mero de mágica. E foi naquele
momento, em segredo, que a

7a Feira do Livro de Jaraguá do
Sul mostrou o seu início.

-

Após a cerimônia e os pro
tocolos, urna maré uniformi-

.

zada invadiu o Grande Teatro.
No palco, enquanto dois atores·
narravam contos e criavam os

sons do enredo,a plateia infantil .

mergulhava no ambiente imagi-.
nário - que, em algunsmomen
tos, chegava a ser palpável.

À noite, o mesmo teatro

permaneceu lotado. Enquanto
.

urna admirada artista conta

va sobre a vida para mil ilus-
. tres desconhecidos, o público
adulto se deixava envolver em
histórias com amesma inten
sidade das crianças, E esse foi
só o primeiro dia.

í
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Educação integral será ampliada
Embora Jaraguá do Sul tenha ficado

entre os melhores do ranking do Ideb
(Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica), é consenso no governo de que a

nota 6 não é motivo de orgulho para nin

guém. "Seis é muito pouco, pode ser bom
se a gente olhar para trás, mas se olhar
mos para quem realmente está bem, vere
mos que é pouco", dizia o prefeito Dieter
Janssen (PP) antes de embarcar para Por
tland, nos Estados Unidos. O secretário de

Educação, Elcio Cardozo, participou da
comitiva e, de volta a Jaraguá do Sul, pre
para relatório com as impressões de mil
modelo que vem dando certo. "Em primei
ro lugar, o poder público não faz nada so

zinho, o engajamento da sociedade é que
garante o sucesso", resume sobre o que viu
na cidade norte-americana de quase 600
mil habitantes.

Uma das certezas é de que a escola em
meio período não tem gerado os frutos

;-

A Feira está aberta
No discurso de abertura da Feira do Livro, ontem, mais uma vez Jaime

Negherbon (PMDB) arrancou risadas do público. Ao olhar o presidente da Scar, Udo
.

Wagner, o prefeito em exercício não se conteve e soltou, "este elefante não é branco
não, ele está mais vivo do que nunca". Logo depois, Jaime agradeceu o apoio do
O Correio do Povo para a realização deste grande evento que é a Feira do Livro.

desejados. Com a ampliação do horário
escolar, o objetivo será investirmais, prin
cipalmente, em ciências, tecnologia e idio
mas. Hoje, a escola Luiz Gonzaga Ayroso
já funciona no sistema ampliado e, segun
do o secretário, no segundo semestre des
te ano as escolas Santo Estevão e Helmuth
Guilherme Duwe vão adotar o modelo. Já
em 2013, a meta é que outras três insti

tuições de ensino também funcionem em

tempo integral.

Cotas para
habitacão

Vereador Jair Pedri (PSDB) pretende aprovei
tar os 30 dias que tirará de licença, dando espaço
ao suplente Wilson Bruch, para finalizar projeto
de lei que cria cotas habitacionais. A ideia é que a

Prefeitura reserve 5% dos apartamentos populares
para os idosos e outros 5% para deficientes. "Em
2009 apresentei proposta neste sentido, para criar
reserva para os agentes de segurança, mas fui mal
entendido", lembra o tucano.

Movimento
nos bairros

Parceria entre as associações de moradores
de Guaramirim e a Fundação Cultural pretende
levar aos bairros da cidade projetos de música,
dança e cinema. Um deles é Bate Lata, com ins
trumentos feitos através de reciclagem, adoles
centes devem formar uma banda de percussão.

DefesaCivil
Prefeito de Guaramirim, Lauro Frôhlich

(PSD), deve enviar à Câmara projeto de lei re
estruturando a Defesa Civil. De largada, dois

agentes devem ser contratados para dar início ao

trabalho de formação dos núcleos de segurança
nos bairros.

>
Estrutura

elogiada
Secretário de

Comunicação do Es
.

tado, Nelson Santiago
(PSD) almoçou com
a direção do jornal.
Santiago elogiou a

estrutura do OCP. O
secretário tem experi

ência no ramo, antes de
entrar para omundo

da política, foi repórter
e apresentad'or da RBS
e empresário do setor

de comunicação.

:

SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO D� 2013

EM FOCO
Prefeito Dieter Janssen

comemora. Lá na Europa recebeu
ontem a confirmação do repasse
de R$ 100 milhões do Ministério
das Cidades para construção de
1.680 moradias populares, mais
do que as mil prometidas na

campanha eleitoral. A notícia
foi dada em primeira mão
pela coluna na 'semana
passada. Foi uma ação
política suprapartidária
muito bem sucedida.

.. .. ..

Diretora de Comunicação
da Câmara, Carolina

Tomaselli, reforça que o

projeto de lei do vereador João
Fiamoncini (PT), que libera
a colocação de painéis

eletrônicos de publicidade,
vai regularizar uma situação

que já é corriqueira.
• • •

Equipe do Ipplan prepara projetos
de revitalização da Arena e da
Rodoviária. A intenção é que os

espaços públicos tenham
uni visual harmonioso.

.. . .

Presidente da Câmara, José
de Ávila (PSD), afirma que

colocará projeto que autoriza o

Ipplan a contratar serviços de
consultorias, no total de R$ 1 ,7
milhão, na pauta da próxima

.

semana. O texto foi aprovado por
unanimidade na primeira votação.

-=---�--
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ENTREVISTA COM
. NElSON SANTIAGO

Secretário de Comunicação do Es

tado, . Nelson Santiago (PSD), esteve

ontem em .Jaraguá do Sul. Almoçou
com esta colunista e a direção do O
Correio do Povo. No cardápio principal
o cenário político de Santa Catarina e

nacional. Responsável pela imagem do

governo, Santiago disse acreditar que
Raimundo Colombo (PSD) começa a

viver um novo e importante momento,
garantindo investimentos considerados
históricos devido aos projetos desenvol
vidos e à boa relação com governo fede

ral. Como consequência disso, tudo se

encaminha para que o PSD do 'Estado

apóie a reeleição de Dilma Rousseff (PT)
para presidência da República. Santia
go também dá como praticamente certa
a participação do PMDB na reedição da

Secretário, o próprio governa
dor, quando anunciou o Pacto por
Santa Catarina, deu a entender que
o governo começa a colher os frutos
de fato a partir de agora. Essa tam
bém é a sua avaliação?

Realmente, o próprio governador
Raimundo Colombo tem deixado claro

que divide o trabalho em três etapas. No

primeiro ano, o objetivo foi .conhecer e

organizar a estrutura do modo dele. No

segundo ano, houve um forte trabalho em
busca de recursos. Hoje, o Pacto por San
ta Catarina já conta com R$ 10 bilhões

para investimentos, o maior montante

da história. Nesse terceiro ano, o governo
coloca o pé no acelerador para fazer com

que estas obras passem a beneficiar todos
os catarinenses o mais rápido possível.

o Fundo aos Municípios é outra
uma aposta, serão R$ 500 milhões

para dividir entre as Prefeituras,
.

segundo projeto que tramita na

Assembleia. O governo já definiu
como acontecerá a divisão do bolo?

O governo tem um esboço, mas

como o projeto está na Assembleia, ele
pode sofrer alterações. A ideia do gover
nador é dividir este recurso entre todos
os municípios, sem influência política.
O governador acredita que ninguém
melhor do que os municípios para saber
das suas necessidades E quando a gente
descentraliza o recurso, há maior rapi
dez na aplicação. Todos os municípios
receberão recursos em função do núme
ro de habitantes.

aliança que elegeu Colombo em 2010

e a permanência de Eduardo Pinho
Moreira na presidência do diretório.
A dúvida é quanto ao PT catarinense,
que dificilmente se encaminhará para o

mesmo bloco. Já os tucanos estão cada
vezmais distantes do projeto em função
da necessidade de .ter palanque para o

presidenciável Aécio Neves, o que nes

te desenho obrigaria o senador Paulo
Bauer a entrar na corrida pelo Palácio

Barriga Verde.

Sobre estes e outros assuntos,
Santiago concedeu uma entrevista
exclusiva ao O Correio do Povo,
que também pode ser
conferida no portal
www.ocponline.com.br. ""_

o seu papel desde janeiro deste

ano, quando assumiu a 'Secretaria
de Comunicação, é vender a ima

gem do governo. Como está esta

imagem hoje?
Eu sou suspeito para falar, mas vejo

que talvez a gente possa dividir a imagem
do governo em três. Uma é aquela que a

gente tinha do governo voltado para si,
outra com os recursos chegando, e ago
ra, com estes R$ 10 bilhões dó PAC, te
mos as realizações em todos os setores,
educação, segurança, infraestrutura. As
obras se materializando e o governador
conseguindo tirar do papel o que projetou
para o Estado através deste pacote que é o
maior da história.

O governador tem sido parceiro
em relação á prioridade número
um da região que é a duplicação do
trecho urbano daBR-280. O Estado

pagou o projeto executivo e agorá
promete fazer a obra, com autoriza

ção doDNIT. O que se pode esperar?
O governador tem sempre deixado

muito claro que esta obra .é prioridade.
Ele também cobra da presidente Dilma o

início da duplicação até o Porto. Esta se

mana a presidente reforçou que as obras

começam o mais rápido possível. A dupli
cação do trecho urbano será feita pelo Es
tado, ainda falta a autorização oficial para
que a obra possa começar.

As redes sociais' são um fenôme
no relativamente novo, como ad-

LÚCIOSASSI

ministrar-a imagem de um político
como governador, que fez inclusi
ve o anúncio do secretariado pelo
Twitter, com este recurso um tanto

quanto imprevisível?
É um desafiomuito grande porque nós

também estamos começando a aprender.
Temos que pensar com uma cabeça jo
vem; em função do público, para saber
como aproveitar bem esta ferramenta.
Nós ternos uma diretoria, dentro da

Secam, que trabalha exclusivamente
com o que chamamos de novas mí

dias, que atualiza o nosso portal, que
está sendo totalmente refeito, volta
do para mídia e para o cidadão tam

bém. Quem acompanha o governador
na rede recebe as informações. em
tempo real e sem intermediário. Tam
bém recebemos um retorno importante,
de críticas e sugestões. Nossa política é
não deixar nada sem resposta.

O que deve acontecer em 2014 .

O senhor que convive intimamen
te com o governador diria que.ele
sonha em editar qual aliança para
buscar a reeleição?

O governador tem deixado claro que a

eleição é somente no ano que vem, 2013 é
ano de governar, de administrar. Ele tem
tentado não antecipar o debate eleitoral,
porque isso não ajuda em nada, pelo con
trário, atrapalha, porque qualquer con
jectura que a gente faça, ela passa a ser

excludente neste momento. Por exemplo,
se a gente decidirmanter esta coligação, a !

gente deixa fora o PT e a presidente Dil-'

ma, que tem sido importante viabilizando
recursos para o Estado. Se'a gente con

siderar uma coligação com o PT, a gente
exclui o PSDB, que é governo e tem sido

importante. A eleição é daqui a mais de
um ano, é muito cedo. A gente tem que
administrar o' governo e se preocupar
com eleição no ano que vem.

Mas o PMDB é o parceiro prio
ritário?

Certamente, o PMDB já tem hoje o

vice-governador que é o Eduardo Pinho
Moreira. Tudo leva a crer que teremos

esta reedição, é o desejo do governador,
ter um vice do PMDB.

As consequências
A aproximação de Colombo com

Dilma Rousseff, resultado do Pacto
por Santa Catarina, que temassegu
rado cerca de R$ 10 bilhões para in

vestimentos, já tem algumas conse
quências práticas. A primeira delas
é o desembarque do clã Bornhausen
da sigla e a filiação no PSB de Edu
ardo Campos; O temor de que isso

pudesse enfraquecer a bancada do
PSD na Assembleia foi descartado
na noite de quarta-feira, no jantar
do 'Fico'. Os parlamentares garanti
ram que não haverá debandada por
entender que o projeto nacional não
irá influenciar de maneira decisiva
o xadrez no Estado.
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Jaraguá garante R$ 100
milhões para habitação
MINHA CASA, MINHA VIDA Prefeitura receberá recursos de
Brasília para construção de 1,6 mil unidades habitacionais

Verônica Lemus

Para ampliar O número de aparta
mentos oferecidos à população

pelo programa federal Minha Casa,
Minha Vida, á Secretaria de Habita

ção da Prefeitura de Jaraguá do Sul irá
receber do governo federal o valor de

R$ 100 milhões para a construção de
1.680 unidades.A Secretaria já contava
com 680 moradias que estavam para,
ser construídas, mas a viagem à Brasí
lia na quarta-feira do secretário de Ha

bitação, Antônio da Silva (PMDB), do
diretor da pasta, Francisco Alves (PT),
e: do assessor do vice-prefeito, Sebas
tião Camargo (PT), garantiu a amplia
ção do projeto.

De acordo com o secretário, as uni
dades habitacionais a serem construí
das serão destinadas para financiamen
to à população que se enquadra na faixa

do programa federal de habitação, que .

atende famílias com renda mensal de
.zero até R$ 1,6 mil. Com esses novos

apartamentos, cada um no valor de R$
60 mil, a Secretaria vai conseguir supri
mir quase metade da atual demanda da

pasta. Atualmente em Jaraguá do Sul,
quatromil famílias estão na fila de espe
ra'para conseguirmoradias populares.

O secretário Antônio da Silva disse

que 6% do montante dos R$100 mi
lhões serão utilizados para a construção
dos equipamentos sociais no entorno

do condomínio, como creche e posto de
saúde. Além disso, as 1,6 mil unidades
não serão feitas em um só bloco. "Elas
serão divididas em subcondomíníos de

150 ou 200 apartamentos", explica o

secretário. Como contrapartida, a Pre
feitura deverá viabilizar a parceria com

a empresa que ficará responsável pelas
obras e fiscalizar sua execução.

EDUARDO MONTECINO

PROJETO Sécretário diz que moradias podem
ser construídas no Bairro Santo Antonio'

Próximos paSSOS' ,:-.

Com o aval positivo para a amplia-
ção do número de unidades habitacio
nais pelo'programaMinha Casa, Minha
Vida, agora a Prefeitura deve definir o
local onde as 1,6mil unidades serão er

guidas. Segundo o secretário de Habi

tação, Antônio da Silva, há chances de.
que elas sejam estabelecidas nas proxi-

midades do Bairro Santo Antônio. Com
a definição do local, o passo seguinte é a

elaboração do projeto, que passará por
avaliação da Prefeitura e da Caixa Eco
nômica Federal. A aprovação do projeto
fica por conta do Ministério das Cida

des, para a liberação dos recursos. Não
foram definidos prazos.

Convênio com a Cohab
A Secretaria de Habitação também firmou

parceria com a Companhia de Habitação (Co
hab) para a construção de outras 25 casas no

loteamento Harmonia. Segundo o secretário,
no local já existem 71 unidades em fase de fina

lização, sendo que 2510tes teriam ficado vazios.
Com a parceria, os terrenos serão ocupados.
Cada casa custará o valor de R$ 60mil.

LÚCIOSASSI

PAôJETO Divisória de concreto, à esquerda,
será retirada para a abertura de uma nova pista

Ponte do Grubha terá terceira faixa
A Ponte Maria Grubba,

que faz a ligação' entre o

centro 'de Jaraguá do Sul e o
bairro Czerniewicz, através
das ruas Bernardo Grubba
e Rio de Janeiro, terá três
faixas de rolamento para
veículos. A intervenção estf
em estudo na Secretaria de .

Planejamento eUrbanismo,
que aguarda apenas o retor
no de uma análise técnica '

para conhecer a dimensão
da obra antes de iniciá-las.
A previsão é de que o alar

gamento da estrutura ocor-

ra ainda em 2013.
De acordo com o secre

tário de Urbanismo de Ja

raguá do Sul, Ronis·Bosse,
a intenção é retirar a pro-'
teção de concreto entre a

passagem de pedestres e

a pista para criar uma ter
ceira via de veiculas. "Com
a medida, vamos aumen

tar o fluxo de veículos no

sentido Bairro-Centro e,'

assim, diminuir os conges
tionamentos da região",
explicou. A ponte vai man
ter apenas um via para os

motoristas que fizerem o

trajeto do Centro em dire

ção aos bairros Amizade e

Czerniewicz. Será constru
ída uma nova passagem de

pedestres e ciclistas junto
à ponte.

Somente após o térmi
no da perícia técnica, pre
visto para junho, é que se

terá ideia do valor da obra.
O estudo de viabilidade é
realizado pela Projete En

genharia de Construções,
empresa responsável pela
construção da ponte.

'n"adição
Vitória festeja
70anoshoje

Daprimeira sede e seus ftm

dadores, ficaram as memórias e

a foto emoldurada. Mas a his
, tória de preservação dos cos

.

tumes germânicos atravessou
o tempo. A sociedade Recre-
ativa Vitória, na comunida
de Rio da Luz, completa 70
anos hoje e a comemoração
acontece durante três dias de
festa típica alemã ..A Fest Der
Lichtflusschützen segue para a

décima oitava edição. Apesar de
ser 'nova dentro da história da

sociedade, a festa conquistou
lugar de destaque na agenda:
Antes os eventos eram destina
dos apenas para os sócios.

As competições de tiro são
a base do evento. A prática da
modalidade também foi o mo
tivo para fundação da socieda
de. "Nossos antepassados, que
vieram daAlemanha, trabalha
vam a semana inteira e que
riam o divertimento no final de

semana", destacou omembro e

tesoureiro, Sido Hamburg.
Ao longo dos anos, as mu

danças culturais diminuíram o

destaque social da escolha dos
reis e rainhas de tiro, mas os

sócios buscam manter a tradi

ção. "As gerações vem perden
do o interesse, mas o que nos

motiva é seguir a vontade dos
fundadores que não queriam
ver as portas da sociedade fe

chadas", comentou Hamburg.
Desde 1995, a sociedade

conta com nova sede. Os inves
timentos são constantes e, as

festas contribuem para o caixa.
Nos primeirosanos, a Fest Der
Lichtflusschützen trouxe até
cinco mil pessoas para a comu

nidade, mas o volume acabou
diminuindo. Este ano a expec
tativa é atrair três mil pessoas.

A programação da festa
conta com torneio de bolão,
desfiles, apresentação com

trilheiros, escolha da rainha e

princesas, competição de tiro,
baile, entre outros. A cozinha
alemã também está presente
com strudel e pato recheado,
entre outros pratos caseiros.

1" FESTDSA
LICHTFI..USSCHOTZEN·
• Quando: 7 a 9 de junho
• Local: Sociedade Recreativa
Vitória - Estrada Geral

.

Rio da Luz, s/n
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o Grande Gatsby
Adaptado para os cinemas, pela quinta

vez, o livro lançado em 1925 por F. Scott

Fitzgerald é um dos marcos da literatura
dos EUA no século passado. Baz Luhr
mann (Austrália, Moulin Rouge) dirige.

A história de O Grande Gatsby acom
panha o escritor aspirante Nick Carraway
enquanto ele deixa o meio-oeste em di

reção a Nova York mi. primavera de 1922,
uma época em que a moralidade tornava
se menos rígida; o jazz explodia e bebidas

ilegais criavam impérios. Em busca de sua

própria versão do Sonho Americano, Nick,
acabavizinho de ummisterioso milionário

festeiro, Jay Gatsby, quando vai viver do
outro lado da baia com sua prima, Daisy,
e o marido dela, o filantropo de sangue
azul, Tom Buchanan. É nesse ambiente

queNick é, atraído aomundo cativante dos

super-ricos, suas ilusões, amores e trai

ções. Nick então usa essa experiência para
escrever um conto de amores impossíveis,
sonhos incorruptíveis e tragédias que espe
lha os nossos próprios tempos e conflitos".

'

Leonardo Di Caprio vive Jay Gatsby.
Carey Mulligan interpreta Daisy Bucha
nan e Nick Carraway, é Tobey Maguire.
Completam o elenco Jason Clarke (Geor
ge Wilson), Isla Fisher (Myrtle Wilson),
Joel Edgerton (Tom Buchanan) e Eliza
beth Debicki (Jordan Baker).

O filme não é recomendado para
menores de 14 anos.

Odeio o Dia dos
Namorados

O Dia dos Namorados é só na

semana que vem, mas quem qui
ser já pode começar a se divertir
nesta sexta-feira, com a estreia do
filme brasileiro Odeio o Dia dos

Namorados, mesmo que esteja
solteiro.

Débora (Heloísa Périssé) é
uma publicitária que sempre pri
vilegiou a carreira em detrimento
de sua vida amorosa. Entretanto,
ambas se misturam quando ela

precisa trabalhar em uma impor
tante campanha para o Dia dos
Namorados cujo cliente é Heitor

(Daniel Boaventura), seu ex-na

.morado, que foi dispensado por
ela de forma humilhante. Diante
desta situação, ela ainda precisa
lidar com a inesperada visita do
fantasma de seu amigo Gilberto

(Marcelo Saback), que tenta fazer
com que ela repense a vida e des
cubra o que as pessoas realmente

pensam dela.
No elenco estão também Da

niela Valente, Danielle Winits,
Toni Tornado, Fernando Caruso e

Júlia Rabello. A direção é de Ro

berto Santucci Filho.
'O filme não é recomendado

paramenoresde 14 anos.

•
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Depois da Terra
A ficção-científica Depois da Terra

estreia hoje com dois personagens que
'já emocionaram nas telonas do cinema.,

Os protagonistas são Will e Jaden Smith.
Pai e 'filho repetem o parentesco na ficção
mais uma vez, assim como em Em Busca
da Felicidade.

Na história, mil anos após um cataclis
ma obrigar os seres humanos a se retirar
do Planeta Terra, a Nova Prime se tornou

o novo lar dos humanos. Will interpreta
Cypher Raige, um lendário general do
novo planeta.

-

O filme começa com o' retorno de

Cypher depois de uma longa ausência
servindo o governo. Ele volta para a sua

família preparado para assumir o seu pa

pel de pai e cuidar de Kitai - personagem
da Jaden .

Quando uma tempestade de asteroi
des prejudica a nave da família Raige,
Cypher e Jaden caem em um Planeta Ter
ra perigoso e sem vida. Seu pai fica à beira
da morte, e Kitai precisa correr em terra

hostil para conseguir de volta o sinaliza
dor de resgate. Por toda a sua vida, Kitai
quis ser um guerreiro como o pai. Essa
será a hora que ele terá a sua chance.

.

Além de pai e filho Smith, o elenco
conta com os atores Isabelle Fuhrman,
Sophie Okonedo, Zoe Kravitz, Kristofer
Hivju, David Denman, Sacha Dhawan e

Lincoln Lewis.
O filme não é recomendado para

menores .de 12'anos.

Além daEscuridão -

StarTrek

Na continuação de Star Trek, filme de

2009, J.J. Abrams nos apresenta novos

questionamentos com uma produção e a

direção de arte é impecável.
Em sua nova missão, a tripulação da

nave Enterprise é enviada para um plane
ta primitivo, que está prestes a ser destru
ído devido à erup�ão de um vulcão. Spock
(Zachary Quinto) é enviado para dentro
do vulcão, onde deve deixar um dispositi
vo que irá congelar a lava incandescente.
Entretanto, problemas inesperados fazem
com que ele fique preso dentro do vulcão,
sem ter como sair. Para salvá-lo, James T.
Kirk (Chris Pine) ordena que a Enterprise
saia de seu esconderijo no fundo do mar,
o que faz com que a nave seja vista pelos
seres primatas que habitam o planeta.
Esta é uma grave violação das regras da
Frota Estelar, o que faz com que Kirk per
ca o comando da nave para o capitão Pike
(Bruce Greenwood). A situação muda por
completo quando John Harrison (Be
nedict Cumberbatch), um renegado da
Frota Estelar, coordena um ataque a uma

biblioteca pública, que oculta uma impor-
,

tante base da organização. Não demora
muito para que Kirk seja reconduzido ao

posto de capitão da Enterprise e enviado

para capturarHarrison em um planetóide
dentro do império klingon, que está à bei
ra de uma guerra com a Federação.

O filme não é recomendado para
menores de 12 anos.

R TERRR SERR DE5TRUfDR
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Unta peça sem freio
Falta pouco! É no próximo dia 22 o show da galera do

Pretinho Básico, aqui na.Scar. Entrando como um dos pri
meiros eventos da comemoração dos 10 anos do Por Aca

so, estamos apresentando a peça em parceria com a Lisa
Jaworski Produções. Os ingressos estão à venda. Adquira
o seu acessando o site TicketCenter.com.br ou direto na

.

secretaria da Scar. Faremos o sorteio de 10 ingressos no

blog. Dê uma passada no Poràcaso.com para conferir.

Hora extra
Para o café aos domingos, a Du Chocolat também está

com novo horário. Das l4h às l8h, Bebel e equipe recebem
a todos com as habituais delícias de sua boutique de doces.
O cardápio de salgados tem novidades: o point agora serve

cremes e caldinhos "deliciosos.

Chopp "música celta
Atenção fãs do Stannis Pub, após o período de seca nos

barris o pointjá voltou à ativa e com estoque renovado. Aten
de conforme a agenda regular. Como era previsto o retomo,
amanhã é noite de celebração no local, com apresentação da
banda Gaiteiros de Lume. O grupo toca apenasmúsica de pa
íses de origem celta. A promessa é de uma autêntica experi
ência de festa em pub irlandês, neste sábado. Quem estiver a
fim de prestigiar não marque bobeira, a lotação da casa é de

apenas 100 pessoas, e o point não vende ingressos antecipa
dos. Mais informações: 30544467.

.

Ricardo Daniel 'Ireis

contato@poracaso.com @poracaso /poracaso

FOTOS ERlC DE UMA

Presença de Fernanda

Amaro, na disputada
Sacra-Feira, do .

Sacramentum Pub

Registro: Raquel Ricaeli na balada London for Friends, no último dia
12

Dois bons eventos pra curtir e fazer compras alternativas: 1 - Hoje tem aniver
sário de 5 anos do Extranóica e, como de costume, a Vicky.Bartel recebe a todos
corri música, brejas, bate-papo e novidades no brechó. Peguem infos acessando

facebook.com/extranoicademode; 2 - Até amanhã tem mais urna edição do Bazar
da Jú, agora temático para o Dia dos Namorados... Quem perdeu o último tem

nova chance de conhecer o cantinho dela lá na Rua Otto Georg, acessem .face-
. book.com/obazardaju para conferir mais detalhes.

" Alternativos

o' papel seria meu, mas

eu não entendi o roteiro.

AI Paclno, ao explicar do
porque não ter aceitado
o papel de Han Solo em

StarWars.

ocr:»
www.ocponline.com.br
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22h - Sacra-Feira I Show com Rordak.
Local: Sacrarnentum Pub 1478832 1524

.

, 22h - White Party I Show com Wesley & Thiago e Grupo
Levando um Lero I DJ Diego Feller I Elas free até as Oh.
Local: London Pub 14730550065
22h -.Miscegenation I Música com Elix Bl.anco. Local:
Villa Restaurante e Chopería] 4732751277

A 22h .... Música ao Vivo I Show com Grupo Por Acaso.
Local: Sam'Bar 147 30544848 ..

23h - Sexta House I DJs Davi Araújo, Will Pereira e
Matheus Testoo .Local: UcoreriaLico 14799086555
2311 - Sextaneja Dose Dupla I Show com Álvaro &

.

Malheus e Léo Lima I Elas free até as Oh.Local, Patuá
Mosic 147 3054 0800

SÁBAD08/6
22h - 2ª Edição da Roda de Samba I Palcó aberto
pafa todos músicos que quise.rem tocar. Local: Sam'Bar 1
4730544848

·

22h - Música ao Vivo IShow com Gaiteiros de Lume.
Local: Stannis Pub 147 3054 4467

· 22h - Música ac)\!ivo I Acústico com Jeff Label. Local:
Sacramentum Pub 147 8832 1524

· 23h - Música ao Vivo I Show Com tJlysses e Thirray
Local: Blaçkbird Bar 147 3275 2398

· 23h - Show com Spyzer I DJ Erick Jansen. Local: lhe
Way 1479981 4762

23h - Especial Bob Marley I Show com Negro a Vapor.
Local: Lieoreria Lico 14799086555

DOMING09/6
22h - Música ao Vivo I Shaw com Oda e Parceiroq do
Samba. Local: Sam'Bar 14730544848

Curtas na telona
Anotem aí o programão de hoje dentro da Feira

do Livro. Haverá a exibição dos cinco curtas jaragua
enses escritos no projeto "Jaraguá em Curtas". Eles
foram rodados em 2009. O evento começa às 19h, e
vai oferecer cerca de uma hora de cinema local. -

Aline de
Goes

chegando
para a

balada
na Patuá
Music
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Feliz dia dos namorados
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é sexta-feira, dia sete de junho,
dia internacional do happy hour-
e de programar o fim de sema

na. Falando nisso, que tal con
ferir algumas dicas? A agenda
festeira da city está repleta de

agitos: .quer reunir os amigos i

e ver gente bonita? Corra para
o Madalena Cozinha. A ideia

. é um jantar romântico com a'

namorada(o)? O restaurante

Lehmann's, é tiro certo. Pensou
num lanche com a família, gato,

\

. cachorrinho, papagaio... ? Nada
melhor que o Center Lanches.
Mas se está afim de saborear
um delicioso fruto do mar, não

erre: vá para o Restaurante Park
Aurora. Hoje tem Rodízio Es

pecial. Quer azaração? O clima
está favorável na Upper Floor.
Nada disso te agrada? Assista o

Ratinho, ué! As informações são
de graça. De nada!

3370-3242

Giro
A bordo do helicóptero do

industrial Antidio Aleixo Lu

nelli, hoje dou-rasante peloMeio
Oeste catarinense e almoço com
o empresário, Maurício Grando,
proprietário da premiada Viní
culaVillaggio Grando, na cidade
de Água Doce. Contei!

Festa do Trator
Uma das grandes atrações

da la Festa do Trator, que tem

início no sábado, em Schroeder,
será a pistaOffRoad e trilha no
turna do Jeep Clube Schroeder.
O comboio sairá às 14 horas do

Parque de Eventos e retorna às
21 horas: Em seguida, uma con
corrida balada automotiva. O
evento vai até domingo e parte
da renda-será destinada ao Cor

po de Bombeiros da cidade.

. .

•• ;r-"

FOTOS MAURICIO HERMANN

"
Aperfeiçoamento também

significa simplificação,
intensidade, velocidade.

Carlos Bernardo González

Pecotc�e (Raumsol)

LINDAS Claudia Souza, Josiane 8ernardini e
Sabrina Decker conferindo os lugares da moda

UNDO DOS BRINQUeDOS

47 3370..()978 .

Rua j$illoldo Rau, 696 . Centro· J<iraguá de Sul· se
._--------------------------�

BALADA Ricardo Henrique Gorges e Ketlyn
Zimmermann conferindo a London Pub

Bazar
Hoje, a 'partir das 15 horas, rola, na

Confeitaria Bela Catarina, um super bazar
de roupas usadas e semi-novas. Quem está

agitando o pedaço é o Grupo Lullus Desa

pego.Nomaior estilo solidário, a casa deve
I

soltar gente pelo ladrão, se é que você me

entende. Cafezinho, as delícias da casa e

roupas de grifes famosas serão a tônica do
concorrido encontro. Vale conferir! .

Jamo
A direção da Jamo Equipamentos

está hoje em Sampa participando de
uma importante feira de ferramentas.
A feira do mix em máquinas e ferra
mentas está ocorrendo no Anhembi,
um dos maiores pavilhões do seg
mento naAmérica Latina. Para quem
não sabe, a Jamo é uma das maiores

empresas de equipamentos indutivos:
Quem manda a notícia é o super Dei
vemar Priebe. Vem novidades por aí!

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Os cantores Elton & Fernando
dão o tom nesta sexta-feira na

Upper Floor, em Guaramirim.
Não dá pra perder!

• • •

Ouern bate as taças e faz
tim tim nesta sexta-feira
é Cristiane Arendt. Os

cumprimentos da coluna.
• • •

Dia 12 de junho tem Noite do
Fondue em comemoração ao

Dia dos Namorados, no Hotel
Vale das Pedras.

Feijo Chie
O Restaurante Park Aurora

agita hoje seus metros quadrados
. para uma super noite de frutos do
mar. O casal, Fábio e Sandra, co
mandantes do pedaço, aguardam
super lotação. Bom demais!

Fio vermelho
Pelo meu fio vermelho fiquei

sabendo que circula na cidade de
boca em boca o entrevero entre

duas senhorinhas charmosas e

queridas nas suas rodas. Dizem

que uma delas está chateada com
a outra e cortou relações. O mo

tivo é um mistério. Amenos des
lumbrada pediu ao marido caixa
alta que coloque a ex-amiga na

geladeira. Por favor, na mesa 12,
uma taça de Pericó para relaxar?

FlORADA
Floricultura

florada@florada.com.br
www.florada.com.br

�e.�
�
'8�
�

��
3275..0393

Feira Saturday
O empresário Ni

van Correia, um dos
maiores construto

. res do Estado, estará
hoje' em Jaraguá do
Sul. Vem conferir' o

Neste sábado, a

Epic Concept Club
recebe a banda' Bill

Bird, considerada
a melhor cover de
Santa Catarina. Eles

Rua Barão do Rio Branco, 964, Centro I Jaraguá do Sul

estande da sua Cons- vêm dividir o palco
trutora Correia na. com os DJs Macar

Feira Santa Catarina rão, Neni Wolf e Ju
Casa & Construção, lio Janhke que co

que rola até domingo manda a festa anos

na Arena Jaraguá. 70 e 80. Imperdivel!
.

Pensando
bem Prestigie!

o Rotaract Club
de Jaraguá do Sul,
movimenta neste

sábado, das 8 às 19
horas, nos Superme
cados Breithaupt da

cidade, a 6a Arreca

dação de Alimentos
do Rotaract Jaraguá.
Prestigie!

CAPA O empresário e ex

prefeito de Schroeder, Felipe
.
Voigt, é matéria de capa da
Revista Nossa, já nas bancas

"Insisto nas coisas

difíceis, porque é isso

que me dá motivação,
é isso que vale a pena.
Chegar onde muitos
tentam e só alguns
conseguem. É melhor
fazer a diferença do

que ser igual a todos...
"

DdIb oa/O8J18
R�181t
.....: ••• JlOIiIA8O
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moagoncalvesrg'netuno.com. hr'''il

TE CONTEI White Party, com a

participação musical
da dupla sertaneja "

Wesley eThiago e

do grupo de pagode
Levando Um Lera.

• A gatinha, Rafaela
Vitória Gunther, filha
do casal Ivo e Raquel
Gunther, estreia hoje
idade nova. A festa,
com direito a balão,
língua de sogra. O

soprar das velinhas
será dia 15 de junho.

.. A Denan

Decorações estará
neste final de semana

participando da Feira
Santa Catarina Casa e

Construção, na Arena
Jaraguá. Expõe o que
tem de mais moderno
em tecidos, papel de
parede e persianas.
Vale conferir.

::&: Visita
.. o meu amigo
"bruxo", Neni Junkes,
o caps do Lico Bar,
traz, para movimentar
o sabadaço da urbe
sorriso, a banda Negro
a Vapor, com um

tributo a "Bob Marley".
Anotem!

Este colunista
-ladeado pelo Se
cretário Desenvol
vimento Regional
Lio Tironi e do
secretário estadual
de Comunicação,
Nelson Santiago,

. durante visita a

Jaraguá do Sul.

r• Ajude os·hospitais.
Um dia você pode
precisar deles.

• Hoje; no London

Pub, rola a Festa • Com essa, fui!

·1
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Tirinhas Sudoku Fontes: Epagri e Tempo Agora

Piadas
Lucrando com os Erros

o sujeito chega para o padre e pergunta:
- Padre, o senhor acha correto alguém lucrar com o erro dos outros?
- É claro que não, meu filho!
- Então me devolve a grana que 'eu te paguei pra fazer meu casamento.

Cinema
JARAGUÁ 00 SUL PARK SHOPPING (7 A 1316)
ARCOPLEX1
• Depois da Terra - Ficção -Dublado - Censura: 12 anos - 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30

ARCOpLEX2
• Se Beber, NãoCasel - Parte 3 - Comédia - Legendado - Censura: 14 anos -

Sexta, segunda, terça e quinta-feira - sessões: 15h, 17h, 19h, 21 h. Sábado, domingo
e quarta-feira - sessões: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30
ARCOPLEX3
• Faroeste Cabloco - Drama � Nacional - Censura: 14 anos - 14h20, 19h
• Velozes e Furiosos 6 - Ação - Legendado - Censura: 14 anos - 16h30, 21 h1 °

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• Além da Escuridão: Star Trek (3D) - 15:15 - LEG - Ficção
• Se Beber, Não Case! Parte 3 -13:2017:50 20:00 22:10 -

LEG - Comédia
• Depois da Terra - 13:00 15:00 17:00 19:15 - LEG - Ficção
·Velozes e Furiosos 6 - 21 :15 - LEG - Ação
• Odeio o Dia Dos Namorados - 13:30 17:40 19:45 - NAC -

Comédia
• Faroeste Caboclo - 15:3522:00 - NAC - Drama
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 15:25 17:30 19:30 21 :50 -

DUB - Comédia
• Faroeste Caboclo -13:10 - NAC - Drama
• Velozes e Furiosos 6 - 16:20 - LEG - Ação
• Velozes e Furiosos 6 - 13:40 19:00 21 :40 - DUB - Ação
• O Grande Gatsby (3D) - 16:00 18:4521 :30 - LEG - Drama
• Reino Escondido (3D) - 13:50 - DUB - Animação
• GNC MUELLER
• Além da Escuridão: Star Trek - 21 :30 - LEG - Ficção
• Reino Escondido (3D) - 15:15 - DUB Animação
• Odeio o Dia Dos Namorados - 13:10 17:20 19:30 - NAC -

Comédia
• �elozes e Furiosos 6 - 13:40 16:20 19:00 21 :45 - LE:G - Ação
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 13:25 15:30 17:40 19:50

22:00 - LEG - Comédia

Além da
Escuridão:
Star Trek
Quando a equipe
da nave Enterprise
é chamada de volta
para casa, eles
descobrem que
uma força do mal,
vinda de dentro

Sol e temperatura
amena a noite
Namadrugada há chance de chuva

, isolada entre o Litoral Sul e Grande

Florianópolis, com nevoeiros ao
amanhecerno Estado. No decorrer
do dia, o sol predomina devido a

influência de uma nova massa de
ar seco. Chance de geada fraca ao
amanhecer nas áreas altas.

HOJE '

Jaraguá do Sul
e Região

� (\
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 13°C

...

f
MÁX: 21°C

Parcialmente
Nublado

_. I�
DOMINGO o

MíN: 14°C
_.r-MÁX: 19°C
Nublado

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.

WAS

�• NOVA 8/6 • �4
Chuvoso

.CRESCENTE 16/6
SEGUNDA

., CHEIA 23/6 MíN: WC

.MINGUANTE 30/6 MÁX: 20°C Trovoada

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS 2 3 4 5 6 789

1. Banco Nacional de Habitação I Corte que se dava
à pena de ave, com que se escrevia

2. Procurar conseguir .,

3. l;Jniversidade Católica de Brasília I Benefício que
alguém concede a outro

4. O cosmonauta norte-americano Armstrong I Uma
massayem cem intuito terapêutico

5. Pelo contrario I Forma reduzida do local onde são

expostos animais de diferentes espécies
6. Caminhar ao léu por prazer, miséria ou pouca von

tade de trabalhar / (Abrev.) Cilindradas
7. Sistema de venda, geralmente de bensde consu

mo duráveis,
com parcelas financiadas
8. Oceano Atlântico / (Quím.) Átomo com excesso

de carga negativa,
9. Gás Liquefeito de Petróleo / Beber
10. (Robert de) O atar norte-amencano de "O Touro 10

Indomável" / Estado emotivo de apreensão
11. Áspera como o vinagre / Eu e outros
12. O Leonardo (1452-1519), grande pintor e inven- 12

tor, além de muitas outras habilidades
13. A grande constelação da qual fazem parte as

13
Três Marias / Mãe de filhos pais.

•
•

•
•
•

II •

II" , •
•
•
•
•

•

2

3

4

5

6

7

s

9

11
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'5 'O!PO 'epual 'v"",aJd 'aul!qBfI oE 'leziIllllUa!l 'l 'opeuliO!)'euOlB 'L :SW!llllflh

.

'Oh" 'uo�o 'Cl ',"U!i\.O 'U 'SON 'epazv
'n 'opaw 'OJ!N 'OL 'lemol êll� '6 'UOiUV vo '0 'O!l\)!paJ:I 'L ":I �eunl '9 'OOl
'salUV S 'U!OO otaN 'I' 'ª"aw '03n'>; 're�dSV'l 'oredV 'fiNS 'L,:SIVlNOZl!:lOH
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VERTICAIS
1. A atriz Lombardi / Parente por descendência co

mum do mesmo tronco
2. Concentrar administrativamente
3. (Fr.) Frequentador asslduo I Sigla da Caixa de Pre

vidência dos Funcionários do Banco do Brasil
4. Tradição popular / Grave dos sentimentos de aver

são e inimizade
5. Associação de Pais e Mestres J (Louis) Impor

tante cidade dos EUA, nQ estado de Mi�souri / A
atriz sueca Margret, de "O RetOrno do Soldadp"

6. pé, em francês I Fibra têxtil artificial
7. Alimento em grãos, um dos cereais básicos / Bu

careste é a sua capital
8: Ponderado; avaliado a ·fundo
9. Grande rio quemarca parcialmente a fronteirá da

VenezQela com a Colômbia / Mace humana. Recreativ.'_desde 1950-'
1!1; III!" ,.11 -, f .; .1.1 ,L i, _ \I.'" ;
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Dionísio se diverte com a postura de Alberto ao denunciar
a aeronáutica pela pista clandestina que eles mesmos cons

truíram. Quirino revela a Samuel que Lindaura pediu para ele,
não ajudar o marido na investigação contra Dionísio. Ester avi

sa a Samuel que tentará encontrar as joias que Dionísio rou

bou de seus avós. Carol tira fotos de Lino, que acaba roubando

um beüo da fotógrafa. Ester promete a Cassiano que vai desco
brironde Alberto escondeu as caixas e o que tem dentro delas.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Renata tenta se explicar para Érico. Tito se vangloria

do que fez com Renata para Mel. Amora se reconcilia com

Maurício. Natan fica furioso com o trabalho de Edu e Júlia

para a nova campanha da agência. Salma e Odila discutem
por causa dos filhos. Artur pede para Bento e Malu fazerem
uma campanha para a sua ONG. Bárbara chama Tina para

• trabalhar para ela. Charlene convence Wilson a acompa
nhá-Ia em visita a Pedrinho. Tina ajuda Bárbara a fazer Mari

desistir de sua vingança. Maurício conta para Natan que
Bárbara armou para Verônica os flagrar. Irene vai à, casa
de Odila. Pedrinho foge do hospital. Bento fala com Sueli

, Pedrosa sobre Amora. Maurício dá um ultimato em Amora e

a manda decidir entre ele e Bárbara.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Paloma discute com Ninho. Glauce suspeita de que Pau

linha possa ser a filha de Paloma, mas Bruno não acredita.

César e Aline se afastam do beüo, no momento em que Priscila

entra no consultório. Joana vê Luciano trocar a refeição de um

paciente, e Ordália implora que ela não reclame de seu filho.

Patrícia aceita assumir o namoro com Michel. Leila suspeita
das manchas no pescoço de Nicole. César entrega a Pilar a

joia que comprou com Aline. Niko diz a Eron que quer ter um

filho. Félix acerta com um comparsa de dar um golpe em Ama

rilys. César pede para Aline esquecer o beijo entre eles. Leila

Flor do Caribe

Ester descobre que Dionísio traiu seus avós e promete ajudar o pai,
Samuel (Juca de Oliveira) discute com Lindaura (Angela

Vieira) por ela ter pedido a Quirino (Ailton Graça) que desis
tisse de continuar as investigações sobre o passado macabro
de Dionísio (SérgioMamberti). Exaltado, o joalheiro nem per
cebe a entrada de Ester (Grazi Massafera) que ouve a conver-

proíbe Thales de ver Nicole. Paloma fica feliz com o presente
que recebe de Paulinha. Félix insiste que Pilar conte o motivo

da briga de Bernarda e César.

• CARROSSEL - SBT - 20H30
José recebe os cumprimentos de Rafael e Dr. Miguel.

Ao lado dos amigos, Cirilo vai para a rua testar o seu carro.

Jorge fica indignado ao saber que Cirilo ganhou um carro

mais caro que o seu. Helena conta a Olívia que a família de

Cirilo ganhou um prêmio na loteria. Paulo conta a Mário e

Jaime que está com a cópia das chaves da sala de Olívia.
Ele fala aos garotos que o plano entrará em prática à noite.

A diretora dá os parabéns a Cirilo, ela recomenda que o ga
roto não deixe o dinheiro subir para a sua cabeça. Renê tra
ta Suzana com indiferença na sala dos professores. Renê
deixa o computador com sua senha. Suzana descobre que
o professor e Helena estão planejando uma viagem ao ver

os e-mails dele. Graça entra na sala e flagra Suzana, que
inventa uma desculpa. Renê diz para Helena não marcar

nada no ftnal do mês, tem uma surpresa para ela.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Rosália se desvencilha de François ao ver Vitor Hugo e se

faz de ofendida na frente do empresário. Xepa pede a ajuda de
Matilda com a documentação de Esmeraldino e a feirante se

recorda sobre um possível terreno dividido em lotes. Meg é re

conhecida pela mãe do dono da festa e aceita tirar fotos com a

senhora, enquanto Tairone observa a perua. Perturbado, Júlio
César se afasta de Pérola, que tenta se desculpar com ele.

Feliciano desconta sua fúria no laptop da esposa e assusta

Alda ao revirar o armário da mulher, mas interrompe o que
está fazendo ao encontrar roupas de bebê. Dafne se aproxima
de Meg, Lady revela que a "Sabor e Luxo" vai se popularizar e
a períguete vibra. Matilda e Terezinha consolam Xepa, que de

cide esquecer o passado. Édison afirma que está desconfiado
de Rosália e Yasmin disfarça sua tensão. Vitor Hugo fica inco

modado ao ver Rosália sendo assediada e a defende com a

ajuda de François, que desconfia da jovem. Irritada, Meg inter
rompe o show de Dafne e dança funk, sem saber que Tairone

está registrando o espetáculo.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Depressiva, Paris
Jacl{san tenta suicídio

Dia 5, Paris Jackson foi levada às pressas a,

um hospital na Califórnia, depois de uma ten
tativa de suicídio, como confirmou sua mãe,
Debbie Rowe. Porém, a atitude não foi algo to
talmente inesperado. Uma fonte ligada à ado
lescente de 15 anos revelou que a vida dela não
tem sido um mar de rosas. "Paris tem estado
muito deprimida. Ela vinha tendo ataques de

raiva, chutando, gritando e se cortando", afir
ma o informante, que coloca amorte de Micha
el Jackson como a fonte do problema.

I�estival Sertanejo"
terá formato "Fama"

.

o reality do SBT, vai em busca da nova

revelação da música sertaneja e terá um

formato semelhante ao extinto reality show
"Fama". No "Festival Sertanejo", assim

como no antigo reality da Globo, os partici
pantes terão aulas de canto e outras prepa

rações artísticas. Serão 12 candidatos dispu
tando a chance de ter um disco produzido
e lançado por uma grande gravadora brasi
leira. O reality será apresentado pelo cantor
Pedro Leonardo (foto) e por Helen Ganza

rolli, que mostrarão toda a preparação dos
candidatos para o grandemomento da apre
.sentação.Aestreía é no dia 15 de junho.

sa. "O que tem o Dionísio, pai?" Lindaura tenta fazer omarido
não contar a verdade, mas Samuel resolve abrir o jogo para
a filha que fica chocada ao saber de- todas as maldades que
seu ex-sogro cometeu. Decidida, Ester promete ao pai que vai
ajudá-lo na investigação e trazer à tona tudo que o nazista fez.

BOlóséopa
A inspiração tem um toque demagia,

pois é absoluta, inexplicável.
Clarice Lispector

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

Você será capaz de se dedicar
a muitas tarefas ao mesmo tem

po. Alguém da família pode estar

muito carente e precisando da sua
atenção. O dia revela a possibili
dade das mudanças mais radicais.
No campo afetivo, escolhamelhor
suas palavras. Cor: vinho.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Bom .dia para aperfeiçoar co
nhecimentos e dedicar-se às ativi
dades mentais. Setor profissional
recebe uma nova alavancada neste

momento, mas tudo o que conse

guir será com esforço próprio.Não
esperemuito davida amorosa nes
ta noite. Cor: marrom.

Touro
20/4 a 20/5 - Thrra

A Lua indica que você pode se

mostrar mais versátil no trabalho
e não será surpresa se tiver mais
de uma fonte de renda. Traba
lhar em equipe será a sua melhor
opção. Na sua vida sentimental,
lidar com um sentimento de perda
pode te afetar. Cor: roxo.

Escorpião
23/lOa21/11-Água.

Siga as suas convicções e não
terá do que se arrepender. Sua
habilidade para captar e compre
ender o desejo dos outros será in

vejável agora. Às vezes, mudanças
profundas são necessárias, apro
veite e mude o que for preciso na
área sentimental. Cor: roxo.

Gêmeos
21/5 a20/6 -Ar

Vênus realça o seu charme,
seu magnetismo e poder de en

cantamento. Não perca a chance
de conquistar o que antes julgava
impossível, pois os ventos estão a

seu favor. Seu poder de iniciativa
está em alta. Mas, no romance, a

situação é instável. Cor: vinho.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Há uma precÍisposição a acei
tar o desafio das mudanças mais
radicais. Tudo indica que terá
maior necessidade de silêncio,
reflexão e recolhimento, por isso
não abra mão da sua privacidade.
No amor, desligue-se do passado e
serámais feliz. Cor: bege.

Câncer
21/6 a 21/7 -Água. .

Confie na sua intuição e nos

seus pressentimentos, pois tudo
indica que eles estão corretos. Ser

gentil, amável e capaz de certas

delicadezas pode trazerbeneficios,
oportunidades e bons resultados.
A dois, a situação anda tensa e

confusa. COr: amarelo.

Capricórnio
-22/12 a 20/1 - Terra

Éhora de focar no seu trabalho
de rotina. Vai ser fácil captar o de
sejo dos outros, dai o seu sucesso

para trabalhar em equipe ou di
retamente com a sua clientela. Só
tenha cuidado para não priorizar
demais o trabalho e esquecer sua
vida amorosa. Cor: pink.

Leão
22/7 a 22/8 -Fogo

Suas ideias vão estar fervi

lhando. É um ótimo período para
trocar informações, trabalhar em
equipe e dinamizar seus contatos.
O dia pode ser produtivo para

quem trabalha em casa. Mas na

vida a dois, o astral andameioCon
fuso: não se precipite! Cor: rosa.

Aquário
2-1/1 a 18/2-Ar

De manhã, a Lua ingressa em
seu "paraíso astral", então priorize
tarefas com as quais se identifica.
O seu lado criativo deve ser mais

explorado. Tenha cuidado, porém,
com gastos abusivos. Um senti
mento de perda pode abalar a re

lação a dois. Cor: branco.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra
l

Lua e Marte transitam pelo
ponto mais alto do seu Mapa As
tral, revelando um forte desejo
de se destacar profissionalmente.
Tudo que envolva o público femi
nino, arte e cultura. Não deixe que
o clima de competição prejudique
o seu romance. Cor: tons claros.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Suas ideias vão fervilhar neste

dia, principalmente se.você traba
lha com diversão e o público infan
til. Não haverá dificuldade para
mexer com a fantasia dos outros.
Na área afetiva, a inconstância vai
predominar, então; aja com caute

la! Cor: bege.'
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Trinta e poucos anos se passaram e
..

os horrores dos campos da morte
do Camboja voltaram a minha mente na

.

semana passada, ao assistir o programa
Globo Repórter. O programa destacou as

belezas naturais e históricas desse pequeno
país do sudeste asiático. Nas linhas abaixo
escrevo um regime que dizimou o país, o
Khmer Vermelho.
Sob o comando de um líder sanguinário
chamado Pol Pot, o Camboja na segunda
parte dos anos de 1970, teve seus anos de
trevas num fanatismo ideológico. Nenhum
daqueles líderes loucos daÁfrica, que se

titulam canibais -literalmente comendo o

fígado do inimigo, alcançam a cegueira que foi
o KhmerVermelho. Esse lema da ignorância
h�ano fez com que toda a população do país
voltasse ao campo a plantar arroz, somente
arroz, Só escaparam os guerrilheiros pobres
do interior do país - os queconstituíam o

KhmerVermelho. O povo foi submetido ao

trabalho forçado para criar uma civilização
agrária igualitária, Pol Pot decretou o "ano
zero" da história cambojana, justamente
por isso levou sua população de volta a

lavoura, às origens agrárias. O dinheiro foi

. abolido, a religião também. Bibliotecas se

Clique animal

ADOTE! .Leno é muito querido, dócil e adora
brincar. Tem 10 meses, porte pequeno e castrado

Envie a foto do seu animalzinho pªra contato@
beatrizsasse.com.br ou encontre um c.ompanheiro
de estimação nas p�ginas do Facebook da Ajapra e

do FOCinhos Carentes Jaraguá do Sul

Charles Zimmcrmann. Escritor

e charlesautor@gmaiLcom

Lugar assombroso
transformaram em chiqueiros e qualquer
um, com algum grau de escolaridade foi

perseguido e o primeiro a entrar na lista para
sermassacrado. Um em cada quatro daquela
população de setemilhões de pessoas acabou
morto durante os quatros anos do regime -

por tortura, fome ou doenças.
Não havia mais jornais, nem médicos, nem
escolas. Por falar em escola, ainda consigo
descrever detalhes de uma que lá pisei. Era
um prédio enorme que em tudo lembrava
onde estudei, o Colégio São Luis de Jaraguá
do Sul. Foi omaior colégio de Phnom Penh,
a capital do Camboja. Se transformou numa
prisão para os opositores do sistema - a

maior delas. Cacos de vidros e arame farpado
. foram colocados sobre o muro. Pesadas

grades nas janelas: Dentro das salas, até no
teto, aindarespingos de sangue. No pátio,
barras de ferro usadas nas torturas e numa

árvore, marcas dos facões que degolavam '

crianças. Tudo estava lá, do mesmo jeito, da
mesma maneira, pareceu que a prisão foi
desocupada no dia anterior. Muitas peças
de roupas, ensanguentadas, deixadas pelos
cautos, colaboraram nessa impressão. Pelo
colégio passaram vintemil prisioneiros de
todas as idades. Somente sete saíram dali
com vida - porque eram escultores que
esculpiam estátuas de Pol Pot. O objetivo

.
dessa prisão eramanter vivos os prisioneiros
até o término de seus interrogatórios. E
o maior desafio dos guardas era coibir o
suicídio desses prisioneiros.
O regimede horror acabou com a invasão

'h''''

Es�es cãe são irmãos

e estão no mesmo lar

temporário esperando uma

nova família. Contato com

Maria, no 3376-6400

doVietnã, em 1979, que obrigou Pol Pot
e seus camaradas a buscarem refúgio na
selva.Dali assombraram o seu povo ainda

pormuitos anos, liderando uma resistência.
Durante o período de selva, era comum nas

imagens que chegavam desses homens, eles
comendo cérebros de macaco - o animal
ainda semovimentando e estes enfiando
uma colher na cabeça. Pol Potmorreu em

1998. A sombra do ditador era tamanha, que
ninguém acreditava que o corpo apresentado
era mesmo o dele. Devido amuitos membros
do atual governo é do exército serem ex-

. membros do KhmerVermelho, porém sem

provas nos envolvimentos dos crimes, e
70% da população termenos que trinta anos

de idade, no Camboja pouco se sabesobre
os anos sangrentos. Nes livros didáticos,
esse período não aparece. E nas escolas os

professores pouco ousam no assunto.

ME LEVA PRA
CASA! Lolaé
muito meiga,
dócil, adora

receber e dar
carinho. Tem 10

meses, porte
pequeno e

castrada

B21[1\00.& Tosa
4732751887
danlllr.!l�llt@ibest.com.br

-;r Amizade

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2013

,"1''-_''''',

: Aniversariantes,_

.
...,' � ,.

7/6
.Adelaide B, D, Ender

"

Adernar Grutzmacher
Adolpho Mahfud
Alida Victória Gruóba Rudge
Amauri Duncker
Ana Flávia Knihs
.Anézia Emendorfer De Souza

Aparecida de Oliveira
Ariovaldo Xavier dos Santos
Arlete Felippi
Bethina Plautz
Claudiomir Luis Ersching
Doraci Mathias
Elis Angela Fachine
Elvira Rozza Pacher
Ema S, J, Baade
Eufrida p, Zoz

Evanir Hoffmann Heinert

Fabiano C, Bassànesi
Gilmar Peggau
Guilherme J, Sasse
Heinz Kuhl

Ingrid B. Adan

Jane Casteller
Jarbas V, Adriano
Jean Carlos \Lalentini

Kátia de Aguiar
Leigil Etiquetas
Letícia da Silva Fritzke

Márcia R. Oliveira '

Maria de L, Picolli
Odair Antônio da Silva

Onofre Costa

Regina H, Hoffmann

Ruthilda Müller
Valci F. Scoz

Valdir Bordin

Viviane S, W. Guesser

Bruno De Luca- Ator
• Aguinaldo Silva- Dramaturgo
• Carla Marins • Atriz •

• Cláudia Rodrigues· Atriz
• Flávia Alessandra • Atriz
• Prince- Cantor

Curiosidade
7 de junho...

... é o 1580 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 207 para acabar
o ano. Dia da Liberdade
de Imprensa. Dia de São '

Manuel, santo da Igreja
Católica. 1862 - Os Estados
Unidos e o Reino Unido
concordam em deixar
de fazer o comércio de
escravos. 1929 - A Cidade do
Vaticano se torna um Estado

j II J I i llsoberaho. 'Fonte: Wikipedia
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HISTORIA E IDIOMA
SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2013

. :,. ..

Memonas
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

Disputas de tiro ao

alvo fazem surgir
sociedade

Os moradores da região do Rio da Luz,
desde a época que fixaram residência na loca

lidade, faziam disputas de tiro ao alvo. Algu
mas sociedades de tiro já haviam surgido nas

proximidades, mas estes moradores continu

aram a realizar seus torneios e fazer a festa de

rei, tendo por sede os salões das casas comer
ciais ali existentes, como Mathias, Reimke e

.

Füerheller. Em 1939 as atividades foram pa
ralisadas devido à Segunda Guerra Mundial.
Em 1943 resolveram retomar as atividades e

fundam oficialmente a Sociedade Recreativa
Vitória no dia 7 de junho, na localidade de.
Rio da Luz Vitória. O primeiro presidente foi
o Sr. Artur Hoffmann. A sede foi construída
na forma de mutirão e inaugurada em 1945.

Nova fábrica de

produtos alimentícios
Manoel Francisco da Costa inaugurava

em 17 de novembro de 1953 uma fábrica de

produtos alimentícios, estabelecida em Ita

pocuzinho. Representantes das classes eco

nômicas e autoridades políticas estiveram

presentes. A nova fábrica foi ·construída com

todos os requisitos técnicos e de higiene, ten-
.

do as plantas sido aprovadas pela fiscaliza

ção do Ministério da Agricultura. O diretor

da fábrica, João Lúcio da Costa monitorou a

visita ao estabelecimento, mostrando as se

ções de fabricação do queijo e da manteiga.
Foi servido almoço aos convidados e, após os

discursos, os alunos da Escola Municipal da
localidade recitaram versos e cantos.

ACERVO ARQUNO HISTÓRICO/FUNDO FAMfllA COSTA

Fábrica de Laticínios Manoel F. da Costa

Herton Schünemann

eutscheEcke,
hertons@gmail.com twitter.com/hertonls

Die Thlenovela fürDeutschlerner

..... Resumo em português: .

.'.

Existem produções alemãs que merecem o titulo de novelas e que estão no consciente cultural dos

telespectadores. Jojo é uma telenovela para aprendizes de língua alemã. Em 66 vídeos pode-se
acompanhar a vida da brasileira Jojo, em busca de sua sorte na vida e no amor, em Colônia. E, ainda,
pode-se praticar mais o idioma com exercícios variados na própria página da DeutscheWelle.

l
j

Brasilien ist das Land der Te
lenovelas und Miniserien. Weni

gen ist es jedoch bekannt, dass es
auch in Deutschland viele deut
sche Produktionen gibt, die auch
ihre Achtung haben.

Eine davon hei13t Jojo sucht
das Glück.

ln dieser Telenovela von der
DW (Deutsche Welle) geht es

um Jojo. Sie ist jung, neugierig
und hoffnungslos romantisch.
Sie ist eine Brasilianerin, die
in Deutschland ankommt und
einem neuen Leben nachgeht.
Man kann die brasilianische Stu
dentin Jojo auf ihrer Suche nach
dem Glück und der Liebe in Kõln
am Rhein begleiten.

In 66 Videos mit Jojo und ih
ren Freunden lernt man Land

. und Leute von einer anderen Sei
te kennen - und es verbessert das

FOTOS DIVULGAÇÃO
..

I
IDeutschmit interaktivenÜbungen

zu Grammatik, Landeskunde und
Umgangssprache, falIs der Lerner
weiter im Internet nachschaut.

Nicht nur diese Produktion
ist sehenswert. Unter anderen

gíbt es noch Auf Achse, Berlin
Berlin, Gute Zeiten Schlechte

Zeiten, Lindenstrafíe und Ver

botene Liebe; die Serien Derrick
und Doham isDoham. Wer Lust
hast, findet alle imNetz ..

Fkk - Was ist denn das?
Etwas ganz Tolles in

Deutschland ist FKK. Die Kurz
form steht für Freikõrperkul
tur. Bald ist Sommer in Euro

pa und wâhrend des Sommers

kann man sowohl am Strand
als auch in mehreren Parks und
anderen Gebieten in der Stadt,
wo es erlaubt ist, nackt sein.

Dies kann einem unaufge
klãrten Touristen schocken, aber
die Freikõrperkultur ist beliebter
denn je. Früherwar FKKnoch was
für eingeschworene Fans, doch
das õffentliche Nackt sein hat sich
etabliert und somit steigt nicht
nur die Anzahl der Fans sondem

Resumo em português:
Com a chegada do verão
naAlemanha, é comum
encontrar em vários lugares,
seja naspraias, parques ou
outros lugares na cidade
onde a cultura do corpo
livre é permitida, numerosos
entusiastas que adoram
deitar ao solpelados. Na
Europa são inúmeros as

lugares apropriados para
esta cultura, que atrai
adeptos do tomar sol em
meio à natureza.

auch der Treffpunkte.
Einfach nackt sein isffür FKK

Freunde ein Ausdruck des Le

bensgefühls und natürlich wollen
sie auch das mit anderen teilen.
Die Lust am Nackt sein steht im

Vordergrund. Anliegen dabei ist
die Freude am Erlebnis der Natur
oder auch am Nacktsein selbst,
ohne Bezug zur Sexualitât,

Ob an der Nordsee, Ostsee

oder auch v/o anders in Europa,
überall locken FKK-Platze mit

tollen Aussichten.Wãhrendman
sich entspannt, kann man sich
von der Sonne komplett verwôh
nen lassen.

KK-

I
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Café &Bistro
No próximo dia 13, Jaraguá do Sul vai contar

com um novo local para o bom convívio social.
Nessa data será inaugurado o PetitJardin Café &
Bistro. O local vai oferecer um cardápio enxuto,
mas bastante diversificado. Pratos como risota de

tangerina com gengibre e salmão, ouo tradicional
crepe francês com recheios especiais, como frutos
domar epalmito comervas finas, poderão ser de
gustados no local. O Café & Bistro vai funcionar
no espaçoGiacomineGarden Center, naAvenida
Marechal Deodoro da Fonseca, 1233, Centro.

Lei da transparência
Entra em vigor no dia 10 de junho a lei que

trata da demonstração no documento fiscal da

carga tributária incidente sobre cada mercado
ria cujo destino seja o consumidor final, tanto
pessoa física como juridica. Embora tenha um
objetivo nobre: deixar claro para o consumidor
o quanto está pagando de impostos na sua com
pra, o fato é que o pesado setor tributário brasi
leiro torna esta tarefamuito complexa. Todos os
estabelecimentos que efetuarem vendas demer
cadorias e serviços diretamente a consumidor
final são obrigados a cumpri-la. Assim, incluem
se como consumidores finais as pessoas físicas
ou jurídicas que adquirirem produtos ou servi

ços, por exemplo, para consumo próprio, mate
riais de uso ou consumo e ativo imobilizado.

Ademilar
O Consórcio de Imóveis Ademilar está

circulando com uma pesquisa cuja resposta .

poderá garantir à pessoa um Blu-ray player.
É uma forma interessante de obter informa

ções sobre possíveis clientes e de divulgar a
,

empresa.

Lourival Karsten

MER SEXTA-FEIRA,7 DE JUNHO DE 2013

........... Ikarsten@netuno.com.br ••••••••••••

( .,."

Casa & construçao
A contece hoje, às 16 horas, na Arena
fiJaraguá, a abertura da Feira Santa
Catarina Casa e Construção. O evento

acontece até o domingo com todos os

espaços comercializados.
A diretora da Episteme Eventos

Marcia Alberton está animada com

a participação de expositores. "Esta
mos felizes com a adesão; em espe
cial ao Home Center Breithaupt pa
trocinador máster. Teremos na feira

imóveis, decoração, móveis, material
de construção, artesanato, serviços e

muito mais. Queremos oferecer aos

visitantes em um só lugar tudo para
o seu lar", disse.

Além das imobiliárias, a Caixa Eco
nômica Federal e o Banco do Brasil fa
rão simulações para o financiamento
da casa própria. Muitas novidades se

rão apresentadas na feira, inclusive ar
tesanatos originários do México 100%
em cobre reciclado e Pewtter (alumínio
+ prata). Os horários da feira são: hoje,
das 16h às 22h; amanhã; ioh às 21h e,
no domingo, das ioh às 19h.

INDICE PERloDO
SElIC 8,0% 29.MAIO.2013
TR 0,000% 5.JUNHO.2013

CUB 1.270,06 JUNHO.2013
BOVESPA +1,16% 6.JUNHO.2013
NASDAQ +0,66% 6.JUNHO.2013

AÇÕES PETR4 19,46 +0,21%
VALES 29,58 +1,41%
BVMF3 13,7.2 +0,88%

POUPANÇA 0,5000 7.JUNHO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO· BRENT -0,13% US$103,630
OURO ·0,03% US$1413,460

CAMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1217 2,1226 -0,4%
DÓLAR TUR. 2,0400 2,1800 -1,36%
EURO 2,8138 2,8153 +0,94%
LIBRA 3,3139 3,3163 +1,07%

Portos.se
A Federação das Indústrias

(FIESC) e representantes dos

portos catarinenses tmciararn

na última terça-feira a participa
ção, como expositores, na feira

Transport Logistic, que encerra

hoje em Munique, na Alemanha.
O objetivo é promover o progra
ma Portos.SC . Ele visa divulgar
no Brasil e no exterior os benefí
cios e as potencialidades do siste

ma portuário de Santa Catarina.
O Estado elevou a participação no
total de contêineres movimenta

dos no Brasil de 13,46% em 2008

para 17,23%, em 2012, conforme
dados da Agência Nacional de

Transportes Aquaviários (Antaq).
Nomesmo período, a participação
do Estado no volume movimenta
do no País,�m toneladas, subiu de

3,35% para 5,26%.

Em 2012 este setor respondeu por 8,7% das exportações do agro negócio
brasileiro, o que significa US$ 8,3 bilhões. São 3% do total exportado pelo País
no ano passado. Ao contrário do que pode parecer, esse é um setor que agrega
muito valor ao produto pois transforma grãos - milho e soja principalmente -

em proteína animal, que tem um valormuitomaior principalmente quando o
frango é comercializado em cortes.

Sonegômetro
Com o objetivo de mobilizar e esclarecer os cidadãos sobre a sonegação fiscal no

Brasil, o SindicatoNacional dos Procuradores da FazendaNacional (Sinprofaz) reali
zouum estudo que estabelece indicadores para a evasão fiscal. No endereço eletrôni
cowww.sonegometro.com, a população poderá acompanhar o placar da sonegação
fiscal em tempo e ter acesso a diversas informações sobre justiça fiscal no Brasil. O
resultado do estudomostra que o País deixa de arrecadarR$ 415 bilhõespor ano - o

que corresponde a 10% do Produto Interno Bruto (PIB). O valor estimado de sone

gação tributária é superior a tudo que foi arrecadado em 2011 de Imposto de Renda

(R$ 278,3 bilhões). Para se chegar ao índice de sonegação, o estudo selecionou 13
tributos que correspondem ao 87,4% do total da arrecadação tributária no Brasil (IR,
IPI, IOF, INSS, COFINS, CSLL, FGTS, ICMS, ISS, dentre outros).

BocaGrande
O empresa Boca Grande lançou

a coleção de primavera-verão 2014
intitulada "Happyland", durante a

41a FIT, em São Paulo. O desfile

,prestigiado por mais de 180 pes
soas, foi produzido por Caroline
Mertens e Neila Bianchi. Além da

coleção de primavera-verão, a pla
téia pode conferir um preview da

campanha de alto verão.

Temos vârias opções de pacote:
SKI SANTIAGO. 5 noites de hospedagem' Traslados' 4 passeios de dia inteiro a Valle Nevado, Portllo e EI Colorado

• Assistência viagem' Entrada RS 396 + 4.231 I à vista RS 1.320 ou US$ 617
VAlLE NEVADO SUPER ECONÔMICO. 5 noites de hospedagem' Traslados. 1 tour a vinicola • 3 passeios de dia inteiro

aValle Nevado,com meios de elevação, bastões, skis, botas e aulas coletivas. Assistência viagem
• Entrada RS 851+ 4. 497 I â vista R$ 2.838 ou US$ 1.326

SKl2 VAKES (Ei Colorado, Vaile Nevado)' 4 noites de hospedagem' Traslados. city tour
.4 passeios de dia inteiro ii EI Colorado e Valle Nevado com meios de elevação, bastões, skls, botas e aulas coletivas

• Assistência viagem' Entrada RS 582 + R$ 339 I à vista RS 1.939 ou US$ 906
SKl EM PORTIUO. 3 noites de hospedagem' Traslados. 1 city tour « 1 almoço' 1 passeio de dia inteiro ii

Portillo com meios de elevação, bastões, skls, botas e aulas-coletivas • Assistência viagem
• Entrada RS 540 + 4. R$ 263 I à vista RS 1.500 ou US$ 701

!
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Construtora
Correia chega a

Jaraguá do Sul
Empresa joinvilense foca

seu trabalho na construção de

edifícios de alto padrão

Líder no mercado imo
biliário de Joinville, a

Construtora e Incorpora
dora Correia agora também
atua em Iaraguá do Sul. A

empresa adquiriu terreno

no Bairro Vila Nova, um dos
mais nobres da região. Nes
te local, próximo ao Centro"
serão construídos dois em

preendimentos. A assinatu .;

ra da escritura de compra
do espaço foi realizada em

abril, concretizando o início
das atividades da empresa
na 'cidade. De acordo com

o diretor Nívan Correia, a

escolha por Iaraguá do -Sul

ocorreu em virtude do de
senvolvimento econômico
do município. "Acreditamos
no potencial desta cidade e

viemos para ficar, Também
fomos convidados por em

presários a expandir nossos
negócios em Jaraguá", com
pleta.

O foco da Construtora
e Incorporadora Correia é

surpreender seus clientes,

'tom a entrega de projetos
ousados. nas melhores-loca
lizações' e com acabamento

primoroso, todos com chave
e escritura no prazo deter
minado. "O nosso compro
misso é com a satisfação do
cliente. O destaque no ramo
imobiliário se dará, além da

inovação, pelo atendimento
diferenciado e preocupação
em atender as necessidades
do nosso público", enfatiza o

diretor Nivan Correia.
Um dos grandes diferen

ciais da Correia é que as uni
dades são entregues prontas
para morar, com acabamen
tos internos de alta quali
dade: piso porcelanato, la

minado, metais, detalhes e

bancadas em granito, aca

bamento com gesso em todo
o apartamento, tudo. isso
aliado a áreas de lazer muito
bem decoradas e equipadas.

"Comprar um imóvel Cor
reia é sinônimo de liquidez
e valorização no mercado
imobiliário", disse Correia.

www�consfrutoracorreia.com.br
Fone: (47) 3422-6996

www.ocponline.com.br

EDUARDO MONTECINO

Dário e Irene Chiodini (à esquerda), e Nivan Correia (camisa listrada),
com o tabelião Sergio Jacobi, no Cartório de Schroeder, em abril,
assinando a escritura de compra do terreno em Jaraguá do Sul

.. ,
.
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Sulfato de alumínio, usado no tratamento de água, não oferece risco à saúde por estar dissolvido

Carreta capota em
rodovia e carga vaza
�c 10 Mot9rista se feriu levemente e a pista ficou interditada

. ,�
- ..

. até 17h de ontem no trecho entre Jaraguá do Sul e Pomerode

Débora Remor responsável chegou ao lo
cal e informou ser sulfato
de alumínio, comprovado
pela documentação encon
trada na carreta. O sulfato
de alumínio é usado em

tratamento de água e só
oferece risco se estiver em
altíssima concentração. O
material derramado on

tem estava com nível de .

40% de diluição e saiu de
Pomerode com destino a

Jaraguá do Sul.
O motorista, de 26'

anos, disse que ficou sem

freios em uma das curvas
e precisou jogar a carreta

para o acostamento, mas

acabou caindo num bar
ranco e capotando o veícu

lo, no Km 92,8 daSõ-rro.
Os sete galões, com capa
cidade paramil litros cada,
foram jogados na pista e o

conteúdo se espalhou rapi
damente, "Colocamos seis
sacas de serragem para

-r'

Uma carreta que trans

portava sete galões
de produtos diversos, en-.
tre eles sulfato de alumí

nio, capotou na Serra de

Pomerode, em Jaraguá do

Sul, na manhã de ontem.

Apesar de o veículo ter fi
cado completamente des

truído, o motorista teve

apenas ferimentos leves.
O líquido se espalhou ra

pidamente pela pista da

SC-uo, que ficou interdi
tada até o final da tarde,
quando a carreta foi final
mente guinchada.

A preocupação inicial
dos Bombeiros Voluntá

rios, Defesa Civil e Funda
ção Jaraguaense do 11eio
Ambiente (Fujama)· era
de que se tratava de ácido
sulfúrico. . A hipótese só
foi descartada quando um

engenheiro da empresa

contenção, mas a maior

parte do líquido escorreu

pela rodovia rapidamente
e com certeza foi absorvi
do pelo solo e chegou aos

rios", disse o presidente da
Fujama, Leocádio Neves.
"Vistoriamos os rios para

procurar algum indício de

contaminação, mas não
havia nenhuma alteração
no fluxo ou nas margens
do Rio Cerro."

De acordo com o dire
tor da DefesaCivil,Maicon
Leandro da Costa, tanto a
licença para transportar
produto químico quanto
a guia de transporte com a

identificação do material
estavam em dia. A empre
sa, de Pomerode, se res

ponsabilizou por limpar
a pista e retirar os galões
que ficaram espalhados.
Os moradores que captam
água diretamente naquela
região foram orientados a

evitar o consumo por en

quanto .

Segwldo caso
do ano 118 região

Em dezembro do ano

passado, um caminhão

tanque com cloreto de po
lialumínio vazou na BR-

280, em Corupá. A condu
tora contou que ficou sem

freios .na descida da Serra
de São Bento e, ao se cho
car com um barranco, a
válvula de segurança arre

bentou. Os quase doze mil
litros de produto corrosivo

vazaram, preocupando a

Defesa Civil e a Polícia 11i-
. litar Ambiental.

Pedestres

Mulher é atropelada na faixa
Um atropelamento na

manhã de ontem revelou

que os motoristas não estão

respeitando a faixa prefe
rencial de ônibus e veículos
de emergência. Uma mu

lher de 48 anos foi atingida
por um C4 quando tentava

atravessar a faixa de pedes-

tres na Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, por
volta das uh. Segundo tes

temunhas, os veículos nas
outras pistas pararam en

quanto o C4, que vinha na .

faixa de ônibus, avançou,
atropelando a pedestre. Ela,

. ficou levemente ferida.

C li
'"

...._.:_l..�_

_ O SOO com Ccu.u.....,ulQ.U

Motocjclista bate e fica ferido
Um motociclista de 54

anos sofreu ferimentos le-
.

ves após colidir na lateral
de um caminhão, por vol
ta do meio-dia de ontem,
na esquina da Rua João
Planincheck com a Rua

Antônio Carlos Ferreira,
no Bairro Nova Brasília,

em Jaraguá do Sul. De
acordo com informações
repassadas pelo condutor
do caminhão, de 44 anos,
à Polícia Militar, a moto

Biz teria feito a ultrapassa
gem pela direita e cortado o

a trajetória do caminhão, .

causando o acidente.

IMPAUIJBNCtA Acidente ocorreu depois de uma

tentativa de ultrapassagem, na Rua João Planin�heck

:11: ESTADO DE SANTA CATARINA

,,_"''''' MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2013. Processo: 002/2013-IP
PLAN . SECRETARIA DE ADMINISTRA<";ÃO. FUNDAÇÃO INSTITUTO
DE PESQUISA E PLANEJAMENTO. FíSICO TERRITORIAL DE JARA
GuÁ DO SUL. TIPO: menor preço por LOTE. ERRATA O Município de

Jaraguá do Sul, através do Secretário de Administração, comunica aos

interessados no Pregão Presencial 42/2013, que a medida 'da estante

referente ao item 20 do edital é: Altura 1980 mm, largura 925 mm e pro
fundidade 300 rnrn. Jaraguá do Sul (SC), 04 de junho de 2013.

SERGIO KUCHENBIOCKER
Secretário de Administração

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comar
ca de Jaraguá do Sul (SÇ;), no uso de suas atribuições legais; na forma

preconizada pelo §4°, do artigo 26, da Lei nO 9.514/97, através do presen-
.

te edital promove a intimação do Sr. SILVIO RICARDO NUNES VELOSO,
brasileiro, solteiro; maior, empresário, CI nO 2.670.931-7 - SESP/SC, CPF
n° 018.336.479-12, com endereço na Rua 985-Hilario Floriani, nO 40, Aparta
mento n° 53A, Bairro Nova Brasília, neste municipio de Jaraguá do Sul (SC),
para fins de cumprimento das obrigações contratuais vencidas, decorrentes
do financiamento imobiliário n° 0005986n-p, firmado em 18/09/2009, ga
rantido por alienação fiduciária, perante o Banco Bradesco SA, registrado
neste Cartório Imobiliário sob o nO R2-58.530, ficha 01v, Livro n02, na matri
cula imobiliária nO 58.530, e no R2-58.541, ficha 01 v, Livro nO 2, na matrícula
imobiliária nO 58.541, referente ao imóvel situado no mesmo endereço acima .

declinado. E como o fiduciante retronominado esteja em lugar incerto ou não

sabido, não tem sido, pois, possivel intimá-lo pessoalmente, o faz a Oficiala

liignatária, através do presente Edital, para que a fiduciante compareça a'

este Oficio de Registro de Imóveis, situado na Rua Barão do Rio Branco,
nO 414, Centro, nesta cidade de Jaraguá do Sul (SC), onde deverá purgar a'
mora do débito em atraso, acrescidos dos encargos contratuais, no prazo im
prorrogável de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação deste
Edital, cientificado, ainda de que o não-cumprimento da obrigação no prazo
aqui estipulado, garantirá o direito de consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor fiduciário - BANCO BRADESCO SA - nos termos do

artigo 26, § 7°, da Lei nO 9.514/97.
JARAGUÁ DO SUL (SC) aos 31 de Maio de 2013.

AOFICIALA

",

li., •
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CSM-encara oMaringá pela liga
MORAL ELEVADA Sequência de onze resultados positivos, entre jogos da Liga
Futsal e do Campeonato Catarinense, motiva os atletas para os dois jogos fora

Embalada por cinco vitórias
consecutivas e onze jogos de

invencibilidade, entre Liga Futsal
e Campeonato Catarinense, a CSM
(Pré-Fabricar jMannesjFME)
buscamanter o bommomento em

solo paranaense e paulista. Pela

competição nacional, enfrenta

logo mais o Maringá, às 20h15, no
Ginásio Chico Neto. Na segunda
feira (10), o oponente será o São

Bernardo, às 20h, no Ginásio Adib
Moysés Dib, no ABC Paulista.
A principal novidade do técni

co Sergio Lacerda será o retorno

do ala Guto, que se recuperou de
um estiramento na panturrilha
e está à disposição para os dois
desafios. Na análise de Lacerda,
o retorno dos atletas lesionados

impulsiona um rendimento ainda

melhor da equipe dentro da qua
dra. "Vamos precisar desses atle
tas que estão no departamento
médico para a sequência da Liga
Futsal, onde teremos jogos difí
ceis nesta primeira fase. O Guto

é um reforço importante para o

grupo", destacou.
Em relação aos oponentes, La

cerda garante que o foco é a luta

pelos seis pontos. "O Maringá é
uma equipe que está precisando
vencer e nós já conhecemos mui

to bem. É bem treinada, mas não
vem conseguindo bons resultados
fora. Dentro de casa tem um gran
de percentual de vitórias. Não po
demos mudar a nossa caracterís
tica. A tendência é buscar os seis

pontos, mas temos a consciência

que isso vai depender das nossas

atuações nas partidas", definiu.
Para o fixo Jonas, o jogo de

hoje tem a tendência de ser equi
librado. "Vamos procurar exercer
uma boa marcação, pois esse é o

nosso diferencial. O jogo vai ser
decidido nos detalhes"; consta

tau.· Preocupado com o desem

penho dos atletas, o preparador
físico Mauro Sandri sabe das
dificuldades na sua missão. "O
nosso desafio é fazer os atletas
continuarem 100% no decorrer
dos jogos. É difícil pela quanti-

.

dade de jogos e viagens, mas até

pouco' tempo sofríamos com os

desfalques, Hoje, estamos felizes
com o retorno aos poucos de to
dos. Fora do elenco mesmo, nós
só temos o PC e o Keko neste mo

mento", concluiu.

BOA FASE Momento vivido pela equipe elevou o astral do grupo, que se divide entre duas competições

Equipe está na liderança isolada do Catarinense
Após dois jogos realizados no

Campeonato Catarinense de futsal,
a CSM segue :mostra a força do seu

elenco liderando o certame, com

.
100% de aproveitamento. Mesmo
mesclando atletas suplentes, titu
lares e da base, os comandados de

Sérgio Lacerda conseguiram vitó-

rias convincentes contra Rio do Sul
e Hering, ambas fora de casa.

O destaque fica para o pivô Léo,
que já balançou a rede duas vezes
e inicia como artilheiro do tor

neio. No dia 19 de junho, os jara
guaenses 'retornam à quadra para
enfrentar o Tubarão, às 20h15, na

Arena Jaraguá. "Nós precisamos
dar valor ao Catarinense e vai ser

importante confirmamos uma

vaga nas finais até mesmo para a

valorização dos nossos patrocina
dores", afirmou Lacerda. A CSM

possui um histórico de oito títulos
Catarinenses e busca o nono.

HENRlQUE PORTO/AVANTE' _j
I

EXIGENTE Apesar do bom momento, técnico Sergio Lacerda
tenta manter o grupo focado nos dois campeonatos

CAMPEONATO CATARINENSE

CLASSIFICAÇÃO - TURNO

�Ol. Time P J V E D GP GC SC A%

a\'Ifi_;4\iJitil:I§i@WWM••i;M@M!,I'H*5'
'1!" 1!11I.1I"'''''''' 3l:2l':Il Iill a 5) 5 -:il 5lJijli,

3" JlIDi'Wlle :II. li. <IlI:íI.'QlI",2 21ill�.
4F iIaJl.l.!s Jl :li. (!l) :Il (!!) 2 2 (Jl) �.

5l" 1l:lmmJii1lIj" 1lD1lD1lD(Jl)!ID1!I) !ID1lD_

1!i!"�1ID1lD1lD1!ll1lD1ill1ill1!ll_
7l" IIIloniiméiilmlli;; tlIl tlIl IID tlIl tlIl tlIl llD IID _

I!i!"� tlIl:llllDtlIl:ll23-:n._
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P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; O - Derrotas; -GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

:1/6
Blumenau 3 x 2 Tubarão
RiodoSul2x4 CSMjJaraguá

4/6
Blurnenau 2x 4 CSMjJaraguã
Lages 2 x 2 Joinvil!e

OS/6
19h· Chapecoense x Concórdia

1:1/6
20h15 - Joinville x Rio do Sul

12/6
20h15 - Tubarão x Chapecoense

LIGA FUTSAL 2013
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

1lJ>j1. lIirt11!5 li" JJ '1/1 IE IID IlilI"tlilC SGiCOll< fCJII M.
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19h - São Bernardo x
Joinvllle
20h - Corinthians x

Umuarama
20h15 - Maringá x CSM

8/6
llh - Minas xAssoeva
llh -São JQSê x Flori

anópolis
16h - São Caetano x Mal.
Rondam
17h - Suzano x Cascavel
19h - Erechim x Guar

apuava

I

9/6
19h45 - Maringá x Joinville

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró; GC - Gols Contra;
SG - Saldo de Gols; CA - Catões Amarelos; CA - Gatões Amarelos; A - Aproveitamento.
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Três cidades lutam
por vagas na Olesc
UTS L VO 18 Jaraguá do Sul, Schroeder e Guaramirim competem
na fase microrregional, em Joinville. Em disputa, vagas na fase regional

Criada em 2000, os Jo

gos da Juventude Ca
tarinense (Olesc) chega a

sua décima terceira edição
e reúne diversas equipes do
Vale do Itapocu, que lutam
pela.classificação à fase re

gional. A fase microrregio
nal está sendo realizada em

Joinville, entre quarta-feira
e domingo.

Entre as· modalidades
em disputa estão o futsal
masculinoe feminino, além
do voleibol feminino. Pelo.
futsal masculino, os jogos

acontecem no Centrevento
Cau Hansen. O jogos de fut
sal e voleibol feminino são
realiiados noCf Ivo Varela.

No futsal masculino, a

competição foi dividida em

três chaves. Representando
a região, Schroeder está no

grupo "B" ao lado de Porto
União e Itapoá. Na chave
"C", o grupo de Guaramirim
é composto por São Fran
cisco do Sul, Barra do Sul e
Rio Negrinho. Hoje, Schro
eder entra em quadra para
enfrentar Itapoá (uh). No

.

sábado, Guaramirim encara

Barra do Sul (çh), voltando
à quadra para duelar contra
São Francisco do Sul (17h).
Um pouco antes, Sehroeder
enfrenta Porto União (16h).

No futsal feminino, Gua
ramirim é a única cidade

representada e está no gru
po "N', que também tem a

participação de Três Barras
e RioNegrinho. Na estreia, a
equipe enfrentaTrês Barras,
hoje (lOh30).

No voleibol feminino,
Jaraguá do Sul e Guara-

mirim integram o evento.

As jaraguaenses estão na

chave "A", ao lado de São
Bento do Sul e Itapoá. No
grupo "B", as guaramiren
ses duelam com Rio Ne

grinho e São Francisco do
Sul. Na estreia, as jaragua
enses enfrentam Itapoá,
hoje (ioh), No período da
tarde, Guaramirim encara

São Francisco do Sul (1Sh).
Fechando a rodada, Jara
guá do Sul retorna à qua
dra para duelar contra São
Bento do Sul (16h).

DIVULGAÇÁOfPMG

PENEIRA Ao lado de Schroeder, Guaramirim - do técnico Luís Dalprá - busca uma das vagas na fase regional

Voleibol

Sub-18masculino disputa a 4a Copa Itajaí até domingo
'-

A equipe MarisolfFME
de voleibol SUb-18 mascu

lino será o representante
de Jaraguá do Sul na quar
ta edição da Copa Itajaí
de Voleibol. A competição
acontece no fim de sema-

na, na cidade litorânea,
com jogos no Ginásio Ivo

Silveira.
Os comandados de Ka

dylac estreiam nesta sex

ta-feira, às ioh, jogando
contra Joinville. Voltam à

quadra às 16h30, para en
frentar o Circulo Militar,
do Paraná. No sábado, ou
tros dois jogos. Às lOh30 o

desafio será contra os gaú
chos da Sogipa, fechando
a participação na primeira

fase às 17h, contra os do
nos da casa. Na primeira
fase, as equipes jogam en

tre si, em turno único. Ao

final, os dois melhores de
cidem o título no próximo
domingo, às.iohgo,

SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2013

Bolão23

Brasileiro emGuarapuava
Os quinze melhores clubes de bolão 23 dos estados do

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, participam do

Campeonato Brasileiro da modalidade. O evento acontece
. em Guarapuava (PR) até este domingo. As disputas aconte
cem nas pistas da Sociedade Atalaia. O Clube Atlético Bae

pendi representa Jaraguá do Sul na competição.

Xa ez

Competição em Joinville
Catorze enxadristas de Jaraguá do Sul, acompanha

dos da técnica Karina Kanzler, participam amanhã da
terceira etapa do Circuito Catarinense de-Xadrez Rápido.
A competição acontece em Joinville, sendo classificató
ria ao Campeonato Brasileiro Aberto de Xadrez Rápido.
O Clube de Xadrez Jaraguá (CXJa) representa o municí

pio na competição.

Basquete

SOO-15 realisajogos fora
Depois de fechar o turno do Campeonato Catarinense

SUD1S masculino na terceira colocação, o basquete de base
de Jaraguá do Sul volta à quadra no fim de semana. No sul
do estado, encara o Criciúma, hoje, às 2Gh30, no Colégio
Marista. Amanhã, os comandados de Paxá Stange jogam na

Capital, contra aADIEE.Apartida estámareada para 14h.

�� ...
Sindicato dos Metalúrgicos de Jaraguá do Sul e Região

Eleições Sindicais

Chapa 1 (única) é e/eitá com 97,23% dos votos apurados

Com a resultada as associadas aprovaram a gestão atua/.e assumem compro
misso com a nova Direção que toma posse em novembro.

A Chapa 1 com seu slogan, ORGANIZAR PARA CONQUISTAR, recebeu dos asso,
ciados a aprovação de 97,23% dos votos nas urnas entre os dias 28 e 29 de maio.

O resultado foi proclamado pelo presidente da mesa apuradora sr; Gilda Antonio
Alves, logo após o término do escrutínio.

Silvino Volz é o novo presidente eleito, em seu pronunciamento agradeceu pela con
fiança creditada na chapa pelos associados e enalteceu a excelente receptividade .de
toda a categoria no período da camapnha.
no expressivo comparecimento às urnas é uma demonstração clara e consciente
dos Melalúrgicos e Metalúrgicas em legitimar esta Direção, assumindo o compro
misso do plano de ação apresentado à categoria, afirmou Volz".

Para ele, é também o recOnhecimento do bom trabalho que a atual Diretoria vem

desenvolvendo perante o Sindicato e o conjunto da categoria, atendendo aproxi
madamente 23.000 trabalhadores em Jaraguá do Sul e Região.
Vamos continuar trabalhando com todo empenho, e assumir o compromisso de luta
em defesa do conjunto da classe trabalhadora, na manutenção e pela ampliação
dos direitos trabalhistas e sociais, tendo como norte, justiça social e melhores con
dições de vida para todos.

A Chapa contou ainda com o apoio da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da
CUT - CNM/CUT. da CUT Nacional, CUT Estadual, do Departamento Estadual dos
Metalúrgicos da CUT em Santa Catarina e dos Sindicatos de Jaraguá do Sul e Região.
A Diretoria eleita toma posse em 03 de novembro de 2013 conforme determina o

Estatuto social e Regimento Eleitoral da entidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Filipe Luís
DOSE DUPLA Enquanto luta para ser titular
na Seleção, lateral se prepara para ser pai

Oaraguaense Filipe
Luís está próximo do

momento mais importan
te da sua carreira: disputar
a Copa das Confederações
pela Seleção Brasileira.
Mesmo não sendo o seu

maior sonho, a competição
será determinante para se

manter no grupo e conquis
tar o prestígio do técnico
Luiz Felipe Scolari, visando
a Copa doMundo.

•• •

vivencra expectativa
Em relação à disputa

com Marcelo, Filipe Luís

garante uma briga sadia

por posição. "Temos ca

racterísticas diferentes,
mas estamos no mesmo

caminho. Todo mundo

quer ser titular e eu quero
mesmo é ser campeão. Se
eu for titular, ótimo. Se não
for, só de estar na Seleção
e poder ajudar já me deixa

feliz",·acrescentou.
Descartando jogadas

plásticas, o atleta prefere o

jogo objetivo. "Eu gosto de

No duelo contra Mar

celo, Filipe Luís largou em

vantagem, sendo titular

contra a Inglaterra. Ainda
é cedo, mas o jaraguaense -

está confiante para o amis
toso contra a França, do
mingo, às 16h. "Vou fazer
tudo o que o Felipão pedir.
O primeiro foco é defender
bem e não deixar nenhum

jogador passar por mim",
comentou.

RASllEIRO - SÉRIE ACAMPEONATO
CLASSIFICAÇÃO • TURNO

r

31' 'llliffilisl
4i" G'liêmniim
SI' IBlil1IafiDl1,llll
EiI" ilallriEli
... B'lwJ1IIliinemSlól
801 Qitl:iwlim81
9' 'li3s®iJ

:I.€J" l�lllil8lliamal1
:tl� CtlIlitililaJ

:12" �êti�1RI
1301 Oi1líimtlilii3fi1S
14i" G"Qiâ&

1Niil:1lIbilt>lJ

;5\ 41

51 41

41 41 ll.1:Il

! 7/141 i:ll:!L II 711' �'51 581;3!lf6
t l' 41! 21lll 'll 71 31141 j5813%l

i; :i�I!!� :II!I:I::11 <lii2!i:!Ll:!L 5i s @15.813%l
: .. 21 ii!I <ID !@' 5>

' ll' 4l- :t:®N)!i1%',
i s ,<li 21, @ 2! tôl 7/ -:!Li W,1il%',
€li i 41 2>, (!J) 21 41' 71 .al 5m)!il%;
5\ i 41 ll' 2! :!L' tôl· 51 :It 4lll,;h%>
5í 3í li. 21 1DJ'31I2111 5m�
s 41 1'2' 'll � 9! IDJ 4lll,Jí%',

:

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

4'RODADA

S/6
São Paulo Oxl Goiás
Criciúma 3x1 Santos

Portuguesa l.xllntemacional
Vasco 2xO A�ético-MG
Grêmio 1xO Vitória
Ponte Preta 3<4 Atlético-PR
FlamengoOxl Náutico
Bahia 2><1 Botafogo
Ouzelm 1.xO Corinthians

6/6
Corttiba x Fluminense=
*encenado após o fechamento da edição

Classificados para a Ubertadores

R8IiiIb<iidóSpara a sélfe B

futebol bonito, como todo
mundo. Gosto de ver dri

bles, mas também acredito
no futebol eficaz", destacou.

Na melhor fase da car

reira, o lateral-esquerdo
ainda terá o nascimento
do seu filho nos próximos
dias e acredita estar viven
do um sonho.

"Os últimos dias estão

sendo importantes. Nin

guém está preparado para
ser pai pela primeira vez,
mas é uma coisa que estáva
mos planejando", concluiu.

MOMENTO Aos 27 anos, o lateral-esquerdo nascido
em Jaraguá do Sul vive melhor fase da sua carreira
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16h20 - Paraná x Rgueire�
16h20 - Sport � Palmeiras
21h - Ceará x Boa-MG
21h - Bragantino x São Caetano
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R$ 60,00 - Juros: R$ 0,24 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Apontamento: 248748/2013 Sacado: R SILVAEQUJAPMjENTOS P/ PISC En-
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94 dereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
-------- .. -------------------------------------------------------.------------------------- 89256-200 Cedente: ROTA INDUSTRIA lIDA Sacador. - Espécie: DMl - N'
Apontamento: 248698/2013 Sacado: INOUE E GOES COMERCIO DE PISO TItulo: G79937/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 7.389,10 - Data para
Endereço: AV PREFEITOWALDEMAR GRUBA, 2222 SL 02A - VIlA lAIAU - pagamento: 12/06/2013-Valor total a pagarR$7.483,82 Descrição dos valores:
JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Cedente: JAlOBA S/A Sacador: - Es- Valor do título: R$ 7,389,10 - Juros: R$ 17,24 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica-
pécie: DMl - N'TItulo: 51274 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.547,77 ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

d�:�::p�ed�°ti�����I�ta;:� \�s���,�li:í!��!:t ;������;�-24ã726-;2õl-3-S;;�d�:-R-siLvÃ-EQüiPAMENTêis·pÃAApisci:
�:�.::::'�����-��:-�==:��-����-��:-�-��:��---���-����-�-�:��---- ���ut������=��?��-JWfM��Ã
Apontamento: 248835/2013 Sacado: JAIMEMOfO PECAS aDAME Endere- Sacador. ROIl\ INDUSTRIA aDA Espécie: DMl- N" TItulo: G8OO12/l - Moti-
ço: RUAADEUAFISOlERN 720 - BAEPENDI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: vo: falta de pagamento Valor. R$ 7.371,16 - Data para pagamento: 12/06/2013-
89256-400Cedente:TUTIYIANCHES aDAEPP Sacador. - Espécie:DMl·N' Valor total a pagar R$7.465,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$
TItulo: 3024 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 406,00 - Data para paga- 7.371,16 - Juros: R$17,19 Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$ 23,10
menta: 12/06/2013-Valor total a pagar R$483,68 Descrição dós valores: Valor. Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63
do título: R$406,OO - Juros: R$I,89 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: -------------.---.----------.----------------------------.----------------------.-------

R$ 23,10 Condução:.R$24,5O - Diligência: R$15,94 Apontamento: 248727/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAMENroS PARA PISCI-
---.-------------------------------------------.---.---------------------.--------------.-- NAS M;E Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA lAIAU - JA-
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Apontamento: 24873112013 Sacado: R SILVA EQUlPAMENroS PARA PIS
CINAS ME Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 . VIlA lAIAU
- JARAGUÁ DO SUL·SC - CEP: 89256-200 Cedente: ROTA INDUSTRIA aDA
Sacador. - Espécie: DMl - N'TItulo: G79945/2 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 7.278,36 - Data para pagamento: 12/06/2013- Valor total a pagar
R$7.377,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.278,36 - Juros: R$ 21.83
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di
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Apontainento: 248658/2013 Sacado: WJA DAS CORTINAS LUZIA [IDA
EPP Endereço: RUA DOMINGOS SANSON 420 SL 05 - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89256-180 Cedente: PRIMEIRA LINHA FACIDRING FOMENTO
MERCANTIL aDA Sacador. OARISSE GUIMARAES DE Espécie: DMI - N"
TItulo, 001834·01 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 673,00 - Data para
pagamento: 12/06/2013- Valor total a pagar R$751,37 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 673,00 - Juros: R$ 0,89 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital:R$ 23.10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 248738/2013 Sacado: LUIZ CARLOS KAPPAUN Endereço:
ANTON FRERICHS 932 - VIlARAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-290
Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador.
- Espécie: DMl- N'Tltulo: 0209025013 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 256,70 - Data para pagamento: 12/06/2013- Valor total a pagar R$337,67
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 256,70 - Juros: R$I,79 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$19,33

Apontamento: 248066/2013 Sacado: PAUID JOSE MAREK Endereço: RUA
FRANCISCO PANSfEIN 189 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-540 Cedente:
AYMORE CREDITD, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Sacador:
Espécie: cr - N' Título: 20017226222 - Modvo: falta de pagamento Valor. R$
21.262,98 - Datapara pagamento: 12/06/2013-Valor total a pagar1\$22.426,19
Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 21.262,98 - Juros: R$1.077,32Emolu
mentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência:
R$26,04
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P - Pontos; J - Jogos; li - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

Apontamento: 248732/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS PARA PIS
CINAS MIj Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - VIIA lAIAU
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: ROTA INDUSTRIA aDA
Sacador. - Espécie: DMl - N'TItulo: G79875/l - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 10.000,68 - Data para pagamento, ,2/06/2013· Valor total a pagar
R$IO.l08,16 Descrição dos valores. Valor do título: R$ 10.000,68 -juros: R$
30,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 24886112013 Sacado: R SILVAEQUJAPAMENroSP/ PISC En·
dereço: RUAGERMANO MARQUARDT, N. 299 - VIlA lAIAU - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO INDUSVAL SA. Sacador: ROTA
INDUSTRIA lIDA Espécie: DMl - N'TItulo: G79926/3 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 7.278,38 - Data para pagamento: 12/06/2013-Valor total a
pagar R$7.387,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.278,38 - Juros:
R$ 31,53 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
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APOIltamento: 248705/2013 Sacado: RHOMFORJADOS l1DA Endereço: RUA

Lanterna do campeonato

DASAUDADE 248 - ANO BOM - CORUPÁ-SC - CEP: 89278·000 Cedente: JJW
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA lIDA EPP Sacador; - Espécie: DMl - N"
TItulo: SI4765.1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 104,00 . Data para
pagamento: 12/06/2013- Valor total a pagar R$233,l1 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 104,00 - Juros: R$ 0,38 Emolumentos:R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78 '

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROfESID
Nos termos do artigo 15 dal.ei 9.492/97, e/co artigo 995 do código de Normas
da CGJ /SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste CaFtório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROfFSTO:

Apontamento: 248734/2013 Sacado: ADEMIR CORRFA Endereço: RUA
MARIANOWITKOWSKY 316 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-160 Cedente:
INFRASUL - INFRAESIRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador. - Espécie:
DMl- N' TItulo: 0208965013 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 284,51 -

Data para pagamento, 12/06/2013-Valor total a pagarR$365,68 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 284,51- Juros: R$I,99Emolumentos: R$ 12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 19,33

Apontamento: 248750/2013 Sacado: ADRIANO HEIDECKE Endereço: RUA
FRIEDRICHW SONNENHOI-IL 279 CASA - Jaraguá do Sul·SC - CEP: 89256-
320 Cedente: HSBC BANi( BRASIL SA. BANCOMUITlPW Sacador. - Espé
cie: cr - N'Titulo: 40360088040 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.074,98
- Data parapagamento: 12/06/2013-Valor total apagarR$IO.198,39Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 6.074,98 - Juros: R$ 4.045,93 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 248642/2013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOS l1DA ME En·
dereço: RROBERI'O ZIEMANN 201 SLOI- Jaraguádo SuI:SC - CEP: 89255-300
Cedente: POLYDEN IMPORTACAO E EXPORTACAO l1DA Sacador. - Espécie:
DMl- N'Titulo: 1139.02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 532,75 - Data
para pagamento: 12/06/2013-Valor total a pagarR$615,46Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 532,75 - Juros: R$ 6,92Emolumentos:R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 248747/2013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOS aDA ME
Endereço: R ROBERID ZIEMANN 201 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-300
Cedente: lJURAPlSO INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACA Sacador. - Es
pécie:DMl- N'Titulo: N49817/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 439,61
- Data para pagamento: 12/06/2013- Valor total a pagar R$517,15 Descrição
dos valores: Valordo título: R$ 439,61- Juros:R$I,75Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 248829/2013 Sacado: CARLOS PIRES DOS SANTOS Endereço:
RUARI 18, 55 - WTEAMENTOSOUZ-JARAGUADOSUL·SC -CEP: 89254-100
Cedente: OFICINA MEC. BAUMANN aDAME Sacador. - Espécie: DMl- N'
TItulo: 627-7 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$260,OO - Data para paga
mento: 12/06/2013·Valor total a pagar R$348,03 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 260,00 - Juros: R$ 2,08Emolwnentos: R$12,25 . Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$26,10

Apontamento: 248664/2013 Sacado: INGRA SAMPAIO ARAUJO Endere
ço: RUA 13 DE MAIO, 590 - APTO. 201 - CZERN1EWICZ - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89258-000 Cedente: COOPERATIVA CREDI UVRE ADMlSS ASSOCIA
DOS GUARAM Sacador. GECIANEMARIA RODEN Espécie: DMl - N'TItulo:
110002 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 60.00 - Data para pagamento:
12/06/2013· Valor total a pagar R$136,03 Descrição dos valores: Valor do título:

Apontamento: 248522/2013 Sacado: SOlANGE LUZIA PEDROITI Ende
reço: RUAClARA SOffiEINER VERBIENEN 35 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
Cedente: INDABLU COMERCIO DE FRUTAS EVERDURAS lIDA Sacador:
- Espécie: CH . N'TItulo: 000179 I - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
3.013,00 - Data para pagamento: 12/06/2013- Valor total a pagarR$3.362,47
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.013,00 - Juros: R$ 271,17 Emo
Iwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di
ligência: R$ 18,45

Apontamento: 248524/2013 Sacado: SOlANGE LUZIA PEDROITI Endereço:
RUAClARASOffiEINERVERBIENEN 35 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Cedente:
INDABLU COMERCIO DE FRUTASEVERDURAS aDA Sacador. - Espécie:
CH - N'Titulo: 000188 O - Motivo: falta de pagamentoValor; R$ 3.600,00 - Data
para pagamento: 12/06/2013- Valor total a pagar R$3.977,10 Descrição dos
valores: Valor do título:R$ 3.600,00 - Juros: R$ 298,80 Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,45

Apontamento: 248526/2013 Sacado: SOlANGE LUZIA PEDROITI Endereço:
RUACLARA SCHREINERVERBIENEN 35 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Cedente:
INDABLU COMEROO DE FRUTAS EVERDURAS aDA Sacador- Espécie:
CH - N'Titulo: 0001783 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.013,00 . Data
para pagamento: 12/06/2013- Valor total a pagar R$3.362,47 Descrição dos
valores: Valordo título: R$ 3.013,00 - Juros: R$ 271,17Emolumentos:R$12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$18,45

Apontamento: 248294/2013 Sacado: TUIZI SONNTAG Endereço: RUA CAR
WSEGGEB 455APTO 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-330Cedente: BAN
CO J. SAFRASA Sacador. - Espécie: CBI- N'TItulo: 088000010941- Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 26.000,00 - Data para pagamento: 12106/2013-
Valor total a pagar R$30.99I,48 Descrição dos valores: Valor do títUlo: R$
26.000,00 - Juros: R$ 4.914,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

.

Apontamento: 248417/2013 Sacado: VALDENIR}OSE BORGES Endereço:
RUA CONRADO ERDMANNwrE 67 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-
110 Cedente: POSID PEBOIA DOVALE IlDA Sacador. - Espécie: DMl - N'
TItulo: 18757 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 579,91 - Data para paga
mento: 12/06/2013-Valor total a pagar R$653,06 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 579,91- Juros: R$ 2,51 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OConeio do Povo", na data de 07/06/2013. Jaraguá do Sul (SO. 07 de junho
da= .

.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 24

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PUBliCIDADEwww.ocponline.com.br SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2013

FEIRA

oSA TA CATARINA
CASA a CONSTRUÇAO
IMÓVEIS, DECORAÇÃO, MÓVEI�,
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,
SERViÇOS E MUITO MAIS.

Horário dO e enio:Sexta-Feira .. 16h às 22h
Sábado .. 1Gh às 22h I Domingo .. 10h às 19h

PatrodllhlRe�l[za9ãQ: -o
epistemeEVENTOS

�Breithaupt
1.0JASA q u a lrd a c e taz a dife r e n ç a
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