
JaraguádoSuleVale�oItapocu + Ano94 + Ediçãono7.220 + Terça-feira, II deJunhode20l3 + R$2,50 A vida acontece aqui.
ArthurMüller

Licitação da
reforma sai hoje
o edital estima o valor de R$ 870
mil para asobras de revitalização do
interior do prédio, não incluindo a

parte externa. PÁGINA 8

Feira do Livro
, Um índio escritor
encanta leitores
Autor de 43livros, o paraense
DanielMunduruku foi recebido por
uma plateia demil estudantes em
Jaraguá do Sul. PÁGINAS" E li

Comentário
Postura educada

, Unimedlfi
Pedir desculpas diante do erro
admitido é grandeza de poucos,
por isso é que tanta gente é infeliz
dentro de casa e no trabalho.
LUIZ CARLOS PRATES, PÁGINA 2,

Somos médicos.
E isso fa<: toda a diferença.

Samae altera o sistema
de cobrança em edífícíos

MUDANÇA Medida adotada pela companhia de abastecimento de água de Jaraguá do Sul

segue determinação judicial. A nova forma de cálculo projeta os valores conforme

as diferentes faixas de consumo nos condomínios residenciais. Página 19

Um senhor bem informado

Há seis décadas, seu Bertoldo Bartel, 90, ê assinante do O Correio do,
I
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Psicoterapeuta

Criticar incorrwda
Muitos educadores e empresários me veem como

Satanás, porque incomodo, eu critico. Várias ins
tituições, em especial escolas ruins, irritam-se com as

minhas críticas e deixam de solicitar palestras e cursos.

Jamais desmentiram o que critiquei. Mostraram que
estou certo: calar ainda é bem visto; discutir incomoda.

Aprendi que a crítica não pode ser vista como ofen
sa, mas sim como uma chance de se discutir formas
de se melhorar, de refletir. Quem sabe estive errado
em alguma observação? Ambos aprendem quando se

abre uma discussão. Nas escolas, a crítica é ainda mais
valiosa: faz pensar, refletir, crescer. É na divergência
onde se alcançam progressos; e a dúvida traz conheci
mentos. A certeza é burra.

A falta de respeito à liberdade de expressão nas es

colas é um sintoma da imaturidade social. Ensinam
conteúdos, mas não zelam pelos princípiosdemocráti
C9S, não se ensina a exercer a cidadania. Estamos enga
tinhando quando se trata de adequar assuntos ao dia a

dia, principalmente sobre direitos e responsabilidades
dos cidadãos.

Mais que conteúdos mortos ou técnicos, o que real
mente se precisa em nossa sociedade é de pessoas que
falem, discordem e quemexam nas "verdades" estabele
cidas, discutam, critiquem.

Nossa passividade bovina frente à corrupção, às leis
toscas e aos impostos são claros exemplos que a escola
tem falhado na tarefa de educar para a uma 'vida plena!
As famílias eni geral já foram adestradas � não questio
nar. Cabe aos educadores a tentativa de salvar as pró
ximas gerações, formando cidadãos que, a exemplo dos
educadores, saibam criticar, agir socialmente, pensar e
respeitar a diversidade de opiniões de uma democracia.

Quem sabe me chamampara incomodar de novo .. '.

COTIDIANO
Paraparticipar rksta seção envie suasfotos e sugestões

para Gredacao@ocoITeiodopovo.com.br

Cultura
Curso de teatro
de bonecos

O Ceptro Cultural da Scar está com as ins

crições abertas para o curso de teatro de bo
necos. Ministrado por Mery Petty, o projeto
apresenta aulas para adultos e para crianças
de 5 a 9 anos sempre nas quartas-feiras, com
matrícula de R$ 50,00 e mensalidades de R$
92,00 (adultos) e R$ 75,00 (crianças). O ob

jetivo é incentivar a produção de teatro de fan
toches e com isso despertar interesse por uma
atividade que faz parte da história do movi
mento artístico de Jaraguá do Sul.

COMENTÁRIO

Peça desculpas!
1\.Tão nos damos conta, mas os

1" essenciais da nossa vida es

tão alicerçados nos pormenores,
sinônimo de detalhes. As ações
mais aparentemente insignifi
cantes do nosso dia a dia acabam
sendo as decisivas para que te

nhamos uma vidamais tranqüila.
A conversa está enroscada, nubla
da? Vou chamar o sol da clareza.

O que quero dizer, e vivo re

petindo isso, é que o casamento

não dura se os dois, ele e ela, não
tiverem um bom caráter. Caráter,
a instância moral da personalida
de, é o nosso fermento para o bolo
da felicidade. Ummau-caráter não
pode ser feliz, não tem como, vive
batendo de frente contra tudo e to

dos. Agora, imagine um casamen

to onde os dois, ele e ela, são gros-

dizemos a quem nos amua algo que
não devia ser dito, pálavra pesada
ou indevida, acusação leviana ou

mal formulada, o que for...
Passado urn tempo, e por mais

orgulhosos que sejàmos, vem-nos à
consciência o incômodo de nos des
cobrir indevidamente grosseiros.
O que fazer? Procurar pela pessoa
ofendida e dizer que estamos arre

pendidos ou, simplesmente, pedir
desculpas. Claro que isso exige per
sonálidade, caráter, justiça morál.
Mas quem não agir assim vai ficar
na mão, mais cedo ou mais tarde.
Pedir desculpas diante do erro ad
mitido é grandeza de poucos, por
isso é que tanta gente é infeliz den
tro de casa e no trabalho, são pes
soas que se acham sempre com a

razão: são os estúpidos.

LUIZ CARLOS PRATES

seiros e empedernidos, imagine!
Li esta semana sobre a im

portância de pedirmos descul

pas quando nos damos conta de

que escorregamos numa descui-
. dada falta de educação diante de

quem nos seja, e pela razão que
for.. Levemos essa questão para
a vida conjugal, por exemplo:

Não raro brigamos. Faz parte
brigar, discutir, emburrar-se, ficar
trombudo Por um tempo oumuito

tempo, o que já é preocupante.Mas
vá lá... Ao discutirmos, volta ernêia,

• SBT
Agora é assim, não saio mais de lá ... Sábado passa

do participei do 80 Encontro Nacional dos Jornalistas
do SBT em São Paulo. Baita encontro, conheci pessoas,
revi e fiz amigos e abracei gente muita querida, não é
mesmo Rachel Scherazade? E agora faço as malas para
voltar aos estúdios do SBT na 5a feira, Programa do Ra
tinho. Vou ser entrevistado. Aliás, com relação a Rati

nho/Prates esperem. Vem novidade por aí. Bomba. O
"canhão" SBT/SCmudouminha vida.

.

Essa história faz lembrar a do marido que depois de en
cher o bucho, arrotar'como urn porco, diz à mulher que a
comida estava ruim. E amulher levantou cedo para fazer
amelhor comida que podia para a família reunida no do
mingo. Esse marido é um estúpido, mas muito comum.

Elogiar ou pedir desculpas é coisa de "gente grande".

• Madonna
A Madonna conta sem pejos que um dia urna fã se

aproximou dela e lhe entrou um ramalhete de hortênsias,
a fã estava no céu, eufórica, mas foi frustrada pela canto
ra. Madonna disse-lhe que odiava hortênsias, e deu-lhe
as costas. Madonna depois se arrependeu. Acho bom.

• Falta dizer
É sempre assim, um dos caras da torcida do Corin

thians, preso naBolívia pelamorte de urnjovembolivia
no, ao ser solto fez ii frase que me irrita pela estupidez.
Ele disse que agora dá mais valor as coisas pequenas e à
família. E é preciso ser preso para descobrir isso, boca
aberta? O pior é que é, leitora. Mais das vezes, é o que
costumamos fazer, só dar valor ao que de fato tem válor
quando nos ferramos na vida.A lição dos que caíram da

. escada não nos serve para nada, temos que cair...

.'

Debate
.

Semana do
Empreendedor

Jaraguá do-Sul recebe amanhã a programa
ção quemarca da 1a Semana Estadual do Jovem
Empreendedor Catarinense. A atividade ocorre
às 19h, na Acijs, e vai contar com a presença
do secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico Paulo Bornhausen. Também parti
cipam dos debates os empresários Thiago Ro

ger Machado e João Machado (Case Voitila Co
mércio de Alimentos/SEBRAE), e Guido Bretze
e Thomaz Santos (Case PIP.ME/Star Up). A
mediação será de Samuel Piazera Taranto, co
ordenador dó Núcleo de Jovens Empreendedo
res ACIJS-APEVI. O evento é gratuito e aberto
a participação de empresários e comunidade.

Informações e inscrições pelo e-mail cra@acijs.
com.br ou pelo telefone (47) 3275-7021.

-

LOCAL INADEQUADO
Esta carga de brita não ficou num bom lugar. Ela foi
deixada numa curva, na Rua José Theodoro Ribeiro, na Ilha
da Figueira. Um motoqueiro que trafegou no local ontem
à tarde quase foi ao chão ao passar sobre as pedras.

-
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.....

OPINIAO TERÇA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2013

EDITORIAL

Recurospara
a habitação

CHARGE

t=A\.A
MUNO'-'RU\<U
DE NoVO!

fOR.
-?QUE ,.

Jaraguá do Sul teve a garantia do go
verno federal de um investimento

de peso para aplicar na construção de
moradias populares. O valor de R$ 100

milhões confirmados na semana passa
da revela que a atual administração está
bem afinada com o comando em Brasília.

Os projetos na área habitacional foram
bem fundamentados e seguiram todos os

passos exigidos pelo Ministério das Cida
des e também da Caixa Econômica Fede

ral, para ter essa liberação. Esse valor vai
resultar na construção de 1.680 novas resi
dências para a cidade. Agora, para que saia
do.papel, é necessária a agilidade da Prefei
tura em definir o local onde serão erguidos
os novos condorrúnios populares.

Esse projeto atenderá uma demanda

importante e necessária para a cidade.
Além de terum crescimento registrado nos
últimos dez anos acima da média nacio-

nal, Jaraguá do Sul sofreu duramente com
as enxurradas de 2009, 2010 e 2011. Isso

provocou a interdição de residências em si

tuação de risco. O resultado foi um aumen

to da necessidade de mais moradias para
atender essas pessoas que ficaram sem lar

por causa dos danos ambientais.

"
Jaraguá do Sul precisa diminuir
um déficit de quatro mil moradias.

Segundo levantamento da Secretaria
de Habitação, a fila de espera por imó
veis populares é de quatro mil famílias.
Essa garantia dada pelo governo federal
atende a metade dessa demanda. Mas
há muito que fazer. Por causa disso, o
desafio de mais investimentos nessa

área é constante.

Fale conosco
• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocon·eiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Patricia Moraes· redacao@ocorreiodopovo.com.hr
• Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 9149-9771. Plantão Entregas: 2106-1919.99021380.91614112
• Horário de atendimento: 8h às 17h30· Endereçô: Av. Prefeito WaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo LIdaDeSDe 1919

Ilha daFigueira
Ponte interditada para obras

AponteMarly Sreihsler Baumer terá o tráfego liberado em meia pista a partir
de hoje. As obras demanutenção têm previsão de término para a próxima segun
da-feira (17). O setor de Trânsito e Transporte, órgão ligado ao Semur, providen
ciará sinalização semafórica móvel, tomando a passagem pelo local mais segura
no período.A ponte liga aAvenidaWaldemar Grubba, no bairro Centenário, com
a Rua José Theodoro Ribeiro, na Ilha da Figueira. Como o fluxo de veículos na
região ficará prejudicado, é aconselhável a procura por uma rota alternativa.

"LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
SÇ>RTEIO Nº 04769
1 º 86.143 500.000,00
2º 72.286 34.200,00
3º 96.630 33.600,00
4º . 57.379 32.800,00
5º 68.894 31.940,00

QUINA
SORTEIO Nº 3214
07 - 10 - 16 - 25 - 75

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1355
03 - 11 - 13 - 14 - 19
26 - 41 - 43 - 46 - 47
48 - 49 - 56 - 57 - 61
73 - 79 - 93 - 96 - 97

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1505
01-07-13-29-37-54

DUPLA SENA
SORTEIO Nº. 1183
Primeiro Sorteio
03 - 12 - 17 - 25 - 27 - 35
Segundo Sorteio

.

1 O - 17 - 18 - 23 - 27 - 31

Oua.li.&ação
Robótica em sala de aula

Os mais de 51
mil paqantes
no estádio
do Grêmio

gastaram, em
média, R$ 132

por ingresso.
A cena era de

brancura total.
Aproximadamente 200 estudantes do 6° ao 9° ano, de nove escolas de Jaraguádo

Sul estão envolvidos nas atividades de aprendizado do projetoRobótica Educacional.
As escolasparticipantesdoprojeto são:RibeirãoMolha (bairroRioMolha),Professora

.

GertrudesSteileinMilbratz (bairroRiodaLuz),AlbanoKanzler(bairroVIlaLenzi),Max
Schubert (bairroTrês Rios doNorte),Machado deAssis (bairro João Pessoa),Alberto
Bauer (bairroCzerniewicz),MarcosEmílioVerbinnen (bairroEstradaNova),Antônio -

EstanislauAyroso (bairroJaraguá99) eCristinaMarcatto (bairro JaraguáEsquerdo).

Do jornalista Juca

Kfouri; em seu

blog, ao criticar os '

altos preços dos

ingressos no jogo
da Seleção, o que

elitiza os torcedores
nos estádios.

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente oposicionamento do jornol, sendo

de inteira responsobilidade de seús autores.

�� O Correia da Povo utilizapapel produzido aPQr�r de
r:;:::? fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a infonnação. Passe estejornalpara outro leitor.

)
)

)
\ .
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ACO�QUISTA
INDIGENA

FEIRA DO LIVRO
Literatura trouxe histórias de um Munduruku aos estudantes de daraquá do Sul

A s primeiras palavras ditas em lín

rl.gua indígena significaram "Bom
dia a todos os amigos e amigas. Espe
ro que esse encontro seja tãobom para
mim quanto para vocês". A saudação
do escritor Daniel Munduruku foi re
cebida por uma plateia de mil estu

dantes, na manhã de ontem, na Feira
do livro de Jaraguá do Sul.

Nos primeiros minutos de palco, .

o convidado especial permaneceu
de pé e dedicou-se a ensinar o públi
co sobre o cumprimento tradicional
do seu povo, o Munduruku. De fala

calma, ele respondeu as perguntas
do mediador João Chiodini sobre a

cultura e as tradições indígenas.
"Eu não sou índio", declarou. A ne

gação é um protesto ao modo como as

pessoas "civilizadas" apelidaram os po
vos indígenas: de forma generalizada,

estereotipada e preconceituosa. "Não
traduz toda a riqueza. São mais de 250
povos indígenas diferentes no Brasil,
inclusive em Santa Catarina. Eu, do

Pará, não posso falar em nome doGua
rani. SouMunduruku. O que temos em
comum é o respeito à natureza, à terra
onde a gentemora", esclareceu.

Para um teatro repleto de estu

dantes de todas as idades, Daniel co':
mentou sobre como as crianças são

educadas na aldeia. Diferente das ur
banas que vão às escolas, os pequenos
indígenas atentam aos ensinamentos

repassados pelos avós e pais. "Nosso
povo garante o direito de ser crian

ça. Não perguntamos o que vai ser

quando crescer, porque ela não vai ser
nada. Porque ela já é tudo", afirmou,

Ao longo da Carreira Daniel pu
blicou 43 livros, com destaque para a

•:••:••:. ENTREVISTA DANIEL MUNDURUKU
"

literatura infantil. É graduado em Fi

losofia, tem licenciatura em História
e Psicologia e � doutor em Educação.
Atualmente faz pós-doutorado em li
teratura na Universidade Federal de
São Carlos (Ufscar). Além de receber
muitos prêmios --' como Jabuti, Aca
demia-Brasileira d� Letras, Érico Va
nucciMendes eTolerância - tem livros
com selo de Altamente Recomendável,
outorgado pela: Fundação Nacional
do Livro Infantil e Juvenil. Segundo o

escritor, seus títulos são lidos em es

colas urbanas, principalmente após a

aprovação da Lei 11.645 de 2008. Com '

'isso, tomou-se obrigatório o ensino
da cultura indígena e governo federal
tomou-se um grande comprador dos
livros. "Um ,pouco por causa disso, a

,

literatura indígena está crescendo no

Brasil", acredita Daniel .

Nascido em Belém do Pará, o escritor e profes_sor fala sobre a literatura lndíqena
o Correio do Povo: Como

'é o cenário da literatura in

dígenabrasileira, hoje?
Daniel Munduruku: É um

grupo relativamente grande de

a�tores indígenas. Nesta semana

estamos no Salão do Livro no Rio
de Janeiro, fazendo o 10° Encon
tro de Escritores Indígenas, que
acontece voltado para livros de

crianças e jovens. Somosum gru

po de, aproximadamente, 40 au

tores, de todas as regiões do Bra

sil, e temos 200 livros publicados.

OCP: E dentro das al

deias, como ela acontece?
Munduruku: Nunca teve

a literatura como entendemos,
como sendo livro escrito. A nossa

literatura é oral. A gente entende
que a natureza escreve, ela é um

grande livro que a gente aprende
a ler. E as nossas historias são re
metidas à própria natureza. São
historias de criação do mundo,
dos rios, das estrelas, da noite.

Normalmente, é pela tradição
oral que isso torna corpo para a

I

gente.
Mas hoje os livros são uma

plataforma que acabaram che

gando nas nossas comunidades.
Há muitas comunidades indíge
nas que estão construindo seus

próprios livros, na própria lín

gua, para que as crianças daquele
povo. tenham condições de ler,
desenvolver a sua leitura e apren
der melhora sua língua.

OCP: Além de levar a cul

tura, existe na literatura in
dígena, um movimento de
resistência?

Munduruku: A literatura
, nossa, que estamos fazendo, já
é de resistência. Porque é justa
mente para mostrar que o nosso

povo não é um povo que não teve
participação nahistória do Brasil,
que foi dominado simplesmente.
É um povo que sempre resistiu. E
a literatura acaba sendo um ins
trumento para mostrar que não
estamos aí para atrapalhar nada,
que temos história, tradição; que
.temos cultura I mníto dinâI)1�G41"

muito rica. Que a gente tem a ca

pacidade de aprendizado como

todo mundo, que temos condi

ções, perfeitamente, de contri
buir para a história do Brasil.

É uma literatura que precisa
ser dita, escrita, como instru
mento de resistência. Escreve

mos, sobretudo, para crianças e

jovens e queremos formar a ca

beça com poesia. Não queremos
falar de violência contra os povos,
condenar a história. Queremos
mostrar que a história pode ser

contada sob outra ótica: da poe
sia, da mitologia, da cultura. Não
precisa estar emconfronto com a

história já escrita ou vivida. Mas,
podemos mostrar que a história
escrita é parcial e que nunca nos
foi 'dada oportunidade de contar

: a nossa história. A literatura par
te por este caminho.

OCP: Como funciona a

educação nas aldeias, atual
mente?

Munduruku: Temos que
fazer ,J.Wila separação: educação

indígena tradicional e a educação
escolar indígena, que é diferente.A
tradicional é de pai para filho, avô
que conta história e o aprendiza
do acontece pelo exemplo. Agora
existe a modalidade de educação
escolar indigena, que é o corpo
estranho que vai par� as comuni
dades. Mas as comunidades estão
tentando adaptar essa escola à sua
realidade.

OCP: De que forma?
Munduruku: Isso vem des

de i988, quando a Constituição
foi aprovada e os indígenas ga
nharam um novo estatuto diante
da sociedade brasileira - como

povo diferenciado. Portanto, " a
.

educação, saúde e o atendimento
a essas comunidades têm que ser

diferenciadas, justamente porque
são grupos que não têm a mesma

compreensão de realidade do

povobrasileiro.'
'

Essa educação que foi pensa-
.

doa para os povos indígenas ainda
está sendo gestada. De um tem

po pra cá, as comunidades têm

formado seus próprios profes
sores. Os governos, obrigatoria
mente, criaram cursos de forma

ção superior para os professores
e são esses que estão repensan
do omodelo da escola. Para que
não seja uma repetição, como se

transferisse a escola urbana para
a aldeia, mas reelaborarido a es
cola para que ela se adeque à re

alidade. Assim, existem discipli
nas sobre ecologia e agricultura,
que trabalham o universo que a

criança vive.

OCP: E quando essas

crianças crescem?
Munduruku: As crianças

não são educadas para sairem,
mas para permanecerem na al
deia. Eventualmente alguns saem,
vão para a universidade e depois
voltam. Ou vão para a cidade e

não voltam. Existe a possibilidade
de elas escolherem o que querem

'

para simesmas. Essa é a escola que
a gente têmbuscado debater com a

sociedade: lima escola que permita
que as crianças aprendam na pró-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

Escritor paraense Daniel Munduruku palestrou ontem na Scar para mil al!-JOos

pria língua e leiam livros. Porque
isso reforça a própria identidade.

OCP: Qual o maior desa
fio que os povos indígenas
enfrentam no Brasil, hoje?

, Munduruku: Não existem
dificuldadesmenores, só grandes.
Tudo isso sobre educação e saúde
diferenciada são grandes proble
mas que ainda não foram resolvi
dos. O governo criou agências de
atendimento à saúde da popula
ção indígena, criou a Funai, que
é uma instituição, mas ainda é
uma assistência delicada, que não
cumpre seu papel efetivamente. E
o governo não está fazendo mais

contra as populações indígenas,
que não têm a mesma visão eco

nômica da cidade. Não se trata de
, ter dinheiro, ou de ter a terra para
ganhar dinheiro. Trata-se, so

bretudo, de uma incompreensão
sobre como o povo indígena olha
'para natureza,

..

do que a obrigação. No entanto,
hoje,. um conflito muito latente .

.ainda é a questão da terra. Ques
tão da demarcação, construção
de grandes empreendimentos em
áreas indígena; debates sobre a

questão agrícola, de invasão de
terra indígenas pela agricultura e

pecuária; invasão de terras pelas
mineradoras e o debate no con

gresso da líberação de terras para '

mineração. Há um debate muito

grande que a maioria do Brasil
não sabe que está acontecendo.
Mas é um debate muito constru

ído em cima de interesses eco

nômicos e que vão, obviamente,

OCP: São dois pensa
mentosmuito diferentes.

Munduruku: Opostos, eu

dirlà. Que dificilmente se conse

gue ter uma ponta de encontro.

E isso faz, naturalmente, gerar
o conflito. Mas espero, sempre,
uma solução para tudo.

TARDE DE LANÇAMENTOS NAFEIRA
O espaço dos autores recebe

rá três lançamentos de livros, na
tarde de hoje. O estande, insta
lado no centro da Feira do Livro,
receberá três autores joinvilenses
a partir das 1Sh.

"Preciosidades", de Eliana

Aparecida Quadra Corrêa, será
a primeira obra lançada. O livro
é voltado ao público infantil e foi
publicado em novembro de 2012

pela editora Dialogar.
.

Às 16h, Célia Biscaia Veiga lan
ça "Q nome dele era Pedro" e rece-

be o público para um bate-papo,
Também publicado pela Dialogar,
em 2011, a autora apresenta duas

opções de final para cada capítulo.
Assim, o leitor poderá chegar a 16
desfechos diferentes.

Em seguida, Lilian Cristina
Peixe lança o livro "A Naneara � a

busca por Paititi". Publicado pela
mesma editora em 2011, a autora
leva o leitor em uina viagem ao

Machu Pichu, com visitas a luga
res onde nasceram lendas perua
nas populares,

PROGRAMAÇÃO DE HOJE
.• 9h - Abertura dos estandes .

• 9h15, 10h, 14h15 e 15h - Chapeuzinho Adormecida no País das
Maravilhas - Cia Coxinha Contacausos (Jaraguá do Sul), Maratona
de Contos Sesc - Grande Teatro. Um pai conta uma história à filha
antes de dormir. O quarto, os brinquedos, os móveis e todos os

objetos do local viram parte dessa história. É uma fábula infantil

que mescla vários contos clássicos, Classificação: Livre,
• 9h40 e 14h40 - Mostra Nueva Mirada - Seleção de 11 Curtas

Pequeno Teatro (Classificação: 14 anos)
• 15h . Lançamento do livro "Preciosidades" de Eliana Aparecida

. Quadra Corrêa - Espaço dos autores
• 16h - Lançamento' de "O nome dele era Pedro" e bate-papo com a

autora Célia Biscaia Veiga - Espaço dos autores

• 16h15min - Lançamento do livro "A Naneara e a busca por Paititi"
de Lilian Cristina Peixe - Espaço dos autores

DIVULGAÇÃO

19h· "Palavras Russas" .corn Rubens Figueiredo - Pequeno
Teatro. vencedor do Prêmio Portugal Telecom de Literatura 2011,
do Prêmio São Paulo de Literatura 2011 e duas vezes ganhador
do Prêmio Jabuti, Figueiredo é um dos mais respeitados
escritores brasileiros vivos. É autor dos livros "Passageiro do
fim do dia", "Barco a seco" e "Contos de Pedro". Figueiredo é

.

também tradutor da língua russa e é o responsável pelas últimas
versões dos clássicos de Tolstói em português.

• 21h - Encerramento das atividades

"

t:
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Patricia Moraes

PLE 10
Além de projetos, a articulação política
A lém de saber administrar com efi

.�iência os recursos, no sistema bra
sileiro atual, onde os municípios ficam
com menos de 15% de todos os tributos,
os prefeitos também precisam gerenciar
suas equipes para o desenvolvimento de
bons projetos e articulação política, via
Florianópolis e Brasília. Lembrando que
do Orçamento Geral das Prefeituras ape-

.

nas uma média de R$ 3,5% dos recursos
estão livres para investimento. Na volta do
roteiro que cumpriu pela capital federal, a
chefe de gabinete, Fernanda Klitzke (PT),
está entusiasmada cem a possibilidade de

. .
.

EM FOCO
o novo PDT em Jaraguá

não pretende s.er visto como

oposição radical. Sem vaga
na Câmara, a sigla quer se

reorganizar �om equilíbrio.
.. '...

Ex-vereador e ex-secretário
de Cultura, Ronaldo Raulino
não descarta pedir desfiliação

.'
do PDT, mas diz.que antes vai

.

amadurecer a ideia. Sobre a

confirmação de que o grupo
'investigado por infidelidade'
vai assumir a sigla, Ronaldo é

econômico. "Se esta é a vontade
dos homens, que seja feito".

. .. ..

Jair Pedri (PSDB) levou na

esportiva frase publicada pela
coluna no fim de semana
em que ele afirma ter o PP,

sigla na qual iniciou a carreira
.. política, no coração. Para não

.

ficar mal com os tucanos, o
vereador explica a paixão.
"Meu pai me levava nos

comícios do PDS, que virou
PP, de bicicleta".

Secretário de Administração,
Sergio Kuchenbecker

(PMDB), faz jus à fama de
econômico, ou pão duro
como é conhecido. Até o

gás é controlado. Ao ver em
um comércio o produto com

um preço abaixo do vendido

para Prefeitura, ele não
teve dúvidas, mandou
trocar o fornecedor.

parceria entre os dois governos, de Dieter
Janssen (PP) e Dilma Rousseff (PT). Se
gundo ela, as portas estão todas abertas.

"Fomos tratados como uina Prefeitura
do PT", define. Uma das metas mais ur

gentes é garantir recursos para pavimen
tação. Dois projetas 'foram pré-aprovados,
somando R$ 76 milhões. O primeiro de

les, de mais de R$ 40 milhões, sofre o risco
de ser contingenciado, pois o programa do
governo federal para o setor teve corte de
cerca de 20%. A documentação de Jaraguá
do Sul foi protocolada no dia 31 de maio e

tem 15 dias para ser avaliada. O deputado

federal Décio Lima (PT) foi acionado para
fazer o acompanhamento da documen- .

tação e se mostrou disposto a auxiliar no

que for necessário. Segundo o assessor de

projetos da Prefeitura de Jaraguá,Antonio
Carlos, o parlamentar tem sido um aliado

importante na defesa dos interesses da re

gião. Fato reforçado por Fernanda Klitzke,
que também espera o apoio de Décio no

programa que será lançado pelo governo
federal tendo como foco a acessibilidade
e a mobilidade urbana, objeto de trabalho
do goverrio municipal, para municípios
com até 250 mil habitantes.

Aliado em 'Brasília
Chefe de gabinete, Fernanda Klitzke, e o companheiro de PT, deputado federal Décio Lima. Os

dois se encontraram em Brasília no fim do mês de maio. Décio tem sido soldado de Jaraguá do Sul
na busca por recursos. Nesta semana, o deputado acompanha os projetos domunicípio inscritos'
no PAC 2; são ao total R$ 76 milhões para pavimentação.

Fundo aos,

Municípios
Bancada do PT bem que tentou, mas

não conseguiu. O projeto que cria o Fundo
aos Municípios será votado hoje pelas Co
missões da Assembleia Legislativa e deve
ser levado ao plenário logo em seguida. A
intenção dos parlamentares petistas era

evitar que os R$ 500 milhões influencias
sem no resultado da convenção do PMDB

do Estado, marcada para o dia 29 de junho.
Com os recursos disponíveis aos deputados
e prefeitos, a expectativa é que o vice-go
vernador Eduardo Pinho Moreira saia na

frente na disputa contra Mauro Mariani,

Audiência do INSS
Vereador Pedro Garcia (PMDB) recebeu sinal

positivo. Audiência pública para tratar das perí
cias do INSS foi agendada para o dia lO de julho,
às 9h30, na Câmara. O parlamentar pede aos se-

.

gurados que comuniquem seus problemas.

Dionei na presidência
Em reunião comministro do Trabalho e presi

dente do PDT em Santa Catarina, Manoel Dias, fi
cou acertado que Dionei Walter da Silva assume o

partido em Jaraguá do Sul. A executiva completa
deve ser formada nos próximos dias. A ideia, se
gundo Dionei, é mesclar os trabalhistas mais an
tigos com os dissidentes do PT.

TERÇA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2013

(47)3275-O100
Dieter reassume
a Prefeitura

Dieter Janssen (PP) já esteve na

Prefeitura, deu expediente na tarde
de ontem. Apesar disso, reassume o

cargo oficialmente hoje. Das viagens
que fez a Portland, nos Estados Uni

dos, e à Finlândia e Suécia, na Europ'a,
Dieter pretende trazer soluções para o

município. Ele voltou encantado.com
. sistema de transporte coletivo, coleta
e destinação de resíduos e também

quanto ao engajamento da sociedade
civil. Dieter vem dando provas de que
não pretende fazer-mais do mesmo na

administração. pública. Aos céticos e

aos que estão acostumados a dizer que
não dá para fazer diferente, ele avisa:
as mudanças que até hoje ficaram so

mente nos discursos de campanha vão
mesmo ser tiradas do papel.

Demolição
ilegal

O Ministério Público de

Jaraguá do Sul instaurou
uma Ação Civil para inves

tigar a demolição não auto

rizada de imóvel tombado, a
chamada "Casa Otto Oscar

Nagel", que ficava-no Bairro
Chico de Paula. O promo
tor responsável é Alexandre
Schmitt dos Santos.
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CLUSIVA
Raimundo Colombo

''Épreciso coragem, disciplina e trabalho", é com esta afirmação que o governadorRaimundo
Colombo (PSD) descreve o momento vividoporSanta Catarina. Com quaseR$ 10 bilhões
garantidospara investimentos, o governo espera vencer a burocraciapara realizar as obras
necessárias. Nopacote, está a duplicação do trecho urbano da BR-280, projeto quer custaráR$
105milhões. Colombo admite que ainda não desistiu de receber uma contrapartida do governo
federalpara a obra, afinal, o trecho é de responsabilidade da União.Na entrevista exclusiva

que concedeu à coluna,por e-mail, oçoiemaâor também deixa claro que nãopretendefalar
publicamente sobre as eleições dopróximo ano e considera aparceria com apresidenteDilma

.

Rousseff(Pl') estratégica. Sobrepossiueis mudanças naSecretariaRegional, Colombo nãofala
depessoas, mas de uni modelo que está sendo reestruturado.Acompanhe a seguir: .

Governador, há mui
tos boatos sobre a possí
vel vinda de umaunidade
da Mercedes Benz par�
região. Há uma cláusu
la de confidencialidade,
portanto, os detalhes são
sigilosos. Mas o que dá

para adiantar?
Eu prefiro falar sobre re

alizações. Veja que a região
Norte do Estado já pode con

tabilizar ganhos extraordi
nários com a vinda da BMW

para Araquari; com a fábrica
de motores da GM em Join

ville; a LSMtron em Garuva;
com o desempenho dos por
tos - São Francisco do Sul ex

portou 11 % dos grãos de todo
o Brasil, por exemplo. Tenho
certeza que estes investimen
tos atrairão outras empresas.

"
Atualmente, a obra

orçada em R$ 105.

milhões, está delegada
ao Estado e sendo

executada com recursos

próprios, mas seria
fundamental a ajuda do

governo federal.

A candidata apoiada
pelo senhor, Cecília Ko

nell, foi derrotada nas

urnas em Jaraguà do Sul
nas . eleições passadas.
Apesar disso, o que o pre-

.

feito Dieter Janssen pode
esperar do Estado?

O meu papel é governar
Santa Catarina. Isso na práti-

•

ca significa que eu preciso to
mar as decisões baseado nas

necessidades das pessoas.

o senhor tem sido par
ceiro em relação àpriori
dade número um da re

gião que é a duplicação
do trecho urbano da BR-

280. O Estado pagou o

projeto e, agora, promete

fazer a obra com autori
zação do DNIT. Existem

prazos?
Na semana passada, es

tive em Brasília e conversei
com o diretor-geral do De

partamento Nacional de In

fraestrutura de Transportes
(DNIT), general Jorge Fraxe,
sobre a importância da dupli
cação da travessia urbana de
Jaraguá do Sul, trecho de oito

quilômetros na BR-280. Atu
almente, a obra orçada em R$
105 milhões, está delegada
ao Estado e sendo executada
com recursos próprios, mas

seria fundamental a ajuda do

governo federal.

Outra reivindicação
da classe empresarial é
a instalação de um escri
tório regional da Fatma.
Promessa feita sucessi

vamente pelos ex-presi
dentes e até hoje não con
cretizada. No início do

mês, Gean Loureiro este

ve na Acijs e anunciou a

aberturapara novembro..
Desta vez é para valer?

Se ele garantiu é porque
deve acontecer em breve.

Como está o anda
mento do Pacto Por San
ta Catarina? Apesar da

burocracia, a máquina
tem funcionado com agi
lidade?

A burocracia atrapalha
muito, mas é preciso cora

gem, disciplina e trabalho

para enfrentar os desafios
diários. Nos dois primeiros
anos nos ocupamos em go
vernar o governo, reduzir
os custos. e estabelecer as

prioridades reais do cida
dão. Depois buscamos os

.

recursos para garantir os

investimentos. Ao mesmo-�

tempo elaboramos os proje
tos e lançamos os editais, o
que nos permite agora ter as

obras em andamento ou em

vias de começar. São R$ 9,7
bilhões que serão investidos
em infraestrutura, saúde,
educação, assistência social,
segurança pública, justiça e

cidadania.

As eleições de 2014

já estão na pauta. Que
aliança o senhor espera
conseguir fechar? Como
tem recebido as mani

festações do PMDB, de

que pode ter candidatura
própria? O seu palanque
servirá à: presidente Dil
maRousseff, que não tem
escondido quegostaria de·
ver o PTmais próximo do
senhor no Estado.

A presidente Dilma tem

sido parceira de Santa Cata
rina e não poderia ser dife

rente, pois temos uma grande
representatividade. na eco

nomia brasileira. Não vivo

para o futuro. Eu vivo para o

presente e, neste momento,
meu papel é governar Santa
Catarina. Tenho muito à fa
zer. Não é hora de pensar em

eleição. É hora de trabalhar.

Haverá mudanças
nas Secretarias Regio
nais? O PSD da região
tem pleiteado mais es

paço.
Estamos mudando o per

fil de atuação das Regionais,
dando mais responsabilida
des, estabelecendo metas e

cobrando resultados.

"
A presidente Dilma

tem sido parceira
de Santa Catarina

e não poderia ser

diferente, pois
temos uma grande
representatlvldade na

economia brasileira.

POLÍTICA
TERÇA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2013
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FME abre licitação p,ara obra
. ,ARTHUR MÜLLER Empresas terão 30 dias para apresentar
propostas, estimativa de gastos no ginásio é de'R$ 870 mil

Verônica Lemus que a vencedora entregue
a documentação; Já para

Prefeito' d�-. Jaraguá a conclusão das obras, a

de Sul, Dieter Jans-
.

previsão da FME é de que
sen

. (PP)',;� 'b presidente a revitalização deva levar
da Fundação Municipal cerca de seis meses. A re

de Esportes (FME), Jean forma deve incluir a troca

Leutprecht (PC do B), as� do telhado, da fiação elé
sinam na manhã de hoje trica e renovação do sis
o edital de licitação para tema hidráulico. já o piso
contratação da empresa deve ser comprado atra

que será responsável pela vés de outra concorrência,
reforma do Ginásio Ar�' sendo que a intenção é.de
thur Müller. As empresas que este seja desmontável,
interessadas terão 30 dias como o utilizado na Are

para "� àpl'esentação das na Jaraguá. As vantagens
propostas, em concorrên- são o preço mais barato,
cia pública pelo menor, o baixo impacto para os

preço .. O:edital estimou o atletas, e a durabilidade,
valor de R$ 870 mil para maior do que o modelo de
as obrasde revitalização piso de madeira.
do interiOl; â� prédio, não O projeto prevê ainda
tncluindo'a parte externa. adequações na parte in-

, Após o período de con- terna da estrutura,
.

como

corrência, ainda serão ne- a remoção de dois degraus
eessários dois meses para da arquibancada para am-

pliar a áreade circulação
de pessoas para as saídas
de emergência e das áreas
destinadas à acessibilida
de de portadores de ne

cessidades especiais.
Abandonado desde

2006, ano da última re

forma, o Ginásio Arthur
Müller foi o primeiro es

paço poliesportivo do mu

nicípio. Inaugurado em

1977, já se sediou compe
tições importantes como

os Jogos Abertos de Santa
Catarina (Jasc). Em 2010,
a antiga gestão cogitou a

possibilidade de derrubar
'a estrutura e construir um
terminal urbano no local.

Revitalização deve
levar. seis meses,
depois do início das

obras, previsto para
agosto ou setembro.

,
.'ARTAMEN:fO

'A 800 METROS DA .PRAIA

"
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SEGUNDA
PARTE
Obra na área
externa ainda

depende de
nova licitação

Parte externa do ginásio'
Projeto para revitalização da parte'

externa do ginásio já- está pronto, como
mostra ilustração. O objetivo, segundo
Leutprecht, é lançar a concórrência

-

ain-

da este ano, para que ás obras possam ser

inauguradas ao mesmo tempo. "A refor
ma da parte externa é mais rápida", expli
ca o presidente.

Consulto um m6dlco otorrinolaringologista.

Vlslt,·noa, teremos prazer om atondê·lo.

... IARA'" '''A LIIA I. APARILHO.AUI.'.I.I'.
.

.

O CAJ (Centro Auditivo Jaraguá) dispõe o que há de melhor em recursos, tecnologias e sofisticação em
Aparelhos Auditivos digitais, sendo aparelhos modernos, versáteis e Ideais para sua perda auditiva,

Venda assistência técnica de Aparelhos Audltlv.os e acompanhamento fonoaudiológlco, ,

Temos também acessórios que auxUlam no cuidado e manutenção de seu aparelho; (sUlca.
pilhas. pastilhas para limpeza de moldes, 90nfecção de moldes em acrUlco e slllcone, tampão
para banho e natação colorido e controle remoto Sistema FM),

Garantia e condições especiais; à vls!a 10% desconto ou parcelamos em até 10x sem juros,

•
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Um senhor
de 90 anos

atualizado
.,_,

com a regIao FOTOS LÚCIO SASSI

INFORMADO Morador do Bairro João Pessoa, seu Bertoldo Bartel lê, há seis décadas, o
,

jornal O Correio do Povo e se surpreende com o crescimento de Jaraguá do Sul e do Vale

Carolina Veiga Segundo conta Marlize, a cada saída pelas
ruas de Jaraguá do Sul, são longas as histó
rias gue ele conta sobre os locais por onde

passam. "EÍe lembra tudo. Onde os irmãos

moravam, onde a família morava, onde fi
cou internado quando quebrou o pé, ainda
adolescente. É uma festa para ele", diz.

O hábito _ da leitura diária começou
quando ele casou com Maria Kôhler Bar-

tel, em 1944, e faz Bartel agradecer todos
os dias por ter tido tempo de aprerider a
ler antes de abandonar a escola para traba
lhar na olaria. A rotina é sempre a mesma.

Após o café damanhã, ele começa e folhear
o jornal e segue direto para a página de Se
gurança. "Gosto primeiro de ver os aciden
tes que aconteceram. Depois, leio a coluna
do Prates, {cada história que vejo ali que

fico bobo", conta.
,

Depois vem a editoria de Política.

Apesar de possuir uma opinião for
mada sobre o assunto, Bartel diz não

gostarmuito. "É sempremuita briga.
Cada um fàla uma coisa diferente.

í Agora o prefeito novo (Dieter Jans

! . sen) está viajando, vamos ver o que
_

ele vai fazer. Prometeram o viaduto
há tempos e só agora começaram a

mexer. Na duplicação da BR-280 eu

só acredito quando estiver pronta.
Já li muito aqui no jornal", ressalta,
mostrando estar atualizado sobre os

acontecimentos da cidade.

"Cada um.tem o direito de chegar à
minha idade. Mas; não são todos que con

seguem. Se chegar, também não adianta

desanimar", ensina Bertoldo Bartel, aos 90
anos. Leitor assíduo do jornal O Correio do
Povo há mais de seis décadas, Bartel viu,
por meio das páginas do jornal, uma cida
de inteira se transfomiar - da antiga
Rua Joinville, no bairro Centenário,
onde nasceu e cresceu ajudando o pai
a fabricar tijolos, à extensa faixa de

terra, no bairro Vieira, onde ganhou
a vida plantando a cana de açúcar, o
milho e amandioca.

"Jaraguá do Sul ficou muito gran
de. Acompanhei pelo jornal. Hoje, se
me soltarem sozinho no Centro eu

me perco", fala, impressionado com

a quantidade de novos edifícios que
vê cada vez que vai à região central
da cidade acompanhar a filha Marlize UNIÃO Hábito da leiturá começou quando

c Bartel Eggert, de 56 anos, ao banco. Bertoldo casou com Maria Kõhler Bartel

Quando os dias
'

passam devagar, �
memória acelera

Enquanto vê o tempo passar na ca

deira de rodas em que está há 30 dias,
desde que precisou amputar os dedos
do pé por um problema na circulação
sanguínea, Bartel lembra os tempos
em que a vida era o trabalho. árduo
da roça, tarefa que nos últimos anos

foi realizada por amor à agricultura.
"A última verdura que eu plantei foi
há cinco, seis semanas. Nunca mais fui
ver. Tenho minhas galinhas poedeiras.
Comprei o trato e a filha cuida. Mas,
não posso perdê-las. Trabalhei muito
nessa cidade. Fiz muito tijolo e plantei
muita cana. Agora estou aqui esperan
do o pé curar para voltar a fazer minhas
coisas", se queixa.

Bartel conta ter tido sete irmãos,
todos já falecidos. "Tive seis irmãos e

uma irmã e sou o único que sobrou.

Mas, não posso aborrecer por isso. Te
nho minha esposa (Maria). E não teve

um ano que não precisei levá-la ao mé
dico. Dirigi até os 85 anos", recorda.

Os sorrisos chegam mesmo quando
ele se lembra da esposa. "Casei na Pa

róquia São Sebastião. Ela nunca con

seguiu me ajudar na roça e não existiu
um ano em que eu não precisei levá-la
ao médico", diz, ansioso pela chegada
do dia 27 de julho, quando ele e Maria

completarão (>9 anos de união.
Ao terminar de contar sua história

é se preparar para a fotografia, Bartel
pede um instante e chama a filha Mar
lize. Ele quer ajuda para esticar o braço
e assim poder abraçar a 'mulher. Não
consegue. A mobilidade foi afetada
com o passar dos anos. Ele se conten

ta em pegar na mão da esposa que lhe
deu quatro filhos e o acompanhou du
rante a vida toda.

. Marlize revela que, quando o pai es
tava internado, recuperando-se da cirur
gia de amputação, a principal preocupa
ção dele era com Maria. "Ele chorava.
Não pela dor que sentia ou por ter per
dido os dedos. Ele chorava de preocu
pação. Queria estar em-casa para cuidar.
'dela como sempre fez", revela.

"

J,oo.

Qft\i".!- -+�
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica ê daniell.cinema@gmail.com

Depois
da Terra

OcineastaM .•Night Shyamalan
costuma trabalhar com diferentes

gêneros (terror, suspense, drama),mas
repetindo quase sempre as mesmas

temáticas (religião, medo, relações
familiares). Em Depois da Terra,
seu mais recente trabalho, ele faz
exatamente isso: aborda um gênero
até então ausente da sua filmografia, a
ficção-científica, mas sem abandonar'
o tema familiar da narrativa. E o

resultado, como era de se esperar, não

apresenta nada de original, o que não
necessariamente deve ser visto
como um problema.
O tema repetido dessa vez é o medo,
algo que já havia sido (melhor)
trabalhado no ótimoAVila. Na trama,
a humanidade abandonou há muitos
anos a Terra. No seu novo planeta natal,
os humanos enfrentam a ameaça das

"Ursas", uma raça alienígena capaz de'
"farejar o medo". Para combatê-los, o
exército treina os soldados para serem
"fantasmas", pessoas incapazes de
sentir medo e que, com isso, se tornam
invisíveis ao inimigo. O melhor e mais

respeitado "fantasma" é o coronel
Cypher Raige, totalmente incapaz de
sentirmedo. Seu filho, Kitai, tenta a todo
custo, e semmuito sucesso, seguir a,

,.

profissão do pai. Mas quando a nave que
levava os dois sofre um acidente, pai e
filho se veem isolados no então selvagem

Clique animal

Envie a foto do seu animalzinho para contato@
beatrizsasse.com.br ou encontre um companheiro
de estimação nas páginas do Facebook da Ajapra

e C!O Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

Daniel Medeiros

planeta Terra. Para piorar, a Ursa que a

nave levava para treinamento sobreviveu '

à queda, e agora está à solta.
O grande defeito de Depois da Terra
talvez seja a enorme suspensão de
descrença que o diretor exige do
seu público. Shyamalan pede que
acreditemos que, numa colisão que
matou toda a tripulação da nave, só
sobreviveram o jovem Kitai e seu pai,
sendo que esse último nem estava

usando o cinto de segurança.Além disso,
num planeta aparentemente selvagem,
temos que aceitar que o protagonista
se deparará exatamente com a única
criatura que demonstra afeição pela raça
humana. E mais, quando jovem cadete
não consegue enviar um sinal de socorro
devido a interferência causada por um
vulcão em erupção, ele vai ao topo do
vulcão (onde a interferência seriamaior)
e lá consegue sinal:
'Mas o filme tem sim suas qualidades,
principalmente no que diz respeito

AMOR POR
CACHORROS

Crislaine
Herzer envia
foto de sua

yorkshire
Bel (O) e
do chiuaua

Oimmy
·tomando sol
no jardim e

na praia

a direção de Shyamalan. Hábil ao
construir um ambiente inóspito e ainda
assim ameaçador, o cineasta indiano

,

merece destaque também pela maneira
como ele trabalha a ação. Como já
é de costume, o diretor opta por
investir mais no desenvolvimento dos

personagens, fazendo com que as cenas

de ação sejam um elemento narrativo

complementar e bastante funcional.
Depois da Terra pode não ser o melhor
trabalho de M. Night Shyamalan, mas
com certeza é superior aos irregulares
Fim dos Tempos e O Último Mestre do
Ar. E isso já valemuito.

Direção:
M.Night
Shyamalan.
Elenco: Jaden

Smith, Will Smith.
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14 Amizade.
clfMCA v CEAINARIA

Adilson Raduenz
Aguida Cristina Moraes
Andressa Selinger Rux
Bruna Bucker
Crista Venera
Dirce B. Roters
Edileusa Demarchi

, Elfrida Becker
Elizabethe Kubnik
Eilton C. Bassani
Eufrida L. Becker
Franciely Mattedi
Henrique Carlos Giacomelli
Hildegard Venzeski
lIurdes M. Vieira
lolando Baumgartel
Itamar Chiodini
Ivanir Terezinha Lopes
Jânia Dematte
Jean Carlos Piontkewicz
Jenifer A, da Silveira
Jéssica Lambrecht
José da Silva
Jovino Richter Jr.
Junior Pechebilski
Kamila Krisanski
Karoline M. M, dos Santos
Letícia V. da Silva
Luciane C. Rebelim Maciel
Lurdes Buger
Maikon Rogériõ Veloso
Maurício L. Rodrigues
Nádia K. Correa
Oscar Pedro da Silva
Rolimar Minatti
Rosenilde Bosse

Solange A. C. Wacholz
Sueli Soutes
Tânia Demathi
Vanessa Ap. dos Santos
Wilson Schcickmann
Yulia Castro Witarfa
11/6
Adauto L. Zocatelli
Adriana Giovanella
Aline Munique Zoz
Ana Heloísa Manerich
AnàPaula Krazewsky

.

Anelise E. C. dos Santos
Antônio O. Daren
Ariane Lange
Bruna M. Fiatkouski
Ciane T. Dias
Cintia Nielle dos Santos
Cristian Walz
Dirson Wüerz
Douglas Scholl
Eduardo Soares Naldo
Everton Macedo
Gervásio Carlini
Hercílio Spézia
Jair Bledorn
Jéssica Erdmann
Juliana Giovanella

.

Lúcia Corrêa
Marcos Cescanetto
Maria Eduarda Vieira
Marisa F. Barcellos
Maurício João Neves .

Merit Vivien Grutzmacher
Mizael D. dos Santos
Rosa Milker
Rosemeri A. Ferreira
Rl:Jdi Zimermann
Salete T. M. Piazetzni
Tânia D. Ehlert

.

Valdina Alves
Woana Stahelin
Yohana Stahelin

•
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. Eu amo esmaltes: Colorama
E tem notícia nova para. vocês

garotas que amam uma novidade
no quesito esmaltes. A Colorama

lariçou nove novas cores - sendo
cinco com efeito especiais - e

totalmente inspirada em unia das
maiores paixões de nós mulheres:
os acessórios.
São elas: bracelete (cor de goiaba),
cinto (caramelo intenso), lenço
(mostarda puro), maxi colar
(turquesa), jaqueta (efeito couro),
carteira chique (efeito ultraverniz),
óculos escuros (efeito ultraverniz),
brinco de festa (efeito metálico) e
bolsa-nova (efeito camurça). Achei
todas lindas e estou louca para
testara que temtextura de couro.

OCP}I
www.ocponline.corn.br

o micamacho@monalisadebatom.com fi! monalisadebatom.ocponline.com.br

I
.. .".

.

Grafismo/nos acessórios
Muitas de vocês já

devem ter reparado
que o grafismo está

super em alta, não
é? Pois émeninas,
e o bacana é que
além de roupas e

sapatos trabalhados
na forma geométrica,
os designers de
acessórios também
estão apostando forte
nessa tendência e

trazem para nós peças
lindas, básicas mais
ao mesmo tempo
inusitadas e que vem
roubando a cena .

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email com
perguntas, dúvidas ou sugestões, escreva para: micamacho@monalisad�batom.com. Beijokas! -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. Niver do Beto .

Hoje, o meu querido amigo, Norberto
Kuhnen, o famoso Beta Fiscal, pai da Júlia, é
o aniversariante mais festejado do dia. Para
béns, brother! Omeu desejo é que Deus conti
nue abençoando você e toda a sua família.

BOID dia!
.

Bom dia, hoje é mega terça
feira, dia 11 de junho de 2013!
Dia da MarinhaBrasileira, Uma

super semana para você e acre

dite sempre: você pode! E vamos
à coluna, que está hiper rechea
da de informações bacanérrimas
e muitas dicas pra você agendar!
Antes, uma frase para você refle
tir: "os preconceitos têm raízes
mais profundas que os princí
pios" (Maquiável).

r
\�

DIPIL
Flildústria Química

Nacionais elmpor/adas

(47) 3370-7348
Rua Ângelo Rubini, 62 - Barra do Rio Cerro

DNULGAÇÃO

DE VOLTA A família de Lourival e Karih Conti, em visita aos cunhados
Teco e Solange, durante temporada de férias nos EIjA. Ainda na

foto Juliana, Rafael e Paula Janssen. Já estão de volta à urbe

MAURlCIO HERMANN

QUARTOS INFANTIS As sócias
Julia Mara Pedri e Josiane
Mirela Pedri, sexta-feira, na
inauguração da loja Ninare

Duas notas
Quem esqueceu ainda
está em tempo de se

desculpar: Marcelo Ale
xandre Linck, da Locajá,
<roi o grande aniversa
riante da cidade, ontem.
liguem! Ele vai adorar
saber que foi lembrado.

..

Olha que legal! Os
casais que jantarem
no Kayrós, no Dia dos
Namorados concorrem
a um ensaio fotográfico
na lente da competente
GreicyMaser. São fotos
externas e impressas em
uma revista totalmente

. personalizada. Que tal?

Medalha
O atleta e consultor em

presarial, Hidalgo dos An

jos, leia-se Todt Ambien
tes, está feliz. No final de

semana, em Florianópolis,
conquistou mais uma me

dalha, Finalizou a marato

na de 21 km, em ID44.

Presença'
.

Moacir e Rosângela Te
passe Schmitz, mais grupo
de amigos marcaram pre

sença na Epic no último
sábado. Com camarote vip
e tudo mais, foram confe
rir a FestaAnos 80.

Aloha Pub
Amanhã, o Aloha Pub,

com. a participação do can
tor Léo Júnior, movimenta
uma noitada sertaneja em

tomo do Dia dos Namora
dos. Ah ... o Aloha fica nos

fundos do Bar doOca.

Típico
O Restaurante Típico

da Malwee oferece um bu-.
ffet diferenciado de muito
bom gosto, agradando a

toda a família. Tudo isso
com direito a um dos me
lhores atendimentos

.

da
urbe sorriso e uma ótima

opção para o Dia dos Na
morados. Confira!

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Rosane Breithaupt, sempre na sua

melhor forma, tem aproveitado as
manhãs de domingo para pedalar

nas ciclovias da cidade.
.. .. ..

Outro que está preocupado com

o "corpitcho" é Neivor Bussolaro.
Quem mora no Centro não vai
estranhar se ver o presidente da
CDL correndo ao lado da esposa
Claudete. Vai que é sua, Taffarel!

Abraço,me bipa!
.. .. ..

A Stammtisch, que rola dia 3

agosto, no Parque de Eventos,
promete ser a melhor de todas.

.. .. ..

Muito legal a 7ª Feira doLivro.
Palavras russas, com Rubens

Figueiredo, Vencedor do Prêmio
Portugal Telecom de Literatura
20'11, do Prêmio-São Paulo de
Literatura 2011 e duas vezes

ganhador do Prêmio Jabuti, é
"dica para hoje às 19 horas, no

Pequeno Teatro da Scar.

3370-3242

f
KAY�ÓS
HOTI.L

Um jant� espeCial?em casa, Ja pensou ..

12 de Jutlho, Dia dos Namorados R· , UIetto a' 'li" com amor

VARIEDADES 1
TERÇA-FEIRA, II DE JUNHO DE 2013 .

SUCESSO A Jamo Equipamentos esta comemorando o sucesso

absoluto na Feira de Ferramentas. A Feira do Mix em máquinas e

ferramentas aconteceu no Anhembi, uma dos maiores pavilhões
do seguimento na América Latina. A Jamo está aumentando seu

parque fabril e contratando aproximadamente 30 funcionários'

TECQNTEI .. Sucesso absoluto a 1 ª

Macarronada da Adefig -

Associação dos Deflcíentes
Físicos de Guaramirim,
sábado, na Sociedade Diana.
Tato, Miro Maba, Moa Garcia,
Cesar Pamplona, Valdirzinho
e Tody deram um show! Valeu,
meus brothers!!

-

.. O meu abraço de hoje, cheio
de energias positivas, vai para
Marcos Voltolini, um dos filhos

queridos da famosa 'professora
e diretora da Escola Básica
Euc'lides da Cunha, Emília
Moretti Voltolini. Ele também
acompanha o meu trabalho
todos os dias. Valeu mesmo! .. A matéria de capa da

Revista Nossa com o ex

prefeito, Felipe Voigt ,

. produzida pela competente
jornalista, Priscilla Pereira;
está dando o que falar. Vale
conferir, t

• O Divino Club, em
Masaranduba, anda de vento
em popa, se é que você me

entende. Ele soltou gente pelo
ladrão neste finde!

DNULGAÇÃÕ

·Antídio Gente do bem
-

Rainha
No próximo dia 3 de julho,

às 19 horas, no salão do Semi
nário Sagrada Coração de Je

sus, em Cotupá, a Câmara de
Vereadores promove sessão
solene para entrega do Títu
ia de Cidadão Benemérito de

Corupá ao industrial Antídio
Aleixo Lunelli.

O empresário Nivan Cor

reia, . da Construtora Correia,
recebeu inúmeros elogios e está
naminha lista it. Sábado, no es
tande, na Feira Santa Catarina
Casa & Construção. Ele foi elei
to por este colunista o Darling
da Semana em todos os quesi
tos - inclusive simpatia.

o Pizzaria Rainha ofere
ce deliciosas pizzas em fogão
à lenha para quem gosta de

apreciar uma boa massa. E de

quarta-feira a domingo tem

promoções maravilhosas, Qua
se a metade do preço. Muito
bom! Quer saber mais? ligue
no 3370-3330.

-
• Ajudem os hospitais. Vocês
poderão precisar deles.

.. Dia 3 de agosto vai rolar, na
Arena Jaraguá do Sul, omega
show com o cantor sertanejo;
Luan Santana. Agendem ., Com essa, fui!

@
U. lallP do SUl: 47 3275-0808 ...P_"'_""""1346· ......�

. Power Imports
Blumenau • Sai. Cambortú • Jaraguâ do Sul

joinville • Florianópolis' São José
'Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veículos médios no 2m2 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da
J.D,Power, O estudo foi baseado emmais de 6,S00'respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veículos de passeio no Brasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de cliemes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experlêndas podem sofrer variações. Visite o site www.jdp./werdobrasil.com.Fonte:JUPowerandAssociates.Mais Alta Satisfação
Geral do Cliente para fabricantes de veículos de passeio. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portalia Inmetra n° 010/2012.

• 1
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Tirinhas

Piadas

Piada portuguesa
Dois brasileiros estão andando pelo cais do porto, em Lisboa, quando

vêem lima placa: Ternos, 10 euros, Camisas, 2 euros e calças, 5 euros.
O primeiro vira para o segundo e diz:

.

- É muito barato, nós podemos comprar várias peças e levarpara o

Brasil para revender. Vamos ganhar uma fortuna!
O segundo concorda e completa:
..:... Vamos lá. Mas deixe que eu falo, pois meu pai é português e eu

sei imitar o sotaque. Se eles perceberem que somos brasileiros não vão
querer vender para nós.

Os dois entram na loja e pedem 50 ternos, 100 camisas e 100 calças,
com sotaque perfeito. A atendente diz:

- Vocês são brasileiros, não são?

Espantado, o filho do português diz:
- Como você descobriu?
Eamulher:
- Porque aqui é uma lavanderia.

·Cinemà
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX1
• Depois da Terra - Ficção -Dublado - Censura: 12

anos- 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30
ARCOPLEX2
• Se Beber, Não Case! - 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, 21h30

ARCOPLEX3
• Faroeste Cabloce - Drama - Nacional - Censura:
14 anos � 14h20, 19h

.

• Velozes e Furiosos � - Ação - Legendado -

Censura: 14 anos - 16h30, 21 h19

JOINVILLE

.GNCGARTEN
• Além da Escuridão: Star Trek (3D) - 15:15 - LEG - Ficção
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 13:20 17:5020:0022:10 -

·

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:�5 22:00 . NAC - Drama
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 15:25 17:30 19:3021 :50 -

DUB - Comédia
• Faroest€ 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
• (3D) . 16:00 18:45 21 :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 -

Comédla
• Velozes e Furiosos 6 - 13:40 16:20 19:00 21:45 . LEG - Ação
• Se Beber, Não Case! Parte 3 . 13:25 15:30 17:40 19:50

22:00 - LEG . Comédia

o Grande
Gatsby
Nick Carraway (Tobey
Maguire) tinha um
grande fascínio por seu
vizinho, o misterioso
Jay Gatsby (Leonardo
DiCaprio). Após
ser convidado pelo
milionário para uma festa
incrível, o relacionamento
de.anibostoma-se uma
forte amizade. Quando
Nick descobre que seu
amigo tem uma antiga
paixão por sua priJna
DaísyBuchanan (Carey
Mulligan), ele resolve
reaproximar os dois,
esquecendo o fato dela
ser casada com seu velho
ap:rigo dos tempos de
faculdade, o também
endinheirado Tom
Buchanan (JoelEdgerton).
Agora, o conflito está
armado e as consequências
serão trágicas.

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Semana começa
com chuva em se
O dia começa com formação de

.

nevoeiros. Apartir do período da
manhã a chuva começa no Oeste,
se estendendo durante o dia. Nas
"outras regiões, céuparcialmente
nublado com aberturas.de sol.
A temperatura não variamuito

, devido as nuvens,

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
• Ensolarado

AMANHÃ

�MíN: 20°C
MÁX: 23°C

Parcialmente
Nublado

� .�
"J
j,'

QUINTA
Instávef

MíN: 20°C
..._rMÁX: 23°C
Nublado

LUAS

• NOVA 8/6

• CRESCENTE 16/6

., CHEIA 23/6

• MINGUANTE 30/6

�.
..... ",'t Chuvoso

SEXTA A,
MíN:11°C �
MÁX: 22°C Trovoada

VERTICAIS
1. Pentagrama musical I A terra dos servos feudais
2. Fio grosso I (Filos.) O ser dotado de mente
3. O proprietário de uma empresa I Aquele que re

parte, divisor
4. Relativo à intolerância do organismo por certa

substância I Mito indígena brasileiro: homem
branco que teria ensinado as regras morais, o

cultivo da terra e o plantio da mandioca
5. (Pop.) Complicação, trapalhada
6� Cidade paulista, perto de Piracicaba I Uma defi-

ciente visual
..

7. Ligar pessoas por vínculos morais e legais IRe
plicar

8. Cortar completamente os cabelos I Famosa mar

ca de material esportivo
9. Pupila I A atriz norte-americana Streep, de "Entre

Dois Amores" e "O Diabo Veste Prada".

HORIZONTAIS
1. Abreviatura de limitada I Restabelecimento ôe

,

saúde
2. Polia
3. Parada de um motor por avaria I (Pop.) Pessoa

gorda e de baixa estatura
.

4. Plantio de arbustos de cujas folhas se nutre o

bicho-da-seda
5. As iniciais da atriz suíça Andress, de "Cassino

Royale" I Gás Natural Veicular I O rutênio, em

química
6. Elilouquecer
7. Aquele que vive solitário, jejuando e rezando
8 . .cálculo das vias urinárias
9. Sigla que indica o tempo universal de Greenwich I

Rotação Por Minuto
10. Prescrições do poder legislativo I Carro de pas

seio ou esporte, de- duas portas
11. Perder a flexibilidade
12. (Ingl.) Fase de grande expansão da produção

econômica I O ator norte-americano Cooper 11

(1901-1961), ganhador de dois Oscars
13. Manobrar a canoa.

8

9

10

12

13

2 3 456 8 9
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Duque dá para Cassiano o endereço do hotel onde Dom
Rafael está no Rio de Janeiro, mas aconselha o amigo a deixar
a procura por conta da aeronáutica. Carol aceita ajudar Verl
diana a procurar a filha, e sugere que ela e seus netos gravem
um vídeo para ser divulgado na internet, a fim de encontrar

Maria Ádnia. Amarallna e Duque vão à casa de Alberto assinar
o contrato da venda da mina. Mantovani convida Taís parajan
taro Alberto fica furioso ao receber do-oflcial de justiça o pedido
de divórcio de Ester. Alberto expulsa Ester e Samuca de casa.

.. SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Amora tenta disfarçar sua irritação com a declaração de

Bento. Maurício pede o consentimento de Verônica para fazer
a campanha com o cliente de Natan. Tábata conversa com

os jornalistas e agenda entrevistas para Filipinho. Eliseu su

gere que Glória ensine boas maneiras ao neto. Plínio defende
Bento de Fabinho. Giane fica devastada ao saber que Bento
assumiu o namoro com Malu no Luxury. Rosemere fica deso

lada quando Filipinho diz que vai morar com Perácio.·Amora
sofre ao ver Bento e Malu juntos. Maurício insiste para que
Natan readmita Érico para não perder clientes. Renata conta

para Verônica por que se separou de Érico. Bárbara pede para
Xande descobrir se Kevin é o responsável pelas ameaças que
recebeu por e-mail. Rosemere considera a ideia de morar com

Perácio e Filipinho. Verônica se apresenta no Cantaí. Amora
não dá atenção a Maurício. Renata sofre por causa de Érico.

,

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Paulinha insiste que Bruno não incornode Paloma Par sua

causa, Aline afirma a César que não reclamou de sua trans

ferência com Bernarda. Bernarda exige que César mantenha
Aline como sua secretária. Paloma interna Paulinha. Ciça expli
ca o que Perséfone deve fazer para conquistar um namorado.
Thales fica com pena de Nicole, depois de saber sobre os exa·
mes que ela fará. Leila se surpreende por encontrar Thales na

Amor à Vida'
. Paulinha se desespera no hospital: 'Será que eu vou morrer?'

Paulinha (Klara Castanho) passou mal logo após o noiva
do de 'Bruno (Malvino Salvador) e Paloma (Paolla Oliveira) ..
Tudo indicava que era apenas uma indisposição, mas logo to
dos vão descobrir que é algo muito pior. Gina (Carolina Kas

ting) encontra amenina desmaiada em um canto da cozinha.

casa de Nicole. César tem uma conversa séria com Aline. Pilar

sugere que Gigi comece a vender quentinhas. Micliel estimula
Daniel a resolver o problema de Perséfone. Nicole se preocupa
com seus exames. Niko e Eron conversam com Laerte sobCe a
fertilização que pretendem fazer.

• CARROSSEL - SBl - 20H30
Firmino pergunta a Olívia por que ela aplicará a segunda

prova nos alunos, pois antes ela aplicava uma só. A diretora
fica furiosa. Firmino diz a Maria Joaquina que Olívia quer con
versar com ela. Olívia pede um favor à patricinha, que escreva

na lousa a matéria da prova para os alunos. Paulo, Laura, Ci
rilo, Mário e Jaime estudam durante o recreio. Olívia conta a

Graça e Firmino que resolveu instalar na escola-um sistema'
moderno de comunicação. Olívia chega ao terceiro ano para
aplicar a prova, ela adverte que se pegar alguém colando, fará'
picadinho. Helena afirma que Olívia está assustando as crian

ças. A diretora ordena.que a turma comece a fazer a prova.
Jaime e Laura começam a suar durante a prova. Helena afirma
a Renê que está preocupada, os alunos estão tensos. Olívia dá
por encerrada a prova. Os alunos perguntam quando sairão os

resultados das provas.

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

faz de ofendida na frente do empresária. 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 reconhecida pela mãe do dono da festa e aceita tirar fotos
com a senhora, enquanto Tairone observa a perua. Perturba

do, 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 s�
popularizar e a periguete vibra. Matilda e Terezinha consolam

Xepa, que decide esquecer o passado. Édison afirma que está
desconfiado de 130sália e rasmln disfarça sua tensão. Vitor

Hugo fica incomodado ao ver Rosália sendo assediada e a

defende com a ajuda de François, que desconfia da jovem.

.'

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Gimenez apresentará
programanaTVamericana

Depois do sucesso. na televisão brasileira,
Luciana Gimenez vai mostrar seu talento na

1V americana. A apresentadora' da Rede1V!
vai dividir .0 comando do The View, da rede

ABC, com a dona do pedaço, Barbara Walters
e a atriz Whoopi Goldberg, uma das comenta
ristas da.atração. A participação de Gimenez no
programa é apenas o começo do relacionamen
to com a ABC, que pretende inserir a brasileira .

em sua programação. Ela faria participações
em vários programas para depois ter um espa

ço fixo na emissora.

Joelma dá indícios de
que Calypso pode acabar

o ano não tem sido fácil para Joelma e

Chimbinha.À frente da Banda Calypso, o casal
enfrenta poucas e boas desde que declarações
da cantora, insinuando homofobia, deixaram
uma rusga com a comunidade gay. No último

domingo, durante uma apresentação em Re

cife, Joelma disse no palco que quer entregar
sua carreira à obra de Deus. Momentos de-

- pois, a filha mais velha de Joelma, a também
cantora Natália Sarraff, apoiou a decisão da

mãe, num post no Facebook. Em entrevista ao

portal G1 de Pernambuco que, Fábio Macedo,
empresário da banda, disse que por conta de

compromissos já assumidos, Joelma deve se

dedicar à nova carreira somente em 2015.

Gina diz que precisa chamar Bruno, mas Paulinha a segura:
"Não quero voltar pro hospital, tia. Eu não gosto de hospital".
Quando Bruno aparece, a menina chora e desabafa: "Pai, eu
tou com medo. Aminha mãe morreu no hospital., Será que
eu também voumorrer?", pergunta ela, aos prantos,

�Áries
... 20/3 a 19/4 - Fogo

As atividades destinadas ao

lar; à decoração, à construção ou

produtos voltados para o público
infantil vão despertar o seu inte
resse. Vênus e Plutão indicam que
você dificilmente vai se contentar

.

com relações insatisfatórias ou su
perficiais. Cor: vermelho .

Aquele quepretinde ser um líder, deve
transformar-se em ponte. Provérbio galês

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Vênus está no topo do seu

Mapa Astral, indicando que não
é hora de pensar pequeno. Esta
éuma fase muito promissora no

campo profissional, podendo con
quistar o prestígio que sempre de- .'
sejou. Mudanças podem marcar

as relações afetivas. Cor: azul.

.. Touro .

.

nü 20/4 a 20/5 - Terra

. Nao tenha receio de divulgar
.

as suas ideias. Este é um bom dia

para ampliar os seus horizontes.
·

Do ponto de vista emocional, você
pode se incomodar com o distan
ciamento de quem ama. Procure
intensificar os seus contatos no

decorrer desta noite. Cor: cinza,

II Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Hoje, você sentirá necessida-
·

de de avaliar o que é realmente

importante e separar o que já não
serve mais. Esta é urna fasecrítica,
mas também libertadora do pon
to de vista emocional. Mudanças
profundas podem marcar a .rela
ção a dois. Cor: vermelho.

". Leão

... 22/7 a 22/8 - Fogo
.

A Lua transitapela últimaCasa
do seu Mapa Astral, por isso você
estará mais misterioso(a) do que
nunca, Aja discretamente e conse

guirá resultados surpreendentes,
Sua vida amorosa pode ficar em

segundo plano ou exigir alguns sa
crificios. Cor: cinza.

.. Virgem
IJI,,,,,' 23/8 a 22/9 - Terra

.

.te. � O prazer de fazer o que gosta
· será a grande tônica deste dia e é

graças a isso que você saberá en
treter ou conquistar a sua cliente
la. Quem está só poderá se inte
ressarpor alguém que faz parte do
seu círculo de amizades: fique de
olho! Cor: lilás.

Escorpião
23/10 a_ll/l1 -Água

Não tenha medo de divulgar
o que sabe, pois sua força com as

palavras será inegável. No campo
afetivo, você pode ficar' nas nu

vens. Vale intensificar os seus con
tatos corri a pessoa amada, seja em
urn encontro ou mesmo portelefo
ne ou e-mail. Cor: rosa.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Vênus favorece o recebimento
de presentes, herança' ou coisas
dadas pelos outros. Siga os seus

instintos nos negócios. No campo
afetivo, este é o momento de rom
per com as relações desgastadas.
O clima é de forte erotismo no ro
mance. Cor: azul-claro.

Capricórnio
22/12 a 20/1 � Terra

Encare o trabalho de equipe .

como urna lição de humildade e

só terá a ganhar. No campo afeti
vo, o seu magnetismo pessoal vai
funcionar como urn ímã agora. É
ahora de aprofundar os sentimen
tos ou mesmo de dissolver os vín
culos desgastados. Cor: cinza.

'.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Atividades que favoreçain a

sua privacidade, a concentração e

o planejamento contam com boas

vibrações. Não perca a chance de
fazer urna autoanálise. Conhecer
e respeitar as próprias limitações
pode ser importante no entrosa

mento afetivo. Cor: tons escuros.

f21J..... '

Peixes
� 19/2 a 19/3 - Terra

A Lua transita pelá morada
da sorte, do prazer e da diversão,
então só não aproveita quem não

quer. Não se pode negar, entretan-
. to, quevocêvai estarmais vulnerá
-vel.Namoro começado agorapode
se aprofundar. Fuja de aventuras

passageiras. Cor: cinza. .
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HISTÓRIA E VARIEDADES
TERÇA-FEIRA; 11 DE JUNHO DE 2013

'Anúncios
para a
história
A exposição
"Viajante do

Tempo" que está
para apreciação
do público rio hall
da Scar - durante
o período da Feira
do Livro - relata a

história cotidiana
de Jaraguá através
de anúncios,
propagandas, ou
simplesmente avisos
e comunicados.
Através dessas

.

veiculações podemos
visualizar fatos
econômicos, sociais,
histórias de famílias
e profissões, e
assim commais

algumas informaçõês
contextualizarmos
um período de
desenvolvimento de
nossa comunidade.
Se você ainda 'não
visitou a exposição,
veja alguns exemplos

� de propagandas.
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Venda de bicicletas
na casa comercial
Sonnenhohl, 1956

Comércio -de Erico

Bruhns,1946
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Farmácia Schulz, 1957

�'

Anúncio de consultório odontológico, de 1921

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

___)Tore aquil,__

A princesa Victória Hansen Oliveira �

completa, hoje, 3 anlnhoa.Pepal, mamãe Ora. Márcia (O) e outras bclonlstas, na festa
e toda a família desejam fe,licidad�SIi!lmmUmlMmd:oi6ispí;llitlllS�@tP,HloiOll!lbejAUétjc;:o IBaepe,odi, , •

Priscila Rosa Alegri comemora
aniversário hoje e ao-lado do namorado

-

Josias, celebra também
o Dia dos Namorados

Comemoramos no dia 3 de junho, o
terceiro aniversário da linda Isadora
Ramthun. Os pais, Atinor e Tatiane
e a IrmãAna Flora, desejam muitas

felicidades, saúde e paz, tudo de
melhor sempre. "Que Deus a

abençõe. Te amamos muito!"

www.ad�ojaragua.(lOm.br

Parabéns e muita saúde para Heinz Konell. EI_e aniversariou
dia S.,Ele recebe o abraço de todos os farnillares. Na foto, ele

está com a esposa Erna e os netos Arthur e Amanda

Valdomiro comemorou aníversárto no dia 5.
E quem deseja os parabéns e muita saúde para o

vovô coruja é sua filha Adriana! 'Te amo Pai!'
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NOV020B
1_SFlex

• Airbag dupLa, freios ASS,
ar-condicionado, vidros e travas

eLétricas, direçõo eLétrica progressiva

TAXAO,99%
A partir de

R$ 39.990
Entrada de R$ 2.1.894,00
+ 48x de R$ 499,00 fixas (5)

Strasbourg
O peugeot.strasbourg
www.strosbourg.com.br

207SEDANXR
1_4Flex

207BLUE LION
1_4Flex

• Ar-condicionada, direção
hidráulica, vidros e travas eLétricas • 5 portas

TAXAO,99%
A partir de

R$ 34.990
Entrada de R$ 17.990,00
+ 48x de R$ 489,35 fixas (3)

TAXA 0,99%
A partir de

R$ 26.990
Entrada de R$ 8.990,00
+ 48x de R$ 517,00 fixas (4)

40BALLURE
2_OFlex

• Completo, câmbio mecânico}
ar bi-zone, freio ASS, airbag

TAXA ZERO%**
POR R$ 57.990
E;ntrada de R$ 31.894,50
+ 36x de R$ 775,00 fixas '(I)

Blumenau (47) 3331-4500. Itajaí (47) 3344-7000
Brusque (47) 3355-4500. Jaraguá (47) 3274-1900
Rio do Sul (47) 3522-0686. Caçador (49) 3561-3400
Chapecó(49) 3361-t500

HORÁRIOS DE AT�NOIHE,'lTO;
,

Oe s.a�u ..�-a\1": s�xt;G ccs a�", cs '9 ..� -e ":<:''5 s...&t;,:C-:1'5: I

E('.!iTre1-"':u) 6ru�r:;IJE � huJ0( atE c s i tr._
DI(: (j,] )!lf_j, �Gr.�:iºU':, CúCGCíOr e ChGp8CC (it� C:"5 'i:!h :

FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.
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Zanotti
o Salão internacional de Moda Íntima,

Praia, Fitness, Têxtil e Aviamentos acontece de
16 a 18 de junho, no Expo Center Norte, em São
Paulo. A Zanotti S.A, de Jaraguá do Sul, apre
sentará sua vasta linha de fitas elásticas e outros
aviamentos voltados para amoda íntima.

.

Tributos
Numa promoção da Federação das Indús

trias do Estado de Santa Catarina (FIESP),
Vicente Sevilha falará sobre o tema 'Como

pagar menos Tributos', dia 13 de junho, 8h,
no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. O

. evento não tem custo para os participantes e

a inscrições podem ser realizadas pelo 3275-
7052, comMárcia.

Design
No próximo dia 13, na sede da

.

Fiesc, Florianópolis será confirmada
a sede do maior evento de design do
Brasil- a 5a BienalBrasileira de Design.
O anúncio oficial será realizado pelo co

ordenador da Unidade de Inovação e

Design da Agência Brasileira de Promo

ção de Exportações e Investimentos

(Apex-Brasil), Marco Aurélio Lobo, e

pelo governador Raimundo Colombo.

Lourival Karsten

Construção e decoração
Oresultado da Feira Santa Catarina

Casa & Construção que aconteceu.
no último final 'de semana na Arena

Jaraguá, superou as expectativas da or
ganização e dos expositores, 95% deles

querem realizar a 2a edição ainda neste
ano. "A Ia edição do evento foi um su

cesso, superou nossas expectativas em

relação aos negócios realizados e pros
pectados pelos expositores," comenta

Marcia Alberton, diretora da Episteme
Eventos. Foram 30 expositores parti
cipantes do ramo de imóveis, móveis,
decoração,material de construção, arte
sanato e prestação de serviços. Mesmo
que o público tenha sido menos que o

.

esperado (12 mil visitantes), foram efe
. tivados negócios de apróximadamente
R$ 1,2 milhão com uma prospecção de
mais R$ 11milhões.

DIVULGAÇÃO

Conversando;
como
Professor
Marins

Hoje acontece uma
conversa com o professor
LuizMarins, no auditório
do Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. O evento é

gratuito para as pessoas que
participaram da palestra
realizada no dia 20 de março.
.0 evento começa às 19h30.
As pessoas interessadas
devem encaminhar perguntas
ao e-mail capacitacao@
apevi.com.br.

Protestos
Dados da Boa Vista Serviços, ad

ministradora do Serviço Central de

Proteção ao Crédito (SCpe) mostram
que os protestos de títulos recuaram

4,7% no acumulado de 2013, contra o

mesmo período do ano anterior. Hou
ve queda de 2,7% dos títulos protes
tados de pessoa física e de 5,7% dos
de empresas. Na comparação contra

maio de 2012; a redução foi observada
tanto para as pessoas físicas (�2,9%)
quanto para as pessoas jurídicas
(-13,7%). O decréscimo foi de 9,9%.

Inspetores
de processo

Garantir o coritrole dos processos
internos de uma organização através
de inspeções direcionadas e asserti
vas aumenta o resultado da empresa.
Disseminar uma cultura de gestão por
controle de processos e padronizar
os processos de qualidade deve ser o

objetivo de toda empresa. A Ápice
promove entre os dias 10 a quatro de

julho, no Centro Empresarial de Ja

raguá do Sul, uma qualificação exata

mente sobre este tema.

TERÇA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2013

(NO ICE PER(OOO
SELlC 8,0% 29.MAI0.2013
TR 0,000% 10.JUNHO.2013
CUB 1.270,06 JUNHO.2013
BOVESPA -0,59% 10.JUNHO.2013
NASDAQ +0,13% 10.JUNHO.2013

AÇQES PETR4 18,88 +0,21%
VALES 28,60 -1,58%
BVMF3 13,31 -2,13%

POUPANÇA 0,5000 II.JUNHO.2013

COMMOOITIES
PETRÓLEO - BRENT -0,19% US$104,130
OURO +0,02% . US$1387,110

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,1470 2,1479 +0,71%
DÓLAR TUR. 2,0700 2,2100 -0,45%
EURO 2,8467 2,8486 +1,04%
LIBRA 3,3439 3,3457 +0,83%

Cipa
Prevenção de acidentes e doenças

decorrentes do trabalho, de modo a

tomar compatível permanentemente
a função com a preservação da vida
e saúde do trabalhador, deve ser um

valor fundamental em todas as em

presas. Esse é o objeto da qualifica
ção promovida pela Apevi nos dias
19 e 23 de agosto, no Centro Empre
sarial de Jaraguá do Sul.

BMW
Chamamuito a atenção de quem

transita pela BR-IOl a grande movi
mentação de terra no local em que
será edificada a fábrica brasileira da
montadora alemã. Como o terreno

não é dos melhores, está sendo re

.movida uma camada original e re

coberto com terra trazida de outro
ponto. Terraplanagem demorada,
executada pelaCMA

PrymusFour
Com a eminente conclusão da

certificação este novo produto daSol
Paragliders já está disponível para
pedidos. A empresa conseguiu lan
çar três novos modelos, apenas nes
te primeiro semestre do ano. Dessa
forma se posiciona com a principal
divulgadora de novidades no seu

mercado que, no caso, émundial.

- -

I Poluição
Relatório apoiado e divulgado

recentemente pela Organização
das Nações Unidas (ONU) apon
ta que os custos dos danos ao meio
ambiente e saúde em razão da pro
dução primária e o processamento
feito em setores como a agricultura,
silvicultura, pesca exploração de pe
tróleo e gás, mineração e utilidades
chegam a US$ 7,3 trilhões por ano.

.t1J fl II I., .1' 1
.

-
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Cobrança de água é alterada
MUDA. i

ÇA Medida segue determinação
judicial. Novo cálculo se baseia na

quantidade real consumida em prédios

Natália Trentini

Anova forma de' co

brança das faturas
de água e esgoto para
edifícios e condomínios
residênciais em Jara

guá do Sul começou a

valer a partir dessa se

mana. As unidades que
contam com apenas um

hidrômetro passarão a

ser cobradas pelo gasto
real. A alteração foi exi

gida judicialmente atra
vés de uma ação movida

pelo Ministério Público.
A lógica anterior consi
derava um consumo base

por apartamento, mesmo
quando os moradores

gastavam menos. A tari
fa inicial era de R$ 19,51

por 10 metros cúbicos

(mê). Apesar do sistema
de cobrança estar previs
to na legislação munici

pal, a Vara da Fazenda
da Comarca considerou
a conduta do Serviço Au

tônomo de Água e Esgoto
(Samae) ilegal.

Agora, será cobrada
uma taxa mínima por me
didor e o excedente será
'calculado de acordo com

a tabela de tarifas resi
dencial (veja quadro). Os
valores são progressivos
e beneficiam quem conso

me um volume menor de

água. A conta é baseada
na proporção de gastos.

"É justiça na cobrança.

O correto seria que cada

apartamento tivesse seu

hidrômetro. Muitos que
reclamaram serão preju
dicados no valor da fatura,
mas quem economiza vai
ser beneficiado", destacou
o promotor Rafael Meira
Luz, que coordenou a ação
civil pública.

Com mais 50 apar
tamentos, entre área re

sidencial e salas comer

ciais, um edifício na área
central mantém um con

sumo baixo, na fixa de

40 m3 por mês. A fatura
ainda não apresentou
mudanças, mas o síndi

co, Antônio Florença, 60,
acredita que o valor pode
diminuir pelo perfil _eco
nômico dos moradores.
"Essa é uma boa mudan

ça, mas vamos sentir com
o tempo como vai funcio
nar. Aqui não temos mui
to excedente, esperamos
uma queda ou que o valor

permaneça estável", co

mentou Florenço.
Segundo o promotor

Rafael Meira Luz, um dos

principais objetivos é que
a mentalidade dos consu

midores mude diante do
novo sistema. "Antes não
fazia diferença a economia

porque existia uma taxa

mínima, os moradores
não se preocupavam com

a torneira aberta porque
não ia fazer diferença no

valor final", disse Luz.

00110 FICA A ,COBRANÇA DOSAMAE
A taxa cobrada pelo consumo mínimo de zero a 10 metros
cúbicos (rn'), é de R$ 19,51. Os consumidores que passarem
da quantidade mínima pagam a taxa básica (R$ 19,51)
mais o excedente proporcional, conforme à tabela abaixo:

• Consumo de 11 a 15 m3 _ custa R$ 3,54 por m3
• Consumo de 16 a 20m3 _ custa' R$ 3,90 por rn'
• Consumo de 21 a 25m3 _ custa R$ 4,43 por m3
• Consumo de 26 a 30m3• custa R$ 4,47 por m'

• Acima de 30m3 _ custa R$ 5,06 por m3

VEJA O EXEMPLO:

lOOlllJilGMÍNlO O síndico Antônio Florenço
acredita em mudanças nos valores da conta

,��:::�:�: SJustiÇa exige dodo Povo divulgou, • cunae á]na edição do
na co.L,}'> ,teraroãodia 15 de maio, 'IA.

,5'"

a ação do ;:'"� ança
M'

,

té P 'bl' "CU'O'do; ""..
'

mrs eno U ICO :;nsurno8deá9IJa \,:_eoCondomr L
contra o Samae �:mdeseba;e:; do'lUe

gasto real

por cobrança
irregular.

Samae deve recorrer da decisão
O sistema de cobrança anterior

estabelecia que todos os consumi
dores deveriam pagar a taxamíni
'ma para garantir a.manutenção do
sistema. Com essa argumentação,
o Samae deve tentar derrubar a li
minar que exigiu a alteração.

"Tomamos a decisão de cum

prir a orientação do Ministério

Público, fazer os ajustes e expli
car para a comunidade. Nem to-

dos vão gostar", comentou o di
retor da Samae, Ademir Izidoro.

_

Amulta para o descumprimento
da liminar é de R$ 50 mil por
dia. Com a mudança no cálculo
o Samae projeta uma variação
nas tarifas. Conforme os consu

mos atuais, a autarquia avalia
que para 1.080 prédios a conta

ficará mais barata. A redução
pode chegar a 23,62%. Enquan-

to para os outros 2.287 o preço
deve aumentar até 76,12%. As
variações vão mudar.

Segundo o assessor jurídico
do Samae, Leonel Floriano, a

medida irá afetar em longo prazo
as finanças da Samae. "No mo

mento a medida significa benefi
cio financeiro, mas com o tempo
a expectativa é termos uma redu

ção", projetou.

Considerando o consumo de
um edifício com 10 andares,
que teve 30 m3 de consumo

num mês. O valor cobrado
será.ae:

R$ 19,51 pela taxa mínima

(até 10m3)
+ R$17,70 (5 x R$ 3,54)

• valor proporcional do
consumo entre 11 a 15 rn'

+ R$ 19,50 (5 x R$ 3,90)
• valor proporcional do
consumo entre 16 a 20 m3

+ R$ 22,15 (5 x R$ 4,43)
• valor proporcional do
consumo entre 21 a 25 m3

+ R$ 22,35 (5 x R$ 4,47)
• valor proporcional do
consumo entre 26 a 30 m3

= TOTAL A PAGAR: R$ 101121

Uma empresa de aço

www.bauman:n.:ind�br

(47)2'107-2000
----------- --��-�-- - �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empresa em f'unclonamento

PEDIDO DE LlCEN·ÇA DE OPERAÇÃO

Malwee Malhas Ltda - CNPJ n° 84.429.737/0001-14, torna público que está

requerendo junto a FATMA - Fundação do Meio Ambiente, renovação da

Licença Ambiental de Operação - LAO - para atividade de malharia,
estamparia, corte, confecção, tinturaria, expedição e administração·
localizada a Rua BerthaWeege, n0200, Barra do Rio Cerro, Jaraguá doSul-SC.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do
Mobiliário de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e
Massaranduba, convoca todos os integrantes da categoria profis
sional, para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada
no dia 22 de junho de 2013 às 9h20min em primeira convocação,
ou às 9h50min,. em segunda convocação, com qualquer número de

integrantes presentes, em sua sede social na Rua Presidente Epitá
cio Pessoa, 345, cidade de Jaraguá do Sul-SC, na forma estatutária

para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

-Fixação do valor a Ser descontado de cada trabalhador da catego
ria abrangida, de acordo com a letra "e" do art. 513 da CLT, e art.
8° inciso IV da Constituição Federal, em favor da entidade sindical.

Paga pelos membros da categoria profissional representada, para
aplicação na campanha salarial, administração geral e serviços,
garantindo ao trabalhador não associado o direito de oposição ao

desconto da contribuição, mediante manifestação individual e por
escrito, por ocasião da realização da assembléia ou no periodo de
24 de junho de 2013 à 28 de junho de 2013 e de 01 de julho de
2013 à 05 de julho de 2013, na sede do Sindicato Profissional, no
horário das 8 horas às 12 horas e das 13h 30min. às 17h 30min.
Nestas datas o Sindicato Profissional colocará formulário pró
prio a disposição, sendo que o trabalhador não associado deve

comparecer pessoalmente a assembleia ou a sede do Sindicato
Profissional para manifestar sua opção pelo direito de oposição
ao desconto da contribuição assistencial, estando vedada a repre
sentação por procuração.

Jaraguá do Sul, 07 de junho de 2013.
Helenice Vieira dos Santos - Presidente
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�rJEtEr:;:;�� 0��I(jÃ8��rto�'i&r�cAJ��:��O��
Sul-SC - CEP: &9252-100 Cedente:GRANDE LAGO DlSTRIBUtÊ!ORA
DE CALCADOS Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: AC-9/15 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 500,00 - Dala para pagamento:
14/06/2013- Valor total a pagar R$572,30 Descnção dos Valo :�V�-

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDElNTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATAWNA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380

Centro - 89251-201- JARAGUADOSUL-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODEPRarESTO .

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGI/SC, para a

devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório,
para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito
à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo
legal. FICAM INTIMADOS DO PROTFSIü:

�t�nl�Tse�t�bÕ4?f�i2°n�s';;l�sc�� f9�SJ���������'0
FINANCEIRAS/A CF! §::cador:. Espécie: CBI - N°Titulo: 131037282

���t��Oll��/181�����nt��alaO�a��g:jtJ9��:s��ãgafo;_
valores: Valor do título: R$ 2.028,40 -Iuros: R$ 638,26 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia: R$18,45

AtOhtamento: 24880312013 Sacado: CLAUDIO BACHEL Endereço:

Me�;��Js&ru:ws���'iJulESkWr;��m·
Sacador. - Espécie: DMl - N° Titulo: 0225413006 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$275,37 - Data para pagamento: 14/06/2013-Va
lor total a pagar R$353,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$
275,37 - Juros: R$I,92 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,SO - Diligência: R$ 16,75

WlnJ:':���:�4:�m�ga� 3��gR<t�E���:
���I�'.r'iii�ro��g70��S���.waD�eSa����t�����

.

R$ 572,70 - Data para pagamento: 14/06/2013- �a1or total a pagar .

R$703,14 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 572,70 - Juros: R$
1,71 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

m��������UÃ��g'��sriJ1��u�
RAGUA DO SUL,SC - CEP: 89253-630 Cedente: AFrER EIGl-IT IND

����g'{i��;'KrtebRNê: �°ri:,�0�!2�����';;;:
14/06/2013- valortotal a pagar R$1.l03,70 Descrição dos valores:
Valor do título: R$1.019,10 - Juros: R$ 2,03 Emolumentos: R$12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 2Z,72

Apontamento: 248580/2013 Sacado: DULCEMAR MAIA MARTINS

��SC;;OCrV:A8������NÍ)j�ijllrudll)"8J��·
���t1���e�a=��to����!�$��,óo�°ri),�p�=!����
14/06/2013- Valor total a pagar R$22I,34 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ lSO,OO - Juros: R$ 0,70 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 248826/2013 Sacado: DYNAMIK DO BRASIL lIDA
Endereço: RUA MARECHAL DEClDORO DA FONSECA,1188 • CEN
TRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-702 Cedente: CAMOZZl
DO BRASIL LIDA Sacador.· Espécie: DMI - N°Titulo: 0017473 01

to�m��Jfo�3d'ilaI".fr��,'i'���;� 'idm:t:Õ�:��g:�:�
Valor do título: R$ 126,48 - Juros: R$ 0,54 Emolumentos: R$ 12,25 -

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

Apontamento: 248279/2013 Sacado: EDER CARIES GONCALVES
Endereço: AV PREFEITOWALDEMAR GRUBBA, 3841 - CENTENA-

�ctdOOfO�1&lQ1rJ&iv�FfJ6�6��d�_e�: �i� 1��N�
Titulo: oocsrzssoe - Motivo: falta de '?r�amento v�r. R$ 247,37 .-

g:.�rl'� J'o���o \J��/��IJ;Wo � t��,3� �j��2Õ:�Ó
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 21,02

Apontamento: 24878112013 Sacado: EVERSON DlEGO URBIN En-

��b"�d����g�=6� -d�J3v�S2õ r:i�:&:
CREDI Sacador: SUSZEK COMERCIO DE PECAS AUTOM Espécie:
DMl - N° Titulo: 19371/110003·- Motivo: falta de�agamento Valor:���B�D��ri��s��nt'��:à�6����Rs��,��J�;'lt$
1,07 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 COndução:
R$ 24,SO - Diligência: R$15,94 •

Apontamento: 249019/2013 Sacado: FARMACIASUM I1DAME En
dereço: AV GIITULIO VARGAS, 163 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000
Cedente: SANTAMED COM DE PRODS FARMACEUTICOS I1DA

���g�alo�Kri�� ��:�n:���ar!t��g:til�::J����_l?Jafo�
\�:OW���k��7?��=e"n����7� -��li�J��:
R$ 23,10 Condução. R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78
----------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 248581/2013 Sacado: FREITAS'E lANA EMPREEN
D1MENTOS IMOBIL Eodereço: RUAOLlVlA CHIODINE PRADI 48

i:J�r�oEs��égVdó�Sa;;?d�-e�:���o-i.��:
0220107240 - Motivo: falta de pagamentoV�r: R$ 3.300,00 - Data
para pagamento: 14/06/2013-Valor total a pagar R$3.379,09 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 3.300,00 -juros R$ 3,30 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$15,94

Apontamento: 248716/2013 Sacado: GERAlDO DOS REIS MARIA

���0':6& ���n�:�W.i2.h�Ã ��dj:r:''t��e��� - -N��t
tulo: 91291·007 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 382,77 - Data

����e�.:?��d����:���3:�'"f�;'lt$m6�����ro�
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên-
cia: R$19,33 .

-

�t�nÁ�'O:�ó�!Ã�\���:�����J��c������:
285 Cedente: BVFINANCEIRA S/A CF! !!:.'cador: - Espécie: CRI - N°

!�� ����-e;::�mjl�l�0�1-Iõ'J:;���0aV;a��RJ$�:���:5�
Descrição dos Valores: Valor do título: R$1.593,13 -juros: R$ 545,38
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 39,72

�t�n�ÁeN�r��\fASCo8;'c5i'6������b�A":
�"Wst��1�-6� uJicii\l��cÍo�'iI:�.iS�W�I:�o��
=�;n���:?�nmg�J.J".fr":.','tcl�Op�a1a':rR�lã�&i'l5es��ç"i�
dos valores: Valor do título: RS 439,45 - Juros:�$ 0,87 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$24,50 - Diligên
cia: R$18,45
-----_--_---------------------------------------------------------------------

�'��:�� �O=�IOSa�SL�E�iiA f�I���:l�0�
DO SUL·SC - CEP: 89252-101 Cedente: BLUCOWR COMERCIO

?��tT;:�aJ7;��g�s:��gv��r:1f$r���O���t����U��gc::��
to: 14/06/2013- ifaIor total a pagar R$184,99 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 119,08 - Juros: R$ 0,35 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

lor do título: R$ 500,00 - Juros: R$I,66 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu
blicação edital: R$23,10 Condução: R$.24,SO - Diligência: R$IO,7.9 -

�ontamento: 249112/2013 Sacado: R SILVA EQU1APAMENTO�

bo"Jt1Jc�"c�:������t�g���J1!.���
ROIAINDUS1'RIA lIDA Espécie: DMl - N" Titulo: G7998511 - Mo-

fXí'�r2�1���r:��o ;;'���:$R���f,ã7- g:;�J� �����':
Valor do título: R$ 9.881,34 - Juros: R$ 23,05 Emolumentos: R$ 12,25·
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

�lScJ.�e� 2�::;ç��3JÊ���S�tXM81l{b�O�
lAlAU - JARAGUA DO .sUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: ROTA

��gVaft"�� Sac�t�'V�g;s.�ti�e�rl�2
-

-�����a�!��:
to: 14/06/2013-��otal a pagar R$8.308,87 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 8.201,32 - Juros: R$ 30,07 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$-17,63

Apontamento: 248969/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAMENTOS P/
pISCINAS ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA
lAlAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: FIDC
EMPIRICA SlFRA PREMlUM Sacador. ROIAINDUSTRIA I1DA Es

I:ie: DMl
- N°TItulo: G79938/3 - Motivo: falta de,y,agamentoVálor.R$l.�§li���odarJt:������:����J��6��� r;,�

R$ 25,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,SO - Diligência: R$ 17,63

�ntamento: 248994/2013 Sacado: R SIIYA EQUIPAMENTOS P/

i1S��"g'UrgbS�LG��� =2��d�;�;:=Õ
DE lNVESf.DIR CREDITORIOS DA IND. EXODUS I Sacador. GEf
GWBAL ENERGY AND Espécie: DMI - N" Titulo: 9790-2/3 - Moti
vo: falta de pagamento Valor: R$lO.282.25 - Data I?ara pagamento:
·14/06/2013- Valor total a pagar R$1O.400,85 Descnção dos valores:
Valor do título: R$ 10.282,25 - Juros: R$ 41,12 Emolwnentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência;
R$17,63

Apontamento' 24911112013 Sacado: R SILVA EQUfPAMENTOS P/
pISCINAS ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA
lAlAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: ROIA
INDUSTRIA I1DA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: G79875/2.
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$IO.ooo,68 - Data para paga
mento: 14/06/2013- Valor total a pagar R$1O.lJ4.82 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 10.000,88 - Juros: R$ 36,66 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$17,63 .

�ntamento: 249113/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAMENToS P/

ik�.:KGUT'b�&?s��08��Mt��n��?BiíNVU
SOFlSA SA Sacador: ROTA INDUSTRIA lIDA Espécie: DMl - N°
Titulo: G79946/3 - Motivo: falta de p�ento Valor. R$ 8.502,33 -

g:cr!'� g�f:;:'��: �����O�to�� ã°Jgl2,H)�f�0��i§:�
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

�rs����o��jilJÃO���"tJd�R�J.t{bQ}lg��gtÀ�
SUL-SC - C�: 89256-200 Cedente: ROIAINDUSTRIA lIDA Saca
dor: - Espécie:DMI - N°TItulo:G79937/2 - Motivo: faltade pagamen
[OValor: R$ 7.389,10 - Data parap:ento: 14/06/2013-Vafortotal�f�����'��fn�o���$If.���bli���dit�$�i�m
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

�ntamento: 248962/2013 Sacado: R SILVA EQUfPAMENTOS

�99. - vliÃ�J1ARÃa�'A86 SRtYtsg:��JtzR���
te: ROIA INDUSTRIA I1DA- Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
G79906/l - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 8.203,64 - Data�ara
pagamento: 14/06/2013- ValoI total a pagar R$8.311,20 Descrição
dos valores: Valor do título: R$8.203,64 - Juros: R$.30,08Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di
ligência:R$l? ,63

-Ã;;;;�t;;;;�;;;��249íi9i20í3S�C;;d;;-R.-D�-Sii.VÃ-EQüiPÃMENTõs
I1DA ME Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA

�TIlrn� 'li;li�IT%Wc'lii6yi����tGh�u3'�
ENERGY AND TELECOMMUNlCATlON lIDA Espécie: DMI - N"
Titulo: 9917-2/4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 7.854,69 -

Data para pagamento: 14/06/2013- Valor total a pagar R$7.953,11
Descnção dos valores: Valor do título: R$ 7.854,69 - Juros: R$ 20,94
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 17,63

�n'!s�����4���ÃOà��oM�yj'J8W.�
lAlAU - JARAdf'A DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: PARANA
BANCO S A Sacador. ROIA INDUSTRIA I1DA Espécie: DMI _ N°
Titulo: G79813/3 - Motivo: falta de p�ento Vaiar: R$ 9.372,11 -

g:cr!'�g����: �����Oàto��$ �Oj�H rFrno�:$ã$4�1:ã�
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência. R$ 17,63

��?�����49��moà��o M�yj'J8W.�vri:%
lAlAU - JARAGmDO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: PARANA
BANCO S A Sacador: ROIA INDUSTRIA lIDA Espécie: DMI _ N°
Titulo: G7981l/3 - Motivo: falta de p�amento Valor: R$ 9.466,82

-

g:;�J� g�f:;����: ��2���àtoál�$�Ol�,U)�Frno��m�.
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 249282/2013 Sacado: R SILVA EQUlAPAMENTOS

l'.illtC_ J�G0xt8�J;l�g,����c1�;,���ÃN�
INDUSVALSA Sacador. ROIAINDUSTRlA lIDA Espécie: DMI - N"
Titulo: G79926/4 - Motivo: falta de p�ento Valor: R$ 7.278,37 -

g:.�� g�;:;���: W���Oàto��$ iOifa,�l�rw;,��fi�:�
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,SO - Diligência: R$17,63

Apontamento: 248816/2013 Sacado: R.DA SILVA EQUlPAMENTOS
ME Endereço: RUA FRANCISCO PlERMANN 170 - VIlA LENZl -

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-500 Cedente: HSBC BANK BRASIL
SA BANCO MUU1PW Sacador: GEf GWBAL ENERGY AND
TElECOMUNlCATION L Espécie: DMI - NsTitulo: G79918/3 - Mo-

?Xí'o�igl�e �:r���o ;;'���$RiI.��6,�9-g:;;r;; �����'::
Valor do título: R$ 2.701,43 - Juros: R$ 9,00 Emolumentos: R$12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

�J]�;=.2ru;.:'r�Htctd�J=V17��W�g�
Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-500 Cedênte: BANCO DAYCOVAL S
A Sacador. GEf-GWBAL ENERGY ANO TEL LTD Espécie: OMl -

�����,;...GBp�:.;;;e��of:"lxf%�lg�����o���V�or. WsUig:��
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.720,7� -furos: R$ 9,44-
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:.R$
24,50 - Diligência: R$20,21

.

··A�;;�t;;,;;;�;;;-24ã85;ii2õ-i3-S;;�d;;-R�DÃ-siLvÃ-EQüiPÃMENTõs
ME Endereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VIlA LENZl -

J;,"'�.;��;:lt�GEg�J9�����/��g'ieE�t�2��fc�?ri��
���\�;���o.o����of:/�ln�I����g';':���t���o�1jf$�Õ�:�
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.977,84 - füro�: R$19,92
Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21
----------------------------------------------------------------------------

"lIli<;!ltN1!I��/�0)3�

ME Endereço: RUA FRANCISCO PlERMANN 170 - VIlA lENZl -

Jf"§:,'.;��;:��GE5�J9�Mi��Y�n������?ri� �
N°Titulo: G80014/l - Motivo: falta ôe pagamento Valor. R$ 6.602,29
- Data para pagamento: 14/06/2013- Valor total a pagar R$6.704,35
Descrição dos Valores: Valor do título: R$ 6.602,29 - Juros: R$ 22,00
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50-Diligência:R$20,21

.-

Apontamento: 248863/Z013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENTOS
ME Endereço: RUA FRANCISCO PlERMANN 170 - VIlA LENZl - Ia
raguá do SuI-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVALSA
Sacador: GET-GWBAL ENERGY AND TEL I1D Espécie: DMI - N°
Titulo: G80136/1 - Motivo: falta de p�ento Valor: R$ 8.706,11 -

g:;�rl'ç: g������: ��2���0�toal�$ ã07�,tn:,;,��ti�:6�
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 -Diligência: RS"r20,21
____________M�MMMMMMMMMM � __

�ntamenlo: 248866/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS

ragu?d�es:l�t�tE��1��g�=Jlgõ�crm.Rs�
Sacador: GEf-GWBAL ENERGYAND TEL I1D Espécie: DMI - N°
Titulo: G79897/1 - Motivo: falta d"p�ento vruor. R$ 10.000,46 -

g��Jç: S�rvhl�;;;'� �����Oá�o��i igt8M',f6ag.fur��:IU��:�
Emolumentos: R$12,25 - Publicaçãoedital, R$ ;S,10 Condução: R$
�-�,-��_:�-�-�����:_��-����-------------,-------------------------------
�ntamento: 248867/2013 Sacado: RPA SILVA EQUIPAMENTOS

ragu���eS�-�tUtlr��1����gõ�crm.RSJ;'�
Sacador: GEf-GWBAL ENERGY AND TEL I1D Espécie: DMI _ N°
Titulo: G79885/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 10.600,73 -

Data �ara pagamento: 14/06/2013- Valor total a pagar R$10.716,12
Descnção dos valores: Valor do título: R$ 10.600,73- Juros: R$ 35,33
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

.

*gsn};,�:��2�&i2êagb�g'WE�����Tt.� c'
89278-000 Cedente: UNS IDIOMAS ESCOl.AENSlNO DIFERENCIA
DO L Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulâ: s000001305 - Motivo: falta

e�����n;�Valf{J18:2��Jç':;r;: S�JJ���������n'J�W$
219,00 - Juros: IlfO,51 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 5,,78

�1l��t�d���lm��JJ.,Õ"�'li�� 2�JAD�
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-875 Cedente: O M COMERCIO
DE MAQUINAS DE COSTURA E ACESSORIO ,Satador: IRACILA
ZZAREITl DA SILVA Espécie: DMl- N'Titulo: 0076-03 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 320,00 .- Data pari! pagamento: 14/06/2013-
Valor total a pagar R$413,36 Descrição dos valores: Valor do título: R$
320,00 - Juros: R$I,38 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
.23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 32,13
-----------------�-����------�--�----------------------------------------------

Apontamento: 2491502013 Sacado: SANDRO UJlS DEREITI En
dereço: RFREDERICO TODT 85 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
Cedente: MARCOS PSCHEIDT MARQUES OFICINA ME. Sacador:
- Espécie: CH - N" Titulo: UA-40062 4 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 567,00 - Data para p�amento: 14/06/2013- Valor total ar=N11í�:�"d�����R$?� -�bt�J�eâi�� :k�ó
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 249153/2013 Sacado: SILVIA BORGES DE oLlVEIRA

�J;�5�g1>=�!���gJo��EJS,f':t.�d��:St:
�e: CBI - N° TItulo: 2i487130 - Motivo: falta de.8,agamento Valor:aJ.�i.:D��odar�=���������:Rf�����5�r=
R$191,35 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 249043/2013 Sacado: TATIANE HORNBURG Ende-

dd�J\�l��J>&��t.:���s��'TIl5'i
ME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000004083 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 348,00 - Datasara pagamento: 14106/2013-Yfs�M�t�':Fs�1lf3�������oRSf��:e����g��::
23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 248983/2013 Sacado: VAGNER PAUW RIBEIRO· En-

g��<:J1�����J:irJo���J�R�%
I1DA Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 31585/A - Motivo: falta

d�agamento Valor. R$I54,50 - Data sara pagamento: 14/06/2013-rS4�Mot�!s�llfo�l�?;?�����R$f�%���g�tuIra'1::
23,10 Condução: R$ 24,SO - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 248673/2013 Sacado: VALERIA ENDlER Endereço:
RUADONAANTONlA 441 SL 02 - NOVA BRASillA -

Jara�á
do SuI-

SC - CEP: Cedente: BANCO BRADESCO SA Sacador: - écie: CH
- N°Titulo: 000024 8 - Motivo: falta de pagamentoValor: 2.000,00
- Data para pagamento: 14/06/2013- Valor total a pagar R$2.221,12
Descrição dos Valores: Valor do título: R$ 2.000,00 - Juros: R$ 145,33
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

�ü�"b"OJ���Il/f.ilntg�d�b�=�1: ���s'i,1:
SC-CEP: Cedente: BANCO BRADESCO S/A Sacador> �écie:CH
- N° Titulo: 000025 6 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.000,00
- Data para pagamento: 14/06/2013- Valor total a pagar R$3.290,79
Descrição dos Valores: Valor do titulo: R$ 3.000,00 - Juros: R$ 215,00
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 15,94
.... ------------------------------------------------------------------------------

�ü�nEOJ��=/f.ilntg�d�b'(,1fIii1�1: ���r�:
SC-CEP: Cedente: RANCO RRADESCOSA Sacadon- �écie:CH
- N° Titulo: 000029 9 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.000,00
- Data para pagamento: 14/06/2013- Valor lotai a pagar R$3.279,79
Descrição dos Valores: Valor do título: R$ 3.000,00 - Juros: R$ 204,00
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 246455/2013 Sacado: VICANlNDUSTRlA LTDA - ME
Endereço: RUA ANDRE VITKOWSKl 150 - BARRA DO RIO MOUIA

iJh1fs!tR1�SL{J; Sa����92�-7i3e%���}tiu10�
- Motivo: faltada pagamentoValor: m, L397,n - Data para pagamento,
14/06/2013- Valor total a pagarR$I.471,20 Descrição dos valores; Valor
do título: R$1.397,77 - Juros: R$ 2,79 Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$lO,79

Certifico, que este Edital de liltim�ãO de Protesto foi publicado no

t�����s�t��f ffd������e 2�n�06/2013.
Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto

r t 1ge1��?1�ublicadloS:,51 " 1 ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ladrões assaltam
•�

empresarlo em

frente ao banco
MALOTE. Vítima
pretendia depositar
cheques e dinheiro, mas
foi roubada quando saia
do carro, em Guaramirim

·Débora Remor
,..:_r ��. _

i�Ttn, empresário, de 44 anos,
_\!) foi assaltado por dois 110-
.mens quando chegava ao banco,
na Rua 28 de Agosto, no Centro
de Guaramirim, no início da
.tardede ontem, Avítima contou-

que estacionou o carro no pátio
da igreja em frente ao banco e,
ao descer do veículo, foi abor
dado por dois assaltantes. Eles
teriam arrancado o malote das
mãos da vítima e fugido à pé.
No malote estavam cheques,

.

cartões, boletos e dinheiro em

espécie, que seriam deposita
dos no banco, mas o valor total
nãofoi divulgado.

A PolíciaMilitar foi acionada
.

por volta das 13h30 e fez buscas

pela mata, próximo ao local do

crime, e .abordagens nas ruas

centrais. Duas pessoas foram
detidas por suspeitas de terem

participado do assalto, mas a ví
tima não reconheceu os homens,
que foram liberados. A câmera
de monitoramento não conse

guiu captar imagens do crime
ou dos envolvidos. Ainda não
está confirmado se eles estavam
armados e se comparsas' teriam
dado

.

cobertura em'um veículo,
possivelmente um Ka preto. O
setor de inteligência continua a

procura dos suspeitos, que te

riam entre 20 e 25 anos.

Jaraguádo Sul
Colisões com ônibus' deixam duas pessoas feridas

Uma adolescente de 15 anos

ficou ferida depois que a bicicle
ta onde estava colidiu contra um

ônibus, na esquina das ruas Pau

lo Eggert e Manuel Francisco da

Costa, no Bairro João Pessoa, às
13h de ontem. A ciclista foi socor
rida pelos Bombeiros Voluntários

com suspeita de fraturas nas duas
pernas e hemorragia. Ela estava

consciente e foi levada 'pelo Samu
ao Hospital São José. Omotorista
do ônibus, de 29 anos, e os passa
geiros saíram ilesos.

O segundo acidente foi regis
trado entre uma motocicleta e

Homem leva pedrada
A discussão entre dois homens terminou em

agressão e tentativa de homicídio, na manhã de do

mingo, no Parque Malwee, em Jaraguá do Sul.A ví

tima, de 57 anos, teria sido agredida por uma pedra
da e teve ferimentos graves. Ele foi socorrido pelos
Bombeiros Voluntários com suspeita de traumatis
mo craniano e encaminhado ao Hospital São José,
O suspeito, de 55 anos, foi identificado por vigias do
parque e detido poucas horas depois, com as roupas
ainda sujas de sangue. Ele confessou a agressão e vai
responder.por tentativa de homicídio.

Jovens commotos ilegais
Dois adolescentes de 17 anos foram flagrados

pela PolíciaMilitar enquanto conduziam motoci

cletas adulteradas, por volta das 16h de domingo,
no Centro de Schroeder . Uma das motos, a CG

Titan, estava sem placa, já o outro veículo, a CG
Fan com placas de Joinville, estava com o esca

pamento danificado, o registro e o licenciamento

vencidos, As motos foram guinchadas e os ado
lescentes liberados para os pais ou responsáveis.

um ônibus, em frente ao Termi
nal Urbano, na Rua Getúlio Var

gas, por volta das 15h; de ontem.

O condutor da moto dispensou o

atendimento, mas a passageira, de
18 anos, foi conduzida pelos Bom
beiros ao Hospital São José com
ferimentos no joelho.

Caçadores são detidos
Quatro homens, com idades entre 45 e 63 anos,

estavani caçando na tarde de domingo, no Morro
do Rio Manso, no Bairro Santa Luzia, em Jaraguá
do Sul quando foram abordados pela Polícia Mili
tar. Eles estavam com 14 pássaros silvestres, sendo
quatro saíras e dez gatoramo, também conhecido

por bonito-lindo. No porta-malas do veículo, a PM
também encontrou seis gaiolas, quatro arapucas e

três alçapões,mas nenhuma arma foi localizada. Os
suspeitos foram notificados pela PolíciaAmbiental e
receberãomulta de R$ 500 P9r animal.

Jaraguaensemorre noPã
Vítima de acidente de trânsito, Anderson Carlos

Raulino, de 33 anos, foi sepultado neste domingo,
na Barra do Rio Cerro, em Jaraguá do Sul. Ele era

passageiro de um caminhão, que tombou na ponte
do Rio Pelame da rodovia PR 239, na divisa entre

Paraná e São Paulo, por volta das çh de sábado. O
motorista, de 32 anos, foi socorrido em estado grave
e permanece internado no Hospital de Itararé, mas
Raulindo não resistiu emorreu no local do acidente.

"'tibanos',·Curi,':', '.'.'

Bombeiromorre
em acidente

Bombeiro voluntário de Ja

raguá do Sul, Jairo José Beal,
de 54 anos, morreu na tarde
de domingo, em Curitibanos.
Ele e outras duas pessoas es

tavam num Celta que colidiu
contra um Santana, com pla-

.

cas, de Campos Novos, por
volta das 16h, na BR-470. Beal
não resistiu aos ferimentos
e morreu antes de chegar ao
hospital, assim como dois dos
cinco passageiros do Santana.
As duas ocupantes do Celta,
de 47 e izanos, permanecem
internadas no hospital de Joa
çaba em estado grave.

ARQUNO PESSOAL

. J
J
i

PERDA Jairo José Seal estava
num Celta que colidiu contra um

Santana, no domingo à tarde

�� MARISOL S.A. tefiiI :::abrasca,,a CNPJ N" 84,429.752/0001-62· NIRE 423.0000.935-1 fl!.!!miI!I ..._".•••_'

M a r IS o l Ata de n' 235 da Reunião do Conselho de AdJDinistração _

'Data: 20.02.2013. 'Hora: 13h. Local: Sede Social na Rua 'Bernardo Dornbusch n' 1300, em Jaraguá
do SuI/SC. Mesa: Vicente Donini, que assumiu a Presidência dos trabalhos. Quorum Legal: A reunião
foi dêvidamente instalada tendo em vista a presença de todos os conselheiros de administração da
companhia. Delibérações: Aprovados os assuntos abaixo. Quanto aos itens 1°, 3°, 4°, 6° e r, foi
orientado o encaminhamento para apreciação e deliberação dos Senhores Acionistas na AGO/
AGE a ser convocada para o dia 28.03.2013. 1'. O Relatório da Administração às Demonstrações
Financeiras Combinadas em I FRS, as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício encerrado em

31.12.2012, o Parecer dos Auditores Independentes. 2', Os "Estudos Técnicos de Viabilidade", elaborados
pelas empresas Cassuli Auditores Independentes/Macadar Avaliações e Assessoria de Mercado, sobre as

empresas Marisol SA, Marisol Comercial do Vestuário LIda. e Babysol Comércio Atacadista e Serviços
de Distribuição Ltda., os quais fundamentam a contabilização do ativo 'fiscal diferido - Instrução CVM
371/2002.3'. A "Destinação do Lucro Líquido do Exercício" de R$ 20.773.514,18, da seguinte forma: a)
Reserva Legal: R$ 1.038.675,71; b) Distribuição de.Dividendos no valor de R$ 4.934.392,70, equivalentes a

25% do lucro ajustado. Do referido valor serão deduzidos os dividendos intermediários de R$ 3.194,441,72,
pagos em 27.08.2012. O saldo remanescente de R$ 1.739.950,98, representando o valor de R$ 0,0382
por ação em circulação, será pago sem atualização monetária, na data de 17.04.2013, beneficiando os

acionistas que se acharem inscritos nos registros da sociedade em 20.02.2013; c) Transferência para
conta de Reservas para Investimento, para fazer frente a investimentos, conforme Orçamento de Capital:
R$ 14.800.445,77. 4'. O "Orçamento de Capital", fixo e circulante, para o exercício de 2013, no montante de
R$ 26.066.022,30. 5'. A fixação da data de 28.03.2013, às 13h, bem como a Pauta dos Assuntos a serem

tratados, para a realização da AGO e AGE. 6'. A fixação da remuneração global anual dos Administradores
para o período de 1'.03.2013 a 28.02.2014, em até R$1.220.000,00. 7'. A definição dos jornais onde serão
publicados os atos legais da Empresa. 8'. A manifestação sobre as propostas a serem apreciadas nas

Reuniões de 'Quotistas das Cpntrcladas, em atendimento ao artigo 16, letra K, do Estatuto Social, quais
sejam, as demonstrações contábeis das Controladas, as propostas referentes à destinação dos resultados,
bem como, o aumento de capital social das controladas. 9', A eleição do Sr. Giuliano Donini, brasileiro,
casado sob o regime da separação convencional de bens, Arquiteto e Administrador de Empresas, RG'
1.584.802-7 SSP-SC e CPF n' 017.316.199-52, residente e domiciliado na Rua 29 de outubro, n' 55, apto.
600, centro, CEP 89252·090, em Jaraguá do Sul/SC, ao cargo de Diretor Presidente e do Sr. Ivanildo
Paulo Krause, brasileiro, natural de Jaraquá do Sul/SC, casado sob o regime da comunhão universal
de bens, industrial, RG n' 19/R 1.580.314 SSP/SC e CPF n' 548.709.509·44, residente e domiciliado
na Rua Piçarras, n" 60, apto. 901, Centro, CEP 89252·115, em Jaraguã do Sul/SC, ao cargo de Diretor
Financeiro, cujos mandatos perdurarão por 3 anos nos moldes do §1', do artjs do Estatuto Social. 10';
O Calendário das Reuniões 2013. Nada mais havendoa tratar, deu·se por enéerrada a reunião às 16h,
da qual foi lavrada a presente ata, arquivada mecanicamente em livro próprio n' 07, folhas n' 59 a 62.
Vicente Donini - Presidente do Conselho 'de Administração, Giorgio Rodrigo Donini • Vice·Presidente do
Conselho de Administração, Giuliano Donini, Conselheiro. Jaraguá do SuI/SC, 20.02.2013. Registrada
na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob n' 20130361593, em 05.03.2013. Blasco Borges
Barcellos· Secretário Geral.
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cnsoi JARAGUADOSUL-SC
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de setembro de 2012

Data, Hora e Local: Aos 26.09.2012, às 10h, na sede social da Cia., localizada na Cidade de Jaraguá
do Sul/SC, na Rua Bernardo Dornbusch, n" 1,400, Vila Lalau, CEP 89256·901. Mesa: A Assembleia foi
instalada e presldida pelo Sr. Vicente Donini, como Presidente, que escolheu o Sr. Ivanildo Paulo Krau
se para· secretariar os trabalhos. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação em virtude da
presença da totalidade dos acionistas. Ordem do Dia: deliberar sobre <i) o fechamento de filial da Cia.,
com a consequente alteração do Estatuto Social; (ii) a alteração do Artigo 12 do Estatuto Social; (iii) rema
nejamento dos Diretores ComerciaLe Industrial, e (iv) a eleição de Diretor sem Titulação Especifica. Deli
berações: Após leitura, análise e discussão, os acionistas deliberaram, por unanimidade dos votos-sem
ressalvas: (i) aprovar o fechamento da filial da sociedade localizada.no Estado de Santa Catarina, na cidade
de Benedito Novo, na Rua Cruz e Souza, n' 1140, Centro, CEP 89124-000, NIRE 42900714349 e CNPJ
02.045.487/0008·20, com a consequente alteração do artigo 2' do Estatuto Social que passa a vigorar com
a seguinte redação: "Artigo 2': A Companhia tem sua sede e foro na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Ca
tarina, na Rua Bernardo Dornbusch n" 1,400, e filiais no Estado de Santa Catarina, na cidade de Schroeder,
na Rua Alphons Schmalz, n" 83. centro, CEP 89175-060. NIRE 4290071.4365 e CNPJ 02.045,487/0005·
88; no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, na Avenida dos Municípios, n" 101,
Canudos, CEP 93544-750, NIRE 43901171625 e CNPJ 02.045,487/0007·40; destacando-se para essas
filiais um capital de R$ 1.000,00·(um mil reais) para fins fiscais, com objeto social igual ao da sede". aprovar
a alteração do artigo 12 do Estatuto Social, a fim de incluir que a Diretoria será composta de dois a seis
membros, acionistas ou não, a saber: um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor Industrial,
um Diretor Comercial e dois Diretores sem Titulação específica, que passa a vigorar com a seguinte re

dação: "Artigo 12: A Diretoria será composta de dois a cinco membros, acionistas ou não, a saber: um
Diretor Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor Industrial, um Diretor Comercial e dois Diretores sem
Titulação específica, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. Parágrafo 1': O prazo
de gestão da Diretoria ser: de três anos, admitida a reeleição. Parágrafo 2°: Os Diretores serão investidos
nos seus cargos, mediante assinatura de Termo de Posse no Livro. de Atas de Reunião de Diretoria."; e

(ii) aprovar o remanejamento dos Diretores a partir de 01/11/2012, de modo que (a) o Diretor Industrial,
Sr. Gilrnar Sérgio Vegini, brasileiro, natural de Massaranduba • SC, casado sob o regime de comunhão
universal de bens, industrial, residente e domiciliado na Rua Dr. Pedro Sampaio n' 622, Bairro Papicu
Dunas, CEP 60177·020, em Fortaleza, CE, portador da Carteira de Identidade n" 2/C 928.683 SSP-SC e

do CPF n' 443.539.609·20, passa a figurar na qualidade de Diretor Comercial e (b) o Diretor Comercial
Jair Pasquali, brasileiro, natural de Guaramirim, SC, solteiro, nascido em 03.08.1965, industrial, r,esidente e

domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, n' 760, centro, CEP 89251-400, em Jaraguá do Sul, SC, portador
da Carteira de Identidade no 1.549.528 SSP-SC e do CPF n' 532.934.799·87 passa a figurar na qualidade

. de Diretor Industrial. Aprovar a eleição do Sr. Inácio Krug, brasileiro, administrador de empresas, casado
em regime de comunhão universal de bens, residente e domiciliado na Rua Hermann Tribess, n° 960, em
Blumenau/SC, portador da carteira de identidade n" 3/R 1.292.690 e do CPF n" 472,428.849-34, para figu
rar na qualidade de Diretor sem Titulação Especifica, o mandato se iniciará em 01 de novembro de 2012
e perdurará por prazo indeterminado. O administrador ora eleito exercerá o mandato com os poderes do
cargo constantes 90 CAPITULO V do Estatuto Social. O administrador ora eleito declara, sob as penas da
lei, que não estão impedidos, por lei especial ou em razão de condenação criminal, ou por.se encontrarem
sob os efeitos dela, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,_ fé pública, ou a propriedade. Em se

guida o administrador ora eleito tomou posse mediante a assinatura do Termo de Posse. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral, da qual foi lavrada a presente ata no Livro
de Atas das Assembleias Gerais· n? 01, folhas 27 a 29, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos
.presentes. Jaraguá do Sul, 26.09.2012. Registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob n"
20123160871, em 20.02.2013. Blasco Borges Barcellos· Secretário Geral.
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Apenas 16 equipes
seguem no Varzeano
NOVAS FORÇAS Campeão em 2011, Corinthians ficou pelo caminho, assim
como os tradicionais Roma, Flamengo, JJ Bordados, Guarany e Néki

Lucas Pavin João Pessoa.

Pelo Grupo B, Galác
ticos e ZEC garantiram
vaga na segunda fase. No
Santo Antônio, os Galácti
cos - com a vitória por 2 a
1 em cima do Roma - asse

guraram amelhor campa-
.

nha geral da primeira fase
e eliminaram o rival. O re

sultado favoreceu ao ZEC

que, mesmo folgando na

rodada, ficou com a outra

vaga da chave. Fechando
o grupo, o Clube Atlético
União e Unidos FCjJP Pi
zza Quadrada empataram
por 1 a 1, no Flamengo.

Na Chave C, os classi
ficados foram Vila Nova e

GT Society, que duelaram
no Santo Antônio. O GT .

aplicou uma surpreen
dente goleada por fi a 2,

ultrapassando o Corin

thiansjKarlachejCho
peria Brasil no saldo de

gols. Precisando apenas
de um empate para avan

çar, o alvinegro perdeu
por 4 a 2 para o Flamen

go, na casa do adversário.

Porém, o Corinthians irá
recorrer ao TJD, alegan
do que o rubro-negro uti
lizou um atleta em condi-

A primeira fase do 310
.r\.campeonato Varze

ano encerrou no sábado

passado com oito jogos
pelas chaves A, B, C e D.

Na Chave A, avançaram
Ponte PretajBarra e Ki
ferro. No campo da Vila

Lalau, a Ponte derrotou a

Kiferro por 3 a o e ultra

passou o rival na tabela,
garantindo o primeiro lu
gar do grupo. Pelo outro

jogo da chave, a Néki se

despediu com vitória por
1 a o sobre o Guarany, no

ção irregular.
Por última, no equi

librado Grupo D,' avan
çaram KMKjGaribaldi e

Bazar do RaujSanter Em
preendimentos Imobili
ários. Com o empate por
2 a 2 entre Bazar do Rau
e Real Esporte Clube, na
Vila Lalau, três equipes
fecharam a fase empata
das na liderança. O KMK

terminou em primeiro, .

por ter sofrido o menor

número de gols. O Bazar
do Rau ficou em segundo
por ter recebido poucos
cartões vermelhos.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

JOGÃO No campo da Vila Lalau, Bazar do Rau (branco) e Real ficaram no 2 a 2, pela equilibrada Chave D
.

ChaveD

Equílíbrkxtentativa de agressão ao árbitro eWO
Aconteceu de tudo na última ro

dada da Chave D. Além da disputa
acirrada pela classificação, que foi
decidida nos critérios de desempate,
outros dois acontecimentos negativos

marcaram os últimos jogos deste gru
po. Ao final da partida na Vila Lalau,
entre Bazar do Rau e Real, o árbitro
Falcão sofreu uma tentativa de agres
são por parte de um atleta do Real,

que tentou desferir um soco. Já no

João Pessoa, o time da Borracharia
Senem não apareceu para o confron
to contra o Nova Geração, alegando

. probl�1Pas cqm?í h9��P :d�P�1�" I) •

�-�-,-'--

CONFIRMADA Ponte Preta/Barra (azul) avançou ao
segurar a Kiferro, até então com 100% de aproveitamento

CAMPEONATO VARtEANO
Chave A

Chave B

-1 89Jó

Chave C

4° 1R1à1\11le�!k
\&. \OllD.eIã"t0

Chave O

*punldo em 3 pontos por escalar um aUeta em condição Irregular

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

...

\

Resultados da rodada (8/6�
campo do Aamerigo
• Flamengo 4x2 Corinthlans/Karlache/Chopería Brasil - Chave C
• !,Jnidos FC/JP Pizza Quadrada 1x1 Clube AUético União (CAU) -Chave B

campo da Vila Lalau
• Bazar do Rau/Santer Empreendimentos Imobiliários 2x2 Real Esporte Clube - Chave D
• Kiferro EC Ox3 Ponte Preta/Barra - Chave A

.

campo do Santo Antônio
• Vila Nova 2x5 GT Society - Chave C
• Roma Esporte Clube 2x1 Galácticos EC - Chave B

campo do João Pessoa
• Nova Geração/CSM/Elian/Mime WxO Borracharia Senem - Chave D
• Guarany Ox1 Néki - Chave A
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!/ARQUNO

DOSE DUPLA Os pivôs Hugo e Assis marcaram dois cada, na vitória da equipe jaraguaense no ABC paulista

CSM se reabilita e

goleia São BeITIardo
EM QUARTO Com os 5 à O conquistados fora de casa, equipe
de Sergio Lacerda mantém a quarta posição na Liga Futsal

Com o resutado, a CSM '

.

se manteve na quarta colo
cação da Liga Futsal com

Lucas Pavin Os gols jaraguaenses
foram marcados por Assis
(duas vezes), Hugo (duas
vezes) e Léo. "Viemos de
um resültado e uma par
tida muito ruim contra o

Maringá, mas consegui
mos superar e fizemos por
merecer este resultado. A

equipe está de parabéns."
- disse o ala Dian. "Cria
mos bastante no primeiro
tempo, mas conseguimos
fazer apenas um gol. No
segundo, entramos mais

,determinados, acertamos

a pontaria e acabou dando

A pós perder uma inven

r\cibilidad� de nove jo
gos ao ser derrotado pelo,
Maringá-PR na sexta-feira

(7), a CSM se reabilitou na

Liga Futsal com goleada.
Mesmo jogando fora de

casa, a equipe comandada

pelo técnico Sergio Lacer

da dominou durante toda
a partida e venceu com

autoridade o São Bernardo

por 5 a o, no Ginásio Adib

Moyses Dib, na noite de

segunda-feira (10).

27 pontos, mesma pontu
tudo certo." - afirmou o ação do Orlândia, perden
'pivô Hugo. do no saldo de gols. Já o

"Além do placar elástico, São Bernardo continua
o importante é que vence- estacionado na penúltima
mos jogando e marcando posição da tabela de elas
muito bem. Não é todo dia sificação com apenas sete
que se ganha de cinco gols pontos.
de diferença e acredito que Na próxima rodada; a

esse resultado nos dá mui-
-

equipe jaraguaense encara

ta moral para os próximos o lanterna São Caetano, sá
jogos. Todo mundo está de bado (15), às 19h, na Arena'
parabéns e agora vamos Jaraguá. Já os paulistas vol
descansar, pois na quarta- tam à quadra nesta quarta
feira retomamos os treinos feira (12), onde enfrenta a

para o confronto de sába- Assoeva, do Rio Grande do
do." - analisou o técnico Sul, também às '19h e nova-

Sergio Lacerda. mente em casa.

Troféu Brasil de Atletismo

Atletas jaraguaenses alcançam seus objetivos
As jaraguaenses Ana

Paula Romero, Miriely dos
Santos e Simone Ferraz

cumpriram seus objetivos
e voltaram do Troféu Bra

sil, realizado no último final
de semana, no Estádio Íca
ro de Castro Melo, em São

Paulo, com a sensação de
dever cumprido. Ana Paula

chegou à semifinal dos 400
metros com barreiras, com
a marca de 1.04.02 e ficou
entre as dezesseis melho
res atletas do país em sua

prova. Com o tempo de

442.06, Simone participou
da final nos 1.500 metros

e terminou como a oitava
melhor atleta do Brasil.
Já Miriely fechou �s 100

metros com barreiras com
o sétimo melhor tempo,
correndo para 14.38. A

atleta também foi finalista
e permaneceu entre ,as dez
melhores do país. Agora,
o foco das.jaraguaenses se

volta aos Jogos Abertos de
Santa Catarina, que acon

tece de 20 a 30 de �ovem-
, bro, em Blumenau.

1brneio 1buchdown

Breakers com o pé-díreíto
O Jaraguá Breakers

iniciou sua participação
no Torneio Touchdown
de forma excelente. Jo

gando no sábado (8), a

equipe jaraguaense ven

ceu a Lusa Rhinos por
49 a o, no Clube do Cam-

po Empyreo, em Leme

SP. Com o resultado, os

'Quebradores' lideram a

Conferência Bill Walsh e

voltam à campo no dia 13
de julho, quando recebem
o Timbó Rex, no Estádio
João Marcatto.

Futebol

Vitória e empate do JuventUs
As equipes de base do

Juventus enfrentaram o

Atlético-IB, no sábado
(8), no Estádio João Mar

catto; em partidas válidas
pela terceira rodada do

Campeonato Catarinen
se da' Divisão Principal.

Comandados por Eduar
do Rodrigues, os Juvenis

empataram por 1 a 1. Já os

Juniores sob o comando.
de Márcio Ventura, vence
ram por 1 a o e conhece
ram sua primeira vitória
na cçmpetíção.

Campeonato Catarinense

CorupáBuffalos na final
Neste domingo (9), o

Corupá Buffalos venceu o

Bárbaros do Vaie, de Blu
menau, por 35 a 9 e che

gou à decisão de Cam

peonato Catarinense de
futebol americano. Pelo

segundo ano consecuti-

vo, a 'Manada' enfren
tará o São José Istepôs,
onde no ano passado le
vou a melhor jogando em

Corupá. Porém, em 2013,
a final será na Grande

Florianópolis, no próxi
mo dia 23 .

Jaraguá
Encontro internacional

No sábado (8), uma

comitiva do Sport Club

Jaraguá participou de um

encontro com o Cônsul Ge
ral da Alemanha no Brasil,
Hans Josef Over, em Flo

rianópolis. O encontro an

tecedeu a partida entre Avaí

e Seleção Universitária da '

Alemanha. A diretora Ja
nete Marquardt entregou
uma camisa e. o projeto do
clube ao Cônsul. Também
fez o convite para participar
do encontro dos músicos do

Botafogo, em agosto.

INTERNACIONALIZAÇÃO Jaraguá apresentou seu

projeto ao Cônsul Geral da Alemanha, Hans Over
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LABORATÓRIO Técnico pode usar a Copa das Confederações
para testar esquema tático que deu certo no Mundial de 2002

Após a convincente vi
tória sobre a França

por 3 a o, o técnico da Se

leção Luiz Felipe Scolari
reclamou da retranca dos
adversários e disse que
pretende manter o time

que começou o jogo do
último domingo, mas com
uma pequena alteração
tática na equipe.

Ele admitiu repetir o

esquema tático da Copa
de 2002, quando deslo
cou o zagueiro Edmílson,
para o meio-campo. Nesta

atual seleção, . quem deve
fazer essa função' é David
Luiz, que já atuou nesta

posição no Chelsea e ter

minou o jogo contra os

franceses fazendo isso.
"Não estou pensando;

em princípio, em colocar
o David Luiz do volante.

Mas, dependendo do que
acontecer nos jogos, dos
resultados que teremos,
ele pode fazer esse papel
e proteger mais a defesa",
falou o treinador, que não
confirmou o time para a
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GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

Coi. Tlme

CLASSIFICAÇÃO • TURNO

P J V E. D GP GC SG A%

:t!'.JIQ1iIlJ),(ilifI
.. :3"�_
.tP�

g�
eo�
1��
S'lI"an�
fl'1/.lIJ)J
:W�

:tl��ID!i®
:U'�
W�

14"�
W��f:19

W_�
-�J�__""
W�
W�

:1:2 !$ .,. @ :1 ti :a.á!

� !$ Jíl @ )!,ilil
. \6':a

1Ql !$ Jíl ((il :2'� ':a �
1Qlfi:a11íl2��:1

95�11íl:2��@

:8!S2:2:lL� 1:J1.

1!S2:J1.2�:aI1íl41

1,521.:2 á! ��:JI.,41

1 !S :2 :1 2 !5 �..,:1 '4'1
'1!5:2:1 2 4 !s�j,41

l' !ti :2.:a 2 tiÍ � �2 4'1
.� !5 :a Jíl :a !S !S @ �
!S!S:12 2,4 4@ �
!S!S:a:2:2404i1ll�

!S !S ,:JI.:2 2!!5 á! ��,�
4 I-l''''� '_"'!il

,�"ffr�"""14 !S :lL:f, ':a � ;W..;j '21
�:&ti.:a1!7�41.

20' ABC 2 5 O 2 3 3 10 -7 13

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

estreia na Copa das Con

federações, contra o Ja

pão, no domingo,
.

"Temos jogadores com
microlesões. Vamos es

perar três ou quatro dias

'para saber se a gente vai

contar com todos", disse

Felipão. O técnico se quei- .

xou da forma como os ad-:

versários jogam contra a

Seleção Brasileira.
O Brasil estreia )10 pró

ximo dia 15 de junho na

Copa das Confederações,
contra os japoneses.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

Classificados para a Ubertadores

-RebaixadOs para a série B

Lanterna do campeonato

CAMPEONATO BRASILEIRO· SÉRIE B
6"RODADA

1.116
19h30 - Oeste x São Caetano

19h30 - Chapecoehse x Pa)Sandu·PA·
19h30 - Ceará x Figueirense
19h30 - Guaratinguetá x JoinviUe
19h30 - Sport x Bregantíno
21h50 . Boa Esporte x ABC
21h50 - Avaí x América-MG
21h50 - América-RN x Palmeiras

21h50 - Paraná Clube x f>SA.
21h50 - Atlétioo-GO x lcasa

Rebaixados para aSérie C
Lanterna do campeonato

TERÇA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2013

Felipão pode fazer novas
mudanças na Seleção

S'RODADA
Criciúma o x 3 Flamengo
Cruzeiro 2 x 2 Internacional

Vasco 1 x 1 Bahia

5 :5 er
Connthians O x O Portuguesa
Ponte Preta O x 2 Botafogo

:s .\li fi1 Auminense 2 x 1 Goiás

-4 -4 7!§
Vitória 3 x 2 Atlétieo:PR
Coritiba 1 x O Náutico

ai) !li !5.\lI

16 ill! 5.\l1 12/6
19h30· Santos x Atlético-MG

2 5 58 22h - Grêmio x São Paulo

.\lira 58
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MOWAPRESS

Caso Breno

Atleta pode
ser solto

J�
CORINGA Repetindo o sucesso de 2002, David
Luiz pode ser o novo Edmílson na Família Scolari

O zagueiro Breno, do

Bayem de Munique, preso
desde julho de 2012, estaria

em conversas para ser solto

e pode dar sequência a sua

carreira de jogador de fu
tebol. O atleta de 23 anos,

revelado no São Paulo, foi
condenado a três anos e

nove meses de prisão por
ter incendiado a própria
casa, em setembro ele 2011.
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