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CSM treina forte
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. Jogadores querem manter a boa campanha na Liga Futsal. Equipe está reforçada para o jogo de sábado na Arena. PÁGINA 2�
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Saúde

Hospitais
integrados
Unidades do São José,
Jaraguá e Padre Mathias
Stein terão as vagas
compartilhadas para
facilitar o atendimento.
PÁGINA 19

Jataguá99
Moradia é
incendiada
Rapaz de 25 anos é

apontado pelo irmão mais .

velho como o principal
suspeito de botar fogo na
casa recém reformada.
PÁGlNA20

Economia

indústria dá
uma aquecida
o setor produtivo.
catarinense reagiu no mês
de abril é apresentou uma
alta de 5,2% no faturamento.
LOURIVAL KARSTEN, PÁGINA 1.8

• \1'\\w.ocponline .com.ln • 47 21 06.ll) 19

Dnit confirma novas obras
de melhorias na BR-280

SEGURANÇA Trabalhos na recuperação do trecho que vai do Posto MarcoUa, em
Jaraguá do Sul, até a divisa com Corupá, devem começar dentro de dois meses. Serviços
incluem a rotatória nos acessos aos bairros Ribeirão Cavalo e Nereu Ramos. PÁGINA 8
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DO LEITOR

Uma laraguá do
Sul mais humana

A mobilidade urbana e acessibilidade tornam-se um gran
.L\de desafio, quando a opção pelo automóvel, em função
da precariedade do transporte coletivo, está praticamente pa
ralisando o nosso trânsito. Há desperdício de tempo, de com
bustível, ocupação do espaço público, além de contribuirpara.
a poluição atmosférica, prejudicando omeio ambiente.Amó
bilidade urbana consiste na liberdade de deslocamentos, sem
barreiras, de pessoas e bens a todas as atividades essenciais
da nossa cidade. Isso significa que deveríamos ter facilidade
de se locomover para o trabalho, para o lazer e para qualquer
outro lugar que tenhamos vontade ou necessidade de estar

mos, independentemente do tipo de veículo utilizado.
,A acessibilidade resume-se na possibilidade e condição

do idoso, da pessoa com deficiência ou com mobilidade re

duzida de acessar, com segurança e autonomia, as edificações
públicas e privadas através de rampas, a locomoção pelasvias
públicas com calçadas adequadas e mantidas corretamente,
acesso a transportes e aos meios e sistemas de comunicação.
Isso, também, significa que uma cidade mais humana deve

proporcionar condições para que as pessoas tenham garan
tida a sua participação na sociedade, com igualdade de con

dições, o que não se viabilizará em um ambiente inacessível,
C01110 o que a nossa cidade tem apresentado. Para que Jara-

.

guá do Sul se torne uma cidade mais humana é necessário
e importante envolver todos os segmentos organizados e o

'

.

setorpúblico, numa espécie demobilização com planejamen
to de ações a curto emédio prazo e com uma visão futurista,
porque a nossa cidade não pode parar.
a cidadão comprometido com a qualidade de vida deve

começar pela sua casa, cuidando bem daquilo que lhe per
tence e pelo bem coletivo.A administração pública tem que
estar no comando, proporcionando a mobilidade e a aces

sibilidade a-todos os munícipes, adequando todas as edifi

cações públicas (começando pelo gabinete go prefeito no

andar térreo), emitindo habite-se somente para as edifica

ções que cumprirem a legislação, aprovando loteamentos
que reservem áreas para o lazer da comunidade, etc...etc.

•AntonioMarcos de Souza

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

parae redacao@ocO/Teiodopovo.com.br

Serviço
Conselho Tutelar
sem'atendimento

"

<

o Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul não vai
atender ao público hoje. A estrutura terá apenas'
expediente interno. Os servidores farão estudos
de casos e estudos de leis. As denúncias ou pe
didos de orientações deverão ser encaminhadas

'

.

ao e-mail conselhotutelar@jaraguadosul.sc.gov.
br. Em caso de situações emergenciais, como'

violência físicá e abuso sexual, a população e as

instituições devem procurar atendimento dire
tamente na Delegacia de Proteção à Criança e ao

Adolescente, no telefone 3370-0331.

COMENTÁRIO

Tentativa inútil
A revista custa R$ 0,99, recebo
l"\a semanalmente, chama-se
Viva. É vendida como pão quen
te, leitura rápida, fuxicos de todo

tipo, resumo de novelas, dicas de
saúde, peso, cabelos, essas coisas.
Fui indo, página por página, dei
de cara com este título: - "Quanto
custa ter cara de rica". Interessou

me, afinal, sempre gostei de saber
da vida dos ricos, mas o que mais
me interessa é estudar os dois ti

pos de ricos que encontramos pe
las esquinas: o rico de dinheiro e o

rico de cabeça. As duas coisas não
andam juntas, é muito raro.

Li o tal artigo - Quanto custa

ter cara de rica - e'foi como se eu
.

nada tivesse lido, tenho juízo fir
mado sobre ter cara de rica, rico
ou pobre. Não é fazendo o cabe-

LUIZ CARLOS PRATES

10 em salões caros ou vestindo

roupas de. grife que uma pessoa
vai ter cara de rica, daquele tipo
de rico que encanta: o rico por
dentro. Quando a pessoa tem

dinheiro mas' é pobre por den

tro, sem luz, gestos e hábitos de

mendigo, de nada lhe vai adian
tar o dinheiro no banco.

Já disse que a pessoa que tem

luz, alguns dizem carisma, mas é
mais que carisma, é luz mesmo,
quem tem essa luz brilha. E mes

mo que esteja debaixo da ponte

e vestida de andrajos, brilhará.
Aquele brilho que não sabemos
de onde vem, mas que vem ...

Encanta, faz-nos dar um pas
so atrás de admiração. Não, de
nada adiantam as boas roupas, o
bom cabeleireiro, de nada adian
'ta parecer rica sendo pobre por
dentro. Essa pobreza transpira,
aparece por sobre as roupas.

Quantas vezes já disse aqui
que amelhor riqueza é a da cabe

ça, dos gestos apurados, das pala
vras educadas pela naturalidade,
do gosto refinado pelo sangue das
veias e não pelos produtos da in
dústria cosmética? Ser rica, rico,
não é para. qualquer um, para
quem quer, é para quem pode. E
esse poder não vem do dinheiro,
vem dos mistérios do berço.

Miami que ganhou esse prêmio, semana passada, dona
GloriaMackenzie. Se eu tivesse que lhe dar um conselho,
diria: - Queime todo o dinheiro, senhora. Dê a uma insti
tuição de saúde, faça o que quisermas não deixe para os

urubus, filhos e netos. A "urubuzada" vai-lhe infernizar a
vida e, silenciosamente, lhe desejar que apague a vela da
vida. Queime tudo, não deixe nada para os urubus.

• Falta dizer'
Volta � meia os jornais noticiam que um jovem sofreu

mal súbito e morreu durante ou após umabalada. Exames
toxicológicos revelam overdose... Nunca a vítima estava

sozinha, o que significa dizerque os "tais" amigos sãomes
mo é amigos da onça. Hoje o grande perigo são os "ami

gos", os pais precisam dizer isso aos filhos. Não dizem, os
otários mandam, quando mandam, é abrir o olho com os

estranhos. a perigo são os "amigos". Da onça...

• Manchetes
Ouça estas duas manchetes internacionais: - "Algu-

, mas meninas gostam de ser estupradas", diz juiz israe
lense. Ele disse isso durante um julgamento de estupro
de umamenina de 13 anos atacada por quatro palestinos.
A outramanchete: - "Candidato iraniano ao governo diz

quémulher não deve trabalhar fora, só dedicar-se à ma
ternidade". Eu queria esses dois naminha "delegacia", A
prinÍeira lição deles seria conjugar o verbo "ranger" - de

ranger dentes - na primeira pessoa do' singular. Depois,
se lhes sobrassem condições, seriammandados para um

dentista, prótese total ... Porcosmachistas.

.Azar
Ganhar 590 milhões de dólares, bem .mais que 1 bi

. lhão de reais, aos 84 anos não é sorte, é um baita azar.

Foi o que aconteceu com aquela senhora americana de

�ajudar
Bazar em centro
educacional

LÚCIOSAssr

III,AGENtAÇÃ.O LtTERÁR,fA
Os estudantes envolvidos no projeto "Asas da Imaginação", da Unimed

Jaraguá do Sul, foram desafiados a montar uma apresentação artística,
baseada na leitura de textos do escritor Carlos Schroeder. E o palco para
essa demonstração não poderia ser outro do que o da Feira do Livro, na
scar, O projeto envolveu 720 estudantes das escolas: Anna Tõwe Nagel,
Ribeirão Cavalo, Machado de Assis, Albano Kanzler, Rodolfo Dornbusch,
Atayde Machado, Santo Estevão e Padre Alberto Jacobs:

r

O tradicional Bazar da Pechincha,
realizado no Centro de Educação In
fantil Carlo' Andrei Emmendoerfer

segue até hoje na unidade escolar,
localizada na Barra do RioMolha. No
local são comercializados. roupa para
adultos e crianças, além de sapatos,
bolsas e artigos de decoração. Tam
bém serão feitos sorteios de bicicle
ta, brinquedo, cafeteira, torradeira e

aparelhos grill e DVD. a valor arre
cadado será usado para aquisição de

brinquedos para as crianças do cen

tro educacional. O bazar está aberto
das 7 às 18 horas. o-endereço da uni
dade éAdolfPutjer, 85.
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EDITORIAL

Fundopara reforçar
• •

os uuestunenios
presentação política na Assembléia do

deputado Carlos Chiodini (PMDB). Esse
ponto favorável pode direcionar recursos
para atender algumas demandas 'neces
sárias para as cidades do Vale do Ita

pocu, principalmente nas áreas de saúde,
educação e infraestrutura.

A proposta do governo do Estado em

1"\canalizar dinheiro para as prefeituras, .

através do Fundo Estadual de Apoio aos

Municípios (Fundam), serve de amparo
às administrações que estão com as con

tas apertadas e sem recursos para investi
mentos. Os valores serão canalizados pelos
deputados estaduais. Eles terão o' direito
ao uso de um total de R$ 132 milhões. O
valor será dividido entre os 295municípios
do Estado. A previsão é que cada um dos

44 parlamentares tenha disponível R$ 3
milhões a serem repassados às prefeituras.

Desde que não seja usado apenas Para o governo do Estado, contar

para atender os interesses eleitorais dos com esse dinheiro também ajuda revigo
deputados, esse fundo tem uma grande rar o caixa, num ano em que o limites de

importância para ajudar no encaminha- investimentos estão cada vez mais redu
mento das obras e serviços nas cidades zidos. Os prefeitos têm de ficar atentos a

que convivem com a falta de verbas para _

essa liberação para ter garantias de que
os investimentos.básicos. esse fundo seja canalizado ao benefício

A região de Jaraguá do Sul tem a re- dos seus municípios.

"
Contar com esse dinheiro também

ajuda revigorar o caixa do Estado.

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

de. inteim responsabilidade de seus autores .

�J O COITeio do Povo utilizapapel produzido apartir de
fontes renováveis presenxmdo asflorestas no mundo.

Recicle a informacõo. Passeestejornalpara outro leitor.

Educação
Bolsa para estudantes da Católica SC

As inscriçõespara aBolsaProestudante daCatólicadeSantaCatarinaemJaraguádo Sul seguem
até o dia 16 de junho para os candidatos inscritos noVestibular de Inverno da Instituição. Ela deve
ser feita depois da inscrição noVestibular de Inverno 2013. Os documentos comprobatórios e o for
mulário de inscrição estão disponíveis no endereço eletrônico www.catolicasc.org.brjacadernicosj
bolsas, onde também está o edital com as informações sobre o Programa de Bolsa Proestudante.
Os interessados devem apresentar até o dia 17 de junho os documentos solicitados no edital, dire
tamente no Centro Universitário da Católica SC, no Setor de Bolsas de Estudo (BlocoA), das oh às
12h e das 13 às 22h, de segunda a sexta. Abolsa pode ser de 30% ou 50% no valor da mensalidade.

Aprendizado
Curso de redação de atas

A União Jaraguaense de Associações de Moradores de Bairro (Ujam) pro
move na próxima segunda-feira um curso de redação de atas. A qualificação é
voltada para as pessoas integrantes das associações de bairros de Jaraguá do Sul.
O evento é gratuito e será realizado na sede do Sindicato dos Trabalhadores do

Vestuário, a partir das 191130. O local fica na Rua Francisco Fischer, 60, Centro.
-

"

lOTERAS
. LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 917
01 - 02 - 03 - 04 - 05
06 - 11 - 13 - 14 - 1 7
19-20 21 -22-24

QUINA
SORTEIO Nº 3217
40 - 61 - 62 - 63 - 71

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04770
1º '12.475 250.000,00
2º 54.075 17.100,00
3º 55.722 16.600,00
4º 78.291 16.100,00
5º 52.247 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1502
06 - 22 - 43 - 51 - 52 - 57

Se a oferta não acompanhar
/ a alta do consumo, o

crescimento econômico
será limitado e a inflação

subirá, como tem ocorrido

recentemente no Brasil.

Ricardo Amorim, economista em

artigo publicado na revista IstoÉ.

�
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Feira conta com o "Espaço dos Autores", é uma área especial para.que os escritres apresentem as novidades literárias

UM ESPAÇO PARA AS
NOVASOBRAS

Lançamentos e sessões de autógrafos são atrações di.árias na 7ª edição do evento de Jaraguá do Sul

FEIRADO LIVRO

Todos os dias da semana, du
rante dez horas, os estandes

da Feira do Livro permanecem
abertos e colocam as pessoas
em contato com o universo lite-

. rário, Mas, no coração da Feira,
há um lugar que proporciona a

relação direta entre o leitor e o

escritor. Esse é o objetivo do Es

paço dos Autores. Até domingo,
esse local deve registrar cerca

de .20 lançamentos e sessões de

autógrafos.
Autores de Santa Catarina e

São Paulo, além dos convidados

especiais, já passaram pelo estan
de para conversar com o público.
Na noite de amanhã, o destaque
será para o jornalista Claudionei
Fernandes. Ele lança "Aquele

que conta a história". Escrito em

2009, o título deriva da mono

grafia que Fernandes produziu
.

. na faculdade de Jornalismo.
"A minha intenção era fazer

o paralelo entre o jornalismo e a

literatura. Na literatura.os escri
tores são um pouco mais corajo
sos. Acredito que essa narrativa
pode ser usada no jornalismo",
explicou .. Para compor o livro,
Fernandes resgatou a história

que contou quando trabalhava .

na sucursal de umjornal em Ja

raguá do Sul.
Em 2012, o livro de Fernan

des teve o projeto aprovado no

mecenato de Joinville, mas o

lançamento será na Feira jara-
.

guaense. "Costumo dizer que,

comecei a contar histórias em

Jaraguá do Sul, então tenho
uma relação muito próxima com
a cidade. Eu conversava com

pessoas e contava' as histórias
.

daqui", disse o jornalista, que
mora atualmente em Joinville.

"Aquele que conta a história"
será lançado no Espaço dosAuto
res, às 18h de sábado. No evento,
Fernandes espera conversar com

o público sobre a obra e' a relação
com a cidade. "E o livro também
faz uma provocação: para que as

pessoas compartilhem suas his

tórias", ressaltou o jornalista"
Segundo o idealizador da

Feira do Livro, Carlos Henrique
Schroeder, o Espaço dos Autores
dá oportunidade para qualquer

escritor que queria divulgar sua
publicação. No caso de Fernan-

.

do Bastos, autor de "Teofania", o
evento será de sessão de autógra
fos, pois o título foi publicado em

2009. No livro, o escritor e car

tunista do jornal O Correio do

Povo, discute sobre as diferentes

crenças, a partir da história das

religiões e da filosofia. "Pretendo
falar com o público sobre a im

portância da obra. É um romance,
mas um romance que traz muito

conhecimento", afirmou. Bastos
estará hoje na Feira, às 20h.

Os autores interessados em

usar o espaço, mas que não se ins
creveram com antecedência, ainda
podem agendarum horário com os

monitores da Feira do Livro.

KELLY ERDMANN

TÍTULos.LANÇADOS
NA 7élFEIRA DO 1.lVRO

DIVULGAÇÃO

'1 'Aquele que conta a história,'
de Claudionei Fernandes

• 'Labirinto de nomes',
de Elyandria Silva

• 'Preciosidades', de Eliana

Aparecida Quadra Corrêa
• 'O nome dele era Pedro',
de Célia Biscáia Veiga

• 'A Naneara e a busca por
Paititi', de Lilian Cristina Peixe

• 'Diário virtual', de
Robert Brotzke

• 'Céu, inferno e outros lugares',
de Eduardo O. Carvalho

• 'Por detrásdos meus cílios',
·de Keti Sarem Scott

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PROGRAMAÇÃO DE HOJE
• 9h - Abertura dos estandes
• 9h15, 10h, 14h15 e 15h - Entre a Espada e a Rosa - Maratona
de Contos Sesc - Grupo Teatral Fio de Ariadne (Joinville) .

Grande Teatro. Duas mulheres aguardam o público para contar

algumas de suas histórias prediletas. Entre uma história e

outra, em meio a cheiros e bordados, elas recordam momentos

importantes de suas vidas, expõem seus afetos, tecem laços.
Trazem à tona personagens como leões, unicórnios, reis e

princesas, presentes no universo fantástico de Marina Colasanti.

Recomendado para maiores de 12 anos.

• 19h - Mostra de Cinema Nueva Mirada - Pequeno teatro. Max

envergonhado - Dinamarca, 2008, legendado. Max vive os

conflitos típicos dos adolescentes. Sente vergonha do modo de

ser da mãe, sofre para ser aceito entre os colegas da escola e
.

sente dificuldades de se aproximar de Ofélia, uma menina que,
como ele, tem problemas com sua família.

• 20h - Sessão de autógrafos do livro "Teofania" e bate-papo com

o autor Fernando Bastos· Espaço dos autores

• 21h - Encerramento das atividades

AMÁGICAREVELADANOS IJVROS

Na Feira do Livro, a magia
acontece também fora das pá
ginas. Em frente aos olhos do

público, Franco do Vale faz
cartas aparecerem na boca,
quadrados de espuma surgi
rem em mãos alheias e ma

nuseia bolhas de sabão sem

estourá-las.
"O que eu mais gosto é o

fascínio que a mágica exerce

sobre a criança. Elas chegam
aqui e, rápido, eu consigo bo
tar um sorriso nelas", revelou
Vale. Na pequena barraca ins
talada no centro da feira, o má-

gico atende aos inúmeros pedi
dos de curiosos e comercializa
o DVD e os cinco livros que já
escreveu. Ele estima que tenha
vendido cerca de 300 exempla
res de sua primeira publicação,
lançada há 14 anos.

"Me sinto privilegiado por

que sinto que faço o que gosto",
disse o mágico com 31 anos-de
carreira. Natural de Criciúma,
ele viaja ao lado da esposa por
várias regiões do Brasil e mora
num motor-home. No roteiro
mais recente de eventos literá
rios estão as cidades Belo Ho-

IJTERATURA SOBRE RODAS

Os moradores de Jaraguá do
Sul têm uma opção alternativa

pata sair da feira com mais li
vros namão. O ônibus do Proje-.
to Casulo, da Biblioteca Pública

Municipal Rui Barbosa, está es

tacionado em frente ao Centro

Cultural e recheado de títulos

disponíveis para empréstimos.
O objetivo do Casulo é esti-

Ônibus do
Projeto Casulo
se transformou

numa

biblioteca
itinerante

para atrair o
interesse à .

leitura

rizonte, Recife, Maceió, Floria
nópolis e Gramado. Na Bienal
do Livro do Rio de Janeiro, que
acontece de agosto a setembro
deste ano, Vale lançará oficial
mente seu quinto livro, "Mági
cas Reveladas".

Me sinto privilegiado
porque sinto que faço
o que gosto."
Franco do Vale,
mágico

Apresentações de mágicas de Franco do Vale chamam a atenção e divertem os visitantes

mular os estudantes a frequen
tarem a biblioteca da Cidade.
Nas estantes, dentro do ônibus,
há livros que compõem parte
do acervo disponível na sede,
na Avenida Getúlio Vargas.
Desde o início do evento literá

rio, a biblioteca já conquistou
36 novos cadastros de leitores
e emprestou 41 livros. "É um

bom número. Mas estamos lá
como uma forma de incentivar.
Temos o livro de visitas o qual
estimamos que, no mínimo,
cem pessoas não assinaram",
estima Josemeri de Souza Co

elho, chefe da biblioteca.
Após a Feira do Livro o Ca

sulo deverá visitar um bairro a

cada quinze dias.

Estamos contratando pessoas

com deficiência e beneficiários

reabilitados da Previdência Social-.

Passe no RH do Posto Mime Matriz em

horário comercial, deixe seu currículo

ou preencha a ficha de inscrição.

(
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Resultado da
insalubridade

EDUARDO MONTECINO

. � .

murucipios
Com a aprovação do

Fundo aos Municípios pela
Assembleia Legislativa, o

governador Raimundo Co
lombo (PSD) pretende ini
ciar a liberação de recursos,
ao todo são R$ 500 milhões

disponíveis para as Pre

feituras, ·ainda em junho.
Cada deputado terá direito
a indicar onde R$ 3 milhões
devem ser aplicados. Nos

próximos dias, o deputado
Carlos Chiodini (PMDB)
deve anunciar sua escolha.

o levantamento realiza
do sobre o último laudo de
insalubridade dos servido
res municipais deve ter o

prazo para término prorro
gado. Se confirmado, o re
sultado deve ser divulgado
somente em agosto.

Socorro aos

Bessa na Comissão
Supervisor do DNIT, Antonio Bessa, compareceu à reunião ontemna Comissão da BR-280.

Prometeu que os entraves ambientais para duplicação serão superados nas próximas semanas. O
problema é que até hoje tantos prazos já foramdados e�dos que ninguém acreditamais em nada.

. Depósito público Mudanças na SDR
Barbosa em seDando sequência aos trabalhos que

devem culminar com a implantação de
um espaço público para destinação de
bens e imóveis inutilizados, foi oficia
lizada uma Comissão na Prefeitura de

Jaraguá do Sul. O grupo vai avaliar qual
a melhor alternativa.

Segundo o presidente do PSD,
Carione Pavanello, o ex-vereador
Lorival Demathê será nomeado na

<' próxima semana como diretor geral
da Secretaria Regional. Já Valério
Verbinen deve compor o governo
de Lauro Fróhlich.

A Fiesc recebe na próxima sexta

feira á tarde o presidente do Supremo
Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. O
ministro dará palestra sobre o Poder Ju
diciário aos empresários catarinenses.

< Medalha de honra
Deve ser lido em plenário na próxima semana

projeto de autoria do vereador Eugênio Juraszek
(PP), que institui a medalha.de honra Geraldo Wer

ninghaus, o prefeito e empresário que ficou na histó
ria do município. A homenagem será concedida para
marcar feitos heróicos. Geraldo era considerado um
campeão não só nos negócios, mas também nas ur

nas, vencendo em apenas quatro anos as três eleições
que disputou. Em 1992, foi o vereador mais votado
e em 94 conquistou vaga na Assembleia Legislativa,
onde ficou até ser eleito prefeito, com discurso de di
minuição do.peso da máquina pública e maior capa
cidade de investimento.

Menos, bemmenos

Informações preliminares dão conta que este ano

Jaraguá do Sul não receberá o curso preparatório gra
tuito para o vestibular da UFSC. Omotivo alegado seria
a falta de.local para as aulas. Como assim? Parece uma

jornalista de revista nacional que veio cobrir o UFC e re

clamou que o município não tem lugar para. almoçar no
domingo que não seja o shopping. Menos, bem menos.

www.gumz.com.br
(47)3371-4747

Consultoria Empresarial
CRC/SC. 008269/0

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978
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EM FOCO
Vereador João Fiamoncini (PT) se·
posiciona contrário à proposta de
construir a nova sede da Câmara
em terreno anexo à Prefeitura. "No
futuro pode haver algum tipo de

constrangimento. Mas que precisamos
de um novo prédio não há dúvidas".

• • •

Lauro Frõhlich (PSD) diz que respeita
a decisão da bancada-ao PMDB na

Câmara, que votou contra a criação
da Secretaria de Gestão, que acabou
aprovada pela base governista. Porém,
o prefeito ressalta que entre as maiores
incumbências da pasta está justamente

fortalecer o caixa. Só de impostos
atrasados, o município tem R$ 14

milhões para receber.

• • •

José Olívio Papp deve assumir a
Secretaria de Gestão no início do

próximo mês. O ex-secretário de
Fazenda de Jaraguá do Sul está
na Europa, onde acompanha

toda a movimentação.
• • •

Prefeito de Corupá, Luiz Carlos
Tamanini (PMDB), espera garantir
através do Programa Juro Zero, do

Badesc, pelo menos R$ 1 milhão para
pavimentação das ruas centrais.

Descentralização
Decreto assinado pelo prefeito Die

terJanssen (PP) estipula que a ordena

ção de despesas, até o montante de R$
100 mil, é de responsabilidade exclusi
va de secretários e presidentes de fun

dações e também que cada pasta deverá
ter servidores responsáveis pela fisca

lização direta dos atos. A norma ainda
ressalta a responsabilidade da chefia
pelo cumprimento das leis e probidade
administrativa.
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·POI1TICA
Servidores dizem
não àparalisação

Governador do ruo Grande do

Sul, Tarso Genro (PT), lançou nesta

semana uma nova ferramenta para

que a sociedade possa acompanhar
as obras públicas. O 'Olho nas Obras'
foi criado pelo Gabinete Digital, que
vem aos poucos promovendo uma

mini revolução no setor. A novidade

funciona, na prática, como uma es

pécie de Facebook das obras, através
dela é possível receber informações,
questionar os secretários, comparti-
.lhar, curtir e criticar.

SEXTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2013

Os servidores públicos municipais de

Corupá decidiram, em assembleia na noite
de quarta-feira, pela não paralisação da

categoria. A possibilidade de greve havia
sido levantada depois que a Câmara de
Vereadores aprovou o projeto de reajuste
salarial de 2%,de autoria do Executivo,
contrariando a proposta do Sinsep (Sindicato dos

Servidores Públicos Municipais de Jaraguá do Sul
e Região) de 7,16% de aumento, conforme inflação
do período. Segundo o presidente do sindicato,
Luiz Cezar Schôrner, os servidores decidiram que
o melhor caminho no momento é a mobilização
junto à sociedade e ao governo, durante todo
mês de junho, para que o prefeito, Luiz Carlos
Tamanini (PMDB), elabore novo projeto,
concedendo um reajuste maior. Schõrner diz que
a categoria está confiante na nova negociação,
já que a promessa feita por Tamanini foi que,
com o aumento da arrecadação, será possível
reavaliar o índice. O argumento do Executivo
para o reajuste abaixo da inflação é de que o

caixa está comprometido, mas a previsão é que
o quadro melhore no segundo semestre. Uma
nova assembleia da categoria será marcada para
meados de julho. Até lá, o Sinsep vai continuar
tentando sensibilizar o Executivo. "Todos os

dias estamos tentando conversar com o

prefeito, mas só conseguimos falar com
o procurador", lamenta Schõrner.

Nacional em julho
9 presidente nacional do PMDB,

senador Valdir Raupp (RO), anun
ciou que só vai convocar reunião da
comissão executiva nacional do par
tido em julho. Antes o parlamentar
pretende concluir a rodada de reu

niões das comissões estaduais. Em

Santa Catarina, a convenção está
marcada para o dia 29 de junho. Rau
pp substitui o vice-presidente Michel

T�mer na presidência do partido.

Gabinete

digital no RS

As indicações
Com a nomeação de Adernar Gonzaga para o

cargo de ministro substituto do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), dois ex-advogados do núcleo jurí
dico da campanha de Dilma Rousseff em 2010 pas
saram a-compor a Corte que organizará as eleições
de 2014. A outra ex-integrante da equipe de Dilma
indicada para o TSE é Luciana Lóssio, efetivada no
órgão em fevereiro.

Carvalho convocado
PenitenciáriaA 'Comissão de Agricultura da Câmara dos Depu

tados aprovou a convocação do ministro da Secre

taria-Geral da Presidência da República, Gilberto

Carvalho, para explicar os conflitos e a dificuldade do

governo em solucionar demarcações de terras indíge
nas no país. Como se trata de uma convocação, o mi
nistro não pode se recusar a prestar esclarecimentos.
A data da audiência ainda será agendada.

Piquenique
noSenado

O presidente do Senado,
Renan Calheiros (PMDB
AL), minimizou ontem o

edital que prevê gastos de

R$ 375 mil para abastecer

por um ano o 'lanchinho' dos
senadores. Renan disse que
prefere viver com a "contra

dição da transparência" a

esconder informações. Entre
outras coisas, o edital prevê a

. aquisição de-doismil pacotes
·de biscoito, oito mil frascos
de adoçantes e 4.800 quilos
de presunto e queijo. Os gas
tos com o lanche dos sena-

.

dores e seus convidados têm
custo mensal previsto de R$
31,2mil.

Paulo Lopes, Pescaria Brava e a região da Grande
Florianópolis são os locais avaliados pelo governa
dor Raimundo Colombo (PSD) para abrigar a nova
penitenciária de Santa Catarina. O déficit de vagas
no sistema prisional do Estado chega a 5,5 mil.

---_&"� .,�12:
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Ob-ras do Crema em dois meses\�-

BR 280 Trecho do

Posto Marcolla, em

Jaraguá do Sul, até.
C?orupá vai receber
acostamento, rotatória
no km 74, e revitalização

Verônica Lemus

A s obras do Contrato de Res

.1"'\tauração e Manutenção de
Rodovias Federais (Crema 2) do
trecho da BR-280 que vai do Pos-
to Marcolla, em Jaraguá do Sul,
até a divisa com Corupá, devem
começar dentro de dois meses. .

-

Licitadas em fevereiro, as obras
incluem a construção do acosta

mento da rodovia e da rotatória
no km 74, no ponto de acesso aos

bairros Ribeirão Cavalo e Nereu

Ramos, além de outrasmelhorias.

A notícia foi dada na manhã
de ontem 'pelo supervisor do Dnit
(Departamento Nacional de Infra
estrutura e Transporte), Antonio
Carlos Bessa, durante a primeira
reunião oficial da Comissão Es

pecial da BR-280, da Câmara de
Vereadores.A comissão, reativada
na atual legislatura pelo vereador
Pedro Garcia (PMDB), tem como

objetivo acompanhar e propor
melhorias para a rodovia, no tre

cho compreendido entre a divisa
de Jaraguá do Sul com Guarami
rim até li divisa com Corupá.

Segundo o supervisor do Dnit,
as empresas vencedoras da lici

tação para as obras do Crema 2,
Mafrense e Empo, de Curitiba,
têm o prazo de seis meses, após a

licitação, de carência contratual.
Em agosto, o prazo se encerra e

as obras devem começar de fato
no local, que já está recebendo os

primeiros preparativos, como a

limpeza de terrenos. O contrato é
de cinco anós, sendo que os dois

primeiros anos são para a execu

ção é conclusão das obras, e os três
seguintes são paramanutenção.

Além disso, o Crema 2 tam

bém irá fazer a'substituição dos
bueiros no km 75 e acrescentar

mais uma tubulação no bueiro
do ponto que dá acesso ao bair
ro Estrada Nova. Segundo relato
da comissão, o km 75 apresenta
erosão em grande profundidade,
que estaria danificando o asfalto..
e pondo em risco a segurança de

quem passa pelo local.

DNIT Entr� as obras previstas está a construção de acostamento nas proximidades do Posto Marcolla

Vereadores apresentam outras reivindicações
Aproveitando a presença do

supervisor do Dnit, António Car
los Bessa, os vereadores apresen
taram outras reivindicações, A
falta de segurança aos pedestres
que precisam transitar na via ou

atravessá-la foi um dos proble
mas discutidos. Dentre as pro
postas apresentadas ao supervi
sor, Bessa se comprometeu com o

pedido de implantação de tachões
na redovia, no km 73 até a Meta

lúrgica Hame. Já sobre o pedido
de construção de uma ilha de

proteção na lombada eletrônica
antes do acesso para a Católica de
Santa Catarina, Bessa pediu aos

vereadores que encaminhem ao

Dnit ajustificativa da necessidade
da estrutura no local.

Além dos integrantes da comis
são, PedroGarcia, Josimar de Lima
(PSDC), Arlindo Rincos (PP), Je
ferson Oliveira (PSD) e Jair Pedri

(PSDB), também participaram da
reunião o presidente da Câmara,
JoséOzório deÁvila (PSD), o vere
ador Eugênio Juraszek (PP), além

do diretor de Trânsito da Prefeitu

ra, Rogério Kumlehn. Represen
tando a Prefeitura de Schroeder,
esteve presente Rudibert Tank.

Da comunidade participaram
os presidentes de associações de
moradores dos bairros Nereu Ra

mos, Danilo Possamai, do Braço
Ribeirão Cavalo, Paulo Sérgio de

Oliveira, do Estrada Nova, Pedro
Paulo Bernstein, do Ãgua Verde,
Charles Salvador, e o síndico do
Condomínio Dante Minel, Clenil
son José Lopes.

ME:LHORIJiS Estado assumiu o compromisso de
revitalizar o trecho entre Guaramirim e Jaraguá

Duplicação
até o porto

A duplicação da BR-
280 também entrou na

pauta da reunião da Co
missão Especial. De acordo
com o supervisor do Dnit,
Antonio Carlos Bessa, até
o final de junho o Dnit deve
encaminhar para análise
do Ibama o projeto básico
definitivo da duplicação do
Lote 1, entre o Porto de São
Francisco do Sul e a inter

secção com a BR-lOl. "Não
acredito que o Ibama de
more para se manifestar, já
que eles têm acompanhado
todo o processo", avaliou
Bessa. O edital de licitação
para o lote rjá foi publicado
no Diário Oficial da União,
em 29 de maio. o resultado
da concorrência deve sair
no dia 26 de julho. Já os

lotes 2.1 � entre a BR-101 e

Guaramirim - e o Lote 2.2
- contorno rodoviário de

Jaraguá do Sul - já foram
licitados e o Dnit aguarda
a liberação da Licença Am
biental de Instalação (U),
para assinar as ordens de

serviço e autorizar o início
efetivo das obras. .

Edital do trecho urbano sem data
Deve ser lançado nos

próximos dias o edital
de licitação para contra
tação da empresa res

ponsável pelo projeto de

duplicação.do trecho ur
bano da BR-280, entre
Jaraguá do Sul e Gua

ramirim, porém não há
uma data confirmada.
No final demaio, a aber
tura do processo estava

prevista para ocorrer

até o dia lS de junho. A
pendência era a sansão
do governador Raimun
do Colombo, da lei que
autoriza a realização do

processo por meio do

Regime diferenciado de

Contratação (RDC).
A lei foi sanciona

da na última segunda-

feira e agora, de acordo
com a Comissão Per

manente de Licitações
do Departamento Esta
dual de Infraestrutura

'(Deinfra), estão sendo
realizadas alterações
da minuta da licitação,
que de livre concorrên
cia pública está sendo
adaptada para licitação.
via RDC. "Devemos en

tregar o texto da licita

ção para avaliação do
secretário na segunda
ou terça-feira da pró
xima semana. A partir
daí deve ser definida
a data de lançamento
do edital", concluiu o

presidente da comissão

permanente de licita

ção, João Paulo Paixão.

A partir da data de

publicação da licitação,
as empreiteiras inte
ressadas terão 30 dias

para apresentar as pro
postas e após a abertura
dos envelopes, outros 15
dias serão necessários

para assinatura da or

dem de serviço. A dupli
cação dos 8,6 quilôme
tros do trecho urbano
da BR-280 está orçada
em R$ 105 milhões,
que serão custeados
com recursos do pro
grama Pacto Por Santa
Catarina. Além da rea

dequação da pista, está
prevista a construção :

de 10 obras de infraes
trutura para o trânsito,
como elevados e pontes.
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Neue Heimat
completa 25 anos
CULTURA Grupo folclórico alemão tem 160 integrantes e

oferece aulas de dança, violão e cítara à comunidade

LÚCIOSASSI

ALÉM-MAR
IIka Mahnke
Schmidt

ínteqra o Neue
Heimat há 24
anos. Através
do grupo,
ela manteve

contato com

a Alemanha e

fez amigos

, Carolina Veiga

No dia 29 de janeiro de

1988, alguns jovens se

reuniram para realizar um so

nho antigo: formar um grupo
de danças alemãs. Desse en-

'

contra surgiu oGrupoNascen
te de Tradições Germânicas,
que estreou oficialmente dia

25 de julho, na Festa do Co

lono daquele ano. Em 2013,
o sonho daqueles 16 jovens
completou 25 anos, cresceu,

ganhou a companhia de outros
160 integrantes e se transfor
mou no Centro Cultural Neue
Heimat. A entidade, sem fins

lucrativos, está voltada à pre

servação das práticas e costu

mes dos alemães que escolhe
ram o Brasil como pátria.

Ilka Mahnke Schmidt, de
65 anos, integra o Neue Hei
.mat há 24 anos. De dançari
na passou a coordenadora do

grupo. Para ela é uma realiza

ção pessoal. "Estar no grupo
hoje é uma vida para mim.
Satisfaz-me completamente,
me realiza como pessoa", afir-:
ma Ilka. Foi por meio do Neue
Heimat que ela conseguiu
manter contato com a Alema

nha, fazer amigos nas terras

de além-mar e preservar o

idioma matémo. "Hoje tenho

15 amigos na Alemanha e re

cebo todos naminha casa. Por
conta desse intercâmbio, eu e

meu esposo já fomos cinco ve-
, zes para lá. Costumo dizer que

conheço mais a Alemanha do

que o Brasil", brinca.
Atualmente, o grupo ofe

rece à comunidade aulas de

violão, de dança alemã, de
citara e atividades de arte,
como artesanato para as

mães dos alunos, no Clube
de Mães. As participantes
aprendem a fazer bordados,
crochês, tricô e pinturas.

A entidade ainda oferece
os materiais utilizados pelas
mães na confecção das peças.
A partiéipação é aberta ao

público e a sede da entidade
fica na Rua Alberto Santos

Dumont, n? 800, no bairro
Vila Lalau.

Expressão alemã
no Brasil

Atualmente existem mais
de 160 grupos de tradições
germânicas distribuídos pelo,
Brasil. Segundo Ilka Mahnke
Schmidt devido ao trabalho'
realizadopor essas instituições
que a cultura alemã ainda é
fortemente marcada no país,
sobretudo nos estados do Sul.

"Na Alemanha eles ficam

surpresos com a quantidade
de jovens que temos partici
pando dos grupos de danças tí
picas, porque lá esses mesmos

grupos são compostos basica
mente por idosos", revelou.

Apenas em Jaraguá do Sul,
atualmente há quatro grupos
em atividade.

'
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Três velórios para um corpo
,A Indonésia é um arquipélago e é a maior

.1"\.nação muçulmana do mundo.' 70% da

população é muçulmana. Os outros 30'%,
basicamente são católicos. O cristianismo

predomina nas ilhas localizadas a leste
do país - próximas daAustrália. Mesmo
"catequizados", termo usado pela igreja
cristã, os povos dessas ilhas continuam com

muitos de seus rituais únicos. Aqui falo
dos funerais. Se entrar numa residência e

no meio da sala, encontrar sentado numa .

.

poltrona, coberto corri tecidos tingidos em
índigo, um morto, não se assuste. O corpo é
deixado sentado numa cadeira como as de

balanço numa posição de "altar" (sentado
de frente) para a família e visitantes que
trazem comida e dinheiro, cantam, choram
e falam com o corpo como se estivesse vivo.
Estranhos resolvem chorar mais alto do
que os donos do cadáver. Dentro de casa

o cadáver é mantido por cerca de uma

semana, às vezes muito mais. Com o clima

quente e úmido se imagina facilmente o

que acontece. No ar, para amenizar, um
cheiro similar ao de vinagre. Contudo
não faltam espanta moscas feitos da crina
dos cavalos, encarregados de manter
afastados os incômodos insetos. Quando
o cadáver permanece por dias. dentro de

casa, as mulheres da família espalham
sobre a sua pele os liquens e secreções
expelidos pelo cadáver. O objetivo é fazer
com que permaneça uma lembrança do
cadáver falecido.
Acreditam que o espírito do falecido deve c

ficar ali, em lugar privilegiado - na sala da

Clique animal

casa, até o dia
do seu segundo
velório, quando o

corpo e transferido

para uma tumba
no quintal da
casa. Quando
se mudam,
desenterram o

falecido e levam
o caixão junto
com a bagagem
para enterrarem
no novo quintal.
Quando o morto

é uma pessoa
do alto escalão

daquela sociedade
eles não o

enterram logo. O envolvem numa esteira e o

põem sob uma grande árvore. Deixam-no ali
para apodrecer e ninguém vai àquele lugar.
Não vão caçar nem coletar alimento ali.
Só quando a decomposição está completa,
colocam os ossos numa tumba.

Depois vem Q "velório final", que pode levar
meses ou anos para acontecer. O "velório
final" é uma cerimônia com festejos que
pode se estender de três dias a uma semana.

Depende do grau de importância daquela
família na sociedade. O tempo do corpo
dentro de casa, normalmente depende do
financeiro da família em adquirir os animais
que serão sacrificados durante os festejos
do "velório final". Búfalos, vacas, cavalos,
cabras, porcos, galinhas são sacrificados.

O búfalo é o animal de status e não pode
faltar. Quantomaior o número de búfalos,
mais rico e o cidadão falecido. Acreditam

que a alma desses animais purifica a alma
dos familiares que ficaram. Num velório

que participei, entre cabras e porcos, 14
búfalos foram sacrificados. A garganta do
búfalo e cortada e este fica a pular entre os

convidados - que eram centenas, até cair
morto. Quem é atingido por respingos desse
sangue, tem sua vida presente purificada.

"
o "velório final" é uma cerimônia

com festejos que pode se estender

de três dias a uma semana.

'VALENTE Gosta muito de brincar, super dócil
e sociável. Apesar da pouca idade, já sofreu
agressões e agora precisa um lar de respeito
para ser feliz. Tem 8 meses de idade, vacinado e

vermifugado. Para adotá-lo, entre em .contato com

a Clínica Amizade, no 3371-2340, ou 3275-1887.

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

, do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

ADOTE!
Mima e Preto (mãe e

filho) esperam por um
.'

lar com muito amor
e carinho. Preto tem

8 meses é castrado e

vermifugado. Tomou a

primeira dose de vacina.
A mamãe Mima também
é castrada. A preferência
é para.quem quiser
adotar os dois juntos.
Contato: Lisete, no 9625-
2028 ou 3372-1616 (em
horário cornerclal) ou
lisete.blanck@
hotmail.com

,VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2013

Aniversariantes

14/6
Adenor Koch

Ângelo F. Mello

Antônio Aurélio de Souza

Argentina K. de Almeida

Cláudia R. da Rosa
Claúdio Uller

Edson Hornburg
Edson J. Biehl

Fábio Eccel

Felipe W. L Pinto

Guilherme Garcia
Helena Hencke
Ilete Riegel Junckes
Ilson W. Hille

Inês Chiodini
Iraci K. Michalak
Irani Urban

Jéssica C. Souza
Joci Rodrigues
Jonas M. Zimermann
José H. Zalewski

Karine Daniele Giovanella

Karoline Janssen Piermann
Kátia D. Venera
Leandro Luis Azevedo

Magna K. N. �ote Jr.

Marcos R. Hubner
Milena S. F. Terroso

Nayara A. Tomelim

Nicoli Pivatto Queiroz
Noribert Sell
Pedro A. de Moura

Regiane L. Kopsch
Rosemeri de Paula
Salete Lennert

Sandro M. dos Santos
Silvana E.S. Floriani
Taís Cristina Pacheco de Araújo
Teresinha M. Sbartelatti
Vanilda de Lima

Walmor Theilacker

Marcos Pasquim - Ator
• Boy George - Músico
• Camila Pitanga - Atriz
• Donald Trump " Empresário
• Lavínia Vlasak - Atriz

Curiosidade
14 de junho ...

... é o 1650 dia do ano

no calendário gregoriano.
Faltam 200 para acabar
o ano. DiaMundial do
Doador de Sangue. Dia de
São Mário Aquino.
Dia Universal de Deus.

Dia Nacional das

Relações Públicas.
Fonte: Wikipedia

..
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Ricardo Daniel 'Ireis

m poracaso.com e contato@poracaso.com

ACERVO PESSOAL

Foco, disciplina e dedicação. Fica um salve da coluna
ao empenho do atleta jaraguaense William Martins, re
presentante de uII_la categoria pouco divulgada e apoiada
no Brasil que é o fisiculturismo. A observação não é exage
ro, para tanto que poucos sabem:William levou o segundo
lugar representando SC e PR na última edição do Campe
anato Brasileiro de Fisiculturismo, que aconteceu no mês
de maio, em São Paulo. No dia 3 de agosto, o jaraguaense
participará do III Nabba Sudamerica Open, em São Paulo,
evento do seletivo para o Mr. Universe (opa!) que acon

tece dia 12 de outubro na Inglaterra. O cara tem tudo pra
emplacar a ida; Quem for esperto entra já com patrocínio.
Para contato: 9627 3278.

DIEGO JARSCHEL

Figuras no palco: Erick "Mij" Jansen, Eduardo Nagel e Danniele
dos Santos no comando do palco do club The Way, sábado dia 8

Dupla Álvaro
& Matheus,

no agito que
encheu a pista
da Patuá Music,

na última
sexta-feira

OCPIl
_ www.ocponline.com.br
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VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2013

.�. 22h - Sacra-Feira / Shaw com Vini, Dudu e Luçiano
Sales. Local: Sacramentum Pub 14788321524

� 22h - Música ao Vivo / Shaw com Grupo Desejo
.

Gonstante. Local: Sélm'Bar 147 3054 4848
• 23h - lhe Way Mix / Shaw com Rodrigo Rossi & Luan /

DJs André Heat e Conrado I Elas free até Oh30. Local;
The Way 147 9981 4762 r

)
I SÁBADO 15/6
• 22h - Música ao. Vivo / Shaw com Mr. Jorge Conforme o

Movimento. Local: Sam'Bar 147 3054 4848
• 22h - Saturday Friends / Shaw com Alex & Willian e

Banda Levando um Lero / DJ Diego Feller / Elas free até
às Oh. Local: London Pub 14730550065

• 22h - Música ao Vivo / Shaw com DuoDan. Local:
Sacramentum Pub 147 88321524

DOMINGO 16/6
., 22h - Música ao Vivo / Shaw com Richard e Amigos.
Local: Sam'Bar 14730544848

Leitura no gramado
"Tragam seus livros, moleskines, poesias, dese

nhos, instrumentos musicais, máquinas fotográficas,
bicicletas, patins, chá, maçã e nozes", eis parte. do
convite para evento alternativo à programação da Fei
ra do Livro, agendado por uma turma para acontecer.

das 9h às 17h deste domingo na Scar. A ideia partiu de

citação do escritor Carlos Schroeder, quando comen

tou do desejo em ver os gramados dos arredores da
feira tomados por leitores. Mais de 70 participantes
confirmaram presença, passe lá também.

Mais do Planeta 'Ierra
Aorganização do evento oficializou nesta quarta: o

Planeta Terra 2013 acontece no dia 9 de novembro, no
Campo de Marte (um aeroporto!), em São Paulo. Com
a confirmação deram também o nome de três atra

ções: Blur e Beck - que já vale a ida - além da banda
PalmaViolets. Quanto aos valores, nada foi divulgado.
Màs a gente espera. 1
Invasão

Dá título de filme, com teoria da conspiração na
, trama. O fato é que a franquia "Trinity", de Guarami
rim está assumindo mais um ponto de referência em

Jaraguá do Sul, como videolocadora. A loja, recém:"
instalada no Baependi, será inaugura'hoje na Vila
Nova. Ela substitui a conhecida Fax Video. \

l�
\
I,

Troca de instrumentos
Ou venda, ou exposição. Escolha sua preferência.

Tire aquele violão, violoncelo, gaita, componentes da
bateria ou o que for do carito do quarto e leve no Bla
ckbird Bar neste domingo para fazer negócio. Equipa
mento de áudio também vale. O evento vai das Í7h às

23R. Contato: 3275 2398.
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é sexta-feira, 14 de junho, Dia do
Solista. Chegamos a mais um fi
nal de semana. Isso é muito bom!
Como passa rápido o tempo, ain
da mais quando temos a agen-
: da cheinha de compromissos!!!_
Bom, fazer o quê? A vida segue,
né? Super leitura para você, que é
o motivo maior de estarmos aqui!
Antes, uma frase para refletir:
"não tenha medo do sofrimento,
pois nenhum coração jamais so

freu quando foi em busca dos seus
sonhos" (Paulo Coelho).

3370-3242

Feijobeira
.

Amanhã, a partir das 11 ho

ras, o Beira Rio Clube agita seus

famosos metros quadrados para
a Feijobeira. A feijoada será
aberta ao público e o convite é
R$ 25. Anotado! Ah, haverá fu
tebol suíço às 11h entre os ami

gos do Toto e do Xoxo, música
ao vivo, e crianças até 10 anos

não pagam. Contei!

Todo dia uma
Uma moça super rica e des

colada da urbe sorriso está de
solada. Não fala com ninguém,
quer a solidão. Na quarta-feira,
a bela alugou ufn quarto em

motel da cidade, fez seu cenário

cinematográfico para uma noite
mais que apaixonada em come

moração ao Dia dos Namorados.
Tudo estava perfeito. Só uma

coisa· deu errado. O namorado
não apareceu. Pense na cena?!
Numa hora dessas, meu, só pe
dindo mesmo uma espumante
Villaggio Grando para relaxar.

Pensando bem
Ser bom não é ser idiota. Ser

bom é uma virtude que alguns
idiotas não entendem.

MAURICIO HERMANN

FEIRA Carlos Henrique Schroeder, Zeca Saleiro e

Lisa Jaworski, nos corredores da 7ª Feira do Livro

Este colunista, o industrial Antidio Lunelli e o

comandante Meneghini, durante visita a Villaggio Grando, em
Caçador, um brinda com a familia Gralldo, ao sucesso da vínlcola

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Hoje a Escolinha Dente de
Leite movimenta, no Grêmio

Esportivo Juventus, sua
tradicional festa Junina.

.. .. ..

o dentista Jonathan Haisi
Mandalho, presidente da ABO
e rotariano há tempos, será o

novo presidente do Rotary Club
de Jaraguá do Sul. Sua posse
está marcada para o dia 25

.

de junho, na Recreativa Duas
Rodas. Sorte ao novo mandato!

.. .. ..

Hoje no Sam'bar, a partir das
20 horas, tem pagodeira com o

Grupo Desejo Constante.

UpperFloor
Hoje aUpper Floor deve soltar

gente pelo ladrão, se é que você
me entende. Os pezinhos famosos
da dupla Nicolas & Matheus vão
movimentar o palco de uma das
casas mais badaladas da região.

NiverdaLu
Por favor, não ousem esque

cê-la: a bonita morena, Lu Sil

veira, é mais festejada aniversa
riante de hoje. Liguem! Ela vai
adorar saber que foi lembrada.

ParkAurora
O Restaurante Park Aurora,

que bombou na última edição
da noite de frutosdo mar, ofe
rece aos domingos um buffet.
diferenciado de muito bom

gosto. Agrada as famílias e tem

a companhia bacana dos ami

gos, Fabio e Sandra.

"
Não somos o que deveríamos ser, não somos o

que queríamos ser, não somos o que iremos ser,

mas, graças a Deus; não somos o que éramos.

Martin Luther KIng·

PRESENÇA Na Feira Casa e Construção, na Arena Jaraguá, Luiz Sérgio Pereira, a
idealizadora do evento, Márcia Alberton, empresário da construção, Nivan Correia,
do grupo Correia, e o presidente das imobiliárias de Jaraguá, Luiz Sérgio Pereira

Li num jornal
"Se o Brasil perder para aArgentina na final da Copa das Confederações eu me mato". Eduar

do Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Cá entre nós, se o cara falou isso é porque sabe que não ire
mos para a final, né não?! Agora temos mais ummotivo para torcer pela seleção. Avante Brasil!

.

ARQUIVO PESSOAL

NOIVOS O jovem casal
Jonas Pisetta e Camila
Sartel aproveitou o Dia dos
Namorados e trocou alianças na

mão direita. Casamento à vista

I
f�

Pagode
Para quem gosta de cur

tir um bom pagode, hoje à

noite, a partir das 21 horas,
o Aloha Pub, nos fundos do'

Oca, traz o Grupo Soul.

Liga
Amanhã, na Epic Con

cept Club, tem aA Liga. Fes
ta imperdível com a presen
ça dos DJs André Rezende e
Liza Fly Megna.

Gostei e
publico

"Moa; acredito que você
nunca terá uma segunda
chance de passar a primeira
impressão, pois é a que fica.
Minha primeira impressão a

seu respeito foi ótima. Obri

gado pelo carinho demons
trado em sua coluna". Mar
GOS Voltolini.

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2Q13

Feira do Livro
A organização da 7a Feira do

Livro acertou em cheio ao rea

lizar o evento no pátio da Scar.
Fora do fervo do centro da cida

de, fácil acesso e 'estacionamen
to amplo. Parabéns! Ah, lem
.brando que hoje às 20 horas, no
Espaço dos Autores, tem sessão
de autógrafos do livro "Teofa
nia" e bate-papo com o autor,
Fernando Bastos.

TE CONTEI
.. As tardes da Cafeteria
Café com Pimenta andam
bombando. Também, com
o cardápio de inverno,
pudera!! Uma delícia!

... Amanhã, no London

Pub, tem a Festa

Saturday Friends, com
a participação do grupo
Levando Um Lero e Alex
& Willian. Boa dica. I

J.. E a novela Amor
à Vida? Continua
bombando.

.. Dr. Caio Carnhena,
que é matéria na Revista
Nossa, está sempre
buscando novidades no

segmento de ortodontia.
Não é à toa-que a clínica
Ortocoi se destaca e

recebe muitos elogios.

1

.. Ajude os hospitais.
Você um dia pode
precisar deles.

.. Com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP14
www.ocponline.com.br VARIEDADES SEXTA-FEIRA, 14 DEJUNHO DE 2013

Tirinhas Sudoku
PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

Confissão importante
Um velho foi se confessar:
- Padre, eu tenho 80 anos, tenho cinco filhos e 11 netos. Ontem eu saí

com duas moças de 18 anos! Com as duas juntas ... E fiquei com as duas!
- Oh, meu filho! Quando foi a última vez que você se confessou?
- Nunca, padre.
- Então por que você está me contando?
- Ah, porque uma coisa dessas eu tenho que contar pra todo mundo, né!

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PÁRK SHOPPING

ARCOPLEX 1

• Além da Escuridão: Star Trek - Ação -

Legendado - Censura: 12 anos - 14h,

16h30,19h,21h30

ARCOPLEX2
• Se Beber, Não Case! - Parte 3 - Comédia

- Legendado - Censura: 14 anos - Sexta,
. segunda, terça e qtJinta-feira - sessões:

15h, 17h, 19h, 21 h. Sábado, domingo
e quarta-feira - sessões: 13h30, 15h30,

17h30,19h30,21h30.

.ARCOPLEX3
• Velozes e Furiosos 6 - Ação - Legendado ...

- Censura: 14 anos - 14h, 16h30

.• Depois da Terra - Ficção - Dublado

Censura: 12 anos - 19h, 21 h
Velozes e

Furiosos 6
Desde que o golpetle
Dom e Brian no Rio de
Janeiro deixou o grupo
com US$ 100 milhões, os .

heróis seespalharam pelo'
globo. Enqmtnto isso,
Jobbs esteve perseguindo
uma organização de
mercenários sobre rodas,
'um grupo de homens
cruéis divididos em 12

países, cuja mentor tem
ajuda da destemida Letty,
a antiga namorada de
Dom, que ele acreditava
estarmorta.Aúnica
maneira de parar este
grupo de criminosos
é superá-los, por isso
Hobbs pede a Dom

para reunir um grupo
de elite em Londres.A

recompensa? Perdão a

todos eles, para poderem
voltar para as suas casas.

JOINVILLE

.GNCGARTEN
• Além da Escuridão: Star Trek (3D) - 13:50, 19:10 -

DUB - Ficção
• Além da Escuridão: Star Trek (3D) - 16:30 21 :45 -

LEG - Ficção
• Velozes e Furiosos 6 - 21 :20 - LEG � Ação
• Depois da Terra -13:00,15:00,17:00,19:20 - LEG, Ficção
• Odeio o Dia Dos Namorados - 15:40 19:45 - NAC -

Comédia
• Faroeste Caboclo -13:30 17:40 22:00 - NAC - Drama
• Se Beber, Não-Casel Parte 3 - 13:1 o 15:15 17:30 19:30

22:10 - DUB - Comédia
• Veiozes e Furiosos 6 - 16:15 - LEG - Ação
• Velozes e Furiosos 6 -13:40 19:0021:40 - DUB . Ação
• Se Beber, Não Case! Parte 3 . 13:20 15:30 17:50 19:50 -

LEG - Ooméda
• O Grande Gatsby (3D) . 21 :50 - LEG . Drama
• GNC MUELLER
• Além da Escuridão: Star Trek (3D) - 18:45 21 :30 .

LEG - Ficção
'Além da bscuridão: StarTrek (3D) -16:00 DUB - Fantasia
• Reino Escondido (3D) -13:45 - DUB - Animação
• Velozes e Furiosos 6 -16:20 19:0021 :45 - LEG o Ação
• Se Beber, Não Case! Parte 3 : 13:20 15:30 17:40 19:50

22:00 - LEG o Comédia

•

Fontes: Epagn e Tempo Agora

Sol e nevoeiros
predominam
Uma frente fria avança
rapidamente pelo oceano

na altura do Litoral de se,·
provocando aumento de
nebulosidade em todas as regiões,
mas a condição de chuva fica
restrita ao Oeste. Temperatura
em declínio no fim do dia.

�
� "

AMANHÃ
MíN: 11°e
MÁX: 200e

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

��
Parcialmente
Nublado

14°€6'
.

; ,

DOMINGO
Instável

Preencha um quadrado O B

9x9 com números de 1 a 9
-eu L 125°C MíN: 16°e tuC,)II MAA:-2ooe

, sem repetir números em = E Nublado
-

�. .'cada linha e cada coluna. O LUAS
CI)

. • NOVA '-Também não se pode 8/6
Chuvoso

repetir números em cada .CRESCENTE 16/6 SEGUNDA •quadrado de 3x3. • CHEIA 23/6 MíN: 18°e
• MINGUANTE 30/6 MÁX: 24°e Trovoada

Palavras Cruzadas
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COlflll AS. "OlIIlDES

HORIZONTAIS 2 3 4 5 6 7 8 9

2

•
,

•

II
II

,

II

•

1. Espaçoso / As iniciais do escritor e jornalista
r gaúcho Verísslmo, de "O Analísta de Bagé"

2. Quebra de relações sociais
3, O golpe diagonal, notênls / Existir
4. Sigla da entidade que comanda o futebol europeu. 3

/ Cavidade artificial na terra, para se extraírem
minérios, Combustíveis, água etc.

5. Nenhuma das Alternativas / Sovar, socar
6. As mulheres nascidas no país europeu cuja ca-

5

pital é Bucareste
6

7. Matéria que adquire pela têmpera maís dureza
e elasteidade / A atriz e cantora carioca Alves

. 7
8. O anfíbio criado pelo ranicultor / Pesar pela mor-

te de alguém
9. Próprio da vista / Uma marcha do motorista
10. Domar
11. De ombros largos
12. Qualquer cantiga de melodia simples e monóto-

10

na e com letra curta / Símbolo de caloria
13; O resultado de um trabalho artístico, literário

o

etc. / A vigésima quarta parte de um dia solar. 12

4

8

9

11

VERTICAIS
1. Apelidar / A face superior interna de uma casa

2. Cópia em tamanho menor / Debaixo de.
3. Não iniciado aos mistérios da religião I Vendar

os olhos
4. O apelido do time da Portuguesa de Desportos,

da capital paulista I Refresco de certo fruto cí-
o trico

5. Interieição usada na correção de um engano I
Ato de ritmar percutindo algo

,6. Uma longa corrida pedestre
7. Português / O gástrico é secretado pelo estô

mago
8. Estado de exaltação víolenta que põe o indivfduo

fora de si / O aparelho que acusa o abuso de
velocidade de um automóvel

9. Atravessar, transpassar / Pequeno fruto, rico em

vitamina C.

13

·ElolaO\l 1El"A
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Novelas
• FLOR DO CARIBE· GLOBO· 18H

Cassiano pede que Dom Rafael se una a ele contra Alber

to. Guiomar provoca Alberto. Gonçalo procura por Dom Rafael

no hotel. Isabel vê Cristal e Gonçalo subirem para a cobertura.

Dom Rafael afirma a Cassiano que não tem mais envolvimen

to com Alberto. Natália chama Juliano para ir ao Flor do Caribe.

Hélio se incomoda ao ver Donato conversando com executi

vos. Lindaura conforta Ester. Donato se desentende com Hé
lio. Gonçalo ameaça Cristal e Cassiano tenta resgatá-la. Ester
tem um mau pressentimento. Juliano discute com Natália.
Mila reclama de Ciro para Carol. Amadeu e Rodrigo impedem
um beijo entre Cassiano e Cristal. Dom Rafael se alia a Cassia
no. Ester estranha a atitude de Samuel. Mila seduz Hélio. Ester
vê uma foto de Cassiano e Cristal juntos.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Bento e Malu se olham com ternura. Charlene conso

la Giane. Maurício não deixa Amora atender o telefonema
de Socorro, que envia a foto do beijo entre Bento e Malu.

Rosemere reclama da casa de Perácio. Wilson se desculpa
com Salma por causa de Tito. Érico espera Palmira Valen

te. Fabinho avisa a Margotque vai se encontrar com Irene.

Damáris conhece Barrabás. Vitinho fica nervoso ao chegar
à casa de Lara. Perácio se emociona com Filipinho. Tito cui
da de Lara e seu filho. Malu e Bento pensam um no outro.

Perácio e Rosemere não conseguem dormir. Lara exige que
Tito assine um contrato antes de se casar com ele .. Vinny
pede para o irmão se desculpar com Érico. Érico procura
Renata. Bento conversa com Gilson sobre Malu.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Paloma conversa com Amarilys sobre o caso de Bruno.

Bernarda faz um comentário sobre Paloma e Félix fica intri

gado. Edith desconfia de que Félix esteja envolvido com o

desaparecimento de Atnio. Ordália aconselha Márcia a procu
rar informações sobre Atnio. Perséfone destrata Daniel. Pilar

Sangue Bom
Damáris dá em cima do ex de Bárbara Ellen

Os únicos bens duráveis, imutáveis e sem
preço são o afeto e a solidariedade que se
sentem pelas pessoas queridas. IsabelVieira

Agora que pirou de vez e criou sua própria igreja, Damá
ris (Marisa Orth) está correndo atrás de fiéis. Querendo que
BárbaraEllen (GIulia Gam) dê um up em sua seita, a louca faz
o convite: "Topa ser o Tom Cruise da minha nova religião?".
"Propaganda de político, de religião e de fixador de dentadu-

ra, eu não faço! Estou fora!", responde Bárbara, frustrando a

amiga. Mas quem se interessa, emuito, pela novidade em for
ma de religião é Barrabás (André Guerreiro Lopes), um dos
ex-maridos da atriz. De olho no bonitão, Damáris capricha na
paquera e solta a franga para cima dele.

estranha quando César chega em casa e não fala sobre a

joia que comprou. Paloma lembra do seu passado na Bolívia.

Bernarda afirma a Pilar que descobrirá quem é a amante de

César. Pilar leva Paloma para ver a decoração do apartarnen
to. Bernarda pede para Aline descobrir quem é a amante de

-,

César. Thales procura Nicole. Valdirene pergunta se Atnio se

casará com Márcia. Félix entrevista Eron.

• CARROSSEL - SBT . 20H30
Jaime vai à casa de Paulo e o faz pedir desculpas a Ciri-

. lo. Os garotos estão na casa abandonada e tentam reanimar

Cirilo; Jaime chega à casa abandonada com Paulo e diz para
ele entregar o dinheiro a Cirilo. Paulo confessa que o laço é de
Marcelina. Jaime faz Paulo se ajoelhar e pedir perdão a Cirilo.

Triste, Cirilo diz que não adianta bater em Paulo, ele queria que
Maria Joaquina gostasse dele. Cirilo está com Laura em seu

carro. Dois garotos se aproximam e elogiam o carro do garo
to, são os amigos de Jorge, mas Cirilo não sabe. Eles pedem
para Cirilo deixá-los andar no carro. Laura adverte Cirilo, mas,
ingênuo, Cirilo empresta seu carro aos garotos desconhecidos.
Os garotos sabotam o carro de Cirilo e o abandonam numa

rua deserta. José chega e pergunta ao filho onde está o carro.

Cirilo conta que emprestou a dois garotos. José, Cirilo e Laura

saem para procurar o carro e acabam o encontrando.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Rosália finge surpresa ao ver Vitor Hugo, que esbraveja. A

jovem pede que o empresário não conte sobre o beijo a Isabela,
mas a fotógrafa escuta parte da conversa. Matilda e Terezinha

ficam surpresas ao saber que Xepa não pode contar que é mãe
de Édison. Diante das preocupações financeiras de Catherine,
François sugere que a mãe promova um deSfile. Dafne confessa

que não se lembra da noite que passou com Miro e Graxinha

a instiga a fazer um exame de DNA. Meg conta a Júlio César

seu plano para permanecer na embalagem da "Sabor e Luxo"

de forma mais popular, deixando seu marido receoso. Rosália

mente que Vitor Hugo a viu chorando e lsabela tenta reconfortar

a amiga. Feliciano instiga Pérola a se aliar a François para recon

quistar a empresa. Yasmin fica indignada ao saber que Édison
pediu para Xepa omitir que é sua mãe durante a palestra.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Falabellil escreve novo

projeto de novela
Miguel Falabella é o autor da próxima

novela das sete na Globo e ele já começou a

escrever o projeto. O título provisório da tra
ma é Por Amor ou Por Dinheiro. A história,
ambientada em 'São Paulo, é estrelada por um
mocinho embusca da "noiva ideal". O ambien
te será o de jovens que trabalham combolsa de

valores, usam grifes caras, etc. A última nove

la de Miguel Falabella na Globo foi a Negócio
da China, exibida em 2010. Porém, ele escre-

-

veu várias séries para a emissora desde então,
como Aquele Beijo e amais atual, Pé na Cova.

\.
..

---

Gugu anuncia Faro
como seu substituto

A Record deu uma solução caseira para a saí
da do apresentador Gugu Liberato das tardes
do domingo. O espaço agora vai ser ocupado
por Rodrigo Faro e seu Melhor do Brasil, pro
grama que era exibido aos sábados na emisso
ra. O anúncio oficial dá Record, feito na terça,
foi "furado" por Gugu Liberato, que horas antes
postou uma foto no Instagram em que aparece
ao lado de Faro, a quem parabeniza pela promo
ção. O apresentador deixou a emissora da Igreja
Universal na semana passada, após ter seu sa

lário de R$ 3 milhões reduzido pelo canal, que
vem cortando custos e demitindo pessoas.

Ei��/4-Bom dia para expressar seu

talento natural. O astral indica que
é hora de dividir tarefas, partilhar
projetas e trocar ideias. Você terá
êxito em atividades mentais. No

romance, você vai semostrarmais

seletivo(a), realista e dedicado(a).
Cor: cinza,

..., Touro
� 20/4 a 20/5 - Terra
.. Use e abuse dos seus conheci-

mentos para ganhar dinheiro. O
seu progresso vai estar na depen
dência exclusiva dos seus esforços.
Anoitepromete sermuito excitan
te. A Lua ativa sua Casa do Prazer
e da Diversão, então, jogue-se de

cabeça no amor! Cor: creme.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

O dia semostramuito propício
para qualquer estimulo mental.
Poderá ter 'sucesso em tarefas que
envolvam a comunicação, a troca
de ideias e deslocamentos. É tem
po de investir em seus estudos. A

dois, você estarámais exigente que
o normal. Cor: creme.

Câncer
21/6 a21/7 -Água

Trabalhos que exijam sigilo,
discrição e isolamento contam

com a proteção das estrelas. A

ajuda que precisa pode chegar de
onde você menos espera. À noite,
você estará mais comunicativo(a)
e sociável. A dois, evite criticar a

pessoa amada. Cor: preto.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Os amigos: podem seNil- de
estimulo para conseguir o que de
seja. Contatos com pessoas de fora
serão bem-sucedidos. A Lua pode
deixar aumentar a sua possessi
vidade nesta noite, por isso tenha
cuidadopara não sufocar a pessoa
amada. Cor: tons claros.

� Virgem
,� 23/8 a 22/9 - Terra
fÍ' Sua força e autoridade não

são aparentes, por isso você terá
mais sucesso se agir sem chamar a

.

atenção. Confie na sua capacidade
de se destacar profissionalmente.
Procure confiar na sua intuição ao

decidir suas questões amorosas.

Cor: azul-escuro.

•..I.· Libra23/9 a 22/1O-Ar

É O momento de estreitar os
seus vínculos de amizade e colabo-

ração, inclusive no campo profis
sional. Viagem ou deslocamentos
a trabalho contam comboasvibra

ções. Nas questões afetivas, uma
certa tiinidez ou insegurança pode
surgir nesta noite. Cor: creme.

Escorpião
23/1Oa21/11-ÁgUa

Jogue suas energias no traba
lho e veja como você se destaca.
É hora de mostrar mais interesse
pelo que faz. No romance, o cli
ma é de profunda ci.unplicidade.
Quem está livre, pode adotar uma
posturamais seletiva naspaqueras

.

e nos contatos. Cor: creme.

.r; �c:f!!��r::Fogo
Bom dia para somar forças

com as pessoas que comungam
dos mesmos interesses, objetivos
e filosofias de vida que você. Dei
xe a sua individualidade de lado
e procure trabalhar em equipe.
No campo afetivo, você não vai se
contentar com pouco. Cor: vinho.

Capricórnio
22/12a20/1·- Terra

Procure se abrir às possíveis
mudanças que podem ocorrer no

ambiente de trabalho. Tudo indica

que elas vão ocorrer li seu favor.

Fique de olho nas oportunidades
que estão chegando. No romance,
a confiança e a lealdade serão alta
mente valorizadas. Cor: bege.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Sua sensação de bem-estar
. estará associada aos amigos e aos

grupos da sua convivência. Tra
balhar em equipe será muito esti
mulante. Na vida a dois, convém
controlar as suas criticas e vigiar
suas ações e palavras para evitar
conflitos. Cor: creme.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Quem trabalha em casa ou por
conta própria terá mais estimulo

que os demais para atingir os seus
.

objetivos. A fase é boa para iniciar
um negócio próprio ou retomar

algo que havia deixado de lado. No
amor, a vontade de agradar o par
aumenta. Cor: preto.
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

fi) redacao@ocorreiodopovo.com.b;r

Emplacamento de
automóveís, motos
e bicicletas

Em junho de 1938, o delegado Paulino Natal
Bonin comunicava que estava terminando
o prazo 'para emplacamento de automóveis,
motocicletas e bicicletas. Após o dia 15 de

junho, os veículos citados que não estivessem
devidamerite emplacados seriam apreendidos e

os proprietários multados.
.

Por outro lado, comunicava também' que.
até o dia 23 daquele ano estaria registrando as

garagens de automóveis particulares existentes
no muriicípio, conforme decreto estadual.. .

ACERVO ARQUNO HISTÓRICO

Sociedade Atiradores

Progresso elege,
nova diretoria

A nova diretoria da Sociedade Atiradores

Progresso eleita em maio de 1965 era formada

. por: Presidente de Honra, Lourinor Seiffert;
Presidente, Oswaldo Thiem; Vice-presidente,
Heínz Püttger; ],0 Secretário, Walter Janssen

Jr.; 20 secretário, Rudibert Drews; 10

tesoureiro, Henrique, Janssen; 20 tesoureiro;
Guilherme Spengler. O Conselho Fiscal tinha
como presidente o Sr. Francisco Modrock e

os membros eram: Alfredo Mohr, Gustavo

Henschel, Edmundo Hansen, Conrado Riegel e
Max Kohn. A sociedade foi fundada em 1952.

Resumo em português
Iniciado naAlemanha, o sistema
de carona organizada é uma
alternativa baratapara viajar,
a serviço é oferecidoporpáginas
especializadas, com preços mais
acessíveis que passagens de

trem, e está sepopularizandO
em outrospaíses. A versão
internacionalpode ser acessada
pelo site www.carpooling.com.

Herton Schünemann

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

Leichter geht's
ja gar nicht

�

.

Mitfahrgelegenheit, so heiBt
das in Deutschland angebotene
Service. Günstiger als Bahnti
ckets ist die Option auch immer
mehr in anderen europâischen

'

Lândern beliebt.
Das System von organisierten

Fahrten ist in Deutschland weit
verbreitet. Denken Sie aber nicht

sofort, dass jemand auf der Stra
Be steht mit einer Plakette in der
Hand: das. Konzept ist viel mehr
geplant, sicher und durch spezia-

lisierte Websites angeboten. Entfernung festgelegt, im Durch-
Die Bedienung ist einfach: schnitt 5 Euro pro 100 Kilorrreter.

Der Anbieter teilt die Informa- Es ist eine Mõglichkeit, billiger
tionen der Reise rnit, und die und rrtanchmal sogar schneller
Interessenten nehmen Kontakt und bequemer zu.reisen,
auf. Neben der Môglichkeit, Heute gibt's für die Seite Mit
wâhrend der Reise Geld zu spa- fahrzentrale eine internationale
ren und neue Leute zu treffen, Version, genannt www.carpooling.
spiegelt diese Alternative auch

.

com. Es ist das grõBte Netzwerk

ôkologische Verantwortung, um von Fahrgemeinschaften in Euro
mehr Treibhausgasemissionen pa mit 4,6 Millionen registrierten
und Staus zu vermeiden. Nutzern und einer Million Men-

Die Kosten werden nach der schen proMonat, die so reisen.

DIVULGAÇÃO ......

Auf der Zunge
Letzte Woche wurde ein sehr

langes Wort in der deutschen

Sprache zur Seite geschoben.
Rindfleischetikettierungsüber
wachungsaufgabenübertra
gungsgesetz, diesesmit 63-Buch
staben-Wort war bisher das

lângste Wort in der: deutschen

Sprache.
Es wurde abgeschafft. Nicht,

weil es unhandlichwar. Aber weil

das Gesetz, womit das Wort ent
standen ist in 1999, auch gefallen
ist. Das gigantische Wort wurde

lange benutzt im Bezug zur Über
wachung und Kennzeichnung
von Rindfleisch. Fiel das Gesetz,
so fiel auch dasWort.

.

Das Wort kam nie in den

Duden, die Bibel der deutschen

Sprache. Die Auswahl neuer

Wõrter entsteht aus einem kom-

plexen Vorgang, in dem geprüft
wird, ob ein Wart mit gewisser
Hâufigkeit im deutschen Sprach
gebrauch auftaucht. . Duden

spitzenreiter ist derzeit mit 36 .

Buchstaben die Kraftfahrzeug
Haftpflichtversicherung.

Wer -solche besondere Wõr
ter mag, kann sich aus der un-'
ten angegebenen Liste ein paar
entnehmen.

1. RINDFLEISCHETIKETTIERUNGSÜBERWACHUNGSAUFGABENÜBERTRAGUNGSGESETZ

2.-VERKEHRSINFRASTRUKTURFINANZIERUNGSGESELLSCHAFT

3. GLEICHGEWICHTSDICHTEGRADIENTENZENTRIFUGATION

4. ELEKTRIZITÃTSWIRTSCHAFTSORGANISATIONSGESETZ

6. HOCHLEISTUNGSFLÜSSIGKEITSCHROMATOGRAPHIE

7. RESTRIKTIONSFRAGMENTLÂNGENPOLYMORPHISMUS

,8. TELEKOMMUNlKATIONSUBERWACHUNGSVERORDN

9. UNTERNEHMENSSTEUERFORTENTWICKLUNGSGESETZ

10. SOMMERKINDERFERIENLAGERLEITERVORBEREITUNGSLEHRGANG

......

Resumo em português <,

Há alguns dias caiu a palavra autêntica mais longa da língua alemã -

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragimgsgesetz, que surgiu com uma lei, em 1999,
durante a crise da chamada doença da vaca louca. Composta por 63 letras, significava "a lei referente à
delegação de responsabilidades para a supervisão da marcação de gado e rotulagem de carne". Mas a

palavra, agora, perdeu a razãa de existir, já que ocorrerem mudanças na regulamentação ..
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Ref. 540 - /

Apartamentos com
2 dormitórios:
R$ 98.000,00

Condomínio residencial

Aptos de 46,52 m2 com 2 quartos, sala e cozinha integrada,
bwc e lavanderia.

PEQUENA ENTRADA saldo financiado pela caixa.

I
·1

. Cd. 1110nt 131utlc .

Na Vila Nova: Apartamento com área privativa de 190100m2:
suite, 2 dormitórios, 2 garagens, prédio com piscina,
somente 2 apartamentos por andar. R$ 420.000,00

Terrenos a partir de
R$ 7 .80 ,

-_
--
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Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1384
Centro - Jaraguá do Sul/SC

(47) 3372-0555

)

J
Ref.914 - Vila Rau - 01 suíte,02
dormitórios. R$ 275.000,00.

Ref.844 - Amizade -

02 dormitórios. R$ 149.000,00.

Ref.525 - Jaraguá Esquerdo -

com 371,00m2• R$ 130.000,00.
v.,

-

Ref.878 - Vila Nova - 01 suíte,
02 suítes. R$ 260.000,00.

Ref.741 - Jaraguá Esquerdo - 01

suíte, 02 dormitórios.
R$ 370.000,00.

Ref. 783 - Garibaldi - Sítio
05 dormitórios.
R$ 360.000,00.

Ref.968 - Vila Lenzi - 01 suíte,
02 dormitórios. R$ 191.000,00_

Ref.830 - Vila lenzi - Terreno.

R$ 195.000,00.

Ref.6l9 - Água Verde - com

592,5m2• R$ 175:000,00:

Ref.320 - TrêsRios do Sul- 01

suíte, 02 dormitórios.
R$ 295.000,00.

Ref.735 - São Luis -

8 dormitórios. R$ 370.000,00.

-

Ref.527 - Centro - 02 suítes.

R$ 400.000,00.

-

Ref.810 - Schroeder - Centro-

02 dormitórios. R$ 112.000,00.

Ref.891 - Vila Rau - Sala
Comercial. R$ 95.000,00.

Ref.965 - Barra do Rio Cerro -

01 suíte, 02 dormitórios.
R$ 480.000,00.

Ref.321 -Amizade - 01 suíte, 02
dormitórios. R$ 450.000,00.

Ref.663 - Amizade - 01 suíte,02
dormitórios. R$ 580.000,00.

Ref - 1002 - Vila Nova - 01

suíte, 02 dormitórios.
R$ 723.000,00.

Ref.618 - Ilha da Figueira - 01

suíte, 01 dormitório.
R$ 160.000,00.

Ref.533' - Estrada Nova - com

626,00m2. R$ 80.000,00.

Ref.984 - Jaraguá Esquerdo - 01

suíte, 02 dormitórios.
R$ 252.000,00

Ref.840 - Ilha da Figueira - 01

suíte, 02 dormitórios.
R$ 440.000,00.

Ref.633 - Vila Lalau - 01 suíte,
02 dormitórios. R$ 450.000,00.

Re.839 - Ilha da Figueira
02 dormitórios.

R$ 270.000,00
,

Ref.753 - Vila Rau - 02 dor
mitórios. R$ 140.000,00.

Ref.653 - Barra do Rio Cerro -

com 656,75m2• R$ 125.000,00.

Ref.867 - Vila Rau - com

688,14m2• R$ 280.000,00.

Ref.838 - Ilha da Figueira - 01

suíte, 02 dormitórios.
R$ 450.000,00.

Ref.886 -VilaRau - 01 suíte, 02
dormitórios. R4 440.000,00.

Ref.770 - Água Verde
01 suíte, 02 domiitórios.

R$ 550,000,00
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Ref.997 - Jaraguá 84 -

02 dormitórios. R$ 145.000,00.

Ref.879 - Czerniewicz
01 suíte. R$ 98.000,00.

Ref.885 - Três Rios do Sul

02 sormitórios.
R$ 135.000,00.

Ref.1003 - João pessoa
02 dormitórios.
R$ 138.000,00.

Ref.972 - Três Rios do Sul - 02

dormitórios. R$ 120.000,00.
INCORPORAÇÃO N° 37.975

Ref.992 - Centro - 02 dormitóri
os. R$ 155.000,00.

Ref.527 - Centro - 02 suítes.

R$ 400.000,00.

Ref.995 - Amizade

03 dormitórios.
R$ 173.000,00

o 1 suíte, 02 dormitórios.
R$ 165.000,00.

Ref.971 - Amizade - 02 dor

mitórios.R$ 139.000,00.
INCORPORAÇÃO N° 66.179

Ref.991 - Amizade - 01 suíte,
02 suíte. R$ 175.000,00.

Ref - 1002 - Vila Nova - 01

suíte, 02 dormitórios.

R$ 723.000,00.

Ref.991 - Amizade - 01 suíte,02
suíte. R$ 175.000,00.

Ref.998 - Chico de Paula
Terreno. R$ 79.800,00.

Ref.970 - Três Rios do Sul - 03

dormitórios. R$ 192.000,00. -

INCORPORAÇÃOW 62.308

iAmorada
� L b -IIMOBILlARIA ras I .

Ref.983 - Três Rios do Sul
02 dormitórios. R$ 155.000,00.

Ref.935 - Centro

O 1 suíte, 03 dormitórios.

R$ 980.000,00.

Ref.989 - Duas Mamas - Sítio -

O 1 suíte, 02 dormitórios.
R$ 820.000,00.

Ref.996 - Baependi
01 suíte, 01 doritório.

R$ 195.000,00.

Ref.969 - Três Rios do Sul- 01

suíte, 01 dormitório. R$ 149.000,00.
INCORPORAÇÃOW 62.309

Ref.829 - Barra do Rio Cerro -

O1 suíte, 02 dormitórios.
R$ 525.000,00

Ref.922 - Jaraguá Esquerdo - 01

i'iPíte, 02 dormitórios.
R$ 1.100,000,00.

Ref.981 - Água Verde
02 dormitórios.
R$ 110.000,00.

Ref.973 - São Luis
01 suíte, 02 dormitórios.

R$ 380.000,00.

Ref.954 -Amizade - 01 suíte,02
dormitórios. R$ 550.000,00.

(47) 3372-0555
PLANTÃO: VANY - 9237-9938

SILVIO 9156-7700 I CLEVERSON 9156-6677

'Ww'W.moradabra s i I.com Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1384, Centro - Jaraguá do sul/se
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Ref.919 - Czemiewicz-
01 suíte, 01 dormitório.

R$ 145.000,00.

Ref.770 - Água Verde
01 suíte, 02 dormitórios.

R$ 550.000,00.

Ref.595 - Nova Brasilia
02 dormitórios.
R$ 230.000,00.

Ref.979 - Vila Nova - 01

suíte, 01 dormitório.

R$ 170.000,00.

Ref. 894 - Rio Molha - 01

suíte, 02 dormitórios.
R$ 490.000,00.

Ref.916 - Vila Nova
01 suíte, 02 dormitórios.

R$ 320.000,00.

Ref.762 - Centenário
02 dormitórios.
R$ 145.000,00.

Ref.759 - Centro
O 1 suíte, 02 dormitórios.

R$ 250.000,00.

Ref.974 - Vila Nova - 03
dormitórios.

R$ 180.000,00.

Ref.846 - Três Rios do Sul
- 01 suíte, 02 dormitórios.

R$ 267.000,00.

APARTAMENTOS;
REF.I 85 - VILANOVA - ED.BELAVISTA - 03 DORMITÓRIOS. R$ 700,00.
REF.328 - VlLANOVA - ED.COPENHAGEM - 01 SUÍTE, 01 DORMITÓRIO.R$7oo,00.
REE174 - JARAGUÁ ESQUERDO - SALA COMERCIALCOM 44,00M'. R$ 700,00.
REE122 - VILARAU - ED.IMIGRANTES - 02 DORMITÓRIOS. R$ 550,00.
REF.099 - ÁGUAVERDE - ED.OLINDA - 02 DORMITÓRIOS. R$ 550,00.
REF.241 - CENTRO - ED.NATALlA SCHIOCHET - MOBILIADO - 01 DOR
MITÓRIO. R$ 650,00.sEMMOBILIA: R$ 450,00.
REF.169 - ED.PADREFELICIO " O 1 DORMITÓRIO. R$ 430,00.
REF.273 - AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS. R$ 550,00.
REF280 - ED.DONAWAL-VlLANOVA - OI SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS.R$ 950,00.
REF.314- ED.AREZZO-CENT.RO- 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS.R$ 1.100,00.
REF.321 - VILALENZI - APART - 01 DORMITÓRIO. R$ 550,00.(SÓ PlMoçAS).
REF.326 - AMIZADE - APART - 01 DORMITÓRIO. R$ 550,00.

CASAS;
REF231-CASADEALV - TRÊS RIOS DONORTE - 02DORMITÓRIOS. R$ 550,00.
REF245 - CASADEALV - 02 DORMITÓRIOS - TRÊS RIOSDONORTE - R$ 360,00.

Ref.425 - Vila Nova
03 dormitórios.
R$ 420.000,00.

Ref.794 - Ilha da Figueira
02 dormitórios.
R$ 149.000,00.

Ref.513 - São Luis
O 1 suíte, 02 dormitórios.

R$ 260.000,00.

Ref.946 - Três Rios do Sul
- O 1 suíte, 02 dormitórios.

R$ 290.000,00. -

Ref.848 - Ilha da Figueira'
- 01 suíte, 02 dormitórios.

R$ 240.000,00.

Ref.75O - Amizade
01 suíte, 02 dormitórios.

R$ 330.000,00.

Ref751 - Amizade
01 suíte, 01 dormitório.

R$ 225.000,00.

Ref.763 - São Luis
O 1 suíte, 02 dormitórios.

R$ 260.000,00.

Ref.917 - Baependi - 02

dormitórios.
R$ 125.000,00.

Ref.849 - Vila Lalau - 01

suíte, 01 dormitório.

R$ 210.000,00.

LOCAÇÃO
REF.322 - CASAMlSTA- 04 DORMITÓRIOS - VILANOVA. R$1.l00,00.

SALA COMERCIAL;
REF.049 - CENTRO - RUA JOÃO PICOLLI - SALA COMERCIAL COM

100,00M2 R$ 2.200,00.
REF.276 - VILA RAU - SALACOMERCIAL COM 51 ,OOM'. R$ 600,00.
REF.268 - VILALALAU - SALACOMERCIAL COM 500,00M'. R$ 6.000,00.
REF.I08 -ILHADAFIGUEIRA - SALACOMERCIALCOM 14O,ooM'. R$ 1.100,00.
REF.211- JARAGUÁ ESQUERDO - SALACOMERCIALCOM 85,00M'. R$ 600,00.
REF.313 - CENTRO - SALACOMERCIALCOM 190,00M'.R$ 2.600,00.
REF.320 - CENTRO - MARECHAL DEODORO DA FONSECA - SALACOM
ERCIAL COM 55,00M'. R$ 950,00.
REF.312 - ILHADAFIGUEIRA - SALACOMERCIACOM 60,001\.1'. R$ 600,00.
REF.319 - SALA 1 COM 322,37M'.
SALA 02 COM 280,00M'.
SALA 03 COM 224,85M2•
SALA 04 COM 219,34.
SALA 05 COM 226,24M'.

Ref.l001 - Estrada Nova-
02 dormitórios.
R$ 160.000,00.

Ref.748 - Barra do Rio
Cerro - 02 dormitórios.

R$ 189.000,00.

Ref.644 - Vila Nova - 01

suíte, 02 dormitórios. R$
250.000,00.

Ref.517 - Vila Lenzi - 01

suíte, 02 dormitórios.
R$ 438.000,00.

Ref.889 - Centenário - 01

suíte, 02 dormitório.
R$ 340.000,00.

Ref.834 - Ana Paula
03 dormitórios.

R$ 290.000,00.

Ref.704 � Vila Lenzi-
01 suíte, 02 dormitórios.

R$ 190.000,00.

Ref.645 - Vila Nova
O 1 suíte, 02 dormitórios.

R$ 270.000,00.

Ref.896 - Centro
02 dormitórios.
R$ 210.000,00.

Ref.888 - Jaraguá Esquer
do - 03 dormitórios.
R$ 350.000,OQ.

SALA 06 COM 202,55M'.
SALA07 COM 32 1,27M'.
SALA 08 COM 388,49M'.
SALA 09 COM 321,27M'.
REF.327 - AMIZADE - SALACOMERCIALCOM 150,00M'. R$ 2.000,00.

GALPÃO;
REF.�08 - GUARAMIRlM -AVAÍ - GALPÃO COM 650,00M'. R$ 7.100,00.
REF.291- FIGUElRINHA- GALPÃO COM 344,00M'. R$ 3.500,00.
REF.278 - GUARAMIRlM - GALPÃO COM 1.200,00M'. R$ 13.200,00.
GUARAMIRIM - GALPÃO COM I .500,00M'. R$ 16.500,00.
GUARAMIRlM - GALPÃO COM 3.000,00M'. R$ 33.000,00.
REF.217 - FIGUElRINHA - GALPÃO COM 750,00M'. R$ 5.500,00.
REF.269 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M'. R$ 9.000,00.
ILHADAFlGUEIRA - GALPÃO COM 350,00M'. R$ 4.900,00.:
ÁGUA VERDE - GALPÃO COM 900,00M'. R$ 9.800,00.
SCHOROEDER - GALPÃO COM 400,00M2 R$ 4.000,00.
GALPÕES PRÓX. DAMARISOL Cf 350,00M'. R$ 4.900,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESD\lJO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251·201 - JARAGUA DO SUL - se
Novo Telefone/Fax: (47)3274·1700

EDlTALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ /SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para paga
mento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação
judicial de protesto e ali oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTlMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 249574/2013 Sacado: ADEMARANTONIO RICARDO Endereço: RUA JOSE NARLOCH
105· TlFAMARTINS· Jaraguá doSul·SC· CEP: Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
Sacadon- Espécie: Np- N'Tírulo: 4300987166· Motivo:falta de pagamentoValor: R$ 43.396,32 - Data

para pagamento: 19/06/2013- Valor total a pagar R$5L360,04 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 43.396,32 - Juros: R$ 7.883,66 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249740/2013 Sacado: BrANCA MERY CIDADE Endereço: AV GErULIO VARGAS, 128
APTO 06 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-000 Cedente: ABF - AUTO MECANICA ITDA
ME Sacador: - Espécie: DMl- N'Tltulo: 9198/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ �63,00 - Data

para pagamento: 19/06/2013- Valor total a pagar R$334,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$
263,00 - Jurôs: R$I,13 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$IO,79

Apontamento: 249752/2013 Sacado: DEDlA FAB PECAS EM MED\lS tr Endereço: R 1020 ADELINA
KLEIN EHLER1;535 - CI-aco DE PAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-837 Cedente:AVERY DEN
NlSONDO BRASIL !TOA Sacador: - Espécie: DMI- N'Título: FP159259 - Motivo: falta de pagamento -

Valor: R$1.026,69 - Data para pagamento: 19/06/2013- Valor total a pagar R$I.I06,90 Descrição dos
valores: Valordo título: R$1.026,69 - Juros: R$ 2,73 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, LO
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 249607/2013 Sacado: DYNAM_lK DO BRASIL lTDA Endereço: RUA MARECHAL DEO
DORO DA FONSECA,1188 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-702 Cedente: CAMOZZl
DO BRASIL LTDA Sacador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 2013060501- Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 8.322,54 - Data para pagamento: 19/06/2013- Valortotal a pagar R$8.398,72 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 8.322,54 - Juros: R$ 5,54 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu

ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ JO,79 -

Apontamento: 2495B0/2013 Sacado: HDCOM ITDA EPP Endereço: RUA LEOPOLDO MAHNKE 55
- CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-5JO Cedente: SCHlEWE COMERCIO S ITDA EPP
Sacador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 2076 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 166,00 - Data para
pagamento: 19/06/2013- Valor total a pagarR$236,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$I66,OO
- Juros: R$ 0,22 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$10,79

Apontamento: 249643/2013 Sacado: JANE SIMONEMOREITI DOS SANTOS -ME Endereço: A\l.MAL
DEODORO DA FONSECA 301 SLOl - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-701 Cedente:
INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAlDS DE COUROWJ!T Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
179178RA - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 149,24 - Data para pagamento: 19/06/2013- Valor
total a pagar R$220,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$149,24 - Juros: R$ 0,34 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

.

Apontamento: 249496/2013 Sacado: JEAN ROGE DANCKER Endereço: RUA JOSE TEODORO RIBEI
RO 974/ SL 02 - jaragua do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: IMPAC10 COMERCIO VAREJISTA DE
BIJUTERIAS Sacador: - Espécie: DMI- N'Tirulo: 900063 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 547,50
- Data para pagamento: 19/06/2013-Valor total a pagarR$625,92Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 547,50 - luros: R$I,82 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-
Diligência: R$16,75

Apontamento: 249515/2013 Sacado: JOSEMORINELIJ Endereço: RUASlLVIO PlAZERRALADO 271-

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Cedente: lNFRASUL - INFRAESTRUTURA E.EMPREENDIMENT
Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 0230573001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.367,04 - Data

para pagamento: 19/06/2013- Valor total a pagarR$4.471,84 Descrição dos valores: Valor do título: R$
4.367,04 - Juros: R$ 24,74 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-
Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249554/2013 Sacado: KRIEGER MOVEIS E ELEfRDOMESTICO lTDA Endereço: RUA
JOSETIlEODORO RIBEIRO 921 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-000 Cedente: HSBCBANKBRA
SIL SA. BANCO MULTIPLO Sacador: lHUAMY COMERCIO DE MOVEIS INFANTIL ITDA Espécie:
DMI - N' Titulo: 00004699-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 714,00 - Data para pagamento:
19/06/2013- Valor total a pagar R$793,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 714,00 - Juros: R$
2,85 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 249521/2013 Sacado: L R 1ND COM CORTINAS E BORDADOS crDA Endereço: RUA
EDMUNDO GEORG 1-15 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89258-764 Cedente: BRANYL COM IND TEJ(
TlLITDA Sacador: - Espécie: DMI-N'Titulo: 2189949B - Motivo: falta de pagamentoValor' R$ 917,46
- Data para pagamento: 19/06/2013-Valor total a pagarR$996,81 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 917,46 - Juros: R$"2,75 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-
Diligência:R$16,75

Apontamento: 249596/2013 Sacado: LESAN PRESENTES ITDA ME Endereço: AVMARECHAL DEO
DORO DA FONSECA 933 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-701 Cedente: QUEEN !MP
E EXPORIADORA ITDA Sacador: - Espécie: DMl- N'Tituio: 0006809/C - Motivo: falta de pagamento

-.

Valor. R$ 838,14 - Data para pagamento: 19/06/2013- Valor total a pagar R$910,17 Descrição dos va
Iares: Valor do título: R$ 83B,14 - Juros: R$1,39 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,JO
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ JO,79

Apontamento: 249559/2013 Sacado: LUCIANO SILVEIRA PACHECO Endereço: RUA PASTORALBER
TO SCHNEIDER 249 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: AGROEVANORO PROD AGROP lTDA. ME
Sacador: - Espécie: CH - N'Título: 900025 9 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$292,50 - Data para
pagamento: 19/06/2013- Valor total a pagarR$379,84 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 292,50 .

- Juros: R$ 4,77 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$22,72

.

Apontamento: 249557/2013 Sacado: METALURGICA CLAUS lTDA Endereço: RUA OUVIO DOMIN
GOS BRUGNAGO 480 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-260 Cedente: BOOZ SERVlCOS EMPRE
SARlAlS ITDAME Sacador: BALMAQ EQUIPAMENTOS ITD Espécie: DMl- N'Titulo: 193-2 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 500,00 - Data para pagamento: 19/06/2013- Valor total a pagarR$577,29
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 1,50 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

.

Apontamento: 249472/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguádo SuI-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A Sacador: GIT GLOBAL ENERG;:ANOTELECOMMUNlCATION ITDA Espécie: DMI- N'
Titulo:G79790/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$11.255,18 - Data Para pagamento: 19/06/2013-
Valor total a pagar R$I1.384,OI Descrição dos valores: Valor do título: R$11.255,18 - Juros: R$ 48,77
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,JO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 248473/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCOMERCANTIL DO
BRASIL S/A Sacador: GIT GLDBAL ENERGYANO TELECOMMUNICATION ITDA Espécie: DMI- N"
Titulo: G79786/2 -Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 9.059,19 - Data para pagamento: 19/06/2013-
Valortotal a pagar R$9.l78,50 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.059,19 - Juros: R$ 39,25 Emo
lumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249474/2013 Sacado: R.DA SILVA EQlJIPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A Sacador: GIT GLOBAL ENERGYANOTELECOMMUNlCATION ITDA Espécie: DMI- N"
Titulo: G79778/4 - Motivo: falta de pagamento \lalor. R$ 7.251,61 - Data para pagamento: 19/06/2013-
Valor total a pagar R$7.363,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.251,61- Juros: R$ 31,42 Emo
lumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249475/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PIERMANN 170 - Vll.f\ LENZI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO MERCANTIL
DO BRASIL S/A Sacador: GET GLOBAL ENERGY ANO TELECOMMUNICATION ITDA Espécie:
DMl- N'Tltulo: G79802/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.502,29 - Data para pagamento:
19/06/2013- Valortotal a pagarR$6.61 0,52 Descrição dos valores: Valor do tírulo: R$ 6.502,29 - Juros:
R$ 28,17 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
20,2)

A���t����;�-2495i;j-2õ-i3-S;;�d�:-R.DA;sü.;;';:EQüiPAMENTos-ME--E�;i;,����;RÜAFMNê;sêo
PIERMANN 170 - VlLA LENZI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: GEr GLOBAL ENERGY
ANO TELECOMMUNlCATION !TOA Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: G80173/J - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 7.058,20 - Data para pagamento: 19/06/2013- Valor total a pagar R$7.l52,37
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 7.058,20 - Juros: R$14,1l Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249518/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PIERMANN 170 - VILA LENZI - jaragué do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: GIT GLOBAL ENERGY
ANOTELECOMMUNlCATION ITDA Sacador. - Espécie: DMl- N'Titulo: G801741l- Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 9.994,08 - Data para pagarneoto: 19/06/2013- Valor total a pagar R$1O.094,12
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 9.994,08 - Juros: R$ 19,98Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontámento: 249520/2013 Sacado: RDA SIDIA EQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PlERMANN .170 - VILA LENZI - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-500 Cedente: GEr GLOBAL ENERGY
ANDTELECOMMUNlCATION ITDA Sacador: - Espécie: DMI- N'Titulo: G79885/3 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 10.600,73 - Data para pagamento: 1.9/06/2013- Valor total a pagar R$IO.701,99
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$1O.600,73 - Iuros: R$ 21 ,20 Emolumentos: R$12,25 - Publica

ção edital: R$ 23,1 O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21 .

Apontamento: 249522/2013 Sacado: RDA SILVAEQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PIERMANN 170 - VILA LENZI - Iareguã do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: GIT GLOBAL ENERGY
ANO TELECOMMUNICATION ITDA Sacador. - Espécie: DMl - N' Titulo: G80137/1 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 9.477,76 - Data para pagamento: 19/06/2013- Valor total a pagar R$9.598,89
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.477,76 - Juros: R$ 41,07 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: RS 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$20,21 .

Apontamento: 249547/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASIL
SA Sacador: GIT GLDBAL ENERGY ANO TELECOMMUNlCATION LIDA Espécie: DMI - N' Titulo:
G80171/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 9.661,04 - Data para pagamento: 19/0612013- Valor
totala pagar R$9.760,42 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 9.661,04- Juros: R$19,32 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249549/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASIL
SA Sacador: GIT GLOBAL ENERGY ANO TELECOMMUNICATION lTDA Espécie: DMI - N' Titulo:
G801711l- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 9.661,04 - Data para pagamento: 19/06/2013- Valor
total a pagar R$9.760,42Descrição dos valores: Vãlor do título: R$ 9.661,04 - Juros: R$19,32Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,1 O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249551/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASIL
SA Sacador: GIT GLDBAL ENERGYANO TELECOMMUNlCATION ITDA Espécie: DMl- N' Titulo:
G79933/5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 7.199,28 - Data para pagamento: 19/06/2013- Valor
total a pagar R$7.293,73 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 7.199,28 - Juros: R$14,39Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249629/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PlERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: HSBC BANK BRASIL
S/A - BANCO MUlTIPLO Sacador: GEr GLOBAL ENERGY ANO TELECOMMUNlCATION ITDA

Espécie: DMI - N' Titulo: G79942/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 7.001,15 - Data para
pagamento: 19/06/2013- Valor total a pagar R$7.l04,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$
7.001,15 - Juros: R$ 23,33 Emolumentos; R$ 12,25 -, Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 20,21

-

Apontamento: 249631/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-500 Cedente: HSBC BANKBRASIL S/A
- BANCO MUlTIPLO Sacador: GIT GLOBAL ENERGYANO TELECOMMUNICATION ITDAEspécie:
DMI- N' Titulo: G79941/2 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 6.055,17 - Data para pagamento:
19106/2013-Valor total a pagarR$6.155,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.055,17 - Juros: R$
20,18 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249637/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
P1ERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO MERCANTIL
DO BRASIL S/A Sacador. GIT GLOBAL ENERGYANOTELECOM Espécie: DMl - N'Titulo: G79802/4
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.502,28 - Data para pagamento: 19/06/2013-Valor total a pagar
R$6.604,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.502,28 - Juros: R$ 21,67 Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249761/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PlERMANN 170 - VILA LENZI- )araguá do SuI-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA.
Sacador: GIT-GLOBAL ENERGYANOTIL lTD Espécie: DMI- N' Titulo: G80040/3 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 5.529,10 - Data'para pagamento: 19/06/2013-Valor total a pagarR$5.618,37 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 5.529,10 - Juros: R$ 9,21 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249762/2013 Sacado: RDA SILvA EQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVALSA
Sacador: GIT-GLOBAL ENERGYANOTIL ITD Espécie: DMI - N'Titulo: G8004I/3 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 5.778,55 - Data parapagaroento: 19/06/2013-Valor total a pagarR$�.868,24Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 5.778,55 - Juros: R$ 9,63 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249763/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA
Sacador: GIT-GLOBAL ENERGYANOTIL ITD Espécie: DMI - ti'Titulo: GBOO13/4 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 5.977,82 - Data para pagamento: 19/06/2013-Valortotal a pagarR$6.067,84Des
críção dos valores: Valor do titulo: R$ 5.977,82 - Juros: R$ 9,96 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$20,21

Apontamento: 249765/2013 Sacado: RDA SILVA EQUiPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PIERMANN 170 - VIlA LENZI - laraguã do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA
Sacador: GIT-GLOBAL ENERGYANO TEL ITD Espécie: DMl - N'Titulo: G80014/4 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 6.602,28 - Data para pagamento: 19/06/2013-Valor total a pagarR$6.693,34 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 6.602,28 - Juros: R$ 11,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,.21

Apontamento: 249766/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PIERMANN 170 - VIlA LENZI- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVALSA
Sacador. GIT-GLOBAL ENERGYANOTIL ITD Espécie: DMI - N'Titulo: G79957/2 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 7.05B,19 - Data para pagamento: 19/06/2013-Valor total a pagar R$7.l50,01 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 7.05B,19 - Juros: R$1l,76 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23, IO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249602/2013 Sacado: STB 1RElNAMENTOS ITDA Endereço: RUA EXPEDICIONARIO
ANTONlO CARLOS FERREIRA - NOVA BRASlIJA - JARAGUA DO SUL-SC'- CEP: 89252-168 Cedente:
RIOfIACOM PECAS EMP ITDA Sacador: - Espécie:DMI- N'Titulo. 003 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 2.360,00 - Data para pagamento: 19/06/2013- Valor total a pagar R$2.435,36 Descrição dos
valores: Valotdo título: R$ 2.360,00 - Juros: R$ 4,72 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$24,50 - Diligência: R$10,79 .

------------------------------------------------------------------------------------_-----_--------------_.----------.-

Apontamento: 249591/2013 sacado: UNlAO SAUDELTDA Endereço: AVMARECHAL DEODORO DA
FONSECAI188 JARAG - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-702 Cedente: TCTEC CIR MAT
HOSP 00 ITDA Sacador: - Espécie: DMI- N' Titulo: 36948/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
600,00 - Data para pagamento: 19106/2013-Valor total a pagar R$672,24 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 600,00 - Juros: R$I,60 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$lO,79

Apontamento: 249725/2013 Sacado: VALDEREZ ROSA PRAXEDES Endereço: RUA DOt-1INGOS
ROSA,IOO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-010 Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIA
MENTO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N'Tlrulo- 251012107 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 8.083,31 - Data para pagamento: 19/06/?013-Valortotal a pagar R$I 0.649,56Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 8.083,31- Juros: R$ 2.489,65 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: H$24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 248822/2013 Sacado: WILLIAM JONATHAM GUST DE MEW Endereço: HENRIQUE
REICHOW 801- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-400 Cedente: BLUCOLOR COMERCIO DE PECAS
ELITRO E Sacador: - Espécie: DMl- N'Tirulo: 074629 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$169,00 -

Data para pagamento: 19/06/2013- Valor total apagar R$252,24 Descrição dos vaiares: Valor do título:
R$169,00 - Juros: R$ 0,67 Emolumentos: R$.12,25 - Publicação edital: RS 23,10 Condução: R$ 24,50·
Diligência: R$ 22,72

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data
de 14/06/2013. Jaraguá do Sul (SC), 1� de junhode 2013.

. Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de titulas publicados: 36

.:5: ESTADO DE SANTA CATARINA

�OOSUL MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 49/2013_ Processo: 003/2013 - Fun

dação Jaraguaense de Meio Ambiente; 14/2013 - Fundação Municipal
de Esportes; 38/2013 - Fundação Municipal de Cultura; 003/2013 -IP
PLAN; 002/2013 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ado
lescente (FMDCA); 21/2013 - Fundo Municipal da Assistência Social

(FMAS); 19/2013 - Fundo Municipal de Saúde (FMS); 002/2013 - Fun
do Municipal de Direitos Difusos (FMDD) . TIPO: TÉCNICA E PREÇO.
OBJETO: Contratação de agência de propaganda e/ou publicidade para
prestação de serviços de publicidade e propaganda, correspondentes
ao' estudo, ao planejamento, á conceituação, á concepção, à criação,
à execução interna, á intermediação e supervisão da execução externa

e à distribuição de campanhas de publicidade aos veiculos e demais
meios de divulgação; á criação e ao desenvolvimento de formas ino

vadoras de comunicação publicitária, visando à expansão dos efeitos
das mensagens e das ações publicitárias; e demais serviços inerentes á

atividade publicitária, destinados ao atendimento das necessidades de

comunicação da Administração Municipal, conforme especificações téc
nicas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. REGIMEN
TO: Lei nO 12.232/10; Lei nO 8_666/93; Lei n.? 4.680/65; Decreto Federal

n." 57.690/66; e, no que couber, as Normas-Padrão da Atividade Publi
citária. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES N" 1 a 4:

até às 9 horas do dia 06 de agosto de 2013, no Setor de Protocolo desta

Prefeitura. 1a SESSÃO PÚBLICA: As 09:30 horas do dia 06 de agosto
de 2013, na sala de reuniões da Diretoria de Compras, Licitações e

Suprimentos. As demais sessões públicas serão definidas de acordo
com a tramitação do processo licitatório. DO VALOR ESTIMATIVO DA

CONTRATAÇÃO: R$ 2_100_000,00 (dois milhões e cem mil reais)/ano.
OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O edital e seus anexos

estarão disponiveis na Internet, no endereço www.jaraquadosul.sc.qov.
br sem qualquer custo. O_Enve-lope Padronizado n.? 01 deverá ser reti
rado na Gerência de Licitações e Contratos da Prefeitura' Municipal de
Jaraguá do Sul, no horário doas 07:30 as 11 :30hs e das 13 as 17hs, me
diante apresentação do recibo de pagamento de taxa de R$ 10,00 (dez
reais). A taxa para pagamento do Envelope Padronizado nO 01, deverá
ser retirada no Setor de Protocolo desta Rrefeitura Municipal, no horário
das 8hs ás tõhs. INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos sobre a

retirada do edital e do envelope padronizado poderão ser obtidos por
escrito no endereço acima ou pelos fones (47) 2106-8058 ou 2106-8175
ou pelo e-mail id9501.@jaraguadosul.sc_gov.br (Karla/Comunicação).
Jaraguá do Sul (SC), 13 de junho de 2013.

DlETER JANSSEN

Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato do Contrato Registro de Preço n". 114/2013 - PMS
Concorrência Registro de Preço n", 03/2013-PMS - Processo
Licitatório nO 65/2013-PMS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o

nO. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo

Branco, nO. 3201, no Municfpio de Schroeder/SC.

Contratada: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nO 03.620.927/0001-12, estabelecida a rua Anélio Nicocelli,
nO. 1720, Bairro Figueirinha, na cidade de Guaramirim, Estado de

Santa Catarina; CEP: 89270-000.
Objeto: Constitui objeto do presente o REGISTRO DE PREÇO
para a contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos neces

sários) de lombadas do tipo I e II em diversas ruas do Municipio
de Schroeder (SC), de acordo com o projeto, memorial descritivo,
parte integrante no instrumento convocatório, conforme ANEXO IX
- TERMO REFERÊNCIA, conforme consta na proposta vencedora

que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Valor do contrato: lombadas do tipo I no valor de R$ 1.852,50 e lom
badas tipo II no valor de R$ 2.375,00, sendo 10 (dez) unidades cada,
totalizando o valor de R$ 42.275,00 (quarenta e dois mil e duzentos
e setenta e cinco reais).
Data da Assinatura: 13/06/2013 - Vigência: 13/06/2014

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÃO LlCITACÃO MODA
LIDADE CONCORRÊNCIA N°. 03/2013-PMS
O Prefeito Municipal, Osvaldo Jurck, no uso de suas atribuições que
lhesão conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n".
8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo
exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDI
CAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu' resultado da CONCORRÊN
CIA N°. 03/2013-PMS, PROCESSO DE LICITAÇÃO N°. 65/2013-PMS,
adjudicando em favor do senhor abaixo o objeto da licitação por ter apre
sentado o menor preço GLOBAL, determinando que seja dada ciência
aos participantes:

Objeto: Constitui objeto do presente o REGISTRO DE PREÇO
para a contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos neces-

. sários) de lombadas do tipo I e II em diversas ruas do Município
de Schroeder (SC), de acordo com o projeto, memorial descritivo,
parte integrante no instrumento convocatório, conforme ANEXO IX
- TERMO REFERÊNCIA, conforme consta na proposta vencedora

que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Vencedor: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob
o n° 03.620,927/0001·12.
Valor da proposta vencedora: lombadas do tipo I no valor de R$
1.852,50 e lombadas tipo II no valor de R$ 2.375,00, sendo 10 (dez)
unidades cada, totalizando o valor de R$-42.275,00 (quarenta e dois
mil e duzentos e setenta e cinco reais).

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal
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Term�grafia
Apresentar o alcance da Termografia como

técnica de ponta na redução de custos in
dustriais é o foco desta palestra gratuita que
acontece no dia 19 de junho, 19h a zohgomin,
numa promoção daApevi.

Serviço de saúde
Desenvolver habilidades e percepção

para o atendimento do cliente especial (pa
ciente, familiares e acompanhantes), com

atenção aos aspectos técnicos, psicológicos
e filosóficos em consultórios, clínicas, hos
pitais e demais serviços na área de' saúde.
Esses são os objetivos da qualificação que
acontece nos dias 17 a 20 de junho, das 19h
às 22h, no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul. A promoção é da Apevi..

Térmicas
Segundo levantamento do Operador Na

cional do Sistema Elétrico, o desligamento
das' usinas termelétricas com custo opera
cional mais alto proporciona uma economia
de.Rs 280 milhões por mês. O us� intensivo
das térmicas se tornou necessário por causa
do baixo nível dos reservatórios das hidrelé
tricas devido à redução do volume de chuvas
este ano. O sistema elétrico brasileiro enfren
ta diversos desafios. A geração cresceu pouco,
temos eólicas que não podem operar por falta
de linhas de transmissão e a redução no custo
da energia para controlar a inflação tende a

aumentar o consumo.

SEXTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2013

Lourival Karsten

MERCADO
Vendas em alta
A indústria . catarinense reagiu no

1"\.mês de abril e voltou a apresentar
resultados positivos em relação aos ob
tidos em 2012. Os dados da Pesquisa
de Indicadores Industriais, divulgados
pela Federação das Indústrias (Fiesc)
apontam alta de 5,2% no faturamento
de abril em relação ao mesmo mês do
ano anterior. Influenciado pelo resul
tado, o setor também voltou a registrar

alta no acumulado dos quatro primeiros
meses do ano, de 0,3%. Além das ven

das, também foi. registrado aumento

na quantidade de horas trabalhadas
na produção (3,9%) e utilização da ca

pacidade instalada (1,6%), que chegou
a 84% do potencial total, todos em re

lação a abril de 2012. Foi constatada,
ainda, elevação da massa salarial real
(0,9%), pelo sexto mês seguido.

íNDICE PERíODO
SELlC 8,0% 29.MAI0.2013
TR 0,000% 13.JUNHO.2013

CUB 1.270,06 JUNHO.2013
BOVESPA +2,51% 13.JUNHO.2013

NASDAQ +1,32% 13.JUNHO.2013

AÇÕES PETR4 18,80 +3,75%
VALE5 28,65 +4,56%

. BVMF3 12,87 +2,14%

POUPANÇA 0,5000 14.JUNHO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,26% US$103,640
OURO 0% US$ 1386,860

CÃMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1325 2,1334 :0,96%
DÓLAR TUR. 2,0700 2,2100 ·1,78%
EURO 2,8341' 2,8356 -1,38%
LIBRA 3,3313 3,3335 ·1,38%

A última edição da revista Focus mostra a previsão
do mercado para o Crescimento da economia do País.

Ela caiu para 2,53%. Como não se consegue crescer só
com discursos e o governo não tem sido feliz nas ten

tativas de reanimar a economia, corremos até o risco
de um rebaixamento na nota de classificação de risco.
Vamos ter de apelar para a competência.

.

Cresciinento

Jovens aprendizes
O Senac está formando turmas de. jovens

aprendizes .. É uma oportunidade tanto para os

jovens como para as empresas que poderão apro
veitar osmesmos em seus estabelecimentos. Ideologia

Um dos grandes entraves ao

desenvolvimento do país é a pro
fundamente enraizada aversão à

desestatização por parte da maio
ria dos membros do governo fe
deral. Enquanto vemos países
como a Rússia e a China abrirem
sua economia paraa participação
do capital privado, os dirigentes
brasileiros continuam lendo uma

velha e einbolorada cartilha so

cialista. A frase atribuída a Deng
Xiaoping "não importa a cor do

gato, contanto que coma o rato"
deveria estar em todas as reparti
ções públicas. Mesmo com todo o

volume de impostos recolhidos, o
.

governo não tem condição de dar
conta de todas as obras necessá
rias e, deixando de chamar o ca

pital privado, acaba sufocando o

desenvolvimento.

Garrafa
dourada
A Brahma criou uma edição especial e

limitada de garrafas em alumínio (alubottle)
para celebrar os grandes eventos esportivos
no país. Com design arrojado e cool, a nova
embalagem traz como inspiração a taça da
Copa do Mundo e reforça o slogan da marca "'

Imagina a Festa, que tem como objetivo resgatar
o otimismo do torcedor para fazer amelhor
Copa de todos os tempos. A edição Premium
estará disponível nos principais pontos de
venda do país pelo valor de R$ 4,99.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

o Presidente da ACREVI-AGÊNCIA DE CRÉDITO DO VALE DO ITA

POCU, Valério Junkes no uso de suas atribuições que lhe confere o

Estatuto, convoca atravésdo presente edital todos os seus associados

para Assembléia Geral Extraordinária, que realizar-se-a no dia 08 de
Julho de 2013 às 11 horas em primeira convocação ou às 11 horas 30
min em segunda convocação, tendo como local à Àvenida Marechal
Deodoro da Fonseca, 776 sala 01, centro, na cidade de Jaraguá do
Sul - SC para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. ELEiÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
E CONSELHO FISCAL;

Valério Junkes - Presidente

Jaraguá_do Sul (SC), 14 de Junho de 2013

TemO'S várias aplJijes de pacote:
SKtSANTIAGO. 5 noites de hospedagem • Traslados. 4 passeios de dia intei ra a Valle Nevado, Portilo e fi Colorado

.

• Assistência viagem' Entrada RS 396 + 4x 231 I ;, vista RS 1.320 ou·US$ 617
VAUí NEVADO SUPER ECONÔMICO • .5 noites de hospedagem. Traslados' 1 tour a vinícola. :I passeios de dia lote.iro

a VaUe Nevada com meios de elevação, bastões, s"is, botas e aulas ooletívas • Ass'stêncla viagem
•.EntradaR$ 85h4x497 I à vista RS 2.S3Sou US$1.326

5KI2 VAI<ES (EI Colorado, valle Nevado}. 4 noites de hospedagem' Traslados. city tour
• 4 passeios de dia inteire a EI Colorado e Valle Nevado com meios de elevação, bastões, ski�, botas e aulas coletivas

• Assistência viagem' Entrada RS 582 ;. R$ 339 r à vista R$1.!l39 ou uss 906
SKI EM PORTI110. 3 noites d� hospedagem' Tra.slados • 1 dty tour .1 almoço' 1 passeio de dia 'inteiro a

PartilJomm meias de elevação, bastões, skis, botas e aulas coletivas. Assistência viagem
• Entrada RS 540;. 4x R$ 263 I à vista 1\$1500 ou US$ 701
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LÚCIOSASSI

APOIO Hospital de Guaramirim poderá oferecer vagas para pacientes de Jaraguá

Acordo amplia
oferta de leitos
nos hospitais
INTEGRAÇÃO Parceria entre o São José, Jaraguá e Padre

Mathias Stein, de Guaramirim, deve agilizar os atendimentos

Carolina Veiga

Para reduzir. a aflição
dos pacientes inter

nados nos corredores ou

enfermarias hospitalares,
a Secretaria da Saúde de

Jaraguá do Sul firmou
acordo com os três hos

pitais da região para am

pliar a oferta de leitos de

retaguarda, destinados
aos pacientes atendidos

pelo Sistema Único de

Saúde, em Jaraguá do·
Sul. Atualmente, os três

. hospitais da região dis

põem de 427leitos, sendo
60% destinados ao SUS.

De acordo com o secre

tário de Saúde de Jaraguá
do Sul, Adernar Possamai,
a parceria vai diminuir a

superlotação do Hospital
São José, porta de entrada
para casos de urgência e

emergência. "É um acor-

do operacional que - en

viará os casos de baixa e

média complexidade, que
exigem internação, aos

hospitais Jaraguá e Padre
Mathias Stein, em Guara

mirim", explicou.
Para o diretor do Hos

pital São José, Maurício
Souto Maior, o maior be
neficiado será o paciente,
que não precisará seguir
o tratamento internado
na enfermaria. "Os leitos
ficarão livres para os pa
cientes que necessitam de
cuidados mais comple
xos", afirmou. De acordo
com o diretor do hospital
Padre Mathias, Claudio

Marmentini,- a medida é
uma ajuda mútua entre os

hospitais. "O paciente e o

SUS são universais. Temos

O diretor do Hospital
Jaraguá, Jeferson Gomes,
afirmou. que, apesar de a

disponibilização dos leitos
de retaguarda aumentar

os gastos do hospital em
cerca de R$ 20 mil, ela é
válida para proporcionar
maior conforto ao pacien
te. "Já que possuímos duas
enfermarias reservadas
aos pacientes do SUS, va
mos contribuir com as ne

cessidades da região e re

tirar os pacientes de locais

inadequados", explicou.

"
Os pacientes são
universais. Temos

que pensar na região e

melhorar o atendimento

No 'que dependia de nós,
fizemos o possível para
ajudá-lo", informou Colle.

Segundo Jacobi, a partir do
momento em que a fiscaliza

ção começou a ser realizada

pela Cidasc, deixou de ser

responsabilidade daVigilân
cia Sanitária. "Fomos noti
ficados sobre o mau-cheiro
e fizemos nossa parte. Mas, .

com a entrada da compa
nhia, acabamos nos retiran
do do caso", concluiu.

De acordo com a Ci

dasc, o agricultor deve sa

crificar os animais porque
eles seriam alimentados
com produtos de origem
duvidosa, como sobras de
restaurantes. Isso poderia
aumentar os riscos de do

enças, como a febre aftosa.
Santa Catarina é o único es

tado livre dessa enfermida
de que ocorre em animais.

Animais para o abate

'Vigilânciamonitorava os suínos
o suinocultor Gusta

vo Hass, notificado pela
Companhia Integrada de

.

Desenvolvimento Agrícola
de Santa Catarina (Cidasc)
e obrigado a sacrificar 170
animaispor suspeitade con
tágio devido alimentação
inadequada recebia acom

panhamento da Secretaria

Municipal de Agricultura
e da Vigilância Sanitária.
Em março) paralelamente
à denúncia de mau-cheiro
e maus-tratos feita por um
vizinho à Cidasc, foi reali
zada uma denúncia na Vi

gilância Sanitária.
De acordo com o diretor

do órgão em Jaraguá do Sul,
Jackson Jacobi, aVigilância,
em companhia da Secreta
ria de Agricultura, esteve no
local para averiguar o caso.

"Fomos até lá e constata

mos o mau-cheiro, mas não
maus-tratos, tendo em vista

que a criação de porcos é re
alizada como se fazia antiga
mente, não como é hoje nos

grandes centros de suinocul-
. tura, a exemplo de Chape-

"
o agricultor
recebeu todas as

orientações. No que

dependia de nós,
fizemos o possível.

.

Hideraldo Coite,
secretário

có", explicou.
Segundo o secretário de

Agricultura, Hideraldo Col

le, em fevereiro, quando a

equipe foi até a residência
do suinocultor, foi elaborado
um projeto para adequá-lo
a atual legislação para cria

ção do suíno. "Fizemos um

projeto para ele adequar a

criação e o trabalho de reci

clagem, que também é reali
zado no local de forma irre

gular,mas o agricultorachou
que a família não tinha como
arcar com o financiamento
necessário para executar as

melhorias", informou .

.

�bos os órgãos muni
cipais se retiraram do caso

após a família ter sido autua
da pela Cidasc, "O agricultor
recebeu todas as orientações
legais sobre como deveria

proceder para adequar a

criação a legislação vigente.

f
ti

I
I

I

SAIU
NOQCP�
• Matéria sobre
a situação
da família de

agricultores
que terá de
sacrificar os
suínos saiu
na edição de'
ontem
doOCP

Os primeiros 15 assinantes que ligarem hoje, a partir das 8h,
para 2106-1919, ganharão um par de ingressos.

que pensar na região e em Claudio Marmentirii do
melhorar o atendimento hospi,tal de Guaramirim
para todos", concluiu. ' ; II ,11 j i ! II i i ! \! ! ! ! ti! ! ! ti! !! ! ! ; ! • 'I i I i! I
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VilaNova

Idoso avança
sinal e colide

EDUARDO MONTECINO

PERDA Dirceu Piske disse que a casa seria usada pelo
cunhado e pela irmã, que teve um filho' recentemente

Casa no Jaraguá 99
destruída pelo fogo

�

e
DESENTENDIMENTO Dono da <l'esidência acusa o irmão mais

nov� de causar o incêndio na moradia que havia sido reformada

Natália Trentini

U'ma casa localizada no

bairro Jaraguá 99 foi
destruída por urn incêndio
na noite de quarta-feira. O

fogo começou por volta das

201140, se alastrou por to
dosas cômodos e consumiu
toda a estrutura. Foram ne

cessários nove mil litros de

água para conter as chamas.
,

O dono, do imóvel, o

fiscal de segurança Dirceu

Piske, 32, acusa o irmão
mais novo, de 25 anos" de
ter provocado o incêndio.
O rapaz acusado seria 'de

pendente químico e fazia

ameaças contra o irmão
mais velho há mais de urna
semana. "Após urna briga,
ele teria se trancado em urn

cômodo, ateado fogo em

um colchão e fugido pela
janela", disse Piske.

Como a casa estavavazia,
ninguém se feriu. O dono do

'

imóvelmora ao lado da resi
dência destruída, e só se deu
conta do incêndio quando
as chamas atingiram as pa
redes de madeira. "Eu até
achei que o meu irmão esta

va lá dentro, quando entrei
vi que ele tinha levado as coi
sas e saido", observou.

Recentemente, a casa

havia passado por uma re

forma. Ela. seria utilizada
pela irmã e cunhadodeDir- .

ceu Piske, que acabaram de

, Suporte para família de dependentes
Lidar com situações de

agressividade é rotina para

quem convive com pessoas
que. fazem uso abusivo das.
drogas. Para aprender a re

agir de forma correta nessas

horas, as famílias devem
buscar aconselhamento pro
fissional. Em Jaraguá do Sul,

o Centro de Atendimento
Psico-Social (CAPS) oferece
atendimento gratuito 'COm

. equipemultidisciplinar.
. "Se a pessoa se nega a

fazer o tratamento, vamos
conversar com a família,
que também fica' muito

abalada, e trabalhar uma

forma de trazer essa pessoa
para o serviço", explicou
a coordenadora de' saúde

mental, Denise Thum.
A internação nem

sempre significa sucesso.

Segundo Denise, são inú
meros casos de retorno ao

vício. Já a internação com-

ter um filho. Apesar do pre
juízo, a maior preocupação
é com o irmão caçula.

A família convive com

o problema desde a ado
lescência do rapaz. Furtos,
festas e ameaças são cons

tantes. "Não fico sentido

por isso, mas pela situa

ção do meu irmão. Não sei

mais o que fazer. É da fa

mília, mas prejudica a vida
dos outros por causa do ví

cio", lamentou. Um boletim
de ocorrência foi registrado
por Piske durante a tarde
de ontem. A Polícia Civil
deve investigar o caso.

Ameaça
Homem preso
portava faca

Um homem, de 30 O motorista de um

anos foi detido acusado Voyage não respeitou o si

por ameaça, na madru- nal vermelho e causou um

gada de ontem, no Cen- acidente na manhã de on
tro de Jaraguá do Sul. tem no cruzamento entre

Ele estaria com uma faca, as ruas Ângelo Schiochet
de aproximadamente 20 e a 25 de Julho, na Vila

centímetros, e ameaçava Nova, em Jaraguá do Sul.
uma outra pessoa, de 47 O condutor, de 71 anos,

anos, em frente a um bar avançou o semáforo e foi
na Rua Quintino Bocaiú- atingido na lateral por um

va, quando foi preso pela Gol, por volta das 8h30 de
Polícia Militar. Encami- ontem. Ninguém se feriu,
nhado a delegacia, o sus- mas a colisão causou con

peito prestou depoimento gestionamento nas áreas
e foi liberado. próximas;

Jaraguá
Acidentes deixam três
pessoas levemente feridas

Dois acidentes mar- rio foi na Rua Bernardo
caram o início da manhã Dornbusch, na Vila La

de onteme deixaram três. lau. O motorista de um

pessoas levemente feridas
em Jaraguá do Sul. Uma
das vítimas foi a passa

geira de uma motocicleta,
que bateu em um Siena,
por volta das 4h30, na Rua
BerthaWéege, na Barra do
Rio Cerro. Amulher, de 25

anos, sofreu ferimentos no
ombro direito e foi enca
minhada ao Hospital São
José. Os condutores dos
dois veículos saíram ilesos.

Pouco depois, o cená-

Gol perdeu o controle do
veículo e bateu no poste
do radar, em frente a Ma

risol. O condutor de 28
anos e o passageiro, de 26,
tiveram ferimentos leves
e foram socorridos pelos
Bombeiros Voluntários de
Jaraguá do Sul. De acordo
com a Polícia Militar, o

motorista não apresenta
va sinais de embriaguez e

todos os documentos es

tavam em dia.

Perícias

Quadro de fimcionários no
IGP de Jaraguá vai dobrar

O Instituto Geral de
Perícias de Jaraguá do Sul
deve receber reforço de

pessoal em setembro. A

entidade está chamando

23 candidatos aprovados
em concurso de 2010 para
a posse no dia- 9 de julho, e
um auxiliar de medicina le
gal está designado para atu- ,

ar aqui na região. Os novos
servidores devem passar

por urn curso de formação
de 54 dias e sódepois come
çam a trabalhar nas unida
des do IGP. Com o reforço,
o quadro de pessoal do IML
vai dobrar, já que apenas

'!lma pessoa trabalha na

área em Jaraguá do Sul.

Furto de bike

pulsória, contra a vontade Jovem confessa crime
do dependente, só é possí- , Já está no Presídio Re- Rua Manoel Francisco da
vel diante de uma avaliação gional o rapaz' de 19 anos Costa, no Bairro João Pes

médica. "Acontece quando que confessou ter furtado soa, em Jaraguá do Sul,
a pessoa .está muito debi- uma bicicleta no final da

. por volta das 18h. Com o

litada e pode morrer, ou tarde de quarta-feira, no suspeito, os policiais' en
quando oferece riscos para posto de saúde no Centro contraram também uma
outra pessoa, é preciso um de Schroeder. Ele foi deti- cédula de R$ 100 falsifi

contexto", disse Dblíi�er.!, II! II d.il 1�l3FdIB(i)lí<.dalMi1�m'tlmilll afia 1111.11111111111, III.
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Mais dois -'reforços'
na equipe da eSMo
LIBERADOS Técnico Sergio Lacerda comemora os retornos do fixo PC e do ala.
Lé. Eles ficaram fora da equipe na maior parte da primeira fase da Liga Futsal

Lucas Pavin

A pós uma maratona de jogos e

.fiyiagens fora de Jaraguá do Sul,
o elenco da CSM (Pré-Fabricar/
Mannes/FME) segue treinando
levemente em dois períodos, des
de quarta-feira, para a partida de
amanhã contra o São Caetano, às
19h, naArena Jaraguá.

O técnico Sergio Lacerda teve

duas boas novidades nesta sema

na. O fixo PC e o ala Lé foram libe
rados pelo departamento médico.

A dupla volta a treinar normal
mente com bola e está à disposição
do treinador para o compromisso
deste fim de semana.

"Estou me recuperando e me

sentindo muito bem. Espero trei
nar bem para poder ajudar os com
panheiros no jogo contra o São Ca

etano", disse Lé. "Fiquei quase 40
dias afastado e é muito difícil ficar
de fora do time. Estou até emocio
nado em voltar, porque nunca tive
uma lesão tão grave na carreira.
Mas agora estou recuperado e es

pero pegar ritmo de jogo o quanto
antes para ajudar a equipe a ven

cer", afirmou PC.

O técnico Lacerda valori
zou o retorno dos dois atletas
ao elenco. "É importante vê-los
treinando. Além de mais alterna

tivas, automaticamente cresce a

qualidade do grupo", ressaltou.

Apesar do adversário de sábado

ser a lanterna da Liga Futsal, com
apenas três pontos (três empates
e nenhuma vitória), a comissão
técnica e os jogadores da CSM

pregam respeito ao adversário.
"Mesmo estando na última colo

cação, acredito que a equipe do
São Caetano é melhor que a do
São Bernardo. Eles vêm fazendo

,
.

partidas de igual para igual contra
times grandes.e não será um jogo
fácil", avaliou o técnico.

"Nós sabemos que o São Caeta
no nãodeveria estar lá embaixo da

tabela, pois reconhecemos a quali
dade da equipe. Temos que man

ter a mesma pegada que estamos
mostrando para não sermos sur

preendidos", finalizou oala Guto.

www.ocponline.com.br
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CAMPEONATO CATARINENSE

CLASSIFICAÇÃO -1' FASE

P J V E D GPGC SGA%

'"

2' 1<liJM!l'e 4 2

;J' � 3,:1 1,0,0 5 4 1 100%
4" Tai>a<iío 3 2,1,0 :1 9'61350)(,
9" flIwr_ 3 21110]1 5 61-1 SOl(,

6' � 1 1 o 1,0 2 210 33%'
7" �do5!ll o 2 o o 2 5 8 -3 &16

S' �o 2 o o 2 7 12 05'&16
9' � o o o o o o o o &16

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

LIGA FUTSAl

Coi. TIme

CLASSIFICAÇÃO -1' FA�E

. '.

P J V E D GP GC SG A%

2' �Ie 35 14 112 :1 49 26 23 83.33�

3" � 'ZI 14 8 :3 3 50 30 11) 1>429';
4" c5w� 'ZI :14 8 3 3 32 17 15 l>429li1

5"· �Ai_23 14 6 5 3 40 35 5 54.76';

11>" � 2:1 :14 6 :3 5 4639 7 SOl(,

1"'�. 211456:334295SOl(,

8" __ 11) 14 6 2 6 33 34' -:1 41.821li
9" W1.�:ro 14 5 5 .. ZT 'ZI 10 41��
W" e.� 18 14 5 3 II> 33 32 :1 "'2S6�

U" Mel,". 18 16 5 3 8 29 40 -11ZT.5�

12" �I 17:14 4 5 5 30 36 -6 4O.461li

13"� 11 :115" 5 6 32 45 -13ZT.78�

:14" 1Fl1!i<f�1i; 16 :14 " '" 6 36 41 -6 38..:1%
:115" $ã\!llJ� 16:14:3 1 4 21 :14 '-3 36.;1.%
W" �1iI1l 15:14 3 6 5 29 34 -5 311>.,1:1.';

:118" $ã",� 1 15 2 :I. 12 15 52 -3115.56�

119" $ã<!P�l'Il!ll :3 15 1)1 :3 lí2:W 53 -'ZI1I>,67"1.,

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

RETORNO Fixo PC e

o ala Lé (E) voltaram a

treinar. com a equipe
depois de serem

afastados por lesões

PRÓXIMOS JdGOS

I
1

1
13/6
Lages x Chapecoense*
*encerradoapósofechamentooaed!ção
:1.5/6
18h15 -Lages x Rio do Sul

19/6
20hl0 - Fpolis. x Blumenau
20h15 - CSM x Tubarão

22/6
20h30 - Rio daSul x Cnapecoense
26/6
20h15 - Concórdia x Rio do Sul

29/6
20h30 - Chapecoense x Fpolis.
3/7
20h15 - Concórdia x Fpolis.

PRÓXIMOS JOGOS

13/6
Carlos Barbosa x Erechim*

*encel'Tadoapósotechamentodaedição

14/6
20h - Joinville xCorinthians

:1.5/6
_ Uh - Minas x Suzano
18h - Orlândia x São José
19h· S.Bemardo x Guarapuava
19h - CSM x São Caetano
20h - FIoIianópolisx Mal. Rondam
20h30 - V. Aires x Concórdia

17/6
19h15 - CSM x Corinthians
19h30 - Minas x São José
20h - Florianópolis x Umuarama
20h - cascavel xMal. Rondam
20h15 - C. Barbosa x Concórdia
20h15 - Joinville x São Caetano
20h15 - Orlândia x Suzano
20h30 - V. Aires x Erechim

-

ASsis começa a
carreira em alta

Um dos destaques da equipe
jaraguae:rise e uma das revelações
da atual edição da Liga Futsal, O

ala Felipe de Assis, de apenas 19

.
anos, vive seu melhor- momento
na carreira, Promovido da base

para o profissional pelo técnico

Sergio Lacerda no ano passado, o
garoto vem fazendo ótimas atua

ções na temporada e divide a ar

tilharia da equipe na competição
nacional com Dian - ambos já
marcaram cinco gols.

Assis não esconde a felicida
de pelo momento que está pas
sando e sonha atuar, em breve,
pela Seleção Brasileira. "O sonho
de qualquer jogador é vestir a

camisa da Seleção Brasileira e

comigo não é diferente. Vou con
tinuar batalhando para que um

dia esse sonho possa ser realiza

do", disse.
Felipe ressaltou estar muito

feliz de ser o artilheiro do time e

motivado com o espaço conquis
tado. "Espero poder continuar
ajudando meus companheiros e

a comissão técnica, que deposi
taram muita confiança em mim
durante essa temporada"; disse.
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Ascurra recebe as feras
do automobilismo de se
PISANDO FUNDO Pilotos locais disputam a quarta etapa do Campeonato
Catarinense, que acontece no Autódromo Max °Mohr, com pista de 2,1 km

Lucas Pavin etapa. Estão confirmados os'

jaraguaenses Alexandro Spézia o

(#56, 5° colocado na Marcas
A), Alan Schwartz (#30, SO na

Marcas N), Alessandro Coelho

(#74, 4° na Stock Cal' Opala
A), Leone Marcolla (#SI, líder
na Estreantes), Carlos Mene
ses (#55, 4° na Mini Fórmula
Tubular), e os guaramirenses
Cristiano Rosa (#67, So na

Marcas A) e Rodrigo Carneiro

(#4, 9° na Estreantes).

A cidade de Ascurra verá
r\.muita poeira neste fim
de semana, quando recebe a

'quarta etapa do Campeonato
Catarinense de Automobilis
mo. O evento será realizado no

Autódromo Max Mohr, com

pista de 2.150 metros e um tra

jeto de alta velocidade.
Vários pilotos de Jaraguá

do Sul e região participam da

Além deles, participam os

pilotos patrocinados por O
Correio do Povo, Cesar Maba
(#5, 5° na Marcas B) e Paulo
Maba (#5, 4° na Estreantes).
"A vontade é grande de ir, mas
o coração está partido, já que
será o aniversário de um ano

da minha filha, Alícia. Vamos
torcer para chover e adiarem a

etapa", brincou Paulo.
O evento terá início amanhã,

com as vistorias técnicas e os

treinos livres pela manhã. De

tarde, iniciam as baterias de

classificação. A abertura oficial
do evento será no domingo. Os
organizadores esperam cerca de
60 pilotos nesta etapa.

O Campeonato Catarinen
se de. Automobilismo é um

evento organizado pela Fe

deração de Automobilismo
do Estado de Santa Catarina

(Fauesc). Os ingressos para
acompanhar as provas podem
ser adquiridos, antecipada
mente pelo site Ticketõenter,
'no valor de R$ 10. N9S dias do
evento, o valor será R$ 15.

INGO HOFMANN/DIVULGAÇÁO

INCE'RTEZA Família Maba ainda não confirmou participação na quarta etapa do Campeonato Catarinense de Automobilismo

Ciclismo

Schroeder sedia quarta etapa do Estàdual de Mountain Bike
A Pista do Curió, em Schro

eder, recebe a quarta etapa do

Campeonato Catarinense de Do
wnhill, neste fim de semana. A

o

programação inicia com os trei
nos oficiais, que ocorrem ama-

nhã, das çh às 12h e das 13h às

17h. Já no domingo será dada a

largada ao 'qualify'. A prova co

meça às ioh e serve de classifi

cação para a largada oficial, pre
vista para às 13h. Os melhores

da etapa receberão os troféus e

medalhas, na cerimônia de pre
miação marcada para iniciar às

lSh. Vale lembrar que a compe

tição possui também uma cate

goria municipal, onde só�odemI ,I

participar atletas que residem
no município sede da prova, no

caso Schroeder. A o inscrição é
feita através de ikg de alimento,
que será doado a uma institui

çã? do município.

Aberto de Voleibol

Competição no
ParqueMalwee

Com cinco equipes mascu

linas e quatro femininas, o Gi
násio do Parque Malwee sedia
mais· uma edição do Campeo
nato Aberto de Voleibol, que
acontece neste fim de semana.

A partir das Bh de amanhã, os o

homens entram em quadra, en
cerrando a programação às 18h.
No domingo será a vez das mu

lheres, que iniciam no mesmo

horário, terminando às 14h.

Jaraguá
Ex-jogador
visita o clube

O ex-jogadorMozart, que teve
passagens por Coritiba, Flamen
go, Palmeiras e Spartak Moscou,
esteve em Jaraguá do Sul para
conhecer o projeto do Sport Club
Jaraguá. Além disso, o ex-atleta
fez um. tour pelacidade. Conhe
ceu a Arena Jaraguá, visitou o

vice-prefeito Jaime Negherbon e

assistiu ao amistoso entre Jara

guá e os juniores do Juventus.

Voleibol

Feminino joga
.naMarísol

Neste final de semana acon-
o
tece no Ginásio da SERMarisol
a segunda etapa do Campeona
to Catarinense de voleibol sub-
16 feminino. A ADV/FME tem

os primeiros compromissos
amanhã, quando enfrenta São

Bento do Sul (lOh30) e Sau
dades (17h30). Já no domingo,
fecha a participação na fase
enfrentando Balneário Cambo

riú, às lOh30.

Natação
No Estadual
de velocidade

Acompanhados do técnico
Ronaldo 'Kiko' Fructuozo, 20

nadadores de Jaraguá do Sul

participam do Campeonato Ca
tarinense de Velocidade, neste
final de semana. A competição
acontece em Florianópolis, no
Clube 12 de Agosto. AAjinc re-

o

presenta o município na com

petição, com apoio da FME e

Arroz Urbano.

--�
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Adriano perto
de fechar com
o Internacional

Somente uma questão' preparador físico Marqui
médica afasta Adria- nhos e do médico Marcia

Tannure - ambos do Fla

mengo, o jogador vem fa
zendo duas horas diárias
de academia para entrar

emforma.
Para fechar comAdria

no, o Inter avalia ainda
se valeria a pena apostar
num atleta que já enfren
tou mais de uma cirurgia
no tendão de Aquiles. O

diretor de futebol Marce
lo Medeiros confirmou a

preocupação. "O Adriano
é uni grande jogador, mas
o que mais nos preocupa e

de euros CR$ 31,2 milhões)
para ficar com o volante

que está servindo a Seleção
Brasileira na disputa da

Copa das Confederações.
O contrato é de cinco anos.

c' , 20' Ponte Preta' 3,',5 1 O _4 5 9.:4 20 "

P - Pontos; J - Jogos; V . Vitórias; E - Émpates; D· Derrotas; Gp· Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG . Saldo de Gols; A%·- Aproveitamento.

RFF ç O 'Imperador' que está sem clube desde o final do

ano passado, pode pintar no clube gaúcho treinado por Dunga

não tem sido falado é que
ele teve o rompimento do
tendão de Aquiles. É uma

questão muito séria e não
foi feita nenhuma avalia

ção clínica a respeito. Te
mos que ter primeiro um

respaldo", afirmou.
Se acertar, o 'Impera

dor' reencontrará no Bei

ra Rio o técnico Dunga e

o preparador físico Paulo

Paixão, com quem traba
lhou na Seleção Brasileira.
Ele faz parte de uma lista.
demais de dez nomes mo
nitorados pela diretoria
colorada.

NaUcrânia

Shaktar anuncia contratação de Fernando
Outro clube que estava na

briga pelo jogador, o Na-,
poli, não igualou a oferta e

enviou uma notificação ao

clube tricolor desistindo
da negociação,

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

6'RODADA

6/7
18h30· Flamengo x Coritiba
18h30· Atlético-MG x Criciúrna
21h . Portuguesa

7/7
16h - São Paulo x Santos
16h - Bahia x Corinthians
16h -Internacional x Vasco
16h - Goiás x Vrtória
18h30 - 8otafogo x Fluminense
18h30 - Náutico x Ponte Preta
18h30 - Atlético-PR x Grêmio

, Lider do campeonato.....
Classificados para a Ubertadores

Rebaixados para a Série B

, c, Lanterna do campeonato"'"

www.ocponline.com.br

DNULGAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO - TURNO

P J V E D GP GC SC A%

"I

2'Vitória 10 5 3 1

3' Botafogo 10 5 3 1

4' Fluminense 9 5 3,0 2 9,6 3

5' Cruzeiro 8 5 2 2 1 11 6 5 53

6'São Paulo 8 5 2 2 1 8 3 5 53

7° Grêmio 8 5 2 2 1 5 4 1 53

8' Bahia . 8 5 2 2 1 6 6 O 53

9'Vasco 7 5 2 1 2 5 8 -3 47

10' Criciúma 6 5 2 O 3 6 10 -4 40

11° Internacional 6 5 1 3 1 8 7 1 40

,12° Portuguesa 6 5 1 3 1 5 5 O 40

13° Corinthians 6 5 1 3 1 3 3' O 40

14° Flamengo 5 5 1 2 2 5 5 O 33

15° Atlético-PR 5 5 1 2 2 11 12 -1 33

16° Santos 5 5 1 2 2 4 6 -2 33

17° Goiás 5 5 í 2 2 4 9 -5 33

18° Atlético-MG 4 5 1 1 3 3 5 -2 27

19° Náutico 4 5 .1 1 3 3 8 -5 27

no do acerto com o In

ternacional. O atacante,
que está sem clube desde
novembro de 2012 e não
atua há mais de um ano,

negocia com o clube gaú
cho um contrato de risco
até o final da tempora
da. Conta com o aval de

Dunga e depende apenas
de uma avaliação dos di

rigentes colorados para
fechar o seu retorno aos

gramados.
'

Desde o início da tem
parada, com o auxílio do

O Shakhtar Donetsk
anunciou em seu site
oficial a contratação do
brasileiro Fernando, do
Grêmio. Os ucranianos
desembolsaram 11milhões

ESFORÇO Outrora 'Imperador', Adriano tenta retomar seu reinado nos gramados

Preocupação' Morte Robinho
Segundo levantamento

da Federação de Atletismo
do Rio de Janeiro, a cidade
maravilhosa - que será sede
das próximas Olimpíadas -

terá doze vezes menos locais

para treinamento de atletas
nacionais e estrangeiros do

que Londres possuía C600
para 50), não chegando a

8% da estrutura oferecida

pelos londrinos.

O piloto americano
Jason Leffler, de 37 anos',
1l10rreu durante Ull1a pro
va no Bridgeport Spee
dway, em Nova Jersey,
disputado em .circuito de
terra. Leffler foi vítima de
um grave acidente em que
seu veículo capotou e co

lidiu com um muro. Não
resistiu aos ferimentos e

acabou falecendo no local.

De acordo com o diá
rio italiano Gazzetta dello

Sport, o Santos estaria pró
ximo de repatriar Rabinho.
Porém, a publicação diz

que o atleta também inte
ressa a Flamengo e Flumi
nense. Com vínculo com o

Milan até agosto de 2014;0
atacante pode assinar com
outra equipe no início do

próximo ano.

CAM'PEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO - TURNO 6'RODADA

Cal. TIme P J V E D GP GC SG A% 6/7
16h . flSA x Chapecoense

14'
16h ·América-MG x Paraná Clube

2° Joinville 15. 6 5 O 1 4 10 83 16h - Rgueirense x Boa Esporte
3° Palmeiras 12 6 4 o 2 8 3 5 67 16h -Icasa x Ceará

4° América-MG 12 6 4 O 2 11 10 1 67
16h· ABC x Atlético-GO

; , 16h - Palmeiras x Oeste
5° Figueirense 10 6 3 1 2 11 10 1 56 16h . São caetano x Ava;

6° Bragantino 10 6 3 1 2 6 5. 1 56 16h . Braganüno x América-RN

7' Paraná Clube 10 6 3 1 2 4 3 1 56
16h· Paysandu·PA x Guaratinguetá
16h· Jcinville x Sport

8° Sport 9 6 3 O 3 9 8 1 50

9° São Caetano 8 6 2 2 2 7 4 3 44

10° Oeste 8 6 2 2 2 8 10 -2 44

11° Boa Esporte 8 6 2 2 2 6 8 -2 44

12° Icasa 7 6 2 1 3 1111 O 39

13° Avaí 7 6 2 1 3 9 11 -2 39 ;.
14° ASA 7 6 2 1 3 6 9 -3 39 i,1
15.' Atlético-GO

'i'"
,7 6 2 1 3 5 9 -4 39 \

16° Ceará 7 6 1 4 1 6 6 O 39

17° PaysandÓ·p)I 3" -6 1 2 3 6 7 -1 :28
18° GUaratinguetá 4 6 1 i 4 6 t3 -7 22

19° América-RN 3 6 O 3 3 7 12 -5 17

, '20° ABC .' 2 6 O 2, 4 3 11 -8 11 ;, ' Promovidos para a Série A ,

"

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

Rebaixados para aSérieC
. Lanterna do campeonato

�-

}..:i!
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, ESTRUTURA
35 ANOS DE HISTÓRIA
EMSDE5OEDIÂCIIJS.&OMSIHllÍIlOS.

Acovardia tombem.
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