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. Taina, Joyce eWanderlei participam da mobilização que deve atrair sete mil pessoas às ruas de Jaraguá do Sul. PÁGINA 8

Política

Milhões longe
dos cofres
Contribuintes inadimplentes devem à
Prefeitura um total de R$ 70 milhões.
Dinheiro que faz falta deve ser
buscado judicialmente.
PATRICIAMORAES,.
PLENÁRIO, PÁGINAS I) E 7

- Guaramirim

Moradores pedem
.

'

creche em bairro
População da VilaAmizade quer uma atenção
do município para solucionar a falta de um
centro de educação às crianças. Executivo
estuda uma solução. PÁGINA 4·
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"JaraIDIá busca recur�os·
para desassorear os rios

DIAGNÓSTICO Mapeamento realizado pela Defesa Civil apontou 132 áreas com grande quantidade
de terra acumulada nos leitos de quatro afluentes. Situaçã.o dificulta a vazão da água e-aumenta OS

riscos de alagamentos. Prefejtura espera R$ 3 milhões do Estado para as melhorias. PÁGINA 5
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Alunos da quinta série, dos turnos da manhã e da tarde, da Escola Municipal José Pasqualini de Corupá,
visitaram ontem o jornal O Correio do Povo. Os estudantes usam o jornal para realizar atividades educativas.
A professora Carolina Neves de Souza estimula a leitura, interpretação dos 'textos e até o debate sobre os
assuntos abordados nas matérias jornalísticas. Até as charges são usadas para os ensinamentos.

I' illll ti II

PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Belos exemplos!
Na última segunda-feira começou o Festival de Pu

blicidade de Cannes, na França, e que acontece até
sábado. U� dos prêmios principais foi dado para uma

campanha de um time de futebol do Brasil, o Sport Club
do Recife. A ação social foi promovida pelo "Leão" como
o time é chamado carinhosamente pelos seus torcedores,
em parceria com a agência publicitária Ogilvy &Mather,
onde era incentivada a doação de órgãos. E ainda faturou
dois Leões deOuro - em Relações Públicas - e um de Pra
ta no quesito Marketing Direto. A campanha teve como
tema "Pelo Sport tudo. Até depois de morrer".

.

Os resultados da campanha foram brilhantes. A
ação mobilizou mais de 50 mil doadores, e aumentou
em 54% o número do banco de doações de Pernambu
co. O resultado mais expressivo foi o término da fila de
espera por transplante de córnea. Antes da campanha,
um paciente esperava por até cinco anos pelo órgão, de
pois da ação, em cerca de uma semana o paciente con
seguia ser transplantado.

Outra campanha que também foi premiada foi de
outro time de futebol do Brasil. O case "Meu sangue é'
rubro-negro",.da Leo Burnett Tailor Made para o He
moba e Esporte Clube Vitória, conquistou Ouro na ca
tegoria Outdoor. A ação retirou as cores vermelhas da
camisa do Vitória para incentivar ii. doação de sangue,
e aos poucos foi sendo devolvida ao longo das parti
das, a cada vez que as doações ãfimentavam. As pala
vras finais da campanha eram: "O Vitória sempre deu
o sangue por você. É hora de retribuir. Doe".

.

Campanhas simples, mas com intenções �'resultados
que mostraram grandeza e nobreza, e por isso, merecida
mente ganharam os prêmios. Belas campanhas, e belos
exemplos .. Desejo que estas campanhas possam. servir de
lições para as futuras campanhas que serão desenvolvidas.

COTIDIANO
Páraparticipar desta seção envie suas fotos e sugestões

para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Educa Mais com
inscrições abertas

As pessoas interessadas em concorrer a uma

bolsa de estudo de até 50% já podem se inscrever
no Educa Mais Brasil.. O programa de inclusão
educacional que está disponibilizando vagas para
graduação em Jaraguá do Sul. Para participar da
seleção é necessário que o candidato não tenha

condições financeiras de arcar com a mensalidade
integral e, no caso dos cursos de graduação, esteja
há pelo menos seis meses sem estudar. O processo
de inscrição é gratuito e feito exclusivamente atra
vés do site: www.educamaisbrasil.com.br.

COMENTÁRIO'

As ideias e apreguiça
A cabei de ler um texto que se não
.1"\.for bem mastigado induzirá mui
tos ao erro. Começo dizendo, para es

clarecer, que sem o prévio, ou antece

dente, não existe o consequente. Ficou
turva a ideia? Vou clareá-la. Sem que
o sujeito previamente deposite algum
dinheiro no banco, nada vai encontrar
nahora de tentar uma retirada. É isso.

E o texto que li, foi na Seleções,
tratava da importância da Preguiça,
um dos sete pecados capitais, na vida
das pessoas. Dizia o texto que é bom
e indispensável sentir-se vez por ou
tra preguiçoso, isto é, descansar, dar
um tempo ...

Mais adiante, lia-se que "Quando
paramos para pensar que algumas
das maiores descobertas aconteceram
quando não se fazia nada (Newton
sentado debaixo da macieira, Arqui-

qualquer razão, a mente nos pode, de
inopino,mandar-nosuma ideiabrilhan
te, revolucionária. Mas essa ideia será o
resultado de todos os esforços previa
mente envidados. Sem essa de 0800 -

algo gratuito - acontecer na mente, na
criatividadehumana, sem essa.

O guri que previamente não estu

dou muito não vai ter uma ideia bri
lhante durante a prova, jamais. Quem
não fizer poupança ao longo da vida
nada terá na velhice, não existe Papai
Noel "surpresa positiva" na conta ban
cária ... Quem quiser colher na horta
da vida que semeie muito e o tempo
todo. Quem quiser uni casamento 10n
gevo, "feliz", que seja cortês e atento o

tempo todo, caso contrário a pessoa
da casa ao lado pode-nos levar o "pro
duto" negligenciado... O consequente
vem deum antecedente.

lUIZ CARLOS PRATES

medes tomando banho) percebe
mos que a ocupação constante é o

verdadeiro pecado capital...
" Se essa

afirmação não for compreendida,
muitos vão pensar que existe mesmo
o tal ócio criativo ou, pior que tudo,
alguém pode pensar que vadiagem é
criativa. Negativo, compadres.

Tanto o grego Arquimedes, físi
co, matemático e de tudo um pouco,
quanto Isaac Newton, o inglês, es

tudavam, pesquisavam o universo
como loucos, o tempo todo. Ocorre é

que quando paramos um pouco, por

• Farsantes
Diz um líder supermercadista num jornal que - "O con

sumidor catarinense gostamuito da combinação entre pre
ço e qualidade. O nível de exigência está cada vez maior..."

Que interessante! Então por que esses babões, para não
chamá-los de idiotas, não fazem o mesmo em relação ao

trabalho, diante do salário que recebem na empresa? Por

que não se exaurem em busca de qualificação, de qualidade
no trabalho do mesmo modo? Querem qualidade de pro
dutosrnas oferecem "produto" de rasteira 'qualidade ao tra
balhar na empresa, é isso? Farsantes. Que os empregadores
apertem cada vez mais a corda no pescoço dos mandriões.

assumir a pilotagem da cozinha? Por que a mulher? Cla
ro, isso vem dos tempos imemoriais da "senzala" feminina
nas tocas quentes e sujas das cozinhas da vida. Por que os

pais não ensinam os guris desde cedo a ir para a cozinha,
por que a tarefa vai ficando pouco a pouco para as mani
nhas, hein, safados? Revolução Cultural já!

• ElaS
No mesmo jornal que acabei de ler achei está "péro-

la": - "Amulher hoje quer mais tempo para si e menos na
cozinha". E quem foi que disse que é amulher que tem que

• Falta dizer
Pobres meninas, ricas e pobres. Acabei de ouvir um

professor dizer que - "Na hora do recreio nas escolas, a
professora conduz os meninos para a quadra de esportes,
onde disputam uma partida de futebol... As meninasem
outro ambiente, fazem maquilagem, brincam de mamãe
e filhinha ... " Claro, as professoras reforçamo que os pais
fazem em casa, os estúpidos. Depois se queixam que- as
mulheres ganham menos, são surradas, humilhadas e si
lenciadas no casamento. Pudera! ,

LÚCIOSASSI ARlSTON SAL JUNIOR

ISI! I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



....

OPINIAO QUINTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2013

E$�e� :X::>\let-)S \J� SE
�EUMP. �� P\Le:.uMA

Nc.'tJAA eXó-rtCA?

tAEl..lioR
,.

fDU<A,*,o

EDITORIAL
.

A sociedadefaz
o São Josémelhor

CHARGE
NÃo! VAo AíRAS
05 �us OlRel1l)S!

OHosPital São José inaugurou on

tem urna nova estrutura para
oferecer um atendimento mais qua
lificado para Jaraguá do Sul e região.
O novo Centro de Diagnóstico de Ima

gem apresenta equipamentos com avan

çado grau de tecnologia. Além disso,
houve uma melhoria no atendimento aos

pacientes da ala de oncologia.
Esse resultado revela um trabalho pe

noso e corajoso dos profissionais envolvi
dosnadiretoriaeconselhoadministrativo
da unidade e de urn grande aval de em

presas e doadores que viram a necessida
de constante de melhoria nesse hospital.
Todo esse apoio representa uma atitude
que serve de exemplo para outras cida
des e, principalmente para os governos.
Nesses investimentos de R$ 13 milhões

em melhorias, muito pouco foi investido
de recursos de órgãos público.

"
A mobilização da comunidade é que
faz as coisas andarem no município.

A mobilização da comunidade é que
faz as coisas andarem nó município de
forma mais ágil em comparação à espe
ra da benevolência dos poderes públicos.
Mas bem que Jaraguá do Sul poderia re
ceber uma atenção melhor dos governos
nessa contrapartida de apoio dado pela
sociedade. Iria deixar

-

esse trabalho de

captação menos penoso. Felizmente o

município conta com pessoas compro
metidas em deixar a: cidade melhor.
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lOTERIAS.
QUINA
SORTEIO N' 3220
15 . 48 . 59 . 69 . 76 •

DUPLA SENA
SORTEIO N' 1186
Primeiro Sorteio
15 . 19 . 26 . 35 . 39 - 45
Segundo Sorteio
03 . 06 . 25 . 38 - 44 - 45

Jaraguá do Sul
Crassem
atendimento hoje

Os cinco Centros de Referência de
Assistência Social (Cras) de Jaraguá do
Sul não estarão abertos ao atendimento

público hoje. O motivo deve-se ao cur

so de capacitação aos servidores que
trabalham no atendimento às famílias
atendidas pelos centros. Amanhã, as

unidades retornam ao trabalho.

DIVULGAÇÃO

A MÚSIC1 E
• 'li J

A música é sinônimo de aprendizado no'centro Municipal
de Educação Infantil Cecília Satler Karsten, no Bairro João
Pessoa. Um projeto da professora Vera Lucia Cani estimula
o aprendizado da meninada através da sensibilização do

gosto rnuslcal e também da oportunidade de conhecer alguns
instrumentos, como o violino. O objetivo proposto pela escola
também é ver o encantamento das crianças com a música.

"

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessmjamente o posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

ç;.� O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
'í,.':.::f' fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro==.

Tomara que continuem a ser

pacíficas, demccrátlcas. Vamos
ter de entender e, a partir
dessa possibilidade
de -as pessoas se

manifestarem,
termos a evolução
que esperamos
para o Brasil.
Luiz Felipe Scolari, técnico
da Seleção Brasileira sobre
as manifestações no País.

(

I
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Creche ainda não
é realidade na Vila
DESAMPARADOS
Moradores reclamam
da falta de assistência
de Guaramirim para
atender as crianças
Natália Trentini

A construção de um centro de

..l"\educação infantil para aten- .

der as famílias da Vila Amizade,
em Guaramirim vai demorar a
ser realidade. A Prefeitura não
tem terreno para construir a

creche. A solução ainda está em
estudo. Quatro imóveis estão
sendo analisados para uma pos
sívellocação, a fim de abrigar as
crianças. Outra opção é a com

pra de um terreno, mas depen-
.

de de verbas..

Enquanto a solução não é re

solvida, muitas famílias no bair
ro têm de encontrar alternativas

para atender as crianças que
estão fora da creche. A saída é a

troca de favores entre vizinhos
ou contar com' ajuda dos fami
liares. Em-alguns casos, as mães
acabam deixando o emprego
para poder cuidar dos filhos.

Durante a manhã e tarde, o

aposentado Leocir Castilha dos
Santos, 56 anos, dedica o tem

po para cuidar das duas netas

de um ano de idade, Stefani e

Isadora. "Sorte que meus filhos

podem recorrer amim. Não con

seguimos vaga nas creches do
Centro. Aqui. é assim, o pessoal
fica no favor, algumas mulheres
até cuidam dos filhos das ou

tras", contou.
Moradora no bairro há mais

de 30 anos, a proprietária de um
mercadinho, Adriana Assis, 38
anos, precisou buscar uma cre

che particular para o filho, mas
ressalta que a realidade finan
ceira não possibilita essa solução
para amaioria dos moradores.

A presidente da associação
demoradores,AnaMeri Thibes,
afuma que a demanda passa de
200 crianças. "Precisamos de
uma creche, é o principal. Mui
tas mães que poderiam traba
lhar e ajudar nas despesas estão
em casa;', comentou.

Prefeitura projetamelhorias nas ruas .

Se a creche ainda é uma realidade
distante, pelo menos há uma previsão
mais coficreta de melhorias nas prin
cipais de acesso ao bairro Vila Amizade.
Uma das ruasmais extensas é a São Ben
to do Sul. O projeto de pavimentação foi
garantido pela Prefeitura. Os moradores
esperam o início das obras para acredi
tar na promessa. "Esperamos há anos,
só vendo para crer. Vai ser uma coisa
muito boa para nós", destacou a dona'
de casa, Zeli Maria Lopes, 55 anos.

.

O patrolamento tem sido constante

nos últimos meses, no entanto, ao lon
go dos anos a dificuldade para transi
tar pelo local foi grande. O esgoto a céu
aberto que cai emum dos córregos que
atravessa a via também traz problemas,

como ratos,moscas e mau cheiro.
Devido a inclinação, a pavimenta":

ção deverá ser feita em concreto.

Segundo o prefeito, Lauro Frõhlich,
as obras devem ser realizadas apenas
no ano que vem. "É um compromisso
assumido com a comunidade. Estamos
com dificuldades financeiras, mas essa

melhoria não será deixada de lado. Va
mos priorizar no orçamento", disse.

As necessidades no bairro também
incluem a ampliação dos horários de

transporte coletivo e criação de áreas
de lazer. A falta de opções movimenta
ações de vandalismo e uso de drogas
entre os jovens. "Não estamos recla
mando, mas é

os moradores precisam
vivermelhor", destacou AnaMeri.

Estamos com

dificuldades, mas
essa melhoria não

será deixada de lado.

Lauro Frõhlich;
prefeito municipal

ESPERA Moradores
aguardam há anos a

pavimentação da Rua
São Bento 1:1;<;> �1lI1

I�

Guaramirim
Prefeitura perto de definir
a área do Parque de Eventos

Dentro de 60' dias, a

Prefeitura de Guarami
rim deve adquirir um ter

reno para construção do
novo Parque Municipal de
Eventos. A antiga área foi
desativada em. 2010 para
a construção do Centro de

Educação Profissionali
zante (Cedup).

Desde abril, uma co

missão técnica trabalhava
na avaliação de imóveis às

margens da B.R-280. Se

gundo o prefeito, Lauro
Frõhlich, uma área próxi
ma à rodovia, na zona in
dustrial foi escolhida. As

negociações com o proprie
tário estão em andamento.

"Estamos com o terre

no em vista, ainda não tem
nada oficializado, mas. não
tem nada para dar errado,
devemos definir o terre

no 'nos próximos meses",
disse o prefeito. A locali
zação e o valor não foram

informados para não atra

palhar as negociações. Ele
disse que a localização e

o preço são os principais
. fatores da escolha desse
local. A área está dividida
em duas matrículas que
juntas somam 70 mil me
tros quadrados.

Assim que for oficia
lizado o terreno para a

construção do novo Parque
de Eventos, a Prefeitura e

Associação Empresarial de
Guaramirim (Aciag) pla
nejam voltar a realizar a

ExpofeiraAgroindustrial já
no próximo ano. A ideia é
montar estrutura móvel so
bre o terreno. O evento teve
sua última edição em 2007.

Desde abril, uma
comissão técnica
trabalhava mi avaliação
de imóveis-às margens
da BR-280.

Eron Luiz Rossetim de Souza
Funcão vendedor externo. CPF:587.029.469-04

Carteira de trabalho W 68067/016-0 PR
Rua Fritiz Bartel.,727 AP 21 Bloco 10 Baependi.

89256-120
Não Retornou ao trabalho desde 08/05/2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDI
NÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DESPPORTIVA JARAGUÁ (ADJ)

CNPJ 79.378.261/0001-08

Convocamos todos associados a presenciarem a assembleia
.

geral que se realizará em 24 de junho de 2013, às 9h� da manhã,
na sede da ADJ sita na Rua Gustavo Hegedorn, n0636, Bairro
Nova Brasília, na cidade de Jaraguá do Sul-SC, CEP 89525-265,
em que serão delíberadas as matérias seguintes: a) aprovação
das contas do exercício anterior; b) a alteração dos artigos 34 e

47 do Estatuto Social. Além dísso, esta assembleia dará início
ao prazo dereqlstro das chapas concorrentes à eleição para o

provimento dos cargos da diretoria da ADJ, quais sejam, a Presi
dência, Vice-Presidência, Secretaria, Tesouraria, a Diretoria Es
portivae Diretoria Social. Jaraguá do Sul, 12 de junho de 2013.

Rogério Lauro Tomazelli
.

Assirio Carlos Ra-
mthum Hercílio Mendonça da Rosa

:i: ESTADO DE SANTA CATARINA
_OÔM MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 50/2013. SECRETARIA DO DE
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. TIPO: menor preço por
Lote. OBJETO: O presente edital consiste na aquisição de BANDEIRAS,
destinadas para reposição na "Esplanada das Bandeiras" e reserva para
a Arena Jaraguá e Prefeitura Municipal. conforme especificações e quan
tidades descritas no ltern-l - Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei Federal
10.520/2002. de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n? 4.698/2002,
de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 03 de julho de 2013, no Setor de
PrÓtocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter
Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO,
disputa de preços e abertura dos envelopes serão às 14:00 horas do mes

mo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Orça
mento estimado para aquisição: R$ 14.428,00 (quatorze mil quatrocentos
e vinte e oito reais). INFORMAÇÕES: A integra do Edital poderá ser obtida
no endereço acirpa ou via Internet no endereço www.jaraguadosuLsc.gov.
br Jaraguá do Sul (SC), 17 de junho de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

I
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Jaraguá do Sul tem
132 áreas assoreadas
Q·e,RAS EM iFUOS
Prefeitura busca

R$ 3 milhões do

Estado para realizar
os trabalhos de

prevenção

Natália Trentlnl

Um mapeamento apon
tou 132 pontos de as

soreamento nos principais
rios de Jaraguá do Sul. A

Defesa Civil percorreu o rio
Jaraguá, Cerro, rio da Luz e

parte do Itapocu verifican-
, do áreas que foram obstruí
das por areia e sedimentos,
consequência direta da ero
são das margens.

"Esses bancos de areia

impossibilitam o escoamen-

to da água, gerando, por
exemplo, alagamentos. Em
alguns pontos, onde os rios
tinhammais deummetro de

profundidade, a passagem
está quase fechada", afirmou
o secretáriode Defesa Civil,
MarceTo Prochnow.

Para reverter essa situa

ção, a administração espera
o repasse de R$ 3 milhões

. da Defesa Civil do Estado. O
recurso emergencial é para
antecipar ações

-

que pos
sam evitar enchentes entre

os meses de maior volume
de chuva, entre novembro e

fevereiro. Apenas no rio Ja
raguá, o desassoreamento
acontecerá em 11 quilôme
tros de extensão. A maior

parte das áreas. assoreadas
está no perímetro urbano.

Segundo a bióloga, con-

sultora do Comitê da bacia

hidrográfica do rio Itapo
cú, Anja Steinbach, a ação
planejada vai resolver a

situação durante curto pra
zo. O problema pode voltar
caso não forem tomadas
ações de recuperação mais
intensivas -. "É preciso um

trabalho conjunto, desde a

desocupação das áreas de

preservação permanente
até mars fiscalização dos

aterros", comentou.
A Prefeitura pretende

realizar essas ações de me
lhorias nas margens dos

.

leitos. Para isso, também é

pleiteado um montante de

R$ 12 milhões. O projeto
prevê melhorias em toda
extensão do. rio, inclusive
com plantio de mata ciliar.
"Estamos antecipando um

EDUARDQ MONTECINO

trabalho que prevê ações
muito maiores para recu

-perar essas áreas", desta
cou Prochnow.

Na operação de desasso
reamento, a areia, o seixo e

o cascalho serão retirados
dos nos com maquiná- Hospital Sã� .José
rio ou dragas. Parte des-

.

C
.

d
"

abse material será utilizado entro e Imagens e . erto
pela própria Prefeitura no

reparo de obras públicas,
ruas e pavimentação.

"
É preciso um trabalho

'de desocupação e

mais fiscalização
dos aterros.

Anja Steinbach, do
Comitê' do rio Itapocu

I
.�..

APOIADORES Irmã Enedina (E), Donini, Hufenüssler,
Voigt, Monika, Denise e Mattos (D) na inauguração

O novo Centro de Diag
nóstico por Imagem e as

novas instalações do. Setor
de Oncologia do Hospital
São José foram inauguradas
na noite de ontem. Equipa
mentos e obras receberam
investimentos de R$ 13 mi

lhões, custeados na quase
totalidade pela iniciativa pri
vada, com a contribuição da
Prefeitura Municipal.. Nos
últimos nove anos, mais de
R$ 48 milhões foram inje-

tados na modernização da
unidade.

"Agradecemos às em

presas, aos amigos benfeito
res, que abriram seus, cofres

em-prolde toda a comunida
de", declarouopresidente do
conselho deliberativo Paulo
Mattos. Durante a cerimô
nia ele lamentou a ausência
de investimento do'governo
do Estado. "A contribuição
ficou somente nas promes
sas", criticouMattos.

I
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VER VOCÊ SUBIR.

Cursos Técnicos SENAI Gratuitos.
A oportunidade de transformar â sua vidã.

• Para alunos do 2º e 32 ano da rede pública.
• Material escolar incluso.

• Auxílio lanche.

• Auxílio transporte.

Cursos disponíveis nasUnidades de: BalneárioCamborfúj BIu.
Chapecó, Cricíúma, Fl9rianópolis, ltajal, la
JoinviUe.Sul, Lages, Palhoça, SãOcFrân.cisco

Inscreva..seem sua escol<! ou na Unidade do SENA!mais próxima de você.

Pari! maís informações aces�e www.$c.senai.brouligue 0800481212.
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o que dirão os jaraguaenses?
Embora alguns partidos tentem capi

talizar a onda de protestos, a mano
bra é inútil. A insatisfação é muito mais.
com o sistema do qll;e com a sigla A ou

B. Vamos ver hoje como se comportam
os jaraguaenses, no ato marcado para as

18h, com caminhada da Getúlio Vargas
à Praça Ângelo Piazera. No Facebook, o

Não á

reeleição
Convicto de que a re

eleição é um mal no sis
tema político brasileiro,
Osvaldo Jurck (PSDB)
reafirma que estará fora
da próxima disputa pela
Prefeitura de Schroeder.
"Só assim é possível to
mar decisões que podem.
ser impopulares, mas ne

cessárias", argumenta.

R$ 70milhões
abuscar

Cálculos iniciais mos

tram que os contribuin
tes inadimplentes devem
à Prefeitura um total de

R$ 70 milhões. Dinheiro

que faz falta e que deve
ser buscado judicialmen
te. Ajuíza da Vara da Fa

zenda, Candida Brugnolli,
comanda ação contra os

devedores.

número de confirmados passa dos sete

mil, o que seria um feito mais do que iné
dito. A curiosidade é para saber também
quais serão os- alvos da manifestação: a

liberdade de expressão, a reforma políti
ca, o preço das passagens, a inflação e a

corrupção? Entre os organizadores, o de
creto assinado pelo prefeito Dieter Jans-

sen (PP), que revogou o aumento da tarifa
de ônibus no município, livra a Prefeitu
ra de ser o centro das manifestações. Na
verdade, fortalece a tese do Paço, de que
o sistema de transporte público é caro e

ineficiente e precisa mudar. O que se es

pera é um movimento pacífico, de gente
civilizada e que tem algo a dizer.

FOTOS LÚCIO SASSI

•

Posse e apoio
Vice-prefeito, Jaime Negherbon (PMDB), foi prestigiar a posse do correligionário,

Vitório Lazzaris, na Câmara, na noite de terça-feira. Ao pé do ouvido, Jaime pediu
apoio do parlamentar para construção de uma creche no Rio Cerro.

Arlindo confirmado
"É um desafio muito grande até porque substituo a Natália (Pe- •

try), pessoa de experiência e muito conhecimento. Mas estou pron-
to e acredito que o governo está no ritmo certo, fazendo acontecer,
tudo com diálogo e transparência". Afirmação do vereador Arlindo
Rincos (PP), que assumiu a liderança de governo na Câmara.

Auditoria no Issem
Auditores do Ministério da Previdência estarão no Issem na

segunda-feira. O alvo da fiscalização é o Fundo Previdenciário, que
movimenta mensalmente mais de R$ 1,3 milhão, com aposentado
ria e todos os outros benefícios pagos aos servidores municipais.

c.-�

Contabllldad
Consultoria Imprellrfal
.......

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.
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EM FOCO

Engenheiro Osmar Günther assumiu
o posto de diretor regional do CREA
(Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de santa Catarina).

• • •

Assessor de gabinete, Sebastião
Camargo (PT), está sendo cotado
para assumir a presidência da

Codejas. É uma alternativa ao

nome de Ruy l.essmann (PDT).

., . .

Projeto de lei que cria a Secretaria
de Gestão será analisado em

segundo turno, hoje, pela Câmara
de Guaramifim. A votação estava

prevista para acontecer na noite
de terça, mas foi adiada devido à
ausência de Evaldo Junckes (PT).

Poder das redes
"Ela derruba poderes e dá voz ao

povo". Do vereador Wilson Bruch
(PSDB), sobre o poder das redes so

ciais, ferramenta utilizada em grande
escala para organizar os protestos que
acontecem no país.

Lixo irregular
Secretário de Infraestrutura de

Guaramirim, Diogo Junckes, nega que
a Prefeitura esteja depositando lixo
em local inapropriado. Segundo ele, os
entulhos recolhidos no Bota-Fora são

entregues a empresas do município e o

terreno ao lado do Distrito Industrial
recebe apenas restos orgânicos. A defe
sa será apresentada nos próximos dias
ao Ministério Público.
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DNULGAÇÁO

tigado. Para os transportadores,
a falta de sinal na malha viária do
Estado contribui para a inseguran
ça. Já o setor industrial denunciou
os preços abusivos e diferentes do
valor contratado e da falta de clare- .

za nas faturas das operadoras.
O presidente da CPI, Silvio

Dreveck (PP), chamou a atenção
para dados da telefonia no país,
que tem a segunda maior tarifa de

ligação de celular do mundo. Em'
Santa Catarina, são 8,5 milhões de
assinantes do serviço. A próxima
reunião da comissão está.marcada
para terça-feira.

CPI Ida 'Iblefonia avança
Nos trabalhos da CPI da Telefo

nia, os deputados catarinenses rece
beram esta semana representantes
de três entidades da sociedade civil

organizada: Fiesc (Federação das
Indústrias do Estado de Santa Cata
rina), FCDL (Federação das Câma
ras de Dirigentes Lojistas) e Fetran
cesc (Federação das Empresas de

Transportes de Cargas e Logística).
A principal reclamação dos

lojistas é de que as ligações inter
rompidas causam perdas ao setor.

Além disso, a entidade ressaltou
a necessidade de que o serviço de
banda larga. seja também inves-

Agricultura
'entregamáquinas

Prefeito de Guaramirim, Lauro Frõhli
ch (PSD), recebeu das mãos do secretário de

Agricultura do Estado, João Rodrigues (PSD),
as chaves de uma retroescavadeira, que irá au
xiliar namanutenção das estradas domunicí

pio. Em troca, entregou ao correligionário um
regalo para aquecer o inverno. No pacote, 10
Prefeituras foram beneficiadas, com recursos

que somam R$1,7milhão em equipamentos.

A desoneração
Segundo estudo divulgado pela ministra

da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, as medidas
de desoneração adotadas pelo governo federal
permitem às Prefeituras uma redução média
de R$ 0,20 (mi 7,23%) nas tarifas de ônibus,

Colombo na região
Ainda não tem data, mas a vinda do go

vernador Raimundo Colombo à região, no
mês de julho, está confirmada. Ele deve ir
às Prefeituras explicar detalhes do Pacto

por Santa Catarina.

As pessoas não aguentam mais

palhaçadas no 'conqresso Nacional,
corrupção generalizada, e não querem
'continuar omissas e acomodadas,
As trombetas do despertar soaram
fortes, e os jovens saltaram do berço
esplêndido, para as ruas.

.ilur.emir lMacbaoo, escritor e Jjo.f711Slista.

Ibopemostra queda
Pesquisa divulgada ontem. reforça a ten

dência de queda na aprovação do governo
da presidente Dilma Rousseff (PT). Segun
do o levantamento feito pelo Ibope, por en
comenda da CNI (Confederação Nacional
da Indústria), os que consideram o governo
"ótimo" ou ''bom'' agora são 55% dos entre

vistados, contra 63% em pesquisa realizada
emmarço deste ano.

DNULGAÇÁO

./

POLmCA
QUINTA�FElRA, 20 DE JUNHO DE 2013

Prestígio
·emqueda

Como as ruas têm mostrado, a

falta de prestígio dos Três Poderes é
a maior em dez anos entre os mora

dores de São Paulo, segundo pesqui
sa Datafolha realizada esta semana.

Há dez anos, 51% deles achavam
que o Executivo tinha muito prestí
gio. Em 2007, o percentual caiu para
31%. Hoje, são apenas 19%. No caso

do Congresso, a avaliação tem sido
ruim: os que achavam que o Poder

Legislativo não tem nenhum prestí
gio eram 1t>1o em 2003. Agora, a taxa
subiu para 42%. Os partidos também
nunca estiveram em alta. Mas em

2003 apenas 22% consideravam que
essas agremiações não tinham ne

nhum prestígio. Agora, são 44%. No
caso do Judícíário, 38% dos paulis
tanos achavam que esse Poder tinha

prestígio em 2003. A taxa recuou em

2007 para 34%, e agora para 20%.

Pré-candidato
Ministro da Saúde, Alexan

dre'Padilha, já deu o primeiro
passo para se candidatar ao

governo de São Paulo, como
quer o PT. Ele transferiu seu

domicílio eleitoral de Santa
rém para a capital paulista.

AtoMédico
O plenário do Senado aprovou,

na noite desta terça-feira, o polêmi
co projeto de lei apelidado de Ato

Médico. Após pouco mais de dei
anos de discussão, a proposta segue
.para sanção da presidente' Dilma
Rousseff. O Conselho Federal de

Enfermagem se manifestou dizendo

que o texto "mantém a formulação
de uma organização hierárquica
entre os que pensam e OS que exe

cutam, a clara intenção de reserva

de mercado e de garantia de espaço
de poder sobre a atuação dos outros

profissionais de saúde reservando
para a enfermagem a condição de
subsidiária em atividades manuais

.

sob prescrição e supervisãomédica".

Renegociação
Diante da onda de protestos

pelo país, Dilma Rousseff acenou,
durante reunião' com, o ex-presi
dente Lula e o prefeito Fernando
Haddad, com a retomada da rene

gociação do prazo e dos juros das
dívidas das grandes cidades.

.
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PRePARADOS Wanderlei, Joyce e Taina transcrevem nos cartazes ironia, críticas e o chamado para o ato

Jaraguá também se

manifesta nas ruas
MOV'MENTO Mobilização pelas redes sociais sinaliza uma

expectativa de sete mil pessoas-a partir das 18 horas de hoje

tramanifestação, mas dessa
vez fechando a (rua) Reinal
do Rau", afirmou Tayna.

Verônica Lemus não adiar a manifestação. O gr_upo também pede
Além disso, atendendo a redução dos impostos so- PDfi�iameldo

Se for contar pela expec- aos pedidos dos manifes- bre produtos, mais trans- A Polícia Militar var

tativa de pessoas que tantes, a saída programada parência sobre o gasto do acompanhar o manifesto.

confirmaram a participação para as 18h15 poderá ser
� dinheiro público, a anula- ''Vamos deixar o itinerá

em redes sociais na mani- atrasada em 15 minutos ção da aprovação do pro- rio (da manifestação) em

festação que será realizada para dar chance de parti-:-· jeto de lei conhecido como condições seguras para os

no final da tarde de hoje em cipação àqueles que traba-
.

Cura Gay, aprovado na úl- manifestantes e que ocor

Jaraguá do Sul, a expecta- lham até o horário. tima terça-feira na Comis- ra tudo de forma-pacífica",
tiva é que sete mil pessoas Em meio ao sentimento são dos Direitos Humanos 'disse o capitão Aires Pilo

irão às ruas participar do de insatisfação generaliza- da Câmara dos Deputados, netto. Mesmo assim, ele

ato conhecido nacional- da com a política e a situ- aumento salarial de médi- informou que a PM conta

mente como ''Verás que um ação dos serviços públicos cos e professores e aumen- com um efetivo preparado
filho teu não foge à luta". do país, os organizadores to do salário mínimo. para agir em eventual com-

A partir das 17h30, os da manifestação em Ja-. Para quem deseja par- portamento desordeiro.

manifestantes começarão a
-

raguá do Sul definiram as ticipar do ato, os organi- "Queremos que a manifes

se reunir no inicio daAveni- seis principais causas a se- zadores reforçam o caráter tação de Jaraguá do Sul seja
da Getúlio Vargas, próximo rem defendidas na noite de pacífico da manifestação,

.

um exemplo em bom com-

. ao Instituto Federal (IFSC). hoje, trazendo o movimen- sendo' proibido qualquer portamento", comentou.
A saída está prevista para to para a realidade local. tipo de arma.
as 18h15min, com direção A principal delas pede Além disso, o grupo
à Praça Ângelo Piazera, no

.

o fim elo monopólio da em- também não vai aceitar pes
Centro, passando pela Ave- presa Viação Canarinho, soas que querem aproveitar
nida Marechal Deodoro. concessionária do transpor- a mobilização para fazer A qualidade do

Segunda uma 'das or- te público em Jaraguá do. manifestos políticos. Além serviço (transporte)
ganizadoras do protesto, a Sul e região. "A qualidade . desse ato, os organizadores prestado é ruim e não
estudante Tayna Fernan- do serviço prestado é ruim pretender fazer outro nessa vale o preço. de R$ 3.

des, de 15 anos, mesmo e não vale o preço de R$ 3", semana. "Se tudo der certo,. ráyna f'ernànéles"
cóm chuva o grupo decidiu disse a estudante. no sábado iremos fazer ou- participante de' e\lento'

Itov.1J. 'ldcJa
Rede atrai filiados em Jaraguá

Coordenador do novo cionamento há pelo me

partido Rede Sustenta- nos um ano. Assim que o

bilidade em Jaraguá do TSE validar as assinaturas

Sul, Luiz Sérgio de Assis e receber toda a documen
Pereira, estima que em tação referente ao novo

.

outubro a nova sigla conte partido, que já está sendo
com cerca de 250 filiados providenciada pela sigla,
apenas no município. A ele poderá homologar e

nova legenda, encabeçada reconhecer a legenda..
pela ex-senadora Marina Para Pereira, o caris

Silva, continua a coleta de ma de Marina Silva seria
assinaturas pelo País "para um dos fatores que estaria
a criação e registro junto facilitando a captação das
ao Tribunal Superior Elei- assinaturas e a aceitação
toral (TSE).

.

da Rede Sustentabilida-
De acordo com Pe- de nos grandes centros

reira, até ontem já foram do país. "Além disso, os

computadas 560 mil as- princípios do partido são
sinaturas, Para a criação

.

totalmente voltados para
do partido, o mínimo a ética no exercício' da
necessário é de 550 mil, política, nos valores que
porém, os militantes bus- contribuem para um de
cam captar mais 240 mil senvolvimento maior da
assinaturas como mar- cidadania, solidariedade

gem de segurança, já que e civismo. Valores que
a estimativa é de que cer- parecem estar esquecidos
ca de 30% das assinaturas hoje", alegá Pereira.
sejam anuladas pelo TSE Tal proposta partidá
por algum tipo de erro ria também funcionaria,
ou letra ilegível. A mobi- segundo o coordenador,
lização, juntamente com como uma alternativa para
o encaminhamento das os políticos que já desem
assinaturas para o TSE, penham mandatos e esta

deve continuar até agosto, riam descontentes com a

segundo Pereira. política. Ex-presidente por
"Estou confiante que dois mandatos do Partido

o partido será criado até Verde, Pereira diz contar

outubro, em tempo de com um bom número de

conseguirmos concorrer filiados do PV para fortale
nas eleições do ano que cer a nova legenda, decisão
vem", diz Pereira. Pela lei, que ele próprio tomou de

para que uma sigla pos- pois que Marina Silva saiu
sa disputar uma eleição é' da sigla por deseritendi

preciso que esteja em fun- mentos com a cúpula.
LÚCIOSASSI

Luiz S.érgio de Assis Pereira, estima
que em outubro a nova sigla conte com 250 integrantes

•
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Ingressos esgotados para Pretinho Básico
Esgotaram os ingressos para a comédia "Pre

tinho Básico, uma peça sem freio?!". Não há mais
bilhetes à venda no Centro Cultural nem no site
Ticket Center. O evento acontecerá neste sábado,

às 20h, no Grande Teatro. A peça, com duração de
uma hora, trará à Jaraguá do Sul os humoristas do

programa: Mauricio Amaral, Everton Cunha, Pot
ter, Piangers, Porã, Eduardo Garbi eArthur Gubert.

�egião terá conferência.
Intermunl9lpal de cultura
ENCONTRO Representantes das sete cidades do Vale do Itapocu reúnem-se em julho para dlscutlr políticas públicas para o setor

ARQUNOOCP

DIÁLOGO Presidente da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, Leone Silva diz

que o desafio para o Vale do Itapocu é a organização institucional da cultura

Bárbara Elice

Com o fundo e o' plano
municipal de cultura

instituídos em Jaraguá
do Sul, o município ago
ra busca desenvolver as

políticas. das cidades da

região. O primeiro pas
so será dado no dia 13 de

julho, na: Conferência In

termunicipal de Cultura.
Nesse encontro, represen
tantes das sete cidades do
Vale do Itapocu discutirão
o tema "Uma Política de
Estado para a Cultura: de
safios do Sistema Nacio
nal de Cultura".

O encontro acontecerá
no auditório da Associa-

'. ção Empresarial de Gua
ramirim e será aberto ao

público. Como Jaraguá do
Sulintegra o Sistema Na

cional de Cultura (SNC), é
preciso cumprir a exigên
cia do Ministério: reali

zar, periodicamente, uma
conferência para discutir
debater polítícas públicas:

De acordo com O· pre
sidente da Fundação Cul
tural de Jaraguá do Sul,
Leone

.

Silva, neste ano, o

evento será intermunici

pal com o objetivo de in

tegrar a -região nos futu
ros avanços. "Queremos
incluir os sete municípios
no sistema. Não adianta

Jaraguá despontar na cul
tura e os outros municí-

pios não estarem no mes

mo passo", disse.
A Secretária de 'Edu

cação, Cultura, Esporte e

Turismo de Massarandu

ba, Jovita Alves Mueller,
afirma que será formada
uma equipe representante
do município para a con

ferência. "Vamos nos reu
nir para ver as propostas
que a equipe levará", dis
se. Ainda não foi definida
a data da reunião.

A redação do jornal O
Correio do Povo tentou

contato com os setores de
cultura de Corupá, Gua
ramirim e Schroeder, mas .

não obteve retorno. O se-

.
cretário de Corupá estava

em reunião durante a ma

nhã de ontem. O gestor da
Fundação Cultural de Gua
ramirim viajou e o secretá
rio de Schroeder também.

Debate
Na conferência serão

levantadas as necessi
dades políticas de Barra

Velha, São João do Itape
riú, Massaranduba, Jara
guá do Sul, Guaramirim,
Corupá e Schroeder. Da
mesma forma que ocorre

na conferência nacional,
serão divididos grupos de
discussão por eixos temá
ticos sobre cidadania e

siszemas municipais e es

taduais, por exemplo.
Os debates desses gru-

pos resultarão em um do
cumento oficial que será
apresentado na 3 a Confe
rência Nacional de Cultu

ra, em Brasília, no mês de
novembro. O documento
deve conter propostas po
líticas do Vale do Itapocu
e será repassado ao Mi
nistério da Cultura. Para

que isso aconteça, nessa

conferência municipal
também serão eleitos os

delegados da região.
Além do evento na

cional, os representantes
também vão participar
da Conferência Estadual
de Cultura de Santa Cata

rina, nosdias 29 e 30 de

agosto, em Florianópolis.,

Desafio
Segundo Leone Silva,

o desafio para o Vale do

Itapocu é. a organização
institucional da cultura.
É necessário estimular a

realização de conferências
'e leis municipais de incen
tivo - assim como ocorre

em Jaraguá do Sul por
meio do Fundo Municipal
de Cultura. "Sem política
a gente não avança", afir
mou. "Hoje Jaraguá tem

um sistema interessan

te, .
mas estamos aprimo

rando para ver a cultura

chegar na população, nos
bairros, no povo. A políti
ca tem que ser permanen-.
te", comentou.

.' "I'

CALENDÁRIO
13 de julho: Conferência Intermunicipal de Cultura em Guaramirim,

24 e 25 de junho: Fórum Estadual de Culturi
.

29 e 30 de agosto: Conferência Estadual de Cultura de Santa Catarina
em Florianópolis
26 a 29 de novembro: 3a Conferência Nacional de Cultura em Brasília'
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Opovo brasileiro parecia
mulher de malandro.

Apanhava quieto,
trabalhando para sustentar
um bando de espertinhos e

espertões que usa e abusa
de regalias pomposas e

absurdas. Um bando de

gente que negligencia o

dinheiro público e deixa o

povo de bunda quadrada,
de tanto esperar sentado

por alguma solução para
que as necessidades
básicas popular.es sejam
cumpridas.
O brasileiro está cansado
de ver esse monte de

aproveitadores que,
claramente, não sabe
qual a sua missão nos cargos que ocupam
no nosso governo. 'Esses que deveriam
ser os garantidores dos direitos dos mais
necessitados são os primeiros a lhe roubar
o dinheirinho suado.
É triste saber que pagamos impostos que
deveriam ser destinados à educação e saúde e

depois.disso temos que colocar nossos filhos
em colégios particulares, por que o ensino
público é fraco e com salas superlotadas.
Temos que pagar plano de saúde, por que
o SUS não atende a população da maneira

que deveria. Pagamos para importar, .

pagamos para exportar, pagamos para
fabricar, pagamos para vender e pagamos
para comprar. E depois disso tudo, se
sobrar algum dinheiro, pagamos por <'

guardar esse dinheiro também.
Pagamos altos impostos para adquirir um

Clíque animal

veículo, pagamos impostos astronômicos
embutidos no combustível, pagamos
impostos anuais sobre o veículo e ainda

pagamos pedágio em muitas rodovias

e, temos que, amargamente, transitar
por estradas de péssima qualidade. Seja
de conservação, seja de estrutura, com

.
engarrafamentos quilométricos.
Com essas taxas abusivas de impostos
e taxas, os cofres públicos deveriam ter

dinheiro saindo pelo ladrão, porém, aqui, o
dinheiro sai com o "ladrão". Já chegou até
sair pela cueca!
Se não bastasse essa roubalheira descarada,
essa falta de suporte para o povo, os

corruptos condenados passeiam por aí,
continuam em cargos políticos e deitam
suas cabeças em travesseiros com penas de

ganso sem a menor preocupação com as

consequências de seus atas.

Depois de tanto levar na
cabeça, o povo se revoltou.
Foi pra rua reivindicar por
seus direitos. Fazer os caras
lá de cima lembrarem que
o verdadeiro motivo de eles
estarem nesses cargos, é

para ajudar o povo a sair
da lama e não para jogar
mais u!TIa pá de terra sobre
nossas cabeças.
E, se esses protestos não
derem em nada, que sirva
de lição para o eleitor

brasileiro, que usa seu voto

como moeda, comprando
futuros favores. E isso não
é só no nível federal, não. É
bom o brasileiro entender

que "votar em qualquer um"
tem um preço muito caro.

Já se foi o tempo em que o povo se

contentava com pão e circo. Está na hora
de transformar nosso país na nação que
ele merece. Que os brasileiros tenham o

melhor ensino, os melhores hospitais e os

melhores empregos do mundo, por que nós
temos riquezas, temos território e temos

força de vontade.
Grita, Brasil, por que corrupto é ladrão,
mas não é surdo.

"
Pagamos para importar, pagamos para

exportar, pagamos para fabricar, pagamos
para vender e pagamos para comprar.

AJUDE! Kako deu entrada'
há'urna semana na clínica
veterinária com fratura

exposta na pata da frente
direita. Pelo tipo de fratura e

lesões, acredita-se que tenha
sido vítima de um tiro. Ele

precisa de ajuda, pois fará
cirurgia ortopédica na próxima
terça-feira, com o Dr. Eduardo,
do Amicão Clínica Veterinária.
Quem puder ajudar com
ração, medicamentos ou ajuda
financeira entre em contato

.

no consultório veterinário
Amizade, através do 3371-2340
ou 9992-6524

ADOTE! Lisa precisa de um lar! Porte médio,
10 meses de idade, castrada, vermifugada e

vacinada. Super querida e carinhosa, uma excelente
companhia! Contato com Maria: 3376-6400

Amizade
1(, \1 CFH !ARfA
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20/6
Adelita A. Fagundes
Alirio M�tuszewski
Amanda M. Gularte
Ana Paula da Silva
Anderson Baumann

Andersen Vogt
Astridt Schmauch
Bruna C. Cândido
Carol H. Hening
Célia M. J. Stinghen
Cláudio Gomes da Silva
Daniel Milbratz
Denise Lange
Diego F. da Silva

Diego L. Woginski
Dilmar L. Tissi
Dirceu Machado

Djuli C. Konell
Isadora Gomes
Jean C. Wilbert
Jean R. Correia
Jefferson B. Eliseo

Jeniffer V. dos Santos Pelens

Jonas A. Vieira
Jonatan Baungartel
Juliano Klann"

Juliele Baungartel
Júlio César Massaneiro
Kelen Reckziegel
Leonardo Erwin Hornurg

.

Leopoldo Bublitz
Lirio Westphal.
Lislei C. Becker
Marcelo Sandro dos Santos
Maria D, Garcia
Maria de F. Fildemann
Maria Marangoni Fusi
Maristela P. Zoz

Mônica F. Amorim

Nk:ole Carolina Riezer
Paulo Ricardo Fusi

Rafael F. Réus
Renato Schulz

Rodrigo Vase)
Stetani A. Vieira
Tânia Sapelli
Vanessa Luisa Wendorff

Marcos Mion _ Apresentador
• Kadu Moliterno _ Ator
• John Goodmarr- Atar
• Josh Lucas _ Ator
• LiOnel Richie _ Cantor
• Nicole Kidman _ Atriz
• Stephen Frears _ Cineasta

CuÍ'iosidade
20 de junho...
.: é O 1710 dia do ano

no calendário gregoriano.
Faltam 194 para acabar o
ano.Fonte: Wikipedia

,
•
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Vemprarua
o grito saiu das capitais e foi ouvido no interior . Junto a

outras 61 cidades do Sul do Brasil, hoje Jaraguá também fará
seu desabafo em praça pública. Sãomais de seismiljaragua
enses com participação confirmada, o manifesto terá saída
às 18h15 próximo ao Angeloni, com destino à Praça Ângelo
Piazera fazendo passagem pelo Calçadão. É um momento

ímpar no pedido pormudanças, junte-se ao coro!

Para participar de casa
E quem não pode sair às ruas também pode manifestar
apoio, o simples ato de pendurar um pano branco ou a

bandeira do Brasil para fora da janela de sua casa já ajuda
a dar corpo ao movimento.

Para pensar
Como seria o manifesto da noite de segunda-feira caso

não tivéssemos internet - ou melhor, quanto da organiza
ção daquele acontecimento dependeu do Facebook?

Novidades
Neni Junkes anuncia para amanhã a última balada eletrô

nica da Lico pré-reformas. O layout 2014 da casa começará
a ser executado em breve, ficando para Conrado, Conti, Edu

·

Schwartz e Guilherme Getelina encerrarem o palco para DJs.

ERICDELIMA

PALCO ABERTO Graziane Lapazine,
pouco antes de receber os aplausos
da galera no Sacramentum Pub

CLEITON METZGER

Francielli Roberta fi Pedro Henrique Klagenberg fazendo
· belo par na cena do Madalé'na Chopp & Cozinha

Ranguinho mexicano
.

O preço é fixo, por R$25 dá pra chegar hoje no Blackbird e devorar pratos tí

picos curtindo uma festa à mexicana. Chilli, guacamole, salsa mexicana, tortillas,
·

tortilla chips e enchiladas serão servidas com música tradicional e casa decorada.
O evento vai das 19h às 23h, telefone para contato é o 3275 2398.

Feiraça!
Números do fechamen

to da 7a edição da Feira do

Livro, vejam só que coisa
mais linda, 81.956 visitan
tes de 37 cidades catarinen

ses, que adquiriram aproxi
madamente 61,2 mil livros!
A organização comemora

o sucesso e já informa que
volta c()m tudo em 2014;
tendo entre os convidados
Maria Adelaide Amaral, Sil-
via de Abreu e Lauro César
Muniz.

Curso
de sushi

Atendendo a pedidos,
chef Julmir Rozza reali
za no próximo dia 29 mais
uma edição de seu já famoso
Curso de Sushi e Sashimi na
Mercearia Dona Rita. O dia
em questão é um sábado,
sendo que o curso vai rolar.
das 10h às 12h30 (já vira al

moço). O investimento é de

R$85 por pessoa, para mais

informações: 3084-3012.

ocP 11
www.ocponline.com.br
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•• 19h - 1 ª Noite Mexicana I Pratos típicos, música tradicional e .

decoração. Local: Blackbird Bar 147 3275 2398
., 22h - Música ao Vivo I Show com Gazu e Banda Coyote
Jack. Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

.

• 2?h - Quinta Sertaneja I Show com Gabriel Borges I
DJ Diego Feller/ Elas free até as Oh. Local: London
Pub 14730550065

Gazú voltou
--,.__..

Garantam seus lugares, que não vai dar outra senão
casa lotadano Sacramentum Pub logomais com o retor

no do vocalista do Dazaránha ao palco do point. Será o

segundo shaw solo de Gazú no Sacra e, dada desistência
de algumas reservas, a equipe da casa informa,que va
garam mesas. Para aproveitar liguemjá no 3370 6603.

.

ERICDEUMA

Juan "Bacardi" Reali
marcando presença na Quinta

Sertaneja do London Pub

o internacional Cirkus
Cirkõr em Jaraguá '

Ginastas, acrobatas, atores, bailarinos e composi
tores suecos já assistidos por mais de 1,2 milhão de

pessoas 'pela Europa e América aportam no próximo
dia 29, em Jaraguá, para espetáculo na Scar. Técnica e

magia compõem a lúdica apresentação do Cirkus (cir
co) Cirkõr (coração), que aos moldes do Cirque du So
leil, encanta a plateia, diferenciando-se, porém, pela
proposta mais intimista, criada para pàlcos menores.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria da Scar e no
site Ticketcenter.com.br, custando de R$ 30,00 a R$
100,00. Mais informações pelo telefone 3275-2477.
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Aniversariantes destaques
As aniversariantes destaques de hoje são: Samira

Pazzetto, Kelin Cirico e Cristiane Demarchi. Os maio
res cumprimentos da coluna.

BOIll dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é quinta-feira, dia 20 de junho,
Dia do Vigilante. Mil vivas! Va
mos à coluna, que está recheada
de novidades, muitas energias
positivas e astral nas alturas.
Afinal, estamos batendo na por
ta do fim de semana, Mas antes,
para você curtir, uma frase bem

legal de Clarisse Lispetor: "não
tenho tempo para mais nada, ser
feliz me consome muito".

A cidade
agradece.

Inaugurou ontem, no Hospi
tal São José, o novo cm - Cen
tro de Diagnósticos por Imagens
em Alta Definição - e a amplia
ção do Ambulatório de Oncolo

gia. Passo importante que leva
a nossa região ao encontro do

primeiro mundo. Parabéns às
diretorias da Associação Hospi
talar São José, Sociedade Divina
Providência e Associação Em

presarial.

3370-3242

Torcida-'
-

Depois de pouco tempo na-

morando e um lindo baby surgir,
eles juntaram as escovas de dentes.
Mas o jovem profissional liberal, na
melhor "fase", abriu o jogo e disse

que o amor acabou... A família fi-
. cou abalada. Todos têm esperança
de uma breve recaída. Vamos ficar
na torcida. FIes são demais'

, � "�""'rh , '. i

MAURICIO HERMANN

�"".--:!J ______

cAFÉ Janlne.Nunes, Helder Lizmeyer e Sibele Moretti
conferindo as delícias do Bela Catarina

TopMaison
Voc-ê já acessou o site de compras Top Maison! Camisas

Femininas? É um shaw! Juro! Dá um clique em www.top
maison.com.br. Camisas que a atriz Marisa Orth, a Dama

ris, de Sangue Bom, usa na novela. Elas estão com descon
tos de até 65%. De nada!

Gabriel Borges
Hoje à noite, no London Pub Pub, rola sertanejo

dos bons com a presença do cantor Gabriel Borges.

DNULGAÇÃO

S_ UA, FOJ"I O meu amigo e cheff de cozinha, Rodrigo,
o popular "Galo", do Restaurante G�lo Londrino,
"bendito entr-e as mulheres". No caso, as darlings,
AI�X:fI\\dn� tYFI dm Nj�n'rA fTlHr;�,,�m ·�Ci)n�·

Ao vivo
O músico Enéias' Raasch

movimenta show na próxima
sexta-feira, dia 21, na Confeitaria
Bela Catarina. Agende!

Pacífico
Como o povo de Jaraguá é

tranquilo, ordeiro e de muito tra

balho, não temos dúvidas de que o
movimento de hoje será pacífico.

Starnmtisch
As inscrições para 11a

Stammtisch de Jaraguá do Sul,
que rola dia 3 de agosto, já co�
meç�ram. Detalhe: a preferência
é para os grupos que participa
ram da última edição. O prazo
máximo para confirmação é até
dia 30 de junho. Mais informa
ções no 3370-2900.

Chá Bar
No sábado, Marlise Karin Fa

ria e Patrick Kaiser Jr.. reúnem
amigos e familiares para unia tar-

.

de muito emocionante: o Chá Bar
do casal. Nomes queridos da nos
sa sociedade marcarão presença.
Thanks pelo convite!

Moa Gonçalves

NAS RODAS

A sempre bonita e elegante
Janice Haffermann Breithaupt

continua recendo os cumprimentos
pela idade nova, celebrada dia 18.

Amanhã, às 16 horas, a
organização da Noite Alemã
reúne convidados e colegas
catalogados da press para o

lançamento oficial da 27ª edição,
que rola dia 27 de setembro.

Volto ao assunto.
..

Uma queda de roller vai deixar
o amigo e fotógrafo Cleiton

Metzger de molho por alguns
dias. Portanto não estranhe se

vê-lo todo enfaixado.

"
Quando é necessário mudar?

Antes que seja necessário.

Ct_�_

f
KAY�
'HOTEl.
__ -"'Y" _ _._. ......_...,._

'

.. Enquanto isso, o Brasil
vai de mal a pior na mídia
internacional, mediante
tanto descontentamento'
do povo brasileiro. Credo!

FLORADA TE CONTEI
For

Ilorada@florada.com.br
www.llorada.çom.br

�e.�
�
13�
�

�.�
3275-03

Na última segunda
fera, Luiza Ruller de
Souza comemorou seus

15 anos como manda o

figurino. Os papis, Paulo
e Maria Ruller de Souza,
eram só alegria em volta
da filhota, am,igos e

familiares!

l41J 3055-0024·
l4J) 3122-1355

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

Pra descontrair
o pai compra um robô detector de mentiras, que dá tapas nas

pessoas quando mentem. Decide testá-lo no jaritar.
- Filho, onde esteve hoje?
- Na escola, pai.
O robô dá um tapa no filho.
- Ok, vi um DVD na casa do Zé!

-Que DVD?
- Toy Story.
O robô dá outro tapa no filho.
- Ok, era pornô, choraminga o filho.
- O quê? Quando tinha a tua idade nem sabia oque era filme

pornô!
O robô dá um tapa no pai.
Amãe ri: - Ahahaha! Ele é mesmo teu filho.
O robô dá um tapa na mãe!
SILÊNCIO TOTAL...

, ;(1���!�ss
.

�, . Rua Barão do Rio Branço, 41 • Centro, I
I

Fone (47) 3371-2552
!

<::::::: I
ENSAIO Giuliana Santos

empresta sua beleza e faz
"Ensaio de Inverno", na
Revista Nossa, com lindo
modelito da Lua Di Pano

� Dia 13 de julho, a partir
das 11 horas, ocorre a

tradicional feijoada da
Escola Municipal Atayde
Machado.Pensando bem

Ainda que nos afastemos de

Deus, Ele não se afasta de nós e nos

so anjo da guarda não nos abandona.

.• Sábado, na Patuá

QUINTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2013

Music, tem show nacional
com a dupla sertaneja,
Laluna e Vinícius, e
também a presença do
cantor Leonardo Girardi.
Anotado.

Já dia 3 de agosto, na
Arena Jaraguá, tem rneqa
shaw com Luan Santana.

... -O casal Lazaro de
Olíveira e Luiza de
Oliveira ainda recebem
os cumprimentos

.. Ajude os hospitais.
.,"

.

• Falta pouco para meu

computador ir para o

caldeirão. Ontem ele
trocou os 75 anos da

Acijs por 72.

• Com essa, eu fui!
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Tirinhas
o QI.f. 5EFA QUE E.S1l1'

PA55ANro NA CBi3EÇADELA
tJESSE InQnENTO?

.. , 1::oR. TEREIn PRaiBioo
CAxiRolRS NOS

ES!ÀI)íOS,

Piadas
Que porcaria!

o bêbado está na porta do bar, tomando uma pinga e de repente
passa umamorena deliciosa.

,

- Hic! Que porcaria! - grita ele, para a gostosa.
Depois de alguns minutos, uma ruiva perfeita.
- Que porcaria! - repete ele.

Depois uma loira fenomenal... peitões e barriguinha sarada ... E ele:
:- Que porcaria! Hic!
Aí o dono do bar não aguenta:
- Qual é o problema, meu amigo? Só passa 'mulherão aqui na frente

e você fica dizendo que é porcaria?
- Que porcaria que eu tenho lá em casa!Hic... Isso que eu quis dizer!

\ Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1

• Além da Escuridão: Star Trek - Ação - Legendado - Censura: 12 anos - 14h, 16h30, 19h, 21 h30
ARCOPLEX 2 .'

• Se Beber, Não Case! - Parte 3 - Comédia - Legendado - Censura: 14 anos - Sexta,
segunda, terça e quinta-feira - sessões: í5h, 17h, 19h, 21 h. Sábado, domingo e quarta-
feira - sessões: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, i1 h30.

ARCOPLEX3
• Velozes 'e Furiosos 6 - Ação - Legendado - Censura: 14 anos - 14h, 16h30
• Depois da Terra - Ficção - Dublado - Censura: 12 anos - 19h, 21 h

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• Além da Escuridác.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 Case! Parte 3 - 13:10, 15:'15, 17:30,
19:30,22:10· DUB -Comédia

• Velozes e Furiosos 6 . 16:1? - LEG - Ação'
• Velozes e Furiosos 6 . 13:40, 19:00,21 :40 - DUB . Ação
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 13:20, 15:30, 17:50,
19:50 - LEG . Comédia

• O Grande Gatsby (3D) - 21 :50 - LEG . Drama
• GNC MUELLER
• Além da Escuridão: Star Trek (3D) - 18:45, 21 :30 - LEG - Ficção
• Além da Escuridão: Star Trek (3.0) - 16:00 . DUB ; Fantasia
• Reino Escondido (3D) -13:45' DUB - Animação
• Velozes e Furiosos 6 - t6:20 19:00 21:45 . LEG - Ação
• Se Beber, Não Casei Parte 3 . 13:20 15:30 17:40 19:50 22:00 . LEG - Comédia

r �

", "

SÁBADO
Instãvel

Preencha um quadrado Q

9x9 com números de 1 a 9
.m MíN:'11°C
c,)II MÁX: .21°C

sem repetir números em :::s Nublado
-

cada linha e cada coluna. Q
LUAS •cn

Também não se pode • NOVA 8/6
4 "

Chuvoso

repetir números em cada • CRESCENTE 16/6 DOMINGO ..quadrado de 3x3. CHEIA 23/6 MíN: 11°C

• MINGUANTE 30/6 MÁX: 22°C Trovoada

Palavras Cruzadas

Sudoku

7

Fontes: Epago e Tempo Agora

Semana
chuvosa

o tempo volta a ficar instável e
a chuva retoma ao Estado no
decorrer do dia, começando pelas
regiõesmais próximas ao Paraná.
Temperatura baixa, em pequena
elevação durante o dia .

1
HOJE

Jaraguá do Sul
e Região
• 'E!dO

AMANHÃ
MíN:12°C �
MÁX: 22°C

Parcialmente
Nublado

, 'I',

passatempo'· A Re,creotlva o prim'elrCl revist� de po!�vros c'ruzadas do Br��II"; ":",
,

õ �
•

r ,. j �

HORIZONTAIS
1. Serviço Postal/O revolucionário e ditador georgia

no Joseph (1879-1953), sucessor de Lenin
2. (Pop.) Você / Planta contera, empregada em cer-

cas vivas
3. Cidade do estado de São Paulo, próxima a Itapeva
4. (de Jesus) Famosa cantiga popular
5. Abreviatura (em português) do Haiti / Os extremos

da ... flacidez
6. Instrumento usado na fiação manual/Pessoa ama-

da
7. Que pede muito dinheiro
8. Adormecer (criança) ao som de cantigas
9. Recursos Humanos / Uma das dimensões dos só

lidos
10. Cultivar / As letras que separam o P e o S
11. Equipamento de Proteção Individual / (Gír.) Agita

ção, confusão
12. O ator Noite, de "Louca Perseguição" / O cosmo- 10

nauta norte-americano Armstrong, comandante
da missão Apollo 11

13. Comover.

VERTICAIS
1. O ator norte-americanoWiII, de "Homens de Preto" 13

/ Cantora paulistana, uma das "rainhas do rádio"
2. Mentir / Antigo calçado para mulheres
3. Da cidade do Rio de Janeiro / O filósofo e historia

dor italiano GiambaHista (1668- 1744), famoso
por sua teoria cíclica da história e da cultura

4. Tapume / Não dizer / As iniciais do ator norte-ame
ricano Costner, de "Uma Carta de Amor"

5. Reduzir a migalhas, a pó
6. A profissão de Cláudia Raia / Segmento de ramo de

árvore compreendido, entre uma e outra porção
em que se inserem as folhas

7. O jovem cantor Santana / O macho' da saúva / O
10, personagem de histórias e desenhos infantis

8. Uma maneira de se escrever segundo ou dois / A
ordein dos cargos e das graduações numa orga
nização

9. A cantora capixaba' leão (1942-1-989) / Habitar
/ As iniciais do ator baiano lázaro, de "Madame
Satã".

. J;,JW f :11 1([: I Ill, {,

r-- .. ::.
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Novelas
• FLOR DO CARIBE· GLOBO· 18H

Alberto alerta o avô de que ele está sendo acusado de

roubo de obras de arte. Isabel avisa a Dionísio que confisca

rá seus quadros para averiguação. Duque obriga Amaralina
a ir para a escola. Isabel comunica a Taís que sua relação
com Mantovani é apenas profissional. Samuca mostra para
Ester a chave do elevador da mansão que leva para outro

cômodo escondído da casa.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Tito foge pelas ruas de São Paulo. Érico leva Nestor,

Odila e Giane até o hospital. Bento conversa com Malu. Tio

Lili e Vanessa contam aos policiais o que viram do acidente.

Wilson pensa em se casar com Charlene. Bárbara conven

ce Natan a enganar Maurício. Dorothy, Kevin e Luz aceitam

manter segredo sobre o envolvimento de Amora e Bento.

Bárbara manda Xande levar Filipinho para visitá-Ia. Lara

marca de se encontrar com Tito e o denuncia. Verônica vê
Érico chegar ao hospital e vai embora. Tito consegue fugir
dos policiais. Brenda sugere que Vitinho convide Filipinho
para atuar no seriado que ele vai dirigir. Tina vê Luz e Xande

se beijando. Irene ouve Fabinho mentir para Mel. Tito liga
para Sheila. Natan procura Maurício. Bento entrega a Amo
ra o postal de Simone. Irene fala por telefone com Fabinho.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Bruno sai do CTI arrasado. Félix se revolta com o re

sultado do exame de DNA de Palama. Amarilys conta que"
perdeu todas as suas economias e Eron a observa. Carlito

avisa a Valdirene para tomar cuidado com os homens do

baile funk. Aline menospreza Pila_r para César. Valdirene

é presa. Patrícia não consegue ficar com Adoniram. Félix

revela a Edith que sumiu com o bebê de Paloma quando
nasceu. Ninho convence Ciça a deixá-lo ver Paloma. Félix
estranha quando César chega tarde em casa. Tamara induz

o genro a pensar em como se livrar de Paulinha.

Sangue Bom

Com sede de' vingança, Tito atropela Renata
Luisi) se mete entre os dois e os seguranças do estabeleci
mento colocam Tito para fora. Sem se dar por vencido, o
rapaz espera do lado de fora da empresa e aguarda até que
Renata saia. Na primeira oportunidade, Tito acelera seu

carro e atropela a jovem, que fica entre a vida e a morte.

Tito (Rômulo Neto) está cuspindo fogo desde que Re

nata (Regiane Alves) invadiu sua participação no Luxury
para falar que ele destruiu o casamento dela com Érico
(Armando Babaioff). O garanhão a procura na Para Sem

pre e ameaça se vingar: "Eu vou te matar". Tio Lili (Edwim

• CARROSSEL - SBT . 20H30
Helena dá aula preocupada. Firmino e Graça chegam à

conclusão que o texto das fotos foram descontextualizados

para prejudicar Helena. Olívia chama Renê para conversar na

sala. As crianças tentam consolar Helena. O professor passa
na sala de Helena e diz que acha que será mandado embora.

Valéria está no banheiro e escuta Suzana falando sozinha. A

megera diz que não gosta de Helena e que se ela quer ficar

com Renê, também ficará sem o emprego. Suzana vê Valéria

e tenta coibir a menina a não dizer nada o que ouviu. Olívia
ouve as explicaçôes de Renê e diz que ele pode estar dizendo
a verdade, mas os pais não irão compreender. Suzana rasga
o diário de classe de Helena na frente de Valéria e diz que irá
incriminá-Ia e assim acabar com ela e Helena de uma só vez.

Olívia demite Renê. Paulo e Kokimoto armam mais uma e co

locam pimenta no lanche da merenda da escola. Todos pulam
e gritam no pétio após comerem o lanche. Olívia, que iria falar

com Helena, resolve ver o que está acontecendo no pátio.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Júlio César revela que está doente e pede o apoio de Meg,

que se comove. Édison conta à Xepa que Rosália destruiu a

famnia de Marcos, deixando sua irmã furiosa. Pérola amea

ça demitir François e exige os exames de Júlio César. O jovem
pede a Chiara os detalhes sobre a companhia que instalou as

câmeras de segurança. Rosália acusa Yasmin de mentirosa,
irritando Édison. O jovem decide tirar satisfações com a namo

rada, que revela a verdade e o casal termina o namoro. Dafne

conta a Graxinha que vai ser a nova estrela da "Sabor e Luxo".

Rosália tenta se aproximar da mãe, que a repreende, e a jo
vem finge tristeza pela briga com o irmão. François promete
a Lis manter Rosália afastada de Vitor Hugo e Isabela. Geni
é a mediadora do debate entre Dorivaldo, Ângelo, Matilda e

Teresinha. Os candidatos tentam defender suas ideias para a

Vila, mas acabam discutindo, enquanto são avaliados como

possíveis presidentes para a associação de moradores. Dafne

diz que não poderá trabalhar para Robério, que mesmo de

cepcionado mostra o folheto do "Relax do Escovão". Os dois

acabam trocando um beijo caloroso. A periguete se afas_ta e

relembra o estranho telefonema do amigo.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Ingressos para Black
Sabbath estão esgotados

A empresa Time For Fun (T4F) anunciou
na terça-feirá que os ingressos para o show
da banda Black Sabbath em São Paulo, no
dia 11 de outubro, estão esgotados. Os in

gressos para os outros dois shows do grupo
de heavy-metalliderado por Ozzy Osbourne,
que acontecem em Porto Alegre (9/10) e RiQ
de Janeiro (13/10), ainda podem ser adquiri
dos nas bilheterias oficiais das duas cidades
e também pela internet, no site Tickets For

Fun, e relo telefone 4003-5588.

ClaudiaRaia se chateia
com comentários dê Frota

Claudia Raia não gostou nem um pou
co das recentes declarações de Alexandre

Frota, que disse que a atriz mantinha en

contros com ele enquanto estava casada.
"Estou separada dele há 23 anos, e é im

pressionante como ele ainda fala de mim",
afirmou. O ator, que lançará à sua biogra
fia "Identidade Frota: à estrela e a escu

ridão" em outubro, quando completa 50

anos, afirmou que a ex gosta de "homens

que têm pegada";" como ele, e que o atual
namorado de Claudia, Jarbas Homem de

Mello, assim como Edson Celulari, ex-ma
rido da atriz, é "um faixa branca".

Feminilidade é amulhergostardo amor,
ser romântica, gostar de amar.

JaneteClair

�Áries "

.. 20/3 a 19/4 - Fogo
Jogue suas energias no traba

lho e veja como seu humor melho
ra a olhos Vistos. Hoje é um dia de

conquistas importantes. Reforma
oumudanças de residência virão a

calhar. A dois, não peréa a chance
de curtir os momentos de intimi
dade. Cor: verde-escuro.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Alguém da família precisar da
sua ajuda financeira, mas a recí

proca pode ser verdadeira. Não
tenha receio em aceitar a generosi
dade das pessoas que fazemparte
da sua intimidade. Napaixão, o as
tral revela a possibilidade de uma
grande vitória. Cor: vinho.

,i
Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Bom dia para ampliar a sua

área de atuação profissional. Este
é omomento de fazer contato com

pessoas que estão distantes. Bom
astral no romance. Hoje, você sa

berá como convencer ou seduzir

quem ama e a comunicação será
seu grande trunfo. Cor: branco.

n Escorpião
23/lOa21/11-Água

Nãôtenha medo de revelar o

que pensa e sabe, pois tudo indica
que você saberá convencer as pes
soas que fazem parte do seu coti
diano. Navida a dois, o clima é dos
mais felizes. Há sinal de perfeito
entrosamento com a pessoa ama
da. Cor: tons pastel.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Vocêvai estar comuma consci-
ênciamais crítica acerca das coisas

que estãoem sua vida. Nãda vai
cair do céu, mas tudo o que fizer
será devidamente recompensado.
Excelente astral para deixar o con
vívio com a pessoa amada mais

agradável. Cor: cinza.

se. SagitárioI.: 22/11 a21/12-Fogo
Há boas chances de melhorar

os seus rendimentos, só não vale
abrir mão da sua privacidade.
Trabalho de assessoria, pesquisa,
investigação ou que exija sigilo
será muito" vantajoso. Um certo

mistério pode envolver a sua vida
amorosa. Cor: tons claros.

no Câncer
t..J 21/6,a21/7 -Água

Otimo dia para coligações,
acordos e alianças. O seu progres
so vai estar na dependência das

associações que fizer. Some forças
com quem comunga dos mesmos
interesses. No campo afetivo, você
vai estar no centro das atenções
nesta noite. Cor: vermelho.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Os amigos podem desempe
nhar um papel importante na

concretização de seus objetivos.
Plutão em seu signo· enfatiza o

seu dominio e a capacidade de in
fluenciar as pessoas com as quàis
convive. É tempo de aperfeiçoar o
relacionamento. Cor: laranja.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

O dia pode ser muito produ-
tivo, principalmente para quem
trabalha em casa, por conta pró
pria ou como profissional liberal.
Conhecimentos ou experiências
anteriores podem ser muito úteis

agora. No amor, zele por sua pri
vacidade esta noite. Cor: preto.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Você pode exercer a sua auto

ridade ou liderança de forma dis
creta. Sua intuição para expor suas
ideias na hora mais oportuna vai
estar aguçada. Está livre? Alguém
que faz parte do seu cotidiano

pode se revelar uma pessoa muito
especial. Cor: preto.

Virgem Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Você saberá estreitar os seus

vínculos de trabalho, amizade e

afeto. Tenderá a buscar o sentido
mais profundo de todos os acon

tecimentos e situações. É uma fase
promissora àsmudanças, Sua vida
amorosa conta com ótimas vibra

ções neste dia. Cor: marrom.

23/8 a 22/9 - Terra

Bom dia para expressar o seu

.lado mais criativo. A chave do su
cesso está em se fazer o que gos
ta, por isso agarre o momento de
se dedicar a uma atividade com a

qual se identifica. No amor, espere
por um astral muito harmonioso
com seu par. Cor: amarelo.
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Fotos do Baile de Rei, na Sociedade Alvorada, dia 15/6
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Indy Silva e Danyelle Kreutzfeld

Catiane da Rocha

Evandro Rodrigues e Caroline de Mattos

Márcia Eliza Bohrer
e Andréia Stenger

Gabriele Dalcanale
e Amanda de Paula

-VARIEI)ADES
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Sopas e cremes
Nesta sexta-feira, a Associação Recreativa
e Cultural Rio da Luz "Salão Barg", de
Jaraguá do Sul, promove a 4�a Noite das

Sopas e Cremes. O convite custa R$ 14,00.
Haverá também vendas de cucas. Início às

19h30. Ingressos antecipados darão direito
a reserva de mesas, pelos telefones 3376-
2184, 3376-1429 oU�9963-4436. As reservas
ficarão disponíveis até as 20h, após este

horário serão liberadas para outras pessoas.
Endereço da Sociedade: Rua Eurico Duwe,
2.600, Bairro Rio da Luz L

Festa de Rainha
Neste sábado, dia' 22, a SociedadeEsportiva
e Recreativa Aliança, de Jaraguá do

Sul, promove Festa de Rainha e Baile. A

concentração das sócias e convidados está
marcada para as 13h30 e a saída, às 14h,
da sede social em busca da Majestade,
Srta. Marili Strutz, sob o comando da Sra .

. Venir Steinert, acompanhadas pela Banda
Melodia Shaw. O baile será abrilhantado

pela Banda Os Mateadores e terá início às

23h com a participação da Equipe de Drink's
Black Lemon. Aniversariantes do mês não

pagam ingresso. Antes do baile, acontecerá a

Formatura em Dança Gaúcha - Os Nativistas .

. Ingressos antecipados nos seguintes locais:
Posto Mime (matriz e Rio Cerro) e Flash
Vídeo Locadora. Endereço da Sociedade:
Rodovia se 416, Km 18, bairro Rio Cerro II.

-Informações: 3376-o057pu 9671-4255.

2a Festa da Cerveja
Neste dia.zz, a Sociedade Desportiva
Recreativa Rio da Luz II "Salão Centenário",
de Jaraguá do Sul, promove a 2a Festa da

/ Cerveja, com início às 22h. O baile será
.

animado por Tchê Chaleira e Banda Doce

Pecado. Cerveja Sub Zero lata, 269ml, a R$
1,00. Ingressos antecipados, primeiro lote a

R$ 15,00, segundo lote a R$ 20,00, no Posto

Mime (matriz e Barra), Flash Vídeo Locadora
e Supermercado Frontal. Informações: 9968-
0852,9614-5866 ou 9634-8026.

Luiza Henn, Natalia Henn é Daniele Ruschel

.�

Estefani Borchardt, Daniela Draeger e Larissa Mendonça Bauler
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Mais tempo para deixar o local
LÚCIÓ SASSI

•

Oiiilname!lllte�mos §IUIj� GIl�j� como .sol, polulçio, má aJímenta�o e _té mesmo o

�es�, qw f�ecem a produ�o de radicais I_vres, responsáveis peta oxida�o e
eon�ootl\lU:leme� peNOlapa1rm� da� rup� e perda de vitalidade da pele. Para diminuir esse
eteno é rewmoo•• tal lIIIt�U� de GlllI\ltii®dantes, a',uns ativos possuem esta fun�o e 3Q mesmo

tem,., b8d�m e rMltaUPUlII\lIl a pe�e, romerindo um aspecto de 'uminosidade e uniformidade. A

cá�.tal rejw�1r.iil e ail\l�� é um numc.osméti(o desenvolvido especialmente para·
combatef os i!'adÍÍQlps �pw� e II"$rdare emreJbeámento, atenuando rups e Unhas de expressio.
A�� etIlI\l §dJIiilI fmm� os ativos�Ien, St'Ji Berrv, p,tc®l e exsynutriment,

r>
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• Casais com filhos receberão prazos
diferenciados para encontrar outro lugar para viver

Carolina Veiga tão em estudo alternativas para aju
dá-las. "Vamos montar uma equipe
multisecretarial e organizar uma

reunião para debater o que pode
ser feito para ajudar as famílias que
possuem filhos. Já que é complicado
mantê-los lá pelos riscos de saúde e

segurança que correm", afirmou.
Segundo ele, uma' das alterna

tivas em estudo é a implantação de
um auxíliomoradia para casos como

esse. "Juridicamente eu não tenho o

que fazer nestes casos de ajuda. Não
há auxílio aluguel ou moradia pre
vistos pela lei, a não ser para famí
lias afetadas por desastres naturais.
A implantação deste auxílio é uma

das alternativas. que vamos estudar.
Mas, há de se tomar o cuidado para
que ele não se transforme em mais
uma muleta social", concluiu.

A reunião envolvendo as secreta

rias da Saúde, Educação, Social, Defe
saCivil e a Procuradoria domunicípio
deve sermarcada dentro de 30 dias.

A s sete famílias que ocupam ir

.l"\regularmente uma construção
abandonada na Rua Manoel Francis
co da Costa, no bairro João Pessoa,
em Jaraguá do Sul, e terão de deixar
a área após a Justiça decidir pela rein- .

tegração de posse do local, receberão
prazos diferenciados para sair.

De acordo com a Procuradoria
da Prefeitura de Jaraguá do Sul, que
acompanha o caso, os casais que pos
suem filhos terão até de 60 dias para
encontrarem outro local para viver. Já
os solteiros precisarão sair num prazo
de cinco a 10 dias. Das sete famílias que
dividem a construção, três possuem

crianças. Conforme o procurador Ra
phael da Rocha Lopes, as famílias
devem ser notificadas sobre a decisão
entre hoje e a próxima segunda-feira.

Segundo Lopes; há uma preo

cupação social entorno das famílias

que vivem -ali com as crianças e es-

Propriedades terapêuticas de cada ativo:

DEOISÃO Famílias com crianças, como a de Amanda

Oliveira, terão dois meses para poder achar outra moradia

G/ycoxi/: excelente para quem deseja diminuir o
impacto do envelhecimento, pois evita a glicação no

organismo, ou seja, impede a ligação das proteínas ao
açúcar do corpç humano que, juntos, podem causar a

. formação de A.5.Es (Advanced Glyeation End .

Products), que são moléculas que proporcionam danos

às células da elastina e do colágeno que, por

consequência, causam o envelhecimento.

Exselen: possui ação antioxidante
rejuvenescedora integral. Restaura a firmeza,
elasticldade e hidratação da pele e cabelos. Tem

ação detoxificante e previne doenças crônicas e

processos- inflamatórios sistêmicos.

Goji Berry: rico em nutrientes, aminoácidos,
vitaminas, proteínas e minerais. Tem alta

concentração de vitamina C, poderoso
anttoxidante. Além de prevenir o
envelhecimento da gele, fortifica o sistema

imunolégico.

EJ(synutriment: forma estabileada e concentrada de

silício orgânico que atua no tecido cOAjuntivo,
reestruturando as fibras de colágeno e elastina,
resultando na reestruturação e firmeza da pele, de
dentro para fora. Age reduzindo a flacidez e ISlrOFlilOver,l! ÇI

a firm za da pele,"fortifica os eabelos ,e unhas,

Moradores

descontentes
Segundo um dos morado

res que precisará deixar a área,
Moisés Albino de Oliveira, du
rante as campanhas eleitorais,
diversos foram os candidatos
a vereador que estiveram. no
local prometendo melhorias
e benefícios às familias. "Foi
nesta época que conseguinlos
as Iigações de água e luz", re
corda ele. Segundo a esposa-de
Moisés, Amanda, o grupo ain
da não decidiu ao certo o que
fazer, mas pretende procurar
ajuda na Prefeitura. "Não sa

bemos- o que fazer, mas pre
tendemos ir até a prefeitura na
sexta-feira, fazer um protesto".

As famílias já foram cadas
tradas em programas habita
cionais da Prefeitura e aguar
dam na fila por moradias

populares. Jaraguá do Sul

possui um déficit habitacional
de quatromil residências. .
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Apevi nos bairros
A próxima edição deste programa de gran

de sucesso será no dia 25 de junho, às 19h30,
no salão da Paróquia São Judas Tadeu, no
Bairro Água Verde. A palestra terá o tema
"Sucesso Empresarial, saiba como alcançá
lo". Depois haverá o tradicional coquetel para
troca de cartões. O evento é gra_tuito.

Palestra do Fies
O Grupo UniasselvijFameg realiza uma·

palestra sobre o Fies nesta quinta-feira, às
19h, no auditório da Instituição, em Guara- .

mirim. O evento, que aborda o Programa de
Financiamento Estudantil, que possibilita ao

aluno ingressar na faculdade pagando ape
nas 50' reais a cada três meses, é aberto para
a comunidade em geral. Na ocasião, o pales
trante explicará o funcionamento ao FIES,
Programa que possibilita o financiamento de
50% a. 100% do valor das mensalidades, com
taxa de juros de 0,28% ao mês (3,4% ao ano)
e com prazo superior a três vezes a duração do
curso para quitar o saldo devedor. A palestra é

gratuita e aberta para a comunidade em geral.
As palestras acontecerão todas as quintas, no
mesmo horário e local, até o dia 29 de agosto.

Lourival Karsten

MERCADO
Marco regulatório
Agovemo anunciou que pretende
Vcriaragência para regulamentarmi
neraçãono País, estabelecendoassimum

marco regulatório. O que se pretende é o
estabelecimento de leilões como critério
para concessão de áreas de exploração.A

notícia foi bem recebida pelo mercado e

a grande beneficiada foi a Vale. Amine
radoraviu suas ações valorizarem-se for
temente. Num ambiente mais regulado,
as empresas com maior poder de fogo .

deverão serbeneficiadas.

_______,;;;D:;.;NUL..;;GAª'O

'Novos jatos
A Embraer - terceira maior fabricante do mundo - acaba de

anunciar um investimento de US$ 1,7 bilhão. O valor será utilizado ao longo
dos próximos oito anos no desenvolvimento de'versões aprimoradas de
seus E-jets. A empresa detém 42% do mercado mundial em sua categoria. A
companhia espera uma redução de dois dígitos no consumo do combustível
- o principal custo - com as modificações nessa nova geração da aeronave.

Protestos • CALHAS
JANSSEN

.

Completa hoje 39
anos de atividades
a Janssen & Cia. As
suas origens são
muito mais distantes.
Lembro que nos anos

50 já existia a funilaria
do sr. Janssen.

A onda de protestos pipocando por todo o País

apresenta alguns aspectos bem interessantes. Já exis
tem fortes indícios de que houve articulação política
no início, mas as ações encontraram um população
no limite da tolerância. Os políticos estão muito des
gastados e as redes sociais são ferramentas poderosas
para articular as mobilizações. Para quem tem sauda
de das grandes manifestações dos anos 60 e dos caras

pintadas, a esperança é de que velhos ideais podem
estar de volta.

Redação empresarial
N9S dias 24 a 26 de junho, a Apevi

promove no Cejas um curso direcionado
para pessoas que, em função de seus car

gos, precisam redigir textos empresarias
.

e de atendimento a clientes. O instrutor
será Darcisio Knoch.

Feira de móveis
Inicia hoje um dos maiores

eventos do estado de Santa Cata
rina que movimenta o turismo e

comércio da cidade de São Bento
do Sul e região. A 18a Feistock é
uma das maiores feiras de móveis
e decoração do país em número
de visitantes, inicia a contagem
regressiva. A organização estima
quemais de 35mil pessoas passem
pelo pavilhão da Promosul até o dia
23 de junho, movimentando mais
de R$ 8,5milhões em vendas.

Liderança forte
Possibilitar aos participantes uma vi

são do novo perfil de liderança, trazendo
ferramentas de gestão e boas práticas nos
processos; bem como novas tendências so
bre o assunto é o foco de curso promovido
pela Apevi nos dia 10 a 4 de julho, �o.�j.�:

, .
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INDICE PERloDO
SEUC 8,0% 29.MAIO.2013
TR 0,000% 18.JUNHO.2013
CUB 1.270,06 JUNHO.2013
BOVESPA '3,18% 19.JUNHO.2013

NASDAQ ·1,12% 19.JUNHO.2013

AÇÕES PETR4 17,20 ·3,53%
VALE5 28,50 _ -2,06%
BVMF3 12,25 -6,95%

POUPANÇA 0,5000 20.JUNHO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO· BRENT -1'0,33% US$105,820
OURO +0,03% US$ 1352,080

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2198 2,2205 +1,94%
DÓLAR TUR .. 2,1400 2,2500 +0,9%
EURO 2,9596 2,9618 +1,36%.
LIBRA 3,4459 3,4488 +1,08%

Bellevue
Dois vídeos produzidos pela

Free Multiagência para destacar
o isolamento acústico - principal
benefício das esquadrias em PVC
da Bellevue - estão na rede e tive
ram mais de 10 mil visualizações
em menos de uma semana. Filma-

-

dos no Centro de Blumenau, ato-
res usaram mega fone e caixa de
som para fazer barulho e chamar
a atenção de quem passava pelas
ruas. Na sequência, os vídeos mos
tram as esquadrias Bellevue em

funcionamento, silenciando os ru

ídos. Os dois vídeos podem ser as

sistidos nestes links: https:jjwww.
youtube.com/watchvv-Cl'Cssl'Db
-nA e https:jjwww.youtube.com/
watch?v= I7Zr2nfgwso.

Lei 12 ..741
As empresas terão 12 meses

para se adaptar à Lei 12.741/2012.
Ela obriga os empresários brasilei
ros a 'informarem aos consumido
res através das notas fiscais ou de

painéis visíveis os percentuais de

impostos embutidos nos produ-
.

tos ou serviços que comercializam.
Neste primeiro ano, quem descum
prir as regras não será multado,
apenas orientado pelo Procon de
cada cidade. Apartir de 2014, as or
ganizações que não tiverem se ade

quado à medida estarão sujeitas às
penalidades importas na lei.

"A prorrogação e somente das
_ ações de fiscalização, ou seja, as in
formações ainda devem ser expos
tas nos documentos fiscais, porém
agora existe a confirmação de que
até junho de 2014, ninguém será

penalizado se por ventura descum
prir a regra", esclarece Denilson
Roberto Kasteller, tributarista com

especialização em Gestão Fiscal e

sócio da FiscALL Soluções de Jara
guádo S�/�Ç� ..

..
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Desoneração fiscal

Mantega negamais incentivos para o transporte público
o ministro da Fazenda, Guido

Mantega, disse que não há mais es

paço fiscal para novas reduções de
tributos para o transporte público.
Conforme a Agência Brasil, Mante
ga disse que o Congresso Nacional
terá de adaptar a proposta de deso-

SESI
Essencial como as Pessoas

neração total aos benefícios fiscais

já concedidos pelo governo.
"Já fizemos reduções equiva

lentes às que estão propostas nesse

projeto. Demodo que nós não temos
condições de fazer novas desonerá
.ções, Será preciso que o texto que

Função* e Cidade �razo e local de Inscrições

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFicIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGuA DO SUL

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

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

implica reduções federais, estaduais
e municipais seja readequado", de
clarou o ministro. Ele afirmou que
as desonerações praticadas desde
meados do ano passado foram res

ponsáveis pela redução de 7,5% nas

passagens de ônibus.

www.sesisc.org.br
(Iink: Trabalhe Conosco)

ORIENTADOR pE ATIVIDADES FISICAS Banco de
Jara uá do Sul Candidatos

Até o dia 26/06, pelo site.
* Vagas para ambos os sexos. As demais informações do processo seletivo podem ser acessadas no

item "Trabalhe Conosco" no site www.sesisc.org.br

Apontamento: 249980/2013 Sacado: DISTRIBUIDORAMINAS QUEDO lIDA
ME Endereço: RUA RINALDO BOGO 390 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89258-071 Cedente: CCR ETIQUETAS lIDA - EPP Sacador: - Espécie: DMI -

N°TItulo: 001276/08 - Motivo: falta de pagamentoValor.R$m,50 - Data para
pagamento: 25/06/2013- Valor total a pagar R$856,69 Descrição dos valores:
Valor do título: R$m,50 - Juros: R$ 2,59 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 c;ondução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

EDID\LDE INTIMAÇÃODEPROfESTO
Nos tennosdo 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 pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusai dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 250265/2013 Sacado: AGENOR LEMKE Endereço: RUA EU
RICO DUWE 6851 - RIO DA LUZ 11- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89264-000
Cedente: COOPEllATIVA REGIONALAGROPECUARlAVALE DO !TAJAI Saca
dor. - Espécie: DM - N° TItulo: 7687/1 - Motivo: fulta de pagamento Valor. R$
789,80 - Data para pagamento: 25/06/2013- Valor total a pagarR$935,39 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 789,80 - Juros: R$ 45,01 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$23,IO Condução:R$24,50 - Diligência:R$40,73

Apontamento: 250270/2013 Sacado: AGENOR LEMKE Endereço: RUA EU
RICO DUWE 6851 - RIO DA LUZ 11- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89264-000
Cedente: COOPERATIVAREGIONALAGROPECUARlAVALE DO !TAJAI Saca
dor. - Espécie: DM - N'TItulo: 8176/1- Motivo: fultade pagamentoValor. R$
422,92 - Data para pagamento: 25/06/2013-Valor total a pagar R$542,3� Des

crição dos valores: Valor do título: R$ 422,92 - Juros: R$ 18,89 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$40,73

Apontamento: 250219/2013 Sacado: ANGEliCA A.FAGUNDES & ClAlIDA

Endereço: AVMAL DEODORO DA FONSECA,301 SAlA 3 - CENTRO - JARA
GUA DO SUL-se - CEP: 89251-700 Cedente: EROS PERFUMES E COSMETI
COS lIDAME Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 720-4 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$1.466,90 - Data para pagamento: 25/06/2013-Valor total
a pagar R$1.542,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.466,9O - Juros:
R$ 5,37 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 250272/2013 Sacado: CARIDS LUIZ rnom Endereço: RUA
EXPEDIOONARlO 130 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-100 Cedente: BVLEA
SINGARRENDAMENTO MERCANTIL S/A Sacador. - Espécie: NP- N'Titulo:
00200116/09/210092088 - Motivo: faltadepagamentoValor.R$ 5.142,80 - Data

para pagamento: 25/06/2013-Valor total a pagarR$7.447, 12 Descrição dos va
Iares: Valor do título: R$ 5.142,80 - Juros: R$ 2.233,68 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 250217/2013 Sacado: PR msr DE AUTOPECAS LIDA ME

Endereço: RUA EXP. ANTONIO CARIDS FERREIRA 799 - Jaraguá do Sul-se -

CEP: 89252-101 Cedente: CUMElCA FACTORING FOMENID MERCANTIL
lIDA Sacador. RC COM PECAS AUTOMOTIVAS Espécie: DMI - W TItulo:
1560/A - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.826,27 - Data para pagamen
to: 25/06/2013- Valor total a pagar R$2.922,34 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 2.826,27 ' Juros: R$ 25,43 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 249917/2013 Sacado: GENTIL BAGGIO FOLCHlNI Endereço:
RUA BARAO DO RIO BRANCO,862 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89251-400 Cedente: JARAGUA FIOS lIDA ME Sacador. - Espécie: DMI - N°
TItulo: 8064- I - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 520,13 - Data para paga
mento: 25/06/2013- Valor total a pagarR$591,81 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 520,13 - Juros:R$I,04Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 249973/2013 Sacado: GERVIS REPRESEND\COES lIDA En

dereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO 760 SAlA 804 - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89251-400 Cedente: J.P.M.S CALCADOS lIDA Sacador. - Espécie: DMI
- N°TItulo: 16560/A-I- Motivo: fulta depagamentoValor. R$ 517,82 - Datapara
pagamento: 25/06/2013- Valor total a pagar R$589,66 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 517,82 - Juros: R$ 1,20 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 250138/2013 Sacado: NAN INACIO DOS SANTOS Endereço:
RUAARDUINO PRADI390 - SAO LUIS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente:
OZIEL SAMPAIO Sacador: - Espécie: NP - W TItulo: 03/03 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 6.000,00 - Data para pagamento: 25/06/2013-Valor total
a pagar R$6.081,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6,000,00 - Juros:
R$ 4,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 250139/2013 Sacado: NAN lNACIO DOS SANTOS Endereço:

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comar

ca de Jaraguá do Sul(SC), no uso de suas atribuições legais, na forma

preconizada pelo § 4, do artigo 26, da lei n° 9.514/97, através do presente
edital promove a intimação do Sr. lÉO MARCOS SCHNORR, brasileiro,
separado judicialmente, administrador, CI nO 4.620.436-0-SSP/PR, CPF nO

483.533.459-00, com endereços na Rua 19 - Reinaldo Rau, n° 60, sala
n' 602, Centro, e na Rua Carlos Tribess, nO 212, Bairro São luis, neste
município de Jaraguá do Sul (SC), para fins de cumprimento das obriga
ções contratuais vencidas, decorrentes do financiamento imobiliário nO

071243230000344, firmado em 28/11/2011, garantido por alienação fidu

ciária, perante ao Banco Santander (Brasil) SA, registrado neste Cartório
Imobiliário sob o nO R.6-39.168, ficha 02/02v, Livro n° 2, na matrícula imo
biliária nO 39.168, e no R,6-39.219, ficha 02/02v, Livro nO 2, na matrícula
imobiliária n039.219, referente ao imóvel situado na Rua 19 - Reinaldo Rau,
n' 60, sala n' 602, Centro, neste município de Jaraguá do Sul (SC). E como

o fiduciante retronominado esteja em lugar incerto ou não sabido, não tendo
sido, pois, posslvel intimá-lo pessoalmente, o faz a Oficiala signatária, atra
vés do presente Edital, para que a fiduciante compareça a este Ofício de

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

termos do artigo 26,§ 7', da lei nO 9.514/97. JARAGUA DO SUL (SC), aos
6 de Junho de 2013. A OFICIALA ISA MARTA MOHR ZIEMANN

artir da data de publica ão do resultado final.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADODE SANTACATARlNA
Novo endereço: Rua CeI. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro -

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

RUAARDUINO PRADI390 ', SAO uns - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente:
OZIEL SAMPAIO Sacador. - Espécie: NP - W TItulo: 01/03 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 7.000,00 - Data para pagamento: 25/06/2013- Valor total
a pagar R$7.285,14 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.000,00 - Juros:
R$ 207,66 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$'23,IO Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 250140/2013 Sacado: NAN INAOO DOS SANTOS Endereço:
RUAARDUINO PRADI 390 - SAO LUIS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente:
OZIEL SAMPAIO Sacador. - Espécie: NP - N° TItulo: 02/03 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 7.000,00 - Data para pagamento: 25/06/2013-Valor total
a pagar,R$7.l42,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.000,00 - Juros:
R$ 65,33 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

.

Apontamento: 250122/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS PARA PISO
NAS ME Endereço: EQUADOR 45 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-040
Cedente: PlDC EMPIRICA SIFRA PREMlUM Sacador. ROTA INDUSIRlA
lIDA Espécie: DMI - N° TItulo: G80036/1 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 9.636,09 - Datapara pagamento: 25/06/2013-Valor total apagarR$9.736,05
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.636,09 - Juros: R$ 22A8Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
17,63

Apontamento: 250147/2013 Sacado: RDA SILV,.. EQUIPAMENTOS ME En

dereço: ,RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - laraguã do Sul-se
- CEP: 89252-500Cedente: GETGlDBALENERGYANDTELECOMMUNlCA
TION lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N"TItulo: G80027/1 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 9.000,05 - Data para pagamento: 25/06/2013-Valor total
a pagar R$9.095,1l Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.000,05 - Juros:
R$ 15,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250148/2013 Sacado: R.DA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GETGlDBALENERGYANDTELECOMMUNlCA
TION lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: G8oo25/1 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 7.247,60 - Data para pagamento: 25/06/2013-Valor total
a pagarR$7.339,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.247,60 - Juros:
R$ 12,07 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250149/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI- Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GETGlDBALENERGYANDTELECOMMUNlCA
TION lIDA Sacador. - Espécie: DMI- N° TItulo: G80026/1- Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 4.905,08 - Data para pagamento: 25/06/2013-Valor total
a pagar R$4.993,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.905,08 - Juros:
R$ 8,17 Emolumentos: R$12,25, - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250150/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GETGlDBAL ENERGYAND TELECOMMUNlCA
TION lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: G79936/3 - Motivo: falta de
pagamento Valor. R$ 9.372,13 - Data parapagamento. 25/06/2013-Valor total
a pagar R$9.495,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.372,13 - Juros:
R$ 43,73 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação editaI: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 25015112013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA LENZl - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GETGlDBALENERGYANDTELECOMMUNlCA
TION lIDA Sacador. - Espécie:DMI - N°TItulo: G79935/3 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 8.336,38 - Data para pagamento: 25/06/2013-Valor total
a pagarR$8.455,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.336,38 - Juros:
R$ 38,90 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21 .

Apontamento: 250152/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GETGlDBAL ENERGYAND TELECOMMUNlCA
TION lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: G79991/4 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 7.043,52 - pata para pagamento: 25/06/2013-Valor total
a pagarR$7.156,44 Descrição dos valores-Valor do título: R$ 7.043,52 - Juros:
R$ 32,86 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 2Ó,21

Apontamento: 250153/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Iaraguã do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente:GET GlDBALENERGYANDTELECOMMUNlCA
TION lIDA Sacador. - Espécie: DMI-N"TItulo: G8OOQ1I2 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 6.823,25 - Data para pagamento: 25/06/2013- Valor total

a pagar R$6.935,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.823,25 - Juros:
R$ 31,84 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250214/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL S. A. Sacador. GET-GlDBAL
ENERGYANDTa-lID Espécie: DMI- N°TItulo: G80104/2 - Motivo: falta de
pagamentoValor.R$ 4.247,59 - Data para pagamento: 25/06/2013-Valor total
a pagar R$4.331,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.247,59 - Juros:
R$ 4,24 Emoíumentcs: R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250215/2013 Sacado: RDA SID'A EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL S A Sacador. GET-GlDBAL
ENERGYANDTa lID Espécie: DMI - W TItulo: G80105/2 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 4.999,05 - Data para pagamento: 25/06/2013- Valor total
a pagar R$5.084,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.999,05 - Juros:
R$ 4,99 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

•

Apontamento: 250216/2013 Sacado: RDA SILVA.EQUlPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASIL SA Sacador. GET GlDBAL
ENERGYANDTELECOMEspécie:DMI-N°TItulo:G8005112-Motivo:faltade
pagamentoValor.R$ 13.370,50 - Dataparapagamento: 25/06/2013-Valor total
a pagarR$13.477,30Descrição dosvalores: Valor do título: R$13.370,50 - Juros:
R$ 26,74 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250226/2013 Sacado: RDA SIDIA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA LENZl - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GET GlDBAL ENERGYAND TELECOMMUNlCA
TION lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItUIo: G79962/3 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 5.200,09 - Data para pagamento: 25/06/2013-Valor total
a pagar R$5.297,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.200,09 - Juros:
R$ 17,33 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 CÓndução: R$
:�'-��-��-�-��������_:�=�------------------------------------------------------------
Apontamento: 250330/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA�CISCO PIERMANN 170 - VnA LENZI- Iaraguá do Sul-SC_'
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador. GET-GlDBAL
ENERGYANDTa lID Espécie: DMI - W TItulo: G79964/3 - Motivo: fulta de
pagamentoValor. R$ 8.327,78 - Data parapagamento: 25/06/2013- Valor total
a pagar R$8.430,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.327,78 - Juros:
R$ 22,20 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 25033112013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-se
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador. GET-GlDBAL
ENERGYANDTa lID Espécie: DMI- N°TItulo: G80201/2 - Motivo: fulta de

pagamentoValor: R$ 9.292,61 - Data para pagamento: 25/06/2013-Valor total
a pagar R$9.397,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.292,61 - Juros:
R$ 24,78 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250335/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA LENZl - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador. GET-GlDBAL
ENERGYANDTa lID Espécie: DMI- N° TItulo: G80202/2 - Motívo: falta de

pagamentoValor: R$12.105,17 - Dataparapagamento: 25/06/2013-Valor total
a pagarR$12.217,51Descriçãodosvalores: Valordo título:R$12.105,17 - Juros:
R$ 32,28 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250168/2013 Sacado: RAFAElA DE SOUZA RODRIGUES En

dereço: PEDRO GONZAGA345 SL02 - Jaraguá doSul-SC - CEP: 89259-320 Ce
dente: SOLIDO FERRAMEND\S IMPOKIl\CAOEEXPORf Sacador. - Espécie:
DMI- N°TItulo: 1240102 - Motivo; fulta de pagamentoValor. R$ 590,40 - Data

para pagamento: 25/06/2013-Valor total a pagarR$658,91 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 590,40 - Juros: R$ 2,95Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 250171/2013 Sacado: RAFAElA DE SOUZA ,RODRIGUES. En
dereço: PEDROGONZAGA345 SL 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-320Ce
dente: T H LEE IMPOKIl\CAO E EXPOKIl\CAO DEBIJOU Sacador: - Espécie:
DMI- N° TItulo: 668403 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 371,80 - Data

para pagamento: 25/06/2013- Valortotal a pagarR$438,72 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 371,80 - Juros: R$I,36Emolumentos:R$12,25 - Publica
çãoedital:R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$5,71

Apontamento: 250183/2013 Sacado: REFOARTEIDRNEADOS EMMADEIRA

Endereço: RANGELORUBINIl5 -�DORIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89259-800 Cedente:WlND INDUSlRlALlIDA Sacador: - Espécie:DMI
- N°TItulo: 1025420U - Motivo: fulta de pagamentoValor. R$ 563,50 - Datapara
pagamento: 25/06/2013- Valor total a pagar R$647,38 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 563,50: Juros: R$1,31 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 22,72

.

Apontamento: 250279/2013 Sacado: ROSINOWANDERLEIVARGASRODRI
GUES Endereço: RUAMARCOSWAillffi GffiOUA 265 - BARRA RIO CERRO
- JARAGUADO SUL-se - CEP: Cedente: PROLIND INDUSlRlALlIDA Saca
dor. - Espécie: CH - N° TItulo: 000025 6 - Motivo: fulta de pagamentoValor. R$
3.178,00 - Data para pagamento: 25/06/2013- Valor total a pagar R$3.477,73
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.178,00 - Juros: R$ 217,16 Emolu
mentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$22,72

Apontamento: 250282/2013 Sacado: ROSINO WANDERLEI VARGAS RODRI
GUES Endereço: RUAMARCOSWAillffiGffiOUA 265 - BARRA RIO CERRO
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: Cedente: PROLIND INDUSTRIAL lIDA Saca
dor. - Espécie: CH - N°TItulo: 000026 4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
3.178,00 - Data para pagamento: 25/06/2013- Valor total a pagar R$3.477,73
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.178,00 - Juros: R$ 217,16 Emolu
mentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$22,72

Apontamento: 250284/2013 Sacado: ROSINOWANDERLEI VARGAS RODRI
GUES Endereço: RUA MARCOSWAillffi GIHOUA 265 - BARRA RIO CERRO
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: Cedente: P,ROLIND INDUSIRIAL lIDA Saca
dor. - Espécie: CH - N'Título: 000028 O - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
3.179,00 - Data: para pagamento: 25/06/2013- Valor total a pagar R$3.478,80
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.179,00 - Juros: R$ 217,23 Emolu
mentos:R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução:R$24,50 - Diligência:
R$22,72

Apontamento: 25Q.287/2013 Sacado: ROSINO WANDERLEI VARGAS RODRI
GUES Endereço: RUA MARCOSWAillffi GIHOUA 265 - BARRA RIO CERRO
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Cedente: PROLIND INDUSTRIAL lIDA Saca
dor. - Espécie: CH - W TItulo: 000027 2 - Motivo: fulta de pagamento Valor. R$
3.179,00 - Dataparapagamento: 25/06/2013-Valor total apagarR$3.478,80Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 3.179,00 - Juros: R$ 217,23 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital R$23,1O Condução: R$24,50 - Diligência: R$22,72

Apontamento: 250290/2013 Sacado: ROSINOWANDERLEI VARGAS RODRI
GUES Endereço: RUA MARCOSWAillffi GIHOUA 265 - BARRA RIO CERRO
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Cedente: PROLIND INDUSIRIAL lIDA Saca
dor. - Espécie: CH - N°TItulo: 000024 8 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
1.000,00 - Data para pagamento: 25/06/2013- Valor total a pagar R$1.l73,90
Descrição dosvalores: Valordo título: R$l.OOO,OO - Juros: R$91,33 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
22,72

Apontamento: 250229/2013 Sacado: SACRlS 'FEXTIL lIDA Endereçn: RUA
GUllHERMEWEÉGE 240 - STILUS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-610 Ce
dente: ATIJAL CARGAS TRANSPORTES lIDA Sacador. - Espécie: DMI - W
TItulo: 0002076934 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 317,91 - Data para
pagamento: 25/06/2013- Valor total a pagar R$389,18 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 317,91- Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 250207/2013 Sacado: TATlANE HORNBURG Endereço: R
MARIAANTONlA DA SILVA MASCARENHAS 105 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89258-140 Cedente: PROMEX INDUSIRlA P lIDA ME Sacador. - Espécie:
DMI - N° TItulo: 000004180 - Motivo: fulta de pagamentoValor. R$ 775,00 -

Data para pagamento: 25/06/2013-Valor total a pagarR$855,73 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 775,00 - Juros: R$ 4,13 Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação editalR$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligênda: R$16,75

Apontamento: 250236/2013 Sacado:VIDRACARlACREMONA Endereço: ,RUA
PAS1DR ALBERTO SCHNEIDER 1262 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-
300 Cedente: COOPERATIVA DE CREDI1DVALE DO !TAJAI-VIACREDI Saca
dor: TRANSPORTES EUSINAGE Espécie: DMI - N'Titulo: 1396/0002 - Motivo:
fulta de pagamentoValor. R$ 487,27 - Data para pagamento: 25/06/2013-Valor
total a pagarR$572,27Descrição dos valores: Valor do título: R$ 487,27 - Juros:
R$ 2,43 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 22,72

Certifico, que este Edital de Intímação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 20/06/2013. Iaraguá do Sul (sq, 20 de junho
de2013.

Manoel Gustavo GriesbacbTabeliãoSubstituto
Total de títulos publicados: 37
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Ação para recuperar
a dignidade social

por resolver o problema, é

apenas urna das pontas de
·

urn processo que envolve
a família, a escola, os hábi
tos culturais", completou
Rocha. Por este aspecto é

que os 20 conselheiros que
compõem o Comen tem

origem em diversos seg-
·

mentos, desde Secretaria
de Educação, passando por
comunidades terapêuticas
até chegar a Associação As
sistencial dos Deficientes
Auditivos eVisuais.

Uma nova eleição, re

alizada em maio, renovou

alguns dos dez Integrantes
da sociedade civil. Outros
dez conselheiros são indi
cados pelo .governo muni

cipal e das polícias civil e
militar. "Há alguns anos

essa eleição não acontecia
e achamos necessário re

alizar a. chamada, até para
dar maior credibilidade ao

trabalho que estamos de

senvolvendo", contou Ro

cha, que preside a entidade
desde o ano passado. Ele
convida a população em

geral, que tem interesse em
contribuir com a discussão,
a participar das reuniões,
toda primeira terça-feira de
cadamês, às 14h, na Prefei
tura de Jaraguá do Sul.

JARAGUÁ DO SUL Conselho Municipal sobre Drogas organiza
sistema para dar um melhor atendimento aos dependentes

Débora Remor

· Un:a rede de identific�-
çao e correto encarm-

nhamento aos usuários de

drogas será implantado em

breve em Jaraguá do Sul.
O desafio está nas mãos do
ConselhoMunicipal de Polí
tica sobre Drogas (Comen),
que passou parte do último
ano fazendo o levantamento
da estrutura de atendimen
to disponível e lacunas a se
rem corrigidas.

Quando urn usuário é
detido pela polícia ou chega

na emergência de urn hospi
tal, a solução é paliativa e o

dependente volta às ruas em

pouco tempo. "Nessa hora

precisamos acionar urna

rede de entidades e profis
sionais especializados para
que a pessoa possa realmen
te receber o tratamento ade

quado para o seu caso", con
tou o presidente do Comen,

.

Fábio de Lima Rocha.
"A questão das drogas

envolve toda a sociedade, {
urn elos temasmais comple
xos. A policia, que sempre
foi tida como a responsável

o álcool é O pior vilão na região
De acordo com estudos e

debates sobre a penetração
.

das drogas, o maior vilão na
nossa região é o álcool. "Es
tamos tão preocupados com
o crack que não percebemos
o efeito devastador da bebi-

da alcoólica, principalmente
por ser aceita socialmente. O
álcool é mais grave por que
funciona como porta de en
trada para outras drogas e

até a abstinência podê ser

muito pior do gue as outras
. ..

Cidade sedia evento regional
Pela estrutura e o bom

trabalho realizado pelo Co
men é que Jaraguá do Sul
foi escolhida para sediar a

'Oficina de Mobilização In
tersetorial de Políticas so

bre Drogas da mesoregião.
O evento, marcado para os

dias 25 e 26 de junho, deve
receber entidades de 32 ci
dades do Norte catarinense,
com público estimado entre

500 e 900 participantes.
As salas da Scar se

rão ocupadas com debates
cruzados entre as áreas da

�ducação, saúde, segurança
pública, cidadania, justiça

e prevenção. "As entidades
ainda podem se inscrever

para participar", convidou

Rocha, apontando os' si
tes www.vencerasdrogas.
sc.gov.br ewww.sst.sc.go.br.

Esta é a segunda das sete
oficinas a serem realizadas
em Santa Catarina, .percor
rendo as principais cidades
devido à adesão do Estado
ao programa de enfrenta
menta ao crack do governo
federal. Na ocasião, serão

empossados ainda integran
tes de quinze municípios da

região escolhidos para o co

legiado gestor.

substâncias", alertou o pre-
-

sidente do Comen, Fábio
de lima Rocha.

Outra constatação do
· Conselho se refere aos de

pendentes com menos de 18
anos. "Sabemos que muitas

responsabilidades foram

repassadas aos professores.
Eles fazem o possível, mas
não podem abraçar tudo

sozinhos, a família também

precisa participar desse pro
cesso", orientou Rocha.

LÚCIOSASSI

• Criado em 1994, é um órgão deliberativo com função de cooperar as atividades de

prevenção, fiscalização e repressão ao tráfico e uso de drogas e recuperação de dependentes
• É formado por 20 conselheiros, sendo dez membros de organizações governamentais e dez da
sociedade civil organizada. O mandato dos integrantes é de dois anos, com possibilidade de recondução

COMEN
Presidente Fábio
Hocha comemora

participação
popúlar na

discussão sobre
as drogas

2ªOFiCINA
• Dias 25 e 26 e junho, na Scar, com debates em seis eixos. Inscrições pelos sites www.vencerasdrogas.sc.gov.br e www.sst.sc.go.br.

Lei Seca

Motoristas levados ao presídio
Os dois homens de

tidos por embriaguez ao

volante na noite de terçá
feira já foram encaminha-.
dos ao Presídio Regional
de Jaraguá do Sul. O pri
meiro flagrante ocorreu

na Rua Horácio Rubini,
na Barra do Rio Cerro, por
volta das 20h. O motorista
de um Gol, com placas de

Schroeder, foi abordado

pela Polícia Militar e con

cordou em. realizar o ·ba

fômetro, que resultou em'

1,05mgjl de álcool. Ele vai
responder por crime de
trânsito e receberá multa
de R$ 1.915,00.

Outro condutor, de 30
anos,' colidiu na traseira
de uma viatura da Polí
cia Militar pouco depois
da meia-noite, na Rua
Walter Marquardt. Ele se

negou a fazer o teste de

alcoolemia, mas foi preso
por apresentar sinais de

embriaguez: O Gol, com

placas de Jaraguá do Sul,
foi apreendido, a carteira.
de habilitação recolhida
e o condutor multado. Os
dóis acusados prestaram
depoimento, mas não pa
garam fiança e foram leva
dos ao Presídio Regional.

Ainda durante a noi

te, outra viatura da PM se
.

envolveu num acidente no

cruzamento entre as ruas

João Planincheck e Ama
zonas. Um Ka teria corta

do a frente de uma cami
nhonete do. grupamento <

tático, que seguia pela pre
ferencial. Os envolvidos
tiveram ferimentos leves
e foram encaminhados ao

Hospital e passam bem.

Maconha

Drogas apreendidas pela PM
Pouco mais de urn quilo

de maconha foi apreendido
na noite de terça-feira, com
urn suspeito de tráfico de

drogas, no Bairro Amizade,
em Jaraguá do Sul. O ho

mem, de 22 anos, tentou fu

gir de bicicleta durante urna
abordagem policial, mas foi
seguido pela PolíciaMilitar,
que deu ordens de parar e

depois efetuou disparos de
borracha. Mesmo ferido, o

suspeito tentou .nova fuga,
desta vez a pé, e entrou um
terreno naRua Roberto Zie

mann, onde foi cercado.
. A'PM encontrou 400

gramas de maconha, que .

ó suspeito teria admitido a

posse da mesma. Na resi
dência dele, foram apreen
didos outros 700 gramas
da droga, uma balança de

preeisão, uma balaclava e
.

um revólver calibre 32.

Ferida

Motorista se perde na B��2-80
Uma mulher ficou le

vemente ferida depois de

perder o controle da moto

que conduzia, por volta
das 13h30, quando seguia

.
de Corupá para Jaraguá do
Sul, pela BR-280, em Ne-

reu Ramos. Amotociclista,
de 23 anos, caiu na pista e

teve escoriações' no ombro
e no braço esquerdo e foi
encaminhada pelos Bom
beiros Voluntários para o

Hospital São José.

Morador tem carro roubado
Uma residência do

Bairro Vila Nova, em Jara

guá do Sul, foi invadida na

tarde de ·ontem. O mora

dor da casa teria sido ren
dido e amarrado por um

suspeito, que fugiu levan
do o veículo da família, um

.

Nissan Tiida, com placas

de Jaraguá do Sul. Quan
do conseguiu se liberar, a

vítima correu para fora de
casa no momento em que
uma viatura passava pela
Rua 25 de Julho, por volta
das 15h. A Polícia Militar
fez rondas pela região, mas
ninguém foi detido.
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Sérgio Silva comenta seus

quinze anos de futsal
HISTÓRIA Dirigente foi o único a presidir a
ADJ e o Grêmio Esportivo Juventus

Lucas Pavin

A pós quinze anos, o presi
r1dente Sérgio Luiz da Silva
abdicou do cargo daAssociação
Desportiva Jaraguá (ADJ) no
último dia 10. Natural de Blu

menau, Silva completou ontem
60 anos de idade e atualmente
é representante comercial na

empresa VICS Consultoria.
Sendo a única pessoa a presi
dir aADJ e o Grêmio Esportivo
Juventus, o dirigente destacou
a sua paixão pelo esporte. "Eu

sempre adorei o esporte, pois
é urna coisa que a gente gosta
e digo que vem do sangue. Há
muitos anos venho militando
no futsal e nunca reclamei do
meu trabalho, porque sem-:

pre foi muito importante pra

mim", disse Silva, que também
ficou a frente da Liga Jaragua
�nse de Futebol de Salão.

Sérgio comandou o Mole

que Travesso num mandato

conhecido como "caixão", já
que na época o presidente em

'exercício, LioTironi, licenciou
se do cargopara se candidatar
a deputado e ele assumiu o tri

color por apenas três meses.
A carreira administrati

va no futsal iniciou em 1999,
através de urn convite do en

tão treinador da equipe jara
guaense Manoel Pasquale, o

Maneca, que solicitou ajuda

para Sérgio, pois trabalhava
sozinho' na modalidade. O ex

, dirigente não parou mais des
de então.

Após muitas conquistas
importantes à frente da ADJ,
principalmente nos anos em

que teve a parceria da Malwee,
Silva destaca os momentos

mais marcantes durante o pe
ríodo e afirmou que faltou ape
nas urn título na trajetória de

mais de urna década. "Todos os
, acontecimentos que passei nes
tes quinze anos estãomarcados
na minha memória, como os

títulos estaduais, nacionais,
sul-americanos, entre outros.

Então foi um prazer estar pre
sente em todas estas conquis
tas do clube. A única coisa que
me deixa sentido é não ter dado
o títulomundial à nossa torcida
e aos nossos patrocinadores.
Mas apesar disso, fizemos urn
ótimo trabalho", afirmou.

Silva comentou sobre seu

futuro e diz que sai daADJ com
o pensamento de dever cum

POdo. "Não tenho nada em

mente. Agora só penso em des

cansar. Sinto que o momento

era propício paraaminha saída
por divergências de ideias den
tro da diretoria. É prazeroso
tudo que fiz pelo esporte e não,
me arrependo de nada. Se pu
desse voltar atrás, faria tudo
novamente igual", concluiu.
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FUTURO Silva diz não ter planos
para o futuro e só pretende
descansar. De momento, focará na

sua atuação como representante
comercial, longe do esporte

.

"
Sinto que o momento era propício
para a minha saída por divergências
de ideias dentro da diretoria. É
prazeroso tudo que fiz pelo esporte

-

e não me arrependo de nada.

Sérgio Luiz da Silva,
presidente da ADJ

MOMENTOS Carreira foi repleta de acontecimentos marcantes,
como a homenagem a Xoxo, que se retirou das quadras em 2012
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Ray Sefo noWSOF
("'"iresci vendo lutas em fitasVHS enviadas diretamente do Japão para cá

\..ma década de 1990. Nelas,junto com todos os supercampeões que se

formavam naquele período, estava RaySefo, que é uma lenda do kickboxing,
e protagonizou verdadeiras batalhas dentro dos ringues do K1: Chegou a

lutarMMA e ficou com duas vitórias e uma derrota em seu cartel. Mas a
notícia que abalou omundo da luta nesta semana foi a de seu retorno às lutas

profissionais. E num evento em que elemesmo é o presidente, oWSOF. Sefo

tem 42 anos de idade e estava até pouco tempo atrás ajudando a equipe em
queVitor Belfort treina emMiami, a Blackzilians.Hoje, em sua rotina, divide
o tempo sendo um dos treinadores daXtreme Couture - do ex lutador e agora
ator de Hollyood, RandyCouture - com a presidência do eventoWSOF. E

agora também a de lutador profissional. Prova que a idade está na cabeça e

estilo devida de cada um. Parabéns a esse verdadeiro dinossauro das lutas!

zumbi Coreano VsAldo
Com a lesão de Pettis, JoséAldo colocará seu título em jogo contra outro

oponente, Chan Sung Jung ou "Zumbi Coreano". O gringo ganhou chance
pelo título contra o brasileiro no dia 3 de agosto, no Rio de Janeiro, e se disse

surpreso pelo convite, pois acreditava que o merecedor - por estar a mais

tempo na fila- fosse Ricardo Lamas. "Me sintomal por isso. Honestamente,
pensei que Lamas fosse o próximo da fila, devido ao tempo' que fiquei fora. Ao
mesmo tempo em queme sintomal por ele, eu não desistiria dessa oportu
nidade por nada nessemundo", afirmou. Pelomenos vai ser uma luta de um

brasileiro contra UIl} gringo. Daí, dá pra torcer a vontade. Força Brasil!

Jataguaenses
no Brasileiro
de Menores

QUINTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2013

CLASSIFICADOS Eduardo Peters e Oziel Freitas disputarão as

provas de lançamento de martelo e SOOm rasos respectivamente

Destinad� a atletas
com ate 17 anos, o

Campeonato Brasileiro
de Menores de Atletismo
será disputado no fim de
semana por 371 atletas de
todas as regiões do país. A
competição acontece no

Estádio José Carlos Dau

dt, na Sogipa, em Porto

Alegre (RS).
Os atletas jaragua

enses Eduardo Peters e

Oziel Costa Freitas da Sil- .

va representam a equipe
Faculdade JahgadajFME
na competição nacional.
Ambos conseguiram va-

gas mediante posição
no ranking nacional. Só

participam da competi
ção os dez primeiros de
cada prova no país. Edu
ardo competirá no lança
mento de martelo, prova
na qual é o 70 do ranking.
Oziel nos 800m rasos,
onde é o 110, mas herdou
a vaga de outro competi
dor, lesionado.

"Eu estava na luta

para conseguir entrar. no
ranking e consegui me

classificar treinando bas
tante e até me sacrificando
em algumas coisas. O meu

objetivo é de ficar entre os

oito melhores e melhorar
a minha marca", disse
Eduardo. "Estou muito

feliz de ter conseguido
entrar na competição de
última hora. Agora, espe-

.

ro dar o meumelhor para,
quem sabe, surpreender e

. alcançar um lugar nó pó
dio", afirmou Ozíel,

"Minha.: expectativa é

que eles possam ficar o

mais próximo da zona de
medalhas ou até trazeruma
medalha para Jaraguá do

Sul", finalizou o treiriador
da dupla,AdrianoMoras.

LUCAS PAVIN/AVANTE!

REVELAÇÕES. Oziel (E) e Eduardo (O) são promessas lapidadas por Moras (C)

Paradesporto
NaArena

Football Bicicross

Homenagem No Brasileiro
A Arena Jaraguá se- Em busca de novos fãs _ A equipe de bicicross da

dia hoje a segunda etapa para o clube, o Jaraguá FME participa, no fim de

do Circuito Catarinense Breakers recebeu um pre- semana, do Campeonato
de Bocha Paralímpica. A sente de um dos seus pa- Brasileiro da modalidade,
competição começa às 8h. trocinadores, o Madalena que será realizado em São

Em disputa, as categorias Chopp e Cozinha. Ontem, Jose dos Campos (SP). A

BC3, onde os participan- o diretor do restauranteJu- delegação será compos

tes contam com auxílio liano Vengrzen lançou uma ta por 17 atletas, que re

da calha e BC4,.no qual o pizza em homenagem ao presentarão o Estado e o
.

atleta consegue competir time, que custará R$ 54,90 município na competição
sozinho, totalizando 22 e dará direito a dois ingres- organizada pela Confedera-
(wlíllpetidGres:! 1.: I 'I ; I 'Isos para jogos. ção Brasileira de Ciclismo.

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê,
Jiu-Jitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre InternacionaI de Kickboxing.
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Ncymar dá show, e Brasil vence
GOL f PASSE Camisa 10 se destaca e

comanda vitória brasileira por 2 a O

OS protestos que trans
formaram o Brasil

e a Copa das Confedera

ções em um caos parece
que acordaram o craque
Neymar. Em sua melhor

atuação' com a camisa da

Seleção Brasileira, a jo-'
vem estrela fez o gol da
vitória, deu o passe para
o segundo e comandou o

time nacional no triunfo
sobre. o México por 2 a 0,
em Fortaleza, pela segun
da rodada da competição.

Antes da partida, Ney
mar disse que a onda de

protestos pelo Brasil por
melhorias nas condições
de transporte, educação e

saúde, e contra Copa das

Confederações e Copa do

Mundo, serviriam de in

centivo. para o jogo. Não
deu outra. O camisa 10,

JEFFERSON BERNARDESIVIPCOMM

que há anos era apontado
como um possível prota
gonista da Copa do Mun
do de 2014, já é o maior

responsável pelas vitórias
da Seleção Brasileira no

atual torneio.

Aspecto negativo da par
tida foi o Castelão, que cus- .

tau quase.R$ 600 milhões,
e viu seu sistema de som

falhar e tornar quase' im
possível ouvir" os hirtos dos
dois países. Porém, o públi
co cantou orgulhosamente
o hino brasileiro e "apagou"
este acontecimento.

Classificada à semifi

nal, a seleção canarinho'
encerra sua participação
na primeira fase da compe
tição no próximo sábado,
em Salvador, contra o forte
time da Itália. No mesmo

dia, o México pega o Japão. MOMENTO. Neymar parece finalmente ter encontrado o melhor futebol com a camisa da Seleção Brasileira

Azzurra classificada

Emjogaço, Itália vence o Japão por 4 a 3
Além do Brasil, a Itália

garantiu vaga na semifinal
da Copa das Confederações.
E foi com umjogaço naAre
na Pernambuco. Contra um
valente Japão e todo um es

tádio, a azzurra triunfou por
4 a 3, com Giovinco mar

eando o gol da vitória aos

41' do segundo tempo.

Antes, o Japão abriu 2 a

° no primeiro tempo, com
gols de Honda (aos 21', co
brando pênalti) e Kagawa,
aos 33" Uchida marcou

contra e descontou para a

Itália nos acréscimos.
No segundo tempo, Ba

lotelli empatou 7', cobrando
nova penalidade. Okazaki

igualou o plaear aos 24'.
Com o gol, o Japão acuou

a Itália e colocou duas bo
las na trave de Buffon. Po

rém; se defendendo com .

maestria, os tetracampeões
mundiais encaixaram um

único contra-ataque, o su

ficiente para marear e asse

gurar vaga na semifinal.
LAURENCE GRIFFITHSIGETrY IMAGES

f

TRADiÇÃO Itália foi dominada a maior parte do jogo, mas eficiente na eara dq gol

COPA DA CONFEDERAÇÕES
Grupo A

Grupo B

.19/6
Bmsjl2xOMéxico
Itália 4x3 Japão

20/6
.1611 - Espanha xTaiti
1911 - Nlgélia xUruguai

CAMPEONATO BRASILElRO - SÉRIE A
CLA�SIFICAÇÃO - TURNO

4' Fluminense

5' Cruzeiro

6' São Paulo

7'Grêmio

8' Bahia

g'Vasco

lO' Criciúma

11' Internacional

12' Portuguesa
13' Corinthians

14' Flamengo
l!õ' Atlético-PR

, 5 O ,40
.

,
O 140
O i33

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

.

S"RODADA

6/7
18h30 - Flamengo x Coritiba
18h30 - Atlético-MG x Criciúma
21h - Portuguesa x Cruzeiro

7/7
16h - São Paulo x Santos
16h - Bahia x Corinthians
16h -Internacional x Vasco

16h - Goiás x Vitória

18h30 - Botafogo x Fluminense
18h30 - Náutico x Ponte Preta

18h30 - Atlético-PR x Grêmio

Classificados para a libertadores

fi"
..•"

'"li�iilIiiQ;PàfãaSê�ieii'-7·�
Lanterna do campeonato ..
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