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Uma multidão, de aproximadamente cinco mil pessoas, foi às ruas do Centro para criticar, opinar e pedir mudanças para um Brasil melhor. PÁGINAS 4 E 5

Municípios da região reativam as

diretorias dos núcleos comunitários
de segurança para ampliar as ações de
apoio às polícias e prevenção. PÁGINA 20

Mobilidade

Ponte do Cortume·
ainda sem utilidade

Segurança
.

Conselhos estão
mais fortalecidos -

H,i mais de 20 anosem Jaraguá do Sul

47 2:fifê':2200

Prefeitura busca na Justiça o direito de

desapropriar um terreno para poder finalizar
as obras de acesso entre os bairros Barra do
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Dores na coluna
A cada dia, mais pessoas, com menos idade, sentem
rldores nas costas. Por mais que se procure medica
ções e tratamentos, não conseguimos resolver em de
finitivo as dores que comprometem nossa qualidade de
vida e na grande maioria das vezes, nosso bom humor.
Tratamentos e medicações somente amenizam as con

sequências. Não conseguem interferir na causa. E somen
te, indo até a fonte do problema é que poderemos chegar
a uma solução o mais próximo do possível do definitivo.

Sabe o que isso quer dizer?
.

Que não há cura para dores .na coluna sem reedu

cação. E a reeducação está na postura correta ou o

mais próximo possível dela. A forma que dormimos,
acordamos, sentamos, andamos, abaixamos, ou faze
mos nossas atividades do dia a dia irão determinar a
melhora ou piora dessas dores.

Algumas dicas simples e fáceis de seguir podem atin

gir a fonte das dores e o tratamento não irá apenas agir
temporariamente no problema.

Quando for lavar louça ou passar muita roupa, colo
que algo que simule um degrau a sua frente apóie um dos

pés; procurando alternar os pés promovendo um descan
so temporário em cada perna.

Quando precisar baixar para juntar algo no chão; do
bre os joelhos ao invés de apenas inclinar o corpo para
frente e para baixo.

.

Ao-dormir, sua cabeça não deve estar nem inclinada
para baixo e nem para cima. Ela deve estar alinhada ao

pescoço enquanto você dorme. Assim como suas pernas
quando você dorme de lado, portanto o hábito de colocar
um travesseiro entre as pernas é muito-proveitoso, porém

.' ele deve ir dó joelho até o pé, não somente nos joelhos.
Dessa forma além de você dar uma boa sustentação a sua

coluna, previne também algumas dores de cabeça decor
rentes de má postura ao dormir.

Se você passa muito tempo sentado, p,rocure colocar
um apoio nas costas na altura da sua cintura. De vez em

quando alongue-se.

• RadrigoBerqemhal.Ana OlíviaBortolini, TacilaHasckel e Caroline
Xavier - Estudantes do�Períado - Curso deFisioterapia/ Univali - Itajaí.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para í# r�dacao@ocorreiodopovo.com.br •

Corticeira

Pavimentação
é inaugurada

Depois de quatro meses de trabalho, hoje é
.

inaugurada a pavimentação da RuaMarcionilo
dos Santos, no Bairro Corticeira, em Guarami- ,

rim. O evento será às 16 horas. O' trabalho ini
ciou no final de janeiro. Nos trabalhos foram
feitas a drenagem pluvial, terraplenagem, asfal
to e sinalização. O trecho recuperado foi de 900
metros e o investimento foi de R$ 680 mil. O
valor foi financiado pela Agência de Fomento do
Estado de Santa Catarina (Badesc).

OPINIÃo

COMENTÁRIO

E ela quem.diz
Di ela quem disse,' não tenho
r nada com isso, mas acho es

tranho. Que diacho é esse de o

positivo ser o errado e o negativo o
certo? Claro que a idéia está turva,
vou, mais uma vez, clareá-la. É o

seguinte. A Danuza Leão, que es

creve na Folha, é uma mulher de
muita experiência, na vida, sabe o

que fez, faz e, penso, fará. Tem his
tórias para contar. Uma delas está
num dos seus-textosmais recentes.

Ela diz, por exemplo, falando
de amor entre homens e mulhe

res, que - "Nenhuma mulher vai
se apaixonar por um homem

que. esteja de quatro por ela, .

adivinhando seus pensamentos,
realizando �eus desejos, antes

mesmo de ela saber que desejos

zendo a toda hora que a ama,

que não vive sem ela, que ela lhe
é tudo, que isso e que aquilo, ela
vai bocejar. Aliás, Chico Buarque
já dissera isso na inesquecível Te
rezinha. Na música; a mulher cai
de quatro pelo cara que não lhe.diz
nada; que lhe trata como mulher,
que lhe fazmulher e sai de fininho,

.

sem preserites nemmesuras...
--

E agora, o que podemos dizer,
hein, ''leitor''? O que pensar, se

umamulher, falando pelasmulhe
res, diz o que disse a Danuza? De

fato, parece que o sujeito de bico
calado mas muita "ação" émesmo
o melhor candidato ao trono no .

coração da rainha... Os melosos
são uns chatos de galocha, elas os

mandam passear. Quem diria ...

-LUIZ CARLOS PRATES

são esses ...
" Para mim, isso já é.

magnífico. Mas tem mais.
- "É insuportável, diz a Danu

za, ser amada acima de todas as

coisas o tempo todo, e pior ainda
ter uma pessoa ao lado que nos

tem como sua prioridade". Não
me vou alongar, mas ajornalista
diz ainda que - "Para que o amor

dure, é preciso que exista a dúvi
da se ele vai sobreviver ... "

Bom, depois dessa, leitor, não '

seja bobo, sem essa de andar di-

• Orgulho
A pergunta é velha: de onde vem o orgulho do pro-

fissional: da empresa onde ele trabalha ou dele pelo
trabalho que faz? A empresa ajuda, mas se o profissio
rial não for proficiente, engajado, consciente e moti
vado por si mesmo, nada funciona. O molengão pode
trabalhar na NASA que vai gemer o salário, a empresa,
a vida. Já o bom profissional sabe que o crachá da fe
liéídade só ele pode dar a ele mesmo. O resto é firula e

tapeação ao chefe. São poucos esses "orgulhosos".

deixadas pelos maridos, ficam mais'velhas antes do

tempo, sem eira nem beira, com filhos para criar e

suspirando pelo mau destino. O destino nesse caso

é a ausência de cidadania e a omissão criminosa dos
pais na educação das meninas. Educam e fazem tudo

pelos "machinhos" e eles depois lavam as mãos, ficam
vendo tevê e arrotando na sala. Bem feito! Elas que
acordem.

, Horror
Estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Eco

nômicas da Universidade de São Paulo revelam que
- para a maioria do povo, lavar a louça e cuidar de

crianças são tarefas que cabem somente às mulheres.
Desculpe-me mas sou forçado a dizer bem feito! Elas
assumem tudo e depois se queixam, acabam sendo

• Falta dizer'
O zumzum está ainda lá no fundo da sala, mas já se

ouve com mais freqüência uma velha aspiraçãodemui
tos educadores: a maior presença de homens no ma

gistério do Ensino Fundamental. Seria ótimo para as

meninas, as professoras costumam "reforçar" condicio
namentos de mulheres nas gurias. Homens "lá frente"
fariam sim um bem as gurias, elas teriam o reforço do

"contraditório", ótimo para cy:_escer.
.

Católica se

Projeto comunitário
para universitários

o Projeto Comunitário da Católica SC em Jara

guá do Sul está com vagas abertas aos universitários

que desejam se inscrever nas ações sociais.As inscri
ções podem ser realizadas diretamente noNúcleo de

Projetos Comunitários ou pelo e-mail projetocomu
nitario@catolicasc.org.br. O acadêmico deve cum

prir obrigatoriamente 30 horas de atividades sociais
como requisito para a conclusão da graduação.

LOTERIAS
LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 920
01 ·02 - 03 - 04 . 05
06 . 10 - 12 - 13 - 15
16 . 19 - 20 - 22 . 23

QUINA
, SORTEIO Nº 3220
15 . 48 . 59 - 69 . 76

LOTERIA' FEDERAL
SORTEIO Nº 04770
1 º 88.347 250.000,00
2º 80.078' 17.100;00
3º 76.650 16.600,00
4º 57.869 16.100,00
5º 01.319 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1504
02 - 10 - 12 . 30 - 41 . 42

BURACOSTOMAM CONTA
Situação vexatória a da Rua Ervin Rux;' no Bairro Rio
da Luz. E o problema não é de agora. Já que se fala
tanto ha melhoria da mobilidade, é um bom momento

para a Prefeitura dar uma atenção àquela comunidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-

OPINIAO SEXTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2013

I'

CHARGE EDITORIAL

Umapopulação
atenta ao que acontece

,

A chuva não afugentou o público da

r\marúfestação que ocorreu ontem

em Jaraguá do Sul. O Brasil mostrou que'
tem um povo atento às coisas que estão'
acontecendo. Para quem achava'que a

juventude está apenas concentrada em

coisas sem importância nas .redes so

ciais mudou o discurso.
Há uma atenção maior aos assuntos "que envolvem a vida de cada um. Não

é preciso ficar doente 'para perceber
que os postos estão sem médicos e há As ações das ruas têm de virar

demora no atendimento. Nem ser um referência para quem está no poder.

de ônibus para perceber que o serviço
precisa ser melhorado para justificar os
preços das passagens.

Quem está nas redes sociais e acom

panha as notícias pela imprensa local e
nacional está atento a tudo isso. E essa

soma de insatisfação ecoou de vez.

professor para. notar que os salários
são baixos. Muito menos empresário
para reclamar dos altos tributos. Não
há necessidade de ter carro para ver que
os preços dos combustíveis estão altos.
Também não é preciso ter sido vítima'
de ladrões para sofrer com a insegu
rança existente. E muito menos andar·

Portanto, o movimento que se alas
trou por esses dias, independente de li

derança ou não, deve ser amadurecido

para que tenha-urna posturamais direta
na cobrança das melhorias. As ações das
ruas têm de virar referência para quem
está no poder. .

Fale conosco
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* Os artigos e opiniões assinades não retratam
necessariamente o posicionamento do jornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� OCorreio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
� fontes renováveispreseruando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

Emprego
Vagas abertas para
deficientes físicos

AMarisol oferece vagas para pessoas com defici
ência ebeneficiário reabilitados da previdência social.
As pessoas interessadas devem cadastrar o currículo
no sitewww.marisol.com.br ou preencher o formulá
rio na portaria da empresa, localizada na Rua Bernar
do Dornbusch, 1.400,Vila Lalau, em Jaraguá do Sul.

.

Anhanguera
Processo seletivo

AAnhanguera de Jaraguá do Sul realiza neste do
mingo o processo seletivo para o segundo semestrede
2013. No site www.vestibulares.br, além da ficha de

inscrição, os candidatos encontram um guia comple
to com a relação dos cursos oferecidos, edital do pro
cesso seletivo e informações sobre bolsas de estudo e

financiamentos públicos e privados.A taxa é R$ 25�

CONVITE PARA CULTO
AfarníliaenlutadadeVICTORBAUER

sensibilízada agradece aos parentes, amigos e conheci
dos pelo carinho e gestos de conforto recebidos em ra

zão de seu falecimento. Manifesta sua eterna gratidão
aos doutores Cláudio dos Santos eManoel Silveira, bem
como aos cardiologistas, neurologistas, intensivistas e

demais médicos, enfermeiro� e servidores do HOSPI
TAL SÃO JOSÉ, e aos demais profissionais da saúde

que lhe prestaram assistência durante o período de seu

tratamentomédico e hospitalar.
Agradece também aos dirigentes da IGREJA

EVANGÉliCA LUfERANA de JARAGUÁ DO

SUL e aos pastores, especialmente o pastor William

Bretzke, pelas atenções e apoio espiritual oferecidos.
,

'Convida a todos para o CULTO DE ORAÇÃO
EMMEMÓRIAque acontecerá no próximo domin
go, dia 23 de junho, ás 9 horas, na Igreja Evangélica
de Confissão Luterana do Brasil (Paróquia Apóstolo
Pedro), localizada na Rua Esthéria Lenzi Friedrich,
62, no Centro, em Jaraguá do Sul (SC).,

Estamos contratando pessoas

com deficiência e beneficiários

reabilitados da Previdência Social.

Passe no RH do Posto Mime Matriz em
horário comercial, deixe seu currículo
ou preencha a ficha de inscrição,
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OP o NAS RUAS
Pessoas de' diversas idades mostraram, através de faixas

r-

e cartazes, o descontentamento que ecoou pelo País

Débora Remor

Uma multidão tomou as ruas de Ja

raguá do Sul para protestar contra
a corrupção, a falta de investimentos em
educação e saúde, por um transporte
público de qualidade. Mesmo sob chuva
durante todo o trajeto no final da tarde
de ontem, a manifestação no Centro da
cidade teve a participação de cerca de
cinco mil pessoas, de acordo com esti
mativas da Polícia Militar.

"Há muito tempo estamos vendo

as coisas erradas no nosso país e ago
ra é hora .de protestar. Há pelo menos
oito anos estou com o grito engasgado
e hoje, nas manifestações pelo Brasil,
estamos mostrando nossa indignação",
afirmou Áurea Linhares, de 53 anos.

O que tirou Áurea de casa foi a revolta
contra a corrupção e os desmandos dos

políticos. Omesmomotivo era compar
tilhado pelas estudantes Luana Molize
e Francieli Will, de 20 anos. "Protesta
mos contra a vergonha que 'Vemos nes
se país.A corrupção e o péssimo estado
das estradas", diziam.

Muitos contestavam o Projeto de
�,

Lei chamado "cura gay". Por isso José
Luiz Lima, de 21 anos, escreveu no car-

,

taz: "meu sentimento não é doença".
Ao lado dele; passou um grupo com

cestas cheias, oferecendo banana aos

manifestantes, Os agricultores da re

gião também se integraram na mani

festação para protestar contra a impor
tação da fruta do Equador.

"Pagamos tantos impostos e não ve
mos o retomo disso e nem punição para
os políticos corruptos", explicou o, apo
sentado José Carlos Nunes, de 64 anos.

Todos os promotores de Justiça da co

marca de Jaraguá do Sul marcaram

presença para engrossar o coro contra a

PEC37, que restringeodireito doMinis
tério Público de investigar os políticos.
"Povo passivo, corrupção ativa" 'diziam

alguns cartazes pedindo que a popula
ção não se cale.

Quem não foi às ruas demonstrou
apoio com panos brancos e acenos pelas
janelas de casa. Entre palavras de ordem
como "Fora Canarinho", ''Vem pra rua,

vem", "O povo unido jamais será venci
do", amultidão cantava'o hino nacional.
Ummomento históricopara,a eidade. '

A chuva não desmobilizou a manifestação realizada ontem à noite em Jaraguá do SuL
A Getúlio Vargas foi uma das ruas tomadas pelas vozes que pediram por um novo Brasil

OCP4eS
www.ocponline.com.br

�

�
" "'"

o protesto
não atraiu só

jovens, mas
,

também idosos e

famílias inteiras.
Máscaras

,

simbolizavam a

revolta contra

a corrupção e

impunidade. As
faixas e cartazes

serviram para
difundir as
ideias
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Reforma política já: não deixem as ruas

OS protestos dos últimos dias pelo país
inteiro revelam um importante mo-

.

mento na democracia brasileira. Chega de
corrupção é o recado mais repetido, até
porque com o dinheiro que vai pelo ralo,
o Brasil poderia melhorar e muito a edu

cação, a saúde, a segurança e a infraestru
tura. Algumas estimativas apontam que a

corrupção leva para poucos bolsos algo ao

redor de R$ 100 bilhões por ano. E como

mudar esta realidade? Ou pelo menos di':
minuir esta fratura significativamente?
Votar corretamente é um ótimo começo.

Mas não é tão simples como parece. Al
guémjá viu um candidato em plena campa
nha dizendo que vai apoiar a roubalheira?
Que não vai investir na educação e na saú
de? Que vai comprar aliados em prol da go-

vernabilidade? Embora tenhamos alguns
representantes sem um pingo de vergonha
na cara, nenhum foi debochado a tal pon
to. Claro que acompanhar a vida pregressa
dos pretendentes ajuda a deixar a margem
de erro menor, mas não é suficiente. O sis
tema político brasileiro é caótico, incentiva
o balcão de negócios, é desigual. Para co

meçar a diferença está nas campanhas, al
gumas bilionárias, recheadas com dinheiro
de empreiteiros que depois vão cobrar a

fatura. As coligações são uma aberração,
ninguém entendemais nada.

Os partidos políticos se proliferam,
todo mundo quer arranjar um boquinha.
A reeleição foi um instrumento aprovado
sob suspeita de compra de votos e tem se

revelado de uma maneira perigosa. Qua-

tro anos é um período um tanto curto, é

verdade, ainda mais levando em conta de

que em dois em dois anos o Brasil ador
mece para realização de eleições. A unifi

cação do calendário 'eleitoral, além de dar
mais dinamismo às administrações, bara
tearia o processo.

Um limite para candidaturas também
me parece razoável, temos deputados fe
derais que estão há mais de 30 anos no

poder sem que ninguém saiba claramente
que contribuições deixaram à sociedade.
Lutar pela passagem de ônibus mais ba
rata, pela liberdade de expressão, contra o

preço da gasolina, me parece muito justo,
mas é preciso enxergar a questão sob uma
ótica mais ampla. Passeatas pela reforma

política: eu estarei lá, é só me chamar!

EDUARDO MONTECINO

sse Acessibilidade investigada
Na inauguração das obras do Hospital São José, Dieter Janssen

(PP) anunciou repasse de R$ 1,5milhão da Prefeitura à unidade.Além
disso, ressaltou os esforços domunicípio paramelhorar o atendimento
nos postos de saúde, desafogando as emergências dos hospitais.

Promotor Belmiro Júnior abriu três inquéritos para apurar
a situação da acessibilidade em Jaraguá do Sul. No alvo estão
as calçadas, os prédios da Prefeitura e do Fórum e ainda as mo
radias construídas pelo programaMinha Casa, Minha Vida.

A mobilização nas ruas mostra que o povo

quer mais de nós governantes, prefeitos,
governadores, secretários, presidente. E em

todas as áreas, saúde, educação, transporte.
fi çãO (lo P feitO DI tel Jal'tssen

{PP), qUê mak. uma vez defêndé os

m,oVimentos demecrâtlcos e pacificos.
www.gumz.com.br

(47)3371"747

Contabilidade
Con ulloria EmpresariaJ
CICIZ....

35ANOS
umA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978
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EM FOCO

Segundo o ex-secretário de
Administração, Ivo Konell (PSD),
a pauta da conversa que ele teve

com o prefeito Dieter Janssen (PP),
na semana passada, girou
em torno da nomeação de
Natália Petry (PMDB).

• • •

Ivo Konell acredita que o

governador Raimundo Colombo
(PSD) foi mal assessorado ao dizer
que o Estado vai fazer as obras
no trecho urbáno da BR-280. "O
Estado' não tem dinheiro e nem

projeto, porque só foi feito um

estudo básico", desafia.

• • •

Assessor de gabinete, Sebastião
Camargo (PT), confirma que foi
sondado para assumir a Codejas,
mas diz que não há nada oficial.
"Ainda não sentei nem com o

prefeito e nem com o vice".

Mattos critica
falta de apoio

No discurso de inauguração do
novo Centro de Diagnóstico por Ima
gem e das instalações do setor de Onco
logia do Hospital São José, o presidente
do Conselho Deliberativo, Paulo Mat
tos, criticou a falta de apoio do governo
do Estado na realização das obras. "As

contribuições ficaram nas promessas.
Quando apresentamos o projeto, em

- 2011, (Raimundo Colombo) nos incen
tivou a ir adiante e fomos esquecidos!
Jaraguá do Sul merece atenção e res

peito", disse. Em nove anos,mais de R$
48 milhões foram investidos na unida
de, amaiorparte da verba foi angariada
junto à classe empresarial. Quem ficou
sem jeito com a cobrança foi o secre

tário Regional, Lio Tironi (PSDB), que
tentou, sem sucesso, trazer o governa
dor para inauguração.
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.FamíIia I{Onell deixa o diretório do PSD
Alegando se sentir traído por Cario

ne Pavanello, presidente da comissão

provisória do PSD em Jaraguá do Sul,
o ex-secretário de Administração, Ivo
Konell, afirma ter entregado à executiva
estadual urn pedido de afastamento do

diretório, com objetivo de que o grupo
seja recomposto. Junto com ele,. pedi
ram desligamento a ex-prefeita Cecília
Konell, e a ex-chefe de gabinete, Fedra
Konell. Segundo Konell, também teriam
assinado o documento Maristela Me

nel, Jorge de Souza, Lorival Demathê e

Jeferson Oliveira, "Todos estão descon
tentes. O Cacá está aliado aos nossos ad

versários, no lado do governo. Foi urna

apunhalada", argumenta o ex-secretário
que diz que, se a executiva estadual hão
tomar uma providência, haverá deban-

dada da sigla, antes do mês de outubro,
prazo para quem quer se candidatar em

2014. "O presidente (Gelson Merísio)
ficou·de se posicionar nas próximas se
manas", afirma.

Procurado, o vereador Jeferson
Oliveira diz que não sabe se assinou o

pedido de desligamento. "Não me lem-
.

bro, só sei que assinei urna solicitação
de mudança na presidência". Maristela
Menel foi mais econômica nas palavras.
"Não tenho nada a declarar". Já Jorge
de Souza disse estar ao lado da família
Konell e que por isso pediu o afastamen
to. ''Vou para o partido que eles forem",
avisa. Cotado para assumir a Diretoria
da Secretaria de Desenvolvimento Re

gional, Demathê desmentiu a versão do
ex-secretário. "Não assinei nada".

Esse é mais urn capítulo envolven

do o racha no PSD após a derrota nas

eleições municipais do ano passado. A
briga pela presidência teve início ain
da em janeiro, mas as farpas públicas
estavam sendo evitadas. Agora, a tré
gua parece ter acabado de vez. Ques
tionado sobre a possibilidade do ex

secretário deixar o partido, Carione foi
claro. "Talvez seja até melhor ele sair,
só assim poderemos renovar. Tem gen
te que só não assina a ficha por causa
dele. O que eu não vou fazer mais é me
subordinar ao Ivo". Já no fim da tarde,
o presidente telefoneu e garantiu que
nem filiado ao PSD Ivo Konell seria.
"Acabo de pegar a listagem. Quando
saímos do DEM não filiamos ele. En

tão, já nem fazia parte do diretório".

Jeferson não descarta saída
,

Avila defende unidade
Apesar de 'não lembrar' se assinou pedido de desligamento

do diretório, o vereador Jeferson Oliveira diz que não descarta
sair do PSD. "Do jeito que está, devo sair. Só fico se houver mu

dança na presidência". A reclamação do parlamentar é de que o

grupo está sem liderança. "Não temos encontros, não conver

samos, estamos largados". Para não correr o risco de perder o
mandato, o vereador só podemigrar para uma nova sigla.

Presidente da Câmara de Vereadores e urn dos alvos de des
contentamento de Ivo Konell, José deÁvila diz que não vê motivo
para disputa interna pelo comando do PSD. "Estoumuito satisfei
to com o governador; com nossos deputados e com nosso presi
dente Cacá. Além disso, tenho consideração pela ex-prefeita e pela
Fedra. Por mim, o Ivo pode ficar no partido, só não pode querer
mandar em tudo sem respeitar ninguém".

"Conselho investigado
A Comissão de Seguridade da Câmara Federal adiou para pró

xima semana a votação do requerimento que solicita uma auditoria
do Tribunal de Contas da União (TCU) na contabilidade dos últimos
cinco anos do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

Lado alado
A imagem da semana não pode ser ou

tra. Governador de São Paulo, Geraldo Al
ckmin (PSDB), e o prefeito Fernando Ha

ddad (PT), recuaram e decidiram baixar os

preços das passagens de ônibus revogando
reajuste de R$ 0,20. O inusitado foi a opção
em fazer o anúncio em conjunto.

Oposição se articula
Prováveis candidatos de oposição na

disputa presidencial de 2014, os presiden
tes do PSDB, Aécio Neves (MG), do PSB,
Eduardo Campos, e a ex-ministra Marina
Silva uniram esforços coritra um adversário

comum, o PT. Os três se encontram na pró
xima semana para traçar estratégias contra
a proposta de lei que restringe a criação de
novos partidos. "Pensaram que iam nos di
vidir. Mas nós nos unimos", disse Aécio em
entrevista ao jornal Estadão.

Morrer de fome constitui

um verdadeiro escândalo.

Do Papa FI'anci8CO ao direto....gei'al da
Orgaill189âo daI N'€I96êS Unidas parê
II Alimonttlçio e n Agricultura
(FAO). José OrAzl no da Stlv •

,

Injeção na economia
o governador Raimundo Colombo anunciou a liberação de 50% do

13° salário para todos os servidores do Estado no dia 5 de julho. Com o

pagamento do salário de junho nodia 28/6 (R$ 680,1 milhões), mais a

primeira parcela do 13° no dia 5/7 (R$ 267,4 milhões), mais o salário de

julho no dia 30/7 (R$ 682,5 milhões), serão injetados cerca de R$ 1,6
bilhão na economia até o final do mês que vem.

l
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Decisão protelada
A Comissão de Constituição, Jus

tiça e Redação da Assembleia Legis
lativa de São Paulo adiou a decisão
sobre abrir o processo de perda de
mandato do vice-governador Gui
lhermeAfifDomingos (PSD), por ele
acumular o cargo com o de ministro
da Micro e Pequena Empresa.

PECadiada
A votação da Proposta de Emenda

à Constituição (PEC) 37, que limita o

poder de investigação do Ministério

Público, marcada para o próximo dia

26, foi adiada pelo presidente da Câ

mara, deputado Henrique Eduardo
Alves (PMDB-RN), por falta de acor

do entre procuradores e delegados.
A PEC 37 também tem sido alvo dos

protestos de manifestantes em várias
cidades do país que pedem a rejeição
da matéria. Na próxima semana, re

presentantes do Ministério da Justiça,
do Ministério Público e das policias
Civil e Federal devem se encontrar

para discutir uma nova alternativa.

13° isento
O 13° salário pode ficar isento do

Imposto de Renda, conforme proje
to de lei aprovado esta semana pela
Comissão de Assuntos Sociais (CAS).
A proposta é de autoria do senador
Lobão Filho (PMDB-MA) e agora
segue para a Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE), da qual receberá
decisão terminativa.

Pagamento
irregular

Foi aprovado pelo Tribunal de
Contas do Estado (TCE) o parecer de
uma auditoria realizada no Ministé
rio Público de Contas (MPC), apon-

.

tando 15 irregularidades na gestão
do órgão entre setembro de 2006 e

agosto de 2011.0 prejuízo estimado,
envolvendo pagamento de gratifica
ções, seria de R$ 2,3 milhões aos co

fres públicos. O parecer não fala em

devoluçãodo dinheiro.

PT emite nota
Nota emitida pelo Diretório Na

cional do PT orienta aos prefeitos da

sigla que encontrem uma resposta a

curto prazo para as reivindicações de

queda no preço das tarifas de ônibus.
E ainda que emmédio prazo a União e

os Estados devem encontrar uma saí
da para um novo modelo de financia
mento público de mobilidade urbana.
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Ponte do Curtume está na
dependência da Justiça
I' �<:; �

Enquanto não sair

a decisão, acesso
à estrutura, que já
está pronta, não

pode ser aberto

Verônica Lemus

Uma ação judicial foi

protocolada pela Pre
feitura de Jaraguá do Sul
na última quarta-feira, dia
19, a fim de discutir os va
lores para a desapropria
ção de parte de um terreno

no bairro Rio Molha para o

término da construção da

ponte que fará a ligação da
RuaWalter Marquardt com
a João Januário Ayroso, no
Jaraguá Esquerdo, conheci
da como Ponte-do Curtume.

Conforme explica o

membro da Comissão de

Avaliação da' Secretaria de

Ponte vai desafogar o trânsito naWalter Marquardt e na João Januário

Urbanismo, Evandro Chio
dini, a família proprietária
do terreno havia pedido à
Prefeitura cerca de R$ 1 mi
lhão e meio para a desapro
priação de todo o terreno,
mas o Executivo solicitou

apenas 20% da proprieda
de, o que corresponde a uma

área de 270,87 m-. Pelo es

paço, a Prefeitura ofereceu
R$ 620 por m-, contudo, a
família recusou a oferta, o

quemotivou a ação judicial.
Agora, o município es

pera receber a emissão de

posse, dada por juiz, para
o retorno aos trabalhos na

área. "Em ações judiciais
como essa nunca vi� juiz
negar a emissão de posse",
disse Chiodini. -

Isso porque
a

-

Prefeitura já possui um
decreto que declarou a parte'
do terreno requisitada como
utilidade pública. "Dada a

emissão de posse, os traba-

lhos continuam, e o que vai
ficar sendo discutido na Jus
tiça, 'e que pode levar anos,
é o valor a ser pago (para o

proprietário)", explica.
De acordo com o procu

rador geral, Raphael Rocha
Lopes, a juíza poderá despa
char uma liminar permitin
do que a Prefeitura utilize a

área ou poderá solicitar que
os proprietários se manifes
tem sobre o caso. "Esse des

pacho pode sair tanto ama-,
nhã (hoje) como na semana
que vem", diz Lopes.

Segundo o secretário de

Urbanismo, Ronis Bosse,
serão necessários de 60 a 90
dias, após a decisão da Jus

tiça, para a conclusão dos
trabalhos, que incluem a fi

nalização da concretagem de
um pequeno trecho daponte
e a viabilização doacesso ao

Jaraguá Esquerdo, com a

construção de rua, com cal

çadas e sinalização,

C" a

Inverno chega chuvoso' na região de Jaraguá do Sul
Durante esta madruga

da começou a estação mais
fria do ano. Precisamente
às 2h04, o hemisfério sul

'

deu boas vindas ao inverno.
'Em Jaraguá do Sul e de-
mais municípios do litoral

norte, a estação inicia com

tempo encoberto e chuva
causados pela influência de
uma frente fria.

A previsão do Epagrij
Ciram é de um inverno típi
co em toda Santa Catarina.
Para a regiãoNorte, as varia
ções das temperaturas osci
lam nesse período entre 22,1

(máxima) e 13,4 (mínima).
Em boa parte do período, as
mínimas devempermanecer
um pouco abaixo de média.

Entre julho e agosto, as
ocorrências de chuva de
vem ficar abaixo da média.
Diminuem também tem

porais com ventania e gra-
nizo. ,�a:' J?�d��. �??_orrer

f'

EDUARDOMONTECINO

ventanias decorrentes de
outros fenômenos, princi
palmente ciclones extratro
picais próximo ao litoral,
resultando em ressaca na

costa catarinense.

Apesar de a estação re

gistrar os menores índices
I

pluviométricos no ano,' é
comum a queda de chuva
acumulada em um curto,

período, normalmente pela
influência de frentes frias,
do jato subtropical- (ventos
fortes em altos níveis da at-

mosfera) e dos vórtices. C. ' n�rcio se pre ar'"
Nesses meses, são típi- Com a chegada de uma

cas a massa de ar de origem nova estação aumenta a

polar, que resultam em bai- expectativa de crescimen
xa umidade e baixas tem- to de vendas para a estação.
peraturas. Um clima seco O presidente da Câmara de
e frio. Durante as ondas de Dirigentes Lojistas de Jara
frio intensas e duradouras, guá do Sul,Neivor Bussola
são esperadas temperaturas ro, projeta um crescimento

próximas de zero grau ou até em tomo de 4%. "O núme
mesmo negativas, nas áreas' ro oficial deve ser divul-

,al�,I����?_. ........ __ .. _ _ 1 .... _ �é;l�?_ ?�__l?r���� _ ��mana,

mas o mICIO do inverno
traz perspectivas de bons
negócios para os comer

ciantes", disse.
Casacos, .botas e aga

salhos são priorizados na

hora de montar as vitrines
e dispor as mercadorias
na loja. A gerente de uma

loja localizada no calça
dão da Avenida Marechal

Géssica diz que frio

ajuda nas vendas da loja_

Deodoro da Fonseca, Gés
sica Lopes, 22, conta que
acompanha a previsão do

tempo de perto à espera do
frio. "Assim que as tempe
raturas diminuem temos

de divulgar bem os pro
dutos para atrair o cliente.
Quando esfria as pessoas
começam 'a procurar as

novidades", disse.

Defesa Civil

Estado vai
analisar rios

Antes de-definir a viabi
lidade do repasse de recur
sos para recuperar os 132
pontos de assoreamento

nos principais rios de Jara

guá do Sul, o Estado deve
_enviar uma equipe para
avaliar a situação. O mape
amento feito pela Prefeitu
ra analisou a situação nos

rios Jaraguá, Cerro, da Luz
e parte do Itapocu.

Segundo o assistente da
secretaria de Defesa Civil
de Santa Catarina, Emer-'
san Emerim, a solicitação
oficial do município foi de
R$ 11 milhões, referente ao

projeto completo de recu

peração dos rios. Agora, a

possibilidade de uma ação
emergencial é estudada.

"Ainda não temos ne
nhum compromisso firma
do com aPrefeitura de Jara

guá do Sul'.', disse Emerim.
A equipe do departamento
regional de Defesa Civil,
de Joinville, acompanhado
por uma empresa especia
lizada em dragagem de rios
deve ir a campo na semana

que vem. O objetivo é rea
valiar os custos, que pas
sariam dos R$ 3 milhões,
segundo levantamento da
Secretaria de Defesa Civil
domunicípio.

,

O valor foi calculado em
cima dos-dados recolhidos,
d� acordo com o tipo de

serviço. "Apontamos o que
é necessário para a nossa

,
necessidade. Agora cabe ao

estado avaliar. Na segunda
feira devemos tratar desse
assunto", disse 'o secretário
de Defesa Civil de Jaraguá
do Sul, Marcelo Prochnow,

SAIU NOOCP
• Matéria divulgada
ontem no jornal mostrou
o levantamento prévio
do mapeamento das
áreas assoreadas nos

rios de Jaraguá do SL!I.
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ESTÍMULO
.

Laura Seechis
é bailarina,
'professora
de dança e

desenvolveu
di métodQ' ,

(te ensino
"Sentidos"

LÚClOSASSI

o sentido
da dança
ARTÉ Projeto de bailarina

pretende ensinar crianças a

transformar reação em movimento

Bárbara Elice

Um. projeto de dança
inédito em Jaraguá do

Sul quer fazer experimen
tações entre o movimento e

os cinco sentidos humanos.
A proposta é para crianças
de 7 a 12 anos. Em sala de

aula, elas vão aprender a

sentir Um gosto ou cheiro,
por exemplo, e a expressar
a reação em um movimen
to corporal. As. inscrições
para "Sentidos - da brin
cadeira a dança no mundo
da criança" são gratuitas
estão abertas até o dia 25.
Essa é uma iniciativa de
Ivana e Laura Seechis -

mãe e filha. Laura: é baila

rina, professora de dança
e desenvolveu o método

. de ensino "Sentidos". O

projeto, que envolve o es

tilo contemporâneo, tem

como objetivo o estímulo
à prática da.dança e à cria

tividade.
Laura explica que tra

balhará o paladar, visão,
olfato, audição e tato por
meio de atividades lúdi-

caso "Na parte do paladar
vou levar algo que tenha

gosto, seja' bom, amargo,
ruim. E vou pedir que a

criança, ao invés de dizer,
me passe isso em forma de

movimento", comentou.
Dessa forma, será de

senvolvido um material
de sequência coreográfica.
Cada aluno criará o próprio
movimento e terá o auxílio
da professora para fazer as

correções. Ao final do ano,
o resultado será mostrado
em uma apresentação.

O projeto "Sentidos" foi

aprovado no edital do Fun
do Municipal de Cultura e

receberá R$ 15,2 mil.

.

O curso inicia na no

dia 27 de junho e segue
até dezembro deste ano.

As aulas vão' acontecer na
Dançar A2 Escola de Dan

ça, às quintas-feiras, das çh
às uh. Haverá uma turma

pará jovens de 13 a 18 anos

às sextas-feiras, das çh às
uh. As inscrições . podem
ser feitas pelos telefones

9625-7172 ou 3273-0038,
com Ivana Seechis.

�,.

Festa 'Noite daDha' está com os ingressos à venda
Uma vez ao ano, a magia da ilha

viaja os 190 quilômetros que sepa
ram Jaraguá do Sul de Florianópolis.
Do mar chegam as iguarias e, pelas
mãos de uma chef de cozinha, trans
formam-se em ostras gratinadas, bo
linhos de bacalhau e saborosos cama
rões. Música, decoração e artesanato

completam as atrações na 'Noite-da
Ilha'. Em sua nona edição, o evento
acontecerá no Restaurante Arweg no

dia 12 de julho, às 19h30. Os ingres
sos estão à venda.

A atração principal da festa não dei
xará de ser o bufê.A chefAngelaVieira,
nascida na capital, é a responsável por
trazes as delícias da tradição açorianaà
Jaraguá do Sul. Serão oferecidos pratos
com berbigão, ostras, salmão, bacalhau
e camarão. Para os que não gostam de

frutos do mar, será servido outro tipo
de carne.

Neste ano, haverá um boteco onde
músicos vão embalar o público ão som

do violão .e pandeiro. O ambiente, será
tomado pela' decoração temática e

apresentações culturais, como o Boi
de-Mamão e a bateria de uma escola
de samba. Também estarão presentes
figuras populares da cultura açoriana.

São esperadas 500 pessoas no

evento. Os ingressos custam R$ 50 por
pessoa e estão à venda nos restauran

tes Arweg e Ser Mârisol, Segundo o

integrante do' comitê organizador da
Noite da Ilha, Jorge Vieirã, o público
jaraguaense é "fiel" e apreciador de
camarões e ostras - principalmente.
"Diante de tantas etnias em Jaraguá do

Sul, não poderíamos deixar de destacar
a nossa [açoriana], que é forte. E não é
somente a gastronomia, a música e até
o linguajar rápido é muito característi-

co.", afirma Vieira.
.

Para 2014, quando o evento chega
rá a décima edição, o organizar revela
a possibilidade de trazer uma atração
nacional. Segundo Vieira, a intenção é

que seja um cantor de samba de raiz.
Outra novidade será o espaço maior
oferecido ao público, devidoa reforma
de ampliação na Arweg.
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Uma passeata numa praia tailandesa
Quando de bicicleta pela Tailândia

afora, passei por uma praia que para
a maioria dos turistas, não existe praia, só
existem as dançarinas de bar.
Pattaya está localizada a cem quilômetros
de Bangcoc, a capital tailandesa. Pattaya
é uma cidade úmida de sexo, e repleta de
construções de concreto a beira mar. Os

primeiros a chegar foram os americanos

que apareceram na época da guerra do
Vietnã, - aqui era uma colônia de férias
dos combatentes; depois ingleses, alemães
e franceses; agora se veem os russos e os

árabes. Os árabes não saem nas ruas, não
se vê eles nos bares, só os vi caminhando
em grupo de três ou quatro homens. Eles
usam o atendimento feminino nos hotéis.
Caminhando pela rua, ao mormaço domeio
dia, noto um grupo de russos embriagados.
Há bastante russos em Pattaya, reconhecíveis

por ser jeito caipira
e comportamento de

gangsteres. Esses tinham
jeito caipira. Ainda era

cedo, mas aqueles quatro
homens já estavam tão

bêbados, tão imersos
no álcool, que deveriam
estar bebendo desde o

nascer do dia. Tinham

energia suficiente para
discutir entre eles, em altas
palavras, como se estivessem brigando.
Tailandesas andam de um lado a outro

na calçada a beira mar, já as cinco da
tarde tinham aparência impassivelmente
glamourosa com seu salto alto, sua
minissaia justae seu top colado.no corpo,
enfeitado com lantejoulas. Logo um grupo
com quatro dessas tailandesas foi fisgado .

por três ingleses de
.

camisa folgada e
.

desenhos havaianos
e começaram a

fotografar com
celulares: fotografias
de pé ao lado das

mulheres, fazendo
poses de pescador
farto de peixe após
uma pescaria. Os

.

braços em torno de
umas das outras, ou
então uma mulher
sentada sobre cada

�•.
lI:f�amuM�Ii.

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

do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

joelho, ou beijos de língua, para agradar
qualquer um que fosse ver as fotografias.
Quase todos os estabelecimentos das ruas
próximas a praia são bordéis, não existe
outra maneira de chamar. Mas nenhum

possui os trêmulos avisos de neon em

forma de coração ou de uma mulher
nua. Por toda parte a clientela é apenas
masculina, os sorrisos se compra�. Aqui
tudo mundo é atendido, há de tudo, para
todos os gostos.
As garotas de minissaia e de top competem
entre si: nas calçadas, defronte aos bordéis,
abordam os transeuntes arrastando-os
para dentro do bordel que apontavam e

faziam propaganda como o Blue Label,
Artic Monkeys, Blodie Marie, Marry
Popkins, Dark Angel, Sweet Verginia, Black
Dog. Optei pelo Sweet Verginia, o mesmo
nome de uma canção dos Rolling Stones.
Pensei também em Black Dog, que é uma

canção do Led Zeppelin. Adoro pronunciar
Sweet Verginia e para o momento esse

nome fica mais sweet. -

AMOR DE CÃO
Cindy é da raça
Ihasa apso. Ela
está com 5 meses
e é a alegria da
Sir.lene Ferreira
de Jesus, que
reside no bairro

[oão Pessoa, �m
Jaraguá do Sul

.

SEXTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2013

Aniversários

21/6
Allyson da Cruz

Almir Truppel
Ari Nietzkar

-

Bárbara Caterine Gruner
Bianca de Paula
Bruno A, da Silva

Cássio de Oliveira

Clênio Macedo
Debora C. Krueger
Deise Lazzarotto

Dilson Jehn

Douglas Schünke
Elizete C. Rosá
IIse Marquardt
Iraci Decker
Iraci H. Borchardt
Jean Carlos de Moura
Jeferson Luis Karsten

Jéssica Jeniffer Gessner
João O. Kopnik
Joice L. M. de Cantuário
Julia G. Schweder
Juliane Machado Werbes .

Leandro Radunz
Leonel Stein
Lúcio Stein .

Luis Tomaz

Luiz A, Chiodini
Luiz C. Bortolini

Márcia A, Caetano

Márcia Paganelli
Marlete A. Venera
Marli K. Guilow
Marli teresinha da silva
Mireli Bankhardt
Rita M. Ap. C. Beri
Roan Gonçalves
Simone Krueger
Viviane Pradi

• PrincipeWilliam
• Juliette Lewis
• Lorena Calábria
• Rick Bonadio

Curiosidade
21 de junho ...

... é o 1720 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 193 para acabar o
ano. É o dia do solstício de

junho, quando começa o
verão no hemisfério norte
e o inverno no hemisfério
sul. Portanto, é o dia mais
longo e a noite mais curta
no hemisfério norte e o dia
mais curto e a noite mais

longa no hemisfério sul.
.

Forite:Wikipedia

_
_ :::::;:;l
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Programa de do:rningo
o Correio do Povo publicou na última terça-feira

uma matéria sobre o estado de abandono do Bosque
Cultural. O local fica no Bairro Czerniewicz, logo atrás
do Cejas. Trata-se de uma trilha em meio ao verde, ago
ra tomada por lixo, usuários de drogas e seus dejetos.
Falando-se na importância dessa área e dos esforços que
serão feitos para sua manutenção, não pudemos deixar
de lembrar de outro espaço ali próximo que também

precisa de uma atenção; e acreditem ou não, estamos fa
lando do estacionamento da Scar. Hoje asfaltado e com

iluminação noturna, o estacionamento naturalmente
converteu-se num ponto de encontro para pratican-

tes de esportes como skate, patins e longboards, assim
como pais que encontraram um local seguro para seus

filhos pedalarem, baterem uma bolinha ou terem inicia-
. ção numa das modalidades antes citadas. Numa tarde de
sol pode-se contar de 50 a 80 pessoas simultaneamente
no espaço - já o número de pessoas que circulam deve

chegar ao dobro. Faltam áreas de lazer no Centro de Ja

raguá do Sul e, ali, o público encontrou bom lugar para
isso. Já que vão dar uma atenção para o Bosque Cultural
ali ao lado, que tal botar um olho na infraestrutura dessa
outra áreajá ocupada e muito bem aproveitada? Um be�
bedouro, por exemplo, seriamuito bem-vindo.

Hey vou: Ana
Paula Cigognini

e Oanniele
dos Santos,
presenças.

cativantes no

palco do club

TheWay

Estreia
Galera fã do eletrônico

.

não deve perder por nada
a balada que rola hoje
no London Pub. Logo
mais o duo jaraguaense
Deco Almeida e Diego
Margera sobe ao palco

.

do point para estreia de
seu projeto The Bangers,
que funde o talento de
Deco com a guitarra e o

playlist de Diego numa
apresentação ao vivo.
Há set disponível para
ouvir online, acessem
a URL bit.ly/rçhhwüç
e confiram, o resultado
ficou finíssimo.

Fanpage
da prefa
Prefeitura de Jaraguá
criou novo canal de

comunicação com a

população, agora além
do perfil do prefeito
Dieter Jansen temos
o facebook.com/
prefeituradejaraguadosul
para acompanhar notícias
e deixar reclames,
sugestões ou curtidas.

DIEGO jARSCHEL

Ademar Neto e Michelly Silva no

descontraído agito de domingo do Sam'Elar

OCPl1
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AGENDA
HOJE À NOITE
• 22h - Sacra-Feira / Shaw com Léo Maier e Marcelo China.
Local: Sacramentum Pub 14788321524

.. 22h - DJ's Party / DJs Edu Schwartz, Getelina, Conra e

ContL Local: Lícorsria Lico 147 9908 6555
.. 22h - Projeto The Bangers / DJ Diego Feller / Elas free

até as Oh. Local; London Pub 1473055 0065
.. 22h - Música ao Vivo / Shaw com Grupo Por Acaso.

Local: Sam'Bar 141' 3054 4848

SÁBADO 22/6
.. 21 h - Arraiá Rock com Camaleão Robô. Local: Blackbird
Bar 14732752398

.. 22h - Rock n' ROII com Monkey Bird. Local: Licoreria Lico

1 47 9908 6555
.. 22h - Música ao Vivo / Shaw com Oda e Parceiros do

, Samba. Local: Sam'Bar 1 47 3054 4848
.. 22h - Música ao Vivo / Shaw com Natana Alvarenga.

Local: Sacramentum Pub 14788321524
• 23h - Shaw com Laluna e Vinícios / Sertanejo com

Leonardo Girardi / DJs Leonardo Silva e Felipe Adriano.
Local: Patuá Music 147 3054 0800

• 23h - Festival Sertanejo / sh�w com Edu Farias,
Fernando Lima e Wesley & André / DJ Erick Jansen /
Shots de Tequila para Elas até as Oh30. Local: The Way 1
4799814762

DOMINGO 23/6 .

• 22h - Música ao Vivo / Shaw com Samba Trio. Local:
Sam'Bar 147 3054 4848

ERICDELlMA

o lindo sorriso de Stefani Trapp, em
noite de balada, na Patuá Músic

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BOD1dia!
Bom dia, Jaraguá do Sul!

Hoje é sexta-feira, 21 de junho
de 2013, início do inverno! Hoje
também é o Dia do Profissional
de Mídia edoAperto deMão. Dia
perfeito para programar o fim de
semana, afinal, a cidade está re

pleta de boas atrações para você

gastar suas energias. Aproveite!
A vida é curta e passa voando. E
vamos à coluna de hoje, que será
lida por mais de 30 mil pessoas,
fora os virtuais. Antes, uma frase
para você refletir: "as coisas não

parecem tão assustadoras quan
do você tem um grande amigo"
(Calvin e Haroldo).

3370-3242

,.' Upper
A boate Upper Floor anda fa

zendo o maior sucesso e hoje tem
mais. Uma super noite imperdí
vel! E quem vai agitar o pedaço
"in" nessa temporada de frio é o

sertanejo AndréAugusto e o Gru

po Di Presença. Anotem aí!

"'"

Agua
"

I

t'

ti
I
1 '

j

f

o presidente do Sa

mae, Ademir Isidoro,
disse que irá pedir o

cancelamento do au

mento no valor da taxa

de água, concedido pelo
Ministério Público a

alguns moradores em

prédios. Na sua opinião,
o aumentei é irregular.

COQUETEL. O prefeito Dieter Janssen e Michel Kyiaman, do comercial
da Revista Nossa, também prestigiaram a inauguração do novo COI

Niver do Bo;rtolini
'

Geração saúde
Olha que boa notícia: já estão

circulando aplicativos em celu
lares de última geração que aju
dam você a cuidar da saúde. Eles
estão sendo usados por atletas
e praticantes de esportes. Eles
medem tudo, da distância ao ba
timento cardíaco, além de dar di
cas para você perder alguns qui
linhos! Anotado?

Por favor, não ousem esquecê-lo: Luiz Carlos
Bortolini é o grande aniversariante de hoje. A data
vai ser comemorada com grande rodada de pizza.
Parabéns, maninho! O meu desejo é que você e

sua família sejam plenamente felizes.

Pensando bem
"O historiador e o poeta não se distinguem

um do outro pelo fato de o primeiro escrever

em prosa e o segundo em verso. Diferem entre

si, porque um escreveu o que aconteceu e o ou

tro 'o que poderia ter acontecido".

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Hoje, ao meio dia, o cantor
Eneias Raasch solta a voz

na Confeitaria Bela Catarina.
Muito bom!

• • •

Recebi ontem grupo de amigos,
entre eles: Paulinho Chiodini,

Paulinho da Kia, Valéria
Junkes, Sérgio Pereira Jr., o
prefeito Dieter Janssen e mais
uma trupe de gente do bem

para bebemorar, bebericar e
celebrar a vida.

• • •

o meu abraço de hoje, cheio
de energias positivas, vai para
o empresário Nivan Correia, da
Construtora Correia. Ele é outro

amigo que acompanha a coluna
todos os dias. Aquele abraço.

Happy hour
Hoje é dia de happy Hour

no Madalena Cozinha. Ah
...não esqueça de pedir um bei
ruth!! Combinado?

Cheers 'Irish
Hoje à noite, o meu amigo,

Rafael Borges, caps do Res
taurante Cheers Irish, em Co

rupá, movimenta a casa' com
o seu cardápio diferenciado e

petiscos. Tudo isso com mú-
_ sica ao vivo.

Playboy",
Pra quem gosta, aqui vai a

dica: Ariadna, primeira trans

gênero do BBB,' ganhará uma

edição especial da revista Play
boy. De nada!

Presença
Um das pessoas mais baca

nas e queridas da nossa socie
dade marcou presença, quarta
feira, na inauguração do novo

CD!
.

-'-- Centro de Diagnóstico
, por Imagem, no Hospital São
José. Este colunista se refere
ao industrial, Werner Voigt, o

W da Weg. Como sempre, ele
marca presença e prestigia os

momentos importantes da nos

sa urbe sorriso."
A liderança é, uma

poderosa combinação
de estratégia e caráter.
Mas se tiver de passar
sem um, que seja a

estratégia.
Norman Schwarzkopf

Sam'bar
Nesta sexta-feira, a noite pro

mete no Sam'bar, um dos point
mais descolados da cidade. Pre

sença do grupo de pagode Por
Acaso. Já no sábado, quem movi
menta a casa é Oda e Parceiros do
Samba. Vai perder?

INAUGURAÇÃO O empresário Eduardo
Schiewe e o presidente do Conselho de

Administração do Hospital São José,
advogado Paulo Luiz da Silva Mattos, quarta

feira, na inauguração do novo COI

ENSAIO Helenice Tholl, com modelito
Live Concep Store, é destaque no

"Ensaio de Inverno" da Revista Nossa

I�
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Comunicado
"O Sr. José Alfredo de Sou

za, junto de sua esposa Edi
mara de Souza e sua filha Ro
berta Djávana de Souza, vem
a público externar toda sua

gratidão aos familiares e ami

gos que, nesse momento de

profunda tristeza e pesar, vie
ram solidarizar-se e prestar as
últimas homenagens ao jovem
empresário Dayan Roberto de

Souza, falecido no último do

mingo, dia 16 de junho. A fa
mília convida toda a comuni
dade a participar da missa de
sétimo dia, que será realizada
no próximo sábado, dia 22 de

junho, às 19 horas, na Igreja
Católica São .Iosé, em Corupá."

,,-

[ .

TE CONTIEI
Quem bate as taças e

faz tim tim nesta sexta-

feira, dia 21 de junho,
é o amigo, Yuri Alexei
Sardifías. Felicidades mil!

I

• Nos dias 6 e 7 de julho
t
)

rola, em Guaramirim,
o 1 º Encontro de
Motos Dois Tempos-
Lambrettas & Vespas.

• Dia 29 de junho, na
Epic Concept Club,
Holy 2 Play. Festa
imperdível! Agende!

Hoje, no London
Pub, tem a festa de

lançamento do projeto
The Bangers Live

(house-music).

• Já no sábado, na
Patuá Music, rola o

shaw nacional com a

dupla sertaneja Laluna
e Vinícius, mais a

participação do cantor
Leonardo Girardi.

• Agendou consulta?
Por favor, compareça!

• Com essa, fui!
, r
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Tirinhas

Piadas

SOgTa dá um jeito!
A garota chega para mãe reclamando do ceticismo do namorado.
- Mãe, Alberto diz que não acredita que exista o inferno!
- Case-se com ele, minha filha, e deixa comigo que eu o farei

acreditar!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLI;X 1
• Univesidade Monstros - Animação

- Dublado - Censura: Livre -14h20,
16h30,18h40,21h

ARCOPLEX2
• Além da Escuridão - Star Trek -

Ação - Legendado - Censura: 12 anos

- 14h, 16h30
• Se Beber Não Case - Parte 3 -

Cornédla - Legendado -

'

Censura: 14 anos - 19h, 21 h

ARCOPLEX3
• Velozes e Furiosos 6 - Ação - Legendado

- Censura: ,14 anos -14h10, 18h50
• Depois da Terra - Ficção - Dublado -

Censura: 12 anos - 16h40, 21 h20

Universidade
Monstros
MikeWazowski e James P. Sullivan
são uma dupla inseparável em
Monstros S.A., mas nem sempre
foi assim. Quando se conheceram
na universidade, os <lois jovens .

monstros se detestavam, comMike
sendo um sujeito estudioso, mas
nãomuito assustador, e Sulley
siirgfndo como o cara popular

\ e arrogante, graças ao talento
inerente para o susto. Após um
incidente durante um teste, os
doissão obrigados a participarem
damesma equipe na olimpíada
dos sustos. A equipe, por sinàl, é
formada por uma série demonstros

desajustados, para o desespero de
Sulley, acostumado a conViver �om
0S caras mais populares da escola.

JOINVILLE
.GNCGARTEN
• Universidade Monstros' 14:00, 16:30, 18:45,21:10 - 3D - DUB . Animação
• Depois da Terra- 19:50, 22:00 - LEG . Ficção
• Universidade Monstros - 13:10, 15:20, 17:40 - DUB . Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme -13:30 ,15:40,17:50,19:40,21 :40· NAC � Comédia
• Depois da Terra - 13:20· LEG - Ficção
._ Se Beber, Não Case! Parte 3 - 15:10,17:20,20:00,'22:10 - DUB - Comédia
• Faroeste Caboclo - 16:50 - NAC - Drama
• Velozes e Furiosos 6 - 14:15, 19:00, 21 :30 - DUB . Ação
• Além da Escuridão: Star Trek - 21 :50 - 3D - LEG - Ficção
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 15:30, 17:30, 19:30· LEG - Comédia
• Além da Escuridão: Star Trek - 13:00 - 3D - DUB - Fantasia
• GNC MUELLER
• Além da Escuridão: Star Trek - 18:45· 3D - DUB - Fantasia
• Além da Escuridão: Star Trek - 21 :30 - 3D - LEG . Ficção
• Universidade Monstros ·13:45,16:20· 3D· DUB - Animação

, • Minha Mãe é Uma Peça - o Filme -14:00,16:00,18:00,20:00,22:00 - NAC - Comédia
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 13:20, 15:20, 17:20, 19:20 - LEG . Comédià
• Velozes e Furiosos 6 - 21 :20 - LEG - Ação

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Inverno inicia com

temperatura baixa
Uma nova frente fria chega ao
Sulmantendo o tempo instável,

. com chuva em boa parte do dia
principalmente do Planalto ao

Litoral, com aberturas no Oeste
e Meio Oeste a partir da tarde,
devido a aproximação de uma
nova massa de ar frio e seco.'

�.
Ensolarado

AMANHÃ
�- MíN: 8°e

MÁX: 18°e
Parcialmente
Nublado

�- #"-
� -....:"

DOMINGO
I�s'lãvel

MíN: 8°e
MÁX: 17°e ,_r

Nublado

�-
j,

34" Chuvoso
�

SEGUNDA
MíN:11°e
MÁX: 18°e Trovoada '

� d,lI-
12°C6

12.1°C
LUAS

• NÔVA 8/6

• CRESCENTE j 6/6

�
.

CHEIA � 23/6

• MINGUANTE 30/6

HORIZONTAIS
1. Petisco frito, que o recheio pode ser de carne,

queijo etc. / A mim
2. Contrastar com argumentos e razões / As irmãs

do pai
3. A cantora lafayeHe (i937 -2007) / As consoantes

entre o l e o Q
4. Metade do. _' crânio / Roupa habitual
5. Sufixo aumentativo / Alugar

. 6. Ave pernalta, de canto estridente, que vive à beira
de cursos de água e pãntanes

7. Ter por fim ou objetivo
8. Respeitador, cumpridor
9. Vermelho / As iniciais do ator Erj
10. Osso comprido que vai dos ombros ao cotovelo

/ Elemento de composição: vida
11. (ReI.) O número dos mandamentos / Cidade ar

gentina capital da província homônima no noro

este do país
12. Levantar com cordas / Lua, em inglês
13. Sigla de Rondônia / (Pop.) Fato que se observa 11

no momento em que ele ocorre.

VERTICAIS
13

1. Variedade de tangerina de casca grossa e frouxa /
Mover para um e outro lado

2. Escassa disponibilidade de meios econômicos /
Princípio

'

3. Chefe de tribo africana / Apego excessivo ao di
nheiro, às riquezas

4. Campeão pela terceira vez em um torneio / Cozer
em substância oleosa / As iniciáis do ator e dire
tor de cinema Reginaldll

5. Parcelas não recebidas e acumuladas de um pa
gamento

6. As iniCiais do revolucionário russo Trótski (1879-
194Q) / Mensagem / Patroa

7. Precoce, antecipado / (Inform.) Diário virtual} via
internet

-,

8. Comida sofisticada e apetitosa / Diretvr de institu
to de ensino ou de educação

9. Aguardar a vez I A.heroína francesa d'Are (1412-
1431 ).-

/

10

12

23456789

2

•

•

.

' .

,

3

4

5

fi

7

8

9
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Cassiano apoia o namoro de Taís com Mantovani. Ester se
emociona com declaração que recebe de Cassiano. Cristal de
cide ir para Vila dos Ventos. Mila desmarca seu encontro com

Hélio. Veridiana descobre que Dadá saiu escondida e manda
Candinho e Uno a trazerem de volta. Mantovani e Taís se bei

jam. Juliano pede Natália em casamento e Doralice fica arra

sada. Ester ouve Dionísio mandar Alberto enviar seu tesouro

para a Europa e tenta achar a chave do elevador que leva à
fortuna de Dionísio. Quirino tenta convencer Doralicé a aceitar
o casamento de Juliano e Natália. Ester encontra a chave do
elevador e fica horrorizada com o que vê no esconderijo.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Fabinho marca um encontro com Irene. Érico pede para

ver Renata. Lara se faz de vítima no programa de Sueli Pedro
sa. Amora se recusa a falar sobre Simone e rasga o postal que
recebeu. Natan incentiva Maurício a voltar com Amora. Amora
convence Bento a manter seu namoro escondido. Kevin filma
Bárbara com máscara no rosto. Fabinho é obrigado a voltar

para a Class Mídia e teme por seu encontro. Bárbara manda
Xande chamar Filipinho para jantar em sua casa. Érico, Bento
e Rosemere expulsam Sueli Pedrosa do hospital. Douglas faz
uma declaração para Giane. Irene chega ao restaurante e se

preocupa com a demora de Fabinho. Fabinho consegue acer

tar o slogan para a campanha e é liberado por Natan. Charlene
arruma Giane, que fica surpresa com seu visual.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Félix troca a medicação de Paulinha por água. Simone en

trega os novos contratos com os preços dos fornecedores para
Lutero. Paulinha passa mal e Lutero rnanda Ciça aumentar a
dosagem da medicação. Márcia tira Valdirene da delegacia.
Félix conta para Tamara o que fez contra Paulinha. Lutero

entrega a Eron os contratos dos fornecedores. Amarilys leva
Patrícia para conhecer Niko. Atmo fala para Valdirene tentar

Sangue Bom
Fabinho e Irene marcam o esperado reencontro entre mãe e filho

Fabinho (Humberto Carrão) anda atrás da família há
um bom tempo e, finalmente, chegou a hora de ficar cara
a cara com sua mãe. Depois da certeza de ter encontrado
Irene (Deborah Evelyn), o garoto não vai titubear e ligar
para ela, que não vai demorar a reconhecer a voz do fi-

conquistar um jogador de futebol. Rogério leva Nicole em casa

depois do tratamento. Thales se recusa a aceitar o plano de
Leila. Thales visita Nicole.

• CARROSSEL- SBr - 20H30
O empresária diz para Olívia que não acha necessário de

mitir Suzana por justa causa. Suzana arruma suas coisas e se

prepara para sair da escola. A professora maltrata os alunos

pela última vez. Eles começam a jogar bolinhas de papel e a

gritar para que a megera vá embora. Alberto conversa com Jor

ge sobre a sua fatura do cartão de crédito e pergunta ao filho
sobre um saque que foi utilizado para alterar o carro que usou

na corrida. A família Rivera está pronta para mudar de casa.

Cirilo confessa que não gostaria de ir embora, Paula explica
ao filho que as mudanças são necessárias na vida. Helena e

Renê levam as crianças na sorveteria para comemorar o fim
das aulas. Suzana passa no local e se incomoda com a felici
dade de todos. A megera promete voltar e se vingar. Os alunos
comemoram a permanência dos professores Renê e Helena.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Rosália comemora ao encontrar a escritura do terreno em

seu nome e ao rever as datas descobre que Esmeraldino re

tornou ao lar depois de ter abandonado a famllia, ['v1eg distrai
Júlio César e encerra as dúvidas do marido sobre as retiradas
mensais da conta. Durante o debate, Matilda e Xepa discutem
por causa do condomínio que seus maridos iriam construir.
Geni tenta consolar Ângelo e fica sem graça ao saber que o

padeiro queria ser atacado pela mulher da fronha rosa. Pres
sionada por François, Pérola admite que deseja a presidência
da "Sabor e Luxo" e se surpreende ao saber que sua declara
ção foi gravada pelo jovem. Feliciano pede os exames de Júlio
César e fica frustrado ao ver o envelope vazio. Xepa teme que
Rosália tenha o péssimo caráter do pai e desabafa com Dori
valdo. Édison, Benito e Graxinha são agredidos por capangas
de Fuinha, mas conseguem escapar após a luta. Us reclama
ao saber do projeto de Meg em ter um programa de TV e Júlio
César defende a esposa. Chateado, Robério trata Dafne com

frieza. A periguete tenta se reconciliar com o amigo, que deci
de treinar o time de futebol com Graxinha. I

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

F focas
SBT anuncia data de
estreia de Chiquititas

A novela que revelou nomes como a atriz
Fernanda Souza está de volta no mês que vem.
O SBT informou que a nova temporada de Chi

quititas vai ao ar a partir do dia 15 de julho, às
2oh.30. O sucesso do remake de Carrossel, que
atualmente está no ar, garantiu a reedição da

inesquecível história das meninas do Orfanato r
Raio de Luz. A adaptação é de Íris Abravanel,
esposa de Silvio Santos, que adiantou que Chi

quititas, dessa vez, vai atingir um público mais
adolescente . .A produção do remake será 'toda
feita nos estúdios do SBT, em São Paulo.

Morre ex-vedete
Salomé Parísio

Morreu na noite de quarta-feira (19) a

ex-vedete Salomé Parísio, aos 92 anos. O
enterro aconteceu na quinta-feira. Dulce de
Jesus Oliveira, seu nome de batismo, nasceu
em Pernambuco, na cidade de Bonito, em
3 de junho de 1921. Apesar da idade, ainda
cantava no coral da Igreja Santa Cecília. Re
centemente, teve sua biografia publicada em
livro. Rouxinol' dóNorte, escrito por Thais
Matarazzo, Diego Nunes e Fábio Siqueira,
foi lançado em julho do ano passado. Em
2012, Salomé participou do Programa do Jô,
da TV Globo, onde esbanjou vitalidade.

Por ser exato, o amor não cabe em si,
porserencantado, o amor revela-se!

Djavan

lho. Após uma curta troca de palavras com muita emoção,
mãe e filho combinam um encontro, ou melhor, reencon
tro. "Até daqui a pouco, mãe!", diz Fabinho, todo anima
do. Será que vai rolar um flashback daqueles de encher os
olhos de lágrima?!

Horóscopo
Áries

,

20/3 a 19/4 - Fogo
Há dias que precisamos de

mais privacidade, então, admita
que ficar em casa, curtindo uma

relação com a própria alma pode
ser mais proveitoso do que forçar
uma exposição social: Na vida a

dois, você pode ter uma decepção:
'

aja com cautela! COr: preto.

20/4 a 20/5 - Terra

Ser gentil, amável e capaz de
,

certas delicadezas vai trazer be
neficios, oportunidades e bons re
sultados. Você saberá comunicar
suas ideias e despertar a simpatia
das pessoas. No romance, convém
ser mais realista e descartar o que
não servemais. Cor: preto.

Gêmeos'
21/5 a20/6 -Ar

Mostre a bondade que há no

seu coração, isso multiplicará os

seus ganhos, sejam eles materiais
ou afetivos. O Sol indica que o seu

progresso material está em evi
dência, por isso, lute por seus inte
resses. O amorprecisa de cuidados
especiais. Cor: branco.

.

Câncer
21/6 a 21/7 -Água

Ser gentil, amável e capaz de
certas delicadezas vai lhe trazer

beneficios, oportunidades e óti
mos resultados. O seu sucesso vai
estar ligado a tudo que envolva
comunicação, arte e o' universo
feminino. Nà paquera, sua estrela
vai brilhar. Cor: roxo.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo ->,

Você está atravessando uma

fase de recolhimento e introspec
ção. Sua atração por assuntos que
envolvam mistério, pesquisa ou

sigilo profissional tende a aumen-
'

tar agora. Sua vida amorosa corre

alguns riscos e problemas devem
transbordar. Cor: laranja.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra .

O setorprofissional recebe aju
da das estrelas, então, aproveite a

boa fase para dar o melhor de si
em tudo o que fizer. Você saberá
como melhorar o convívio com

as pessoas à sua volta. No campo
afetivo, o desejo de agradar preva
lece. Cor: rosa.

"Libra
� 23/9a22/1O-Ar

.

O dia favorece os contatos de
trabalho e te coloca em situações
em que possivelmente terá van

tagens profissionais. O astral au
menta a sua popularidade e seu

crescimento. No campo afetivo, a
inconstância será o seu maior de
safio. Cor: tons escuros.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

A sênsação de autoconfiança
vai ajudar você a enfrentar sem
medo qualquer desafio. Profissio
nalmente, os seus horizontes estão
se abrindo. Concursos e testes de
conhecimento também serão al
tamente favorecidos. A dois, seja
mais realista. Cor: marrom.

e Sagitário
.11111 22/11 a21/12-Fogo

Você tenderá a buscar o sen

tido mais profundo de todos os

acontecimentos e situações e com

isso poderá chegar à raiz dos pro
blemas.A Lua, em seu signo, deixa
você mais à vontade para agir ao
seumodo,mas é preciso se desvin
cular do passado. Cor: bege.

r:

Capricórnio
22/12 a20/1 - Terra

.

• As alianças e parcerias contam
com ótimas vibrações. Não perca a
chance de partilhar seus projetos,
trocar ideias e dividir responsabili
dades. No campo amoroso, há in
dícios de uma possível desilusão.
Tente lutar contra a sensação de

impotência. Cor: verde.

Aquário
21/1a18/2-Ar

O trabalho de rotina está pro
tegido pelas estrelas neste dia. Sua
energia vital está em alta, podendo
se restabelecer de unia enfermida
de. Há perigo de perder o pé da re
alidade na relação a dois: sejamais
realista nos assuntos do coração.

_ Cor: pink.

Peixes
19'/2 a 19/3 - Terra

É um dia de muito prazer e di
versão. Sua criatividade vai estar à
flor da pele, por isso, não perca a

oportunidade de se dedicar a uma
tarefa prazerosa. No campo afeti
vo, convém baixar suas expectati
vas, pois há perigo de uma frustra-
ção. Cor: vermelho.

.
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Imigração Húngara
Os descendentes dos imigrantes húnga-

o ros comemoram hoje os 122 anos de che

gada ao Brasil. Nesse dia, o navio Hanno
ver aportava no porto do Rio de Janeiro.
Nele haviam 230 pessoas. O destino era

Jaraguá. Após um árduo caminho: a via

gem de navio nem um pouco confortáyel,
a ida do Rio de Janeiro até Blumenau, e a

caminhada ou trânsito em carroças até Rio
dos Cedros e Garibaldi. Amata fechada as

sustou os imigrantes, Mas a fé, o trabalho
e a perseverança fizeram a diferença. Hoje,
os descendentes podem se orgulhar do le
gado deixado pelos seus antepassados: a

culinária, o idioma, os hábitos e costumes.

ACERVO ARQUIVO HISTORlCO/FASCH\XIARTZ

Família de Alfonso Schwartz é uma das

representantes dos colonizadores húnqaros

Família comemora
Bodas de Ouro

A família de Albrecht e Cecília Behling
comemorou, em junho de 1982, as Bodas
de Ouro. A cerimônia religiosa foi na Igreja
Evangélica Luterana. Num carro de mola
enfeitado para a ocasião, o casal seguiu
para o Clube Atlético Baependi, onde re

cepcionaram os convidados com um ban
quete e baile. Nas mesas os participantes
da cerimônia .encontraram letras de can

ções alemãs. A família, apreciadora da boa

música, entoou alegres melodias germâni
cas, juntamente com seus amigos, vindos
de diversas cidadesda região.

Herton Schünemann

Für ein besseres Brasilien
Die Nachrichten und Bilder

von den Demonstrationen über
all hier im Lande sind schon

lângst uns allen bekannt. Doch
nicht nur hier. In den letzten

Tagen gingen solche Bilder
rund um die Welt, und immer
mehr steht Brasilien in den

Schlagzeilen von Zeitungen und
Zeitschriften anderen Lândern,
In Deutschland auch.

Tausende von Menschen pro
testieren in mehreren Stâdten
hier gegen die enormen Kosten
der FuBball-WM. Der Ãrger rich
tet sich auch gegen die Korrupti
on. In manchen Stâdten kam es

ê hertons@gmail.com

zu StraBenschlachten zwischen
Randalierer und der Polizei.

In Brasilien wâchst die Wut,
und die Demonstranten gewin
nen an Achtung. Schnell kom
men dann die Nachrichten un

ter die Lupe anderer Lândern,
weil Brasilien zurzeit die grõfí
te Protestbewegung seit gut 20
Jahren erlebt.

Was hier passiert, berichten
brasilianische Medien und tei
len es mit Nachrichtenagenturen
ím Ausland mit. In Deutschland

passierten dann auch seit letzter
Woche friedliche Demos als eine
Mitleidreaktion mit dem brasili-

Was bringt der Sommer?
.

• ll:esU$o ent.pOrtuguês:'
Após as enchentes que causarampavor e muitos danos em várias regiões daAlemanha, osprimeiros dias de
calorprometem um verão intensopara os alemães, como eles gostam - ao ar livre. Adoram atividades em áreas

verdes,junto aos lagos e àsmargens dos rios. Os germânicos gostam de fr:equentar os tradicionais Bierqárten.

der springt ganz einfach in ei
nem der Freibâder, die es in je
dem Stadtteil gibt, ins Wasser.
Ob ein Spaziergang in der Son

ne, ein Grillabend am Ufer ei
nes Flusses oder eine kurze Mit

tagspause im Schatten, iiberall
drauBen finden die Deutschen
den Sommer aro schõnsten.

Nach Feierabend braucht es

nur ein paar Sonnenstrahlen, um
die Deutsche in die vielen Bier

gârten zu locken. Für Klein oder
Grof es gibt immer eine Freizeit
beschâftigung im Freien, die die
Leute aus den grauen Winterer

.

innerungen zieht.

Unter anderen sind diese unten angegebenerr
Wôrter im aktuellen sozialen und politischen Kon
text von hohemWert:

• boykottieren � etwas aus Protest nicht mehr
kaufen oder machen;

• die Gewalt - violência;
• gewaltig - violento;
• gewalttâtíg - que age violentamerite, violento;

Bis vorigeWoche was dasWet
ter gar nicht so schõn in Deutsch
land. Hochwasser und Flutkatas

trophe erreichten vielen Stâdten
in Deutschland und brachten viele
Schâden, Aber langsam steht der
Sommer vos der Tür in Deutsch
land. Weil da die Sonne eher nicht
so lange wie hier in unserem Land
scheint und es nicht so lange wâr
mere Tage gibt, gehen viele gleich
raüs aus den vierWãnden.íns Críi
ne oder ansWasser, um die Sonne
zu genieBen.

Wer nicht warten môchte,
bis die Seen und das Meer die
beste Badetemperatur haben,

twitter.com/hertonls

FOTOS DMILGAÇÃO

anischen Volk. Ob hier oder an-
o derswo, eins ist sicher - mehrere
betonen den gleichen Unmut ge
gen die Regierungsakte.

......

Resumo em português:
É consenso que as imagens das
demonstrações de insatisfação contra
atos do governo, em várias cidades

brasileiras,já nos são conhecidas.
Mas não só aqui as imagens e noticias
chamaram atenção. Também na

Alemanha e em diversospaíses
o Brasil ganhou as manchetes e
audiência. As demonstrações também
aconteceram naAlemanha, em apoio
ao povo brasileiro.

• gewaltlos - �em violência;
• Polizeigewalt - violência policial.

Auch ein tollesVerb kannman dabei lernen. Das
Verb kâmpfen. Es bedeutet lutar. .

Man kann dieses Verb mit der Prâposition FÜR
+ Akkusativ (por algo) odermit der Prâposition GE
'GEN + Akkusatív (contra algo) benutzen.

ein bisschen lernen

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



() C()IUUJO DO P()\()I OCPVidaSaudável
� O SEU GUIA DE SAÚDE, BELEZA E BEM ESTAR �

r ,/\..... _'re '"
CmDEDA

"

SUASAUDE
Confira dicas dos melhores

profissionais da região .

"., .

'-411 ./
'v'

..... -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMPLANTES
DENTÁRIOS

Todo tratamento com

implante dentário
é dividido em duas

etapas:
1) colocação da raiz
artificial no. interior do
osso (implante pro
priamente dito) e 2)
colocação do dente"
definitivo sobre essa

raiz artificial. Entre a

primeira e a segunda
etapa é necessário

aguardar o período de

cicatrização óssea.

,

MAIS RAPIDOS E MAIS SIMPLES

Esse processo de ci-

catrização óssea em implantes convencionais, chamada de osseointegração, nor
malmente demora em torno de 120 a 180 dias. Para pessoas que necessitem ou

queiram um tratamento mais rápido, a solução pode estar em técnicas avançadas,
porém com uma recuperação bem mais simples que uma extração dentária na

maioria dos casos. Abaixo, alguns desses tratamentos:

- Implantes rápidos - nesse tipo de implante o dente definitivo é colocado após 21
a 30 dias.

.

- Carga imediata .:_ esse tratamento pode devolver um dente, um grupo de dentes
e até mesmo toda a arcada dentária em apenas um procedimento, ou seja, em
_apenas uma consulta'. .

Esses dois exemplos de tratamentos já são utilizados há muitos anos, porém hoje
em dia, entrar no consultório sem dentes, e sair pouco tempo depois com todos
os dentes, tornou-se muito mais seguro e confortável, proporcionando uma mas

tigação, estética e recuperação pós operatórias muito melhores que no passado.

Dr. M. R. Takashima

Especialista em Implantes Dentários
Cirurgião Bucomaxilofacial

Odontologia Estética
Atualmente, cada vez mais, as pessoas estão preocupadas com a parte esté

tica. A odontologia preocupada em satisfazer essas pessoas tem avançado nas

suas. técnicas para devolver e proporcionar um sorriso bonito não somente na parte
funcional e fisiológica.

.

Diversas técnicas estão disponíveis no mercado:
- Faceta direta, indireta e lentes de contato: indicados para pacientes com alte

rações de forma e cor dos dentes;
- Próteses metal free: esta técnica evita a aparência escurecida da gengiva logo

acima da prótese pois não possui a parte metálica das próteses convencionais;
- Clareamento: existe a técnica denominada caseira e a outra de consultório.

Porém, ambas precisam ser feita com acompanhamento e supervisão do cirurgião
dentista para que o tratamento traga bons resultados' e não cause nenhum, risco
ao paciente.

Faça uma consulta com o seu dentista para que ele possa lhe indicar o mel.hor
tratamento e o mais adequado para o seu caso.

Ora Tatiana Takashima

Especialista em Prótese Dentária

Pós-graduada em Prótese sobre Implantes

............................................................................................
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TAKASHIMA
ODONTOLOGIA
REABILITAÇÃO OROFACIAL

www�takashimaodontologia.com.br
47 3055-0343

• Residência em cirurgia e Traumatologia
Bucomoxilofacial (CTBMF)

• Especialista em Implantes Dentários
• Membro do Colégio Brasileiro de CTBME
• Atua com diversas técnicas e tipos de implantes dentários
• Atua também na área de trauma facial, cirurgia

.�...................__�_�-=���_......, ortognático, disfunções da ATM, enxertos ósseos e

cirurgias orais menores (dentes do siso)

Temos especialistas em outros áreas:

Ortodondia
(aparelhos convencionais e cerâmicos)

Endodontia .

(tratamento de canal)

OCPVulaSaudável
Junho/2013 II
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ROGÉRIO
MULLER
PERSONAl E PILATES

'Pllates com
estddlo completo
Emagrecimento,

deflnl�lomuscular,
for�a, saúde e

bem estar.

"noRaltral_ com aulls
de exercido em suspendo,
exerddo fundonal,
muscullçlo e aerôblo.

Nlltrição Funciollal
"

"SAUt"E UE SE PÕE A MESA'

Gisele Elisabeth Pasold - Nutricionista Funcional- .CRN - 100790

gipasold@uol.com.br

��
Orientação nutricional de idosos, adultos, adolescentes, crianças,

"' ,acompanhamento de gestantes e atletas; orientações para

I�L� diversas enfermidades: doenças cardiovasculares, obesidade,

� diabetes, hipertensão, dislipidemias entre outras.

"Não agüento mais crises de enxa-

queca, rinite e sinusite insônia ...cansaço
constante ...barriga estufada... queda de
cabelo ...a hiperatividade de meu filho ... "

Essas são apenas algumas das quei
xas com as quais nos deparamos no nos

so dia-a-dia de Clínica. Tantas outras vale a

pena citar: dificuldade em emagrecer, de

pressão, alterações de humor, ansiedade,
compulsões, distúrbios de concentração e

aprendizagem, irritabilidade, celulite, acne,
unhas fracas e quebradiças, gastrite, azia,
distensão do abdômen, prisão de ventre,
gases, retenção de líquidos, infecções uri
nárias repetitivas, candidíase, dores mus

culares e articulares, fibromialgia, alergias,
doenças auto-imunes (ex: psoríase, vitiligo,
artrite reumatóide, etc), distúrbios da tireói
de, osteoporose, diabetes, obesidade, entre
outras. Fato este que nos levou a buscar

aperfeiçoamento na nossa área de atuação ..
As respostas encontramos na mais recente

área de estudo da ciência da Nutrição: "Nu
trição Funcionai". Foi-se o tempo em que o

paciente saía do consultório com dietas ba

seadas em contagem de calorias, com su

gestões de alimentos tidos como saudáveis

para todos. Mas o que difere a Nutrição Fun
cionai da nutrição tradicional? Um .ponto é
crucial: temos no organismo trilhões de cé
lulas e cada uma delas é uma unidade viva,
que para seu funcionamento pleno depen
de de nutrientes específicos, em doses que
variam de pessoa para pessoa, (e de suas

Terapia de Casal
A PSICOTERAPIA DE CASAL FUNCIONA"?

dos tratamentos comprovam a eficácia da terapia de
casal. Recentemente a maior pesquisa clínica que

já foi feita sobre o tema, mostra isso. (Psicólogos da

Universidade da Califórnia, nos EUA, atenderam 134
casais em crise profunda durante um ano. Depois de
26 sessões, dois terços dos relacionamentos ficaram
bem melhores. Cinco anos após o fim do tratamento,
metade dos casais estava melhor do que antes, 25%
se separaram e 25% seguiram sem mudanças.

A crise inicial de adaptação do casal que passa
a conviver, seja ele casado ou não, é esperada.

Adaptar-se aos ritmos, costumes e preferências
do outro exige esforço, tempo e disposição.

Toda a negociação que é exigida neste período
é uma arte que a maioria dos casais desconhece.

O hábito de deixar os problemas de lado
. é prejudicial ao casal, porque quando houver
um novo desentendimento as questões antigas
serão trazidas à tona, e a situação piorará cada
vez mais, pois a cada novo desentendimento as

mágoas surgirão e aumentarão como uma bola
de neve, até o momento em que as brigas se

tornarão constantes, as mágoas se instalarão em

ambos e o diálogo se tornará algo impraticável.
Fases mais delicadas do relacionamento, como o

nascimento do primeiro filho, já pode ser um motivo

para que muitos, casais procurem ajuda. Não só

terapeutas ou casais satisfeitos com os resultados '

O TRABALHO TERAPEUTICO

em ouvir é o maior empecilho no casamento. O

háblto da concivência apesar de contraditório

reforça uma imagem de solidão, distanciamento
e afastamento, tendo em mente que a fala do

parceiro jamais terá impacto.
Enfim, que as pessoas aprendam a cuidar do

outro, não apenas a zelar pelos seus interesses

particulares. Não há possibilidade em estar
numa relação, querendo zelar apenas pelo seus

interesses individuais.

Parece óbvio, mas o cuidar e se interessar pelo
outro é fator essencial para o reestabelecimento
da harmonia e o reestabelecimento de uma boa

relação.
A terapia não é garantia contra o divórcio, nem

, é a salvação do casamento. Procura compreensão
e união. Afinal, quem já se amou e viveu junto,
mesmo que se separe, preserva algo de bom,
exceto se houve ofensas graves.

• Pode facilitar a comunicação do casal que pode
estar "fechada para si e aberta para o mundo" ou

"fechada para se e para o mundo";
.• Readquirir a capacidade de escutar a opinião
do outro.

Parece simples, mas na prática a dificuldade

CONSULTÓRIO
DE PSICOLOGIA

Especialista em Terapia de Casal, Familiar e Individual
Rua Guilherme Weege, 50 - 6° andar - sala 601 - Centro'

3055-3665
9163-7779
8823-8075

OCPVulaSaudável
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características genéticas). Baseado nisso

chegamos ao principal objetivo da Nutrição
Funcional: identificar o que o organismo
de tal indivíduo necessita para manter ou

restabelecer o equilíbrio orgânico e o bem

estar dele, Lembrando que o que é saudá
vel para uma pessoa pode causar doenças
em outra. Você deve estar se perguntando:
mas como saber o que é ideal para mim

e ,o que pode estar me fazendo mal? Para

tanto o nutricionista funcional utiliza-se de

uma série de dados que vão ser rastreados
através de uma entrevista detalhada a cer

ca' de sintomas, histórico infantil e familiar,
uso de medicamentos, hábitos alimentares,
entre outros; avaliação de aspectos físicos
como por exemplo unhas fracas, quebraoí
ças, com manchas, queda de cabelo, des
camação da pele, aspectos da língua, etc e

ainda .através de alguns exames bioquími
cos. Contamos também com avaliação da

composição corporal (percentual de gordu-.
ra, quantidade de massa muscular e água
do corpo) através do moderno método de

bioimpedância. Somente um estudo indivi
duai e aprofundado de cada cliente é que

.

nos permite prescrever a melhor dieta, vi
sando, principalmente, o equilíbrio e o bem
estar do organismo,

Gisele E. Pasold de Souza, graduada
em Nutrição pela- UFSC, Especialista em

Nutrição Clinica pela UFPR e especialista
em Nutrição Funcional pela UNICSULJSP.

,

�

I

Francine 8akun
Psicóloga

CRP-12/05329
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Massote�apeuta
X

Esteticista
A ,. "

VOCE SABE QUAL A E A DIFERENÇA NA PRATICA,
ENTRE MASSOTERAPEUTA E ESTETICISTA'?

São duas profissões classificadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego através
do Cógido Brasileiro de Ocupações C.B.O.

O MASSOTERAPEUTA e a ESTETICISTA
são profissionais da área da saúde, com

base na sua formação profissional. O Mi
nistério da Educação através de Secretarias
Municipais e Conselho Estadual da Educa

ção autorizam o funcionamento de escolas
de formação profissional e técnica,. para
Massoterapeutas e Esteticistas.

A diferença entre a atuação profissio
nal do MASSOTERAPEUTA e da ESTETICIS
TA consiste no uso de aparelhos aplicados
com fins estéticos. Ao rnassoterapeuta é
vedado por lei o uso' de aparelhos eletro
termofototerápico. Já a ESTETICISTA pode
usar aparelhos, mas apenas para fins esté
ticos. O MASSOTERAPEUTA só pode fazer
uso das mãos e das. técnicas de massote

rapia (massagens), para prevenir doenças,
auxiliar no controle do estresse e tratar de

forma complementar todas as doenças,
de maneira que não haja contra indicação
clínica.

Já a ESTETICISTA não pode fazer uso de

aparelhos estéticos com fins terapêuticos,
tal procedimento compete somente ao fi

sioterapeuta.
Todos esses profissionaiS podem e de

vem atuar sempre em parcerias, cada um

na sua especialidade e competência, pois
quem vai ser o maior beneficiado dessa

equipe multidiciplinar ou interdiciplinar será
o cliente. Portanto cliente procure ser aten
dido por profissional qualificado e habilitado

por escola de massoterapía e estética reco-

<

nhecida e registrada.

Maurício Bueno da Rocha
Diretor da Escola de Estética e Massoterapia
CIEM SAHB de J.araguá do Sul/SC
www.ciemsahb.com
Contato: 47 - 3275-4125

UMA PROFISSÃO AO SEU ALCANCE
CURSO DE ESTÉTICA

- Eslélfca Fadal e Gorpor�! • Cabeleireiro
• Manicure e Pedicura - Depilação - Maquilagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM
- Qualificação fim Massoterapia - Massagem na cadeira ergonõmica

.' Mais informações: 47 3275·4125
.

Rua Antonio Tobias, 50 Centro- Jaraquá do Sul

www.ciemsahb.comlescala.ciemsahb@hotmail.com

antelo
Laboratório Clínico

Responsável Técnico
Dr. Rafael R. AnteJo lópez

CRF/SC 6730

A

TUDO O QUE VOCE PRECISA
.

, . .

EM UM 50 LUGAR!
.

, .

.

, .

.
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: www
..upstudiopil�tes.com.br t (41) 3376-4239 ..
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PILATES • TRX. • PLATAFORMA VIBRATÓRIA • FITNESS • <TERAPIA MANUAL
-���---�-

Ur> � f lUa � � �
OCPVulaSaudável

Junho/2013 ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



If/II

PIO.NEIRISMO �.INOVAÇAO

no Centro de Imagem
do Hospital Jaraguá

Em 2013,
o Centro
de Imagem do

Hospital Jaraguá,
novamente se faz

presente com pioneirismo
e inovação tecnológica,
presenteando Jaraguá do Sul e região,
com o primeiro Serviço de Medicina
Nuclear da cidade.

Há quase duas décadas o pioneiro Centro de Imagem
do Hospital e Matemidade Jaraguá, oferece à população de
Jaraguá do Sul e microrregião da AMVAlI, Diagnóstico por Imagem
com tecnologia compatível, excelência humana e muito cuidado e carinho
com-as Pessoas que necessitam de exames de Diagnóstico por Imagem.

"Nossa preocupação principal sempre foi com as Pessoas e para cuidar bem de Gente,
sem dúvida que é importante excelência em tecnología, preocupação com confiécimento
técnico da Equipe focada em resultados fidedignos e confiáveis, entretanto tudo isso, sem respeito
ao SerHumano e com o meio ao qual as Pessoas estão inserida�; perde o sentido e é exatamente isso

_ que norteia o trabalho de quase duas décadas de existência do primeiro Centro de Imagem de Jaraguá do
Sul. n (Dr. Ediberto Rossarola Chukst - CRM 3493 - Diretor Técnico de Diagnóstico por Imagem - HMJ)

A Populaçãoem geral que procura os Centro de Imagem 1 e 2 do Hospital Jaraguá, seja para exames de
•

diagnósticó de rotina ou exames mais elaborados, como é o caso da Ressonância Magnética, sempre encontrará equipe
multidisciplinar preocupada, inclusive, com os pequenos detalhes e atenção às necessidades específicas de cada Pessoa, além
é claro de contar com a experiência de quase 20 anos.

Ser o primeiro Centro de Imagem da microrregião, em momento algum foi motivo de acomodação, muito pelo·contrário. Com os olhos
voltados para o futuro, a gestão no Centro de ímagem Jaraguá, é feita com constantes investimentos em Pessoas, em ambientes e muito forte
em tecnoíogas.já que o Diagnóstico por Imagem é a associação de tecnologias com análise técnica humana criteriosa.

A partir de 2006, é{populaçáo de nossa cidade recebeu o novo Centro de Imagem 2, de rápido e fácil acesso, já que .é no centro da cidade e fora do ambiente
hospitalar, com amplo estacionamento, instalações tísicas planejadas e oferecendo as duas primeiras Ressonâncias Magnéticas da história de Ja�á do SUl, além
dos serviços deTom�Wf,ia,,�.mpt:Jtadorizada, Mamografia, Ecografias, Densitometria Óssea, toda gama de Raio-x e com serviço personalizado de Check-up.-

_ t�_,,:-,-,· ''''.<l>'- .

Investimento em talentos humanos, em novas tecnologias e equipamentos para exames de diagnóstico por imagem, é uma realidade constante e observa-se isso no dia a
dia do Centro de Imagem, com todo ambiente digitalizado e integrado entre o Centro de Imagem 1, Centro de Imagem 2 e todos os departamentos do Hospita! eMaternidade
Jaraguá, ou seja, um exame de diagnóstico por imagem, pode ser realizado no Centro de Imagem 2 e ser visto simultaneamente/tempo real, pelos médicos do HospitalJa� 0lJI
nos consultórios médicos, se os médicos assim desejarem.

HOSPITAL JARAGUÁ

CENTR-O DE·
IMAGEM

o Centro de Imagem do Hospital Jaraguá oferece seus serviços, através de d.!las Unidades:

CENTRO DE IMAGEM 1: Junto ao Hospital e Maternidade Jaraguá • (47) 3274·3042 • 3274-3044.
CENTRO DE IMAGEM 2: na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nO 930, ao lado da CEF da Marechal • (47) 3371·8776.
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(47) ,3372-046.1

Di�héti�\o Tipo II
C0NTROLE E PREVENÇÃO COM EXERCíCIO FlSICO

.

"

Estima-se de que no Brasil existam mais
d� 5 milhões de indivíduos diabéticos, dos
quais metade desconhece o diagnóstico.do
total de cerca de 90% são do tipo II ou não
insulina dependente. A diabetes tipo II, im
plica no aparecimento de muitas complica
ções como: infarto do miocárdio, ateroscle
rase, acidentes vasculares cerebrais, lesões
dos vasos sanguíneos do olho, que podem
provocar a perda da visão (retinopatia dia

bética), altera as funções dos rins provocan
do insuficiência renal que requer diálise, e

outras lesões nervosas que manifestam-se
de várias maneiras. Os primeiros sintomas
da diabetes são urina excessiva (poliúria),
sensação anormal de sede (polidipsia) 'e
devido a perdas demasiadas de calorias na

urina, como compensação, sente-se muitas
vezes uma fome exagerada (polifagia). Ou
tros sintomas compreendem em visão esfu

mada, sonolência, náuseas e uma diminui

ção da resistência durante o exercício físico.
O principal objetivo do exercício físico para

o diabético tipo" é melhorar a sensibilidade a

insulina. Pois já é comprovado cientificamente
que exercícios aeróbicos, reduzem á glicose
plasmática em aproximadamente 20 mg'dl.

Contudo, é preciso ter bastante cautela na'

prescrição e controle de uma rotina de treina
mento físico para este grupo, visto que pesso
as com diabetes tipo" são pacientes de alto
risco de desenvolver doenças coronadanas, e
como a glicose é caustica, pode corroer as

terminações nervosas das artérias, deixando
um diabético suscetível a sofrer um infarto do

miocárdio sem sentir dor. Neste sentido, para ,

atingir os objetivos desejados dentro de um

nível de segurança, é importante controlar a"

pressão arterial e a freqüência cardíaca du
rante o exercício, a fim de não elevar muito o

duplo produto, que éuma medida indireta da

demanda de oxigênio pelo miocárdio.
O ideal é que pessoas com diabetes

tipo II, antes de iniciarem qualquer tipo de

atividade física proourem orientação dos

profissionais da saúde, (médico endocrino
logista, nutricionista e um personal trainer),
pois quando falamos de treinamento para
grupos-especiais, é necessário um acompa
nhamento muito detalista e criterioso.

Com. de Produtos Ortopédicos e Hospitalares LIda.
Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 02

Centro. - Jaraguó do sul/se
ortopedicaneovita@gmail.com

Professor Ivan Luciano Wieczynski
Persona/frainer -CREF G13302-G;SC
Patrícia Bàumann -Personal Studio

.

E R S O N A L. S T Ú O O

(47) 3276-1402
• Treinamento para: combater celulite, combater flacidez,.

melhorar o quolido.ae de vida, diabéticos, hipertensQs, cardíacos,
gestanfes • Avalioço.o fundonol e física • Prescrição e controle âe
atividade física • Realinhamenfo Postural • Ginóstiço babara I
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Dr. Daniel Antonio Wulff

Ortopedista pós graduado em joelho e quadril pela UFPR
Diretor Técnico Médico

RQE 4471/CRM-$C 8535

__----___",_..pia '-0joelho
LESÃO DE MINISCO DO )OELHO

Lesões dos meniscos ou desgaste.
O trauma geralmente é causado no

futebol por trauma em flexão. Por

desgaste são lesões que aparecem
com o tempo, com o desgaste natural
da idade.
Os sintomas do paciente podem ser

dor e inchaço no joelho ou estro,
sensação de falseio do joelho, dor ç --

para andar agachado, articulação
com bloqueio do movimento. A
lesão de meniscos muitas vezes no

paciente mais jovem está associado a

lesão do ligamento cruzado anterior.
Nos pacientes com mais idade,
a cirurgia do menisco deve ser

adiada até que todas as opções de
tratamento não cirúrgico tenham se

esgotado. Estes pacientes mais idosos geralmente apresentam também artrose no

joelho, 'daí uma prótese por ser mais indicada ou outra cirurgia.
No paciente jovem o menisco pode ser operado em casos de dor e bloqueio da

articulação. A cirurgia 'consiste em sutura do menisco ou meniscectomia que é a

retirada parcial do menisco que está causando atrito na articulação.
O resultado cirúrgico no paciente jovem geralmente é bom, mas pode causar artrose(
desgaste da cartilagem) no futuro pela perda parcial do menisco.

O resultado no paciente mais idoso é controverso.

A cirurgia mesmo por vídeo pode causar problemas como qualquer outra cirurgia como

infecção e trombose, o que são raros.

Converse bem com seu médico sobre os riscos e benefícios.

. íNS11TU'IO][)E ORroPllmiA

3370.-036613370-1867
DI". DfJJtfé/1I. /ValI!

DireIDr1êmicD ResponsriveI CRM-SC8S35 RUE 4471
E TRAUMATOLOGIASC .

Exame de
visão gratuito.
Venha fazer o seu!

Toda ql:ÚJlta e sexta-mira a
Tà1Jsmã JmrJlIaria '8 Ót1ca,

espem por você, seus
famnJares e amgos para fazerem

o exame de visão grabôto.

• Serviços Oferecidos nnturas
Raiz RS 50,00
Curta R$ 75,00
Média RS 90,00
Longa RS 120,00

VocêCOJJa
Ve_tmais bela

Depilação
- Axila RS 15,00
- Buço RS 10,00
- Virilha Comp. R$ 35,00
- Virilha RS 20,00
- Meia Perna RS 20,00
- Perna Inteira RS 40,00

Pé emão RS.25,OO
Progressiva a partir RS 110,00
Balaiagem a partir RS 80,00
Mechas a partir R$ 65,00
Cauterização a partir RS 100,00
Hidratação a partir RS 35,00
Relaxamento a pártir R$ 50,00
Colocação de Megahair R$ 400,00

Cortes'
- Masculino R$ 18,00
- Feminino R$ 30,00
- Infantil R$ 15,00

1\
SalãB,d� Beleza

, '"

Bio Hair
(47) 3373-8027

or q e o exame de
•

são é importante!l
Nossos olhos são os .pr:íncipais. responsáveiS pelas informações Que

captamos do mundo. Mas para isso precisam estar em plena fom'la.

Militasdoençasvisuaisnão têmsintomas imediatos até quealgum dan.o

comprometa a visâo. &ames regulares são multo importantes para
manter.a saúde vi:sual. O exame pode detectar miopia, hipermetropia.
presblopia, catarata. glaucomae doenças da retina, bem comodiabetes

elPfe5sâoalta.
O recomendável éque se ViSIte o profissional da visão aomenos uma

vezporano.
.

ÀÓticaTatismãconta com um profISSional para atenderseus clientes
���

.

Talismã
,

Joalheria eOtíea Ltda, - ME
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Clinicorpo Escola de .Estétícn
Para uma profisSional de estétiGa, o mercado de trabalho está em Constante

crescimento. Hoje a saúde e a beleza são fundamentais para o bem-estar pessoal,
e, portanto. cada ve2: mais as pessoas procuram se tratar com essas especialistas.

Além disso, o consumido'r exige ser tratado por Quem entenda..do assunto

profissionalmente. Ao contrário do que muita gente pensa. para ser massoterapeuta
ou esteticista, não é SÓ ter habilidade com as mãos.

Para atuar no segmento de estética e massoterapi� é necessário ter uma,
formação. São profISSionais que tratam do corpo humano e o conhecimento

transmitido de pessoa para pessoa sem nenhuma formalidade pode ser, muitas

vezes, prejudIcial à saúde de quem recebe esses tipos de tratamentos.
A Clinicorpo Escola de Estética oferece os seguintes cursos:

Massoterapia
Estética Facial

Estética Corporal
Mlcroplgmentaçáo
Depilação com Cera
Depilação com Unha
Auto Maquiagem

Maquiagem Profissional
Aurioulotenilpia
Pedras Quentes

Modelagem e TIntura de Sobrancelha
Bambuterapia

Permanente e1ln�ra de Cílios .

Manicure e Pedicura
Unhas decoradas

Para quem tem pressa em ingressar no men:ado de trabalho, a Clínicorpo
Escola de Estética oferece CUfSOS Vips. onde o curso é realàado individuafmente e o

tempo de realiZação é menor do que os cursos com�rmas completas.
Há mais de 10 anos formando profissionais nessas áreas abra.-,gendo aulas

prática e teóricas. com corsos de curta e longa duração, sendo que estes podem ser'
, feitos deforma modular.

Rua fisCal Verdi' Francisco lenzit nO 125 I Jaraguá do SuVSC
(47) 3215-3240 (li cliniCQglo.járagttadosut
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Evolução da Odontologia
/ - ,

"SAUDE QUE SE POE A MESA"
A Odontologia Modema consegue de

volver, na maior parte dos casos, saúde,
estética e função nas pessoas que durante
a vida, sofreram alguma perda dentária ou

doença bucal.
No passado, condições dentárias ad

versas, como dor' de dente, cáries, etc ...
eram resolvidas através de extrações. Na

quela época não pensavam-se nas conse-
,

qüências, ou seja, no desequilíbrio desen
cadeado pela falta de um ou mais dentes
na mastigação. Fato que hoje é levado em

consideração na hora de se propor um tra
tamento odontológico. A perda do órgão
dental, ou condições adquiridas ao nascer

podem ocasionar desarmonias eclusas, que
devem ser corrigidas idealmente através de
um tratamento ortodôntico. A técnica dos

aparelhos auto-ligados, que acelera o tem

po de tratamento, e requer menos consul
tas é ii grande sensação do momento.

Depois de obtida a harmonia no encai
xe entre as arcadas dentárias, o tratamento
pode evoluir para a instalação de Implantes
Dentários e/ou Próteses Fixas. Neste as

pecto é interessante lembrar também que
antigamente as pessoas eram obrigadas a

aceitar a utilização de uma prótese total,
conhecida também como dentadura.

Hoje as terapias com Implantes revolu
cionaram esta área da Odontologia, pois os
parafusos de titânio, biocompatíveis com

o organismo humano, servem como meios
de retenção a uma prótese, fixa ou mó
vel. Assim os pacientes podem dar adeus
a dentadura, e ao desconforto de mastigar,
falar, etc ...

Os consultórios recebem também uma

grande procura pela área estética, em pes
soas que querem modificar seus sorrisos,
com clareamento, ou alterando a forma dos
dentes. As lentes de contato, que são lâmi
nas de porcelana muito finas, possibilitam
uma transformação expressiva no sorriso ,

bem como os clareamentos, onde velhos
tabus foram desmistificados,

como a interrupção daquele cafezinho
habitual durante o clareámento, menor

tempo de tratamento, etc... Mas essas e

outras novidades estão a disposição apenas
dos clientes que procuram por profissionais
capacitados e atualizados. E para tanto bas
ta refletir um pouco antes de decidir onde
confiar o seu sorriso. Saúde!!

Jonathan Haisi Mandalho
CRO 7790
Odontosul - 3055-0024

(41J 3055-0024
1411 3022·1355

fi cIIDIca.,.OIIOD1!8SaI

Produtos Naturais

�)..lHi:\l é ,Vive< ve�t\
.e Sopas
e Sanduiches
• Risotos
• Panquecas
• SalgadOS. int�rais diwrsos
• Saladas
• Salada de fruto e outro

PrÍlneiros passos para a reeducação.
�.'?j (OU educação] alimentar ':_ "1"

físico e cognitivo de crianças e adolescentes, contribuir para
uma gestação plena e saudável e lidar com as alterações natu
rais do envelhecimento.

A alimentação saudável promove saúde e bem-estar em

qualquer estágio de vida. Por isso vamos falar nos meses se

guintes sobre formas de melhorar a sua alimentação.
Vou propor um desafio, neste mês diminua os doces, refri

gerantes, alimentos gordurosos e frituras. Aumente o consumo

de alimentos íntegrais.iverduras e frutas. lnicie a mudança já,
um item de cada vez até se acostumar com a idéia. Não tenha
a pretensão de perder quilos e quilos e sim visar os benefícios
a rrrédio e longo prazo. A mudança tem que começar primeiro
no seu comportamento.

Mude o seu pensamento! Dê o primeiro passo, crie cora

gem. Está pronto? Então comece agora! Não importa se você
está lendo este texto num feriado ou no fim de semana. Co
mece! Coragem, determinação, paciência e a certeza de que é
possível chegar lá.

A alimentação é uma preocupação constante na rotina das

pessoas. Seja para obter um estilo de vida saudável, seja para
perderpeso, melhorar a saúde ou, simplesmente, satisfazer uma
necessidade fisiológica, comer é sempre bom. Contudo, uma

nutrição adequada se preocupa com algumas questões impor
tantes: o que, quando, quanto e como consumir os alimentos.

O grande avanço da ciência na área da nutrição transfor
mou o simples ato de comer em uma ferramenta poderosa na

promoção da saúde, O desenvolvimento de alergias plimenta
res, manifestação de doenças articulares, existência de qua
dros recorrentes de doenças respiratórias e manifestações
auto-imunes podem ser um alerta de que sua alimentação não
está adequada. Além disso, as necessidades da vida moderna,
associadas a uma alimentação incorreta, levam ao aumento'
excessivo de peso e ao consequente surgimento de doenças
crônicas, como problemas cardiovasculares, diabetes, hiperten
são arterial e muitas outras.

Uma nutrição adequada é capaz de diminuir o estresse, an
siedade e a irritabilidade, além de facilitar o controle de peso e

do humor. Auxilia também no combate a diversas doenças, tor
na seu tratamento mais eficaz e favorece o paciente com uma

recuperação mais rápida. Igualmente, pode promover melhora
no rendimento de esportistas, potencializar o desenvolvimento

Lidiane de Carvalho Atala

Nutricionista' CRN10 144.3

PRATOS L1GHTS CONGELADOS
Ideal para quem valoriza a qualidade de vida aliada com a praticidade. A li
nha de refeições congeladas da Nutrilli proporciona uma aumentação saú
davel, com receitas balanceadas, nutritivas e com pouquísslmas calorias.
baixo teor Além disso, não fazemos uso de conservantes, privilegiando o

uso de componentes orgânicos. Dessa forma, conseguimos aliar alimen-
• tação saudável e prática, mantendo o sabor da boa comida. Em poucos
minutos você tem uma refeição saborosa e muito saudável. Além dos
pratos disponíveis da Nutrilli, você pode sugerir pratos desejados,

REFEIÇÕ';S PERSONALIZADAS
,

Para pessoas que tem a saúde como prioridade, buscam a reeducação
alimentar e desejam ter uma perda de peso saudável e sustentável. Em
um trabalho casado entre Nutricionista e Chefe. de Cozinha, são elabora
dos cardápios variados, balanceados, proporcionando o bom sabor da co

mida caseira. O mais interessante é que todo dia é um cardápio diferente
e sempre uma surpresa, respeitando as suas preferenoias e asindicaçóes
do seu Médico 'ou Nutricionista. Uma dieta saudável, prática e com to

que de alta gastronomia! Excelente para quem não tem tempo de fazer
compras, planejar e preparar as refeições. Pratos frescos e saborosos,
entregues em casa ou no trabalho diariamente.

CLUBE DO LANCHE
A Nutrilli mais uma vez inova. Está oferecendo uma nova opção na presta
ção de serviços diferenciados relacionados a práticas saudáveis de alimen

tação: Clube do Lanche Nutrilli: que consiste na entrega diária de lanches
para serem consumidos no meio da manhã e no meio da tarde. Agora
não há mais desculpas para deixar os lanches intermediários de lado. São
sanduíches naturais, saladas de fruta, iogurtes com granola, bolos integrais,
frutas frescas, quches lights, vitaminas de frutas e muitas outras delícias.
Convide seus colegas e entre para o Clube do lanche Nutrilli. • Pacotes a

partir de 3 pessoas (5 dias semana, lanche da manhã e da tarde),

Proprietária da Nutril/i

Nutrição e Refeições

perso�.alizad_as+1IIIIw .

�
Saúde, e, Loca, .��� rrrr:

1\
--
NUTRILLI
NUTRIÇAO E REFEIÇ6ES PERSONALIZADAS

Rua Guilherme Dancker, 145, Centro I Jaraguá do Sul/SC I nutrilil@hotmail.com I fl nutrilh <� (47) 3376-3608 I (47) 9945-5555
..
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Cintas.Modeladores

OS MODELADORES MODELLE UNEM CONFORTO, PRATICIDADE E SEGURANÇA.
Todos os modelos proporcionam bem estar estético e ortopédico ao mesmo

tempo em que ressaltam a elegância e a sensualidade da mulher.

Modeladores CIRÚRGICOS

Modeladores PÓS PARTO
A cinta obstétrica pode ser usada Já nas primeiras 24 horas

após o parto. Ela ajuda no retorno mais rápido do útero

pois comprime todo o abdômen, proporcíonando uma

agradável sensação de bem-estar, conforto e segurança
para realização dosmovímentos,

As cintas podem ser usadas
também no dia a d�a.
Elas melhoram a silhueta,
conferem elegância e destacam
as formas femininas.

Possuem reforço que contorna o abdômen e

reduz a sobrecarga que a barriga exerce

sobre a çoluna vertebral, aliviando o peso.

Modeladores GESTANTE

Meias Compressivas
As .rneías compressivasmedicinais Venosan
proporcionam alívio do cansaço e da sensação de
peso e dores nas pernas. Meias de Compressão são
recursos eficazes na prevenção de problemas
circulatórios, desde que usadas de forma adequada
(sob orientaçãomédica).

legging com INfQAVERM)!lHO
O Photon - infravermelho.é um tecido inteligente processado em seu

tingimento com o Pó Biocerâmico, que atua em nossas células proporcionando
benefícios ao corpo humano em nome da saúde e bem-estar como: auxilia na

eliminação das toxinas; redução da celulite; melhora a hidratação da pele;
reduz dores musculares, reumáticas, luxaçõesi melhora a circulação
sangu'Ínea, agiliza a cicatrização de ferimentos e cortes cirúrgicos.

Auxiliam no pós-operatório de cirurgias plásticas.
Ajudam na recuperação dos tecidos pois
protegem a regíão'dapele operada contribuindo
para uma boa cicatrização.

CORSEtETS
. A Modelle trabalha com corselets de alta
quaUdade, garantindo excelência e exclusividade
em cada' peça que são feitas de maneira artesanal,
estruturados com bartlatanas de alumínio, tecidos
confortáveis, com diversas estampas e que podem
auxiliar na redúção de até 12 em de cintura,
modelando o corpo, desenhando as curvas.

DESCONTO DE 10%.- Para compras acima de R$ 200,00, em até 10X no cartão

Jaraguá do sul/se I Rua: Domingos Rodrigues da Nova} 247 - Centro. (47) 3371 ..5112

Joinvilfe/SC I Rua: Comandante Eugênio Lepper, 41 sala 4 e 5 - Em frente a antiga Biblioteca Pública. (47) 3026...7336
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Proc6pio Comes deOliveira,
380·Centro· 89251·201- JARAGUA DO SUL- SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274·1700

EDfTALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termosdo artigo 15da Lei 9A92/97, c/c oartigo995 do códigodeNormasdaCGJ/SC, paraa devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para paga
mento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação
judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. HCAM
INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 250466/2013 Sacado: ALEX SANDRO DE COSTA RODRlGUES Endereço: AV PREF
WALDEMAR GRUBBA 2997· Jaraguá do SuI·SC· CEP: 89256·500 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI
Sacador: . Espécie: CBI . N' Titulo: 131043988· Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.848,22 . Data

para pagamento: 26/06/2013· Valor total a pagar R$2.322,45 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
1.848,22· Juros: R$396,75 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50·
Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 250300/2013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOS ITDAME Endereço: R ROBERTO ZIE·
MANN 201 SL OI . Jaraguá do SuI·SC· CEP: 89255-300 Cedente: GOEDE EXPORTADORA lIDA Saca
dor: - Espécie: DMl- N'Titulo: GOE4129.2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 868,00 - Data para
pagamento: 26/06/2013- Valor total a pagar R$948,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 868,00
- Juros: R$ 4,34 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$15,94

Apontamento: 250356/2013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOS lIDAME Endereço: R ROBERTO ZIE
MANN 201 • Jaraguá do SuI·SC . CEP: 89255-300 Cedente: UITRAPISO COMERCIO E EXPORmCAO
lIDl1: Sacadon, Espécie: DMl· N'Titulo: N48869/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 236,28 •

Data para pagamento: 26/06/2013· Valor total a pagar R$312,77 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 236,28 - JlITOS: R$ 0,70 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$15,94

Apontamento: 250465/2013 Sacado: DEMO LUTZALVES DE OLlVEfRA Endereço: RUA JORGE CZER
NlEWICZ, 1098 - CZERNlEWlCZ - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Cedente: METALURG1CAJ B VLIDA
ME Sacador- Espécie: CH - N'Titulo: 000002-7 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2,100,00 - Data

para pagamento: 26/06/2013- Valor total a pagar R$2.235,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2,100,00 - Juros: R$ 60,20 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-
Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 250134/2013 Sacado: JEANINE ROSEWM8ARDI MACHADO Endereço: RUA JACOB
GESSER 270 FUNDOS - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-420 Cedente: MARCENARlA GlIMAR
lIDA Sacadon- Espécie: DMl- N''Tirulo: 04/05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 477,00 - Data

para pagamento: 26/06/2013- Valor total a pagar R$560,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$
477,00 - Juros: R$ 1,11 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$ 22,72

Apontamento: 250273/2013 Sacado: KLElNANGEL COMERCIO DE PAPELARlA lIDA Endereço: R
MARlA UMBELlNA DA SILVA 680 LJ 01- JARAGUÁ DO SUL·SC· CEP: 89252·490 Cedente:ARTESANA
TOS IRACEMA LIDA Sacador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 1882 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
215,74 - Data para pagamento: 26/06/2013- Valor total a pagar R$295,63 Descrição dos valores, Valor
do título: R$ 215,74 - JlITOS: R$ 0,71 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 250313/2013 Sacado: MARLOTElXEfRADEAZEVEDO ME Endereço: RUA DASAUDA
DE, 209 • SEM1NARlO - CORUPA-Se - CBP: 89278-000 Cedente: SOLUTION TOOLS C A D M F A IT
Sacador: - Espécie:DMI·N'Titulo: 9970 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 267,00 • Data para paga
mento: 26/06/2013-Valor total a pagarRj;396,08Descrição dos valores: Valordo título:R$ 267,00 - Juros:
R$ 0,35 Bmolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$37,60· Diligência: R$55,78

Apontamento: 250018/2013 Sacado: MERCADINHO PEPOS lIDA ME Endereço: R ROBERTO ZIE
MANN 1434 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: AN)U INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LIDA
Sacador. - Espécie: DMl • N'Titulo: 13959-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 342,00 - Data para
pagamento: 26/06/2013- Valor total a pagarR$419,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 342,00
- Juros: R$ 1,82 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$15,94

Apontamento: 250470/2013 Sacado: OCLANIA DE SOUZA TODAO Endereço: RUA GUSTAVO LESS
MANN, 408 - VElRAS - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-200 Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDITO
FrNANCIAMENTO E !NVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI- N'Titulo: 131043767 • Motivo: falta de

pagamentoValor. R$1.490,46 - Data para pagamento: 26/06/2013·Valor total a pagar R$1.900,43 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 1.490,46 - Juros: R$ 327,40 Emolumentos; R$12,25 . Publicação
edital:,R$23,10 Condução: R$24,50 - Diligência:R$22,72

'

Apontamento: 250468/2013 Sacado: ODENIR JOSE BORGES Endereço: RUA ERNESTO LESSMANN,
76 - JARAGUA DO SUL· CEP: Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFl Sacador: - Espécie: CBI - N' Titulo:
131029371- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.281,95 - Datapara pagamento: 26/06/2013- Valor
total a pagarR$3303,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2,281,95 - Juros R$ 943,96Emoltrrnen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 250292/2013 Sacado: R SILVAEQUIPAMENTOSPI PISCINASME Endereço: GERMANO
MARQUARDT 299 - VILA LALAU - JARAGUÁDOSUL-Se - CEP: 89256-200 Cedente: ROTAINDUSTRIA
LIDA Sacador. - Espécie:DMl - N'Titulo: G79945/4 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 7.278,37 •

Data para pagamento: 26/06/2013-Valor total a pagarR$7 .375,25Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 727837 - Juros: R$19,40 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
-Diligência; R$17,63

Apontamento: 250299/2013 Sacado: RSILVAEQUIPAMENTOSP/ PISCINASME Endereço: GERMANO
MARQUARDT 299 - VILA LALAU - JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89256-200Cedente: BANCO SAFRA S/A
Sacador. ROTA INDUSTRIA lIDA Espécie: DMl - N' Titulo: 961669446 • Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 7.502,03 - Data para-pagamento: 26/06/2013- Valor total a pagar R$7.612,0I Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 7.502,03 - Juros:R$32,50Emolumentos: R$12,25 - Püblicação edital: R$23,10
Condução: R$24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 250344/2013 Sacado: R SILVAEQUIPAMENTOSP/PISCINASME Endereço: GERMANO
MARQUARDT 299 - VILA LALAU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: FlDC EMPIRlCA
SlFRAPREMlUM Sacador. ROTA INDUSTRlA lIDA Espécie: DMl - N'Titulo: G79924/1 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 7278,55 - Data para pagamento: 26/06/2013- Valor total a pagar R$7.373,01
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7278,55 • Juros: R$ 16,98Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 250351/2013 Sacado: RSILVAEQUIPAMENTOSPARA PISC Endereço: RUAGERMANO
MARQUARDT 299 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO SOFlSA SA Sacador.
ROTA INDUSTRIA lIDA Espécie: DMl - N' Titulo: G79814/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
9.703,44 - Data para pagamento: 2.6/06/2013-Valor total a pagarR$9,852,07 Descrição dos valores: Va

lar do título: R$ 9,703,44 . Juros: R$ 71,15 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência; R$ 17,63

Apontamento: 250350/2013 Sacado: R SILVA EQUlPMjENTOS PARA PISCINAS ME Endereço: RUA
GERMANOMARQUARDT 299 - VILA LALAU - JARAGUADO SUL-Se - CEP: 89256-200 Cedente: ROTA
INDUSTRlA lIDA Sacador: - Espécie: DMI· N' Titulo: G79875/4· Motivo: falta de pagamento Valor:
R$lO.ooO,71 - Data para pagamento: 26/06/2013-Valor total a pagarR$IOJ04,85 Descrição dos valores:
Valor do título: R$IO,OOO,71- Juros: R$ 26,66 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 250286/2013 Sacado: RAFAELA ROCHA Endereço: RUA MANOEL FRANC1SCO DA
COSTA 76 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257·530 Cedente: COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO
DOS PROF CREA Sacador. RESIDENCIALVlLLAGE S Espécie: DMl- N'Titulo: 202·04·13/0001 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 70,77 • Data para pagamento: 26/06/2013-Valor total a pagarR$I56,99
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 70,77 - Juros: R$ 0,33 Emolumentos: R$ 12,25· Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$24,50 - Diligência:R$ 26,04

Apontamento: 250469/2013 Sacado: RENATAAPARECIDADE JESUS Endereço: RUA HERGD.lO ANA
ClETO GARCIA 446 IT 446 • Jaraguá do sul-se - CEP: 89266-270 Cedente;BV FrNANCE!RA S/A CF!
Sacador. - Espécie: CBI· N'Titulo: 131041438 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 666,75 - Data

para pagamento: 26/06/2013· Valor total a pagar R$937,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$
666,75 - Juros: R$ 171,35 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-
Diligência: R$ 39,72

Apontamento: 250467/2013 Sacado: SUZEIE LILIANE LANZNASTER Endereço: ESTRADAPEDRADE
AMOLAR, 7700 - CORUPA·$e - CEP: 89278-000 Cedente: BV FrNANCEIRA SA CREDITO FrNANCIA
MENTOEINVESTIMENTO Sacador: - Espécie:CBI·N'Tltulo: 251013066 - Motivo: faltadepagarnento
Valor: R$ 1.977,09 • Data para pagamento: 26/06/2013- Valor total a pagar R$2,726,82 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 1.977,09 . Juros: R$ 606,30 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução:R$ 37,60· Diligência: R$ 70,48

Certifico, que este Edital de Intimação de Pmtesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo'; na data
de 21/06/2013, Jaraguá do Sul (SC), 21 de junbo de2013.

ManoelGustavoGriesbachTabelião Substituto
Total de titulas publicados: 18
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ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I ;2a Vara Cível

Rua Guilhenne CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova
CEP: 89.259-300, Jaraguá do Sul-SC

E-mail: jgsvar2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Ezequiel Schlemper
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 45 DIAS

Cobrança n°.o36.1 0.009714-1
Autor: Nilson Silva
Réu: Nayana Ferreira dos Santos Fernandes e outro

Cita�do(a)(s): Nayana Ferreira dos Santos Fernandes, brasiíeiro/a), Casada;
Professor, RG 11366568-1, CPF 074.30f.027-27, Rua Thomas Antonio Gon

zaga, 329, Jardim Amalia II, CEP 27.253-600, Fone (047), Volta Redonda-Rl.
Por intermédio do presente, aIs) pessoais) acima identificada(s), atualmente
em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Di

reito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para
responder(em) à ação, querendo, em 15 dias, contados do transcurso do

prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo, contestada a ação no prazo
marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo
autor desta petição inicial (art. 285, clc art.· 319 do CPC), E, para que chegue
ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital,
o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo

de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 15 de maio de 2013.

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

Municipios 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 d� Comarca de Jaraguá do Sul/SC

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 nO 9,514/97, através do presente
edítal promove a intimação do Sr. LÉO MARCOS SCHNORR, brasileiro,
separado judicialmente, administrador, CI n? 4.620.436-0-SSP/PR, CPF

nO 483.533.459-00, com endereços na Rua 19 - Reinoldo 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, décorrentes do financiamento imobiliário nO

071243230000344, firmado em 28/11/2011, garantido por alienação fiduciá
ria, perante ao Banco Santander (Brasil) SA, registrado neste Cartório Imo
biliário sob o nO R.6-39, 168, ficha 02/02v, Livro n° 2, na matricula imobiliária
n? 39,168, e no R6-39,219, ficha 02/02v, Livro n° 2, na matricula imobiliária

n039219, referente ao imóvel situado na Rua 19 - Reinoldo Rau, n° 60, sala
n° 602, Centro, neste município de Jaraguá do Sul (SC), E como o fiduciante

retronorninado esteja em lugar incerto ou não sabido, não tendo sido, pois,
possível intimá-lo pessoalmente, o faz a Oficiala signatária, através do pre
sente 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 ptlrgar a mora do débito em atraso,
acrescidos dos encargos contratuais, no prazo improrrogável de 15 (quin
ze) 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 ar

tigo 26,§ r, da Lei nO 9.514/97, JARAGuÁ DO SUL (SC), aos 6 de Junho
de 2013, A OFICIALA ISA MARiA MOHR ZIEMANN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plásticas, Borra
chas e Papelão - SINTIQUIP, com base territorial nos municípios de Jaraguá
do Sul, Corupá, Guaramirim, Massaranduba e Schroeder, por seu Presiden
te Sérgio Luís Ferrari, convoca todos os integrantes da categoria pertencen
te à indústria de Artefatos de Borracha, da Indústria do Papel Papelão, re
presentados por esta Entidade, sindicalizados ou não, para comparecerem
a ASSEMBLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 29 (vinte e
nove) dejunho de 2013 (sábado), às 08h:30 minutos, tendo por local a sede
da entidade, sito Rua José Leier n° 388, Bairro Centro, na cidade de Jaraguá
do Sul - SC. para discutirem e deliberarem por escrutínio secreto, sobre
a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação das reivindicações referente às

condições de salário e trabalho, a serem discutidas com a Categoria econõ

mica, visando à renovação das normas coletivas vigentes; b) Ratificação do
desconto em folha de pagamento da Contribuição Negocial, de todos os tra
balhadores, sócios ou não, a ser recolhida em favor da Entidade Profissional
ou outra forma de custeio da entidade; Obs: em observãncia ao princípio da

'livre associação, esculpido no Art. 8°, V da Constituição Federal/88, será ga
rantido o direito de oposição da já referida contribuição, aos trabalhadores
não associados ao Sindicato Profissional, devendo tal oposição ser mani
festada através de carta em duas vias, escrita de próprio punho, e entregue
pelo próprio interessado, na secretaria do Sindicato Profissional, no horário
das 8 às 12h e das 13 às 17h, no endereço acima mencionado, no prazo de
10 (Dez) dias a contar da data'da realização da assembleia, c) Outorga de

poderes para a Diretoria do Sindicato e da Federação dos trabalhadores nas
indústrias do Estado de Santa Catarina FETIESC, para os membros da Co
missão de Negociação Coletiva dos Trabalhadores e aos Advogados con

tratados, para firmar Convenção e Acordo Coletivo de forma individual ou
unificada juntamente com os demais Sindicatos de trabalhadores filiados à

FETIES, pertencentes ao mesmo ramo de atividade descritas acima, ajuizar
Dissídio Coletivo de Trabalho, transigir e desistir, de forma conjunta ou sepa-

. radamente; d) Deliberação sobre a conveniência de dar caráter permanente
as Assembléias, enquanto perdurar a campanha salarial, permitindo que as

futuras convocações sejam efetuadas mediante simples comunicados nos

locais de trabalho; g) Deliberar sobre a conveniência de conceder prerroga
tiva exclusiva à Diretoria do Sindicato profissional para convocarAssembléia
Geral, durante a campanha salarial. Não havendo quorum por ocasião da

primeira convocação, a Assembléia será realizada 30 (trinta) minutos após,
em segunda e última convocação, no mesmo dia e local acima designado,
com qualquer número de presenças,

.

Jaraguá do Sul-SC, 21 de-junho de 2013

Sérgio Luis Ferrari
Presidente

'I

C ur :ca:ç#\t1'
Intemetem
40% das casas

O acesso à internet

chegou a 40% das residên
cias brasileiras em 2012,

aponta a pesquisa Tec

nologias da Informação
e da Comunicação (TIC)
Domicílios, divulgada on

tem, na· capital paulista,
pelo Centro de Estudos
sobre as Tecnologias da

Informação e da Comuni

cação (Cetic.br). Em 2011,
.o percentual era de 36%. O
maior crescimento entre as

regiões do país ocorreu no

Nordeste, cujo acesso pas
sou de 21% para 27% dos
domicílios. O Sudeste, no
entanto, continua sendo a

região com proporção mais
alta de acessos, com 48%,
seguida pelo Sul (47%) e

Centro-Oeste (39%). O
Norte tem o menor per
centual, com 21%. O le
vantamento foi feito em 17
mil residências do país.

c S"!'". ç�C
Mais vendas
para o setor

As vendas de materiais
de construção da indús
tria para o comércio vare-.

. jista atingiram, em maio,
o segundo melhor resul
tado do ano com alta de

1,6% sobre abril. O maior
movimento do ano foi re

gistrado em março.

,

Na comparação com

maio do ano passado, o fa
turamento do quinto mês
deste ano foi 3,1% superior.
No acumulado do ano, as

vendas cresceram 4,4%,
taxa que se aproxima da

projeção do setor para o fe
chamento de 2013 (4,5%),
segundo dados da Associa
ção Brasileira da Indústria
de Materiais de Constru

ção (Abramat), Para que o

consumo seja estimulado,
o setor espera que o gover
no incentive a realização de
mais obras de infraestrutu
ra e de moradias.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO' PRESENCIAL N° 45/2013. SECRETARIA DA FAZENDA

Tipo: Ménor preço GLOBAL. COI\:1UNICADO DE ALTERAÇÃO, O Municipio
de Jaraguá do Sul, através do Secretário deAdministração, torna público para
conhecimento dos interessados na licitação por Pregão Presencial acima,
que, fica alterada a redação da alínea "AS' do item 1.2 do Anexo li - Termo

de Referência e do Anexo VII - Minuta do contrato e ficam excluídos o item
5213 do edital e alínea "D,3" do item 12 do Anexo II - Termo de Referência
e do Anexo VII - Minuta do contrato. O conteúdo integral das alterações es

tará contemplado no Edital Versão li, que será disponibilizado a partir do dia
24/06/2013 no site www.jaraguadosul.sc.gov.br. Sendo assim, e por força do

§4° do art. 21 da Lei Federal n.? 8.666/93, tendo em vista a alteração modificar .

a formulação da proposta, esta Administração Pública comunica aos interes

sados, que está prorrogando a data para entrega, credenciamento e abertura
dos Envelopes, conforme segue: DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA
dos ENVELOPES: Até às 08:45 horas do dia 05 de julho de 2013, no Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Mar

quardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, O CREDENCIAMENTO, disputa
de preços e abertura dos envelopes serão às 09:00 horas do mesmo dia, na
sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos, Jaraguá do Sul (SC),
20 de junho de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

_.
k

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

ED I T A L - PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013 -

Tipo: Menor preço POR LOTE
OBJETO: Aquisição de materiais de construção diversos e equipamentos
para atender aos Programas Habitacionais do Município, conforme especifi
cações no ANEXO II deste edital e Minuta de Contrato.
REGi\1ENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto

Municipal nO 4,698/2002, de 03 de outubro de 2002.DATA, HORA e LOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08h45min do dia 03 de julho de

2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá ao Sul, sita
na Rua Walter Marquardt nO 1,111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDEN

CIAMENTO, a disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 9 horas
do. mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e ,Contratos.
VALOR ESTIMADO'PARA AQUISiÇÃO: R$ 354.140,54 '(trezentos e cin

quenta e quatro mil cento e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos),
INFORMAÇÕES: A integra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos
no seguinte .endereço acima, ou via Internet no endereço www.jarapuadosul,
sc.qov.br, Jaraguá do Sul (SC), 20 de junho de 2013

Sérgio Kuchenbecker
Secretário Municipal da Administração

Antonio Marcos da Silva
Secretário da Habitação e Regularização

.

Fundiária e Coordenador do FROHAB

JAAAGlJÀOOSUl
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Bolsa
Enquanto a economia brasileira ia

bem, aBolsa se tomouurn importante ins
trumento de financiamento das empresas
e urna ótima alternativa de investimento.
Os ventosmudaram e companhias não se

dispõem a lançar ações. Assim, os inves
tidores fugiram para outros ativos. A Bol
sa atravessa urn de seus momentos mais .

tumultuados, com quedas espetaculares.
lamentável, sob todos os pontos de vista.
O reflexo é normal, pelo domomento que
atravessa nossa economia. Mas ainda dá

para ganhar dinheiro na Bolsa. Só para
quem está muito preparado.

SCGás segura o lucro <'

AAssembleia Geral Ordinária do Con
selho de Administração da Companhia de
Gás de Santa Catarina (SCGÁS) deliberou
na reunião realizada na semana passada
pela retenção de 75% do lucro líquido do .

exercício 2012. Com a decisão, quase R$17
milhões ficam disponíveis para a compa
nhia realizar investimentos na implanta
ção de infraestrutura de distribuição de

gás natural em Santa Catarina. O restante

do lucro, 25%·ou R$ 5,64 milhões, será
distribuído aos acionistas da empresa até o
final do exercício 2013, em dataque o caixa
da empresa permita o repasse do resulta
do. No ano passado, a decisão da SCGÁS
também foi pela retenção da parcelamáxi
ma legal do lucro do exercício 2011.

Lourival Karsten

MERCA �IO
A Weg, em conjunto com,as empresas
r\Eletra, Moura eMercedes-Benz, parti
cipou da entrega de um ônibus híbrido-sé
rie à Prefeitura de Recife, em Pernambuco;
Este é o primeiro ônibus com tecnologia
100% nacional a circular no Brasil e será
utilizado para transportar passageiros du
rante a Copa das Confederações.

O veículo, o HíbridoBR, é de proprieda
de da Eletra (grupo Metra), cliente daWeg
em sistemas de tração, e que fornece ônibus
híbridos aomercado brasileiro desde 1999.

A energia para o motor elétrico vem

de um grupo gerador formado por um
motor veicular Mercedes-Benz Euro 5,
movido a diesel comum, biodiesel ou

mesmo diesel de cana-de- açúcar, e um

gerador fabricado pela Weg. As baterias
fabricadas pela Moura operam em con

junto com o gerador, para maximizar a

eficiência do motor diesel.
As tecnologias aplicadas permitem que

o ônibus reduza a emissão e o consumo de
combustível. As emissões locais, como o

material particulado, são reduzidas em

até 95% e, o consumo de diesel em opera
ção comercial, em tomo de 20%.

Os próximos ônibus híbridos a serem

fabricados pela Eletra já contarão com a

última geração de sistema de tração Weg:
motores trifásicos e inversores CFW11 re

frigerados à água, o que toma o sistema
cerca de 50% mais leve, contribuindo para
a eficiência do veículo.

Investimentos
da indústria

Durante reunião do Conselho de
Economia. da Federação das Indús

trias, ocorrida ontem, foi lançada a

publicação Desempenho e Perspecti
vas da Indústria Catarinense, que traz
urna pesquisa sobre a previsão dos in
vestimentos industriais para o triênio

2013-2015. Antes do lançamento da

publicação, o economista da FGV e ar

ticulista doValor Econômico,Armando
Castelar Pinheiro, falou 'sobre conjun
tura econômica e os erros e acertos da
atual política econômica.

• ROSLI.DO
Este escritório de advocacia completa
hoje 17 anos de atividades.

Agronegócío
Entre janeiro e maio deste ano, as expor

tações brasileiras do agronegócio alcança
ram US$ 40,39 bilhões, com um crescimen
to de 10,1% em relação a igual período de
2012, que somou US$ 36,7 bilhões. Noutra
mão, as importações do setor foram de 7,04
bilhões com crescimento de 1,4% em relação
aos 6,94 bilhões de igual período do ano pas
sado. Este setor continua sendo a exceção no
comércio exterior brasileiro.

SEXTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2013

INOICE PERlooo
SELlC 8,0% 29.MAI0.2013
TR 0,000% 20.JUNHO.2013
CUB 1.270,06 JUNHO.2013
BOVESPA +0,67% 20.JUNHO.2013
NASDAQ -2,28% 20.JUNHO.2013

AÇÕES PETR4 17;02 -1,05%
VALES 28,64 +0,49%
BVMF3 11,76 ·3,53%

POUPANÇA 0,5000 21.JUNHO.2013

COMMOOITIES

PETRQLEO • BRENT ·2,68% US$102,980
OURO +0,05% US$ 1281 ,780

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,2568 2,2580 +1,69%
DÓLAR TUR. 2,2200 2,3500 +4,44%
EURO 2,9846 2,9871 +0,85%
LIBRA 3,5010 3,5030 +1,55%

'Inovação
tecnológica

Chegar a urn produto inovador
depende de todo urn processo. E
entre as possibilidades destacam
se a inovação incremental (melho
ria de produto existente); inovação
radical (integração de diferentes
tecnologias em um produto novo);
inovação de processos (fazer melhor
algo já existente), inovação do ne

gócio (criando urna forma diferen
te de empreendimento) e inovação
de gestão (o mais complexo e que
traz os melhores resultados). Como
se pode observar, a inovação pode
acontecer de diversas formas e quan
do se consegue urna combinação de
inovações como produto inovador
+ entrega melhorada + benefícios
ampliados + produção barata, o re
sultado pode deixar a concorrência
sem alternativas viáveis.

Seminário
de crédito

O Sebrae, a Acijs e a Apevi re
alizam o Seminário de Crédito, no
dia 26 de junho, no HotelMercure,
em Jaraguá do Sul. O evento éuma

oportunidade para ficar por den
tro de tudo que o que é necessário

para ter acesso às diversas linhas
de crédito oferecidas pelas insti
tuições financeiras.

Temos várias opçies de pacote,
SKI SA,..r,tAGO. 5 noites, ele hospedagem. Traslados. 4 passeios de dia inteiro a Valle Nevado·, Porfilo e. EI Colorado

.

• AssistênCia viagem' Entrada R$ 396 + 4x 2311 à vista.R$1.32.0 ou US$ 517
VAU" NevADO SUPER ECONOMfCO. 5 noites de hospedagem • Traslados' 1 tour a vinicola • 3 passeios de dia inteiro

a Valle Nevado com meios de elevação, bastões, skls, botas e aulas coletivas. Assistência viagem
• Entrada R$ 8S1 + 4x 497 I à vista R$ 2.838 ou US$ 1.326

SKI2 VAKES (EI Colorado, Valle Nevado). 4 noites de hospedagem. Traslados. city tour
• 4 passeios de dia inteiro a fi Colorado e Valle Nevado com meios de elevação, bastões, skis, botas e aulas coletivas

• Assistência viagem. Entrada R$ 582 + R$ 339 I à vista R$ 1.939 ou US$ 906
SKI EM PORTlllO. 3 noites de hospedagem' Traslados. 1 city tour s 1 almoço' 1 passeio de dia inteiro a

Portíllo com meios de elevação, bastões, skís, botase aulas coletivas. Asslstêncla viagem
• Entrada R$ 540 + 4x R$ 263 1 à vista R$ 1.500 ou US$ 701
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MUDANÇA A simples atitude de reaproveitar as caixas de papelão para levar as compras ajuda na preservação

Famílias estão com
hábitos sustentáveis
PESQUISA Levantamento revela que houve o aumento de

pessoas preocupadas com a preservação do meio ambiente

Agência Brasil

A pesquisa nacional Con
l"\sumo Consciente, ela
borada pela Federação do
Comércio do Estado do Rio
de Janeiro (Fecomércio-RJ),
mostrou que o percentual de
pessoas preocupadas com

a preservação do meio am

biente no dia a dia subiu de

56%, no ano passado, para
60% este ano. O estudo foi
feito com mil pessoas de 70
cidades brasileiras .

Analisando a adoção de
medidas menos agressivas
ao meio ambiente, verifica
se que elas têm relação com
os hábitos diários das famí
.lias. Segundo o economista
Christian Travassos houve

avanços sigrrificativosde um
anoparaoutro, porexemplo,
na uso de sobra de refeições
para fazer novos pratos Cde
66% para 72%), em verificar
se a embalagem do produ
to está danificada, antes de

comprar (de 65% para 70%),
e na leitura do rótulo de um

produto antes de adquiri-lo
(de 51% para 56%).

"A gente associou a

maior frequência desses há
bitos a um customais alto de
vida. Abastecer a despensa
está mais caro no Brasil",
avaliou. Travassos acrescen
tou que devido ao aumento

dos preços de alimentos e
.

bebidas, o brasileiro tornou
se mais criterioso ao fazer
suas compras. Daí a impor
tância que passaram a ter

atitudes como verificar vali
dade de produtos e fazer lis-·
tas de compras. "Esses itens

ganham espaço na rotina do
brasileiro".

Classe D avança
Em relação ao aspecto

social dos entrevistados, a

pesquisa identificou que a

classe D/E foi a que apre
sentou mais avanços de
2012 para 2013 em termos

de consumo consciente. "Até

porque tem mais margem

para avançar e porque é a

que sofreu mais com a alta
de alimentos e bebidas no

último ano", ressaltou o eco
nomista. Nesse grupo, o ín
dice de brasileiros que mos-

traram maior preocupação
com o meio ambiente subiu
de 3t>/o para 51%.

"Se antes ela (classe DE)
estava mais propensa ao

desperdício, a não atentar

tanto para essas práticas no
consumo do dia a dia, com a

inflaçãomais cara ficou mais
difícil desperdiçar alimento.
Você pensa duas vezes an

tes de jogar fora uma salada.
O tomate está muito caro,
a cebola também. Vamos

aproveitar, vamos fazer um .

novo prato, vamos checar
o armário antes de ir para
o supermercado", salientou
Travassos. A classe AB tam

bém avançou em relação ao

consumo consciente, pas-.
sando de 69% para 71%.

Feita pela Fecomércio
RJ desde 2007, a pesquisa
íncluiu pela primeira vez a

questão do lixo. Os dados

apontam que existe des

crença de brasileiro em ge
ral em relação ao que ocor
re com olixo coletado, Ou
seja, 56% dos entrevistados
duvidam que seja feita a se
paração, após a coleta, do

que é lixo orgânico e lixo
reciclável. Enquanto em

2012, 49% dos brasileiros
incluíam a prática da sepa
ração do lixo para recicla

gem, este ano o percentual
caiu para 44%.

Outras práticas nega
tivas ao meio ambiente,
como varrer a calçada com
jatos de água ou lavar carro
com mangueira, mostra

ram redução de 27% para
24% e de 21% para 19%,
respectivamente.

Christian Travassos ob
servou, ainda, que a adoção
de sacolas retomáveis ou

de pano, em substituição a

sacolas plásticas, ganham a

cada ano mais adeptos en

tre os brasileiros, embora
a um ritmo lento. "A gente
tem um cenário de melho
ria. Paulatinamente, o bra
sileiro está usando mais sa

colas ecológicas. Ainda não
émaioria", avaliou.

Paulatinamente,
o brasileiro está

usando mais as

sacolas ecológicas.
eh is ia ... Travassos,
economista

Atendimento social

Conselhos Tutelares
receberão equipamentos

Conselhos Tutelares do

país serão reequipados nes
te ano.Ameta é atendermil
unidades. As melhorias vão
começar pelos 82 situados
nas· seis cidades-sede da

Copa das Confederações,
incluídos em um total de

500 que serão reequipados
antes do evento, anunciou a

ministra Maria do Rosário,
da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência
da República. As melho
rias oferecem um carro,

computadores, impressora
multifuncional, um refri

gerador e um bebedouro.
Maria do Rosário afirmou

que considera as melho
rias fundamentais para
atender o crescimento dos
chamados pelo Disque 100,
número para denunciar a

violência contra menores.

.
"Em 2011, recebíamos 80

telefonemas por dia com

denúncias de abusos con

tra crianças e adolescentes.

Hoje, recebemos 1,2 mil

por dia no Disque 100. Só
estamos conseguindo aten
der a essa demanda por
que estamos fortalecendo

quem efetivamente vai ào
local conferi-la: as prefei
turas e os conselhos tutela

res", disse ela.
Para o ano que vem,

a meta é construir conse

lhos tutelares de referência
nas capitais antes da Copa
do Mundo, com recursos e

planta fornecidos pelo go
verno federal, em terrenos

cedidos pelas prefeituras.
"Esses conselhos são

espaços projetados para
acolher as crianças e suas

famílias. São espaços de

proteção, porque muita

gente pensa que Conselho
Tutelar é policia, mas não

é policia", explicou Angé
lica Goulart, da Secretariá
Nacional de Promoção dos
Direitos da Criança e do
Adolescente.

"
Muita gente pensa que
o Conselho Tutelar é a

polícia, mas não é.

Maria do Rosário.
ministra

Educação
Udesc aumenta recursos
para apoiar a pesquisa

A Universidade do Es

tado de Santa Catarina

(Udesc) vai duplicar dos
recursos do Programa de

Apoio à Pesquisa CPAP) em
2013. Será investido R$
1,8 milhão CR$ 900 mil da
Udesc .e o mesmo valor via

Fapesc) para financiar pro
jetos de grupos de pesquisa
emergentes ou consolidados
da universidade.

O Projeto PAP Externo

do Plano de Gestão 2012-

2016 da Udesc é inédito
no Brasil, pois apenas pro
fessores da universidade

poderão receber o recurso..

"É um fomento à pesquisa
com recursos que serão dis

ponibilizados diretamente
nas contas dos lideres dos

grupos de pesquisa. Isso traz
agilidade aos processos", ex
plica o vice-reitor, Marcus

Tomasi, destacando omeca
nismo de outorga direta.

De acordo com o pró
reitor de Pesquisa e Pós

Graduação, Alexandre

Reis, o próximo passo ago
ra é a conclusão da análise

jurídica da Fapesc com re

lação ao Termo de Coope
ração a ser firmado entre

as instituições. "Tão logo
a análise seja concluída
vamos chamar os grupos

para submissão das pro
postas na Fapesc", conclui
o pró-reitor de Pesquisa e

Pós-Graduação.
A Udesc já iniciou tra

tativas com o Conselho Na
cional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico
(CNPq) para que recursos

federais também sejam dis

ponibilizados para o PAP

Externo. Dessa forma, se

riam investidos R$ 5.4 mi

lhões sendo R$ 1,8 milhão
da Udesc e Fapesc e R$ 3,6
milhões do CNPq.
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Comunidades se unem

para atuar na prevenção
INTEGRAÇÃO
A participação ativa

de moradores nos

Conselhos ajuda a

polícia a combater

os crimes na região

Débora Remor

A os poucos o� Conselhos Co-
1"'\munitários de Segurança
(Conseg) das cidades da região se

reorganizam e tomam corpo. Em

Guaramirim, os novos integrantes
tomaram posse, na noite de quar
ta-feira. Na sexta-feira da semana

passada foi a vez de Schroeder

apresentar o grupo que retoma as

atividades, paradas há algum tem

po. Com a onda de conscientizá

ção, agora o desafio é refazer um

Conseg em Corupá, que há quase
quatro anos foi desarticulado.

Para a presidente da Associa

ção dos Conselhos Comunitários
de Segurança do Vale do Itapocu
(Aconseg), Karin Krause, o mo

mento é de' trabalhar nas comu

nidades. "Sabemos que não é pos
sível colocar. um policial em cada

esquina, por isso precisamos que
as pessoas de bem ajudem a fazer
uma cidade melhor"·, afirmou. As
novas diretorias vão trabalhar ago
ra para identificar as prioridades
de cada localidade e levar as rei-

LÚCIOSASSI

Cirineu da Silva (E) e Antônio de Souza integram o Conselho de Segurança

vindicações às autoridades. "Os

prefeitos também se mostram

favoráveis e abriram as portas
para as lideranças."

Ainda há preocupação em

relação a Corupá, onde não há

Conseg ativo. Policiais milita
res e civis estão conversando
com moradores e comerciantes

para sensibilizar a população
a se reorganizar. "Não adian
ta apressar as coisas e depois o
grupo não funcionar. O Conseg
tem que vir- do interesse da co-

Guaramirimtemmelhorias
A integração de comerciantes,

funcionários públicos, agriculto
res e educadores tomou possível
um Conseg abrangente, em Gua
ramirim. "Temos Um quadro de

pessoas comprometidas e interes
sadas no melhor para a cidade",
avaliou o presidente Paulo Antô
nio de Souza. O grupo tomou pos
se na noite de quarta-feira, mas
muito integrantes são movidos
pelas conquistas da atuação na

gestão passada.
O calçamento e a melhoria da

iluminação na região do cemi
tério foi um dos avanços citados

por Souza. "Vimos que o local fi
cava aberto à noite e era pouco
iluminado, dando margem para o

consumo de drogas e vandalismo.
Pressionamos e conseguimos um
resultado", 'comemora. A ilumi

nação na região do Avaí foi outra

contribuição destacada por Souza.
Para os próximos anos, os

conselheiros esperam maior par
ticipação da população em geral.
"Nosso projeto é queas câme
ras de vigilância das residências

possam ajudar ;:J. própria polícia
quando tiver registro de ocorrên
cias nas ruas. A comunidade pre
cisa fazer .denúncias e contribuir

para a segurança", diz e aponta
para problemas com drogas e

prostituição. "São a base para ou
tros crimes, como furtos, assaltos
e até homicídio."

munidade", explicou Karin. Ela
também está em tratativas com
diretores de escolas e antigosin
tegrantes do Conseg dos bairros
Barra do Rio Cerro e Rio Cerro,
que congregam também o Ja

raguá 84, Parque Malwee, Rio
da Luz e Garibaldi. "Mostramos

que a população precisa fazer a
sua parte"e assim poder reivin
dicar as melhorias", incentiva.

Segundo Karin, a diversida
de de entidades e setores da po

, pulação participando dos Con-

,

segs traz parceiros importantes
para o trabalho. "EmMassaran

duba, Guaramirim e Schroeder
temos 'essas novas diretorias
com grande abrangência geo
gráfica, o que dobra a atuação."
Mas ela alerta que os conselhos
não. devem ser usados como

trampolins políticos e que cada
integrante deve atuar como ci
dadão. Uma nova eleição do

Aconseg está marcada para o

mês que vem e todos os conse
lhos da região devem participar.

Schroeder quer viatura
Empossados na semana

passada, os 16 conselheiros
de Schroeder devem fazer a

primeira reunião em julho e

definir as prioridades para
,

a segurança na cidade. Mas
uma das reivindicações já
está definida, a- necessidade
de uma viatura para a PM.

"Assumimos com o com-

promisso de levar o trabalho
a sério. Vamos fazer duas
reuniões por mês, sendo que
uma delas será itinerante,
para levar o grupo aos bairros '

e escolas", convidou o presi
dente do Conseg Samuel Cor
rea. "Queremos receber idéias '

e sugestões, denúncias e pedi
dos de toda a comunidade."

AçãodaPM
Assaltantes 'presos
em Guaramirim

Dois homens e uma mulher fo
ram presos em Guaramirim na noite
de quarta-feita acusados de terem

cometido um assalto, numa residên
cia de Jaraguá do Sul naquela tarde.
O proprietário da Casa foi rendido

por dois assaltantes e ficou amarra-
, do enquanto a dupla roubava objetos
pessoais e o carro da vítima, aproxi
madamente às 15h. A Polícia Militar
foi acionada e iniciou as buscas.

O veículo foi visto quando se

guia em direção à Guaramirim, por
volta das 18h, e a PM cercou a en

trada da cidade. Os suspeitos aban
donaram o carro roubado e ten

taram fugir em outro veículo, um
Azerra, com placas de' São Paulo,
que dava cobertura. As três pessoas
detidas, dois homens e a esposa de
um deles, admitiram que levariam
o veículo para Joinville, porémne
garam ter participado do assalto. A
PM conseguiu recuperar os objetos
furtados e o veículo, que foram de
volvidos à vítima.

Jaraguá Sul

Motorista detido
por embriaguez
o motorista de um Escort foi

abordado 'quando transitava pela
Rua Bertha Weege, na madruga
da de ontem, depois que policiais

" militares suspeitaram de direção
perigosa. O condutor, de 34 anos,
realizou o teste de alcoolemia que
resultou eIl! 0,53 mg/L, configu
rando crime de trânsito. Encami
nhado a Delegacia de Polícia, o ho
mem não pagou fiança e foi levado
ao Presídio Regional. O veículo foi

apreendido e o motorista será mul
tado em R$ 1.915, além de respon
der por dirigir embriagado.

Pensão alimentícia

Foragido é pego no
Detran de Jaraguá

Um homem de 39 anos foi pre
so na manhã de ontem, em Jaraguá
do Sul, por falta de pagamento da

_pensão alimentícia pormais de três
meses. Ele estava com o mandado
de prisão em aberto desde final de
maio e tem outras passagens cri
minais por ameaça e lesão corporal
contramulher. O acusado estava no

Detran, resolverido pendências com
a carteira de habilitação, quando os

, _ agentes da polícia civil perceberam
" que ele era foragido. O homem foi

==��!:ttj��:t±tlil:t!il!_�_�*ll!IIll.fH ji'11 e[!IM�íH.JIi Ilidlãb J?resÍtMo Regional.

AS,REUNiÕeS SÃO ABERTAS À POPULAÇÃO
'E CO rrECEM � EZ POR JJ1ÊS�
• Guaramirim: primeira quarta-feira do mês, às 19h30,
no Quartel da Polícia Militar,

• Massaranduba: última terça-feira do mês, às 19h, na
Câmara de Vereadores

• Schroeder: primeira terça-feira do mês, às 19h30,
no CREAS" Centro

vt .
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O Alex é tudo pra mim

e ele que sempre me

deixa com autoestlrna
bem alta.

Rosangela Pereira da

Silva, mãe de Alex

É notável a evolução
que ele vem tendo a

cada competição e

esperamos que ele

continue.

Wander:iei Augusto
. Gessner, técnico

UN OS Sob os

olhares da família,
Alex (D) comemora
ao lado do irmão
Alan a conquista
de ontem, na Arena

Jaraguá

Paratleta é campeão na bocha
Lucas Pavin função locomotora grave,

nos quatro membros, não
apresentando força e co

ordenação' suficientes para
segurar e largar a bola e

usam a calha como disposi
tivo para lançar a bola) e na.
BC4 (no qual o participante
é capaz de movimentar e

deslocar a cadeira de rodas
e consegue competir sozi
nho). A competição contou
com 15 atletas, das cidades
de Jaraguá do Sul, Itajaí,

do na modalidade desde o

ano passado, quando ficou
com o terceiro lugar na Pa

trazer uma etapa do Cata-' ralímpiadas Escolares, rea

rinense para Jaraguá do lizadas em São Paulo. "Esta
Sul. o Alex prova que este mos muito felizes por ver o

resultado é fruto da sua de- resultado dos treinamentos

dicação nos treinos e esta- que estamos colocando em

mos muito felizes por ele", prática. É notável a evolução
afirmou a coordenadora de que ele vem tendo a cada

educação física da APAE, '

. competição e esperamos
Claudia Robertha Arrazão.. que ele continue nessa evo-

Com a ajuda do irmão· lução", disse o treinador.
Alan e do supervisor técnico Pela primeira vez assis
WanderleiAugusto Gessner, tindo a urn jogo de campe
o garoto treina três vezes por onato, Rosangela Pereira

semana e vem se destacan- da Silva, mãe de Alex, não

EXEMPLO DE SUPERAÇÃO Jaraguaense Alex Pereira de Carvalho se destaca no

Circuito Catarinense de Bocha Paralímpica, realizado ontem, na Arena Jaraguá

Em parceria com aAsso

ciação de Pais eAmigos
dos Excepcionais (APAE),
a Fundação Municipal de
Esportes e Turismo reali
zou ontem a segunda eta

pa do Circuito Catarinense

de Bocha Paralímpica. A
competição aconteceu na

Arena Jaraguá, onde foram
disputadas as categorias
BC3 (onde o atleta tem dis-

Joinville, Lages, e São José.
Graças ao projeto im

plantando em 2010 na

APAE jaraguaense, o mu

nicípio teve destaque no

evento. Isso porque o alu
no - e beneficiário do pro
grama de bolsa-atleta mu

nicipal - Alex Pereira de

Carvalho, de 20 anos, ter':'

minou a competição como

o grande campeão na BC3.
"Foi um diamuito especial,
porque era nosso sonho

escondeu o nervosismo e a

emoção de ver o filho parti
cipando do Catarinense. "É
urna sensação inexplicável.
Fiquei muito nervosa e com

o coração namão em assistir
ele ao vivo. OAlex é tudo pra
mim e ele que sempre me

deixa com autoestima bem

alta, além de ser urn exem

plo de vida pra todo mun

do", finalizou Rosangela.
Jaraguá foi representada

também porAlessandra Lu

.

cimere Kuster que, por deta

lhes, acabou sendo elimina
da ainda na fase de grupo.

o JOGO Alex acompanha uma jogada do atleta'
adversário; em esporte slrnltar à bocha convenci.onal·

FOCO Atleta orienta o calhelro, que fica de costas

para.arcaneha, Uma haste i�p�$jbn,a.a bola na jogada
COMEMORAÇÃO Apesar de toda a dificuldade matara,
paratleta. Alex vibra com uma bola bem colocada
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Futsal treina para fechar
bem a primeira fase

Arena Jaraguá, sob o comanda
do do técnico Sergio Lacerda.

"Esta rotina de jogos atrapa
lha um pouco na preparação do

.

time, mas temos um plantelmui
to bom no momento e estamos

focados nos próximos dois jogos,
mesmo sendo fora de casa, pois
é muito importante vencer para -

classificar bem e pegarmos uma
chave não muito difícil na próxi
ma fase", disse o alaAssis.

Já o treinador Lacerda proje-

tau esse próximo desafio contra

o Florianópolis. "É um jogo em

que a equipe deles precisa ven
cer para classificar. Então, vai
ser muito difícil. É importante
esquecer que estamos classifi-

.

cados para jogar com mais de

tranquilidade e procurar fazer
um bom jogo. Além disso, temos
quemanter a seriedade até o fim

para pontuar o máximo possí
vel", avaliou. O time jaraguaen
se está na quarta colocação da

Liga Futsal com 31 pontos, em
16 jogos. Já a equipe da capital é
o 150., com 17 pontos e o mesmo

número de partidas.

RESTAM DOIS Classificados à segunda fase, jaraguaenses se preparam para
os últimos dois compromissos desta etapa preliminar, ambos fora de casa-

Lucas Pavin e retorna aos treinos hoje, em
dois períodos, visando a partida

A pós vencer oTubarão por3 a contra o Florianópolis, amanhã,
�, de virada, na quarta-feira às zoh, noGinásio JuanManoel
(19), e alcançar a terceira vitória dos Santos, em Capivari de Bai
em três jogos pelo Campeonato xo, pela penúltima rodada da
Catarinense da Divisão Especial, primeira fase da competição.
o Jaraguá Futsal (CSM/Pré-Fa-

.

. Pela manhã, sob o coman-·

bricar/Mannes/Hl.S Ferragens/ do do preparador físico Mauro

FME) volta as suas atenções Sandri, os jogadores realizam

para a LigaNacional. um treino na academia Espa-
Devido amaratona de jogos, ço Maior. No período da tarde,

o elenco ganhou folga ontem os ·atletas treinam com bola na

BETOCOSTA

TREINANDO Jaraguá Futsal aproveita os jogos do Campeonato Catarinense para dar ritmo a alguns atletas do elenco, como Lê

Tiro esportivo
Jaraguenses se dividem em duas competições estaduais
o tiro esportivo.de Jaraguá

do Sul disputa duas. competi
ções no fim de semana. Em Blu

menau, trinta atiradores, sendo
seis deles beneficiários de bolsa
atleta, participam da sétima eta-

pa do Campeonato Catarinense
de Carabina Apoiada, que ocor
re no sábado e domingo (22
e 23), nos estandes do Clube
Concórdia. Já os estandes do
Clube Atlético Baependi e da

Associação Esportiva e Recrea- ses na disputa, sendo três deles
tiva Vieirense sediam no sába- beneficiários de bolsa-atleta. A
do, a terceira etapa do Estadu'al competição será dividida nas

de Carabina Livre e a Sa etapa categorias carabina deitado, no
do Brasileiro On-linec-que con- Baependi, e carabina apoiado,
tará com oito atletas jaraguaen-u: aílpNléirensB.!': : .: r ti q i. i i . ,:

�.

Bocha

Baependi/FME
emChapecó

Cinco atletas da bocha mas

culina de Jaraguá do Sul dispu
tam neste fim de semana (dias
21 à 23) o Campeonato Cata

rinense de Trios, na categoria
'vollo'. Comandada por Carlos

Américo, a equipe Baependi/
FME representa. o município
na competição que serve como

preparação aos Jasc e acontece

em Chapecó, no Country Club.

Xadrez

Jaraguaenses
em Blumenau

Com o apoio da FME, o Clu
be de Xadrez Jaraguá (CXJa)
terá vinte e cinco enxadristas,
entre eles seis beneficiários de

bolsa-atleta, disputando no

sábado (22) a quarta etapa do
Circuito Catarinense de Xadrez

Rápido, que acontece em Blu

menau, envolvendo atletas a

partir dos io anos. Os jogadores
serão acompanhados pela téc
nica e atleta Karina Kanzler.

Vôlei de Praia

Cinco duplas
em circuito

Cinco duplas masculinas de
vôlei de praia de Jaraguá do Sul

participam no sábado, dia 22, da

primeira etapa do Circuito Join
vilense da modalidade. A com

petição acontece nas quadras
da SER Tigre. Os atletas serão

acompanhados pelo técnico Ce
zar de Oliveira, se preparando
para representar omunicípio nas
disputas dos Jase e Joguinhos.

Duatlo

Inscrições
são gratuitas

Estão abertas as inscrições
gratuitas para a terceira edição
do Duatlo de Jaraguá do Sul. O
evento acontece em 21 de julho,
a partir das 7h30, no Parque
Malwee. O percurso de corrida
será de 4 km, ao redor da lagoa
principal. A prova de canoagem
(duck). terá 1 km, também na

lagoa principal.. Outras infor

mações em eventosuafmejara
guadosuLcom.br.
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Paulinho pode desfalcar
GOL E PASSE Camisa 10 se destaca e

comanda vitória brasileira por 2 a O

�lassi:ficada às semi
Unais da Copa das

Confederações depois de
vencer o México, a Sele

ção Brasileira poderá ter

um desfalque importante.
para o duelo.contra a Itália,
amanhã, às 16h, na' Fonte
Nova, em Salvador.

O volante Paulinho, com
dores no tornozelo esquerdo,

.

será avaliado pela comissão
técnica até o dia da partida
e a saída do jogador no clás
sico não é descartada.

"Ele teve uma entorse

no tornozelo esquerdo e

acordou dolorido, inchado.
Não fará exame de imagem,
pois não tem necessidade.
Será acompanhado dentro
do possível e vamos deter
minar perto do jogo se ele

,

.poderá atuar", afirmou o

médico José Luiz Runco.

O confronto diante dos
italianos servirá para 'de
finir a liderança do Grupo
A . da competição. Desta

forma, a ideia da comissão
técnica comandada por
Luiz Felipe Scolari é não

forçar nenhumjogador, já
pensando na semifinal da
competição.

Paulinho, em virtude
das dores, é o primeiro da
lista dos possíveis poupa
dos para o compromisso
contra os tetracampeões
mundiais. Enquanto o jo
gador do Corinthians ain
da é tratado como dúvida,
David Luiz que preocu
pou Felipão após um duro

choque com Thiago Silva,
no qual deixou o grama
do com o nariz sangrando
muito, não 'deve ser pro
blema para o treinador.

•

oume
RAFAEL R1BEIROICBF

DÚVIDA Volante Paulinho sente o tornozelo esquerdo e pode desfalcar a Seleção Brasileira contra a Itália

GrupoB
.

.

Espanhamassacra. Uruguai sobrevive
A Espanha não tomou

conhecimento do Tai
ti ontem, no Maracanã, ,e
goleou por 10 a o o time'
amador da Oceania. O re

sultado praticamente as

segurou a classificação da
Fúria no Grupo B da Copa
das Confederações. Os

gols foram marcados por
Fernando Torres (quatro
vezes), David Villa (três
vezes), David Silva (dois
vezes) e Juan Mata.

No outro jogo do grupo,
na Fonte Nova, o Uruguai
venceu a Nigéria por 2 a 1.

Lugano e Forlán - em seu

centésimo jogo pela seleção
nacional - marcaram para
a Celeste, que ficou perto
da vaga na semifinal. Na

última rodada, enfrenta o

eliminado Taiti. Já a Nigé
ria, que descontou com Obi

Mikel, terá que passar pela
Espanha para se classificar.

FAIR PlAV Placar a parte, goleiros Roche, da Espanha, e Reina, do Jlaiti; connatemlaam

COPA DAS CONFEDERAÇÕES
'Grupo A

Grupo B

Últimos resultados:

20/6
Espanha 10xO Taiti

Nigéria 1x2 Uruguai

Próximos jogos:

22/6
16h - Japão x México

16h - Itália x Brasil

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO • TlJRNO

4° Fluminense

5° Cruzeiro

6° São Paulo

l"Gremio
8° Bahia

gOVasco

10° Criciúma

11° Internacional

12° Portuguesa
13° Ccrínthlans

14° Flamengo
15° Atlético-PR

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

6"RODADA

6/7
18h30· Flamengo x Coritiba

.

18h30 - Atlético-MG x Crícíúrna
21h - Portuguesa x Cruzeiro

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

1.6h -Goíás x Vitória
18h30 - Botafogo x Fluminense
18h30 - Náutico x Ponte Preta
18h30 - Atlético-PR x Grêmio

Classificados para a Ubertadores

r"��7�B�!fflii§i,;'·i .•@!,.i.ij,j'6ii•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP24
PUBUCIDADE SEXTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2013www.ocponline.com.br

(

r

I
l'
I

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma entidade sem fins
lucrativos, fundada- em 14 de setembro de 1998, com sua

Comunidade Terapêutica focalizada na Estrada Geral Aurora, bairro
Rio Cerro II, no município de Jaraquá do Sul, se,
o maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar, prevenir,
reabilitare ressocializar o dependente de álcool e outras drogas, bem
como orientar os familiares em particular e a socieda<;le em geral.
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