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Política

Orçamento emanálise
Assembleia Legislativa realiza audiência,
hoje, em Jaraguá do Sul para definir as
prioridades da região que serão levadas
pelos deputados aogovemo do Estado.
PATRICIA MORAES, PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7

Somos médico".
. E 1$50 faz tona a diferença.

Liga Futsal
Jaraguá em terceiro
Com a boa vitória sobre Cascavel,
por 5 a 3, fora de casa, o Jaraguá Futsal
assegurou a terceiramelhor campanha.
da fase classificatória.
PÁGINA 22
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Monsoi

49 Anos.
Sua Felicidade,

Nossa Inspiração.
Há mais,(f ió ãõõS'ê 1a

.

�a do Sul

47 2106�2200

Samae volta a cobrar
.

.

pelo antigo sistema
. .

ACORDO Cálculo do consumo de água nos condomínios de Jaraguá do Sul retorna à
forma anterior. As faturas referentes a julho serão recalculadas. Ministério Público deu prazo

de seis meses para a autarquia' apresentar um novo plano tarifário. PÁGINA 19
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GILMAR DE OLIVEIRA
• Psicoterapeuta'

I,

Moral em casa;
ética, na' escola!

,
,
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"l Tejo como muito grave um fato constatado em aulas
V e palestras para educadores: nossos educadores não
sabem diferenciar a: moral da ética e, nesta confusão de

papeis, leva-se a crer e até gostar que as escolas ensinem
valores morais a nossos filhos. Isto é um perigoso vene
no social, pois a escola, ao "ensinar valores", doutrina o

"CERTO" e o "ERRADO" na cabeça dos alunos. Certo ou
errado para quem? .

A família tem Q DIREITO de repassar seus valores aos
filhos. Escola tem o DEVER de ensinar VALORES ÉTI
COS. Amoralmuda de casa para casa. Muitas vezes e, in

felizmente, no Brasil amaioria desses valores é desastro
sa: machismo, o tal "jeitinho", preconceitos e distorções
fazem parte do arsenal familiar. Mas é direito de cada
família. A escola ensina a pensar tais valores, a compará
los com a Ética. Isso formará um novo cidadão que, se for

preciso, corrigirá sua postura.
É o pai e a mãe os que devem-dizer que roubar é "feio,

pecado e errado". Éa escola que diz que roubar é crime e'

quais as consequências sociais; ao invés de doutrinar alu
nos, ensina-se a pensar.

Amoral muda com o tempo:' o que é "feio" hoje, ama
nhã é aceito, ou as mulheres e negros jamais teriam direi
tos iguais. Já a Ética tem princípios eternos: respeito, tole
rância, solidariedade, justiça, igualdade, equilíbrio, razão ...

Um país melhor começa pela correção desse fator:

passar a priorizàr a ÉTICA a partir da escola. Ali se muda'
uma nação, se forma o equilíbrio das famOias futuras.
Basta um plano pedagógico ético, um regimento rigido a

ser cumprido e professores dispostos a perceber a dife

rença entre o pessoal e o profissional. Ensinar a pensar
sim, adestrar, jamais!
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COTIDIANO
Paraparticipardesta seção envie suasfotos e sugestões

para Gredacao@ocoiTeiodopovo.com.br

'=

137 anos de Jaraguá
Inscrições para o
desfile estão abertas

O regulamento e a ficha de inscrição para as entidades que
desejam desfilar no ato cívico dos 137 anos de Jaraguá do Sul
estão à disposição dos interessados no site culturajaragua
dosul.com.br. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de

junho. O desfile será realizado nó dia 25 de julho, às 9 horas,
naAvenida Getúlio Vargas. Podem participar instituições mi
litares, filantrópicas! ligadas amovimentos culturais e de lazer
organizados, instituições sociais, educativas e esportivas, além
de órgãos públicos municipais e estaduais.No ano passado, o
desfile foi cancelado devido à chuva.

A cabei de ler uma frase interes
l"\sante. A frase estava num livro

religioso•.. Dizia assim: - "O maior
homicida dos dias de hoje é o té
dio". Namosca! De fato, para quem
tem olhos de ver e ouvidos de ouvir,
o tédio está arrasando multidões.
O curioso é que as pessoas pen
sam que o tédio lhes vem de fora,
dos outros. Engano: O tédio vem

dos olhos da pessoa, vem dos seus

suspiros equivocados, vem de suas

vísceras, jamais vem de fora. Sen
tir o tédio como vindo de fora é um
modo de escaparmos da culpa, da
responsabilidade. Melhor então é
achar um culpado: o cônjuge, o tra
balho, a rotina, avida, enfim ...

Aliás, lendo a tal frase - Omaior
homicida dos dias de hoje é o tédio
- elame fez lembrar de outra frase,

COMENTÁRIO

. Apaixone-se!

lUIZ CARLOS PRATES

aqui já citada do jornalista Arthur
da Távola: -"Quem tem vida inte
rior não sofre de solidão". Perfeito,
Vale para o tédio. As pessoas nun
ca consumiram tantos ansiolíti
cos e drogas legais e ilegais como

hoje. E por quê? Vidas vazias. São
pessoas consumistas como o Natal
mas vazias como um porongo ...

Os arvoados (é arvoados mes

mo) pensam que usando roupas
caras, dirigindo carrões, consu

mindo novidades tecnológicas,
andando em festas, baladas, isso e

mais aquilo vão ser felizes. De jeito
nenhum. O que nos enfeitapor fora
não nos preenche por dentro. Ou
as pessoas de fato não enxergam

aquele tal palmo diante do nariz
ou se fazem de desentendidas para
não assumir a responsabilidade
por suas vídinhas de araque. Essas

pessoas se fazem de sonsas mas sa
bemmuito bem que suas vidas não
valem nada, sabem direitinho.

.

Dia destes ouvi um sujeito di
zer que o sonho dele é uma casa

de frente para o mar e ele ficar o
dia todo olhando o horizonte do
oceano ... Credo, que horror, não
há nadamais tedioso que o mar ...

Aos entediados, um conselho:
para acabar com o tédio apaixo
nem-se! Por um trabalho, é claro.
Santo remédio.

serpelo "judiciário", alguém tem que fazê-ia.Amulher tem
que achar alguémmi família que se disponha a "conversar"
com o covarde. Ou achar alguém de fora para isso. Não é
difícil... Impune e faceiro o "lixo humano" não pode ficar.

.• Japão
Voltei a ser repórter. Estou acompanhando a-comi

tiva do governo do estado ao Japão para vender a nos
sa carne de porco aos japoneses. Nosso jornalismo do
SBTjSC cada diamais forte, não paramos mais, estamos
em todas e tudo para justificar a audiência que nos dis

tingue e nos faz crescer todos os dias. Obrigado, Santa
.

Catarina. Arigatô!

• Falta dizer
Estou cansado de ouvir paspalhões erguer a voz con

tra a redução da maioridade penal, eles querem que os

bandidos de menor idade sejam "reeducados". Fazem
melhor levando os bandidos para casa, para ficar junto
às "maninhas" da família... E outra coisa: por que é que
não há um único boca-aberta em Brasília para propor
"paternidade responsável", quem faz filhos que respon
da por eles em tudo, caso contrário, ferro e cana! Ou

ainda, controle de natalidade, só poderá ter filhos quem
puder responder por eles, em tudo. Do jeito que está,
fica fácil para os irresponsáveis da paternidade e os ban

. didos de calça-curta ...

• Elas
Acabei de ouvir na Voz do Brasil que a Lei Maria da

Penha, para proteger a mulher da 'violência de vagabun
dos, não produziu nenhum efeito, pelo contrário, os crimes
recrudesceraín. Bom, uma das razões é o machismo dos
tribunais ... E a primeira de todas as razões é a covardia dos
''lixos humanos", chamados de homens, que se valem da

força física para surrar asmulheres. Em caras do tamanho
deles eles não batem. Se a justiça não é feita como devia

LÚCIOSASSI

DO CAMINHO"
,Mais um registro de fio telefônico caído dos 'postes de Jaraguá do
Sul. Desta vez o cabeamento atrapalhou os motoristas que passavam
pela Rua Venâncio da Silva Porto, na Vila Lenzi. Para ajudar a facilitar a
visualização do fio, um cidadão teve a boa ideia de amarrar lima sacola.
Para essas ocorrências, o morador pode ajudar a reclamar ligando para
as empresas responsáveis: 10314 (OI), 10325 (GVT) e 10321 (Embratel).

Paralisia infantil

Vacinação segue
até sexta-feira

A campanha de vacinação
contra a paralisia infantil segue
até a próxima sexta-feira nos

postos da região. O público alvo
são crianças de seis meses até
menores de cinco anos. Os pais
que ainda não levaram os filhos

para se proteger da poliomielite,
devem procurar as unidades de
saúde mais próximas. Jaraguá
do Sul está abaixo .da meta pre
vista. Até sexta-feira foram va

cinadas 8.771 crianças (95,94%
do total de crianças com a faixa

etária), enquanto que a meta

era vacinar 9.142 crianças.
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CHARGE

(47) 3373-6970
Rua Jorge CzemieWitz, 907 - Czemiewicz I Jafaguá do Sul- se

Fale conosco

EDITORIAL

Acijs e norteadora
das açõespropositivas

g
�jl

A Associação Comercial e Industrial de

fiJaraguá do Sul (Acijs) celebra o ju
bileu de 75 anos. Entidade de referêricia

para o setor produtivo jaraguaense, com o

passar dos anos, aAcijs se tornou também

porta voz das demandas de outros setores
.

importantes para o desenvolvimento do

município.
Sem perder o foco dos 'seus associa

dos, a Acijs abriu o plenário para cobrar

pressa para ii duplicação da BR-280, de
bater melhorias para a saúde, estimular
ações voltadas para a educação profissio
nalizante e também estar atenta às esco
lhas políticas. Não dá para esquecer que
asmobilizações contrárias ao aumento do
número de vereadores discutido em 2010

e que iria trazermais custeis para o erário

público partiram da Acijs. Da mesma for
ma surge dessa entidade a sugestão aos

partidos estaremm� unidos na necessi-

dade do município ter um representante
político de peso no Congresso Nacional.

A cada ano de eleição para deputados
e senadores, vem da Acijs essa atenção
de haver um bom senso entre as siglas
para definir poucos candidatos para que
tenham condições de receber os votos

necessários para representar Jaraguá do
Sul e região na busca de verbas para os

(
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ARTEFATOS DE CIMENTO FJ

/_: . · -'ento produzidos
Artefatos d� �"de alta qualidade
com materiaiS -_._.�-

"
Muitas das melhorias conquistadas
pelo município surgiram na Acijs.

investimentos necessários.

.
Muitas das melhorias conquistadas

pelo município para ajudar no atendi
mento à população surgiram da mobili

zação dos empresários. AAcijs norteia as

ações propositivas à comunidade.

(41) 327.3.5528 f (47) 3371..9438
Rua Bertha Weege, 2450 - JaraglJá 99 I Jaraguá do Sul .. se

"LOTERIAS.
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04773
1 º 53.317 1.300.000,00
2º 32.543 100.000,00
3º 28.994 40.000,00
4º 36.303 20.000,00
5º 00.486 13.876,00

QUINA
SORTEIO N' 3220
15 - 48 - 59. - 69 . 76

LOTOMANIA
SORTEIO N' 1359
02 - 09 . 1 o . 25 - 28
33 - 38 . 40 - 46 - 53
60 • 61 - 68 - 75 - 76
77 - 83 - 91 - 93 - 99

MEGA SENA
SORTEIO N' 1505
01 - 02 - 06 - 09 . 16 - 32

DUPLA SENA
SORTEIO N° 1187
Primeiro Sorteio
12 • 13 • 30 - 33 - 38 • 43
Segundo Sorteio
16 - 19 - 21 - 25 - 31 - 40

ERRATA-
• Diferente do que foi publicado
nessa sessão, na edição do úl
timo final de semana, o nome

correto do presidente da Or
dem dos Advogados do Bra
sil (OAB) em Jaraguá do Sul
é Romeo Piazera Júnior.

• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Srhalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e PatriciaMoraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.br'Assinaturas:,2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9149-9771' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 9161

DESDE 1919 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul: SC Impressão: Gráfica eEditora Correio do Povo Ltda

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

(i"'!/,, O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle Q informoção. Passe estejornalpara outro leitor.

NOTADEAGRADEC�NTO
A família deCarmen Tereza Donini agradece a cada um dos pê

sames, apoio, conforto, carinho e solidariedade recebidos neste momento de imen
sa perda da companheira, mãe e amiga. Agradece ao médico Dr. Amaro Ximenez

Júnior e aos demais médicos que o auxiliaram pela prontidão e profissionalismo,
cuidados e acompanhamento a ela dedicados assim como também à equipe, enfer
meiros e atendentes do Hospital e Maternidade São José. Agradece a especial ceri
mônia realizada pelo Padre Beto e as orações da Pastoral daConsolação e Esperança.

Pedro Donini, Cláudia e Cristiane Donini.

"Sefossepossível observar claramente omilagre
de uma únicaflor, toda a nossa vida se transformaria". BUDA

,.

CONVITE PARAMISSA DE SETIMO DIA
Gostaríamos de participar a todos a celebração da Missa pela passagem de séti

mo dia do falecimento deCarmen Tereza Donini a ser realizada na
Igreja Nossa Senhora das Graças, na Barra do Rio Cerro, nesta quinta-feira, dia 27, às

19 horas. A família enlutada desde já agradece pela solidariedade e apoio dedicados.
Pedro Donini, Cláudia e Cristiane Donini.

No Japão, o estigma de ter falhado

persegue a pessoa pelo resto da
vida. No Brasil, avida segue.

O Brasil é um dos dez

países que vão revolucionar

o empreendedorismo. Há
muitos jovens aqui.
Phil Líbin, cofundador e presidente
executivo da Evern.ote, empresa
americana que desenvolve aplicativo
de armazenamento de documentos.
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JUBILEU DE CONQUISTAS
PA A COMUNIDADE

WILLIAM FRlTZKE

CELEBRAÇÃO
Associação Empresarial de Jaraguá do Sul (Acijs) completa 75 anos e homenageia ex-dirigentes e empresas

Estimular o empreendedorismo com responsabilidade
social, Ao completar 75 anos de

história, a Associação Empre
sarial de Jaraguá do Sul (Aci
js) continua com essas metas

no horizonte, mas abre espaço
para acrescentar a inovação ao

cenário, com abertura de novos

canais de comunicação entre os

associados.
A celebração da entidade

reuniu pessoas que contribuíram.
para as inúmeras conquistas
no meio empresarial .e comu

nitário. Foram homenageados
todos os presidentes da asso

ciação, iniciada em 1938 sob a

liderança de Waldemar Grubba
e Arthur Breithaupt, empresas
com mais de 75 anos de história
e veículos de comunicação de
toda a região.

"A história da cidade se mis
tura com a da Acijs, sempre
atuando diante dos desafios de
cada momento. Foi a partir do
empreendedorismo que omuni

cípio cresceu e se desenvolveu",
declarou a presidente, Monika
Hufenüssler Conrads.

Atualmente com mais de 1,3
mil associados, a entidade se des
taca pela força do associativismo.
As lutas cercam principalmente

questões empresanais, mas se

estendem em busca da represen
tatividade política em atenção às
demandas sociais.

"Estamos sempre juntos
com a entidade, que busca me

lhorar também a vida dos traba
lhadores. São grandes parceiros
de Jaraguá do Sul no apóio a

cultura, esporte, saúde com su

porte aos hospitais, e atuam na

busca de projetos de infraestru
tura para a região"; destacou o

prefeito, Dieter Janssen.
De olho nos próximos 75

anos, Monika destacou a ne

cessidade de trabalhar no mu

nicípio a demanda por recursos
humanos e geração de conhe
cimento dentro das empresas,
apontados como fatores essen
ciais para o desenvolvimento
dentro da sociedade atual.

AAcijs prepara o lançamento
de novos canais de comunicação
com os associados e comunida
de. "Estamos com um novo site,
em breve estaremos também
nas redes sociais", anunciou a

presidente. Na agenda também
está a publicação de um livro
ilustrado, edição de documen
tário e mostra fotográfica com

fatos importantes da trajetória
da entidade.

Na foto acima, os representantes da empresas
associadas com mais de 75 anos de história, q-ue
foram homenageadas. A presidente' da Acijs, Monika
Conrads (abaixo), destacou a essência empreendedora
dos jaraguaenses no desenvolvimento do município

EDUARpO MONTECINO

"
Em�toda a história, todos os

presidentes foram bons, atendendo
a demanda de cada momento. A

Associação hoje é muito forte

porque somos um conjunto variado

que olha com conhecimento de

causa em todas as questões.

Vicente Donlnl, Presidente
do Conselho da Marlsol ti
ex�Pl'e$ldente do Aclja

É uma honra participar dessa
história. O empreendedorismo
e associativismo são marcas

dessa entidade que é modelo de

sucesso nacional.

Nelson Luiz Pereli'u, diretor
dê () Correio do 'Povo

"
A entidade tem papel fundamental
na evolução de Jaraguá do Sul.

No aprimoramerito e crescimento

de muitos negócios, todos os

associados são beneficiados pelos

serviC(os. É um grande motor para o

desenvolvimento da cidade.

.

-Paulo Chiodini, empresário
dirigente da Rede de Postos Mime
e ex-Presidente da Acijs
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EMPRESAS COMmsTÓRIA
Dentro de Jaraguá do Sul, a cami

nhada de muitos empreendedores se

mistura à fundaçãó da Associação Em

presarial. No aniversário da entidade,
nove empresas com mais de 75 anos re

ceberam destaque.
Com 94 anos de fundação, a Gráfica

e Editora O Correio do Povo estava en

tre os homenageados. "Temos o privi
légio desei o jornal que acompanhou a

associação, noticiando desde o seu sur

gimento, registrando toda a história",
destacou o diretor, Nelson Luiz Pereira.

Também foram lembradas aFirmaWe

ege (Malhas Malwee), Clube Atlético Bae
pendi, Hospital São José, Colégio Evangélico
Jaraguá, Marcatto Indústria de Acessórios,
RBSjA Notícia, Duas Rodas Industrial, e

Comércio e Indústria Breíthaupt,

Roberto Breithaupt, Rede Breithaupt

Leopoldo Fenner, Colégio Evangélico Jaraguá

BrunoWatté,/dO�GrUpo RBS

. Rodolfo Francisco Hufenüssler, Duas Rodas

Nelson Pereira, diretor de O Correio do Povo, recebe a
homenagem de Monika Conrads e Roberto Breithaupt

Maicon Salai, Clube Atlético Baependi

Mauricio Souto.Maior, Hospital São José

. Gilberto Marcatto, Marcatto Chapéus

Wilmar Raboch, FirmaWéege (Malhas Malwee)

• 1938 . Com o objetivo de dar maior

peso político às reivindicações da
comunidade, no dia 22 de junho é
fundada a Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul, sob a

liderança de Walqemar Grubba e

Arthur Breithaupt..

• 1942 - Desde sua fundação, a Acijs
mantém reuniões esporádicas. Neste
ano, inicia um período de dificuldades,
que deixa a associação inativa por
mais de dois anos.

• 1950 - Análise e aprovação dos
Estatutos da FI ESC.

• 1962 - Em dezembro, a Acijs inicia
uma nova fase de sua história com a

reabertura da sede, localizada na Rua
Marechal Floriano Peixoto.

• 1966 - Nesta gestão a entidade
· firmou convênio com o Senai,
buscou a ampliação da atuação
da agência do Banco do Brasil e a

melhoria do fornecimento de energia
elétrica pela Celesc.

• 1967 - A Associação foi transferida

para O' Edifício Bernardino, na Rua

Marechal Deodoro, ocupando,
posteriormente instalações próprias
no Centro Empresarial de Jaraguá.

'·1976 - Neste ano formou-se a junta
médica em Jaraguá, para os exames

aos candidatos à_obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação, além da

überação, por meio do governo do
Estado, de uma verba especial de
quinhentos mil cruzeiros para o início
das obras da sede.própria da Faculdade
de Estudos Sociais de Jaraguá.

• 1979 - lriiciam os primeiros debates
para a construção de uma sede

própria da Acijs em conjunto com os

sindicatos patronais. Em novembro,
o governador e secretário de obras
assinariam, em Jaraguá, contrato para
a pavimentação da SC-30l.

·19� - Construída a primeira sede do

Cejas, no dia 25 de maio.

• 1984 - Discussões €m torno da

elaboração do Plano Diretor e da

construção de uma "Casa de Cultura",
em Jaraguá, monopolizariam as

· atenções dos empresários nas

reuniões do primeiro trimestre.
Alguns. meses depois foi anunciada a

concessão, pela Prefeitura, de verba de

CR$ 12 milhões para a construção da
Casa da Cultura da Sociedade Cultura
Artística (Scar), fundada em 1956.

·1984- Foi oficializada a doação de
.

um. terreno para a construção do.
quartel da Polícia Militar.

• 1985 - Em agosto;o prefeito Durval
-

Vasel participaria de reunião da diretoria
e anunciaria a construção de um parque
de .exposições em Jaraguá do Sul.

• 1986 - A entidade eniirenta as
,

OCP4eS
www.ocponline.com.br

turbulências do Plano Cruzado.
A diretoria decide publicar
Boletim Especial orientando os

associados quanto às mudanças
no cenário econômico.

• 1990 - Em fevereiro, a entidade
passa a contar com o seu primeiro
microcomputador, auxiliando na

elaboração de cadastros e na

organização de dados estatísticos que
a entidade repassa aos associados.
Em maio, é inaugurada a nova agência
dos Correios e Telégrafos em Jaraguá,
reivindicação pela qual a Associação
manteve cansativas negociações.

• 1993 - É constituído o primeiro
Núcleo Setorial da Acijs, com
a formalização do Núcleo de
Marceneiros. Foi instalado o segundo
núcleo, de panificadores. No decorrer
dos meses seguintes seriam
encaminhados novos núcleos, num total
de sete, previstos áté o final do ano.

• 1997 - O ano termina com o registro
de forte expansão no número de

empresas inscritas no escritório da
Junta Comercial: foram criadas 569
novas empresas, 311 no comércio,
31 na indústria e 227 no setor de
serviços, com a média mensal de 47
novos estabelecimentos empresariais.

• 1998 - Em março, a Acijs anuncia que
irá prestar total apoio à construção
do Centro Cultural da Scar. Os

empresários se mobilizaram em

promover a dedução de até 4% do

Imposto de Renda devido (pessoa
física) e 6% (pessoa jurídica) ao
projeto da Scar, devidamente inscrito e

beneficiado pela lei Rouànet.

• 2001 - É inaugurado o novo prédio
do Cejas, localizada na Rua Jorge
Czerniewicz, cujas obras seriam feitas
de forma acelerada, triplicando a área

disponível para o acolhimento das
entidades.

.

• 2002 - Acijs firma convênio com

Unerj e Universidade Federal de Santa
Catariria para a realização de um curso

de qualificação e de aperfeiçoamento
do empresariado. O MBA em

.

Gestão contou com a participação
de professores da Califórnia State

University, reunindo 50 empresários e

se desenvolveu ao longo de 18meses.

• 2003 - Nodia 20 de dezembro é .

inaugurado o Centro Politécnico Geraldo

Werninghaus, antiga reivindicação da .

Associação, que, por mais de dez anos,
desenvolveu grande campanha para sua

instalação em Jaraguá. .

• 2007 - Graças aos resultados

alcançados em Jaraguá do Sul, a
atividade em favor do associativismo
também alcançou dimensão
internacional e a entidade é anfitriã de
encontro que reuniu representantes de
seis países interessados em conhecer
a experiência dos Núcleos Setoriais ..

Fonte: Acijs
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Mais� debate sobre o Orçamento
A Assembleia Legislativa realiza hoje,
.1"\.às 9h30, na Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul, debate que visa apon
tar as prioridades da região. As demandas
serão incluídas à Lei de Diretrizes Orça
mentárias (LDO) e à Lei do Orçamento
Anual (LOA) pelo Poder Executivo ou por
meio de emendas parlamentares, mas não
de maneira impositiva, ou seja, não são
de execução obrigatória. O encontro será
comandado pela Comissão de Finanças

e terá a participação do deputado Carlos
Chiodini (PMDB), prefeitos, vereadores e

integrantes da Secretaria Regional. A au

diência acontece em meio a um clima de

insatisfação geral das autoridades locais e

até uma certa desconfiança, diga-se, jus
tificada. Das três prioridades. apontadas
na audiência do ano passado, nenhuma
foi atendida pelo governo do Estado até

agora, por isso, devem ser reapresenta
das. São elas; a duplicação e construção de

ponte, elevado e passarela na BR-280, li
gando Jaraguá do Sul a Guaramirim e Ro
dovia do Arroz, o asfaltamento da SC-413,
trechoMassaranduba, LuisAlves e Blume
nau e ainda apoio financeiro aos hospitais
da região. No Congresso Nacional, há uma
tentativa de tomar o Orçamento impositi
vo. "Este é o correto, porque os deputados
fazem todo um trabalho, mas não podem
obrigar o Executivo a realizar as priorida
des levantadas", defende Chiodini

Tarifa 'pode cair novamente
Ninguém fala oficialmente sobre o assunto por enquan

to, mas o prefeito Dieter Janssen (PP) já encomendou estu
dos sobre a possibilidade de uma nova queda nos preços das
tarifas de ônibus. O anúncio ainda deve demorar algumas
semanas para acontecer. Primeiro porque Dieter aguarda
posicionamento do governo federal sobre novas medidas
de desoneração, além das já confirmadas no início do mês.
Segundo porque a própria Prefeitura pode abrir mão de re
ceita, como o ISS, para baratear os custos, mas antes é ne
cessário apontar o impacto e o reflexo da medida.

LÚCIOSASSI

. Queda de
braço à vista

Moradores do Bairro

Jaraguá Esquerdo se orga
nizam contra a construção
de um abrigo para meno

res na localidade. Eles que
rem a ampliação da área
de lazer. Uma comissão foi
formada para levar a rei

vindicação para secretária
de Assistência Social, Na
tália Petry (PMDI3).

Eleição no PT
,

Com o processo de elei

ção do diretório se aproxi
mando, o PT de Jaraguá do
Sul intensifica as negocia
ções internas para chegar em
novembro com um possível
acordo, evitando desgaste.
Por enquanto, dois candida
tos à presidência já se apre
sentaram, José dos Santos, o
Zé Padre, e Marcel Salomon.
Ambos estariam dispostos a

buscar o consenso.

Estudo entregue
Promotor domeio-ambiente, Alexandre Schmitt dos Santos (E),

agradece ao secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável,
Paulo Bornhausen (PSD), pela entrega do estudo aerofotogramétrico,

.

que traz imagens espaciais de todas as cidades do Estado. Com ele,
será possível aumentar a capacidade de prevenção contra desastres.

EDUARDO MONTECINO

Pressão na Câmara
Duas medidas colocadas no fomo pelos vereadores

podem voltar para geladeira após a onda de protestos.
A mais polêmica é a reapresentação da proposta que
aumenta de 11 para 19 o número de vagas na Câmara.
A outra, a intenção de construir uma sede nova. Quem

.

frequenta o Legislativo sabe que o espaço atual não
atende as necessidades. O problema é que o custo, só
com o terreno algo ao redor de R$ 3 milhões; parece
algo exorbitante para população. Uma manifestação
está marcada para esta quinta-feira, às 18h na Câmara.

Partilha avaliada
Eleito com votos em mais de 60 municípios ca

tarinenses, o deputado Carlos Chiodini (PMDB)
ainda não definiu como fará a partilha dos R$ 3
milhões que cada parlamentar terá direito a repas
sar através de emenda. Mas garante que todos os

municípios da: região serão atendidos também dire
tamente pelo governo. A expectativa é que Jaraguá
do Sul receba R$ 5 milhões do Fundo criado pelo
governador Raimundo Colombo (PSD).

TERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2013
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Encontro com líderes da região e o

secretário de Segurança do Estado,
César Grubba, agendado pelo

deputado Carlos Chiodini através de
requerimento do vereador Arlindo
Rincos (PP'), foi remarcado para

quarta-feira. Na terça à noite, Grubba
participa de solenidade na Acijs.

• • •

Da reunião com Grubba participa
também o presidente do IGP do
Estado, Rodrigo Tasso. Ele ainda

aguarda doação de um terreno pelo
município para construção de uma

nova estrutura em Jaraguá do Sul.
A hora é agora. Caso demors
em oficializar a doação, a

Prefeitura pode perder a obra.

• •

Vereador Eugênio Juraszek (PP)
.

segue firme e forte na intenção de
buscar recursos para construção de
um pjcadeiro, voltado à equoterapia.

Ele entregou ao deputado
Carlos Chiodini a solicitação
de recursos na ordem de R$

200 mil para viabilização do projeto.
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Dilma traça pacto com governadores
A presidente Dilma Rousseff (PT) iniciou a semana recebendo representantes do Movimento Passe Livre, que. deflagrou

-

••••••••5 _
a onda de manifestações no país nas duas últimas semanas, além de governadores, incluindo Raimundo Colombo, e prefeitos de
capitais. Os encontros foram anunciados no pronunciamento da presidente à nação na última sexta-feira. Com governadores e
prefeitos, a presidente discutiu um "pacto" paramelhoria de serviços públicos. Um dos focos é

amobilidade urbana, serão R$ 50
bilhões de investimentos, privilegiando o transporte coletivo. Além disso, Dilma espera ter sensibilizado deputados e senadores
para aprovação do projeto que destina 100% dos recursos do petróleo para educação. Outramedida debatida, e também
anunciada em cadeia nacional, é avinda de milhares demédicos estrangeiros, devem ser doismil, para atuar exclusivamente no
SUS, principalmente no interior do país onde as Prefeituras enfrentam dificuldades para contratar emanter profissionais.

POLÍTICA

Thrifas reduzidas em 15%
Presidente da FrenteNacional dos Prefeitos (FNP), José

Fortunati (PDT - RS), apresentou para presidente Dilma

Rousseff, ontem, um pacote de reivindicações. Entre elas, a
criação de um regime especial de tributação para empresas
de transporte urbano. Como contrapartida, as Prefeituras
teriam obrigação de formar um conselho de fiscalização do
serviço. A expectativa é de que a medida barateie em 15%
as tarifas de ônibus em todo país. Outra proposta da FNP
recria a cobrança da Contribuição de Intervenção no Do
mínio Econômico (Cide) sobre a gasolina e o alcool, que foi
zerada em 2008 para segurar os preços do combustível. A
entidade de prefeitos defende que um tributo semelhante

seja reinstituído para que sua arrecadação forme um fundo

para subsidiar a redução da tarifa.

Está na pauta de hoje da Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado projeto que prevê a inclusão
automática de políticos com mandato na chamada
"malha fina" da Receita Federal. Esse regime de aná
lise das declarações é mais rigoroso que o geral. O
projeto (PLS 99/2009) do senador Cristovam Buar-

,

que (PDT-DF) será analisado em decisão terminativa.

Políticos namalha fina

Medidas contra corrupção
o Planalto também deve anunciar nas próximas sema

nas pelo menos duas medidas que estão sendo estudadas

para ajudar a fechar o cerco contra a corrupção. Na onda
dos protestos, o governo pretende pressionar o Congresso
a aprovar o projeto de lei 6.826, que prevê multas de até
20% do faturamento bruto de companhias privadas que
subornarem agentes públicos, fraudarem licitações ou difi
cultarem investigações de agências reguladoras e do Banco
Central. Também está pronto no Planalto o "Decreto Ficha

Limpa" na gestão pública. Além disso, Dilma defendeu on
tem o enquadramento da corrupção como crime hediondo.

Senador Aécio
� eves (PSDB)1
provável candidato .

â Presidência, em
artigo publicado
pelo jornal Folha
de São Pt UIO,
sobro o' protestos
que rodam o pais.

"
Se avançamcs- e

avançamos ., não

vencemos o principal:
continuamos um país
pobre, desassistido
e injusto.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Reforma
ministerial

Além das medidas práticas que
estão sendo traçadas pelo governo fe
deral, nos bastidores cresce a pressão
para que a presidente Dilma Rousseff
aproveite o recesso do Congresso, em
julho, para fazer uma reforma minis
terial. Nem mesmo Guido Mantega
está blindado contra amudança.

Lei entra em vigor
o governador Raimundo Colombo

(PSD) sancionou a lei n? 16.035, que
proíbe a venda, oferta, fornecimento,
entrega e permissão de consumo de be
bidas alcoólicas, mesmo que gratuita
mente, a menores de 18 anos em Santa
Catarina e prevê multas e cassação de
alvará em casode descumprimento. A
lei entrou em vigor ontem, com a pu
blicação no Diário Oficial do Estado. A
norma prevê que os estabelecimentos
comerciais exijam documento de iden
tidade para a venda de bebidas alcoó
licas aos jovens e, em caso de recusa,
não forneçam o produto.

Lançado projeto
de reforma

Três entidades da sociedade ci
vil - Ordem dos Advogados do Bra
sil (OAB), Conferência Nacional dos

Bispos do Brasil (CNBB) e Movimen
to de Combate à Corrupção Eleitoral
(MCCE) - apresentaram ontem texto

de projeto de lei de iniciativa popular
para reforma política. Para que a pro
posta seja oficialmente apresentada
ao Congresso e comece a tramitar, é
preciso o apoio de 1% do eleitorado
do país, ou seja, 1,6 milli.ão de ade
sões. A coleta será presencial e tam
bém de forma eletrônica, no www.

eleicoeslimpas.org.br. O projeto 'de
lei da Campanha Por Eleições Lim

pas prevê o fim do financiamento de

campanhas eleitorais por empresas
privadas, limite para doação de pes
soa física para partidos e eleição-para
o Legislativo em dois turnos -,p;inlei
ro ã. definição do número de cadeiras
por partido e depois a escolha dos

.

candidatos de cada lista partidária..

Pedágio congelado
o governador de São Paulo, Geral

do Alckmin (PSDB), anunciou ontem

a suspensão, por um ano, do reajus
te do pedágio nas rodovias estaduais

privatizadas. O aumento giraria em

torno de 6,5% e seria aplicado a partir
do dia IOde julho .
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Feijoada da Associação das
Imobiliárias de .laraguádo Sul

No último sábado, no Clube dos Viajantes, a Asso
ciação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul (Aijs)

realizou sua tradicional feijoada.
Estiveram presentes mais de 200 pessoas, entre

. corretores, imobiliárias, registro de imóveis e cons

trutoras. O evento foi um momento de confraterniza

ção, integração entre os associados e para fortalecer a

presença da entidade no mercado regional.
AAijs integra 44 associados e é presidida pelo em

presário Luiz Sérgio de AssisPereira Júnior.

Alex Batista, Bernardo Marquadt, Lia Zwoliriski

Brun�, Nara, Jonny, Bruna Carolina e Leide Caiane

Oalma Salai (Séculus) e Jalney Garcia

Ednilson e Eric dos Passos, Perola e Maria Janssen

Marione Erthal, Nathalia, Jair e Gabriel

Valnei Pacher e Edineia Gomes

Gilmara, Manuela e lIenirto Kuchembecker

Jackson Berns, Ana Lucia Callinann, Gerson Sauner,
Calma Salai, Silvana Lopes Ribeiro, Valter Freitag,

Armando Soehem e Andrea Silvade Almeida

Juliana, Ivana, Isaul e Giovana Capraro (Ivana Imóveis)

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Gabriel Buchmann, lII!arcelo Campregher, Gilmar Luis
de Marco, Massao e MarciaWagima, Jasleide Pereira,

Luis Sergio de Assis Pereira Junior

Mais de 200 pessoas prestigiaram o 'evento

. -

Rejane Glades Mazola, Sarah Mazzola Vargas
e Antonio Marcos Vargas (Atlanta Imóveis)

Thiago Leoni, Charles Medeiros e Antonio Vargas
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BELEZA O que Betty Grable, Marilyn
Monroe, Dita Von Teese e a jaraguaense
Tyara Caroline Gaedtke têm em comum?

Bárbara Elice

Batom vermelho, corset,
lenço e muita sensu

alidade. Esses são apenas

alguns dos itens que tor

nam as pin-ups inconfun
díveis desde 1940. Mesmo
com origem nos Estados

Unidos, elas atravessaram

o tempo e o espaço para

,chegar à terceira edição
do Santa Catarina Custom

Show. O evento, que ocor

re em Itajaí no dia 30 de

junho, vai' eleger a Garota

Pin-Up Custom Show. E

Jaraguá do Sul terá a spa
representante na passarela.
. Tyara Caroline Gaedtke
levará o nome da cidade no
concurso. A designer têxtil
de 23 anos vai desfilar ao
lado de competidoras de

Joinville, Camboriú, Ita

perna, Itajaí, Brusque, Pa
ranaguá e Maringá. Uma
votação já está acontecendo
na internet e vai dar van

tagem à ganhadora no dia
do concurso. Para apoiar
Tyara é necessário cur

tir a foto na página on.tb.

me/17GXMew.
Ajaraguaense se diz ad

miradora dos penteados,
formas; roupas e maquia
gem, mas não' acreditava
que poderia viver isso. Pas
sou a incorporar alguns sig
nos na rotina, como roupas
de Cintura alta, vestidos no
estilo anos 50, franja curta

e arredondada. No ano pas
sado, iniciou a prática de

"tight lacing", o uso de laços
apertados no corset a fim de
afinar a cintura. "Foi aí que
acabei mergulhando mais a
fundo. Comecei a conhecer

pin-ups da vida real, mu
lheres que 'têm aquela cara

das imagens do Elvgren no
dia a dia. E me apaixonei
por essemundo", conta.

'O que motiva' Tyara a
, desfilar é a história que
as pin-ups carregam. As

mulheres, que apareciam
corno símbolos sexuais em
calendários, tomaram-se

também sinônimo de femi

nilidade, atitude e beleza.

"Que mulher não gostaria
de transbordar sensuali
dade e poder como elas?
Elas transmitem valores

que admiro numa mulher.
E sem contar o quanto esse

estilo faz bem para iiminha
autoestima" disse.

Modelo
Após acompanhar o

trabalho de modelos pin
ups, Tyara, que é formada t

em moda,' sentiu vontade
de seguir esse caminho.
Posou somente em ensaios

particulares, fotografados
pelo namorado, pois não
há marcas especializadas
nesse ramo na região.
Contudo, ela está aberta a

propostas para trabalhar
como modelo.

O concurso do Santa
Catarina Custom Show
'será uma oportunidade
para a jaraguaense esban

jar o estilo na passarela.
Usando roupas da nova

coleção da marca OSKK,
especializada no estilo, ela
precisará ensaiar

'

alguns
passos para desfilar ao

som ao vivo de uma banda.
O cabelo e a maquiagem
serão por conta da modelo.
Além do concurso, junto
das participantes dos anos
anteriores, as pin-ups fa-,
rão uma apresentação sur
presa para o público.

Se os jurados elegerem
Tyara como a Garota Pin

Up, ela ganhará troféu,
presentes, traje da OSKK e

um book de fotos da Gal-
dino Estúdio.

Exposição temporária reflete a temática ambiental
Continua aberta para

visitação, no Museu Histó
rico Emílio da Silva, a expo
sição temporária "Planeta

Terra", desenvolvida pela
'turma do pré I do Centro

Municipal de Educação
Infantil Professora Alvina
Karsten Schwedler, En

tre os objetivos do projeto
constam o conhecimento
sobre o sistema solar e te-

mática ambiental envol
vendo os cuidados para a

manutenção do planeta.
OMuseuHistórico Emí

lio da Silva fica na Avenida
Mal. Deodoro da Fonseca,

247. O horário para visita

ção é de terça à sexta-feira,
das 8 às nhgo e das 13h30
às 16h30. Aos sábados, das
9 às 12 horas; aos domin

gos, das 15 às 18. horás. '

TILO .Jaraguaense
Tyara Caroline

edtke participa do
concurso Garota

-UI) Custom Shaw

LUIZ FERNANDO NASCIMENTOiDIVULGAÇAO

Beleza

Scar oferece curso de dança oriental
As novelas "O clone" e diversas variações da dança se dedica ao ensino da dan

oriental, a Scar oferece va- ça do vente, dança do véu, '

gas para quemquer apren- dança da espada, entre ou

der esta modalidade e suas tros gêneros. As aulas ocor
variações. rem sempre na segunda e

A atividade é condu- quarta-feira, commatrícula
zida pela bailarina profis- de R$ 50 e mensalidades
sional e professora Salimi de R$ 98'(uma hora). Con
Mehanna; que desde 2001 � j I fome Salimi, as aulas são

indicadas tanto para o co

nhecimento 'e prática por
suas características como

também pela sua condição
de proporcionar à mulher
maior leveza e a valoriza
ção sensual e feminilidade.

Informações pelo telefone

3275-2477. ,

mais recentemente "Salve

Jorge", entre outras produ
ções que mostram a cultura
de países do oriente, têm
despertado o interesse por
danças típicas desta região.
Com o objetivo de atender a
este público que aprecia as
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de 'Ieoria, Linguagem e Críti�a Cinematográfica e daniell.cinemarg'gmail.com

Se BebeI;·Não Case! Parte III Amario Pomerene
Ana Gabriela B. Dama
André Luís Gonçalves
Antônio Vicenti Dias Maiochi
Cristiane Feltes
Daniel Saplinski
Denilson A. Silveira
Dirce R. Radünz
Dorli G. Carline
Édina Possai Elizio

Emily A. Horstmann
Evanir Kreutzfeld
Faustino J. Bortolini
Fernando Moretti

.

Gilmar Karsten
Gilson Chruschelski
Helmuíh Doehl
Invonete S. Franzner
Iraci B. Hoffmann
Ivo Kaufmaann
João A. Silveira
João Carlos Rocha
Joni A. Amaral Jr.

Joyce Contantino

July G. Zanella
Laeandro Redmerski
Lori E. Kruger
Luciano João Besen Jr.
Maira Dalpiaz
Maria De F. VertCeslau.Pedro
Maria T. Diquer
Mariane Paublak
Odair Baseggio
�afael Schoquete
Rodolfo A. Fiedler
Rosália P. C. de Lima
Salete Alves dos Santos
Sílvia Chirlei Beatriz Kreff
Sônia De Jesus Silva
Talita Schmanski
Wanderlei J. Zils
24/6
Alan R. Borba .

Alan Ruan
Amélio João Giovanella
Ana-Carolne Ranucci da Silva
Cátia Rocha
Cleuza A. Pereira
Edemar Kaestner
Elírio Gehrke
Elizabeth Rocha Peres
Erick Orela
Gilberto Brígido Junior
Hélio C. da Silva
Herrmann Suesenbach
Ivonete Franzner

Jaqueline Bolduan
Joana Bublitz
Joana G. Stol!
João Goulart
João B. Prutska
Joel Almeida Moura
Joice G. S. Ramos
.Jonathan Castro
Klauci Schroeder
Márcio Martini
Maria Graboosky
Marilúcia J. Silva
Nair Quadros
Paula Emmendoerfer
Sabrina H. Belarmino

. Tereza S. Szirkowski
Vanderlei L. l.inhares'
Younes Giovane M. Minatti

Oprimeiro Se Beber, Não Case!

surgiu como uma ideia criativa e

muito bem realizada, que resultou em
um filme extremamente engraçado,
principalmente devido à química entre os

três personagens principais. Já o segundo
tentou reaproveitar esse conceito
original, explorando-o ao máximo, o que,
consequentemente, se tomou repetitivo.
Para essa terceira parte, uma renovação
se fez necessária. O problema é que com
isso surge também omaior defeito de Se

Beber, Não Case! Parte III.
Se antes as aventuras de Phil (Cooper),
Alan (Galifianakis) e Stu (Ed Helms,
bastante apagado nesse episódio)
traziam tanta graça, esse humor residia
exatamente na estrutura narrativa

empregada. O fato de eles tentarem se

recordar dos bizarros eventos da noite
anterior funciona muitomelhor do que
nós vermos esses eventos acontecendo.
Tirando o elemento da surpresa, o que
sobra é um longa que tenta a todo custa

fazer rir, mas que raramente consegue.
A trama acompanha o trio, juntamente
com Doug (o noivo do primeiro filme),
levandoAlan para uma clínica onde
ele deverá tratar seu comportamento
excêntrico. Nomeio do caminho, o grupo
é abordado pelo perigosoMarshall (John
Goodman), um antigo inimigo deMr.
Chow (Ken Jeong). Como Alan é a única

pessoa que aindamantém contato com
Chow, Marshall força o grupo a encontrá-

lo e, como garantia que o serviço seja
concluído, leva Doug como refém.
Apesar de inovar no formato da

narrativa, o roteiro mantém boa parte
da estrutura usada até então - e que
funcionou bem apenas no primeiro
longa. Novamente vê-se Alan como um
renegado que, somente ao final, provará
seu valor, quando todos voltarão a

gostar dele (até o próximo capítulo
pelo menos, caso haja um). Além
disso, o grupo é novamente forçado a

conviver com o irritante Chow, cujo
humor exagerado era melhor quando
apresentado em menores doses.
Fazendo um filme cheio de situações e

absurdas e exageradas, o cineasta Todd
Phillips instaura um clima grandioso
desde o início da projeção, quando ao

mostrar a fuga de Chow da prisão de
segurança máxima de Bangcoc em um

bonito 'slowmotion misturado com

alusões a Um Sonho de Liberdade .:
E se a criatividade visual de Phillips
funciona em ocasiões isoladas (como
na invasão à suíte de Chow), em outros

momentos fica a.impressão de que o
diretor perdeu seu timming cômico
(como na cena na loja de penhores).
Finalizando uma trilogia que piorou
a cada episódio, Se Beber, Não Case!
Parte III esgota seus personagens de tal
maneira que quando se ouve alguém
dizendo que "tudo acaba essa noite",

o sentimento

que surge
imediatamente não
é de nostalgia, mas
de alívio.

Direção: Todd
Phillips. Elenco:
Bradley Cooper,
Ed Helms, Zach
Galifianakis.

Clique animal
PROCURA-SE Cachorro da raça
Pug. Ele sumiu no dia 9 de junho,
perto do Supermercado Martini,
em Guaramirim. Ele foi visto pela
última vez, na frente da Dycasa, na

mesma cidade. Ele é um macho,
atende por Spaiker, tem
3 anos, a mesma idade que o Vago,
o dono do cãozinho. O menino
o ganhou de presente quando

: nasceu. A família precisa encontrá-
o

lo, pois ele é muito importante é a
o

criança está inconformada com o

desaparecimento. A família oferece
o R$ 100,00 para quem devolvê-lo..
o Contato: Simoni
ou Pedro 3373-5119

ADOTE! Lara é super fofinha, pelo macio, dócil
e carinhosa. Porte pequeno, castrada, vacinada e
vern1ifugada.Tem um ano, e meio de idade. Se você quiser
adotá-Ia entre em contato com Maria, através do 3376-6400 !J?' Amizade

Envie a foto do seu ânimalzinho para contato@
beatrizsasse.com.br ou encontre um companheiro

de estimação nas páginas do Facebook da

Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

Tosa
1887

est.com.br
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Pra apostar:
Blazer!
Percebo que cada vez mais, as
marcas estãoapostando nos

blazers. E que nesta temporada,
diferente das tradicionais cores
lisas, o blazer vem bem estampado
e fashionista, buscando assim
seu lugar ao sol e tirando um
pouquinho do trono das jaquetas
de couro, que até então dominaram
as araras e as ruas. Vale apostar

'

nos listrados (preto e branco); com
estampas de azulejo em português,
animal print, étnicos, floridos e poá .

. Hidrataç�MythicAlquúnia (Loreal):Fiz e amei!
Como vocês já sabem, eu adoro cuidar
das minhas madeixas, e como sei que
não sou a única, trouxe umà dica de

hidratação babado que fiz esses dias e
recomendo! Eu não sei se com vocês

acontece isso também - mas tem uma

época no ano que meu cabelo grita
mais e mais por cuidados do que'
outra -

, e é sempre no inverno por
isso sempre que posso.me jogo no
salão. Já vinha conversando com o

Ale sobre a nova linha de tratamento
da Loreal, aMythic Oil e pedi que
quando chegasse me avisasse pra
testá-la em minhas madeixas, afinal o
que se escutava dela é que era incrível.

E esses dias chegou e eu testei.

Gente, de todas as hidratações que
eu fiz, essa é amelhor (tanto é que
já quis o shampoo e a máscara pra
I

continuar o tratamento). O meu
'

cabelo saiu de lá num brilho;maciez
e leveza tão grande que cheguei em
casa batendo o cabelo. Daí vocês
me perguntam "mas por que você
achou amelhor de todas Mi?", para
vocês terem uma ideia, essa linha de
tratamento da Loreal não tem apenas
um óleo precioso, ela tem dez. Sim,
bem isso. Agoram pensem no quanto
é mais potente um procedimento que
engloba (tudo em uma linha só): óleos

de argan, de semente de algodão, de
farelo de arroz, cítrico, de chá verde,
de cipreste, de abacate, de semente
de uva, de passiflora, de geleia real.
É uma verdadeira maravilha com um

resultado dez vezes melhor.
O procedimento é daqueles que
amamos, super rápido e é recomendado
para todos os tipos de cabelo: fino,
grosso, mechados, sem tintura, etc. E -,

assim gente, mesmo os cabelos bem
finos sendo trabalhados com esses

vários tipos de óleos, não ficam pesados
no final, viu? A leveza é a mesma, e

eles ficam lindos e bem tratados igual!
Recomendo demais, girls!

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email com,
perguntas, dúvidas ou sugestões, escreva para: micamacho@monalisadebatom.com Beijokas! ••
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é terça-feira, 25 de junho, Dia
do Cotonete. Esperamos que os

políticos façam bom uso desse
acessório e dêem -uma geral nos
ouvidos, pois o povo clama por

.

mudanças e que ser ouvido já!
Combinado!? E vamos que vamos
à coluna de hoje, que será lidápor
mais de 30 mil pessoas, fora os

.

virtuais. Antes de começar, uma
frase para você refletir: "eduque
se o homem e teremos uma Terra
verdadeiramente transformada e

feliz" (ChicoXavier).'

Leo
Quem esqueceu ainda está

em tempo de se desculpar: Le-'
onardo Luiz Rausisse, filho do
casal adorado pelo colunista,
José Luiz e Eliane Rausisse, foi
o aniversariante mais festeja
dó dó domingo, 23. Ele come

morou 15 aninhos. Parabéns,
brother! Que Deus te abençoe
sempre e te faça a pessoa mais
feliz do mundo!

Posse
Ontem à noite, às 19h30, ocor

reu a posse da nova diretoria da

Acij - Associação Empresàrial de
Joinville. Quem assumiu a presi
dência da instituição para a ges
tão 2013-2014 foi o empresário,
Mário César Aguiar. O evento ro

lou na Sociedade Harmonia Lira.
Thanks pelo convite.

I -

Pele
E o inverno chegou! E, nas

temperaturas baixas, a nossa pele
precisa demais cuidados. Do con
trário ela vai sofrer muito com o

clima. Uma dica: use cremes na

turais hidratantes contribuimuito

para deixar a pele saudável. Quem
dá a dica é Suelen Lescovitz.

.

Frango Congelado
Morgana Kg

...,�

FOTOS MAURICIO HERMANN

NOITE
AlEf.!!Ã
Isa Costa,
Sergio Luiz
Pedrotti
e Selena

G�indani,
do Lions

Club,no
.Iançamento
da 27ª Noite

Alemã, que.
rola dia 27 de

setembro, no
Baependi

·Cirkus.Cirltõr
No sábado, dia 29 de junho,

acontece na Scar, em Jaraguá
do Sul, a apresentação do Ci
rkus Cirkõr, com o espetáculo
inédifoWear it Like a Crown.

Homenagem.'
A jornalista, Priscilla

Milnitz, representando
a Revista Nossa, recebe
das mãos de Monika Hu

fenüssler, Presidente da

ACIJS, e de Stalimir Viei
ra, vice-presidente de co

municação e marketing,
a homenagem durante

. evento em comemoração
aos 75 anos-da entidade

'
\�i

DIPIL
ainlll��tml

•

'
.

S.A.C. OBOO 7UZ 5152
Rua .roee .Jesuíno Correta, 1300. i\.m13

Industriai Zefenno .K.uKhnskl
f'v1assaranduba. - se - Brasil

www.dipil.com.br
.

Moa Gonçalves

NAS RODAS

o empresário, Orlandinho
Stoco Jr. e sua Renata estão

programando concorrida festa

julina no apê, em Balneário
.

Camboriú. Valeu pelo convite!
• • •

Beto Fiscal, o dono da chave,
já programou a reabertura da

Garage. A próxima edição será
dia 6 de julho, com a presença
do nosso cacique americano.

,. ,. .

Hoje, o meu camarada e gente
do bem, o atleta do século, Luiz
Fernando Wolf, o popular DJ Neni

Wolf, é o aniversariante mais

festejado do dia. Tim tim pra você.

3370�3242

Sucesso
Com um trabalho sério e mui

ta dedicação, a escolinha de fute
bol XOXOlO está fazendo sucesso

com a garotada da nossa região.
Recentemente conquistou o título
do campeonato da Escola Maris

ta, na categoria sub 14, e partici-
.

pou de várias competições fora
de Jaraguá, trazendo muitas me
dalhas para a urbe sorriso. Bom
demais.

Agende
Não precisa nem consultar os

.� universitários. A Epic -Concept
Club vai bombar dia 29 'de junho, . ,

pois rola no palco mais badalado
do jeunesse doree o projeto Holy
2 Play. Presença também dos DJs
DiegoAlves e lisa Fly.Vai perder?

Rotary
Hoje à noite, às 19h30, o den

tista, Dr. Jonathan Haisi Man
dalho, toma posse como o novo

presidente do Rotary Club de Ja

raguá do Sul. A cerimônia e jantar
serão na Recreativa Duas Rodas.

VARIEDADES
TERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2013

Buxixo
Pelo.o meu fio vermelho, fiquei sabendo que tem dado o que falar a

briguinha entre duas ex-amigas num prédio da urbe sorriso. Uina delas

perdeu o controle e foi omaior barraco. Dizem que o furdunço foi por causa
de um "bofe". O síndico teria sugerido que as duas mudassem de horário
de saída e chegada para não ter encontros desagradáveis no elevador. O
babado está incomodando os inquilinos do famoso residencial. Enquanto
isso, por favor, sr. Bruno, uma bem gelada na mesa 12!?

PRESENÇA
Sônia Luz Pessoa
emoldurada pelos
presidentes da
Buona Vita, lzabel
PiattLe Luiz
Carlos Caramoli,
em recente

encontro social

l'ECONTEI
• Nos dias 6 e 7 de
setembro' ocorre, no
Pavilhão de Eventos de

Jaraguá do Sul, o 19º
Motogiro. O grupo é

pioneiro dos encontros no
Brasil e reúne motociclistas'
de todo o Brasil, inclusive
de outros países.

• Parabéns para a

arquiteta, Graziela
Bordim, leia-se FGM. A
sua matértá, publicada
na Revista Nossa -

edição d� junho, está
muito legal! Grazi 'é
assim, gente que faz e

.

acontece e estásempre
colaborando com suas

ideias mil.

Usando o jargão da'
atriz, Aracy Balabanian,
é de cair "dura na

.

xôm" com os valores
da pousadas nas altas

temporadas.

15 anos
A 13a Feijoada do

Moa, que rola dia 26 de
outubro, vai comemorar
também os 15 anos da
Revista Nossa. Agende,
será a festa do século.

A Revista Nossa
de julho traz na capa
a veterinária, Daniela
Brecht, uma das
mais competentes
profissionais da nossa

região. Na matéria,
ela conta uma super
novidade. Aguardem!

Agendou consulta?
Por favor, compareça!o amor é como

a criança: deseja
tudo o que vê.

Wílliam Sh�keS"peare

• Yo no creo en Ias '.

brujas, pero que Ias hay,
Ias hay.. , Com essa, fui!

Power Imports.
81umenau • 8al. Camboriú • Jaraguã do Sul

Joinville • Florianópolis' São José
'Exoneração de resp�nsabilídade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais �'F' pohtuaç�o numérica entre os m�delos do segmento de veículos mécJios no 2012 Brazil Vehicle Owneship SatisfatiOn StudY da

j.D.Power. O estud.o fOi baseado emmais d� 6500 respostas de propnetinos que ava,haram 52 modelos d_e veiculas de passeio no Brasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de chentes pesquisados nos meses de, abnl a setemb�o de 2012:Suas experiências podem ��r váriaçõe�. Visite o site www-idpowerdobrasll.com. Fonte: J.D. Power and Ássociates. Mais Alta Satisfação
Ger;al do Chente para fabncantes de veiculas de passeio. Dedaração de eon?�rwd� COlj1busti.v,él em flI9fpr,ITi"p�qfj c;o['l � eç'PI�'1lp�o n' p10i�01�. •. •

'
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Tirinhas

Piadas

O louco inventor

Num exame de rotina, o médico do hospício pergunta para um dos
seus pacientes:
- E então, Napoleão, o que foi que você inventou dessa vez?
- Eu inventei um objeto que permite que você veja através das

paredes.
- É mesmo? - pergunta o médico, cético. - E como se chama esse

objeto?
- Janela.

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX1
• Univesidade Monstros - Animação - Dublado � Censura: Livre - 14h20, 16h30, 18h40, 21 h
ARCOPLEX2
• Alem da Escuridão - Star Trek - Ação - Legendado - Censura: 12 anos - 14h, 16h30

� Se Beber Não Cas� - Parte 3 - Comédia - Legendado - Censura: 14 anos - 19h, 21 h
ARCOPLEX3
• Velozes e Furiosos 6 - Ação - Legendado - Censura: 14 anos - 14h 10, 18h50
• Depois da Terra - Ficção - Dublado - Censura: 12 anos - 16h40, 21 h20

JOINVILLE
.GNCGARTEN
• Universidade Monstros - 14:00, 16:30, 18:45, 21:1.0 - 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 - Comécjia
• Depois da Terra -13;20 - LEG - Ficção
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 15:10, 17:20, 20:00, 22:1 0- 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 -Anirnação
• 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 - Comédia
• Velozes e Furiosos 6 - 21 :20 - LEG - Açâo
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Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir númer.os em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Construção em linha curva, arco, cúpula
2. Nome dado à poluição causada por derramamen

to de petróleo no oceano

3. (ingl.) Fim / O nome da atriz Castro
4. Nascido ou habitante do terceiro maior país do

mundo em extensão I As três ultimas vogais
5. O escritor francês de Balzac (1799:1850) I Ma-

rinha do Brasil
I

6. Matança de reses ou de árvores
7. (Pop.) Boa-pinta
8. (Ingl.) United Nations I A parte mais importante da

ob jetiva fotográfica
9. As ,iniciais do escritor e jornalista gaúcho Veríssi

mo, de "O Analista de Bagé" / Pequena elevação
em uma planície

10. Sofrer uma queda I Dito sentencioso, proverbial
11. Opõe-se a aqueles I Depois de
12. Composto específico que serve na análise quí- 10

. mica para o reconhecimento ou ,a dosagem de
outras substâncias

13. Revestimento interno de paredes.

2

;5

4

5

6

7

8

9

11

12

VERTICAIS
13

1. O atar norte-americnao Don, de "Cocoon" / Uma
ferida que pode ser duodenal ou gástrica

.
2. (Fig,) Nos esportes, vitória por elevado escore /

Entonação marcante que se dá para ressaltar al

guma palavra ou expressão
3. O numêral que indica uma série I O médico minei

ro Brasil (1865-1950)
4. Onomatopeia da voz das ovelhas / Prêmio sueco

para elementos de cultura I o menor caminho en

tre dois pontos
5. Ato de lançar ferro (o navio) / Voto favorável
6. Documento Eletrônico de Arrecadação I Substân

cia mais conhecida por álcool etílico / Abrevia
tura de verbo

7. Elemento de composição: campo / Intercalar
8. (Ingl.) Quarto / Fim
9. Que faz bem à saúde / Área de terra fértil em um

deserto,

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Semana terá sol,
chuva e frio

'

Áreas de baixa pressão se

intensificam no Sul do Brasil,
deixando o tempo instável,
commuitas nuvens e chuva

por algunsmomentos. No final
, do dia diminui a condição de
chuva e a nebulosidade no
Oeste eMeio Oeste.

':, HOjE:
'J�9uá do Sul

�
, .� Região

.

-
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Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Isabel e os tenentes fazem uma busca na casa de Dionísio
à procura das obras de arte roubadas. Marizé desconfia que

Lipe não quer ir à escola por causa das ameaças de Mateus.

Taís comenta com Marinalva que acha que Paçoquinha está

apaixonado por ela. Isabel e os tenentes encontram o bunker

vazio. Ester e Cassiano discutem por causa dos ciúmes que
Ester sente de Cristal. Dionísio afirma a Alberto que alguém em

sua casa o traiu, e desconfia de Ester. Juliano convida Donato

e Bibiana para serem padrinhos de seu casamento. Os tenen
tes tentam interceptar o avião de Gonzalo, que decola com as

obras de arte roubadas.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Irene foge de casa, e Fabirlho se desespera. Maurício dis

cute com Amora. Sheila denuncia Tito. Tábata muda o visual

de Filipinho para uma entrevista. Bárbara coloca um vírus no

computador de Kevin. Xande pede para continuar namorando
Luz escondido. Filipinho e Tábata se preocupam com uma foto

em famOia que Mônica pede' para tirar. Charlene é promovi
da. Verônica discute com Natan. Malu consola Maurício. Lara
ouve Amora falar que rompeu seu noivado. Sheila sofre por
ter denunciado Tito. Bento se enfurece com uma entrevista de

Amora. Lara fala para Sueli Pedrosa mandar Zito seguir Amo
ra, Gertrudes, Caitana e Pulquéria tentam animar Damáris.
Maurício decide viajar e Verônica o apoia, Renata pergunta se

ainda tem chance de reatar com Érico.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Félix acusa Lutero de não estar capacitado a continuar

como diretor clínico do hospital. César conversa com Lutero.

Félix avisa a Jacques que precisa que ele conte o que viu na ci

rurgia de sua irmã para o conselho do hospital. Paloma pede
para Amarilys inventar uma desculpa para mandar Bruno

embora. Bruno decide contar a verdade sobre Paulinha para
Paloma. Thales se desculpa com Nicole por tê-Ia beijado. Pris-

Sangue Bom

Sheila dá uns amassos em Tito e depois o entrega. para a polícia
Tito (Rômulo Neto) está na mira da polícia desde que

atropelou Renata (Regiane Alves), mas o galã de quinta não
vai muito longe. Sheila (Nanda Lisboa), apaixonada pelo fi
lhinhomimado de Damáris (Marisa Orth), vai ajudar o boni
tão a se esconder da polícia, pelo menos é o que ele vai achar.

cila inventa uma desculpa para Pilar. Thales afirma a Leila

que não seguirá seu plano, e ela termina o namoro. Renan

e Daniel aíudam no tratamento de Linda. Bernarda comenta

com Aline que Pilar sentiu um cheiro de perfume em César.

Alejandrã não gosta de conhecer Félix. Paloma pede para Ni

nho não contar nada sobre Paulinha. Michel encontra Niko

na casa de Patrícia.

• CARROSSEL - SBr . 20H30
Cirilo chega com Maria Joaquina no campo onde ele irá

jogar futebol com os meninos. Cirilo promete fazer um gol para
a patricinha. Maria Joaquina vai até as outras meninas que
falam em tom de brincadeira que os dois estão namorando. O

jogo começa e Cirilo fica admirando Maria Joaquina ao invés
de prestar a atenção na partida. O menino leva uma bolada na

cabeça e todos riem. Firmino e Graça conversam na sala dos

professores. Ele explica como a faxineira deve cuidar da esco

la no período de férias. Ao mencionar as chaves que sempre

carrega, Firmino diz que elas guardam muitas histórias. Graça
fica curiosa e insiste para que o porteiro conte quais são esses
segredos. Firmino revela que numa noiteJaime, Paulo e Mário
entraram escondidos na escola.

• DONA XEPA - RECORD ... 22H
Rosália pergunta por Esmeraldinq ao senhor no terreno. A

ambiciosa jovem acaba frustrada sem informações e o corre

tor decide levá-Ia embora. Pérola descobre que não tem mais

acesso às cãmeras da empresa e manda Tairone pressionar
François. Dorivaldo é intimado a ir para a delegacia e Xepa o

defende da policia. O senhor é acusado de vender drogas e

sua situação se agrava devido ao discurso feito por Matilda

durante o debate. Dafne pressiona Geni, que afirma ser ape
nas profissional o seu envolvimento com Robério. A periguete
desabafa que não consegue se envolver com ninguém e Geni

afirma que ela deveria se distanciar da imagem de mulher

fruta. François mostra sua gravação de Pérola a Vitor Hugo.
O empresário agradece a ajuda do amigo e se surpreende ao

saber da saúde precária do pai. Nervoso, Júlio César sai do
consultório ao saber que seu caso é cirúrgico, enquanto o mé
dico explica a situação para Meg.

* O resumo dos capítulOS é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Filha de Kanye e Kim se

'

chamaNorthWest
A filha recém-nascida de Kanye West e

Kim Kardashian foi batizada de North West..
Levando em conta os pais que a criança têm,
é claro que 'o nome não poderia ser menos

controverso - sua tradução literal é "Norte
Oeste". De acordo com o TMZ, este é o nome

que consta na certidão de nascimento emiti

da pelo hospital Cedars-Sinai, em Los Ange
les, onde Kim deu à luz a menina. O site E!

News diz ter confirmado o nome com fontes

próximas ao casal-- de acordo com a publica
ção, a menina não tem nome do meio e já foi
apelidada de "Nori" pelos pais.

Grazi cancela festa
de aniversário

Grazi Massafera decidiu cancelar a: sua

festa de aniversário adiantada por conta dos.
protestos que criaram confusão no bairro
Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela se

reuniria na sexta-feira (21) com um grupo
de amigos da novela Flor do Caribe. Já na

data de seu aniversário mesmo, que é dia
28 de junho, ela se reunirá com sua família

para comemorar seus 31 anos. Além disso,
as gravações da novela Sangue Bom tam

bém foram cancelas por conta das manifes

tações que acontecem pelas ruas da cidade e

também em vários lugares do país

Depois de se acomodar em um hotel com o galã de araque, a
copeira vai aproveitar um pouquinho do rapaz e, depois, vai
denunciar o bofe para a polícia. Damáris, OÚ melhor, dona
Arcipreste, vai chegar com tudo para livrar a cara do filhomi

mado, mas não vai ser tão fácil apagar tudo o que ele fez, né?!

Horóscopo
Áries
'20/3 a 19/4 - Fogo

Há um nítido desejo de se des
tacar no trabalho, mas suas ne

cessidades afetivas podem bater
de frente com os seus interesses

profissionais. No amor, as brigas
podem ser definitivas, então, pen
se duas vezes antes de colocar as
cartas na mesa. Cor: lilás.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Medite sobre as coisas que dá
valor e veja se está errando em

algum lugar. Bom dia para aper-
. feiçoar os seus conhecimentos. Na
área sentimental, a distância pode
se tornar o seu maior obstáculo.
Há uma tendência a sacrificar o

que sente. Cor: pink.

Câncer
21/6a21/7-Água

Deixe de lado a sua individuali-
dade e some forças com as pessoas
que comungam dos mesmos inte
resses e objetivos. O seu sucesso

vai estarvinculado à sua capacida
de de renovação. No amor, .pode
ter dificuldade para expressar o

que sente. Cor: tons escuros.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

O seu dia pode ser muito pro
dutivo se você agir discretamente.
Quem trabalha em equipe ou dire
tamente com o público, não pode
reclamar da sorte neste momento.
Nos assuntos do coração, não per
mita a interferência dos seus fami
liares. Cor: branco.

. Virgem
23/8 a 22/9 � Thrra

O dia favorece particularmente
as relações de amizade e 'o conví
vio social: coloque a conversa em

dia! O trabalho de rotina vai fluir
com facilidade hoje. A noite deixa
a desejàr e há uma forte inclinação
para sacrificar a sua vida amorosa.
Cor: branéo.

Não podemos olharpara trás com angústia
nem parafrente com temor,mas em volta com

consciência. JamesThurber

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Há um nítido desejo de se

destacar profissionalmente, mas

mesmo assim, você não deve per-
der o foco de suas necessidades
familiares. No campo amoroso,

pode ser necessário lidar com um

sentimento deperda: cuidado com
suas reações. Cor: marrom.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Siga as suas convicções neste

dia e n�o terá do que se arrepen-
der. Quanto maior o seu envol-
vimento com a sua profissão,
melhores serão os resultados al-

cançados. No campo afetivo, pro-
blemas malresolvidos podem vir à
tona nesta noite. Cor: laranja.

I; Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Hoje, você poderá ter sorte ao

fechar um contrato ou um acordo
financeiro. Confie 'na sua capaci-
dade de avaliação. nos negócios.
,O astral anda meio reprimido no

campo sentimental. Lidar comum

sentimento de perda pode marcar
esta terça-feira. Cor; rosa.

Capricórnio
22/12a20/1-Thrra

Pense mais no bem-estar das

pessoas ao seu redor do que nas

suas próprias conveniências. O
'1astral é dosmais promissores para

quem lida com o público, O ciúme'
ou o sentimento de posse pode
acabar desgastando o seu relacio-
namento afetivo. Cor: rosa.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Neste dia, a Lua ingressa em

seu signo deixando você mais à
vontade para agir ao seu modo.
Você vai encontrar um pouco mais
de dificuldade no campo afetivo.
A dois, críticas, exigências ou co-

branças pode pôr tudo a perder: ,

tenha cuidado! Cor: tons claros.

� Peixes
19/2 a 19/3 - Thrra

Confie na sua capacidade de
entreter as pessoas! O astral re-
vela um grande potencial para
trabalhar com atividades ligadas à
diversão e ao entretenimento. Sua
vida amorosa pode encontrar bar-
reiras. Você terá dificuldade 'para
mostrar o que sente. Cor: rosa.
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HISTÓRIA E VARIEDADES
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'Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

'li redacao@ocorreiodopovo.com.br

Arborização da cidade
Com esta manchete, o jornal de março de

. 1958 criticava a falta de árvores nas vías públi
cas de Jaraguá. O fato causava transtornos para
a comunidade, pois não havia locais para se re

frescar no verão, Interessante foi a forma como
o assunto foi tratado:

"É principalmente no verão que o povo jara
guaense senta a nudez arbórea de nossas ruas;

Os raios solares em revérberos tórridos nas cal
çadas, no calçamento, nas fachadas dos edifícios,
maltratam impiedosaménte os que a eles estão

expostos, sem abrigo, sem sombra, numa triste

desnudação de nossas vias públicas." .

Educaçãona localidade
de Jaraguá84

A Sociedade EscolarCathólíca de Jaraguá 84
surgiu por volta de 1898/1899, sendo legalizada
em 14 de'jàneiro de 1907, com Estatuto registra
do no Tabelionato de Joinville. O primeiro presi
dente foi o sr. Gabriel Lescovicz. Nestés estatutos
consta que a propriedade'da sociedade consistia
em dois terrenos situados na margem esquerda
do Rio Jaraguá; entre os lotes coloniais n.? 84 e

86,. Neles havia a-Igreja, que servia também para
o ensino escolar.

Em i931 foi edificada a nova sede para a uni
dade de ensino, denominada Escola "Mto Jara
guá 84". Na década de 1950 passou a funcionar
onde está hoje. Pertencia à Rede estadual de
Ensino até 1997, quando foi municipalizada.
Em 2002 recebeu a denominação atual e; em
2004, foram construídas novas salas, ginásio
coberto e demais dependências,

Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para Gcontato@beatrízsasse.com.br.

---}Tore aquíl,�
Parabéns aos pais
Bel e Joubert
Machado e aos

padrinhos que
batizaram o

pequeno Pedro
Emanuel Machado.
A cerimônia foi
na Igreja Nossa
Senhora de Fátima,
em Blumenau, no dia
16 de junho. Pedro é
neto do ex-prefeito

'

de. Corupá, Ernesto
Felipe Blunk

Os integrantes
do grupo Laços

deTradlção
parabenizam o

dançarino Edison
Wilson Pinter

(Deda), que
aniversariou no

dia 19 de junho.
Felicidades e

muita saúde!

Parabéns ao maestro
da Jazz Band Elite,
de Corupá, Lauro
Wendorf Junior,
que comemorou

aniversário no dia 20
de junho. A Escola
de Música e amigos
dese'jam saúde,

felicidades e sucesso

sempre!

O pequeno
Vago Davi

Bassani, de
6 meses, foi
batizado na

Capela do

Seminário,
no dia 2 de

'junho. Na
foto, com os

padrinhos
Joel, Juliana,
padre Gilmar,

.

Adriane e

Jonatan

Leonardo Henrique
Baldussi, filho de Ricardo

e Vanessa Baldussi, '

comemora aniversário
dia 26. Parabéns!

O pequeno Henrique
José Silva já começa a

despertar o gosto pela
música e o acordeão

o CAJ (CentroAudítivo Jaraguá) dispõe o que há de melhor em recursos, tecnologias e sofisticação em

AparelholAudJtivO$ digitais, sendo aparelhos modernos-, versátels e ideais para sua perda auditiva.

Venda assistência técníca deAparelhos�uditivos e acompanhamento fonoaudiológico.

Temos também acessórios que auxilíam no cuidado e manutenção de seu aparelho; (sílica,
pilhas, pastilhas para limpeza de moldes, confecção de moldes em acrílico e silicone, tampão
para banho e natação colorido e controle remoto Sistema �M).

I Gatantia e condições especiais; à vista 10% desconto ou parcelamos em até 10x sem Juros.

IIIIAIA"Á '". L'JA DE APARELH'S AUDII.V.S.

Couulte ulllmédico otorrinolaringologllta.

ymtHo., teremo. prazer .m at.ndê-Io.

Av.·Mared:IIJv..�da�, 88'.CEI' 89251.100
CtnIro·.. JguJ doSul" se

-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2013 GERAL
OCP17

www.ocponline.com.br

Ferramenta para ajudar
na prevenção às cheias

.
.

DlVULGAÇAO

REGIÃO Municípios
da região contam com

apoio de levantamento

aerofotogramétrico para
o planejamento dos

.

territórios urbano e rural

Carolina Veiga

Já imaginou poder conhecer
cada metro quadrado de todos

os municípios de Santa Catarina

ou contar quantas araucárias exis
tem plantadas no Estado? E me

lhor, fazer tudo isso a partir da tela
de um computador? Agora, com
o Levantamentó Aerofotogramé
trico realizado pela Secretaria do
Estado de Desenvolvimento Eco
nômico e Sustentável (SDS), isso

.

é possível. O material está à dispo
sição de todos os 295 municípios
do Estado e contempla 100% dos
territórios municipais.

�ROJeçÃO Mapa das áreas alagáveis revelam as cheias nos bairros Amizade e Czerniewicz

Os dados geoespaciais foram
entregues ontem aos sete mu

nicípios do Vale' do Itapocu. De
acordo com o secretário Paulo

Bornhausen, esse banco de ima

gens poderá ser utilizado para

ações de planejamento urbano,
estimativas sócio-econômicas,

Marcelo Prochnow, a possibili
dade que o sistema dá de simular
cheias e avaliaros locais que são

ocupados pelas águas antes que
.

as enchentes ocorram é essencial

para prevenção. "Com esse ma

terial teremos dados precisos e

atualizados", explicou.

cálculos de densidade habitacio

nal, previsão de cheias e cursos

d'água, entre outros. "Uma ferra
menta como esta tem papel fun
damental no planejamento das

ações das prefeituras", conclui.
De acordo com o secretário

de DefesaCivilde Jaraguádo Sul,

'tecnologia
. Imagens 3D e

de alta resolução
o levantamento foi realizado en

tre os anos de 2008 a 2011. Segun
do o engenheiro responsável pelo
projeto, Thobias Hurlanetti, foram
retiradas mais de 70 mil fotografias
tridimensionais em alta resolução,
todas aéreas e adois milmetros de al
tura. As imagens foram concebidas

prioritariamente para atender a Lei
9.748/94, que prevê a criação de
uma Política Estadual de Recursos

Hídricos, e para atualizar a base de
dados espaciais do Estado.

. Até então, os dados eram com

postos por imagens defasadas,
capturadas entre os anos 1967 a

1985, pelo Instituto Brasileiro de
. Geografia' e Estatística (IBGE).
"São informações minuciosas so

bre todo o território catarinense,
que podem ser utilizadas nós mais
variados projetos de planejamen-

-

to, para cálculos dos volumes das
áreas ocupadas por concreto ou

vegetação até para a elaboração de

projetos de sistemas de saneamen
tobásico", exemplificou Furlanetti.

O levantamento aerofotogra
métrico foi idealizado pela Direto
ria de Recursos Hídricos (DRHI) e
custou R$ 12 milhões.
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Sesi
/' No dia 25 de junho de,1975 se instalava na

cidade uma unidade do Serviço Social da Indús
tria (Sesi). Essa conquista foi uma das grandes
bandeiras da Associação Empresarial (Acijs).
Nestes 38-anos de história.a entidade teve uma
série de realizações. Naquele período aconte

ciam os campeonatos de futebol entre equipes
das diversas empresas. O normal era jogar des
calço. O Sesi foi responsável por grande parte
destas transformações, cuidando' do Iazer e da
saúde dos trabalhadores, entre outras coisas.

Hidrocarbonetos
Como todos sabem, os combustíveis fósseis

são base da civilização como a conhecemos, Nas
últimas décadas, os árabes têmmantido omundo
sob ameaça porserem donos das torneiras do pe
tróleo. Os norte-americanos estão rapidamente
deixando de ficarem reféns rum o seu programá

-

de produção de gás de xisto e também com novas

técnicas de recuperação dê poços antigos o que,
somado ao avançodaprodução em outros países,
está levando o continente a uma posição de auto
suficiência. Esse é um novo cenário que não pode
deixar de ser considerado para o futuro.

Internet
De acordo com pesquisa divulgada pelo

Centro de Estudos sobre as Tecnologias da In
formação e da Comunicação (Cetic.br), o aces

so à internet chegou a mais de 40% das resi
dências brasileiras, ainda em 2012. A grande
diferença está entre a área urbana. A cobertura

chega a 44%. No campo a cobertura. é de 10%.

Quanto .às regiões geográficas, a cobertura no

Sudeste estava em 48% e, a Sul em 47%.

Premiação
internacional

As empresas catarinenses Viacredi (Coope
rativa de Crédito do Vale do Itajaí) e a Betha
Sistemas, recebem no Panamá, no dia 18 de ju
lho, o Prêmio Oscar Alvear Urrutia. A premia
ção bienal é concedida pela Federación Intera
mericana de Asociaciones de Gestión Humana
e vai premiar 14 .inicíativas latino-americanas
de destaques nas áreas de gestão de pessoas.

Lourival Karsten

MERC o"
Coragem?
'ocomentário de Simon Jenkins do

jornal britânico The Guardian me
rece uma reflexão. Ele elogia os protes
tos dos brasileiros em relação aos gastos
com a Copa do Mundo e com a Olimpí-

'

-
.

ada e afirma que os britânicos não tive-
ram esta coragem de contestar os gastos
de 9 bilhões de libras com as Olimpía
das de' 2012, em Londres. Se num país
desenvolvido, com qualidade

-

de vida
muito alta, é questionável tal gasto, o
que se pode dizer do Brasil onde temos
muitas outras prioridades. Ao que tudo
indica, no entanto, dar, circo ao povo
não está adiantandomuito.

A excelência em Gestão de Pessoas

revela grandes tesouros. Com esse slo

gan a Associação Brasileira de Recursos

Humanos deSantaCatarina (ABRH-SC)
promove a 6a edição do Prêmio Ser Hu
mano noEstado. O objetivo é reconhecer
os profissionais, estudantes e as organi
zações públicas e privadas de qualquer
-porte (micro, pequena, média e grande
empresa) que, em seu escopo de ativi

dade, tenham realizado contribuições
relevantes para a evolução da prática de
Gestão de Pessoas, Visando promover o
desenvolvimento humano e das organi
zações. As inscrições estão abertas até
o próximo dia 28 de junho e podem ser

feitas através do site:www.abrhsc.org.br.

Foi gol?
Durante a Copa das Confederações é testado o sistema de sete câmeras

que produzem imagens detalhadas, em três dimensões, da posição da bola em
relação à trave. O objetivo é eliminar as dúvidas em relação à ultrapassagem da
linha de gol. A tecnologia foi idealizada pela empresa alemã GoalControl.

Cobertura de estádios
Os estádios de Brasília eMaracanã estão utilizando uma técnica relativamen

te pouco conhecida para cobrir grandes áreas. Ela é inspirada nos princípios uti
lizados na roda de bicicleta. A tensão dos raios fornece grande estabilidade ao

conjunto e permite construções bastante leves. Depois elas são cobertas por uma
membrana. Certamente os arquitetos a utilizarão em outras obras.

'

Gastos do governo'
A voz das ruas clama por hospitais "padrão FIFA", assim

como transporte de qualidade e outras reivindicações recorren-
tes. O grande problemá é que a máquina - especialmente do

governo federal - está consumindo muito e mal - por isso não
existem recursos disponíveis para atender aos reclames da po
pulação. Claro que amaioria dos estados emunicípios também
gasta mal. O problema é que o retomo dos altos impostos para
'o cidadão é pífio. A corrupção já foi identificada com a grande
vilã, mas quem vai combatê-la? Quem não deu bola para oMo-
vimento Brasil Eficiente poderá lamentarmujto, ... .-1.""""....-.......__•••,,""

TERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC 8,0% 29.MAIO.2013
TR 0,001'/, 24.JUNHO,2013

CUB 1.270,06 JUNHO.2013
BOVESPA -2,32% 24.JUNHO.2013
NASDAQ -1,09% 24.JUNHO.2013

AÇÕES PETR4 15,91 -3,34%
VALE5 26,89 ·5,48%
BVMF3 11,75 +2,35%

POUPANÇA 0,5000 25,JUNHO,201.3

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT -0,61% US$100,010
OURO 0,00% US$1283,310

CÂMBIÔ COMPRA VENDA
.

VAR.

DÓLAR COM, 2,2261 2,2276 -0,75%
DÓLAR TUA. 2,1900 2,3100 -2,94%
EURO 2,9235 2,9259 -0,55%
LIBRA 3,4388 3,4406 -0,55%

Instagram
o Instagram, aplicativo para

publicação de fotos, .com sua nova
atualização para Android e iOS, in
clui a opção de gravação e publica
ção de vídeos com duração de até 15

segundos. O universo digital amplia
cada vezmais a profusão de opções.
,A história nos mostra que apenas
uns poucos conseguem sobreviver
em categorias específicas.

Incubadora
O ambiente ideal para o.desen

volvimento de empresas inovadoras
é a incubação. Entre os benefícios
deve ser destacado o próprio am

biente voltado para inovação, a co

laboração com outras empresas no

rn:esmo local, a consulta mútua, a

circulação livre de idéias e sugestões.

CiILMAR DE OLIVEIRA
Psicólogo

�t
===-------=-�-----=�----------�--------------------------��----�--��----- ii
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Contas voltam ao sistema
ÁGUA Ministério Público e Samae entram em acordo e as

cobranças com vencimento em julho serão recalculadas

Débora Remor que será acompanhado
pela Agência Reguladora
Intermunicipal de Sanea
mento (Aris) e Ministério
Público (MP).

Em maio, o MP entrou

com uma ação coletiva de
vido à cobrança indevida
em condomínios com ape
nas um hidrômetro. O Sa

mae então apresentou uma
nova tabela de cobrança
progressiva, que acarretou

em aumento de tarifa para

.

a maioria dos cerca de qua
tro mil edificios da cidade.
A audiência conciliatória
realizada na tarde de ontem
terminou em acordo entre

as partes para que o sistema
volte aos níveis anteriores.

Diversos moradores de
condomínios acompanha
ram a audiência e saíram
satisfeitos. "Era ruim, mas
com a mudança ficou pior

A cobrança para o consu
.l"\:mo de água de condo
mínios de Jaraguá do Sul
volta ao sistema anterior e
as faturas referentes a julho
serão recalculadas pelo Ser
viço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto (Samae).
A autarquia tem prazo de
seis meses para apresentar
um novo plano tarifário,

Apontamento: 250741/2013 Sacado: EDSONMAlAQUIASDEPAUlA Ende

reço: RUA HERMlIJO FRANCISCO RAMOS, 235 - AGUAVERDE - JARAGUA
DO SUL-se - CEP: 89254-536 Cedente: POSID DE MOlAS GUARAMIRlM
J1l)A ME Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 5130 - Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$ 380,00 - Data para pagamento: 28/06/2013- Valor total
a pagar R$460,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 380.00 - Juros:
R$1,01 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$

EDl1l\LDEJtITlMAÇÃODEPROI'ES1ü
Nos termos do artigo 15 daLei9.492/97, c/co artigo 995 do código deNormas
da CGJlse, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de titulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação. sendo facultado o direito àsustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusai dentro do

prazo legal. FICAM INTIMADOSDOPROfESTO:

Apontamento: 250471/2013 Sacado: AFONSOCElSO KLOCKNER Endereço:
RUAMA8A)0 64 CASA - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89258-090 Cedente: EVFI
NANCEIRA S/A CF! Sacador: - Espécie: CEI - N' TItulo: 131044955 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$1.496,99 - Data para pagamento: 28/06/2013-Va
lortotal a pagarR$1.851,03 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.496,99
- Juros:R$277,44Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$23,1O Condu

ção: R$ 2�,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 250758/2013 Sacado: ASM EQUlPAMEN1DS - TEC DA INF
LIDA Endereço: RUA JORGE CZERNlEWICZ 1038 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89255-000 Cedente: DJ COMUNICACOES E EXPWRACAO DE SERVICOS
Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 0000724012 - Motivo: falta de pagamen
to Valor. R$ 2.066,00 - Data para pagamento: 28/06/2013- Valor total a pagar
R$2.l47,29 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.066,00 - Juros: R$ 5,50
Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Di

ligência: R$15,94

Apontamento: 250342/2013 Sacado: CICERO ANORE MElNERZ Endereço:
RUAEMII1AHORNBURGAP1D 202 222 - AMiZADE - JARAGUÁDO SUL-se
- CEP: 89255-430Cedente: PORTECPORIDESELEIJ1l)A Sacador. - Espécie:
DMI - N'Titulo: 3477002 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 426,66 - Data

para pagamento: 28/06/2013-Valor total a pagarR$510,51 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 426,66 - Juros:R$1,28Emolumentos: R$12,25 - Publica

ção edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 250486/2013 Sacado: COMERCIO DE MEfAlS LEMKE LIDA

Endereço: RUA CORONEU PROCOPIO G. DE OUVElRA, SN - CENIRO - JA
RAGUADOSUL-se - CEP: 89251-201 Cedente: ME1ALURGlCAW3 SAI LIDA
Sacador. - Espécie:DMI - N'TItulo: l001438U - Motivo: faltadepagamentoVa
lor:R$ 918,00 - Dataparapagamento: 28/06/2013-Valor total apagarR$992,00
Descrição dosvalores: Valor do titulo:R$ 918,00 - Juros: R$3,36Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$24,50 - Diligência:R$10,79

Apontamento:25044712013Sacado:CONSTI\UCOND - ADMECONSf.J1l)A

Endereço: RUA REINOIDO RAUL 60 SAlA 501 A 504 - JARAGUÁDO SUL-SC
- CEP: 89251-600 Cedente: EIEI'ROGASMAQ COM DE PECAS LIDAEPP Sa
cador: - Espécie:DMI - N' TItulo: 3503 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
571,93 - Data para pagamento: 28/06/2013-Valor total a pagarR$643,52 Des
crição dos valores: Valor do titulo: R$ 571,93 - Juros: R$ 0,95 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 250274/2013 Sacado: DAGMARDOUERAWAGAlllANl Ende

reço: RUA ELEONORA SATLER PRADI 125 AP 202 - Jaraguá do Sul-se - CEP:
89253-080 Cedente: BVFINANCEIRASACREDITOFINANCIAMENID E IN
VESTIMEN1D Sacador. - Espécie: CEI - N' TItulo: 131016755 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 67.766,40 - Data para pagamento: 28/06/2013-Valor
total a pagarR$109.021,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 67.766,40
- Juros: R$ 41.179,38Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 250450/2013 Sacado: DOGlAIR RECK PETIU Endereço: RUA
TARCISIO DE OIlVEIRA 165 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Ce
dente: GRATIDFAC FOMEN1ü E ASSESSORIACOMERCIAL LIDA Sacador.
INOUEEGOESCOMERCIODE PISC Espécie:DMI - N'TItulo: 204-1- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 500,00 - Data parapagamento: 28/06/2013-Valor
total a pagarR$581,06Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros:
R$ 1,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250580/2013 Sacado: DY SERVICOS LIDA ME Endereço:
RUA CONRAD RIEGEL, 142 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-070 Cedente:
MAJOKAUNIFORMES IND COM LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
50862 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 446,00 - Data para pagamento:
28/06/2013-Valor total apagarR$518,27 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 446,00 - Juros: R$1,63 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 250673/2013 Sacado: EDSONMAlAQUIAS DE PAUlA Ende

reço: RUA HERMlIJO FRANCISCO RAMOS, 235 - AGUAVERDE - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89254-536 Cedente: POSIDDEMOlAS GUARALIDA EPP
Sacador. - Espécie:DMI - N'Titulo: 5080/2-2 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor.R$885,00 - Dataparapagamento: 28/06/2013-Valor total a pagarR$966,54
Descrição dos valores: Valordo titulo:R$ 885,00 - Juros: R$ 2,36Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução:J\$24,50-Diligência:R$19,33
--------------------------------------------------------------------------- .. ---_----------

ainda, pois quase dobrou
o valor da conta de água",
conta- o representante de
uma administradora de

condomínios, Evandro de
Souza Mayer, que assistiu
a audiência. Ele elogiou o

acordo firmado. entre os

órgãos para que o sistema
de cobrança use os valores
anteriormente praticados
até que uma nova fórmula

seja definida.
De acordo com a asses

soria de comunicação do

Samae, as faturas de julho

•

antenor
de edificios com apenas um
hidrômetro serão recalcula
das e reemitidas dentro de
um mês. Quem já pagou a

conta, terá a diferença aba
tida na próxima fatura. Os

técnicos da autarquia devem
fazer um levantamento so

bre os custos e taxas míni
mas e apresentar Um novo

plano tarifário dentro de seis
meses. AAgência Regulado

.

ra e oMP vão acompanhar e
fiscalizar o estudo.

O promotor de justi
ça "que impetrou a ação,

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Tabelionato Griesbach REPúBUCAFEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

Notas e Protesto Novo endereço: Rua CeI.ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADOSUL- SC - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 250739/2013 Sacado: EI1ANA RADUNZ Endereço: RUAJOR
GECZERNlEWICZ590 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89255-000Cedente: BANCO
COOPERtmVO SICREDI SA Sacador. J C PERIlLE MEEspécie:DMI - N'TItu
lo: 022 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 205,00 - Data para pagamento:
28/06/2013-Valor total a pagarR$281,33 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 205,00 - Juros: R$ 0,54 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 250729/2013 Sacado: EIlANE BIEBER EVANGEIlSTA Endere

ço: RUA JORGE CZERNlEWICZ 663 SL 303 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89255-
000 Cedente: FIDRIANI EQUIP P ESCRITORIO Sacador. - Espécie:DM! - N'
TItulo: 11384-1-Motivo: faltadepagamentoValor.R$176,20 - Dataparapaga
mento: 28/06/2013-Valor total a pagar R$252,51 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$176,20 - Juros: R$ 0,52 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 250597/2013 Sacado: ESfAMPARlA MAIS BRASil. LIDA ME

Endereço:RUAJOAOWIESfJUNIOR 969GAlPAO 4 - Jaraguá doSul-se - CEP:
89251-000 Cedente: CILlNTEXJ1l)AEPP Sacador. - Espécie:DMI-N'TItulo:
591-01-Motivo: faltade pagamentoValor. R$1.l80,00 - Data para paganiento:
28/06/2013-Valor total a pagarR$1.261,93 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$1.l80,00 - Juros:R$ 2,75Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 250652/2013 Sacado: FERNANDA JAQUELJNE VILLElA BAR

Endereço: R ALVIN BUTENDORFF, 36 - CENIRO - JARAGUA DO SUL-se -

CEP: 89260-675 Cedente: KUENSUL COM R A J1l)A ME Sacador. - Espécie:
DMI - N'Titulo: 1090 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 375,86 - Datapara
pagamento: 28/06/2013- Valor total a pagar R$461,12 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 375,86 - Juros: R$ 1,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital:R$23,10 Condução:R$ 24,50 - Díligência R$ 24,41

Apontamento: 250640/2013 Sacado: FIDEllS COM. msr BEBIDAS LID

Endereço: RUA MAXWILHElM,604 - VilA BAEPEND - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89256-030 Cedente: seHIEWE COMERCIO S J1l)A EPP Sacador.
- Espécie:DMI - N'TItulo: 2218 - Motivo: falta de pagamentoValor.R$166,00 -

Data para pagamento: 28/06/2013-Valortotal a pagarR$242,12 Descrição dos
valores: Valordo título: R$166,00 - Juros: R$ 0,33 Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

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

Apontamento: 249804/2013 Sacado: MARCEW CLOVIS CASTI\O Endereço:
RUA 25 OEJULHO 319 - CORUPA-se - CEP: 89278-000 Cedente: EZELlNDO
LINZMAYERME Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 21/2 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$1.ooo,OO - Datapara pagamento: 28/06/2013-Valor total
a pagar R$1.l31,06 Descrição dos valores: Valor do !itulo: R$l.OOO,OO - Juros:
R$ 2,33 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 250111/2013 Sacado: MARCIA ENGEL AFONSO KLUTCKO
WSKI Endereço: RUA PADREGABRllE LlJX 52 - CORUPA-se - CEP: 89278-
oooCedente:INDUSfRJADELINHASTRICHEJ1l)A Sacador.- Espécie:DMI
- N'TItulo: 050545-01-Motivo: faltadepagamentoValor.R$528,54 - Datapara
pagamento: 28/06/2013- Valor total a pagar R$658,50 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 528,54 - Juros: R$ 1,23 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 250635/2013 Sacado: MARUWRENIDURKSWEDMANN En

dereço: RUAAUGUSTh PlSl<E, 135 - BARRA DO RIO CERRO - JARAGUA DO
SUL-se - CEP: 89250-000 Cedente: FINO PISO COMERCIO DE PISOS J1l)A
ME Sacador. - Espécie:DMI - N'TItulo: 01052013 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 1.250,00 - Data para pagamento: 28/06/2013- Valor total a pagar
R$1.286,68 Descrição dos valores: Valor do titulo:R$ 1.250,00 - Juros: R$ 3,33
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 0,00 - Di

ligência: R$ 0,00

Apontamento: 250301/2013 Sacado: MERCADINHO PEPO S LIDA ME En

dereço: R ROBER1D ZIEMANN S 1434 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89255-
300 Cedente: IND.COM.SABAO ZAVASKI Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo:
46540/01 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 292,40 - Data para pagamen
to: 28/06/2013- Valor total a pagar R$376,43 Descrição dos valores: Valor do
titulo:R$ 292,40 - Juros: R$ 1,46Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 250481/2013 Sacado: MERCADINHO PEPO S LIDA ME En

dereço: R ROBER1D ZIEMANN 1434 - SAlA 1 - CZERNlEWlCZ - JARAGUA
DO SUL-se - CEP: 89255-300 Cedente: MIIJ SA Sacador. - Espécie:DMI - N'
TItulo: 2408423/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 447,75 - Data para
pagamento: 28/06/2013- Valor total a pagar R$531,81 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 447,75 - Juros: R$1,49 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação

•

edital:R$23,10 Condução:R$24,50-Diligência:R$22,72
Apontamento: 250472/2013 Sacado: FRNACIEll.E FIDHR Endereço: RUA
RIBElRAOAURORA 100 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-970 Cedente: EVFI
NANCElRAS/ACF! Sacador. - Espécie: CEl- N'TItulo: 131039486 - Motivo:
falta depagamentoValor.R$ 979,30 - Dataparapagamento: 28/06/2013-Valor
total a pagar R$1.345,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 979,30 - Ju
ros: R$ 282,36Emolumentos: R$12,25 - Publicaçãn.edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,34

Apontamento: 250571/2013 Sacado: GUIOMAR ANIDNIO MAY Endereço:
RUA LUISBOR1D[]NJ, 45 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89253-500 Cedente: SE
RllDN BRASil. LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 00000260 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 585,00 - Dataparapagamento: 28/06/2013-Valor
total a pagarR$663,84 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 585,00 - Juros:
R$ 1,36 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 250668/2013 Sacado: GUlRE COMERCIO DE MoroS LIDA

Endereço: RUA JOSE TIlEODORO RIBEIRO B58 - IlHA OA FIGUEIR - JARA
GUADOSUL-SC - CEP: 89258-120Cedente:SUPRIDATIATELJ1l)A Sacador:
- Espécie:DMI - N'TItulo: 3443 - Motivo: falta depagamentoValor.R$ 665,00 -

Data para pagamento: 28/06/2013-Valor total a pagarR$743,37 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 665,00 - Juros: R$1,77 Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 250760/2013 Sacado: JAIMEMoro PECAS LIDAME Endere

ço: RUAADEllAFISCHER720 - JARAGUADOSUL- CEP: Cedente:JIDLEDO
DAAMAWNIA IND E COMVEICULOS Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
JAM090254 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 9.488,88 - Data para paga
mento: 28/0612013-Valor totalapagarR$9.593,13Descriçãodos valores: Valor
do titulo: R$ 9.488,88 - Juros: R$ 28,46Emolumentos:R$12,25 - Publicação edi
tal: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94
�y----------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 250762/2013 Sacado: JAIME MOIDS PECAS LIDAME Ende

reço: RUA PROE ADEllA flSCHER 720 SAL 02 - BAEPENDl - JARAGUA DO
SUL-se - CEP: 89256-100 Cedente: J IDLEDO DA AMAWNIA IND E COM
VEICULOS Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: JAM090191- Motivo: falta de

pagamentoValor.R$11.802,82 - Datapara pagamento: 28/06/2013-Valor total
apagarR$I1.917,95Descrição dos valores: Valordo título: R$I1.802,82 - Juros:
R$ 39,34 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência:R$15,94
------------------------------------------------�--=---------------------------------------

Apontamento: 250420/2013 Sacado: IABEllA IND E COM DE ALIMENIDS
LIDA Endereço: RVIC1DR ROSEMEERG, 819 SAlA 1 - JARAGUA DO SUL
se - CEP: 89252-400 Cedente: COOPERAl'IVADE CREDITOVALE DO ITAJAI
VIACREDI Sacador.MAXLlMPSOWCOES EM HlG E UM Espécie:DMI - N'
TItulo: 729/0001- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 77,65 - Datapara paga
mento: 28/06/2013-Valor total a pagarR$157,89 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 77,65 - Juros: R$ 0,18Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:

II .1

Apontamento: 250437/2013 Sacado: PATIUCIA ODORIZZI Endereço: RUA
REINOLDO RAU 470 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Cedente:)HSMA-.
TERWS DE CONSTI\UCAO J1l)A EPP Sacador: - Espécie: DMI - N'TItulo:
00002008 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 250,00 - Data para pagamen
to: 28/06/2013- Valor total a pagar R$321,39 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 250,00 - Juros' R$ 0,75Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução:R$24,50- Diligência:R$10,79

Apontamento: 250525/2013 Sacado: PRISCIlA DE AlMEIDA CAMACHO

Endereço: RUAAR1HUR GUMZ, 91 - VIlA NOVA - Jaraguá do Sul-se - CEP:
89259-340 Cedente: SICOOB BLUCREDI SC COOP CRED UVRE ADMIS Sa
cador. EDIFICIO WCIlA IARA Espécie: DMI - N' TItulo: 1 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 51,37 - Data para pagamento: 28/06/2013-Valor total a
pagarR$122,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 51,37 - Juros:R$ 0,56
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$10,79

Apontamento:�0726/2013 Sacado: R Sil.VAEQillAPMjENTOSP/ PlSC En

dereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - JARAGUA DO SUL-se -. CEP:
89256-200 Cedente: BANCO SOFISA SA Sacador. ROTA INDUSfRJA J1l)A

Espécie: DMI - N' TItulo: G79985/3.- Motivo: falta de pagamento Valor: R$
9.881,34 - Data para pagamento: 28106/2013- Valor total a pagar R$9.981,87
Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 9.881,34 - Juros: R$ 23,05Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$
17,63

Apontamento: 250761/2013 Sacado: R SlLVAEQillAPAMEN1DS P/ PIse En

dereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89256-200Cedente:NBCBANKBRASil.SA-BCO.MUU1PW Sacador. ROTA
INDUSfRJA LIDA Espécie: DMI - N' TItulo: G79973/3 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 9,517,70 - Data para pagamento:.28/06/2013- Valor total a
pagar R$9.614,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.517,70 - Juros:
R$19,03 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ n,63

Apontamento: 250618/2013 Sacado: R Sil.VAEQUIPAMEN1DS P/ PISCINAS
ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VilA IAlAU - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: FUNDO DE INVEST.Dffi CREDITORIOS
DA IND. EXODUS I Sacador: GIIT GWBAL ENERGY ANO Espécie: DMI -

N'Tltulo: 9790-2/4 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$10.282,25 - Data

para pagamento: 28/06/2013-Valor total a pagar R$10.400,85 Descrição dos
valores: Valor do título: R$10.282,25 - Juros:R$ 41,12Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 250727/2013 Sacado: R Sil.VA EQUlPAMENIDS PARA PIS
CINAS ME Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - VilA IAlAU
- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-200 Cedente: ROTA INDUSfRJA J1l)A

Rafael Meira Luz lembra

que desde 2007 a lei exige
que as tarifas sejam recal
culadas periodicamente.
"Agora é que vamos avan

çar para uma política mais

justa de tarifação e incenti
vo a economia", avaliou. "A
mudança de cultura preci
sa ser levada em conta nas

cobranças.. Antigamente, a
taxa mínima era de 15 me
tros cúbicos. Hoje se cobra
10 m3 e, com este levanta

mento, podemos diminuir
aindamais."

..,

Sacador. - Especie: DMI - N' TItulo: G79876/4 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 10.001,34 - Data para pagamento: 28/06/2013- Valor total a pagar
R$10.11B,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 10.001,34 - Juros: R$
40,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 250693/2013 Sacado: R Sil.VAEQillAPAMENIDSP/ PlSC En

dereço: RUA GERMANO MARQUARDT,N. 299 - VilA IAlAU - JARAGUADO
SUL,se - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO INDUSVAL SA Sacador. ROTA
INDUSfRJA LIDA Espécie: DMI - N' TItulo: GB8OO4/2 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 9.528,58 - Data para pagamento: 28/06/2013-Valor total a
pagar R$9.640,99 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 9.528,58 - Juros:
R$ 34,93 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência:R$17,63

Apontamento: 250694/2013 Sacado: R Sil.VA EQillAPAMEN1DS P/ PlSC En

dereço: RUA GERMANO MARQUARDT, N. 299 - VilA IAlAU - JARAGUA DO
SUL-se - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO INDUSVAL SA Sacador. ROTA
INDUSfRJA IlDA Espécie: DMI - N' TItulo: GB00591l - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 9.552,56 - Data para pagamento: 28/06/2013-Valor total a
pagar R$9.655,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.552,56 - Juros:
R$ 25,47 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência:R$17,63

.

Apontamento: 250411/2013 Sacado: RDA Sil.VA EQUIPAMEN1DS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VilA LENZl - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MUUIPW
Sacador. GIIT GWBAL ENERGYANO TELECOMMUNICATION J1l)A Espé
cie: DMI - N' TItulo: .G79958/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 6.950,16
- Data para pagamento: 28/06/2013-Valor total a pagar R$7.051,07 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 6.950,16 - Juros: R$ 20,85 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250498/2013 Sacado: RDA Sil.VA EQUIPAMEN1DS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VilA LENZI - Jaraguá do Sul-se
-·CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador. GIIT-GWBAL
ENERGYANOTEL. J1l) Espécie:DMI - N' TItulo: GBOO24/4 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$4.720,79 - Data para pagamento: 28/06/2013-Val6rtotal
a pagar R$4.81O,29 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 4.720,79 - Juros:
R$ 9,44 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250587/2013 Sacado: RDA SlIYA EQUlPAMENIDS ME En

dereço: RUAFRANCISCO PIERMANN 170 - VilA LENZl - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GIIT GWBAL ENERGYANO TELECOMUNICA
TION L Sacador: - Espécie: DMI - N'TItulo: G80001/3 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 6.823,25 - Data para pagamento: 28/06/2013-Valor total a
pagar R$6.930,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.823,25 - Juros:
R$ 27,29 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento:25065B/2013 Sacado: RLGCOMERCIALJ1l)A Endereço: JOSE
TIlEODORORIBEIRO,B58-IlHADAFIGUEIR-JARAGUADOSUL-se-CEP:
89258-120 Cedente: SUPRIDATIA TEL J1l)A Sacador- Espécie: DMI - N'
TItulo: 3461 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 504,00 - Data para paga
mento: 28/06/2013- Valor total a pagarR$581,94 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 504,00 - Juros: R$1,34 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital
R$23,10 Condução:R$24,50-Diligência:R$16,75

Apontamento: 250484/2013 Sacado: RONAlDO DE JESUSMUNlZ ME En

dereço:RUARODOLFOWISCHRALNEro, N. 105 - VilA IAlAU - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89256-255 Cedente: MoroRFORT COMERCIO A A P L
EPP Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 022154-10/ - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 642,59 - Data para pagamento: 28/06/2013- Valor total
a pagar R$723,92 Descrição dos valores: Valor do-título: R$ 642,59 - Juros:
R$ 3,85 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 17,63 --------------------------------------------------------

Apontamento: 250542/2013 Sacado: SACRlS T XTlL J1l)A Endereço: RUA
GUll.HERMEWEEGE-24O- JARAGUADO SUL-SC-CEP: 89251-61OCedente:
AlUAL CARGASTRANSPORTES J1l)A Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
0002086BB3� Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.490,23 - Data para pa
gamento: 28/06/2013- Valor total a pagar R$1.563,85 Descrição dos valores:
Valordo título:R$1.490,23 - Juros:R$ 2,98Emolumentos:R$12,25 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 250685/2013 Sacado: SIDNEYAPARECIDO RODRIGUES En

dereço: RUA GOVERNADOR JORGE IACERDA, 433 - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89251-390 Cedente: HYGlE SYSTEMS COMLE DISf J1l)A Sacador.

Espécie:DMI- N'TItulo: 14065/- Motivo: falta de pagamentoValor. R$561,00
- Data para pagamento: 28/06/2013- Valor total a pagar R$634,44 Descrição
dos valores: Valordo titulo:R$ 561,00 - Juros: R$ 2,80 Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 25/06/2013. Jaraguá do Sul (SC), 25 de junbo
de2013.

Manoel Gustavo GriesbacbTabelião Substituto
Total de títulospublicados: 41
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Bombeiros ganham
ônibus para treinos

.' EDUARDO MONTECINO

$CHROEDER
Grupo recebeu da

Canarinho o veículo

que será usado na

preparação técnica

Carolina Veiga

OS Bombeiros Volun
tários de Schroeder

receberam, neste último

sábado, da Viação Canari

nho, um presente de gran
de valia para a corporação:
um ônibus. Mesmo sendo
de um modelo antigo e es

tando sem as peças essen

ciais para o funcionamento,
COIJlO o motor e a caixa de

câmbio, o automóvel será

indispensável' para os so

corristas.
Isso porque, de acor

do com o subcomandan
te da corporação, Rosny
Petry, será utilizado no

treinamento dos bombei
ros. "Somos cercados por
rodovias e não tínhamos
como realizar treinamento
de resgates em ônibus pela'
falta do veículo. Estávamos

proc�rando um há mais de-

APOIO Veículo não tem mais o motor, mas será usado para a simulação de resgate

seis meses", explicou. "Ele
será útil para treinarmos

resgates de vítimas confi
nadas em espaços peque
nos", lembrou o bombeiro

.

Marcelo Lima.

Segundo ,Rosny, esse

será o primeiro automóvel
do. tipo para treinamento
na região. "Fazíamos trei-

namentos em automóveis

pequenos e em caminhões,
mas, esse ônibus será o

primeiro para esse fim",'
concluiu ..

O ônibus foi entregue
aos Bombeiros Voluntá
rios pelo mecânico Frido
lin Zohn. De acordo com

ele, o ônibus está sucate-
,

.

ado e parado na garagem
da Viação Canarinho há
mais de um ano. "Não
valeria a pena reformar o

ônibus, então as peças uti
lizáveis foram retiradas e

.

a carcaça doada. Com cer

teza o. automóvel ajudará
os' Bombeiros a salvarem-
vidas", concluiu.

Embriaguez
Motoristas não aprenderam a respeitar á Lei

Pelo menos seis pesso
as foram detidas durante o

final de semana, acusadas
de dirigirem sob o efeito
do álcool, em Jaraguá do'
Sul e Guaramirim. Muitos
se recusaram a realizar o

bafômetro, mas foram deti
dos por apresentar sinais de
embriaguez. Outros ainda
tentaram fugir de blitz, mas
foram alcançado e presos,
além de receberem multa

pelas infrações da fuga.
Um . acidente entre

dois veículos foi registra
do na tarde de sábado,
em Schroeder, mas um

dos motoristas envolvidos

fugiu do local. A Polícia
Militar localizou o condu
tor do Megane no bairro

Bracinho e acompanhou
até o local do acidente,
mas o suspeito negou ter
se envolvido na colisão.
O resultado do bafômetro
do condutor foi de 1,43
mg/L, configurando cri
me de trânsito. O veículo
foi recolhido, a CNH apre
endida e o motorista mul
tado e preso em flagrante.

Moradores da rua'Fritz
Paul Techentin, em Guara-

,

mirim, ligaram para a po
lícia na madrugada de do

mingo para reclamar sobre
perturbação. Um homem,
de 22 anos, dirigia uma

Saveiro, placas de Joinvil
le, e teria feito manobras
perigosas na pista, já que
a PM encontrou marcas de

zerinho e o carro foi parar
numa vala. O motorista se
recusou a fazer o teste do

bafômetro, mas apresen
tava sinais de embriaguez e

foi conduzido a Delegacia.
-

, Condutor tenta
fugirda,bJitz

Ameaça
Homem é detido com facão

Armado de facão, um
homem teria ameaçado vi
zinhos que passavam em

frente a sua residência,
na Rua Ezídio Roberto de

Freitas, na Vila Freitas, em '

Guaramirim, na madru

gada de domingo. Quando

a Polícia Militar 'chegou
ao local, o suspeito, de 54
anos, estava na garagem de
casa e continuou gritando
ameaças. Ele foi encami
nhado a Delegacia, mas a

vítima q�e chamou a polí
cia não quis prestar queixa.

Guaramirim

Morador é atacado por cobra,'
Um homem foi atacado cobra não foi localizada. O

por uma cobra na manhã
'-dg ontem, no bairro Poço
Grande, em Guaramirim.
Os Bombeiros Voluntários
acreditam que se trata de
uma Jararacuçu, mas a

Samu fez o primeiro aten

dimento da vítima, que
reclamava de dores, e foi
encaminhada ao Hospital
Padre Mathias para apli
cação de soro.

Sem luz

Condutor bate em poste e foge
O motorista de um Stilo

teria perdido o controle do
veículo na Avenida Walde-

: mar Grubba, batido contra

um poste e terminou com o

carro capotado, na manhã
de

-

domingo, próximo ao

acesso do Bairro Vieira. A

polícia acredita que o con-

dutor não se feriu, já que ele

fugiu do local do acidente.
·

A região ficou sem energia,
elétrica duranteboa parte do
dia, até que a Celesc conse

guiu restabelecer o sistema.
O proprietário do veículo
deve se apresentar OU indi
car quem dirigia o carro. '

�.'

Massaranduba

Colisão provoca umamorte
Voluntários, mas devido.
a gravidade dos ferimen
tos morreu a caminho dó

hospital. Já o condutor do
outro veículo, de 40 anos,
teve fraturas.e passou por
cirurgias, mas está fora de.

perigo. A PolíciaMilita! Ro
doviária aponta o excesso

de velocidade como ia causa
, .

O jovem que morreu

num acidente de trânsito na
tarde de domingo, em Mas

saranduba, será sepultado
às 16h de hoje, no Cemitério.

Municipal de Barra Velha.
William Moreira Sabino, de
20 anos, conduzia um Celta
e colidiu frontalmente em

de escapar da barreira de
.

um Ka, por volta das 18h30,trânsito, desta vez no Rau, na SC-415 (antiga 474), queterminou na prisão do mo-
liga Massaranduba a São

torista de, um Scenic, na João do Itaperiu.
madrugada de sábado..O Sabino chegou a ser so
homem se negou a fazer o' corrido ., pelos Bombeiros
bafômetro, por isso os po-
liciais fizeram um Auto de

Constatação de Sinais de

Embriaguez e o conduzi
Um motorista tentou Tam a delegacia.

fugir da barreira policial Um motociclista tam
montada no bairro Vila bém foi preso por em

Nova, em Jaraguá do Sul, briaguez ao volante." na
por volta das 19h30 de sá- madrugada de sábado, na
bado. O condutor do Corsa, Rua Oscar Schneider, em
de 54 anos, foi abordado , Jaraguá do Sul. Além de
pela PM, que constatou a

.

apresentar sinais de em

presença de álcool no or- briaguez, o condutor não
ganismo através do teste de era habilitado e a moto
alcoolemia. Ele foi preso. estava com o licencia-

Em outra tentativa mento vencido.

do acidente. Esta é aterceira
morte devido a acidente de '.

tr�ito nacidade déMassa- .::
· randuba, e a se�� regís- _��
·

trada na SC-415 só esteano:
"

EDUAI!D0 MONTEÇIN0

FATAL Batida frontal entre o Celta (E), dirigido por
William'Sabino, 20 anos, e um KA, tirou a vida do jovem
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PROPOSTAS Chefe de gabinete Fernanda Klitzke conduziu apresentação do plano e registrou sugestões da população

Projeto sobre o PPA
tem debate ampliado
PLANEJAMENTO

Propostas serão
colocadas no slte

da Prefeitura, serão
aceitas sugestões .

Verônica Lemus

T'\urante a audiência pú
.1.Jblica realizada na noite
de ontem, na Câmara deVe
readores de .Jaraguá do Sul,
em que foram apresentadas
as mais de 130 metas e 600

ações que farão parte do
Plano Plurianual (PPA) do

município para os próximos

quatro anos, o Executivo

esperava conseguir também
a aprovação do documen
to preliminar por parte dos
26 conselhos municipais,
responsáveis pela sugestão
e elaboração das propostas.
Porém, o pedido de parte do
público presente na audiên
cia pela ampliação do debate
e posterior aprovação do do
cumento base foi atendido.

"Como prevê a lei, a

audiência era apenas para
apresentar o PPA, mas a

gente esperava também po
der deliberar, mas não hou
ve consenso", disse a chefe
de gabinete, Fernanda Klit
zke (PT). Com isso, as mais

de 600 ações, divididas em

cerca de 130 metas relacio
nadas a 12 eixos de traba
lho, serão disponibilizadas
nos próximos' dias no site
da Prefeitura (wwwjaragua
dosul.sc.gov.br) para que os

conselheiros e, sobretudo,
a população, possam ler e

ainda sugerir alterações ou

novas propostas.
"Quem aprova mesmo o

PPA é a Câmara, e o prazo
é até agosto, pois a lei exige
que seja aprovado até quatro
meses antes do fim do exer

cíciofinanceiro", explicaFer
nanda. Além das propostas
elaboradas pelos conselhos,
as seis Secretarias da Prefei-

tura também irão incluir suas

próprias sugestões de metas

e ações. "E depois, quando o

projeto final chegaràCâmara,
os vereadores também pode
rão discutir com a sociedade
e apresentar emendas ao

projeto", completa a chefe
de gabinete.

As metas gerais, com

postas por ações mais es

pecíficas, estão dispostas
nos 12 eixos de trabalho a

seguir: educação, saúde, as
sistência social, urbanismo e

mobilidade, cultura, esporte
e turismo, habitação, sane
amento, meio ambiente,
defesa civil, administração e

planejamento.

Participação popular
Pedidos da comunidade foram registrados

Mesmo sem um con

senso sobre a aprovação do
documento base do Plano
Plurianual (PPA), a audi
ência pública serviu para

que a população presente
contribuísse com suges
tões, que foram registradas

e serão incluídas' no PPA.

Por exemplo, que a Pre

feitura pleiteie aos clubes
de futebol' do município,
como entidades públicas,
que abram os campos para
uso da comunidade.

Outra sugestão foi a de

criar um canal de comuni

cação sobre as atividades
dos conselhos municipais
entre 08-_ conselheiros e

também com os muníci

pes. Pará Nina Pretti, 26

anos,membro do Conselho
de Cultura, é fundamental

que a sociedade participe
das decisões, junto com o

governo, e a falta de uma

ferramenta que divulgue
as pautas das reuniões e

outras atividades prejudica
essa participação, via con

selhos municipais.

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

Consultoria Empresarial
1Iti$t,,,1I

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

NOTA DE FALECIMENTO E
AGRADECIMENTO

Com pesar, a família de Renata
Rauh Ulrich, comunica seu fale

cimento, ás 10h do dia 18 de ju
nho, com a idade de 88 anos, no

Hospital São José.

Agradece aos parentes, amigos
e vizinhos pelos gestos de ca

rinho, aos médicos e enfermei
ras do hospital e em especial
ao Pastor William Bretzke pelo
apoio espiritual e ao Pastor Da

. niel, pelas palavras de conforto
na despedida.
Culto em Memória realizou-se ás
9h do dia.23 de junho na Igreja
Luterana Apóstolo Pedro.

COMUNICADO
..

EXTRAVIO

"A empresa FABRICA DE
ARTEFATOS DE CIMEN
TO KNIESS LTDA - ME,
CNPJ: 79.683.744/0001-08,
comunica o extravio de uma

impressora fiscal Bematech
sob o numero de fabricação:
4708020944647, a mesma

não se responsabiliza pelo uso

indevido." Conforme informa

ções contidas no B.O. registro
nO: 00050 - 2013 - 06262.

MUNICíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MO-
DALIDADE TOMADA DE PREÇO N°. 02/2013-PMS

O Prefeito Municipal, Osvaldo Jurck, no uso de suas atrib.uições que
lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n".
8.666/93 e suas alterações posteriores. Fré'n"te ao parecer conclusivo
exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJU
DICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado .da TOMADA
DE PREÇO N°. 02/2013-PMS, PROCESSO W' 88/2013-PMS, adjudi
cando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter' apre
sentado o menor preço GLOBAL, determinando que seja dada ciência
aos participantes:
Objeto: construção de área para copa e cozinhae fechamento lateral no

Galpão anexo ao Ginásio Alfredo Passold do Município de Schroederl

SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e

demais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento convoca

tório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante
deste Contrato, como se transcrito fosse.
Vencedor: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob

o nO 07.103.065/0001-01.
Valor da proposta vencedora: R$ 25.411,61 (vinte e cinco mil, quatro
centos e onze reais e sessenta e um centavos).

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato do Contrato n°. 122/2013 - PMS
Modalidade Tomada de Preço n", 02/2013-PMS - Processo nO. 88/2013-
PMS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, 'inscrito no CNPJ sob o

n", 83.102.491/00Q1-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo

Branco, n°. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nO 07.103.065/0001-0'1, estabelecida na Rua João Maluta Junior, nO.

1455, Sala 03, Centro, Cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catari

na, CEP: 89270-000.

Objeto: contratação de empresa para construção de área para copa e co

zinha e fechamento lateral no Galpão anexo ao.Ginásio Alfredo Passold
do Município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo,
planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante
deste Instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora
que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 25.411,61 (vinte e cinco mil, quatrocentos e onze

reais e sessenta e um centavos).
Data da Assinatura: 21/06/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I 2a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 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 nO 036.10.009714-1
Autor: Nilson Silva .

Réu: Nayana Ferreira dos Santos Fernandes e outro

Citando(a)(s): Nayana Ferreira dos Santos Fernandes, brasileiro(a), Ca
sada, Professor, RG 11366568-1, CPF 074.301.027-27, Rua Thomas
Antonio Gonzaga, 329, Jardim Amalia II, CEP 27.253-600, Fone (047),
Volta Redonda-RJ.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificadats), atu
afmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste
Juizo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como

CITADA(S) para responder(em) á ação, querendo, em 15 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contes

iada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadei
ros os fatos articulados pelo autor desta petição inicial (art ..285., ele 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 publlcado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei ..

. Jaraguá do Sul (SC), 15 de maio de 2013.
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HAT..TR�CK Dian (7) marcou três vezes e se isolou como artilheiro da equipe jaraguaense na Liga Futsal, com 9 gols até aqui na competição

Jaraguá fecha a primeira
fase da 'Liga em terceiro
5 A 3 Na noite-de ontem, jaraguaenses venceram o Cascavel fora de casa, no fechamento da fase classificatória

A pós empatar' com o Floria-

1"1nópolis no último sábado
(22) por 4 a 4, o Jaraguá Futsal

(CSM/Pré-Fabricar/Mannes/
HLS Ferragens/FME) terminou'
a primeira fase da Liga Futsal
com uma vitória. Jogando no Pa
raná, a equipe comandada pelo
técnico Sergio Lacerda derrotou
oCascavel por 5 a 3, no Ginásio

Municipal daNeva, na noite des
ta segunda-feira. Os gols do time
jaraguaense foram marcados por
Dian (3X) e Lé (2X), enquanto
Gerson, Frede e Caça anotaram

para os paranaenses.
"Sabíamos que o jogo ia ser

dificil, porque o Cascavel tem
um bom time e'sempre vai bem
na Liga. Mas nos portamos bem
dentro de quadra e vencer fora de
casa é sempre muito bom", disse

o goleiro Jean Reis, que substi
tuiu Djony na partida.

''Vamos procurar agora re

gressar à Jaraguá do Sul, juntar
aindamais o grupo para que esta

.

segunda fase seja tão boa quanto
a primeira. Temos que manter o
trabalho e os pés no chão para
manter essa boa fase e chegar

"
Fizemos nosso dever

na primeira fase,
que foi classificar
na melhor posição
possível. Agora,
começa um novo

campeonato.

Sérgio Lacerda, técnico

longe na Liga Futsal", analisou o

técnico Sergio Lacerda.
Pendurados, os jogadores

Djony, Jonas, Léo, Hugo, Rena
tinho e Nenê, nem viajaram para
Cascavel. Preferiram ficar de fora

para não desfalcar o time no iní
do da próxima fase, onde todos
os cartões são zerados. Com isso,
o time foi escalado com jogado
res, principalmente oriundos da
base e juvenis como Jean, Buda,
Assis, Batista, Taynan, Tarek,
Raul e Guilherme.

,

Com este placar, o Jaraguá
pulou para a terceira colocação
com 35 pontos, ultrapassando a

Orlândia. Na segunda fase, onde
é formado quatro grupos com
quatro equipes, a equipe jaragua
ense enfrentará oMinas, Concór
dia e São José.

. I ,! 1.

OCP22
www.ocponline.com.br

Sabiamos que o Jogo
la ser difícil, porque
o Cascavel tem um

bom time e sempre
vai bem na Liga.
Jean Reis, goleiro

Ficha Técnica:

Cascavel Sxf Jaraguá

• Local: GinásioMunicipal da Neva,
em Cascavel (PR)

• Data: 24/06/13 (segunda)
• Horário: 20h15 (de Brasflia)
• Arbitragem: Elvio Kertelt Legnani
e Alfredo CarlosWagner

.• Público: Não divulgado
• Cartão amarelo: Nenhum

• Cartão vermelho: Nenhum

• Gols: Dian.(6:47, JG5), Lê (25:55,
JGS), Lê (26:28, JGS), Gerson

(30:32, CAS), Dian (32:36, JGS),
Dian (34:53, JGS), Frede (36:16,
CAS) e Caça (37:08, CAS)

.

"
Vamos procurar agora

. Juntar ainda mais o

grupo para que esta

segunda fase ·seja tão
boa quanto a primeira.

Sergio Lacerda, técnico

LIGA FUTSAL 2013

CLASSIFICAÇÃO - PRIMEIRA FASE ÚLTIMOS RESULTADOS

Coi. Times P J V E D GP GC SG CA CV A% 24/6

l_mmll"ill!;fttft��lIttEEI!JI:E!'lr� Guarapuava 2x5 Corinthians

2· Corinthians 41 18 125 1 53 28 2532 1 75.93%
Erechim 5xl São Bernardo
Concórdiá OxO Maringá

3· Jaragúá 35 18 9 5' 3 50 30 2023 1 62.75% Suiano 3x6 Venâncio Aires
4· Orlândia 33 18 103 5 59 43 16 37 7 61.11% Rorianopolis 2x4 Joinville

5· Umuarama 29 18 9 2 "7 48 38 1031 3 53,7% Gascavel3x5 Jaraguá

6· Carlos Barbosa27 18 e 3 7 43 38 5 26 O 50%
Umuarama 7xl MInas

7· 'Minas 27 18 8 3 7 54 55 -1 21 5 50% PRÓXIMOS JOGOS

8· Mal. Rondam 27 ·18 7 6 5 52 41 11,25 3 50%

9· Venâncio Aires 27 17 7 6 4 5.2 46 6 32 3 52.94% 25/6
20h15 - São José x Venâncio'

10· Concórdia 26 18 6 8 4 44 38 6 32 6 48.. 15% Aires

11'· Erechim 24 186 6 6 46 45 1 35 5 44.44%

12· Cascavel 23 18'6 5 6 50 53 -3 34 1 45.1%
\

41 53 42.59%13· Guarapuava 23 18 6 5 7 -1237 5

14· Maringá 19 18 5 4 9 3244 -1239 2 35.19%

15· São José 19 17 4 7 6 23 27 -4 29 3 37.25 %

16· Florianópolis 18 18 4 6 8 45 55 -1030 3 33,33%

17· Suzana 13 18 3 4 11 44 53 -9 40 2 24.07%

18· São Bernardo 7 18 2 l' 15 21 67 -4619 2 12,96%

19 e
'

São Caetano 3 18 O 3 15 30 63 -3332 8 5.56%

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

J I .

��. ��--_.�===-�������----------------�--�-===--�----------�--------------�--------�--------��--��------------
/
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GERALDO TAKANAGE/OVERTIME FA

AMARGO Derrota por 71 a O não estava nos planos dos corupaenses, que souberam aceitar o resultado

Buffalos perdem a

final e o presidente
FIM DE CICLO Após cinco anos e três finais de Campeonato
Catarinense, Juliano Millnitz se afasta do comando da �Manada'

Lucas Pavin

A pesar de ter oito des

.1"\ialques importantes, a

equipe do Corupá Buffalos
estava muito confiante em
conquistar o bicampeona
to Catarinense de Futebol
Americano. Porém, do ou

tro lado tinha o forte time
do São José Istepôs que não
deu nenhuma chance aos

corupaenses' aplicand� um

resultado maiúsculo de 71
a o, no campo Colégio For
quilhão, em São José, no
último domingo (25).

Ao término da primeira

etapa, o placar já registra
va a vantagem de 21 a o.

Com isso, a 'Manada' teve
que se arriscar ainda mais
e acabou vendo a derro
ta se tornar uma goleada.
Atuando em casa e domi
nando a partida, o Istepôs
administrou a vantagem'
até confirmar o seu pri
meiro título estadual.

Em 2012, as duas equi
pes haviam realizado a

final e o Buffalos levou a

melhor jogando no Se
minário Sagrado Coração
de Jesus. O presidente e

atleta do Corupá, Julia-

no Millnitz não escondeu
a frustração pela elásti
ca derrota, mas elogiou
o adversário. "Parabéns
ao novo campeão. Eles fi
zeram por merecer cada

ponto", comentou. Além

disso, após o vice-campe
onato, Millnitz anunciou

que está deixando a presi
dência do clube. "A partir
desta segunda-feira, não
soumais presidente do Bu
ffalos. Uma nova diretoria

assume, mas eu queria ter
terminado de uma manei
ra diferente", concluiu.

"

Apesar do revés na de-
.

cisão, a 'Manada' fez uma
,

ótima campanha, somando
cinco vitórias e duas der

rotas, ambas pàra o Iste

pôs (a primeira por 32 a

14, na segunda rodada da

competição, no começo de
.

abril). Antes, haviam estre

ado vencendo o Bárbaros do
Vale por 6 a o.

Posteriormente, humi
lharam os Lobos do Mar

por 106 a o na terceira ro

dada, derrotaram o Criciú
ma Slayers por 42 a 16 na

quarta, e fecharam a pri
meira fase com uma vitó
ria sobre o Itapema White
Sharks por 40 a o. Na semi

final, a 'Manada' triunfou
novamente sobre os Bárba
ros do Vale por 35 a 9.

Tiro Esportivo
Competições de carabina inovinientaram Jaraguá do Sul.

Simultaneamente, Ja

raguá do Sul sediou no

sábado (22) a 3a terceira

etapa do Campeonato Ca
tarinense e a 5a etapa do

.
Campeonato Brasileiro
On-line de Carabina Li

vre. As provas foram re-

alizadas nos estandes do

Baependi e do Vieirense,
contando com a partici
pação de oito atletas ja
raguaenses, sendo três
deles beneficiários de bol
sa-atleta. Pelo Estadual,
na prova de Carabina Ar,

destaques para Samuel
Leandro Lopes (segundo
na Categoria A), Clésio
Luiz Cunha (primeiro na

Categoria B) e Gustavo

Henrique' Keunecke (ter
ceiro na Categoria B). Já
na competição nacional,

OCP23

S.C.Jaraguá
Darci é o reforço experiente

Buscando reforçar o

elenco para a disputa do

Campeonato Catarinense

da Divisão de Acesso, o

Sport Club Jaraguá apre
sentou o experiente golei
ro Darci, de 33 anos, que

disputou o último Cam-

peonato Pernambucano

pelo Salgueiro. Natural de
Guaramirim, o arqueiro já
vestiu a camisa de grandes
clubes brasileiros como

Bahia, Paraná, Santa Cruz,
entre outros, além do co

irmão Juventus.

RECORDE' Em 2011, vestindo a camisa do JiJventus,
Darci (E) passou 674 minutos sem sofrer gols

Xadrez

Jogadores trazemmedalhas
Com 25 enxadris

tas, a equipe do Clube
'de Xadrez Jaraguá/FME
conquistou 24 medalhas
na 2a Etapa do Circuito

CXB/BIG, realizado no

sábado (22), em Blume-
_ nau. Cinco foram de ouro,

nas categorias sub-S fe
minino (Júlia Schroeder),
SUb-lO feminino' (Camile
Wiltner), SUb-lO masculi
no (Lucas Piccoli), SUb-14
feminino (Bruna Vercino)
e feminino geral (Giovan
na Simbowicz).

Natação
Pructuose se destaca nos EUA

Revelado na equipe
Arroz Urbano/FME, o ja
raguaense Henrique Fruc

tuozo - atualmente nadan
do pela Wheeling Jesuit

University, dos Estados
Unidos - recebeu a men

ção honrosa da "Academic

AlI American", que é dada
aos atletas que participam
do campeonato americano
universitário e possuem
excelentes médias escola
res. Fructuozo está,de fé
rias no município e retor

na aos treinos em agosto.

Áreas de lazer

Retomada amanutenção
se destacaram Samuel Lo- A Fundação Municipal
pes (terceiro na Categoria de Esportes e Turismo re

A), Claudio Orestes Thie- tomou ontem o trabalho
sen (segundo na Catego- de manutenção das 56
ria B), Clésio Luis Cunha áreas de lazer existen
(terceiro na Categoria B) e tes em Jaraguá do Sul.
Ricardo Lourival da Rosa O investimento total nos

(primeiro na Categoria C). serviços de roçagem, re-

colocação de areia (de 5
a 6m3 por área), manu
tenção e retirada de entu
lhos será de R$ 59.185,00
(cinquenta e nove mil,
cento e oitenta e cinco

reais), oriundos do pró
prio orçamento.
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Berlusconi é
condenado à

prisão na Itália
CASO RUBY Presidente do Milan é condenado a sete

anos de reclusão por extorsão e prostituição de menor,

Lucas Pavin relacionamento entre o nefício econômico". Bo

antigo primeiro ministro cassini também garante
e a dançarina rnarroqui- que "não há dúvidas" de
na Karima el-Mahroug. que a jovem possuía me

Berlusconi pagou . pelos nos de 18 anos quando
serviços sexuais da jovem, participou das festas pro
conhecida popularmente movidas por Berlusconi.
como Ruby, em uma festa A pena também garante
promovida por ele. Depois que o dirigente milanista
do ocorrido, a promotoria não, poderá mais assumir
de Milão, entrou em pro- qualquer cargo público
cesso contra o político por durante o restante de sua

conta do caso de prosti- vida. A decisão. da Justiça
tuição. A promotora Ilda não surpreendeu Berlus
Bocassini afirma que "não coni, que anunciou atra

há dúvidas das relações vés do advogado Niccoló
sexuais entre os dois", nas'

.

Ghedini que irá recorrer

quais Ruby recebia "be- da decisão...

Ex-primeiro ministro
italiano e presidente

do Milan, Silvio Berlus
coni foi condenado nesta

segunda-feira a sete anos

de prisão e pagamento
de despesas processuais
na Itália. A pena imposta
pela Justiça Italiana é jus
tificada pelo "Caso Ruby",
no qual o dirigente do
clube rubro-negro é acu

sado de extorsão e pros
tituição de menor. Todo
o processo desta .segunda
feira se deu por conta do

DTVULGAçAO/AC;MlLAN

PODEROSO Além de presidente do Milan, Berlusconi foi primeiro ministro da Itália

Bayern deMunique .

Técnico apresentado
Um dos dias mais esperados pelo amante do futebol

.

nos últimos anos ocorreu nesta segunda-feira. Enfim,
Josep Guardiola foi apresentado oficialmente como novo

treinador do Bayem de Munique. Afastado dos campos
desde 2012, quando deixou o Barcelona, o espanhol retor
na às atividades justamente no atual campeão europeu. ,

E TRAUMATOLOGIA se

,

3370-0.36613370-1867
!},.. !)Miel'11. úlalfl
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Itália

Balotelli fora
A Federação Italiana confirmou, nes'"

ta segunda-feira, que o atacante Mario
Balotelli não terá condições de entrar em

campo na semifinal da Copa das Confer

deraões, contra a Espanha, na próxima
quinta-feira, em Fortaleza. O jogador le
sionou a coxa. esquerda na partida contra

o Brasil, no último sábado.

Espanha
Perto de recorde

.

o espanhol Fernando Torres precisa
de apenas mais um gol para se tornar o
maior artilheiro da história da Copa das

.

Confederações: O atacante do Chelsea já
soma oito gols na competição e pode al

cançar o brasileiro Ronaldinho Gaúcho
e o mexicano Cuauhtémoc Blanco, que
marcaram nove.

Brasil
. Mais faltoso

O Brasil é o time mais faltoso
desta Copa das Confederações.

- Em entrevista nesta segunda-fei
ra, o goleiro Júlio César diz que
isso acontece por decisão de Luiz

Felipe Scolari, "Vejo isso como po-
_
sitivo (o alto número de faltas). A
gente estava tomando muito gol

. em contra-ataque. O Felipãoman
dou a gente parar o jogo, sem vio

lência", afirmou o arqueiro.
RECURSO Segundo Julio Cesar, faltas 'sem
violência' fazem parte da estratégia de Felipão

Tênis

Vexame de Nadal
Nesta segunda-feira, o tenista Rafa

el Nadal sofreu uma das mais dolorosas
derrotas de sua carreira. Na

_

estreia em .

Wimbledon, o espanhol, número cinco do
ranking da ATP, foi derrotado pelo belga.
Steve Dareis, número 135 do ranking, por
.3 sets a o, parciais de 7-6 (7-4), 7-6 (10.-8)
e 6-4, em 2h55 de partida.

Luta

UFC aportaem BH.
O UFC desembarcará em Belo Hori-'

zonté nó dia 4 de setembro para mais uma

edição do maior evento deMMA da atuali
dade. Na capital mineira, duas estrelas do
MMA nacional.deverão atuar na noite. Ro
naldo Jacaré terá pela frenteYushinOkami,
em Juta já antecipada: por Dana White, e
Glover Teixeira enfrentará Ryan Bader.

.,
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