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NAS RUAS Em Guaramirim, aproximadamente 400 pessoas pediram pela aprovação da lei da Ficha Limpa no município e criticaram a corrupção no País
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-AS 'MANIFESTAÇOES NAO P.

NA CÂMARA Cerca de 100 manifestantes participaram da sessão de ontem, em Jaraguá do Sul, para pedir fiscalização e qualidade no transporte 'coletivo
PÁGINAS 4 E 5

Bc-onomia Divisão d� Acesso
'Catarinenses'váo Jaraguá aprova a
à China negociar mudança na disputa
Federação das Indústrias(Fiesc) Oito clubes irão participar da competição. Ela
participará da 114a Canton Fair, O será realizada em pontos corridos com turno e

maior evento de negócios do mundo. returno. Os campeões de cada fase decidem a
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DO LEITOR

Mercado japonês
A abertura do mercado japonês para exportação da car
.l"\ne suína catarinense deve ser comemorada por todos
e representa urn esforço do Governo do Estado de forta
lecer a economia catarinense. Essa conquista beneficia a

expansão do setor produtivo e industrial da suinocultura,
. com manutenção e geração de empregos no meio rural e
urbano e, incremento da economia estadual. Nos últimos
três anos, Santa Catarina conseguiu abrir três importantes
mercados para exportação da carne suína: China, em �011;
Estados Unidos, em 2012; e agora o Japão. .

A parceria realizada entre o serviço público estadual e
federal, através do Ministério da Agricultura, e as agroin
dústrias, incrementada nos últimos cinco anos, sem dú
vida, fez diferença para manter o status e melhorar as

condições sanitárias diante das exigências dos mercados
internacionais. O lcasa (Instituto Catarinense de Sanidade
Agropecuária), por exemplo, foi criado pela iniciativa pri
vada em parceria com o Estado para conquista deste mer- "

cado internacional.
"

Na Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento
Agrícola de Santa Catarina) são 225 veterinários que atu
am na defesa sanitária animal do Estado, além do apoio
técnico dado pelos funcionários da Secretaria de Estado
da-Agricultura e da Pesca. Santa Catarina investe há cinco

"

décadas em procedimentos que garantam a saúde dos re
banhos catarinenses e a qualidade da carne que produzem.
São 20 anos sem urn foco de febre aftosa.

"

Na fronteira com a Argentina e nos limites com os es

tados do Paraná e Rio Grande do Sul, o Governo do Estado
mantém 67 barreiras de fiscalização sanitária, que funcio
nam durante 24 horas. Cada animal do rebanho bovino es
tadual possui identificação individual e rastreabilidade ga
rantida. Somos o Estado quemais investe em sanidade no
Brasil. Em toda fronteira, temos urna barreira E em cada
barreira, urna equipe trabalhando 24 horas por dia. Agora,
o objetivo é ampliar esse mercado e enfatizar que outros
países poderão considerar a decisão japonesa em termos

de segurança sanitária, para definirem favoravelmente às

importações de carne suína catarinense.

• JoãoRodrigues - Secretário de Estado daAgricultura e da Pesca
\

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
para redacao@ocorreiodopovo.com.br

an

. Inscrições antecipadas
terminam hoje

As inscrições antecipadas para a edição Banana
lama terminam hoje, às 15 horas. Os interessados
devem acessar o sitewww.bananalama.com.br e se
guir as orientações disponíveis. As pessoas que con
firmarem presença dentro do prazo pré-estabeleci
do pela organização; além de garantirem desconto,

.

também disputam o sorteio de três carretínhas de

transporte. De acordo com a organização até o mo
mento 1,5 mil trilheiros se inscreveram. A expecta
tiva é contar com três mil participantes. O evento
acontece entre os dias 4 e 7 de julho, em Corupá.

COMENTÁRIO

Nunca se sabe

LUIZ CARLOS PRATES

rer agora"! - Quem está falando?,
perguntou o paciente em deses
pero. Deus disse que era Ele,
Deus. E repetiu: - "Vou te dar
urna chance, vou te poupar des
se diagnóstico dos médicos. Vai

para casa e vive. Tiau".
O paciente encheu o peito: -

"Bah, não vou morrer, bah, que
legal"! Enquanto estava nessa

silenciosa celebração, o médico
chefe, seu amigo de infância, vol
tou à UTI e disse a ele que nos úl
timos minutos ficara sabendo de
um novo remédio e que era bem
possível salvaria a vida do ami-

/

vou recontar uma velha his
tória e depois explicar o

porquê. A história é esta: John
estava internado numa UTI, não
lhe havia muita esperança. Certo

dia, o médico chefe, amigo de in
fância do paciente, aconselhou-o
a ir para casa, a esperar por seus
últimos momentos junto à famí
lia, ele tinha poucos dias de vida.
Era diagnóstico sem volta. Dito
isso, omédico foi tratar de outros
pacientes. Seu amigo de infância
ficou só no quarto e pensando na
vida. Pensou e ficou furioso com

Deus, por que tudo isso com ele,
afinal, tão jovem, tão decente, tão
legal... Por que morrer tão cedo?

Furioso, discutiu com Deus, sol
tou a lingua contra o "Chefão".
No meio de suas imprecações,
ouviu uma voz: - "Tudo bem, vou
te dar uma chance, não vais mor-

• Festa
Volta e meia as empresas fazem festas de que po-

dem participar seus funcionários, mas sem os cônju
ges, só para os empregados. O quemais acontece é

que os homens casados vão todos, já as mulheres ca
sadas, por pruridos de não se sentirem bem deixando
os bermudões em casa, acabam não indo. Trouxas.
Vão à festa, seus maridos nunca perdem a ocasião.
Direitos iguais, comadres!

• Religiosa
Recontei essa história aí de cima ao ler sobre urna

moça, 19 anos, quemorreu de anorexia em BuenosAires.
A estúpida começou a comer cada vez menos, indo até
ficar urn graveto, queria ficarmagra, a estúpida. Chegou.

go. O paciente riu, desdenhou do
médico, disse que não ia tomar o
remédio, que não precisava dele
etc, etc. Só não -disse que ouvira
uma mensagem de Deus lhe pou
pando á vida. O médico não en

tendeu e saiu de fininho.
O paciente foi para casa e três

dias depois morreu. Morreu e

chegou furioso ao céu,mandando
Deus longe... Enquanto xingava
Deus dizendo que ele lhe falhara,
garantindo que não ia morrer e

morreu, que isso não se faz, que
molecagem... Deus ouviu, ouviu
e falou: - "Eu não te enganei, eu
mandei os médicos com urn novo

remédio para ti e tu não os qui
seste ouvir. Deu nisso, morreste".
Moral da história? Reza, crê, mas
não dispenses os remédios, eles

podem ser a "receita" de Deus para
te salvar a vida, nunca se sabe...

a urn ponto que não tinha mais volta. O pai dela, separa
do da mãe, queria interná-la, mas a mãe e avó materna

opunham-se à internação dizendo que Deus iria salvar a
moça. Não salvou, claro que não podia salvar... A'estú
pida m0r.reu e eu gostaria de saber o que a mãe e a avó
estão a dizer. Devem ser tão estúpidas que deve estar di
zendo que foi a vontade de deus... Estúpidas.

• Falta dizer
Atenção polícias! Em manifestações populares,

todo sujeito com a cara coberta é bandido potencial
ou bandido, não se conhece exceção. Quem não deve
não teme. Em safado com a cara coberta, borracha no

lombo. Borracha ou o que mais for necessário ... Quem
cobre.a cara é bandoleiro. Ponto.

o passeio ciclístico realizado domingo passado em Corupá foi
um exemplo de solidariedade e uma motivação para as pessoas
adotarem hábitos mais saudáveis no dia a dia. O evento contou
com a presença de mil participantes. Eles deixaram os carros de
lado, subiram nas bikes e curtiram as belezas naturais daquela
cidade. Além disso, doaram 600 agasalhos. As roupas serão
emtregues para as famílias carentes do município.

U lESO

DIVULGAÇÃO

Cult, T'

Projeto musical da
Scar se apresenta"

A Camerata da Sociedade Cultura Artís
tica (Scar) oferece hojeMostra Didática com
alunos do projeto que proporciona apren
dizado musical em Jaraguá do Sul. A apre
sentação ocorre no Centro Cultural, às 20

horas,e a entrada é de graça. O projeto conta
atualmente com 40 alunos entre nove e 30
anos, que recebem gratuitamente aulas indi
viduais de instrumentos como violino, viola,
violoncelo e contrabaixo, além de aulas de
teoriamusical, naipes e prática orquestral. O
evento é patrocinado do Ministério da Cul
turapormeio da Lei Rouanet, com apoio das

"

empresas Menegotti Máquinas, Weg, Duas
Rodas Industrial eCamisas Baurngarten. In
formações pelo telefone 3275-2477.
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EDITORIAL

Ruas devem continuar
a sacudir o País

OBrasil precisava dessa mexida das
ruas para acordar. Depois que a po

pulação mostrou seu descontentamento,
. houve um despertar geral nas esferas de

.

poder. O governo federal tenta achar
uma saída viável para que a reforma po
lítica saia do papel e definiumetas para a
contratação de médicos. No Congresso,
a PEC 37 foi rejeitada - embora esse as

sunto ainda não esteja resolvido porque
a Constituição não é clara quanto ao po
der de investigação do Ministério Públi
co - e a corrupção virou crime hediondo.

O povo ajuda a governar, sem mos

trar partido. Se for feita uma varredura
no Congresso, há muitos projetos inte

ressantes, mas que estão engavetados
porque ainda não atendem os interesses
de grupos políticos. Isso tem de acabar.
E é a voz do povo que deve manter esse

grau de atenção em alerta para que essa

pressão popular seja constante.
Embora muito da melhoria passa

pela educação e mudanças culturais do
nosso povo, que está em processo de
amadurecimento do ponto de vista so

bre o contexto político, o Brasil come

ça a dar alguns sinais de que uma nova

rota de exigências começa a permear a

Nação. Espera-se que essa onda de cla
mor também exija a reforma tributária.

"
Espera-se que essa onda de clamor.
também exija a reforma tributária.

Ela direcionará um novo pacto federati
vo. O País tem de acabar com a centrali

zação de recursos no governo federal em
prejuízo aos estados e municípios. Não
será tarefa fácil, mas é necessária.

Fale conosco
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tOBITUÁRIO
• PATRíCIAKOSLOPPmorreu no

domingo, dia 23. Ela tinha 31 anos.

Deixou filhos, pai, irmãos e amigos.
O corpo foi sepultado no dia 24, no

cemitério-de Guaramirim.

SE CE-TP E
Alunos do 22 ano da escola Francisco de Paula

aprenderam com a professora Rosalba Diehl como

respeitar as diferenças e o jeito de ser de cada um.

Com poesia, foi feito um trabalho envolvendo
bonecos representativos de várias etnias.

o verdadeiro presidente do país
hoje se chama Fifa. Ela chega aqui
e monta um Estado dentro

do nosso Estado. A Fifa vai ter
um lucro de R$ 4 bilhões.

"

Ela teria que pagar mais
ou menos R$ 1 bilhão em

impostos, e não vai pagar.
Romário, deputado federal e
ex-jogador em vídeo na tntenet,

LOTERIAS
LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1360
01-02-14-17-26
29 - 35 - 37 - 47 - 49
53 - 58 - 59 - 61 - 70
71 - 72 - 76 - 95 - 96

QUINA
SORTEIO Nº 3223
09 - 16 - 24 - 43 - 46

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO N' 04774
1 º 56.664 250.000,00
2º 77.976 17.100,00
3º 81.554 16.600,00
4º 69.453 16.100,00
5º 57.990 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO N' 1506
03 - 14 - 18 - 34 - .42 - 49

HERODIMONTEIROmorreu no

domingo, dia 23, em Jaraguá do Sul.
Tinha 45 anos. Deixou enlutados esposa,
filhos, irmãos e amigos. O sepultamento
foi realizado segunda-feira, dia 24, no
cemitério da Vila Lenzi.

ALZIRA IAUBE HARDTmorreu

no domingo, dia 23, em Jaraguá do
Sul. Tinha 83 anos e deixou enlutados

filhas, filho, genros, nora, netos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado na última segunda-feira, no
cemitério de Rio Cerro II.

.'
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CONTRA O AUMENTO DE VEREADORES
A auxiliar de laboratório Viviane

Koch (foto acima), de 21 anos, expressou
em um cartaz, com letras destacadas, o
seu descontentamento quanto ao aumen

to no número de cadeiraS no Poder Legís
lativo. De acordo com a jovem, a crítica
silenciosa foi uma maneira de indicar que

se os vereadores atuais fizerem seu tra

balho com eficácia, será o suficiente para
suprir as necessidades do município. "O
salário deles quem paga somos nós, acre
ditamos que 19 vereadores é algo abusivo.
Esperamos com esta manifestação fazer
valer nossa opinião".

Manifestantes não pouparam críticas à proposta da Câmara de Vereadores
de construir um novo prédio para o Legislativo de Jaraguá do Sul

'

PARTICWAÇÃOPOPULAR
"Para mudar o País, primeiro preci

samos mudar a nossa cidade". Foi este o

pensamento que permeou um grupo de
oito pessoas na manifest;ação. A auxiliar
administrativa Aline Nunes, de 23 anos,
está entre elas - o desejo pormelhorias sur
giu diante das inúmeras manifestações no
País, mas abalou-se em meio a tantas cau

sas e pautas. "Então pensamos, o que vai
mudar se sairmospara as ruas? Como real
mente vamos sanar os problemas?". A res

posta encontrada foi começar por Jaraguá
do Sul. "Divulgamos a ideia pelo Facebook

e deu certo", conta. Ela afirma que o grupo
não é contra a nova sede da Câmara, mas
acredita que a cidade tem outras priorida-

.

des, como educação e saúde, e é urgente
que se estabeleça uma fiscalização efetiva
do transportena cidade. 'Talvez não consi
gamosmudar tudo isso hoje, mas os olhos
dos vereadores estão voltados para nós. É
um começo", destaca a jovem, indicando
que o grupo já pensa em outras pautas e

começa a bolar um cronograma de novas

manifestações. "Esperamos que assun

cada vez mais pessoas participem",

Osório de Ávila, agradeceu a presença da

população e abriu o espaço para que os

manifestantes pudessem apresentar suas

reivindicações - segundo a assessoria da
Câmara de Vereadores, uma exceção, já
que o regime interno do legislativo.exige
a abertura de um protocolo para o uso da
fala durante as sessões.

Ao invés de usar a fala, porém, os mani
festantes solicitaram a leitura de um ofício
repassado aos vereadores. Nele, estavam
descritas aquelas por eles consideradas
como as principais exigências dapopulação:
a postergação da construção da nova sede

legislativa; o efetivo cumprimento das fun
ções principais do legislador; a contrarieda
de ao aumento nõ número de cadeiras no
Poder Legislativo; e a criação de um grupo
suprapartidário sobre transporte coletivo,
para debater, em conjunto com a popula
ção, a prestação do serviço de transporte em
Jaraguá do Sul.

DEMANDAS
A

QUEVEMPA
POPULAÇAO

MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE
Moradores de J�raguá do Sul e de �uaramirim pediram por
melhorias, em manifestações feitas na Câmara e nas ruas

guem passou em frente à Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul na noi

t e ontem podenão ter notado, mas a

tradicional sessão plenária foi sede de
mais uma das diversas manifestações que
têmmovimentado o Brasil. O protesto pa
cífico e silencioso apresentou aos vereado
res algumas das reivindicações que repre
sentam a demanda da comunidade. Duas
delas, em especial, bastantes presentes: a
contrariedade à construção da nova sede
da Câmara e o descontentamento com o

transporte público municipal.
A presença da polícia ao lado de fora

do prédio denunciou certo receio da casa

para receber as 400 pessoas esperadas
para o protesto"A sessão, entretanto, co
meçou com pouca movimentação e só no
decorrer da pauta teve todas as suas ca

deiras ocupadas. Pelos menos cerca de
cem manifestantes estiveram presentes.

O presidente' do Legislativo, José

VEREADORESDESTACARAMAPFESENÇADAPOPUIAÇÃO
Para o vereador Arlindo Rincos, a

manifestação foi positiva e representou
a expressão da democracía. "Espero re

almente que estes sejam os interesses de
todos, e não de poucos", declarou. Por
.outro lado, o vereador Adernar Winter
considerou o protesto "um fracasso",
tendo em vista que não atingiu nem me

tade da expectativa de público, apesar de
afirmar que a participação da população
é sempre válida.

Segundo o presidente da Casa, José
Osório de Ãvila, apesar de válidas, as rei
vindicações mostraram falta de clareza
da população a respeito das atribuições
do Poder Legislativo. "Nós temos a fun
ção de fiscalizar o Executivo. É preciso
entender que vereador não faz projeto.
Falta este esclarecimento. Eu mesmo só

entendi bem estas atribuições depois de
me tornar vereador", afirmou.

No Brasil, o Legislativo recebe 6% do

orçamento geral, enquanto o poder exe
cutivo recebe 94%, sendo que somente o

executivo tem o poder de cancelar con
tratos ou abrir licitações por exemplo.
Questionado pela reportagem do OCP
sobre o serviço de transporte coletivo
na cidade, muito reivindicados e centro
das manifestações da semana passada,
o presidente da Casa afirmou que irá
atender às. reivindicações e fiscalizar
a empresa Canarinho, responsável do
transporte em Jaraguá do Sul. "Se nun
ca peguei ônibus, agora vou pegar com
certeza para ver de perto o serviço. O

principal fiscalizador é quem ocupa o

transporte", salientou.
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GUARAMIRIM TEVEAPARTICIPAÇÃO DE 400 MANIFESTANTES

Guaramirim também foi às
ruas ontem à noite. Segundo a

PolíciaMilitar, aproximadamen
te 400 pessoas ecoaram gritos
de reivindicações pela Rua 28 de

Agosto. Palavras de ordem ver

balizadas com força e entusias

mo, cartazes pedindo um País
mais justo, rostos pintados se

guindo a onda de protestos que
tomou conta da Nação. A mani
festação reuniu várias gerações,
e muitas reivindicações.

Além de criticar a falta de

qualidade na educação, no sis
tema público de saúde, as con
dições precárias do sistema de

transporte público, a corrupção

e outros temas levantados na

cionalmente, o grupo se focou
em questões municipais. As de
mandas eram pela aprovação da
lei de ficha limpa, recentemente
vetada pelos vereadores, finali
zação na reforma da escola Lau
ro Zimmermann, redução de

cargos na administração públi
ca e criticaram a criação da Se
cretaria de Gestão Estratégica.

"Essa foi apenas a primeira
mobilização, algo assim nun

ca aconteceu em Guaramirim.

Nossa geração ficou parada
por tanto tempo, a partir disso
queremos alavancar as pessoas
a questionarem", destacou um

dos organizadores, Eduardo de

Borba, 28 anos.

Ao ver os jovens tomarem con

ta das ruas por todo o país pela
televisão,AnaAparecida Dencker,
47 anos, se motivou a participar.
Confeccionou seu cartaz que foi
deixado em frente da Câmara de
Vereadores e Prefeitura, ponto fi
nal do protesto. Para ela, essa é a

forma que a população encontrou
para pedir melhorias, 'principal
mente no meio político.

Após o percurso, a multidão
se desfez, mas assumiu com

promisso de voltar às ruas na

próxima terça-feira para acom

panhar a sessão do Legislativo.

AVÓ E NETAS NA
MESMALUTA

Envolvidas pelo clima de mu

dança, Helloisa, nove anos, e

Marianna, 11, levaram a avó,
Vera Lúcia Kreutzfeld (foto
ao lado), 56 anos, para a manifes

tação. Protestando com nariz de

palhaço, elas tomaram a frente,
pedindo por urna cidade melhor.

"Foram as crianças que quise
ram estar aqui hoje. Viemos em

família, estamos unidos com o

Brasil pela mudança. Está na hora
de renovação", decretou Vera.

Para Marianna, estar na rua

é necessário nos dias de hoje. "É
muito importante a gente pedir
um País melhor e o nosso mu

nicípio também precisa disso",
disse a pequena.

A Rua 28 de Agosto, no Centro de Guaramirim, foi o cenário
para a mobilização organizada nas redes-sociais -

Moradores também não esqueceram o patriotismo
para pedir ações voltadas ao progresso do País

INCIDENTE

Após a manifestação, a

Polícia Militar deteve um

motorista que fez manobras

perigosas em frente à Câma
ra de Vereadores.' Além de

dirigir' em alta velocidade,
ele teria tentado entrar com

o carro dentro do prédio.
"A'manifestação foi total-

mente tranquila, tinha inclusi
ve acabado e não teve relação
com a passeata. Foi ele quem
se incluiu no manifesto dizen
do que estava fazendo urn pro
testo mais radical", contou o

tenente Márcio Alberto Filippi.
O motorista foi conduzido para
a Delegacia de Polícia Civil.

Jovem Aprendiz I
j

j
-1

1
I

A Rede Mime está selecionando

candidatos de 18 a 24 anos

incompletos, para o projeto
"JOVEM APRENDIZ"

Os interessados devem comparecer
no RH da empresa ou encaminhar
curriculum por e-mail a/c de Elaine

rh.elaine@agricopel.com.br
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Planilhas serão analisadas
j.
I Na próxima semana deve chegar às

mãos do procurador Raphael Rocha
Lopes, presidente da Comissão de Trans

porte Público, as planilhas de custos da em
presa Canarinho. Um dos objetivos é saber
se existe margem para nova queda nos pre
ços das tarifas de ônibus. Pela lógica, deve
ter sim, já que a desoneração anunciada
pelo governo federal começou a valer no

início. deste mês. O governo municipal tem
feito do transporte coletivo uma das prin
cipais bandeiras, antes mesmo de toda esta
movimentação nacional. Até agora, os pre
ços já baixaram, corredores exclusivos fo
ram implantados, o prefeito virou usuário
do sistema, mas é preciso avançar mais. A

expectativa é grande e pode fazer de Jara
guá do Sul modelo para o país.

I·

Prefeito Lauro Frõhlich participou da Festa Junina da Casa de Cultura
e ajudou a entreter as crianças que participam dos projetos de artes. A
estrutura atende 853 alunos em 23 oficinas internas e outros 167 nós bairros.

Abraçando o Esporte
Prefeitura de Corupá lançou ontem mais duasmodalidades do Programa Abraçando o

Esporte. Em parceria com o ex-jogador de futsal, Xoxo, e com a Católica de Santa Catarina
300 estudantes de 6 a 17 anos poderão participar das escolinhas de futsal e caratê. No total
já são oito núcleos que contam com a parceria do Sesi e-das empresa KLC e Lunelli.

Líder de governo na Câmara, Arlindo Rin
cos (PP) irá se reunir napróxima semana com
representantes dasAssociações deMoradores
e secretários para explicar o projeto "Pertenço
ao meu Bairro". O objetivo é que estas enti
dades fiquem responsáveis pela manuten-

.

ção das áreas de lazer, praças e outros, como
acontece emmuitas cidades do mundo.

No bairro
Inquérito aberto

Ministério Público. instaurou in

quérito para investigar a suspeita de

cobrança de valores' abusivos para
.

confecção daCarteiraNacional deHa
bilitação em Jaraguá do Sul. O promo
tor responsável é RafaelMeira Luz.

Manifesto,
1

na Câmara
Documento protocolado ontem na Câ

mara, durante os protestos, pede o adia
mento do projeto de construção de uma

nova sede, a não aprovação do aumento
de vagas legislativas, a formação de uma
comissão suprapartidária para tratar do
transporte coletivo e o cumprimento das
funções da natureza do cargo, com ênfase
na fiscalização do Executivo.

Diretoria

para autarquia
Está sendo avaliada pelo setor

jurídico da Prefeitura a possibili
dade de a Diretoria de Trânsito ser

transformada em autarquia, com

mais autonomia e estrutura para
dar conta da demanda. Um dos
defensores da proposta é o diretor
Rogério Luis Kumlhen.

Ficha Limpa
protocolada

Depois do impasse entre a base alia
da na Câmara e a bancada do PMDB, o
prefeito Lauro Frõhlich (PSD) protoco
lou projeto que cria a Ficha Limpa para
cargos comissionados em Guaramirim.
O texto havia sido apresentado antes por
Charles Longhi (PMDB), mas recebeu
parecer contrário do Jurídico, que enten
deu que a iniciativa cabe exclusivamente
ao Executivo. O projeto de lei impede a

nomeação de pessoas condenadas por
um colegiado e deve passar pelas 'comis
sões antes de chegar ao plenário.

Primeira

notificação
Ao anunciar a multa de R$ 18 mil à

Canarinho, o presidente do Procon, Luis
Fernando Almeida, deixou escapar que
até então não havia registro de nenhuma
notificação contra a empresa, o que é es
tranho levando em conta a natureza do

serviço prestado por ela e a quantidade
de usuários. Como não é reincidente, a
concessionária recebeu uma pena leve.

Outrasmultas
Além damulta à Canarinho, o Procon

já aplicou também notificação de R$ 17
mil contra a operadora Oi, R$ 11mil con
tra a Electrolux e cinco salário mínimos
contra o Itaú. O dinheiro fica no Fundo
de Defesa do Consumidor, que até o ano

passado estava praticamente zerado.

SEXTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2013

EM FOCO,
João Fiamonicini (PT) realiza
neste sábado,'29, mais uma

edição do "Vereador no Bairro".
Dessa vez, no Centenário, das
9h as 11 h, no parquinho da rua

Expedicionário Fidelis Stinghen.
. .. ..

Vereador Eugênio Juraszek
(PP) já confirmou presença nas

manifestações marcadas para
.

sábado. Ele convdou avicultores
que irão levar frangos vivos e

cartazes mostrando a situação
enfrentada pelo setor desde
o fechamento da Seara.

Já Wilson Bruch (PSDB) pretende
apresentar projeto que limita em 50
km/h a velocidade em vias urbanas
em Jaraguá do Sul. Exceto nas

lombadas eletrônicas em frente
de escolas e creches que
permanecem em 40km/h.

.. .. ..

Vereador Jocimar de Lima
(PSDC) suspendeu as

manifestações previstas para
este fim de semana contra o preço
do combustível. Ele diz que uma

nova datá será anunciada.

.. • 1ft

Ao assumir a cadeira de
Natália Petry, Vitória Lazzaris
passa a fazer parte também

das comissões de Educação, e
Assistência Social e de Finanças.
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Repercussão
naAssembleia

A aprovação do projeto que
inclui a corrupção ativa e passi
va no rol de crimes hediondos

repercutiu ontem entre os de

putados estaduais. Na opinião
de Reno Caramori (PP) e Mau
rício Eskudlark (PSD), a pro
posição é positiva, mas o Poder
Judiciário deve atuar commais
firmeza. "Do que adianta apro
var a lei se os condenados pela
Justiça continuam soltos, dan
do exemplo de impunidade? É
preciso reforçar que a Justiça
deve tomar as medidas neces

sárias para coibir a ação dos

malfeitores", disse Caramori.
"Não adianta nada condenar
e não colocar ninguém na ca

deia", reforçou Eskudlark.

Abertura
celebrada

A abertura do mercado ja
ponês para á carne suína ca

tarinense foi celebrada com

uma recepção em homenagem
ao governador Raimundo Co

lombo na Residência Oficial da
Embaixada do Brasil no Japão.
O evento aconteceu ontem,
reunindo representantes do

governo do Estado e empresá
rios catarinenses e japoneses.

"
Que eu possa ter virtude.

O bem para um juiz é ser

íntegro e ser capaz de

identificar onde está a

justiça. Peço inspiração para
identificar em cada caso

concreto onde está o bem.

Do rêcém empossado no

Supr'êmo Tribunal Fêdel'ãl,
Luís flIobêrto Bar!'O!!;O

Corrupção CODlO criJne hediondo
Depois de aprovado no Senado, o projeto

de lei que torna a corrupção crime hediondo

chega à Câmara dos Deputados. Apresen
tado pelo senador Pedro Taques (PDT-MT)
em 2011, e defendido pela presidente Dilma
Rousseff em pronunciamento nacional, o tex
to prevê que os 'delitos de peculato, concussão
(quando o servidor exige vantagem indevida),
excesso de exação (quando o servidor exige

taxa ou imposto que sabe ser indevido), cor
rupção passiva e corrupção ativa. sejam con

siderados crimes hediondos. Uma emendado
senador José Sarney (PMDB-AP) incluiu no

rol de crimes desse tipo o homicídio simples.
Além disso, o documento aumenta as penas
previstas no Código Penal para os crimes, que
poderão variar de quatro a doze anos. Hoje, as
penas variam de dois a doze-anos.

Remando sozinho
O PSDB divulgou nota oficial manifestando pu

blicamente "posição contrária" ao Projeto de De

creto Legislativo 234/2011, mais conhecido como

"cura gay". O texto, apresentado pelo deputado e

pastor evangélico João Campos, filiado ao PSDB
de Goiás, tem sido um dos principais alvos dos

protestos de rua em todo o País. NaCâmara, o pro
jeto teve parecer favorável da Comissão deDireitos
Humanos, sob a liderança do deputado e também

pastor evangélicoMarco Feliciano (PSC-SP).

Vocêl tranquilo.

(41) 3370-0212

Lei dos concursos
O Senado aprovou o substitutivo ao projeto (PLS 74/2010)

que regulamenta a realização de concursos públicos para aAd
ministração Pública Federal. Entre as novidades da proposta
está a proibição de certames exclusivamente para cadastro re
serva. Pelo texto aprovado também ficam proibidos novos exa
mes sem que os aprovados em provas anteriores tenham sido
convocados.

'"
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Promotor da Moralidade Pú
blica de Joinville, Affonso Ghi
zzo Neto, apresentará em Nova

York, no dia 23 de julho, a cam
panha desenvolvida em Santa
Catarina 'O que você tem a ver

com a corrupção'. A indicação
partiu da ONU. A ideia é que o

projeto seja internacionalizado.

-,

Passe livre para
os estudantes

Em resposta às manifestações
dos últimos dias, o governo deGoi
ás instituiu o passe livre estudan

til, em 20 municípios da Região
Metropolitana de Goiânia. A re

gião tem 2,2 milhões de habitan
tes e beneficiará o estudante que
estiver matriculado em institui

ção regular de ensino médio, fun
'damental,

.

técnico ou superior,
não reprovar por nota ou frequ
ência eII,l mais de uma disciplina '

e pertencer à família com renda de
.

até três saláriosmínimos.

O·
,

.
�

Refonna
A presidente Dilma Rousseff

deve encaminhar ao Congresso
sua proposta de plebiscito só-

.

bre reforma política na próxima
terça-feira. Nos bastidores, os

aliados afirmam que o texto trará
a possibilidade de financiamento

público, o voto em lista ou algum
formato de voto distrital. A oposi
ção já se organiza para derrubar o
projeto e quer evitar o plebiscito.

l

,.'

i·
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Comissão Iinalizaa
análise do transporte
�'LtAÇAo Relatório do serviço prestado pela Canarinho será

entregue ao prefeito de Jaraguá após avaliação da nova planilha

Carolina Veiga Antes, contudo, se

gundo o procurador do

município e presidente
da Comissão, Raphael da
Rocha Lopes, a Viação .

Canarinho deverá apre
sentar a planilha de cus

tos atualizada para defi

nição de um preço fixo da

passagem. Segundo ele,
Jaraguá do Sul não tem

condições de oferecer ao
usuário um transporte
coletivo gratuito. J'É uma

matemática difícil de

equacionar. Precisamos

Na semana que vem,
a Comissão Especial

de Análise e Avaliação da
Concessão dos Serviços
de Transporte Coletivo de

Passageiros do Município
de Jaraguá do Sul deve-

_ rá apresentar ao prefeito
Dieter Janssen um rela
tório de atividades que
apontará problemas e su

gestões de melhorias para
o sistema de transporte
público municipal.

;Sr-1I!I!IAÇÃO Onze famílias do loteameto Henrique
Heise deverão deixar o local por causa dos riscos

de um serviço queofereça
ao usuário conforto e se

gurança de horários a um

preço justo e acessível e,
ao mesmo' tempo, temos
uma malha viária comple
xa, um espalhamento' da
cidade e um número de
usuários instáveis em di
versos horários. H� horá
rios, por exemplo, em que
apenas uma pessoa utili
za o ônibus", explicou.

Uma avaliação do im

pacto que a redução dos
tributos federais terá so-

bre a planilha e a equação
entre o preço da tarifa e

as melhorias para os usu

ários também entrarão
na pauta. "São melhorias

que não estão previstas
no contrato e que, por
tanto, não são de obri
gação da empresa. Mas,
vamos conversar para ver
o que pode ser feito sem

interferir no preço da

passagem", concluiu.
A comissão ainda ana

lisa os termos para a lici

tação para a concessão do .

transporte coletivo, que
deverá ser lançada em

2015. O contrato com a Ca
narinho vence em 2016.

"ASSAGENS Comissão presidida pelo procurador
Raphael Rocha Lopes vai estudar a planilha de custos

LoteamentosHem:i.queHeise I e !!:
Prefeitura busca solução para ajudar as famílias

A Secretaria de Habita

ção de Jaraguá do Sul bus
ca uma solução para ajudar
onze famílias, moradoras
dos loteamentos Henrique
Heise I· e II, que tem de
deixar suas casas por causa
dos riscos de desabamento.
Uma equipe de profissio
naís da pasta acompanha a

situação e levanta informa

ções sobre a atual situação
do local. Paralelamente, um
laudo técnico foi solicitado
à Defesa' Civil. "Estamos

. buscando informações para
saber como proceder. Sabe
mos que algumas famílias
foram realocadas no Condo
mínio Dante Minel e outras
11 famílias, do loteamento

Henrique Heise II precisam
sair", informou o secretário
de Habitação, Antônio Mar
cos da Silva.

Segundo ele, após o le
vantamento das informa

ções, que deve ser concluí
do até o final do mês, será
realizada uma reunião com
os moradores. "Temos a

possibilidade de levá-los
as casas em construção no

Loteamento Harmonia, no
bairro Três Rios do Norte",
concluiu.

. A Defesa Civil pediu um
prazo de cinco a seis dias

para elaborar o laudo téc
nico. Segundo o secretário
Marcelo Prochnow, a área

permanece interditada. "O

local ainda é considerado
área de risco pelas mo

vimentações do solo que
aconteceram. Mas, um pa
recer mais preciso só será

possível após a finalização
do laudo", concluiu.

Civil em2011, após as cheias
daquele ano. Na época, 53
famílias foram notificadas
e obrigadas a deixarem as

residências, classificadas
com� de risco pela Defesa
Civil de Jaraguá do Sul.

Por enquanto, a Pro
motoria Pública de Jara

guá do Sul, apenas acom
panhará as informações
que serão prestadas pela

. Prefeitura ao Tribunal de
Contas. "Vamos acompa
nhar o processo .. Foram
solicitadas apenas infor
mações, mas, existindo
dúvidas jurídicas vamos

trabalhar juntos", con-

,

cluiu o promotor Raphael
da Rocha Lopes.

TCEmomtora
a situação

O Tribunal de Contas de
Santa Catarina (TCE) solici
tou à Prefeitura a prestarem
informações técnicas sobre
a situação dos loteamentos
residenciais. O órgão pede a
comprovação da realização
de estudos, projetos e obras
de contenção do solo no lo
cal, interditado pela Defesa

OI,
,0
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Stammtisch emGuaramirim
No dia 20 julho acontece a 3a edição da Stammtis

ch Universitária de Guaramirim, agora em novo local,
devido o aumento de participantes. A festa será no pá
tio da Sociedade Diana, com estacionamento e o dobro
do espaço. Valor da barraca é R$ 200. É obrigatória a

compra de 100 litros de chope. O pagamento da barraca
deve ser efetuada até dia 10 de julho. Valores do cho

pp: Brahma R$ 10 litro; Borck R$ 9,50 litro; Opa Bier
R$ ç Iitro; e Sony Bier R$ 7litro. Reservas pelo telefone
3276-1635 ou diskbier@gmail.com.

Mãos no barro
ARTE Atelier abre turmas de modelagem
de cerâmica em dois dias da semana

Bárbara Elice

0507 Atelier de Cerâmica está com ma

trículas abertas para duas novas turmas
de alunos. O curso é livre e permite apren
der a criar esculturas, vasos e outros objetos
decorativos. As aulas acontecem uma vez por
semana, às quartas ou quintas-feiras, com

início em julho. A mensalidade custa R$ 80.

O curso atende a diferentes objetivos. Os
alunos podem escolher o que querem produ
zir, o tempo de aprendizado e os materiais
utilizados. O professor, Rogério José Hre

czuck, explica que todas as aulas são práti
cas, mas há um material de apoio teórico que

pode ser consultado.
"Todo processo artesanal é uma surpre

sa", afirma o responsável pelo atelier, Loreno
Zatelli Hagedorn. Os materiais usados para
criar os objetos são comprados no próprio
local do curso, contudo, o processo de cria-

TÉCNICAS O proféssor Rogério José Hreczuck,
no ateliê que serve de sala de aula. Os materiais
usados no aprendizado são adquiridos no local

ção varia conforme a prática do novo artista.
"Tudo que envolve arte faz bem para o corpo
e à mente. A cerâmica é uma atividade que

ajuda na autoestima, na ansiedade a dá mais
firmeza. Mas, essa não é a finalidade. O que

queremos é produzir-algo diferente relacio

nado à arte", diz Hreczuck.
O 507 Atelier comercializa os materiais

utilizados no curso. Desde a argila, as fer
ramentas chamadas estecas, pinceis ao for
no que proporciona a queima da cerâmica.

Algumas das técnicas ensinadas são o raku,
raku nu, majolica, corda seca, horse hair e

esnialtação.
Segunda e terça-feira são dias em que já

ocorrem o curso. Os próximos alunos forma
rão turmas de até sete pessoas, com ativida
des das 14h às 17h. O Atelier está localizado

na Rua Venâncio da Silva Porto, n? 507, bair
ro Nova Brasília. Os telefones de contato são

9975-1422 e 9911-4429.

LÚCIOSASSI

Inscrições
para
desfile·
cívico até
domingo

O período de inscrições
para o desfile cívico dos.
137 anos de Jaraguá do Sul
termina neste domingo.
As instituições interessa
das devem acessar. o re

gulamento no site cultura.

jaraguadosul.com.br. A
ficha de inscrição deve ser

preenchida e enviada para
o e-mail danca.cultura@
jaraguadosul.sc.gov.br.

Podem participar ins

tituições militares, filan

trópicas, culturais, sociais,
educativas -e esportivas;
além de órgãos públicos.

O desfile acontecerá no

dia 25 de julho, às çh, a

partirda sede da Fundação
Cultural.

I
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Clique animal

ADOTE1 Esse cãozinho
foi encontrado na chuva
e precisa de um lar

urgente. É um macho,
com aproximadamente
um ano de idade. Ele
é muito simpático,
brincalhão, dócil e se

dá bem com outros
cães. Ele está na Clínica
Veterinária Amizade, com
a veterinária Daniela.
Quem quiser adotá-lo

, deve entrar em contato

pelo telt(tone: 3275-18,87AJUDA Essa cadela foi encontrada em um barranco
coom os filhotes. Uma família muito carente a

recolheu, porém não tem condições de alimentar
os animais. São 5 fêmeas e 3,machos, além da mãe.
Pessoas interessadas em dar um lar para eles devem

ligar para Rosalindo 00 Cris: 9136-5142

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2013

28/6
Adilson Piontkiewicz

Andréia Muller
Claudinei V. Cardoso
Cristiane AA Marcelino
Deise Regina Gouveia

Diego Paupitz
Edith T. Tomelin
Eloisa Oening
Elsane Mohr

Fabiane Vorpagel
Fábiani Forlim
Fabyane Y. Nienes
Fernando F. Grem Junior
Giovane de Souza
Guilherme Klein

Guilherme Schaquete
Lavinia R. Demarco
Luzia de F. A Kienen
Marcia E. Jamoski

Marieli da Costa

Marli Maria Fagundes
Pablo Maffezzolli
Paulo S. do Nascimento
Rildo P. Chaves
Rondolf Bruch

Rosane Bechtel

Tiago Rueckert
vanéssa Schmanski
Vanessa Weller
Zenir M. da S. Spoberg

• Grazielli Massafera - Atriz
• Daniel Dantas - Ator
• Mel Brooks --Ator
• Otto - Músico

Curiosidàde
28 de junho ...

... é O 1790 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 186 para acabar
o ano. Dia de Santo
lreneu de Lyon para os

católicos e de São Paulo
l, Papa e mártir. 1942 -

Segunda GuerraMundial:
início da batalha de

Estalinegrado (ou
Stalingrado, no Brasil).
1997 - Mike Tyson
mordeu e arrancou um

pedaço da orelha direita
de Evander Holyfield, no
terceiro assalto de uma
luta. Segundo Tyson, a

, primeira agressão teria
sido uma cabeçada do '

adversário.

Fonte: Wikipedia
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Ricardo Daniel Treis

m poracaso.com Gcontato@poracaso.com G@poracaso o /poracaso

ERIC DE UMA

Feijoada do London
Falta pouco ruais de uma semana moçada, é no

próximo sábado que rola mais uma edição da Fei

joada do London Pub. O evento começa às uh e vai
tarde adentro, além da gastronomia estão confirma
das como atrações o grupo Levando Um Lera, a dupla
Jean Carlos & Marcelo e também 'o DJ Diego Feller.

Ingressos custarão R$20. Liguem no 3055 9065 para
reservas e mais informações ..

Para O show com LuanSantana
E a venda de ingressos vai à toda. Aos fãs desa

visados damos o toque: Arquibancada Vip já está no
terceiro lote de peças, e Pista Vip vencendo o segun
do. Atualmente os valores estão em R$70 e R$60,
respectivamente. Acessem os sites BlueTicket.com.

<, br ou IngressoSC.com.br para aquisição. O showterá
abertura da dupla Dany & Rafa, e será realizado no

dia 3 de agosto, na Arena Jaraguá.

Marcelo Savallisch,
Brian Tavares e

Nathan Dias, em
balada, no backstage
do club TheWay

Eduardo Cabral, no comando do pandeiro,
no Domingo de Sambar no Sam'Bar,

DIEGO JARSCHEL

Stammtisch Mada Breakers
Atenção líderes de grupo, abrem nesta segunda

feira as inscrições para a Stammtisch Beneficente. O
evento vai rolar dia 24 de agosto, nas imediações do
Ginásio Rodolf Jahn, em Guaramirim. Informações
podem ser obtidas pelo fone 3373 0793 ou via marke

ting@netuno.com.br .

Singela homenagem do Madalena Chopp & Cozinha
ao Jaraguá Breakers ganhou destaque na timeline. A

-pizzaria lançou na última semana um novo sabor em seu

cardápio, que batizou com o nome do time de futebol
americano da cidade. O batismo na verdade veio por vo

-tação dos clientes, o nome vencedor foi Mada Breakers.

ocp 11
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Katiane Bruck chega par.a noite de
festa sertaneja, na Patuá Music

Anos 50
Pin ups, rockabilly, carangas, músicaemaís, quem

curte ícones do universo 50'S corre para Itajaí neste
. fim de semana para apreciar o SC CustomShow. Sá
bado rola inclusive desfile com pin ups, e a jaraguaen
se Tyara Gaedtke estará concorrendo. Confiram mais

informações: sccustomshow.com.br.
.
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso. Hoje

é sexta-feira, dia 28 de junho.
Mais um fim de semana che

gando. Estamos em contagem
regressiva para a virada de

mês, baladas, coquetéis e ou

tros assuntos em alta nas ro

das sociais do nosso high! E é

assim, em clima de festa, que
vamos a mais uma coluna so

cial, que será lida por mais de

30 mil pessoas, fora virtuais.

Antes, uma frase bem legal
para você refletir: "o mundo
não será feliz a não ser quando
todos os homens tiverem alma
de artista, isto é, quando todos
tirarem prazer do seu trabalho"

(Auguste Rodin).

3370-3242
_.

Sam'bar
Hoje tem Sam'bar e quem

dá o recado por lá é o super
grupo Levando Um Lero, Ano

tem, darlings.

Bombeiros
Na próxima terça-feira, dia

2 de julho, às 19h30, dezenas de
convidados participarão do co-

.

quetel em comemoração ao Dia
do Bombeiro e ao lançamento do
livro "Bombeiros Voluntários de
Jaraguá do Sul - Uma história

que não deve ser apagada", do
escritor Paulo de Almeida. Obri

gado pelo convite, eu vou!

Frango Congelado
Morgana Kg

dB�

FOTOS DJYULGAÇÁO

HOMENAGEM O diretor do O Correio do Povo, Nelson
Pereira, com o industrial Vicente Donlnl, no almoço que
hornênaqeou os 75 anos da Acijs e seus parceiros

Poderosos
Q7s, Porches, Camaros e muitas BMs, de todas as cores! Nunca vi na urbe sorriso tantos

carros importados estacionados na mesma rua, até parecia a cidade America de Beverly Hills.
Eram convidados de um mega empresário que festejou 6.7. Lindo de ver! Nessa fiquei de fora!

Show
Jean Stahelin e Jota Sacht com a dupla

Breno e Caio Cesar (centro), em São Pau

lo, durante o fechamento do contrato com
�

Luan Santana, para show em Jaraguá do

Sul, dia 3 de agosto, na Arena.

Mesmo que você _não possa
impedir o sofrimento do outro,

importando-se irá diminui-lo,

Frank Clarlc

Moa Gonçalves.

NAS RODAS
Linda de morrer, a miss Santa

Catarina, Prancielle Brito Kloster,
-

é matéria de capa da Revista
Nossa Weekend, que já está
circulando pela urbe sorriso.

• • •

Descobrimos o segredo que
deixa Joci Aguiar sempre linda
e com o corpitcho perfeito: a
morena aproveita as horas

de folga e curte na concorrida
Academia Espaço Maior aulas
de lambaeróbica e, claro, muita

malhação. De nada!

· . ..

Falando em Espaço Maior, em
setembro a academia comemora

um ano de sucesso na cidade.

• • •

o advogado, Rafael Marcatto,
bate as taças e faz tim tim bem

nesta sexta-feira, dia 28.
É o a aniversariante do dia.

Upper
.

Hoje, na Upper Floor,' tem
sexta-feira concorrida e nem

preciso consultar as cartas.que
vai reunir os "lindos" e "lindas"
de nossa terrinha para movi
mentar uma grande noitada. No

palco, os pezinhos famosos da

dupla Alvaro e Matheus emais o

Grupo Atitude. Anotem.

Julina
O empresário e amigo deste

colunista, Orlandinho Stoco, já
agendou a esperada festa julina.
Será dia 6 de julho, no aparta
mento da família da sua cara

metade, Renata, em Balneário
Camboriú. Ok! Estarei presente.

/

Niver
da Rose

Rosângela Tepassé
Schmitz (leia-se Lecimar

Malhas) é outra pessoa que
admiro muito: autêntica,
ótima mãe, esposa exem

plar, amiga dos amigos e

de um coração bondoso.
Por isso registro hoje, com
muito carinho, o aniver

sário dessa empresária de
sucesso! Parabéns, Rose!

O meu desejo é que você
e sua linda família. sejam
plenamente felizes!

Me
contaram

Linda de viver, cabe

Ião, corpão, noivão ma

lhadão .. � Tudo isso na vida

perigosa de uma profissio
nal liberal, que anda pu
lando muro com um gato
solteiro e namorador. En
contros ultra secretos ar

mados por uma amiga.

Agendou? compareça!
Está virando corriqueiro e a reclamação é constante. Pessoas marcam consultas e não compare- .

cem. E não se restringe apenas a consultórios médicos. Quase todos os segmentos reclamam desse

problema, inclusive as entidades filantrópicas. Fica a dica: agendou consulta? Por favor, compareça.

TIMTIM

Rosângela
Tepasse
Schmitz é
a grande.
aniversarlante
de hoje

.;

V�\RlED_l\�DES
SEXTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2013

-moagoncalvesígrnetuno.corn.br

SM1'BAR
Leonardo Reis
ladeado pelos
caps do Sam'bar,

.

Phllllp Stürmer e
Gustavo Ramthum

TE CONTEI
• O grupo Diretoria
Bohemia também é

presença garantida na

Stammtisch de Jaraguá, dia
três de agosto, no Pavilhão

Municipal deEventos.

• O meu amigo, Julmir
Rozza, da Dona Rita,
recebe hoje o merecido
coro de parabéns pela
idade nova. Cheers!

.. Você já deu uma

passadinha na Lua Di
Pano? Então corra! Olha
só, mulher: você compra
uma calça e leva outra na

faixa. Que tal?

• "A vida é fruto da decisão
de cada momento. Talvez

por isso que a ideia de

plantio seja tão reveladora
sobre a arte de viver.
Viver é plantar. É atitude
de constante semeadura,
de deixar cair na terra
de nossa existência as

sementes.

• Uma mega super sexta
feira!

• Agendou consulta? Por
favor, compareça.

.

.. Com essa, fui!
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Titinhas

Piadas

Emprego de solteiro

Numa entrevista de emprego:
- O senhor é casado? - pergunta o chefe de pessoal ao candidato.
- Não senhor, mas apesar disso, faço tudo o que me mandarem fazer.,

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Guerra Mundial Z - Ação - Legendado - Censura:,14 anos - Diariamente

- 14h20, 16h40, 19h,21h20
ARCOPLEX 2
• Universidade Monstros - Animação - Dublado - 107 min - Diariamente -....._

14h, 16h10, 18h20, 20h30
ARCOPLEX3
• T020 Mundo em Pânico 5 - Comédia - Legendado - Censura: 14 anos -

Diariamente - 14h1 O, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30

'JOINVILLE
• GNC GARTEN
• Guerra Mundial Z -14:00,19:00 - 3D - DUB - Fantasia
• Guerra Mundial Z - 16:30, 21 :30 - 3D - LEG - Ficção
• Depois da Terra - 21 :50 - LEG - Ficção
• Universidade Monstros - 13:10, 15:20, 17:30, 19:40 -

DUB - Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme -13:45,15:45,
17:45, 19:50, 21:40 - NAC - Comédia

• Se Beber, Não Case! Parte 3 -13:20,18:00,20:00-
DUB - Comédia

• Velozes e Furlososs - 15:30, 22:00 - DUB - Ação
'. Todo Mundo em Pânico 5 - 14:10, 16:00, 18:15, 20:10,
22:10 - DUB - Comédia

• Universidade Monstros - 13:30, 16:15, 18:15, 21 :10 -

3D - DUB - Animação
• GNC MUELLER
• Universidade Monstros - 13:45, 16:30 - 3D - DUB -

Animação
• Guerra Mundial Z - HI:OO - 3D DUB - Fantasia
• Guerra Mundial Z - 21 :40 - 3D LEG - Ficção
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 14:00, 16:00, 18:00,
20:00 - NAC - Comédia

• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 22:00 - LEG - Comédia
• Todo Mundo em Pânico 5 - 13:20, 15:20, 17:20, 19:20,
21 :20 - LEG - Comédia

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cru_zadas

Fontes: Epagn e Tempo Agora

, Instabilidade
permanece em se

Hoje a domingo: Novas áreas
de instabilidade favorecem o

aumento de nebulosidade em
se, com chuva a partir da tarde
de sexta, se estendendo pelo fim
de semana. Temperatura amena.

� -=
Ensolarado

,

AMANHÃ
�MíN: 17°C

MÁX: 24°C Parcialmente
Nublado

Ir. ,�
rt

DOMINGO,
Instavel

MíN: 14°C JMÁX: 19°C
Nublado

LUAS

• NOVA 8/6 �.

;14 Chuvoso

.CRESCENTE 16/6
, SEGUNDA •.. CHEIA 23/6 MíN: WC

,. MINGUANTE 30/6 MÁX: 200C Trovoada

HORIZONTAIS
1. Aquel.e que sofre de difiéuldade de respir.ação
2. Exame Nacional do Ensino Médio / .(Fr.) Pudim feito de

leite e ovos, assado em forno
3. As iniciais do navegàdor português Cabral (1467-

1520) / Aterrissagem de avião
4. Chapa de identificação de um veiculo automotor /Mé

dicos Sem Fronteiras
5. Tratar de negócios alheios Gomo intermediário
6. O músico norte-americano de soul music Billy

(1946-2006)
7. Nos esportes, vigiar de perta o jogador adversário
8. Abreviatura de decigrama / Um mamífero como o

castor
9. O ligante da alvenaria, que se mistura com o cimento
/ Pequeno lambari do sul do Brasil

10. Fazer vaga referência a alguma coisa I Obras PÚ
blicas

11. Ser mitológico, meio homem e meio bode (como o

.

deus Pan)
12. Artifício, àrdil usado para alcançar alguma coisa I

(Abrev.) Ácido acetilsalicílico
13. Lamaçal.

VERTICAIS
1. O ator norte-americano Jo�nny, da séne de filmes 13

"Piratas do Caribe" / OngL) Em informática, canal
de áudio muito usado por sites de_comunicaç?o e

jornalismo _" ,

2. fazer absorver por aspiração! (Pop.) Grupo de ami-

gos ,

3: Perda da umidade, enxugamerito / O cineasta norte
-americano Sidney, de "Rede de Intrigas"

4. O promécfo / O fíSico taHes (1924-2005), grande
cientista brasileiro / Frase; sentença, afirmação

5. Diz-se de planta que medra nas regiões situadas entre
os dois principais círculos paralelos do Equador \

6. Prato típico baiano, à base de, camarões secos e ver

duras / Sentido de irdtação da pele, produzido por
picada de insetos, alergia etc.

7. Tomada' de luz / A primeira pessoa da Santíssima
Trindade

,

8. Teeido transparente, de linho ou algodão / Aumentar
as forças de

9. O santo padroeiro da fortuna / O sertanista Tavares,
tido, corno responsável pela fixação das fronteiras
dos estados do sul do Brasil.

2

3

4

5

6

7

a

9

10

12

2 3 458 7 P 9

•
•

..
II

•
..

,

•
II
•

II

•
li
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A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASIl!
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Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Alberto fica desnorteado e pede ajuda a Ester que, com

medo, acaba abraçando o ex-marido. Isabel desconfia de que

algo está errado com Ester depois que fala com ela ao telefo

ne. Taís confessa a Olívia que ainda é apaixonada por Hélio.
Donato pergunta a Marizé se ela sabe de algo que possa estar
acontecendo com Lipe na escola. Duque se emociona quando
Amaralina revela que se sente protegida porele.Alberto tranca
Ester no bunker.

-

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Amora fica com ciúmes de Bento. Celinha aconselha Plí

nio a conversar com Irene antes de julgá-Ia. Bento tira satis

fações com Malu por estar com Fabinho. Barrabás fica inco
modado com a presença de Fabinho. Kevin é carinhoso com

Bárbara. Damáris é expulsa de uma boate. Brenda se convida

para ir à casa de Bárbara com Filipinho. Rosemere descobre

a pintura de Perácio. Luz e Xande namoram escondido. Fabi

nho provoca Bento. Cfiarlene pede que Áurea ajude Damáris.
Tito fica irritado com as ofensas de Sheila. Vinny afirma que
ficará perto de Renata até que ela se recupere. Lili reconhece

Verônica vestida de Palmira Valente. Brenda se insinua para
Barrabás. Bento e Amora discutem. Lili aconselha Verônica a

contar a verdade para Érico. Fabinho se insinua para Bárbara.
Malu conta para Luz sobre seu plano. Fabinho beija Bárbara.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Ninho tenta se entender com Paulinha. Bruno vende um

apartamento. Márcia chora ao descobrir que foi abandonada,
Atnio volta para casa e sente-se confuso. Thales considera os

conselhos de Vega sobre o plano de Leila. Nicole descobre

que tem pouco tempo vida. Amarilys conta sobre a proposta
de Niko e Eron para Paloma e Félix. Bruno pede para conversar
com Paloma. Félix pensa em usar Amarilys para se aproximar
de Eron. Márcia sofre com o sumiço de Atnio. Ninho afirma que
fará com que Paulinha goste dele. Joana aconselha Lutero a

Sangue Bom

Malu e Fabinho dão de cara com Amora e Bento em' festa
É aniversário de Luz (Aline Dias), mas quem disse que a

festa da filha de Bárbara Ellen (Giulia Gam) tem glamour?
Para começar, Bento (Marco Pigossi) aparece por lá. Amora
(Sophie Charlotte) já planeja apresentá-lo oficialmente como
seu namorado, e Bárbara se desespera. Para esquentar ainda

conversar com Glauce quando tiver provas. Glauce decide su
mir com o prontuário de Luana. Félix pede para César ajudá-lo
a conversar com Jonathan, e é obrigado a dispensar Jacques.
Perséfone convida Renan para jantar. Michel se declara para
Patrícia. César avisa a Aline que não pode ficar com ela à noi

te. César e Félix chamam Jonathan para conversar. Bruno não
aceita que Paloma leve Paulinha para sua casa.

• CARROSSEL - SBr . 20H30
Firmino vai embora do colégio, mas antes diz: "muito

obrigado", no pátio da escola vazio. Helena conta pra Renê

que as crianças insistiram muito para que ela continue dan

do aula para eles. Firmino vai até a casa de Helena, diz que
foi mandado embora e pede ajuda. Alberto e José conversam

pra entender o que aconteceu entre seus filhos. José leva Ciri

lo pra explicar melhor a situação para os dois. Renê e Helena

se prontificam a falar com Olívia. Cirilo conta o que na reali

dade aconteceu e Alberto fica decepcionado com o compor
tamento de Jorge. Alberto coloca o filho de castigo e o deixa

um mês sem carro. Rafael oferece sua casa para que Firmino

possa ficar por um tempo. Jaime diz que vai ser como morar

com seu avô, que morreu antes dele nascer. Rosana conversa
com Alberto e decidem dar um cachorro para Jorge com a

'

esperança de que a compaixão do menino aumente com um

animal de estimação.

,

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Miro dá início à palestra. Xepa fica envergonhada ao se

apresentar na faculdade de Édison. Matilda se irrita com Do

rivaldo e Ângelo, que assistem a palestra de Xepa pela televi

são. Pérola encara Alda após a empregada insinuar sua culpa
no desaparecimento de François. Júlio César fica perplexo ao

saber que Pérola subornou François. Catherine continua as

sustada com o sumiço de seu filho e é amparada por Yasmin.
Rosália se enfurece com a invasão de sua propriedade e de

safia o corretor. Os alunos se concentram e prestam atenção
na palestra de Xepa. Lis se atrasa para a palestra. Todos na

Vila do Antigo Bonde assistem a palestra. Robério e Graxinha
, observam o misterioso carro preto que ronda pela vila. Dafne

procura Geni para falar sobre Robério.

* O resu'mo dos capítulos ii de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Roberto Carlos será
avô pela sexta vez

Esse cara sou eu, ou melhor, esse vovô sou
eu. Assimpoderia cantar o reiRoberto Carlos ao
receber a notícia da gravidez de sua filha caçula,
a jornalista Luciana Braga, Na terça-feira (25),
Luciana usou sua página no Facebook para es-

'

palhar a grande notícia: "Grávida de quatro
meses e três_semanas. Tão feliz", escreveu. Ela
e o marido, o italiano Piero Francesco Isaja, já
têm urna filha. Ava está com 3 anos. Além de

Ava, Roberto Carlos é avô de João Paulo e Ma

ria José, filhos de Rafael Braga, e Giovanna e

Gianpietro, filhos de Dudu Braga.

Deborah Secco eAlyson
Castro vão casar

Deborah Secco chegou à igreja São Mar

cos, no Recreio, na Zona Oeste do Rio, deci
dida a marcar a data de seu casamento com o

namorado Allyson Castro. É de lá que a atriz

não sai mais desde que o romance com o can

tor católico começou, há menos de três meses,
logo após o fim de sua relação com Roger.
Mas Deborah terá que esperar urn pouco para
subir ao altar. A igreja exige que o fiel tenha
sido crismado. Certa de seu desejo, ela se ma

triculou no curso de crisma. Os encontros vão
durar até novembro, e, só a partir daí, a atriz
poderá se casar. Aliás, Alysson não canta mais
na São Marcos, aos domingos, sua agenda de
shows nunca esteve tão cheia.

mais a festinha, Malu (Fernanda Vasconcellos) traz urn con
vidado surpresa: Fabinho (Humberto Carrão). Claro que o

bad boy não perde tempo e provoca Bento. "Parabéns, hein,
campeão? Tanto fez que conseguiu!", diz para o florista sobre
o namoro comAmora.

Podernão énada sem carisma,sem
liderança, sem atitude.

DonDraper

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

Tarefas que exijam discrição,
isolamento, pesquisa ou concen

tração contam com ajuda especial
das estrelas. Mantenha a sua dis

crição habitual e tudo sairá bem.

No amor, o clima é de instabili
dade. A dúvida em a inconstância

pode predominar. Cor: vermelho.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

No trabalho, O melhor a fazer
neste momento é manter a sua

rotina. Sua vida amorosa corre o

riscode ser sacrificadanesta sexta
feira: vigie melhor, suas palavras
e ações. VOcê poderá notar um

maior distanciamento entre você e
seu par. Cor: vinho.

, 20/4 a 20/5 - Thrra

Convém somar forças com os

amigos e pessoas que comungam
dos mesmos ideais e objetivos.
Não faltará habilidade para trans
formar a teoria na prática. O astral
anda meio instável no romance e

lidar com o sentimento de perda
pode ser inevitável. Cor: rosa.

._1·

. Escorpião
23/lOa21/11-Água

Use e abuse da sua criatividade
no ambiente de trabalho. A comu

nicação será o seu maior trunfo
nesta sexta-feira. O período da

noite, porém, traz algumas dificul
dades e aborrecimentos. Há indí
cios de um rompimento na relação
com a pessoa amada. Cor: cinza.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Jogue suas energias no traba
lho e veja como tudo acontece. É
um bom dia para concretizar Suas
teorias e projetos que só estavam

no papel ou na cabeça. No amor,
.

convém baixar suas expectativas.
No grito ou na marra, você não

chega a lugar algum. Cor: azul.

22/11 a21/12-Fogo
Alguém da família pode preci

sar de ajuda financeira, embora o

oposto também seja verdadeiro..
Você terá êxito para ganhar di
nheiro com imóvel ou atividade

que possa ser feita em casa .. No

campo afetivo,já éhora de sair e se
libertar do passado. Cor: marrom.

'Câncer
,
21/6 a 21/7 - Água

Esta é uma fasepara se investir
nas parcerias e associações. Não
perca a chance de contar com a

ajuda ou colaboração de terceiros.
O período da noite se reVelamuito
instável. Pode ocorrer um maior
distanciamento entre você e seu

par. Cor: vermelho.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

A comunicação será seu gran
de trunfo e a sua individualidade
vai estar em destaque. O período
da noite não será dos melhores.
Suas necessidades afetivas podem
bater de frente com os seus inte
resses de trabalho: cuidado com

desentendimentos. Cor: cinza.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Jogue as suas energias no tra
balho e veja como seu humorme
lhora. Não conte com a sorte nos

assuntos amorosos. VOcê vai estar
muito sensível aos problemas do
campo sentimental. Briga ou rom
pimento não está descartado neste
dia. Cor: marrom.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Este éumbomdiapara ganhar
dinheiro, principalmente se você
tem um grande envolvimento com
a sua profissão. Evite ficar em evi
dência. No campo sentimental,
você pode se deparar com uma

sensação de perda.A instabilidade

pode falar alto. Cor: azul.

�.Peixes
� 19/2 a 19/3 - Thrra

,

Vale mostrar sua determina
ção para alcançar os seus objeti
vos. É um bom dia .para contar

com o apoio dos colegas. Tenha
cuidado com a sua impulsividade
ou irritação nesta noite. A dois,
anseios diferentes podem abalar a

relação. Cor: vermelho.

Virgem
23/8 a 22/9 - Thrra

Quanto maior o seu envolvi
mento com o trabalho, maior será
o seu sucesso. Tudo que envolva

lazer, criatividade e diversão será
favorecido. Não conte com a sor

te no campo afetivo! Tente baixar
suas expectativas para não se frus
trar à toa. Cor: creme.
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MemóriaS
do Vale
Silvia Kila

Coral da Comunidade

Evangélica Luterana'
Em 29d7junho de 1948, o pastor He��n

Waidner fu:lldou o Coro da Comunidade Bva,;n
gélica Luterana. Na realidade, já havia sido
criado um coro de moças em 1927, por ini
ciativa do pastor Ferdinand Schlünzen e sua

irmã Martha. Porém, ele deixou de existir em

1938. Em-1954, o novo coro passou a ser diri

gido por CarlosMueller, sendo substituído pela
. sra. Margarete Géhring, esposa do pastor Karl
Gehring, em 1955. No ano seguinte, He�nrich
Geffert assumiu a direção. Ficou até 1959. De

pois voltou assumor a sra. Margarete. Entre
1960 até 196f e de 1965 até 1970, o coro foi di

rigido por Ricardo Feldens. Depois, o comando
ficou com o pastor Hans Spring e o pastor Eg
berto Schwanz. Muitas foram as atividades do
coro nos seus 25 anos de fundação, em junho
de 1973, demonstrando porque era convidado

para inúmeras atividades culturais e históricas.

"Incnnvite" do Clube
de Campo Beira Rio
o Clube de Campo Beira Rio convidava

'seus associados e a comunidade em geral para
Festa Junina. Ela foi realizada em 30 de junho
de 1973. A notifica foi publicada de mod0irre
verente e na forrrm apropriada para a ocasião.

ACERVO ARQUIVOmsromco

INCUNVITE
BEIRA.. &IO - Clube de Campo

Nóis tealO fi satisfaçi!.tI de Ineunvidá voia
mece e todo fi sua famiage prá partle,ipá 1la.
grandiosll felltança caipira no arraia. du HaitJ$.
Hio Olube de Campo, que vai -eomecá às l�
boras dn dia 30 da junho e terminá quanto'
Deus quizé ou o quentão acabá,

Vai te dan9a, churrasco, pinhão, ba4ta,
smendotn, pipoca, corrida de 811C08, pau tI.,
sêuo, casamento caipira ti não poderia. fad� ..
fogueira. -'

Num pode 'orlá foguete � traque de ma

neira nenhuma. Pra pude entra no' arraiA do
Bein Rio tem que mostra 08 documento! di
sócio de toda "famla, Agora, pode levli um
caBar de amigo como eumpanaetro,

Deixando 08 considerando e iudo dirttll
aos finarmente, todo mundo lá no B,eira dia

O DELEGADO DO ARRAIA

wird auch gezeigt, wie der "typi
sche Deutsche" in den Kursmate
rialien dargestelltwird.

Herlon Schünemann

eutsche�CKe_
hertons@gmail.com a twittencom/hertonls

Auslãnder und Integrationskurs

Das ist nach wie vor ein heifes
Thema in Deutschland, und der
Film ist ein Ausschnitt des Alltags
dort.Was ist deutsch?Wann istje
mand integriert?Wie geht es nach
denKursen fürdieTeílnehmerwei
ter? Solche Fragen werden nicht

beantwortet, aber lassen Freiraum
fiir lângere Diskussionen, die nicht
gleich enden.

DIVULGAÇÃO

�
Resumo em português:

'- ,

Existempalavras em língua alemã que
significam a mesma coisa, mas não são
usadas da mesmaforma. Amostras
disso são dasselbe e das Gleiche. Ambas

significam iguál/ mesmo; mas eu digo,
por exemplo, eu tenho um carro igual e
nós usamos o mesmo carro.

...

Resmn.o em português:
Nestes dias, com' o retomo de amigos em viagem pela Europa, o assunto imigrantes e estranqeirosfoi
cerne de discussões. Desde 2005, estrangeiros que querem viver na Alemanha podem ser obrigados a

-

fazer um curso de integração para aprender não somente o idioma, mas também como conviver com a

cultura e com o povo alemão. Há também, recentemente, umJilme - "Torne-se alemão" - que demonstra
como funciona um curso destes e procura mostrar como é a vida de um imigrante por lá.

In den letzten Wochen sind
.

ein paar Freunde von Europa
zurückgekommen, die ein paar

Tage Urlaub in Deutschland ge
nieBen konnten. Unter anderem
unterhielten wir uns über die ím
mermehrAuslânder und Immig
ranten dort,weil es einem Tourist
auf Reise da sofort auffâllt.

pflichtet werden. Auslânder sol
len in 600 Stunden Sprachkurs
nicht nur Deutsch lemen, son

dem auch erfahren, wie man un
ter Deutschen lebt.

'Seit April 2013 lâuft in den
deutschen Kinos der Film "Wer
den Sie Deutscher", und der Film
zeigt genau das, wie so ein Inte

grationskurs für Einwanderer
ín.Deutschland ablâuft, Im Film
werden nicht nur die Schwierig
keiten den Migranten gezeigt. Es

Hicl" mY.� Hl..�$smm
.

man stCl'lMl'i. scrctl«&:s
,

fuhrcn

'\-)icrmU$$ mlln Hll'fr�mm

nach rcchts nicht mthr ais
ahbicg«n 6Ok:n fahrcn

----------------��--------�--------------------------------------------------------��--�---�------�-�---
-- ----

Alle Auslânder, die in
Deutschland leben wollen, kõn
nen seit 2005 durch ein Gesetz
zu emem lntegrationskurs ver-

I

Gar nicht so leicht
In der deutschen Sprache

gibt's manchmal ein paar Wõr

ter, die einem Lemer das Leben
schwer machen kõnnen. Zum

Beispiel die Wôrter dasselbe und
das Gleiche.

BeideWõrter bedeuten igual

/ mesmo, sind aber doch unter
schiedlich.

Wenn ich sage .dasselbe
Auto", das bedeutet exakt o

mesmo carro; und wenn man

sagt "das gleiche Auto", bedeu-
-

tet das um carro igual.

I· Modalverben
kõnnen ist immer eine Mõglichkeit oder
Fâhigkeit (uma possibilidade' ou uma habilidade);
dürfen ist immer ein Erlaubnis (uma permissão);
nicht dürfen ist ein Verbot (uma proibição);
müssen ist eine Pflicht, eine Obligation.Iuma
obrigação).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Educação
Repetência é
preocupante

Alunos que seguem o

fluxo escolar, com faixa
etária correspondente à

série, têm melhor aprovei
tamento na aprendizagem
de matemática e portu
guês. De acordo com a

Avaliação Brasileira do Fi
nal do Ciclo de Alfabetiza

ção apenas 12,5% dos alu
nos com 11 anos que estão
matriculados no 30 ano do
ensino fundamental têm

proficiência adequada em

leitura. Esse percentual
cresce para 50,7% quan
do são avaliados os alunos
com 8 anos. "O atraso es

colar é uma característica
da educação brasileira. Se
a criança aprende, ela não
vai repetir de ano. A repe
tência é o fracasso desse

sistema", avaliou a dire
tora do projeto Todos pela

. Educação, Priscila Cruz.

Saúde NaBOS

Diabetesmata Reajustes no
a cada hora setor privado

A cada hora uma pes
soa morre no estado de
São Paulo devido a com

plicações causadas pelo
diabetes. Segundo levan
tamento feito pela Se

cretaria de Saúde, foram
9.562 óbitos pela doença
registrados em 2012, 5%
a.menos do que no ano

anterior. As internações
chegaram a 21.981 nos

hospitais conveniados ao

Sistema Único de Saúde

(SUS). O diabetes é uma

doença silenciosa que au

menta os níveis de açúcar
no sangue e é causada pela
falha de produção, pelo
pâncreas, da quantida
de suficiente de insulina.
Os principais sintomas

são cansaço, perda de .lí
quido, aumento da fome e

da sede, além demá circu

lação do sangue.

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPRarFSTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo995 do código de Normas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos

apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis. a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa, dentro do

prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:
Apontamento: 250452/2013 Sacado: ALMIRALBERIDSCHMIDTJUNIOR Ende

reço:RUAVIDALJOSEMAFSIRI343 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: Cedente:SIlMAQ
S/A Sacador: - Espécie: DMI - N'TItulo: 105110YOOl- Motivo: falta de pagamento
Valor. R$38O,00 - Datapara pagamento: 03/07/2013-Valor total a pagarR$464,89
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 380,00 - Juros:R$ 0,63Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução:R$24,50 - Diligência R$ 24,41

Apontamento: 251069/2013 Sacado: ANDRE LUIS VEGINI Endereço: RUA
JOSE TEODORO R1BEffiO 378 - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-502 Cedente:
TUREO AUTO PECAS E ACESSORIOS IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N'
Titulo: 035627-01 - Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$ 968,00 - Data para
pagamento: 03/07/2013- Valor total a pagar R$L045,56 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 968,00 - Juros: R$ 0,96 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23.10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 251186/2013 Sacado: ClJBlCO IND DEMA!) IlDA Endereço:
R JOAO JANUARIO AYROSO 1890 1 ANDAR - JARAGUA ESQUERDO - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89253-100 Cedente: MARLO TEIXEffiA DE AZEVEDO ME
Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo=-7lA - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 635,00 - Data para pagamento: 03/07/2013- Valor total a pagar R$712,06
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 635,00 - Juros: R$I,27Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital:R$23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$15,94

Apontamento: 251121/2013 Sacado: EDUARDOKÍUillTlFEIDT Endereço: ES
TRADAGARI8ALDll CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Cedente: N/
MORE CREDIlD, FINANOAMENTO E lNVESTIMENlD SA Sacador: - Espé
cie: CT - N°TItulo: 20017472070 - Motivo: falta de pagarnentoValor. R$10.395,24
- Data para pagamento: 03/07/2013- Valor total a pagar R$11.167,96 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 10.395,24 - Juros: R$ 665,29 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 47,58

Apontamento: 250777/2013 Sacado: EVANIR MUllER Endereço: RUA LUIS
BOR!'OLINI 643 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: LWNOFICINAMECA-

_iiiiiõi =:;O-==��=�--�---
--

Uma pesquisa divul

gada pelo Instituto Brasi
leiro de Defesa do Consu
midor (Idec) mostra que
entre 2005 e 2013 houve

reajustes de até 538,27%
em planos de saúde cole
tivos. A pesquisa feita pela
advogada do Idec, Joana
Cruz, considerou decisões

judiciais de ações quecon
testavam os reajustes.

De acordo com o Idec,
as operadoras vêm restrin

gindo a oferta de planos
individuais e estimulando
a venda de contratos cole

tivos, já que estes não têm
um valor teto para os índi
ces de reajustes regulados
pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar. Para
Joana, a agência é omissa

por não determinar um

valor máxiino de reajuste
para planos de saúde.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

NICAIlDAME Sacador: - Espécie.Djvíl-N'Titulo. OS-4355- Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 368,48 - Data para pagamento: 03/07/2013- Valor total
a pagar R$446,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 368,48 - Juros: R$
0,98 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência:R$17,63

Apontamento: 250461/2013 Sacado: FERNANDO E COElHO Endereço: RUA
FRANCISCO A M. COSTA 69 - lIRA FIGUEffiA - Jaraguá do.Sul-SC - CEP:
89258-476 Cedente: SICOOB BWCREDI SC COOP CRED UVRE ADMIS Sa
cador: MARIO FILMAGENS LIDAME Espécie: DMI - N' Titulo: 431 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$167,84 - Dataparapagamento: 03/07/2013-Valor
total a pagarR$244,94Descrição dos valores: Valor do título: R$167,84 - Juros:
R$ 0,50 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 251122/2013 Sacado: HIlARIO DEMXIHE Endereço: RUA
FRANQSCO PIERMANN, 411 - VIlA LENZI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:

.

89252-500 Cedente: PSA FINANCE ARRENDAMENTO MERCANTIL SA Sa
cador: - Espécie: cr - N° Titulo: 70008030168 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 19.590,47 - Data para pagamento: 03/07/2013- Valor total a pagar
R$20.34�,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 19.590,47 - Juros: R$
679.13 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250654/2013 Sacado: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEU

Endereço: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1165 - CENTRO - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89251-702 Cedente: OZESKI I ADM EMP 1M0BIllA
RIOS Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 6424/13 - Motivo: falta de pagamento
Valor:R$415,00 - Dataparapagamento: 03/07/2013-Valortotal apagarR$486,74
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 415,00 - Juros: R$1,10Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 251117/2013 Sacado: IVONE SCHNEIDER Endereço: RUA
PRESIDENTEEPITACIO PESSOA 1355 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-100
Cedente: BANCO PSAFINANCE BRASU.S/A Sacador: - Espécie: CT - WTItu
lo: 20015884724 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 19.595,52 - Data para
pagamento: 03/07/2013-Valor total a pagarR$20.900,67 Descrição dos valores:
Valor do título: R$19.595,52 - Juros: R$1.234,51 Emolumentos: R$12,25 - Publi
cação edital: R$ 23.10 Condução:R$ 24,50 -Díligênda; R$1O,79

Apontamento: 251091/2013 Sacado: JARAGUA COMERQO LIDA Endereço:
Rl:.IADOMINGOSRQDRIGUES DANOVA 40 - Jaraguá doSul-SC - CEP: 89251-
640 Cedente: JL URIARTE E CIA IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo:
012103 003 - Motivo: falta de pagaraentoValor: R$ 965,75 - Data para paga
mento: 03/07/2013-Valor total a pagarR$1.039,28Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 965,75 - Juros: R$ 2,89 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 251163/2013 Sacado: LA BELIA INDUSTRIA E COMERQO
DE ALIMENT Endereço: RUA VICTOR ROSEMBERG 819 - JARAGUÃ DO
SUL-SC - CEP: 89252-400 Cedente: ESGOTOU IlMPEZA E DESENTUPIDO
RA IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 0000001375 - Motivo: falta de
pagamento Valor. R$150,00 - Data para pagamento: 03/07/2013-Valor total
a pagarR$231,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 150,00 - Juros: R$
1,10 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251164/2013 Sacado: LA BELIA·INDUSTRIA E COMERQO
DE ALIMENT Endereço: RUA VICTOR ROSEMBERG 819 - JARAGUÃ DO
SUL-SC - CEP: 89252-400 Cedente: ESGOTOU IlMPEZA E DESENTUPIDO
RA IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N' TIMO: 0000001309 - Motivo: falta de

pagamento Valor. R$ 250,00 - Data para pagamento: 03/07/2013- Valor total
a pagar R$332,47 Descrição dos valores: Val9r do título: R$ 250,00 - Juros: R$
2,41 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251218/2013 Sacado: LlNDALVA MARll ENGELMANN Ende

reço: RUA JOSE EMMENDOERFER 1263 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000
Cedente: COMERCIODEVIDROSROMIGIlDA Sacador. - Espécie: DMI _ N°
Titulo: 000.000.666 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 853,00 - Data para
pagamento: 03/07/2013- Valor total a pagar R$931.34 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 853,00 - Juros: R$ 2,55 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 15,94
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Informa abertura de processo seletivo

Areal Requisito

EDUCAÇAO:

Formação Superior completa em Letras/Inglês;
Habilitação em Ensino Fundamental; Domínio do
idioma. Experiência com Séries iniciais (1°. ao 5°. ano)

Cidade Inscrições e informações

JARAGUÁ DO SUL Por meio do site até dia 07/07/2013

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através

do site www.seso-5C.com.brícone Trabalhe Conosco

SESI =
RECRUTA CANDIDATOS

www.sesisc.org.br
(Iink: Trabalhe Conosco)EssencialmmoasA!s5:oas

lniciativa da FlESC _

ERRATA

O SESI - SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

Unidade Regional de Jaraguá do Sul, sito à Rua Walter Marquardt, 835, Barra
do Rio Molha, torna pública a alteração do anúncio, referente ao prazo de

inscrição do Processo Seletivo de Cozinheiro e Auxiliar de Copa e Cozinha,
publicado dia 27i06/2013 neste jornal.

Onde lia-se: Até o dia 03/07, pelo site ou comparecer no SESI, no dia 04/07,
das 08h às 08h30min, munido de currículo, para inscrição presencial e em

seguida realização de prova técnica e entrevista.

Leia-se: Até o dia 03/07, pelo site ou comparecer no SESI, no dia 09/07,
das 08h às 08h30min, munido de currículo, para inscrição presencial e em

seguida realização de prova técnica e entrevista.

Demais condições do.anúncio permanecem inalteradas .

Jara uá do Sul, 28 de 'unho de 2013.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBuCA FEDERATIVADO BRASIL - ÉSTADO DESANTACJU:ARINA

Novo endereço: Rua Cel.-ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL - SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274·1700

Apontamento: 251308/2013 Sacado: !.NR COM REPR IlDA Endereço: RUA
JOAO JANUARIO AYROSO, N 1699 - JARAGUA ESQ - JARAGUA DO SUL-SC -

CEP: 89253-100Cedente:GESINI I COMBRINDES IlDAEPP Sacador: - Espé
cie:DMI - N'Trtulo: 26194 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 543,50 - Data

para pagamento: 03/07/2013- Valor total a pagar R$620,73 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 543,50 - Juros: R$1,44Emolumentos: R$12,25 - Publica

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

Apontamento: 251068/2013 Sacado: LUANA CRlS1iNA DALAVAlLE ME En

dereço: RUA BAHIA 109 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-140 Cedente: CO
NEXAO C R COMERCIO DE CARTOES TELEFONI Sacador: - Espécie: DMI
- N'TItulo: 23896EN - Motivo: falta de pagamentoValor: R$116,20 - Datapara
pagamento: 03/07/2013- Valor total a pagar R$193,65 Descrição dos valores:
Valor do título: R$116,20 - Juros: R$ 1,66Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 251128/2013 Sacado: LUClMARA VICENTE - ME Endereço:
AV. MAL DEODORO DA FONSECA. Il88 - CENTRO - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89251-702 Cedente: RETIFICA MOTORES TIllVES IlDA Sacador:
- Espécie:DMI - N'TItulo: 3816 - Motivo: faltadepagamentoValor. R$1.050,00
- Data para pagamento: 03/07/2013- Valor total a pagar R$1:122,74 Descrição
dos valores: Valor do título: R$1.050,00 - Juros: R$ 2,10 Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 251205/2013 Sacado: PASSO PE TAPETES PERSONAUZADOS
IlDAME Endereço: R NELSON NASATO 21 SALA 03 - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89253-040 Cedente: RED - PIDC MUllISEfORIAL LP Sacador. BEU

. VAllEYDISTRlBUlDORA IlDA Espécie: DMI - N'Título: 001232/B - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$1.l42,73 - Data para pagamento: 03/07/2013-Va
lor total a pagar R$1215,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.142,73
- Juros: R$ 2,28Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução:
R$ 24,50 - Diligência:R$1O,79

Apontamento: 250915/2013 Sacado: PASfELARIA E LANCH FK IlDAME En

dereço: RUADOMINGOS DANOVA 131- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-
640 Cedente: GUMZC;ONTABlllDADEE CONSUITORIAEMPRESA Sacador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 9200186488 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
339,00 - Data para pagamento: 03/07/2013-Valor total a pagar R$410,65 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 339,00 - Juros: R$ 1,01 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 251098/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASU. SA Sacador: GET GWBAL
ENERGY AND TELECOMMUNICATION IlDA Espécie: DMI - N° Titulo:
G80186/1- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 12.039,72 - Data para paga
mento: 03/07/2013-Valor total a pagarR$12.l43,85 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$12.039,72 - Juros: R$ 24,07Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251100/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANQSCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASU. SA Sacador: GET GWBAL
ENERGY AND TELECOMMUNICATION IlDA Espécie: DMI - W Trtulo:
G79912/2 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 6.000,55 - Data para paga
mento: 03/07/2013-Valohotal a pagarR$6.092,61 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 6.000,55 - Juros: R$12,00Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edi
tal R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251102/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANQSCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-5oo.cedente: BANCO ABC BRASU. SA Sacador. GET GWBAL
ENERGY AND TELECOMMUNICATION IlDA Espécie: DMI - N' Titulo:
G80195/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.997,06 - Data para paga

- mento: 03/07/2013-Valor total a pagarH$5.087,11 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 4.997,06 - Juros: R$ 9,99 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edi
tai: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251105/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASU. SA Sacador: GET GWBAL
ENERGY AND TELECOMMUNICATION IlDA Espécie: DMI - W TItulo:

G80195/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.997,06 - Data para paga
mento: 03/07/2013-Valor total a pagarR$5.087,11 Descrição dos valores: Valor

. do título: R$ 4.997,06 - Juros: R$ 9,99 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edi
tal R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$20,21

Apontamento: 251106/2013 Sacado: RDA SU.VA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASIL SA Sacador. GET GWBAL
ENERGY AND TELECOMMUNICATION IlDA Espécie: DMI - W Titulo:
G80194/1 - Motivo.falta de pagamento Valor:.\l$ 4.947,60 - Data para paga
mento: 03/07/2013-Valor total a pagarR$5.037,55Descrição dos valores: valor
do título: R$ 4.947,60 - Juros: R$ 9,89 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 ConduçãO:. R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251108/2013 Sacado: RDA SU.VA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP, 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASIL SA Sacador. GET GWBAL
ENERGY AND TELECOMMUNICATION IlDA Espécie: DMI - N° Titulo:
G80194/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.947,59 - Data para paga
mento: 03/07/2013-Valor total a pagarR$5.037,54Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 4.947,59 - Juros: R$ 9,89 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi
tai: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251214/2013 Sacado: RDA SU.VA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Iaraguã do Sul-SC
.- CEP: 89252-500 Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MUll1PW
Sacador: GET GWBAL ENERGYAND TELECOMMUNICATION IlDA Espé
cie: DMI - W Titulo: G79994/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.544,17
- Data para pagamento: 03/07/2013-Valor total a pagar R$5.640,86 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 5.544,17 - Juros: R$ 16,63 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$20,21

Apontamento: 251224/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GET GWBAL ENERGYAND TELECOMMUNICA
TIONIlDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Trtulo: G80018/4 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 7.001,82 - Data para pagamento: 03/07/2013-Valor total
a pagar R$7.105,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.001,82 - Juros:
R$ 23,33 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251316/2013 Sacado: RESIDENCIAL GRACE MARIA IlDA

Endereço: R REINOWO RAU,60 SL 501 - SAN'DlNA - RIO DO SUL-SC
- CEP: 89251-600 Cedente: BAKOF I E C DE FIBERGLAS IlDA Sacador: -

Espécie: DMI - W Titulo: 099337-B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
5.480,35 - Data para pagamento: 03/07/2013-Valor total a pagarR$5.567,43
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.480,35 - Juros: R$16,44 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dili
gência: R$10,79

Apontamento: 251210/2013 Sacado: ROSEMERIRAMOS DE LIMAME Ende

reço: RUA WIZ SA1LER 135 SL 02 - BARRA RIO CERRO - JARAGUADO SUL
SC - CEP: 89260-170 Cedente: BANCO ABC BRASU. SA Sacador: FIBRASCA
CONFECCOESECOMERCIO IlDAEspécie:DMI - N'TItulo: 1517.-1 - Motivo:
falta de pagamentoVaiar: R$ 584,21 - Data parapagamento: 03/0712013-Valor
total a pagarR$66ª,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 584,21- Juros:
R$ 1,55 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 250780/2013 Sacado: VALMIR DOS REIS Endereço: RUAVIC
TOR ROSEMBERG 830 - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89252-400 Cedente: SENIR
EMBALAGENS IlDAEPP Sacador. - Espécie:DMI - N'Titulo: 7-8-8-6-3 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$ 376,56 - Data para pagamento: 03/07/2013-
Valor total apagar1l$457,62 Descrição dos valores: v..Jor do título: R$ 376,56
- Juros: R$1,00Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

.

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 28/06/2013. Jaraguá do Sul (SO, 28 de junho
de2013.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 33

Apontamento: 25088112013 Sacado: BAR E LANCHONETEWEBERPI IlDA

Endereço: RUACORONELPROCOPIO GOMES DEOLIVEIRA.l163 - CENTRO
- JARAGUADOSUL-SC - CEP 89251-201 Cedente: RED - PIDCMUllISEfO
RIAL LP Sacador: GOlASVERDEALIMENTOS IlDA Espécie: DMI - N' Titulo:
102524 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.755,62 - Data para pagamento:
03/07/2013-Valor total a pagarR$2.836,36Descrição dos valores: Valordo títu
lo: R$ 2.755,62 - Juros: R$10,1O Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 251189/2013 Sacado: BAZAR CIDA IlDA Endereço: RUA
FRANCISCO HRUSCHKA 1610 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89253-600 Ce
dente: ARTE & CORTETEXI1L IlDA EPP Sacador: - Espécie:DMI - N' Titulo:
15147.6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.l35,66 - Data para pagamen
to: 03/07/2013-Valor total a pagarR$1.217,99 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 1.135,66 - Juros: R$ 2,27 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251309/2013 Sacado: BAZAR CIDA IlDA ME Endereço: RUA
FRANCISCOHRUSCHKA,1610-TlFAMARTINS-JARAGUADOSUL-SC-CEP:
89253-600 Cedente: CONFECCOES AMORAM IlDAME Sacador. - Espécie:
DMI - N° Titulo: ROO7375-4/ - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 649,65 -

Data para pagamento: 03/07/2013-Valor total apagarR$731,44Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 649,65 - Juros:R$l,73 Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação editak R$ 23010 Condução: R$ 24,50 - Diligênéia: R$ 20,21

Apontamento: 25108112013 Sacado: EMERSON LUCAS COBAl.CHINI Ende

reço: RUA JOSE THEODORO R1BEffiO 378 - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-
000 Cedente: TUREOAUTO PECAS EACESSORIOS IlDA Sacador. - Espécie:
DMI - N° Titulo: 035628-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.008,67 -

Data para pagamento: 03107/2013- Valor total a pagar R$1.086,27 Descrição
dos valores: Valordo título: R$1.008,67 - Juros:R$·1,00Emolumentos:R$12,25
- Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75
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Lourival Karsten

ERCADO
Missão à China
A Federação das Indústrias (Fiesc) lan
.rlçou na última quarta-feira a Missão
à China 2013. A entidade participará da

114a Canton Fair, O maior everito de negó
cios do mundo. Empresários vão conhecer
a cultura 'chinesa e o conteúdo da feira.
O evento acontece entre os dias 10 e 20

de outubro. A Agência Brasileira de Pro

moção de Exportações e Investimentos

Liderança
,

Com o objetivo de possibilitar aos
participantes uma visão do novo perfil
de liderança e apresentar ferramentas
de gestão e boas práticas nos proces
sos, a Apevi promove entre os dias 10
a 4 de julho a qualificação, que tem

por tema "liderança Forte Equipes
Eficientes". O local é o Centro Empre
sarial de Jaraguá do Sul. As inscrições
podem ser realizadas junto à Apevi.

Eâscostrabalhistas

\
,

t
(
f.
I

I

Esta qualificação, promovida pela
Apevi, vai propiciar aos participantes
os fundamentos legais e praticar cál
culos trabalhistas -vÉ um aprendizado
básico para empresários e profissio
nais da área de pessoal. Será de 15 a

18 de julho, das 19h às 22h, no Cejas.

(Apex-Brasil) e o China Trade Center.que
representa os negócios da China no Brasil,
são os parceiros da Fiesc nesta iniciativa.

"95% do público é estrangeiro e mais de
200 países expõem seus produtos. É uma

oportunidade de ter contato com produtos
do mundo todo e de monitorar as tendên
cias e as inovações", disse o coordenador
do China Trade Center, Heitor Fiorotto.

Aposta
A Telefónica anunciou uma decisão que

pode afetar profundamente seus resultados.
Para combater o duopólio Android e iOS, a
companhia vai priorizar as vendas de smar

tphones, com o sistema operacional Windo
ws Phone 8. Isto vale para todos os principais
mercados da empresa: Espanha, Reino Unido,
Alemanha, Brasil, México e Chile. AMicrosoft,
com isso, ganha um aliado de peso. Resta sa
ber se omercado vai concordar.

Indústria
o Índice de Confiança do Empresário Industrial, pesquisado pela Confederação

Nacional da Indústria, teve nova queda no mês de junho. O recuo foi de 0,7 ponto'frente ao

mês anterior. Desta forma, o índice é o menor dedeagosto de 2012, numa demonstração
clara de que os industriais já dão este ano como perdido. 'Os setores têxteis e de vestuário
estão entre os que tiveram forte queda na comparação corri igualmês do ano anterior.

Investimento da indústria

SEXTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC 8,0% 29.MAIO.2013
TR 0,000% 27.JUNHO.2013

CUB 1:270,06 JUNHO.2013
BOVESPA +0,93% 27.JUNHO.2013
NASDAQ +0,76% 27.JUNHO.2013

AÇÕES PETR4 16,38 +1,42%
VALE5 26,70 -0,19%
BVMF3 12,32 +1,73%

POUPANÇA 0,5000 28.JUNHO.2013

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT +1,99% US$ 102,950'
OURO -0,02% US$1201,710

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1950 2,1959 +0,3%
DÓLAR TUR. 2,1500 _ 2,2700 0,0%
EURO 2,8654 2,8669 +0,75%
LIBRA 3,3543 3,3568 +0,2% "

Produção
O levantamento rotineiro da

Confederação Nacional da In
dústria sobre o desempenho da

produção industrial mostra uma

forte preocupação com o volume
de estoques de produtos finais e

consequente contingenciamento
da produção. Trata-se da situação
típica, em que o investimento pas
sa a deixar de ser um assunto em

pauta. E,. sem recursos, não existe
crescimento da economia.

A Hldropar Comércio de Ma

teriais Hidráulicos LTOA ME

informa que foram extraviados

os blocos de notas fiscais de

serviços série IS, números 1 ao

50, 51 ao 100 e as notas 150,
201, 202, 249 e 250 em branco,
da empresa.

Jaraguá dó' Sul, -

25 de junho de 2013.

Frango para oMéxico
Está prevista para as próximas semanas a abertura efetiva do

mercado mexicano para o frango brasileiro. A expectativa épor uma
.
demanda de 30 mil toneladas mensaisaté o final do ano. Em função
dos.problemas com o abastecimento de milho, as exportações este

ano estão 5,7% menores que em igual período do ano passado. O
frango, na verdade, equivale a um razoável volume de milho e soja
e representa uma forte agregação de valor em relação à exportação
dos grãos e, quando exportado em pedaços, o volume demão de obra
utilizada é bem significativo.

_ �

Contabilidade
Consultoria Empresarial
eteI$�M2_

35AIOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

As indústrias catarinenses pretendem investir R$ 3 bi
lhões no triênio 2013-2015, mostra a pesquisa investimentos

industriais, realizada pela Federação das Indústrias (FIESe)
com 118 empresas. Com isso, devem ser gerados 18 mil em

pregos, sendo 13mil em Santa Catarina, e 5mil fora do Estado.
Se considerados os investimentos anunciados por companhias
que pretendem se instalar no Estado, como a BMW; Vossko;
Sinotruck, entre outras, o valor pode chegar a R$ 5 bilhões. Os
dados estão na publicação Desempenho e Perspectivas da In
dústria Catarinense 2013, que a entidade lançou com o apoio
do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico (BRDE).

Cheques devolvidos
A proporção de cheques devolvidos (segunda devolução por

falta de fundos), em comparação com o total de cheques movi
mentados, foi de 2,11% em maio de 2013, A alta em relação ao

.mês anterior atingiu 2,04%. De janeiro a maio de ,2013 foram

devolvidos, pela segunda vez, 7,386 milhões de cheques. A in

formação é da Boa Vista Serviços, administradora do SCPC. www.gumz.com.br
(47)3371-4747

UM

gumz@gumz.com.br
Desde 1978
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�o invés de 20, carga de 8 horas
SCHROEDER Depois
de perder sete médicos,
Saúde contrata seis para
atuar em horário reduzido.

Medida dará economia.

Carolina Veiga

A pós exigir dos méd�c?s. quertatuavam no mumcipio o

cumprimento integral da carga
horária pela qual foram con

tratados e receber o pedido de
demissão de sete servidores do

quadro - quatro médicos clíni
cos gerais, cardiologista, pedia
tra e ginecologista - a Secretaria
de Saúde e Bem Estar Social de
Schroeder anunciou a contrata

ção emergencial e temporária
dos profissionais que atuarão no

ugar dos desistentes.
De acordo com a secretária

Halina Temothio, das sete vagas
em aberto, séis serão preenchi
das. O cardiologista já foi con
tratado e começou a atender os

pacientes na última semana e os

profissionais para a pediatria e

para a ginecologia devem chegar
em breve. "A pediatra deve vir
de Joinville e começar na pró
xima semana. Estamos em fase
final de contratação, O gineco
logista deve demorar um pouco,
mas a previsão é de que ele co

mece até a segunda semana de

LÚCIOSASSI

DECISÃO Secretária Halina disse que médicos serão gratificados pelas metas cumpridas

julho", prometeu Halina.
Agora, no lugar de serem

contratados médicos para tra
balharao horas semanais, os
profissionais trabalharão oito
horas. "Reavaliamos a neces-

.

sidade da carga horária dos

profissionais e descobrimos

que com oito horas eles con

seguem atender a demanda e

nós conseguimos dar a grati
ficação e economizar", expli
cou. A economia prevista é de

R$ 30 mil mensais.
Para atrair os médicos es

pecialistas e competir com os

salários pagos nosmunicípios
da região, o município ofere
ceu uma gratificação de R$ 1

mil ao profissional, que pas
sará a receber R$ 3,7mil para
trabalhar oito horas semanais.

"A gratificação, no en

tanto, será paga apenas se o

profissional cumprir as metas
determinadas", explicou.

"
Reavaliamos a

necessidade da carga
horária dos profissionais e

descobrimos que com oito

horas eles conseguem
atender a demanda.

HafinaTemotflio.
secretária de Saúde

Maior controle
nos horários

A reorganização do sistema de
saúde foi necessária depois que o

Ministério Público solicitou com

provações de cumprrrnento do
Termo de Ajustamento de Condu
ta (TAC) assinado em 2007 e que
determinava a obrigatoriedade de
o município fiscalizar a total efeti

vação da cargahorária dos médicos.
Segundo Halina, descobriu

se então que médicos pagos Q_ara
trabalhar 20· horas semanais
trabalhavam apenas seis. "Após
exigência do ponto biométrico,
sete profissionais alegaram indis
ponibilidade de cumprir o horá-

.

rio. Desde então tem sido difícil,
mas estamos conseguindo repor
o quadro. Já ouvi de médicos du
rante as entrevistas que a ética

profissional os impede de bater o
cartão ponto", revelou.

Atualmente o município dis

põe de cinco médicos, que pro
porcionam ao município 100%

de cobertura do programa Estra

tégia de Saúde da Família e que
recebem cerca de R$ 13.700 (in
cluindo a gratificação de R$ 2 mil

por cumprimento dos critérios
estabelecidos pela Secretaria da

Saúde); dois clínicos gerais que
atendem a urgência e emergência
da unidade básica de saúde cen

tral, e uma psiquiatra .

._. ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGuÁ DO SUL

Centro de Atendimento Especial será ampliado
EDUARDOMONTECINO

A Secretaria Municipal de - rede do �aeco. "A intenção é

Educação de Corupá planeja trabalhar esses alunos de for
aumentar o número de aten- ma multidisciplinar, por isso
dimentos realizados a crianças estamos integrando as duas

com dificuldade de aprendíza- unidades para oferecer mais

gem, comunicação ou distúr- tratamentos, como fisiotera

bios que atualmente são recebi- pia, fonoaudiologia e psicolo
dos no Centro de Atendimento gia", explicou Morozini.
Especial (Caeco). Depois de bo- De acordo com o planeja
atos sobre o fechamento da uni- mento da administração mu

dade, o secretário Joney Cicero nicipal, a fase de adaptação e

Morozini, esclareceu que have- transferência deve acontecer a

rá mudança de endereço - da partir de agosto. "Ainda vamos
Rua FranciscoMees para a Rua fazer reunião com os pais para
Roberto Seidel - mas gararttiu que todos sejam informados

que o serviço não será desativa- das mudanças. Não há motivo
do ou interrompido. para preocupações", acalmou

Segundo o secretário, o Morozini. O Caeco foi aberto

Centro de Fisioterapia vai em 2001 e presta atendimento

passar por uma adequação na sede e dentro das escolas,
da estrutura física para rece- com profissionais que identifi

ber as mais de cem crianças cam e ajudamalunos com algu
que hoje são atendidas pela madificuldade de aprendizado.

.J�l

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°
20/2013. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS.
TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Constitui objeto da presente
licitação. a seleção de propostas, visando ao Registro de preços a

Aquisição de material de limpeza e higiene para a manutenção dos

programas: Centro de Referência de Assistência Social - CRAS,
Conselho Tutelar, Centro de Referência do Idoso - CRI, Programa
de Atendimento Social - PAS, Abrigo Provisório; Programa Clube de

Mães, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e

Indivíduos - PAEFI (CREAS I, CREAS II, CREAS III), Abrigo de Curta
Permanência - Resgate Social, Bolsa Família, ao longo de 12(doze)
meses, conforme especificações e quantidades estimadas noANEXO
I eANEXO 111- Minuta da Ata de Registro de Preços deste Edital. RE
GIMENTO: Lei Federal 8.666 de 21/06/93, Lei Federal 10.520/2002,
de 17 de julho de 2002 e DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho de
200!=l, DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES

(Habilitação e Proposta): Até às 09hOO do dia 11 de julho de 2013,
no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita
na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. ABER
TURA DOS ENVELOPES 01 - PROPOSTAS - às 09h30 do mesmo

dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Após,
a sessão será suspensa para análise das PROPOSTAS e decurnen
tos exigidos, pela equipe Técnica da Secretaria de Assistência Social,
Criança e Adolescente. (Obs.: Para fase não há necessidade da pre
sença dos representantes). O CREDENCIAMENTO, disputa de pre
ços e abertura dos envelopes 02 - HABILITAÇÃO será às 08h15 do
dia 17 de julho de 2013, na sala de reuniões da Gerência de Licitações
e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 238.246,35
(Duzentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e
cinco centavos). INFORMAÇOES: A íntegra do Edital poderá ser obü
da no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.
sc.qov.br Jaraguá do Sul (SC), 07 de junho de 2013

MUDANÇA Caeco vai funcionar junto ao Centro
de Fisioterapia, na Roberto Seidel, em agosto

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário Mun.de Administração
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Convênio·com OAB
poderá ser retornado
PENDÊNCIA
Assistência jurídica
está por um fio

e processos não

andam por falta
de defensores

Débora Remor

Oimpasse sobre a assis
tência jurídica gratui

ta pode estar perto do fim.
O Estado. apresentou uma

proposta para pagar pelo
menos pàrte da dívida de

aproximadamente R$ 100

milhões com a Ordem dos

Advogados 9.0 Brasil (oÂBj
SC). A entidade pode reto

mar o convênio para prestar
o serviço de defensoria dati
va, suspensa desde março,
devido à falta de perspectiva
dos advogados de recebe
rem os valores, acumulados
há mais de dez anos. Cerca
de 150 profissionais presta
vam esse atendimento pú
blico na região de Jaraguá
do Sul. A OAB não sabe o

valor de, quanto o governo
deve a esses profissionais.

De acordo com o presi
dente da regional de Jara

guá do Sul da OAB, Romeo
Piazera Júnior, o governa
dor Raimundo Colombo es
pera pagar R$ 60 milhões,
da dívida utilizando o Fun
do de Reaparelhamento do
Judiciário. "A OAB está em
conversas com os desem-

FABIO MOREIRAlARQUlVO ocr
bargadores e esperamos
ter uma manifestação mais

concreta, e positiva, do Tri
bunal de Justiça dentro de
duas semanas", revelou.

"Os juízes das comarcas

também estãopressionando,
pois muitos processos estão

parados em primeira instân
cia por falta de defensores",
disse Piazera. A OAB estima

que pelo menos cem mil ca
sos estejam sem julgamento
no Estado por que uma das

partes não teve acesso a um
'

advogado. "Com a proposta
o governo estadual dá um

forte aceno para resolver a

questão e espetamos que,

em, curto espaço de tempo,
possamos retomar o serviço
de defensoria dativa."

A Defensoria Dativa é
um convênio entre o gover
no do Estado e advogados
que se dispõem a prestar a Jaraguá do Sul poderá' começaram a atender a

assistência jurídica a pes- ser contemplada com um população. "Os cinco de

soas que não podem pagar. servidor da Defensoria Pú- fensores que atuam em
,

Como os defensores não blica no Estado ainda este Joinvílle, estão atendendo

estavam recebendo o paga- ano, já que 20 concursados precariamente, em salas

mento, a OAB encerrou o devem ser chamados no se- emprestadas e sem com

convênio em março. Desde gundo semestre. Ainda não putador ou infraestrutura

então, os juízes estão no- está definido o local e a es- básica", disse Piazera.
meando um advogado para trutura de atendimento. "Entendemos que no

cada caso específico e de-' 'A implantação da De- ritmo em que está, nem em

pois o defensor recebe uma fensoria, tomada obrigató- cem anos a Defensoria Pú

certidão para o pagamento ria por uma decisão do Su- blica conseguirá atender a

futuro. "Está funcioriando premo Tribunal Federal, toda a demanda do Estado.
de forma precária e graças à tem acontecido de forma A defensoria dativa pres

confiança dos advogados, já lenta. Em abril, os primei- tava este serviço de forma

quenão há nenhuma garan- ros 45 defensores foram, eficiente e com abrangên
tia de que eles receberão", empossados, mas apenas cia em todas as cidades",
afirmou Piazera.

' há algumas semanas eles opinou Piazera.

ACORDO Segundo Romeo Piazera, governo mostrou

interesse em pagar as dívidas com os açtvogados

Jaraguá pode ter 'Defensoria

Julgamento
Dupla é condenada por tentativa de latrocínio em Corupá

1
l

Sandro Ferreira Zoe
chetto e Hígor Alexandre
da Silva foram condenados
a mais de 20 anos pela ten
tativa de latrocínio numa

pousada de Corupá, em

agosto do ano passado. A
dupla teria invadido o local
com a ajuda de dois adoles
centes e anunciado o assal
to. Durante o crime, o dono
do estabelecimento Gilber
to Augustin foi ferido com

dois disparos. A esposa
dele, o filho de dois anos, e
a mãe, de 77, também esta

vam em casa no momento

da invasão. A vítima ficou
dez dias internadas no hos

pital, sendo seis deles na

UTI, para se recuperar dos
ferimentos. Um dos pro
jéteis permanece alojado
próximo à costela.

Os acusados fugiram
num Kia Cerato - Zocchet-

to também responde pelo
crime de roubo do veículo
em Florianópolis -, foram
perseguidos pela Polícia
Militar e acabaram detidos

depois de colidir o veícu
lo numa árvore, no bairro
Czerniewski, em Jaraguá
do Sul. Pelo crime de la
trocínio tentado, Zocchetto
foi condenado a 23 anos e

nove meses, e mais um ano

e nove meses por corrupção

de menores. Silva recebe a

pena de 19 anos pela tenta
tiva de latrocínio e um ano

e seis meses por corrupção
de menores. A dupla deve

cumprir a pena em regi
me fechado, conforme de

terminação da juíza Anna

Finke Suszek. Zocchetto
está na Penitenciária de São

Pedro de Alcântara e Silva
foi encaminhado para a Pe-

Jaraguá eGUaramirim
Adolescentes são acusados
de furto e detidos pela PM

Três adolescentes fo
ram detidos entre a noite
de quarta-feira e a ma

drugada de ontem. Eles
são acusados de comete

rem furtos em Jaraguá
do Sul e em Guaramirim.
Encaminhados à Delega
cia, responderão por ato

infracional.
O primeiro flagrante

ocorreu por volta das 18h,
na Rua 28 de Agosto, no
Centro de Guaramirim,
quando a PM foi chamada

por causa de uma briga.
Um homem de 38 e um

jovem de 15 anos estavam
discutindo. O adolescente
era acusado de ter inva

dido a casa e praticado o

furto na residência do mo
rador. O homem conse

guiu deter o adolescente,
que ainda tinha no bolso a

carteira da vítima.

O jovem confessou ter

invadido o imóvel com a

ajuda de outro adolescen

te, de 14 anos, que foi loca
lizado pela PM. O 'segundo
suspeito também confes
sou participação no crime.

Ele disse que os produtos
do furto haviam sido re

vendidos. Os dois foram
levados para a Delegacia.

Um terceiro adoles
cente foi apreendido pela
Polícia Militar quando
saía de uma lanchonete.
no Bairro São Luís, em ,

Jaraguá do Sul, por volta
das 3h de ontem. O suspei
to carregava uma caixa de

cervejas do estabelecimen
to que ainda estava fechado
e tentou fugir com a apro

ximação da viatura. O jo
vem de 17 anos confessou
o furto e foi encaminhado
à Delegacia.

Trânsito

Motociclistamorre numa
colisão noBairro João Pessoa

Neocir Juliano Kause,
de 36 anos, será sepul-.
tado às 10h de hoje, no
Cemitério Municipal de
Schroeder. Ele conduzia
uma motocicleta Twister

que colidiu frontalmente
com um Palio, às 4h20,
na Rua Manoel Francisco
da Costa, no Bairro' João

Pessoa, em Jaraguá do
Sul. Os Bombeiros Volun
tários foram acionados,
mas o motociclista não

Na escola

Briga envolve
duas alunas

Duas alunas, de 13 e

17 anos, foram encami
nhadas a Delegacia de

pois de se envolverem
em uma briga, dentro
de uma escola no Bairro
Ilha da Figueira, por vol
ta das uh de ontem. Tes
temunhas contaram à Po
lícia Militar que as duas

jovens se desentenderam
e começaram a se agredir
fisicamente. As duas se

nitenciária da (]apitaiJ!.I til'" feriram levemente. UI H

.,

;,

resistiu aos ferimentos e

morreu no local. ;

Segundo". o., motoris
ta do Palio, que seguia
em direção a Schroeder,
Kause teria invadido a

pista contrária durante
uma ultrapassagem e não
foi possível evitar a coli
são. O condutor do carro

fez o teste de alcoolemia
e não houve comprovação
de ingestão de bebida al
coólica.

Erilbriaguez
Colisão deixa
homem ferido

O motorista de um Cor

sa, de 48 anos, colidiu con
tra um Cordoba, na Rua

Joinville, no Braço do Sul,
em Schroeder, na noite de

quarta-feira. O condutor
do Cordoba, de 56 anos,

precisou de atendimento
médico. O .motorista do
Corsa foi detido pela Po

lícia Militar depois que o

resultado do bafômetro

apontou 0,64 mg/l, confi-
. guraado.erime de trânsito.
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Leão acredita
em benefício
com fórmula
MUDANÇA Alteração no formato do Campeonato Catarinense

da Divisão de Acesso foi bem recebida pelo Sport Jaraguá

Lucas Pavin

Em reunião realizada
na sede da Federação

Catarinense de Futebol

(FCF), oito representan
tes de clubes definiram a

nova fórmula de disputa
do Campeonato Estadu
al da Divisão de Acesso.

Por cinco votos a três, a

proposta feita pelo Na

vegantes foi aprovada.
Ela prevê uma disputa
por pont?s corridos, em

turno e returno, com os

campeões de cada fase
decidindo o título em jo
gos de ida e volta.

"Participamos nos últi

mos três anos das reuniões
na Federação e essa. foi a
melhor que tivemos, por-

que vimos que os clubes
estão se organizando e que
rendo crescer no Estado.
Essa fórmula de disputa foi
ótima para nós, em virtude
do nosso sócio, pois che

gando até a final teremos
zz jogos", disse o presiden
te do Sport Club Jaraguá,
Valdemir da Silva.

"Acredito que esta fór
mula era mesmo o que
nós queríamos, pois exis

te a possibilidade de mais

jogos, beneficiando os

clubes que estão se prepa
rando a mais tempo e de
maior organização", afir
mou o coordenador técni
co Rafael Rocha.

Recém-contratado

pelo Leão, o experien
te goleiro Darci também

deu sua opinião sobre esta
'nova' Divisão de Acesso.

"Este tipo de disputa be
neficia o clube que quer
subir mesmo, que está in
vestindo e tem uma estru
tura boa pará que possa
dar sequência na Divisão

Especial no ano que vem,

O' que é o caso do Jara

guá", ressaltou o arqueiro.
A proposta que teve

. menos votos foi feita pelo
Pinheiros, que preferiria
não ter os confrontos ao

final do turno e returno.

A competição segue com
. " Este tipo de disputa beneficia

a data de início em 4 de o clube que quer subir

mesmo, que está investindo
agosto, mas o primeiro

e tem uma estrutura boa.
adversário do Sport Club
Jaraguá mudou. Agora Darci, goleiro dó

Sport Club JaragiJá
será o Navegantes, no Es-

tádio João Marcatto ..

REFORÇO Experiente goleiro Darci já treina com o grupo do Sport Club Jaraguií.
Ele concorda com a nova fórmula, que entende favorecer as equipes estruturadas

[

{

RÉ-TEMPORADA Volante Piter (E) foi um dos atletas emprestados ao Juventus

" Essa fórmula de

disputa foi ótima para

nós, em virtude do

nosso sócio.

Valdemir da Silva,
Presidente do Jaraguá

Reforços
Dois jogadores passampor testes

A semana foi agitada
no Sport Club Jaraguá.
Após ter treinos intensivos
já com o novo técnico Mo

zart, apresentar o goleiro
Darci, participar da reu

nião em que mudou os ru-
.

mos da Divisão de Acesso,
o clube também está pres
tes a fechar a contratação
de dois novos jogadores.
Passando por um período
de testes, o zagueiro Neto

e o átacante Eric, treinam

com o grupo desde a se

gunda-feira e caso sejam
aprovados pela comissão
técnica serão anunciados
oficialmente na próxima
segunda (dia 1).

O defensor Welling
ton de Farias Neto, tem
22 anos, começou sua

carreira no Corinthians
Paranaense e estava no

Noroeste, de São Paulo,
onde disputou a série A-2
do Paulistão. Além de za-

gueiro, o jogador também
atua como lateral-direito.

Eric Tschurtschentha
len Pereira, de 20 anos,
fez sua base inteira no

Paraná Clube, onde teve

poucas chances na equipe
profissional, sendo trans

ferido para um time de

empresários' de Curitiba,
disputando o Campeona
to Paranaense Júnior e

tem como principal carac
terística o faro de gol.

.�
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Chuva dá uma trégua e.
Bom de Bola tem início
CAMPEONATO ESCOLAR Etapa municipal classifica para a etapa regional
e posteriormente estadual da competição que já revelou grandes atletas

Lucas Pavin Os jogos de ontem foram

disputados no campo do Aca

raí, debaixo de muito frio. Na
abertura da competição, o

Anna Nagel venceu o Helmuth
Duwe por 3 a o, na competição
feminina. Na sequência, as ga
rotas do Alvino Tribess vence
ram as do Renato Pradi, por 2
a o. Fechando a programação
da manhã, os garotos entra

ram em campo. E no duelo dos

Dornbusch, deu Rodolpho so-

A pós dois adiamentos, em

fivirtude do tempo instá

vel, a Fundação Municipal de
Esportes e TUrismo enfim deu
início à fase local do Campeo
nato Escolar de Futebol, o po
pular Moleque Bom de Bola:
Pela tradicional competição já
passaram nomes como Filipe
Luís e Jean Deretti, hoje atletas
profissionais.

. bre o Roland, por 2 a o.

A competição teve sequên
cia de tarde, com quatro jogos.
No primeiro, Alvino Tribess e

Anna Nagel empataram por
1 a 1, no masculino. Também
no naipe masculino,' o. Lilia
Ayroso venceu o Maria Nilda
Salai por 1 a o. Depois foi a vez
das garotas voltarem à campo.
Inicialmente, Anna Nagel e

Maria Nilda Salai não saíram
do zero. Fechando a rodada, o

Helmuth 'Duwe marcou 1 a o

no Renato Pradi.
Caso o tempo permita, hoje

os jogos acontecem no campo
da Vila Lalau, a partir das 8h,
quando se enfrentam Helmuth
Duwe e Rodolpho Dornbusch,
no masculino. A programação
encerra às ISh1S, com mais um

jogo do naipe masculino, entre
Julius Karsten e Alvino Tribess.
O Campeonato Escolar de Fute
bol fará uma pausa no fim de se

mana, retornando na segunda
feira. As finais ocorrem na tarde
de quarta-feira, dia 3, também
na Vila Lalau.

HENRlQUE PORTO/AVANTE!

ABERTURA No primeiro jogo do campeonato, as garotas do Anna Nagel (branco) venceram as do Helmuth Duwe, por 3 a O

Atletismo

Jaraguá do Sul recebe o Circuito de CorridaU��d
16 anos. O valor.da. inscrição

.

da etapa em Jaraguá é de 'R$
34 e cada participante, terá
direito a um kit com número
de peito, alfinetes, camiseta e

_ c�ip',��s�a�ável.

A cidade de Jaraguá do Sul
sedia a primeira etapa do Cir
cuito de Corrida Unimed, que
acontece no dia 18 de agosto.
A competição é dividida em

oito etapas passando também'

pelos municípios de Itajaí,
Tubarão, Joinville, Criciúma,
Florianópolis, São Bento do
Sul e Chapecó. Todos os atle
tas que participarem receberão
medalhase estarão concorren-

1
,-----

do a um iPad. As inscrições es
tão abertas e devem ser feitas

pelo site www.circuitounime
dsc.com.br até o dia 11 de agos
to. Podem participar da prova
homens e mulheres acima de

Poliesportivo
Programa
Segundo Tempo

Seguem abertas as inscri

ções para o processo seletivo vi
sando à preenchimento das va

gas de coordenação e monitoria
do Programa Segundo Tempo.
O objetivo da FME é atender

gratuitamente .5.000 crianças
da rede pública de ensino, no
contra turno escolar, a par
tir de agosto. Informações em

www.fmejaraguadosul.com.br .

Handebol '

Alnistosos
em Itajaí

Visando a participação no

130 Jogos da Juventude Cata

rinense, a Olesc, o handebol ja
raguaense segue se preparando.
Na tarde de hoje, acompanhados
pelos técnicos Everton 'TB' Sales
e Ademir Oliveira, as equipes
masculina e .feminina realizam

,

partidas' arnistos'as em itajaí. A -

Olesc acontece em Caçador, de
31 de agosto a 9 de setembro.

Xadrez

Jaraguaenses
y

no Brasileiro
Treze enxadristas de Jaraguá

do Sul participam, de hoje até

domingo, do Campeonato Bra

sileiro Absoluto e Aberto de Xa

drez, que acontece em São Bento
do Sul. O Clube de Xadrez Jara

guá (CXJa) aproveita a proxi
midade com a cida:de sede para
levar uma grande delegação e

. proporcionar experiência ao-jo
vem grupo de atletas, comanda

I do porMauricio Berti. ,

Natação
Festival
Catarinense

Acompanhados pelas técni
cas Iara Fructuozo e Veronica

Pàciello, catorze nadadores de

Jaraguá do Sul participam en

tre sábado e domingo (29 a 30
.

de junho) do Festival Catari
nense Mirim Petiz. A competi
ção acontece em Florianópolis,
onde a Associação Jaraguaense

. dos lncentivadores da Natação
Competitiva (Ajinc) representa
o município.
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Itália supreende, mas cai
nos pênaltis ante a Fúria

Brasil e Espanha decidem a

Copa das Confederações no domingo

A melhor Espanha da
.r\mstória finalmente
encontrará o Brasil. On

tem, na Arena Castelão,
em Fortaleza, a atual cam- .

peã mundial teve de ir aos

pênaltis para vencer uma

Itália muito aguerrida. Os
7 a 6, depois de um empate
por o a o em 120 minutos
de bola rolando, levaram os

espanhóis amais uma final,
a primeira da seleção na

Copa das Confederações.
O único que errou foi

o zagueiro Bonucci, que
isolou sua cobrança. Jesús
Navas converteu' a cobran
ça decisiva para a Espanha,
-que também teve gols de

Xavi, Iniesta, Piqué, Sergio
Ramos, Mata e Busquets.
Já, os italianos que marca

ram foram Candreva,Aqui
lani, De Rossi, Giovinco,

Pirlo eMontolivo.
O jogo desta quinta

feira foi muito parecido
com o de cinco anos atrás,
nas quartas de final da Eu

rocopa. Naquela ocasião,
um empate sem gols levou
a decisão para os pênaltis,
onde os espanhóis fizeram
4 a 2 e arrancaram para o

primeiro título de uma ge
ração que ainda venceria a

Copa do Mundo em 2010

e, em 2012, novamente

ganharia a Euro. Com di
reito a um 4 a o sobre a

Itália na final.
A final entre Brasil e Es

panha, está marcada para
as 19h deste domingo, no
Maracanã. Já a Itália due
la contra o Uruguai pelo
terceiro lugar, no mesmo

dia, às 13h, na Arena Fonte

Nova, em Salvador.

Seleção Brasileira'
Fim do Superclássico
entre Brasil e Argentina?

O Superclássico das
Américas não deverá ocor
rer em 2013. Ontem, o

técnico Luiz Felipe Scola-
'

ri entrou com um pedido
junto à Confederação Bra

sileira de Futebol (CBF)
para pedir o cancelamento
do duelo mata-mata contra

a Argentina, no qual ape
nas atletas que atuam no

continente sul-americano

podem atuar. Felipão se

reuniu com os dirigentes
da entidade e fez o pedido
em virtude do apertado
calendário brasileiro neste

segundo semestre.
RAFAEL R1BEIRO/CBF

NÃO MAIS? .,Jogos de ida e volta, que envolvem
só atletas que atuam no continente, pode acabar

ROBERT CIANFLONE/GETTY lMAGES

FO! DIFíCIL Somente na prorrogação a Espanha conseguiu levar real perigo
à meta da Itália. Partida foi equilibrada, até mesmo na disputa de penalidades

Corinthíans

Anderson Silva não renova com o clube
O campeão dos pesos

médios do UFC, Ander
son Silva não acertou a

renovação de seu contra

to com o Corinthians. O
vínculo do lutador com o

clube se encerrou no úl
timo dia 31 de maio, e os

representantes do atleta
não manifestaram inte
resse em renovar. Em

nota, o Timão agradeceu

ao lutador pelo tempo
de parceria, deixando
as 'portas abertas para o

seu retorno'. Com isso,
no UFC 162, o escudo do
clube será retirado.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRJE A
.

CLASSIFICAÇÃO - TURNO ,

6"RODADA

6/7
18h30 - Flamengo x Coritiba

18h30 - Atl6tico-MG x Criciúma

21h - Portuguesa x Cruzei ro

10 5 1 8 5 3 67

4° Fluminense 9 513 O 2 9 6 3 60

5° Cruzeiro 8 5 2 2 1 li 6 5 53

6° São Paulo ,8 5 2 2 1 8 3 5 53

7° Grêmio 8 5 2 2 1 5 4 1 53

8° Bahia 8 5 2 2 1 6 6 O 53

gOVasco 7 5 2 1 2 5 8 -3 47

10°Criciúma 6 5 2 O 3 6 10 -4 40

11° Internacional 6 5 1 3 1 8 7 1 40

12° Portuguesa 6 5 1 3 1 5 5 O 40

13� Corinthians 6 5 1 3 1 3 3 O 40

14° Flamengo 5 5 1 2 2 5 5 O 33

7/7
16h - São Paulo x Santos

16h - Bahia xCorinthians

16h - Internacional x Vasco

16h - Goiás x Vitória
18h30 - Botafogo x Fluminense
18h30 - Náutico x Ponte Preta

18h30 - Atlético-PR x Grêmio

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

Palmeiras

Novo reforço
O Palmeiras acertou mais

um reforço para o restante

da temporada. Nesta quinta
feira, o clube contratou Alan

Kardec, do Benfica, que teve

boas passagens por Santos

e Internacional. O jogador
deve assinar contrato nos

próximos dias e já tem exa

mes médicos marcados para
o próximo fim de semana.

Tênis

Djoko avança
emWibledon

Um dia após Wimbledon
viver um 'terror', com lesões
e quedas dos tops Roger Fe
derer e Maria Sharapova, a

quinta-feira foi mais tranqui
la. Pelo menos para Novak

Djokovic. O número um do
mundo venceu com facilidade
o confronto contra o norte

americano Bobby Reynolds
por 3 sets a o, parciais de 7/6
(7-4),6/3 e 6/2.

Santos

,Martino deve
ser confirmado

O Santos deve mesmo

contratar o técnico Gerardo
Martino. Ontem, o Newell's
Old Boys anunciou que Al
fredo Jesús Berti assumirá o

cargo de treinador para o se

gundo semestre. Assim, fica
livre o caminho para o time
de Vila Belmiro fechar com o

atual comandante da equipe
de Rosário, principal alvo no

mercado após a saída deMu
ricy Ramalho.

Botafogo
Meia de saída

O meia Andrezinho tem

uma proposta do Tianjin Teda,
da China, e está próximo de
deixar o Botafogo. O jogador
de 29 anos deve viajar hoje
ao país asiático para realizar
exames médicos e assinar con
trato. A diretoria 'alvinegra e

o empresário do meia, Jorge
Moraes, ainda não confirmam
a negociação, mas apenas pe
quenos detalhes impedem o

anúncio da transferência.
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