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No mês em que Jaraguá do Sul comemora 137 anos, O Correio do Povo presenteia a cidade com a exposição "Viajante do 1\ATV
Tempo", no Museu Emilio da Silva. O diretor da unidade Ademir Pfeiffer, destaca o papel do jornal na história do munlcíplo. 1Y.l1A

Política

RachanoPSD
Vereador Jeferson Oliveira ameaça sair do
partido caso não hajamudança no diretório.
Para não perder o mandato, ele pensa em
se filiar na Rede, deMarina Silva. PATRIClA

MORAES,PLENÁRIO, PÂGlNAS l5 E 7

Defesa Civil
Unidade em expànsão

,
Órgão qualificamoradores para organizar
núcleosnos bairros de Jaraguá. O objetivo é
aumentar a rede de prevenção e de cuidados

para evitar tragédias. PÁGINA 20

Edital de licitação do
trecho urbano.sai hoje

BR-280 Governo do Estado lança 'o processo de contratação da construtora que irá duplicar os 8;6
quilômetros entre Guaramirim e Jaraqué do Sul. As propostas devem ser apresentadas em 30dias..

Melhorias são orçadas em R$ 105 milhões e custeadas pelo Pacto Por Santa Catarina. PÁGINA 5
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Psicoterapeuta

Mimadnspela
• -

otrussao

Quando
é que as pessoaspassarão aentender que crian

ça e adolescente pedem limites? O que tem de ado
lescente imbecil andando no Centro e barbarizando, debo
chando da mãe e do pai na frente de todos, sem respeitar
ninguém é uma enormidade. E os pais, na rua, Jazendo
cara de paisagem.

Todos bem vestidos, uniformes das boas escolas, todos
bem criados por pais impotentes que fazem das tripas co
ração para criar em berço esplêndido estes moleques in- ,

consequentes que, quantomais ganham de "mão beijada",
mais inseguros, incapazes e metidos a besta ficam. E os

pais imbecis, impotentes, castrados, temendo "revoltar ou
frustrar", semver a neCessidade de dar um limite e ensinar

que respeito é omínimo.
_ É uma prova que dinheiro não compra cultura nem sa

bedoria,muitomenos forma caráter. Nem "bolsa-esmola":
os pais das classes mais pobres também pecam muito nos

limites: filhos em boates furrecas vestidos de funkeiro de

periferia, cabelo ridículo, as filhas com os molambentos
em'motos barulhentas, gravidez indesejada, bebedeiras,
acidentes. Só muda o carrão e as ''baladas''. A cegueira dos
pais e.a falta de um não é amesma!

A resposta dessa fraqueza de impor limites reflete no

mercado de trabalho: empresas preferem ficar com a vaga
em aberto do que empregar os mimadões. Acham que en
contrarão no local de trabalhoum tapete vermelho, empre
gados a seu dispor com o "nescau" prontinho e um compu
tador cheio de jogospara passar o tempo. Quebram a cara e

colocam a culpa nos pais, na sociedade, afinal, aprenderam
que não erram, que omundo gira ao redor deles.

Lembre-se: um "não" necessário ajuda a formar um ci
dadão digno, mesmo que agora seu filho não perceba.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para Qredacao@ocorreiodopooo.com.br

Oportunidade
Volkswagen abre
vagas para estagiários

A Volkswagen do Brasil abre as inscrições para
o Programa de Trainee 2014. Os interessados em

participar devem realizar as inscrições no site www.
vw.com.br até o final de agosto. O programa oferece
20 vagas, nas diversas áreas da empresa, como Pla

nejamento do Produto, Desenvolvimento do Produ
to, Operações (Manufatura), Qualidade Assegurada,
Compras, Finanças, Recursos Humanos e Vendas &

Marketing. A empresa tem um plano estruturado de
desenvolvimento com mais de 150 horas de treina

mento, atividades específicas em várias áreas.

I

é um coração semnada na vida ...
E em razão desse sombreado

da percepção, dessa nuvem que
nos cobre a razão como conse

qüência da nossa ânsia de achar

alguém,_ vemos o que não existe
numa dada pessoa. É a primei
ra razão dos casamentos logo
desfeitos, o príncipe ou princesa
não era nada daquilo, era uma

miragem, um fruto da imagina
ção ansiosa. É preciso lembra

que o amor nunca nos surge
nos primeiros encontros, ele só

aparece, se for o caso, depois de
muito bom tempo. Quem con

funde necessidade de preen
cher coração vazio com amor,
vai mastigar urtigas muito cedo.
Cuidado com esse seu "príncipe"
na sua vida, leitora, olhe bem e

você, provavelmente, vai ver o

sapo que antes não viu ...

COMENTÁRIO

Cuidado com os sapos!

lUIZ CARLOS PRATES

que nossos desejos, nossos vazios,
alteram nossas percepções e que
no caso das mulheres isso as faz
ver príncipes onde há sapos. É o

que vivo dizendo.
A garota que sai de casa dis

posta a arrumar um namorado
vai acabar "achando" um sujeito
lindo para namorar, será? Pou

co provável, o mais provável é

que ache uma bisca mas veja um'
príncipe. É a tal predisposição
que altera a percepção. Um co

ração vazio não é exatamente o

coração de uma pessoa sem na

morado, sem mulher ou marido,

A conversa estava boa e foi

l"\amornando, perdendo a gra
ça, faz parte, afinal, ninguém con

segue ficar algumas horas num

grupo qualquer só com papo cabe

ça, erudito ... Mas de repente, uma

jovemmulher trouxe às brasas um
assunto que se me afigurou inte
ressante. Interessante porque vivo
tratando desse assunto por aqui,
nas palestras que faço e nos co

mentários que vivo fazendo, volta
emeia o assunto retorna.

Eu trato esse assunto a partir
de uma ótica muito psicanalítica.
É a questão das alterações da nos
sa percepção a partir de predispo
sições, isto é, de nossas vontades.

Quem não sabe que tendemos a

ver e a ouvir o que queremos ver

e ouvir? Pois foi essa a sugestão
da tal jovem mulher na roda de

amigos de que fiz parte. Ela dizia

,. Remá '0
Folhando descuidadamente uma revista dei de cara

com uma velha verdade, esta: - "O que nos cura, seja o
mal que for, é a mudança de postura". Sei disso desde

que nasci, mas sei também que esse é o remédio mais

difícil de ser tomado: -a mudança. Vamos sempre dei
xando para amanhã, depois de amanhã... Mas é a mais

pura verdade, se estamos encrencados agora isso não

resultou do nada, isso é resultado de condutas erradas.
Ou você achá que de somas positivas pode resultar um
produto negativo? Negativo. E aí, vais mudar? Duvido.

• }1losotia
Toda filosofia é filosofiabarata, é que a filosofia é uma

ciência exata, e isso aborrece. Por exemplo, se eu lhe dis-

SCHRO DER t MBÉM F

ser que - "a utilidade de viver não está no espaço e no

tempo, está no uso", o que você diria? Vale para o que foi
dito no tópico lá de cima - Remédio. A questão é saber
usar do tempo e do espaço, criar a própria felicidade seja
onde for e no tempo que for. É tarefa para poucos, ainda
que seja para todos. Ficamos sempre imaginando a feli
cidade em outro lugar e em outro momento. A equação
nunca vai fechar, só se pode ser feliz aqui e agora. E isso é
o resultado de uma determinação íntima dapessoa.

.. Faltadizer
Mais que provado: quanto maior a hostilidade habi

tual da pessoa, mais perto ela está de um infarto. Emais
das vezes, somos um raio de ódios e não nos damos con
ta. O culpado é o trânsito ... Pois sim.

Educação
Inscrições para
cursos no Senai

J

O Senai está com as inscrições abertas
até sexta-feira, dia 5, dos cursos de apren

dizagem. Em Guaramirim são oferecidas

30 vagas matutinas para as especializações
em ajustadormecânico e confeccionador de
moldes industriais. Em Schroeder o curso

disponível é de suporte e manutenção em

microcomputadores e redes locais (tarde).
Também são 30 vagas. Para Jaraguá do Sul
são oferecidasas seguintes opções: desenhis
ta de produto de moda (tarde), eletricista de
instalações- industriais (tarde), eletrotécnica
(manhã-tarde), eletrônico de manutenção
industrial (manhã) e química de fabricação
e conservação de alimentos (manhã). Infor
mações no sitewww.sc.senai.br.

Schroeder entrou no mapa das manifestações, com a passeata
pacífica pelo Centro da cidade, na manhã de sábado. De acordo
com estimativas da PM, cerca de 200 pessoas participaram
do protesto, que pedia pela redução da passagem de ônibus e

denunciava a falta de investimentos e_m saúde e educação.
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CHARGE EDITORIAL

Ainda sobre o

transportepúblico
Oefeito das ruas começou a pipocar

algumas reações interessantes em

cidades catarinenses a respeito da área
do transporte público'. De uma hora

para outra cidades do Estado iniciaram
redução dos valores das passagens dos
coletivos em massa.

"
o prefeito pretende reduzir

ainda mais o valor das passagens.

Jaraguá do Sul, bem antes das mani

festações surgirem, já havia adotado essa'

prática, a partir de Um decreto do prefeito
Dieter Janssen. O ato, além de cumprir
uma promessa de campanha, deu o tom às

ações projetadas para o longo da atual ad
ministração: moldar a cidade para facilitar
o uso do ônibus e também da bicicleta. Já é

possível ver naprática algumas dessasmu
danças nas principáis ruas do Centro: ci
clofaixas e as faixas exclusivas dos ônibus.

O prefeito pretende reduzir ainda mais
ovalor das passagens. Estudacom aequipe
a criação de um fundo para ajudar no sub
sídio desse valor. Para conseguir recursos,
pretende aumentar o valor do Imposto So
breServiços (ISS)dosestabelecimentosque
atuam com automóveis. Pode até gerarpo
lêmica, mas é uma proposta de gestão que
prioriza o transporte coletivo e alternativo.

O município também deve aumen

tar o número de vagas para estacio
namento pago. Ou seja, quem quiser
usar o carro terá um custo bem maior.

Jaraguá do Sul iproxima-se de experiên
cias praticadas da Europa, onde as cidades
que investiram na circulação coletiva con
seguiram oferecer mais qualidade de vida
aos moradores.

fi Fale conosco
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DNULGAÇÃO

!{) Rotary Club de Jaraguá do Sul, o Rotary Club Vale do Itapocu, o
Rotaract e a Interact empossaram os novos integrantes das diretorias.
Jonathan Mandalho, Georgia Carvalho, André Ferreira e Thales
Rodrigues assumiram os cargos de presidente, respectivamente.
O lema desta gestão é "Viver Rotary, Transformar Vidas".

Gripe
Vacinas
disponíveis

Trabalhadores da
indústria de Jaraguá do
Sul e seus dependentes
que ainda não se vaci
naram contra .a gripe
podem se imunizar nas
clínicas do Sesi no mu

nicípio. A vacina pode
ser aplicada em pessoas
acima de nove anos, em
todas as clínicas do Sesi

espalhadas pelo Estado.
O Sesi fica na Rua Wal
terMarquardt, 835, Bar
ra do Rio Molha. Infor

mações: 3372-9400.

LOTE'RIAS;
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04775
1 º 90.434 500.000,00
2º 25.523 34.200,00
3º 10.323 33.600,00
4º 70.121 32.800,00
5º 09.985 31.940,00

QUINA
SORTEIO Nº 3226
14-20-21-23-59

,LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1361
10 - 20 - 27 - 31 - 32
34 - 37 - 45 - 48 - 52
54 - 56 - 57 - 59 - 60
61 - 68 - 71 - 73 - 94

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1507
24 - 46 - 50 - 51 - 52 - 56

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1189
Primeiro Sorteio
15 - 20 - 31 - 35 - 42 - 49
Segundo Sorteio
02 - 27 - 39 - 42 - 43 - 47

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
neeesscncmenre oposicionamento do jornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

�J O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
fontes renováveis preservando asflorestas no mundo.

Recicle a infonnação. Passe estejornalpara outro leitor.

" Será que fazer novas
leis tem bastado para

consertar o que está errado
nesta terra em que as leis

"pegam" ou não de acordo
com a direção do vento?
Bárbara Gancia,
em artigo no

jornal Folha
de S. Paulo.
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' ... Prefeitura vai procurar terreno
SOCIAL . Área de lazer

do Jaraguá Esquerdo
onde estava prevista a

construção do prédiO
para atender abrigo
deve ser preservada

Verônica Lemus

Prefeitura de Jaraguá do Sul

procura um outro terreno

para a construção do novo abri

go de crianças e adolescentes do

município. O local previsto ini
cialmente para a obra, no bairro

Jaraguá Esquerdo, não foi apro
vado pela Associação de Morado
res da comunidade. A entidade é
contrária à ideia, pois a constru

ção seria feita numa área de lazer

existente no espaço.
De acordo com o presidente

da Associação de Moradores do

Jaraguá Esquerdo, Luiz Car
los Ortiz Primo, há um projeto
de revitalização e ampliação
da atual área de lazer. "Temos

LÚCIOSASSI

NÃO MUDA Município atendeu aos moradores e não vai construir abrigo junto à área de lazer

arquitetos e engenheiros na

associação que já estão traba
lhando em um projeto para o

local", disse Primo. A ideia é

implantar uma academia ao

ar livre, pista de skate e pro
porcionar espaço adequado

para passeio de bicicleta.
Em reunião na última sexta-

. feira, 28, a Prefeitura se com

prometeu a buscar, juntamente
com a Fundação Instituto de

Pesquisa e Planejamento Físico
Territorial de Jaraguá do Sul

(Ipplan), outra opção para a ins
talação do abrigo. A área deve

seguir as exigências do governo
federal para atender esse tipo de
estrutura. Segundo a secretária
de Assistência Social, Natália

Petry, o terreno deve ter tama-

Polêmica

Projeto sobre áreas irregulares divide opiniões
.'

Deve entrar em segunda vota

ção na noite de hoje em Jaraguá do
Sul o projeto de lei que proíbe a li

gação de energia elétrica e de água
e/ou esgoto em novos loteamentos

irregulares e em áreas considera
das de risco. A matéria também
autoriza tais ligações em imóveis
localizados em áreas irregulares
adquiridos até a data em que a lei,
se aprovada, for sancionada. O mu

nicípio possui 33 áreas considera- .

das de risco e aproximadamente
10710teamentos irregulares.

De iniciativa do vereador João
Fiamoncini (PT),· e com autoria

compartilhada com os parlamen
tares Adernar Winter (PSDB), Eu
genio Juraszek (PP) e Jocimar de
Lima (PSDC), o projeto também

revoga a lei vigente, n" 5483 de

2009, que condiciona a ligação de
luz e água à apresentação de Alvará
de Construção, concedido pela Pre
feitura, para edificações ou ativida
des de qualquer natureza.

Para Fiamoncini, com a nova lei
os moradores em locais conside
rados irregulares há mais de 15, 20
anos poderão ter o direito previsto
na Constituição à água, luz e sanea

mento básico. "Nossa ideia é ajudar
as pessoas, porque a construção ir
regular não deixou de acontecer e,
com a proibição, os moradores es

tão usando irregularmente a energia
elétrica e isso é perigoso, pode dar
curto-circuito e choques", alegou o

vereador. Além disso, ainda segundo
o vereador, muitos imóveis já esta

riam em processo de regularização
e os moradores já pagam impostos.

Secretário é
contra � proposta

o secretário de Urbanismo de Ja

raguá do Sul, Ronis Bosse, é contra a

proposta de lei apresentada pelos ve
readores. Ele cita que a lei n? 5483,
foi aprovada em 2009 com o objetivo
de frear o crescimento de loteamen-
tos e imóveis irregulares em Jaraguá
do Sul e evitar tragédias nas áreas de
risco como havia acontecido em 2008.
"Essa lei foi feita em acordo com oMi
nistério Público e a Defesa Civil para
coibir a ocupação irregular. No mo

mento em que se revoga, esse proble
ma pode ser acirrado. Acho que pode-

-

ria haver alguma regulamentação na

lei vigente liberar exceções paramora
dias que estejam em áreas legalizadas
e que não tem água e luz", comenta.

nho suficiente para o abrigo físico
e tainbém para área de lazer.

"A unidade também deve ser

construída perto de moradias

para que as crianças tenham uma

convivência comunitária", expli
cou Natália. "Se encontrarmos

outro local, não tem porque não
atender ao pedido dos morado

res", completou a secretária.
Contudo, Natália reforçou que

no caso de outro terreno com as

características exigidas não for

encontrado, a Prefeitura vai reto
mar a discussão com a comunida
de. O terreno onde fica a área de
lazer e que era visto como primei
ra opção não foi totalmente des
cartado pelomunicípio.

Por conta de um termo de

ajuste de conduta (TAC), até final
de 2014 o município deve contar
com o novo abrigo já em funcio
namento. "O projeto arquitetôni
co, apesar de ainda estar no iní

cio, está sendo projeto de acordo
com o terreno já escolhido", disse
Natália, temendo atrasos para a

construção do espaço;
.

Comunidade questiona
a situação das escolas

A situação da rede mu

nicipal de ensino em Gua
ramirim será debatida
hoje nó Conselho de Líde
res Comunitários (Clic).

.

As 38 associações de mo

radores se mobilizaram

para levantar as reivindi

cações e questionamentos
que serão apresentados a

Secretaria de Desenvolvi
mento Regional.

"Foi uma pauta suge
rida no último mês, va

mos falar também sobre
as questões estruturais
das escolas. Os pais que
tem seus filhos nessas

unidades poderão expor
suas dúvidas", destacou
a presidente do conselho,
Maria Isidoro Pereira. Di

retores, professores, pais
e alunos estão convocados

para a reunião.
Um documento com

as prioridades será elabo
rado para servir de base

para cobrança de melho-

Habitação
Famílias deixam casas invadidas no João Pessoa

As três famílias que ocupavam
irregularmente moradias de um

conjunto habitacional no bairro
João Pessoa deixaram ontem os

imóveis. Duas delas foram abri

gadas pela Prefeitura num antigo

prédio do Centro de Referência da panhar os moradores, oferecendo
Assistência Social (Cras) que servi- cursos e capacitações. Outra deci
rá de abrigo para as doze pessoas. diu pagar aluguel de outra mora

o abrigo ficará disponível durante dia. As casas invadidas serão-desti
um período de seis �eses. O servi- nadas ainda este mês para pessoas
ço de assistência.social irá .acom j • atingidas pela enchente de �008.

rias na Prefeitura. Segun
do Maria, cada associação
participou de encontros

com a Prefeitura, e a ideia
é unificar os pedidos; Com
esse relatório oficial, o Clic
pedirá encaminhamento
nas secretarias, pedindo
prazos para execução de
cada item.

- O assunto sobre as

condições do transpor
te coletivo no município
também será debatido.
Será apresentado um es-

.

tudo, conduzido pelos lí
deres comunitários sobre
a situação em cada bairro.
A demanda por novas li

nhas, horários e qualida
de do serviço devem ser

abordados.

REUNIÃO DO CLlC
• Quando: hoje, às
19 horas

• Onde: Salão da

Igreja Matriz Senhor"
Bom Jesus, Centro.
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EDUARDO MONTECINO

Estado lança hoje o

edital da área urbana
811-:280 Obra para a duplicação de 8,6 quilômetros entre
Jaraguá do Sul e Guaramirim está orçada em R$ 105 milhões

Carolina Veiga

Oedital para a licitação
da duplicação do tre- .

cho urbano da BR-280, en
tre Guaramirim e Jaraguá

. do Sul será lançado hoje
pelo governo do Estado. A

confirmação é do presidente
da Comissão de licitações
do Departamento Estadual
de Infraestrutura (Deinfra),

João Paulo Paixão.
As empresas interessa

das em participar da con

corrência deverão apre
sentar suas propostas em

30 dias. A duplicação dos

8,6 quilômetros do trecho
urbano da BR-280, en

tre a Ponte do Portal, em
Jaraguá do Sul, até o en

troncamento da BR-280
com a Rodovia do Arroz,

em Guaramirim, está or

çada em R$ 105 milhões.
A obra será custeada com

recursos do programa
Pacto Por Santa Catarina.

Além da readequação
da capacidade da pista,
está prevista a construção
de 10 obras de infraestru
tura para o trânsito, como
elevados, passarelas e vias
de acessos às marginais.

A sinalização do lan

çamento do edital para a

contratação da empresa
que irá duplicar o trecho
urbano da BR-280 é uma
das poucas ações

.

mais

previsíveis do governo do
Estado nas melhorias das

SC-I08 espera
estradas da região. A ou-

tra rodovia que será revi-

pelas obras talizada é a se-no (antiga
SC-416), entre Jaraguá do

Na SC-108 (antiga SC-
Sul e Pomerode.

413), entre Guaramirim e
Na semana passada o

Massaranduba, vários tre-
governo do Estado lançouchos estão com a sinalização o edital de licitação paradeficiente. Um deles' fica
contratar a construtora

no acesso do Loteamento
que fará as obras. Serão

Caroline, em Guaramirim.
contemplados 12 quílôSegundo o gerente de infra-
metros da rodovia, entre o

estrutura da SDR de Jara-
bairro Rio Cerro, em Jara-

guá do Sul, Otoniel da Silva, guá do Sul, até o Pé da Ser-
o projeto de revitalização

.. ra, em Pomerode.
da SC-108 está em fase de

O projeto prevê a exe-
conclusão e integrará o pro- cução de obras de terra-
grama Pacto por Santa Ca-

planagem, contenção de
tarina. "O projeto deve ser

encostas, pavimentação,finalizado em agosto e prevê
.

nova revitalização asfáltica e

sinalização", explicou.

A obra foi planejada
com apoio da Associação
dos Municípios do Vale do

Itapocu (Arnvali). A enti
dade investiu R$ 490 mil

para a elaboração do pro
jeto básico.

O estudo levou em

consideração o levanta
mento realizado pela Po
lícia

.

Rodoviária Federal,
que aponta 1.393 acidentes
e 13 mortes entre o ano de
2008 e o primeiro semes

tre de 2012, média de 312
acidentes ao ano.

,PIlB.:J.E\fO Obras na

BR-280 irão privilegiar
acessos para ruas

marginais e passagens
de pedestres

Superintendente critica a falta de investimentos
A lentidão nas melho

rias das rodovias da região
tem uma voz crítica dentro
do próprio governo. O su

perintendente .do Departa
mento Estadual de Infra
estrutura (Deinfra) para a

.

região Norte, Ademir Ma
chado, lamenta.a falta de

investimentos,
"Eu estou pintando um

quadro negro. Mas a rea

lidade é esta mesmo". As

nossas estradas precisam
de uma revitalização ge
ral, mas falta a liberação
de recursos. Para fazer um
trabalho melhor eu preci
saria de, no mínimo, R$ 10

milhões", desabafa ao ser

questionado sobre a quali
dade das rodovias estadu
ais da região.

Após as chuvas dos úl
timos dias, os problemas
nos asfaltos se agravaram

e, de acordo com Machado,
acabou o material para as

melhorias evasivas. "Nos
últimos dias esgotei os pro
dutos para tapar buracos,
Essa ação é paliativa e não
adianta mais. As rodovias

precisam de uma melhoria

completa", concluiu.
Segundo o 'secretário

de Infraestrutura, Valdir
Cobalchini, a orientação é
levantar as prioridades das

regiões. "Não vamos deixar
nenhuma rodovia esbura
cada. 1É operação buraco
zero. Eu autorizei a superin
tendência de Joinville fazer
o que precisava ser feito

para melhorar a situação
das rodovias da região",
prometeu. Essa semana foi
liberado R$ 5 milhões para
realização de uma operação
de tapa-buracos nas rodo
vias de todo o Estado.

,De.MlWNDA Melhorias no trecho da SC-110, que passa
pela região de Rio Cerro é aguardada pela comunidade

Licitação aberta para a

rota Jaraguá,LPomerode
drenagem, sinalização e

iluminação. O custo está

orçado em R$ 13 milhões.
Ainda estão previstos,

nos trechos urbanos e com

maiormovimentação de ci
clistas e pedestres, a cons

trução de 2,6 quilômetros
de ciclovias e passeios, se
parados por canteiros de
75 centímetros; passeios
para pedestres e ciclovias

compartilhados nas áreas
rurais; 42 abrigospara a es
pera do transporte coletivo
e áreas de estacionamento

para veículos com até 2,5
metros de largura.

A previsão é a de que
os envelopes com as pro
postas das empresas con

correntes sejam abertos
dia 25 de julho e de que as

obras terminem num pra
zo máximo de 540 dias,
após a assinatura da or

dem de serviço.
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Um projeto bem definido
Quem tem acompanhado a trajetória

do prefeito Dieter Janssen (PP) da
campanha até agora, percebe que a con

vicção pregada por ele antes de chegai ao
poder, de que é preciso modernizar a má
quina pública, dar mais eficiência e serie
dade no trato dos interesses da população,
não recuou um centímetro sequer. E, ape
sar de dizer que política não é seu forte,
Dieter tem se saído muito bem também
nesta área, em uma época de efervescência
social. Isso graças à natureza do prefeito,
de ouvir, respeitar as diferenças, buscar o
consenso e com isso angariar apoio. Com a

base ampliada e o respaldo do eleitor, Die
ter entra no segundo semestre de governo
surfando em maré mansa, com. projetos
arrojados, com as finanças em dia e conse

guindopromover a economia tão pregada,
para que estes recursos se transformem
em investimentos.

Na entrevista exclusiva que concedeu à
coluna no fim de Semana, o prefeito mais
uma vezmostrou estar determinado amu

dar a realidade do transporte público, com
uma fiscalização efetiva da concessionária
e até mesmo com a criação de um Fundo
para baratear os preços, uma espécie de

subsídio. Na Saúde, o prefeito fez questão
de revelar números que comprovam que,
embora o quadro de funcionários ainda
não tenha aumentado, já foi possível me
lhorar o cenário, tanto nas consultas bási
cas, que cresceram 11% na comparação do
ano passado para este, como de exa�es,
o índice de ressonância magnética, por
exemplo, aumentou 79%.

A meta daqui até o fim do governo é
fazer de Jaraguá do Sul um modelo a ser

estudado, a começar pela gestão pública,
passando pela mobilidade, saúde e educa
ção. Trabalho e desafios não vão faltar.
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Além de Pedro Garcia (PMDB) e José de Ávila (PSD), que comandaram o encontro, o

vereador João Fiamoncini (PT) foi o único a acompanhar do começo ao fim a audiência
pública que debateu os problemas enfrentados pelos segurados do INSS na região, ontem.
Apesar do desinteresse da maioria dos parlamentares, a plateia estava cheia'.

Parecer pelo
recebimento

Promotor Ricardo Viviam
de Souza apresentou parecer
pelo recebimento de denún
cia contra a ex-prefeita Cecí
lia Konell (PSD). O processo
original é de 2009 pela no

meação da irmã de Cecília,
-Carmelita Konell, para cargo
gratificado sem exercício da
função, o que foi enquadra
do como nepotismo. A defesa
tentava extinguir a ação ale- .

gando falhas na tramitação.

Famesc
Saúde, educação e segu

rança fizeram parte da pauta
de debate promovido pela Fa
mesc no último fim de sema

na. Segundo Idezides Filho, a
região apontou a necessidade
de ter um hospital público, se
manifestou contrária à rein-

"' turmação nas escolas, o que
aumenta o número de alunos
por sala, e também fez criticas
ao baixo efetivo militar, hoje
menor do que há 10 anos atrás.

Possível saída
Jeferson Oliveira confir

ma que deve sair do PSD caso

não haja mudança no dire- -c,

tório, presidido por Carione
Pavanello. Para não perder o
mandato, ele avalia a possi
bilidade de se filiar na Rede,
de Marina Silva, 'Ou no MD,
fusão do PPS com o PMN.
"Tem que ver se eles vão me

aceitar", diz o vereador. Je
ferson não nega que tem inte
resse em assumir o comando
do PSD ou então defende o

nome da ex-prefeita Cecília
Konell para o cargo.

TERÇA-FEIRA,2 DE JULHO DE 2013
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o Ministério Público vai

acompanhár o projeto de
construção de um abrigo de

menores. Inquérito foi instaurado
pelo promotor Rafael Meira Luz.

Já o promotor Ricardo
Viviani de Souza instaurou

procedimento preparatório para
apurar possíveis irregularidades
relacionadas aos processos
de revisão que reintegraram
à administração as servidoras
exoneradas Ivana Cavalcanti

e Natália Petry.

A vitória de Eduardo Pinho
Moreira na convenção do PMDB

praticamente enterra a possibilidade
de Carlos Chiodini buscar uma

vaga de deputado federal, em 2014.
Chiodini vinha dizendo que só
se arriscaria se Mauro Mariani
estivesse fora da disputa.
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o Plenário do Senado prossegue nesta semana com
as votações que integram a pauta prioritária estabelecida
para atender às mobilizações populares. A destinação de

royalties do petróleo para as áreas de saúde e educação,
o passe livre estudantil em todo o país e a exigência de
ficha limpa para preenchimento de cargos comissionados
são algumas dasmatérias prontas para a apreciação em
Pleriário. O primeiro item da pauta de hoje é a Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) 6/2012, que estende
a exigência de ficha limpa aos servidores públicos
comissionados, proibindo a nomeação de quem tiver uma

condenação em segunda instância.
Também na pauta de hoje está o Projeto de Lei da

Câmara (PLC) 41/2013, que destina para a educação
e a saúde a participação no resultado ou compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural no país.
A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados na

Pinhovence
Reeleito na presidência do PMDB de Santa Catarina,

o vice-governador Eduardo PinhoMoreira comemora com
aliados. Ele recebeu 318 votos, contra 231 do deputado fe
deral Mauro Mariani. Ao comentar o resultado, Pinho diz

que a vitória não significa necessariamente que o partido
manterá aliança com Raimundo Colombo (PSD) e que a

.

tese de candidatura própria não está descartada. "Apolítica
é muito dinâmica. Quem imaginaria há três semanas que a

popularidade da presidenta Dilma, que tinha quase 60% de

aprovação, cairia pela metade", afirmou.

Ecad
O cantor Roberto Carlos promete ir amanhã a Brasília

acompanhar no Senado a votação do projeto de lei 129
que cria um sistema de fiscalização no Ecad (Escritório
de Arrecadação de Direito Autoral). Estará em compa
nhia de outras estrelas da MPB, como Caetano Veloso,
Erasmo Carlos e Carlinhos Brown.

Plebiscito ganha corpo
Apesar da desconfiança, a presidente do Tribunal Su

perior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, afirmou que
a Justiça Eleitoral brasileira está pronta para realizarum ple
biscito sobre a reforma política. O grupo que vai elaborar a

proposta de plebiscito será coordenado pelo vice-presidente
da República, Michel Temer. Deverão ser feitas cinco per
guntas objetivas. Um dos temas deve ser o financiamento de

campanha. Os eleitores poderão ter de escolher, por exem
plo, entre o financiamento público, financiamento privado,
ou financiamento misto. Outro tema possível é sobre o voto

proporcional ou distrital. Pelo voto distrital, as regiões são di
vididas em distritos e os candidatos eleitos conforme as loca
lidades que representam.

Tarifas caem
Três municípios catarinenses têm desde ontem tarifa

de ônibus mais barata. Em Joinville, o valor foi reduzido
em R$ 0,10, passando de R$ 2,90 para R$ 2,80 (passa
gem antecipada) e de R$ 3,30 para R$ 3,20 (embarcada).
A medida foi anunciada após a redução das alíquotas de

contribuição das empresas de ônibus para o PIS/Pasep
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), pelo governo federal. Em Concórdia, o
valor passou de R$2,50 para R$2,40. Já em Balneário

Camboriú, a redução foi de R$2,80 para R$ 2,65..

semana passada na forma de um substitutivo do deputado
André Figueiredo (PDT-CE). O texto original, de autoria do
Executivo, destinava 100% dos royalties à educação pública.
Os deputados alteraram a medida distribuindo 75% dos
recursos para educação e 25% para a saúde.

Já para a sessão de amanhã o primeiro item da pauta é
o Projeto de Lei do Senado (PLS) 248/2013, do presidente
Renan Calheiros (PMDB-AL), que institui o programa
Passe Livre Estudantil em âmbito nacional. Amatéria
ganhou regime de urgência na semana passada. O projeto
assegura a gratuidade no sistema de transporte público
coletivo local, para os estudantes do ensino fundamental,
médio ou superior, que estejam regularmente

. matriculados e com frequência comprovada em
instituição pública ou privada de ensino. Os recursos
necessários para financiar o benefício virão dos royalties
do pré-sal- da parte destinada à educação pública.

Lula diz 'não'
Em entrevista ao jornalValor Econômico, o ex-presidente Lula

foi taxativo ao dizer que não sairá candidato em 2014, apesar da

pressão de algumas alas do PT. O petista afirmou também que as

manifestações que ocorrem no país são normais em uma demo
craeia e provam que a sociedade brasileira vive como uma "meta
morfose ambulante".
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Custo da consulta
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

estima que -a realização de uma con

sulta popular sobre a reforma política
poderá custar cerca de R$ 500 milhões
aos cofres públicos, caso a convocação
ocorra ainda este ano. A previsão leva
em conta números atualizados das úl
timas eleições municipais, realizadas
em 2012, que custaram R$ 395 mi

lhões, uma média de R$ 2,81 por elei
tor. Além disso, haverá despesas com

a publicidade para esclarecimento do
eleitorado nas emissoras de rádio e te

levisão, assim como na mídia impressa
e online. No ano passado, a produção
da campanha Voto Limpo, para veicu
lação gratuita em rádio e televisão, cus
tou R$ 2,8 milhões ao TSE.

Popularidade
em queda

Não foi só a presidente Dilma Rous
seff (PT) que viu sua aprovação despen
car. Segundo pesquisa do Datafolha, a

avaliação do governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin (PSDB), caiu 14 pon
tos percentuais em três semanas, de 52%
dos entrevistados que faziam uma avalia

ção positiva do tucano (ótimo ou bom),
o número caiu para 38%. O prefeito São

Paulo, Fernando Haddad (PT), também
vive situação difícil. Em 7 de junho, 34%
dos entrevistados fizeram uma avaliação
positiva do petista. Agora, esse�dicador
está em 18%. No Rio de Janeiro, o gover
nador Sérgio Cabral (PMDB) despencou
30 pontos percentuais, de 55% de apro
vação, passou para 25%. Já o prefeito,
Eduardo Paes (PMDB), passou de 50%
de aprovação para 30%.

Nenhum
catarinense

Aloysio Nunes Ferreira (PS
DB-SP), Randolfe Rodrigues
(PSOL-AP), Eduardo Suplicy,
Walter Pinheiro, e Paulo Paim,
do PT, Pedro Taques e Cris
tovam Buarque, do PDT, Ana

Amélia, do PP, Rodrigo Rollem
berg, do PSB, e Pedro Simon,
do PMDB, estão entre os dez
senadores mais bem avaliados
por 167 jornalistas que acompa
nham a rotina do Congresso. A
primeira etapa do Prêmio Con

gresso em Foco, a ser entregue
em setembro, foi divulgada on

tem; quando internautas pude
ram começar a votar na enquete
do site jornalístico.
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Duas médicas são aguardadas
INSS Para' suprir o
déficit de 200 consultas

ao mês, o ideal seria

contratar pelo menos

três peritos para região

Carolina Veiga

Em audiência pública realizada
na manhã de ontem, na Câ

mara de Vereadores de Jaraguá
.

do Sul, foi anunciada a possíbili-
.

dade de contratação de mais duas
médicas peritas, que atuariam na

agência do Instituto Nacional de

Seguridade Social (INSS) do mu

nicípio. A medida deverá suprir o
déficit mensal de 150 a 200 perí
cias médicas e diminuir o tempo
de espera para realização da con

sulta, que chega a 90 dias.
'Para uma plateia lotada e um

plenário quase vazio, a gerente da

agência regional do INSS em Join
ville - responsável pela agência de

Jaraguá -, Khátia Maria Moreira

Braga, e o chefe dos médicos peri
tos da região.Cláudio Nascimento,
explicaram que, atualmente, a falta
demédicos é o calcanhar deAquiles
do INSS. "Há três anos, tínhamos

47 médicos trabalhando na região
Norte. Hoje contamos com 27 pro
fissionais. Os médicos se aposenta
ram e o último concurso não con

templou a cidade de Jaraguá do Sul
com novas vagas", explicou Khátia.

Para solucionar o problema,
segundo Nascimento, estão sen

do estudadas as transferências de
duas profissionais para a cidade,
mas a medida não tem data para
sair do papel. A primeira profis
sional viria da cidade de Timbó.
"É umamédica que gostaria de ser
transferida, mas toda uma buro
cracia ainda precisa ser cumpri
da", pontuou. A segunda médica,
segundo ele, precisa ser contrata

da. "Esse caso é ainda mais difícil.
Estamos estudando a possibili
dade de transferir uma profissio
nal que passou no concurso para
atuar em São Bento do Sul. Mas,
ela ainda precisa ser chamada e .

aceitar o cargo", explicou.
Participaram da audiência,

além do autor do pedido, o vere

ador Pedro Garcia (PMDB), e do

presidente da Casa, o vereador
José de Avila (PSD), apenas o pe
tista João Fiamoncini e o pepista
Eugênio Jurazeck, que se retirou
antes do fim do encontro.

EM� llJeSA'mE Segurados do INSS compareceram à audiência e reclamaram da demora para conseguir perícia no órgão

Na comparação,média de benefícios negados é menor
Segundo Claudio Nascimen

to, a agência de Jaraguá é a que
possui a menor porcentagem
de benefícios negados. "Nos
sa média regional é ter de 39 a .

40% dos pedidos indeferidos.
Na agência de Jaraguá, este Ín
dice chega a 32%", argumentou.
Segundo levantamento da Jus-

tiça Federal, apresentado pelo
vereador Pedro Garcia, 75%
dos casos encaminhados judi
cialmente ao INSS, em que os

contribuintes que tiveram o

benefício negado apelam ao ju
diciário, a incapacidade para o

trabalho é julgada improcedente
e os benefícios são negados pela

segunda vez.
De acordo com a gerente exe

cutiva do mSS em Jaraguá do

Sul, Juliana Kriske Borges, das
chamadas para a Ouvidoria lo
cal, apenas 1% diz respeito ao

tratamento dispensado pelos
médicos peritos ao paciente.
"99% dos casos que atendemos

na Ouvidoria são denúncias so-
.

bre pessoas que recebem o au

xílio doença e estão trabalhan

do"; alegou.
Atualmente, somente três

médicos peritos trabalham na

agência local, responsável por
atender os cinco municípios da

região.

Espera de 90 dias para perícia INSS planeja reforma para 2013
"Essa espera de 60 a90 dias

é inaceitável. Mas, não há o que
ser feito de imediato. O que eu

posso fazer é pedir desculpas.a
vocês", . alegou Nascimento, ao

ser questionado por um segura- .

do sobre o tempo de espera por'
uma perícia médica. Segundo
ele, a solução requer apoio polí
tico e medidas como o mutirão

realizado no último sábado são

paliativas. "Precisamos demobi
lização técnica epolítica para au
mentar o número de vagas para
Jaraguá do Sul. Sem ampliar o
número de médicos, não exis
te como diminuir esse tempo",
concluiu. No mutirão do último

sábado, oito peritos realizaram
cerca de 150 perícias.

Para cumprir. determina
ções do Ministério Público
Federal no que diz respeito à
acessibilidade dos pacientes à

agência do INSS em Jaraguá do
Sul, a gerência regional planeja
a reforma da estrutura. Segun
do a gerente Khátia..além das

adequações, está prevista a

construção de mais duas salas

para o atendimento médico,
uma para assistente social e a

ampliação do estacionamento.
Segundo ela, o projeto está

em fase final de elaboração e

então será encaminhado para
licitação. A previsão é a de

que as obras iniciem ainda em
2013, mas não .há valores de
finidos.

GILMAR DE OLIVEIRA
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Viajante do Tempo
chega ao museu
Bárbara Elice

No mês em que Jaraguá do
Sul completa 137 anos, a

exposição itinerante "O Viajante
do Tempo", do jornal O Correio
dó Povo, chega ao Museu Histó
rico Emílio da Silva. Instalada na

sala Amadeus Mahfud, a mostra
reúne recortes de anúncios pu
blicados nos primeiros 50 anos

da empresa - de 1919 a 1969. A
visitação é gratuita.

Essa é a primeira exposição
do museu que envolve a impren
sa local. Por meio de anúncios, os
quatro expositores refletem parte
da história, as transformações e a

identidade de Jaraguá do Sul du
rante meio século. Os anúncios,
selecionados pelas historiadoras
Silvia Toassi Kita e Ellen Annuseck
Bona entre 2011 e 2012, revelam as

características sobre a saúde, eco
nomia, comportamento, urbanis
mo e ruralismo da região.

De acordo com o historiador
do museu, Ademir Pfiffer, o jornal
acompanhou as mudanças sociais,
políticas e econômicas da cidade.
Devido a isso, é perceptível, tam
bém, as variações do perfil do pró
prio veículo de comunicação.

Segundo Pfiffer,' nas décadas
de 20 e ;30, havia a preocupação

com a escrita' dos textos em lín- bailes, cinemas e locais de di
gua alemã. Em meados dos anos versão de diferentes épocas'. O
40, no transcorrer da segunda anúncio do Bar Catharinense, pu
guerra mundial, a campanha de blicado em 1938, divulga o local
nacionalização mudou o enfoque construído sete anos antes e que
e o jornal precisou adaptar-se a era o ponto de encontro de quem
esse conceito. Nos anos 50, hou- tomava café próximo à Estação
ve uma mudança no paradigma

\ Ferroviária. Existiam os circos
econômico - como uma espécie Aurora, Olympico e vários cine
de preparação para a ascensão da mas, como o Cine Buhr e o Cine
"sociedade do trabalho" - insta- ma Jaraguá, da década de 20.
lada definitivamente na década No espaço sobre "Aparência e

de 60 após o surgimento das atu- Saúde" há anúncios de profissio
ais grandes empresas. nais dessa área e, especialmente;

"É urn processo de evolução. de produtos vendidos em locais
Jaraguá sempre foi urna cidade como a Pharmacia Central ou a

metamorfósica, sempre almejou Estrella. Em "Produção e Con
estar, presente nos grandes mo- sumo" o visitante encontrará os

mentos de transformação. Diante mais diferentes produtos. Desde
desse perfil de desenvolvimento, relógios, "chapéos e bonets", li
a jornal se adequou e, aos poucos, cores finos de 1926, bicycletas de
houve a mudança linguística, a 1940 e jogos de chá.

modernização", explica Pfiffer. "O público pode se identifi-
Anúncios car com a exposição. Ela mostra

Os quatro expositores estão di- a comunicabilidade que marcou

vididos em diferentes temas. Em uma geração, de famílias nativas..
"Propaganda é a alma do negócio" A migração que vir, então, pode
há anúncios de emprego, compra, conhecer na intimidade a história
venda e aluguel de terrenos,mulas, de Jaraguá do Sul", afirma Pfiffer.
cavalos ou charretes. Além deproi- A mostra itinerante "O Viajante
bições, principalmente, de entrada do Tempo" permanecerá no mu

em propriedades alheias e de ven- seu até-o fim .de julho. As insti
das fiadas em estabelecimentos. tuições interessadas-em receber a

Em "Lazer e Sociabilidade" exposição podem entrar em con

estão expostos propagandas de tato pelo telefone 2106-1919.

RESGATE Para o historiador do museu, Ademir Pfiffer, o jornal acompanhou
as mudanças da cidade. A lado, à direita, anúncios antigos de medicamentos•. I .

MEMÓRIA Exposição itinerante
do jornal O Correio do Povo
está aberta à visitação no

Museu Emílio da Silva
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, linguagem e Crítica Cinematográfica•

I

Daniel Medeiros

daniell.cinema@gmail.com

Além da Escuridão - Star Trek
Oprimeiro Star Trek dirigido

por J.J. Abrams partiu de um

princípio simplesmente genial.
Prevendo as inevitáveis comparações
com o seriado original, o reboot
contou com viagens no tempo e a

criação de um universo paralelo,
o que possibilitou o início de uma
nova franquia cinematográfica que,
ao mesmo tempo, faz referência à
série que o inspirou e ainda insere
elementos novos.
A ideia funcionou perfeitamente,
ainda que o roteiro, naquele
caso, tivesse alguns problemas.
Continuando esse novo universo,
agora já estabelecido, Além da
Escuridão - Star Trek apresenta um
clima mais grandioso e um resultado
bem sucedido, mas também sofre
alguns problemas de escrita.
Sendo uma continuação, o roteiro
tem a seu favor o fato de não precisar'
apresentar os personagens e situações.
Na nova trama, o misterioso John
Harrison (Cumberbatch) realiza um
ataque terrorista em Londres, como
parte do seu plano de vingança contra
a frota estelar. Contrariando o código
de conduta da frota, o capitão Kirk
(Pine) é enviado até território inimigo
para eliminar o terrorista, mesmq.que
isso possa acarretar uma guerra contra
o planeta de Klingon .:
Ainda que às vezes soe apressado

Clique animal

demais (a subtrama envolvendo Kirk
perdendo o comando da nave é tão

rápida que se torna dispensável), o
roteiro acerta em fazer novamente
ligações diretas com o universo clássico
de Star Trek, inserindo situações ao
estilo Deus ex machina, mas que casam

perfeitamente com esse novo universo
pré-estabelecido. E vale lembrar que
por mais que J.J. Abrams afirme que
não é preciso conhecimento prévio
(nem mesmo do seu filme anterior)
para assistir a esse Além da Escuridão
- Star Trek, os fãs do seriado e dos
longas originais vão reconhecer com
maior-facilidade as (diversas) citações
apresentadas durante a projeção ("você
faria o mesmo pormim").
Mas o grande mérito tanto do sucesso

desse novo filme quanto do reboot da
franquia Star Trek nos cinemas é J.J.
Abrams. Hábil ao criar sequências
de ação visualmente interessantes
- como uma envolvendo dois

personagens tentando chegar de
umanave até a outra -, o cineasta
consegue equilibrar a trama com bom
humor e segurança. Reparem como

a apresentação de Cumberbatch é
feita primeiramente através da sua

voz, para somente depois mostrar seu
rosto - o que já demonstra logo de
início a imponência do vilão.
Com um resultado bem sucedido como
esse, Abrams não apenas consolida
a franquia Star Trek como abre
caminho para uma nova jornada, agora
comandando a continuação de Star
Wars. O jovem diretor parece mesmo

ter uma vida longa
e próspera pela
frente, a com a

força a seu favor.

Direção: J.J.
Abrams. Elenco:
Chris Pine, Zachary
Quinto, Benedict
Cumberbatch.

ADOTE O DINHO
Castrado, vacinado,
vermifugado e

precisa de um

lugar com muro

alto pra morar,

Interessados entrar
em contato com

Mathusa 9245-4419
ou mathusa1 @
hotmail.com

Envie a foto do seu

�l"Iimillzil1b�l?a(a
con�ato@bêàlrizsas
cém.br ou encontre
um companheiro de

estimação nª� .flágin��
do Facebook;da Ajapr8
e do F-ocinhos Carentes

i, Jaraguá cip Sul
$i � ���."-,."."",,-,... ,

ADOTE O AMARELO Castrado, vacinado e vermifugado.
Interessados em adotá-lo devem entrar em contato com
a Clínica Amizade; pelo telefone 3275-1887
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1n
Adriana Wehrmeister
Alvino Pereira
Andrieli Mader
Avelino José Vitorello
Cassiane F. Martins
Claudia Siebert

, Cleto Franzner
Clovis V, da Cunha
Donavan Monteiro
Donavan Monteiro
Evanir Severo

Felipe Schneider de Lima
Fernanda Franzner
Fernanda Giovanella
Gilberto Peters
lIva S. KonelT
Ines Schwirkowsky
Ingo Heinert
Iraleia B, Hornburg
Jair Murara Filho
Jander Rafael Perito

Jaqueline Galczinske
Karla F. Grutzmacher
Lucas Andre Cioatto
Luciano Benedito Costa
Luis Alberto Guths
Luiz F. passolo
Maria T. Boeing
Matheus C, Milbardt
Rafaela Skineir

Rodrigo Freitas
Tarcisio 0, Buzzi
Volmir Narciso Sguissardi
Wilson Jean Gessner

2J7
Ademar Schulz
Ademir Priebe
Alexandre Zimermann
Alison dos Passos Ramos
Anderléia Vick
Antonio F. lIibio
Antônio J. lIibio
Antonio Julio lIíbio
Ari A, Vieira
Carlos H, Heinert
Cristiano volz
Demerval Ribeiro
Dionara R, Bruns
Ederson Maffezzolli
Elcio J. Gazzolo
Flavio da Luz
Gabriela Giovanella
Gerson L. Lemke
Gilmar B, Alves
Gustavo Azevedo Nunes
Hélio M. Garcia
Isabel D, Ceolin
Isabel Maria D, Veolin
Jadiel Veigsding
Jair Otovicz

Jaqueline Floriano
José Carlos Stahelln
Katia Karine Kroeger
Ligia B, da Silva Souza
Maria L Z. Bortoloti
Maria Rosane Barriquelo
Marlos Bertoldi

Regis Wojahn Junior
Ruth E. W. Braier
Valcionir Babjak
Vera R. de Oliveira
ZomirOdelli
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FOTOS REPRODUÇÃO

Dica de beleza
Essa é especial para vocês

garotas que amam uma

boa maquiagem. A Avon

lança agora este mês seu
novo rímel: oMega Effects,
que tem um poder maior
de curvatura dos cílios,
deixando-os perfeitos.
Com um design diferente
e poderoso, seu objetivo
é deixar nossos cílios do

jeitinho que queremos: com

volume, com volume e mais
um pouco de volume. Aqui
no Brasil ainda não tem data
de lançamento, mas quem
quiser pode entrar direto no

site da Avon dos EUA e ver

como garantir o seu on line.

Tricõpra
esquentara
produção
o moletom é a tendência do
momento, as jaquetas de couro
são lindas e uma ótima pedida
para looks nigth, o blazer veio .

para mostrar seu valor nesta

temporada, mas no inverno quem
esquenta mesmo são os tricôs, não
são gente? Aliás, foi-se a época em
que tricô era aquela peça gigante
que a sua avó fazia para sua irmã
mais velha e que passava pra você.
Hoje, eles até podem vir da casa da
vovó, mas a imagem que vocês tem
deles, é bem rriais fashionista, não
é? Já de olho nessa moda, aliada
a necessidade (quem aí gosta de

passar frio? Ninguém!), as marcas
andam apostando com tudo nessa

peça. E a gente, é claro agradece!

OCPIl

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email com
perguntas, dúviaas ou sugestões, escreva para: micamacho@monalisadebatom.com. Beijokas! -
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Só há dois dias no ano em que nada pode ser feito. Um se

chama ontem e o outro se chama amanhã, portanto, hoje é o
dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver.
Oalai Lamawww.ocponline.com.br

Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso. Hoje é

terça-feira, dia 2 de julho, Dia do
Bombeiro e Dia do Hospital. Es
tamos abrindo com muita ener

gia positivamais ummês, ou seja,
indo avante para o segundo se

mestre. O tempo voa baixo. En
fim estamos em julho, mês de in
verno. E assim começamos mais
uma coluna social, que deverá ser
lida por mais de 30 mil pessoas.
Mas antes, uma frase bem legal
para você refletir. "A educação é
a arma mais poderosa que você

pode usar para mudar o mundo"
(Nelson Mandela).

S.A.C. 0600 702 5152
Rua José Jeswno Correia. 1300� Km13

Industnal Zefermo Kw"dmski
l\t1assaranduba - se - Bras,1

www.dipll.corn.br

3370-3242

Frango Congelado
MorganaKg

FOTOS MAURICIO HERMANN

SCAR O presidente da OAB, Romeo 'piazera Junior, e Rita Grubba
marcaram presença na apresentação do Cirkus Cirkõr

e-

SCAR Os caps da Oomini Pizza, Nivaldo
Freitas e sua Thaiane Freitas, grávida de seis
meses, foram conferir na Scar o Cirkus Cirkõr

Femusc
Aterrissou naminha cai

xa de e-mail o convite para
participar do lançamento
do 9° Femusc - Festival de
Música de Santa Catarina e

.

da posse da nova diretoria
do instituto. A cerimônia
será amanhã, às 18 horas,
no Pequeno Teatro da Scar.
Quem comandará a gestão
2013/14 será o empresário,
Antonio César da Silva, o

Lageano. Estará em boas
mãos.

Sertanejo
No sábado passado foi a

vez do cantor, Gabriel Bor
ges, movimentar Guarami
rim. A festa reuniu muitos
nomes de nossa jovem so-

.

ciedade dourada. O agito
foi na Upper Floor. Tudo de
bom!

Moa Gonçalves

NAS RODAS
E o Padre Leo, hein? Que figura
sensacional. Adorei conhecê-lo!!

• • •

Mais- um mega empresário de

Jaraguá deverá investir em breve
em vinícola. Volto ao assunto.

• • •

o Bebiquieto, um dos grupos
mais antigos de Stammtisch,
comando por Rodolfo Marchi,

também será presença
dia 3 de agosto, no
Pavilhão de Eventos.

Domini
O Domini Pizza, no SuperAn

geloni, oferece deliciosas pizzas ao
forno para quem gosta de apre
ciarumaboamassa. E de segunda
a segunda o preço é especial, para
todos os sabores.

"Vuvuzela"
O eterno ex de Claudia

Raia, ator Alexandre Fro

ta, vai colocar para fun
cionar a sua "vuvuzela",
se é que você me entende,
e lançar a sua bibliografia
em livro. Diz que vai en

tregar muitas beldades.
Além de dedo duro, ator e
diretor, Frota fez e dirigiu
vários filmes pornôs.

FOTOS DlVULGAÇÁO

ENCONTRO O empresário André Cavigliolli, o pai do industrial
Francisco Cavigliolli, com os proprietários da Transportadora JJ Sul,

sexta-feira, durante concorrida galinhada ensopada

Burro quando foge
Você sabe qual é a cor de burro quando foge? Nem eu. Mas dizem que foi nesse

tom que ficou um educado empresário, sábado à noite, quando jantava com a atu

al num restaurante e foi surpreendido pela ex-namorada barraqueira. O homem
gelou, pediu ajuda aos universitários, para as cartas e Mãe Dinah, mas não teve .

jeito. Foi ao banheiro e saiu de fininho. Preferiu colocar o rabinho entre as pernas
que pagar o maior mico. Certo ele.

EII IARAC.' 'liA LOJA DE APARELHOS A'D.'''OS.
�

O CAJ (CentroAuditivo Jaraguá) dispõe o que há de melhor em recursos, tecnologias e sofisticação em
Aparelhos Auditivos digitais, sendo aparelhos modernos, versáteis e ideais para sua perda auditiva.

Venda assistência técnica de Aparelhos Auditivos e acompanhamento fonoaudiológico.

Temos também acessórios que auxiliam no cuidado e manutenção de seu aparelho; (silica,
• pilhas, pasblhas para limpeza de moldes, confecção de moldes em acrnico e silicone, tampão
para banho,e natação colorido e controle rel11oto Sistema FM).

Garantia e condições especiais; à vista 10% desconto ou parcelamos em até 10x sem juros.

Consulte um.médico otorJj,alaringologista.

Visit.....s, terenios pràZel' em atendê-Io.

-

(47)3372-2364-FONES:(47)3055_2364
caJ@caJ.com.lu
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Pensando bem
"O cristão não pode ser uma

folha que se joga em um rio e se

deixa levar pela água. É preciso
nadar contra acorrente".

Antídio Aleixo
Lunelli

Amanhã à noite, à 19 horas,
a Câmara de Vereadores do Co

rupá irá receber colegas da press
e convidados especiais para uma

concorrida Sessão Solene no Sa
.lão do Seminário Sagrado Cora

ção de Jesus. Omotivomaior será
a entrega do Título de Cidadão
Benemérito ao industrial Antídio
Aleixo -Lunelli. Convite feito, con
vite aceito.

Niver do Hélio
Edemar Hélio Micheluzzi,

da Karlache, é o grande aniver
sariante de hoje. Quem tem Q
número do celular dele, por fa
vor, ligue! Ele vai adorar saber
que foi lembrado.

TE CONTEI
• O vereador, Pedro
Garcia, também colhe
hoje mais uma flor de seu

jardim. Parabéns, amigo!

• Hoje o atleta do ano e DJ
Neni Wolf será o piloto da
cozinha do Loks.

• Vocês já viram o novo

Jeep Grand Cherokee
Turbo Diesel que a Top Car

lançou? Então vá conferir!
Realmente ficou um luxo!

.. O abraço de hoje, 'cheio
de energias positivas,
vai para Fabiane Juçara
Karsten, do Centro de
Referência ao Idoso.
Ela é outra querida que
acompanha a coluna todos
os dias. Aquele abraço.

.. Agendou consulta?
Por favor, Compareça!

.

Com essa, fui!
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PREVISAÓ DO TEMPO�"Tirinhas

Piadas

P-A-P-O
Eram dois amigos discutindo:
- Essa tem cara de boa ...
- Ô, essa é gostosa!- e piscou para ela.
- Ahh ... fica dando atenção para uma sem categoria?

Prefiro essa aqui, é holandesa!
- Holandesa? A mão dos franceses é bem melhor... olhe

essa? Se fosse mulher... eu me casava com ela.
- Eu me casava com ela assim mesmo desse jeitinho que

ela tem ... preconceituoso!
- E então? -chegou um homem ao balcão- que torta vão levar?

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
• Todo Mundo em Pânico 5 - Comédia - Legendado - Censura: 14 anos -

Diariamente - 14h1 0, 16h, 17h50, 19h4(}; 21 h3D
'

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 . Comédiá
• Velozes e Furiosos 6 - 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, 18:45, 21:10· 3D - DUB - Animação
• GNC MUELLER
• Universidade Monstros -13:45,16:30 - 3D - DUB - Animação
• Guerra Mundial Z - 19:00· 3D DUB - Fantasia
• Guerra Mundial Z - 21 :40 - 3D LEG . Ficção
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 14:0Q, 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 números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Início de semana
frio em se
Nevoeiros ao amanhecer com
predomínio de sol no decorrer do
dia Entre aGrande Florianópolis,
Vale do Itajaí, Planalto Norte e

litoral Norte as nuvens aumentam
no fim do dia. Na Serra Catarinense
há previsão de temperatura
negativa e formação de geada.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

�
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 15°e
MÁX: 200e

Parcialmente
Nublado

�

QUINTA
Instável

MíN: 17°e
MÁX: 21°e

Nublado

'� . .'
Chuvoso

SEXTA •MíN: 16°e
MÁX: 23°e Trovoada

LUAS

• NOVA 8{7

.CRESCENTE 16{7
CHEIA 22[7

• MINGUANTE 29{7

possúte\m� . 'liRe-Cl:'e.at;ivo :'0 pf'l;rn'2lr�a f'E'Vlsta :!€' palavras cruzados do, Bras!!',
-

I ,
"

,� >,

. J ( I, 'l. : :. j I:. III : "J I Jj JJ _.1,

HORIZONTAIS
1. O cubo de dezl Habitual
2. (Abrev,) Alameda / Órgão dos animais onde se

formam os ovos
'

3. Pomar de cidreiras / O meio do". sermão
4. Que se publica uma vez 'por mês
5. Atriz de comédias burlescas que, com gestos,

imita figuras ou sfuações grotescas / Famosa
cadeia espanhola de artigos de vestuério

6. Microscópica parte da matéria / O cantor de pop
rock inglês Stewart

.

7. Prisão / A cantora Ozzetti, de "Estopim"
8. (Fem.) Absolutamente igual
9. Laço apertado I índio de tribo tupi que habitava

terras junto à baia da Guanabara
10. Medo angustioso
11, Obstruir (fígado e outros órgãos) I Tu, em certos

casos

,12. Curado / Prisioneiro que fica como garantia
13. A 24a parte de um dia/ Sem umidade.

VERTICAIS
1, Museu de Arte Contemporânea / Nome dos com- 12

putadores pessoais fabricados e comercializados
13

pela empresa Ap'ple
2. Vasto, além de toda demarcação / Alimento muito

consumido no mundo todo, à base de farinha
3. (PaI. fr.) Fora de moda / Que excede outro em más

qualidades
4. Próprio para decorar
5. Os frutos da videira / Dar forma octogonal a
6. Que leva vida dissoluta, libertino / Tribo indígena

que habitava territórios hoje pertencentes ao Es
pírito Santo e à Bahia

7. (Bíbl.) A cidade de onde partiram Abraão e suas

tribos para a "Terra Prometida" / A casa patérna /
Qualquer substância corante para pintar ou tingir
/ Crença

8. Ar, em inglês e francês / O professor e ensaísta
Paulo (1907- 1992) / Tarifa Exterior Comum

9. Relevo ou concavidade no piso que faz com que
o motorista diminua a velocidade / Muito bom.

23456789

3

•
•

•
• •

•
•
•

•
•
• 'c •
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•
•
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7
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9
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11
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Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Dionísio passa mal e Alberto pede socorro a Guiomar. Es
ter conta para Samuel e Undaura sobre a discussão que teve
com Dionísio. Guiomar leva Dionísio para o hospital. Samuel
confessa à filha que não sabe o que fazer para se defender
de Dionísio. Marizé esconde de Bibiana que Mateus a sujou
com molho catchup. Samuca entrega a Cassiano a carta de
amor que Ester lhe escreveu. Uno viaja para o Rio de Janeiro
com Carol, à procura de Maria Adma. Alberto culpa Ester pela
intemação de Dionísio.

• SANGUE BOM - GLOBO'·19H
Amora não cede à chantagem de Fabinho. Bento se

preocupa com o estado da namorada. Rosemere discute
com Brenda e Perácio fica a seu favor. Bento fica tenso

quando Amora não anuncia seu namoro na TV. Dorothy des
confia do comportamento de Tina. Vitinho tem uma crise
ao ouvir o nome de Bárbara. Pedrinho aparece e Charlene
se emociona. Damáris sente tontura na hora de assinar o
divórcio. Luz assina contrato com Vitinho. Giane vê Fabinho

seguindo Bento e Amora. Charlene promete cuidar de Pe
drinho. Verônica aconselha Camilinha a desistir do casa

mento. Fabinho fotografa Bento e Amora. Wilson contrata
Érico para fazer a publicidade do Kim Park. Bárbara procura
Natan. Amora conta para Plínio, na frente de Fabinho, que
ele queria obrigá-Ia a se casar com ele.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Jonathan desconfia da conversa dos pais. Bemarda e Lu

tero combinam de cuidar do cachorrinho. César se despede de
Aline e mente para Pilar ao chegar em casa. Félix manda Ma-

,

ciel armar outro acidente contra Attlio. Félix promete a Pilar que
vai descobrir quem é a amante de César. Niko se incomoda ao

ouvir Eron e Amarilys se divertindo. Vega expulsa Gigi e Murilo
de sua casa. Patrícia leva um fora de Michel e fica arrasada.
Renan coloca Perséfone para dormir. Paulinha reclama da au-

Saramandaia

Risoleta e Aristóbulo trocam beijo apaixonado no cemitério
Aristóbulo (Gabriel Braga Nunes) está diante do túmulo

de Adélia. É noite, o céu está iluminado com lua e uma pe
numbra ofusca a visão. Ele ouve ruídos, outra pessoa tam
bém está no. cemitério. É Risoleta (Débora Bloch) que está
ali procurando por ele. De repente; Risoleta some no chão ...

Aristóbulo corre até onde ela estava e percebe que ela caiu em
uma cova recém aberta. Mais que prontamente ele pula para
socorrê-la. Ferida e zonza com o tombo, Risoleta responde:
"Um pouco avariada, mas não posso morrer antes de fazer
uma coisa..." E o puxa para um beijo na boca.

sência de Bruno. Paloma conversa com Rafael sobre o caso de
sua filha. Paulinha e Paloma recebem alta do hospital. Joana
desiste de conversar com Perséfone. Bruno agradece Glauce

por ter falsificado o registro de nascimento de Paulinha.Ale

jandra convence Ninho a visitar Paloma e tentar conquistar a
filha. Amarilys, Eron e Niko conversam com Laerte sobre a fer

tilização. Patrícia sofre por causa de Michel. Perséfone procura
Glauce. Félix tenta confundir Atmo. Michel seduz Raquel para
se vingar de Patrícia. Renan inicia o tratamento de Atmo.

• CARROSSEL - SBr· 20H30
Helena vai à escola para agradecer Olívia por ter aceitado

Firmino de volta. A diretora confessa que só fez isso por medo
de Morales intervir na situação. A professora diz não acreditar,
pois sabe que Olívia possui um carinho por todos. Mário fica na
casa de Jorge; o garoto diz que ensinará o riquinho a empinar
pipa. Rosana diz ao marido que não gostou da ideia de deixar
Mário ficar na casa. Alberto explica que o filho está sofrendo
de solidão e pede para que ela estimule o Jorge a fazer novas
amizades. MáriO e Jorge empinam pipa juntos, o riquinho fica
contente em ter um amigo para brincar. Enquanto isso, Rabito
se aproxima de Maria Antonieta. Miguel pergunta para Maria
Joaquina se ela e Jorge já estão conversando. A riquinha diz
que não e Miguel explica que ísso não é uma atitude correta.

Entusiasmado, Jorge chega em casa para tentar contar a sua
mãe o que aprendeu com o seu novo amigo.

• DONAXEPA - 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 subomou 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. Us 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.

* a resumo dos capítUlos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Shakira curte piscina
com o filho no Rio

Shakira tem provado que se dedica mui-
'

to a sua família. Ela deu uma pausa em seus

trabalhos para curtir a maternidade e acom

panhar seu marido, Piqué, durante os jogos
da Copa das Confederações. Na tarde de do
mingo (30) ela foi flagrada com o filho Milan,
de cinco meses, curtindo a piscina do Hotel
Fasano, no Rio de Janeiro. A Espanha, Sele
ção .do marido de Shakira, perdeu a final da

,

Copa das Confederções para º BrasiL

Avril Lavigne se casa

com Chad Iuoeger
Noivos desde agosto, Avril Lavigne e

Chad Kroeger se casaram no sábado, (29),
no sul da França. A cantora, de 28 anos, e '

o vocalista do Nickelback, de 38, "juntaram
as escovas de dente" naquilo que seria, se
gundo a moça, o tema da festa carregado de
loucura e de cor. Um mês antes, ela havia
dito que Chad se envolveu durante todo o

tempo de preparação para o casório. Re

centemente, a eterna estrela teen elogiou o

então noivo ao "New York Post", "Estamos
ligados pelo trabalho, a música e a escrita.
Éramos amigos e o relacionamento flores
ceu naturalmente", contou.

Sem piedade,ajustiça é crueldade.
Eéfraqueza:�piedadesemj�tiça.

PietroMetastllSio

20/3 a 19/4 - Fogo
Bom dia para desenrolar ques

tões ligadas à herança, proprieda
de ou questão judicial. Você sen

tirá necessidade de separar o que
é importante do que já não serve

mais. Não deixe que o ciúme ou

problemas financeiros prejudi
quem o romance. Cor: vermelho.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Mostre mais interesse por sua

profissão e os resultados serãogra
tificantes. Economia é apalavra de
ordem nesta terça-feira. Quanto
mais envolvido(a) estiver com o

seu trabalho, maior a sua criati
vidade. O astral é de erotisino na

vida a dois. Cor: marrom.

.. Touro� 20/4 a 20/5 - Terra

� Bom dia para viajar a trabalho,
I divulgar suas ideias e ampliar sua

área de atuação profissional. Tra
balhar em equipe não será tarefa
fácil, poispode terdificuldadepara
seguir ordens. No amor, esqueça o
passado. A fase é de mudanças e

renovação. Cor: azul.

Escorpião
23/1Oa21/11 -Água

,

O seu progresso vai estar vin
culado à ajuda dos outros: traba
lhe em equipe. Saturno oferece

, boas condições para assumir um

cargo de liderança. Saberáentreter
as pessoas. Há sintonia no campo
afetivo. Uma declaração de amor

pode surpreender. Cor: preto.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Mantenha o seu anonimato no
trabalho e poderá ter vantagens
financeiras, Quanto mais discre
ta for a sua atuação profissional,
maior será a sua produtívídade.
Mantenha a discrição na área afe
tiva. O clima é de forte erotismono
romance. Cor: verde-escuro.

.I! Sagitário
'

._ 22/11 a:1/12-:;09o .

Voce estará com uma COllSCl

ênciamais crítica acerca das coisas

que estão em sua vida. Tudo que
exija concentração vai fluir com fa
cilidade. Não desanime diante dos
obstáculos na área afetiva, pode
reverter uma situação adversa esta
noite. Cor: branco.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Procure dar vazão ao seu lado
lúdico no. trabalho. É assim que
você vai atrair e entreter a sua

clientela. Poderá fazer sucesso

com tudo que exija criatividade
e imaginação. A paixão vai dar o
tempero que estava faltando à sua
vida amorosa. Cor: amarelo.

__• 21/6a 21j'1 -Água
Júpiter traz uma sensação de

felicidade há muito não sentida.
Hoje, você vai conseguir conciliar
o trabalho com prazer, imaginação
e criatividade. Tenha cuidado com
falsos amigos. Seus laços afetivos
tendem a se aprofundar nesta
fase: vá fundo! Cor: marrom.

22/7 a 22/8 - Fogo
O setor profissional está bem

amparado! Você pode receber
ajuda de quem menos espera:
convém ficar de olho nas oportu
nidades. Se a sua autoestima está
em baixa, não deixe a peteca cair.
.A noite é ideal para surpreender a
quemmais ama. Cor: verde.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Esta é uma fase de expansão
profissional, ainda mais se você
trabalha por conta própria. 'Há
chances de assumir um cargo de
maior responsabilidade. Cuidado
com a interferência da família na

suavida afetiva.A intimidade con
ta com boas vibrações. Cor: verde.

rlJ ����-Terra
Hoje, você vai estar de bem

com a vida. Aproveite o astralpara
se dedicar a uma atividade que dê
mais alegria e prazer ao seu c0-

tidiano. Cuide melhor do visual
para levantar sua autoestima. No
romance, o clima é de grande pra
zer e cumplicidade. Cor: preto.

l Virgem
'

;,\ 23/8 a 22/9 - Terra
,

, Bomdiaparasomarforçascom
as pessoas que comungam dos
mesmos interesses e afinidades. É
hora de ampliar a sua clientela e

os seus projetos de vida. Não tente
impor o seu jeito de trabalhar. A
distância pode se transformarem
obstáculo no amor. Cor: roxo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Memórias.

.

do Vale
Silvia Kita

Historiadora

A falta de energia elétrica
impede o desenvolvimento

.

A escassez de energia elétrica no Norte do E$
tado de Santa Catarina foi tema de reunião na.As

sociação Comercial e Industrial de Jdmvilleeom
representantes doMinistério de Minas e Energia
em junho de 1960. Representantes de diversas
cidades da região, entre elas Jaraguá, estiveram
presentes e solicitaram urgência na solução deste
grave problema: a falta de energia para impulsio
nar a indústria e o comércio, e, por conseguinte
o desenvolvimento do Estado. Nelson Driessen,

- diretor das Bebidas MaxWilhelm, falou emnome
dos empresários de Jaraguá. Também estiveram
presentes: Roberto Lessmann (Calçados Gosch),
Lourenço Gressinger (Associação Rural) eVictor
Bauer (Café Bauer),

Reservistas são chamados
'0 secretário da Junta de Alistamento Militar

solicitavao comparecimento dos reservistas em

.1962 para preencherem as cartas de contato.
<'

ACERVO ARQ.tlJVÜ HISTóRICO

JUNTA DE AUSTAMENTO MILITAR I
de Jaraguá do Sul I

Comparecimento de Reservistas !
A lenta de Alistamellto solicila aos Reservistas I

• abaixo, o comparecimento urgente naquela repartição, I
afim de preencherem SUIIS Cimas de contacto, per
tencentes II este Munlciplo:
1 - Gerherd Võlit, Rio Cerro II· Km. 2t.
2 - Hilbert Ruediger, Rio Cerro - Km. 10.
S ,.... Egon Meldolél, Tres Rios do Norte.
4 - Haroldo Manske, Tres Rios do Norte· Km. 615 - Getuão N.Nogueira Lenzt, R. Planinscbeck,908.
6. - Erich Stórck, Rio da Luz· Km. 20.
7 - Erwino Spredemann, Rio da Luz. .

8 - Ewaldo )unglon, Rio da Luz III.
9 - Fino Roweder, Rio da Luz II • Km. 18.
to .:._ Faustino Sala!, Jaraguá Esquerdo· Km. �.
11 - Martim Konel, Jarllguá Esquerdo.
12 - Emir Murara, Francisco de Paula.
IS - Morais de Oees, Vila Nova- Km. 2.
14 - Gebríel Sreilein, Oarlbaldi.
1 ô -- logo Schusler, Rib. das Pedras, Garlbaldl· Im. I.
16 - Oswaldo Mijas, ESlrada Oaribaldi - Km. 27.
17 - Euclydes Ttsst, Nereu Ramos - Km. 12.
18 - Julio Demathê, -Nereu Ramos - Km. 12.
19 - José Osni OadoUl, Rib. Cavalo. Nereu Ramos.
20 - Olivio MlUlel, Ribeirão Cavalo, Nereu Ramos.
21 - Pedro DtI.tIiei Frelberg-, Estrada Nova..

'

22 - Crtsveldo Luz, Rua Mal. Deodoro s/no
2â - MarIm) Sllnghen, Rua Mal. Deodoro sino
24 - Klaus Schtünzen, Rua Eliza Stern.
2ó - Hartwi.g Hackbarth, Rua Rudolfo Huffnuesller.
26 - Honorato Blssonl, Jaraguá do Sul.

.

21 - Francisco Voigt, }araguá do Sul.

Jlltag-uá do Sul, 5 de junho de 1962 .

lDBU". II. DA SILVA, Secretário 'da IAM.
"

,"':�fIIi .("1#,;"�r,,. ".,� \

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

----)Tore aqui.....! --

A princesinha Rafaela Gruetzmacher,
completou 3 anlnhos de vida no dia
30. Quem deseja muitas felicidades e

saúde são os padrinhos Valquiria B.
Manske e Osnír Manske, e os primos

Gabriela e Guilherme

Parabéns para Ana Paula Debiasi. Ela cornernora .

aniversário na próxima quinta feira. "Parabéns filha, feliz fase
nova! Te amo muito!" Com carinho, Ana Claudia Padilha Lersch

Amanhã, Ana
Júlia Lemes

completa seus

3 aninhos
de vida.
Parabéns da

. oma Melita
Bier, do opa
Reginaldo
Baumann
e dos tios
Eduardo
e Bruno.

Desejamos
saúde e paz.

Jenifer Konell está completando 18 anos na

quinta-feira. Quem a parabeniza são os pais Alcides
e Nelcita, a irmã Suelene, o namorado Jackson e o

cunhado Ev,i'�Ci)n. Felicidades� I

Isabel Helena

completa 10
anos no dia
3 e recebe os

parabéns. A
princesinha
da vovó esta
ficando agora
urna pré
adolescente.
Felicidades e

muita saúde!

o dançarino
Brian

Menezes
recebe os .

parabéns e

o carinho
do fã clube

Vou Love, de
Curitiba Ele
comemora

amanhã.
Muitos anos

de vida,
sucesso em

dobro, paz,
alegria e

I I. I I • • sS'úde I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A FARMÁCIA RR LTDA informa que na data
de 09 de Maio de 2013 firmou Termo de Com

promisso de Ajustamento de Conduta com o

Ministério Público do Estado de Santa Catarina,
comprometendo-se a manter durante todo o ho
rário de funcionamento do estabelecimento, a,

presença do farmacêutico responsável, sendo
que recolherá o valor da multa estipulada, em
favor do Fundo Estadual de Reconstituição de
Bens Lesados, a títulos de danos a direitos difu
sos aos consumidores.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípios que compõem
a comarca: Jaraquá do Sul e Corupá.

OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN
EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imó
veis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo
presente edital, que RUDI BUTTENDORFF, CI n° 817.747-

3-SESP/SC, CPF n0436.423.499-00 e sua esposa ROVE
NA BUTTENDORFF, CI 'n° 1.351.226"9-SESP/SC, CPF n°

436.427.569-72, brasileiros, aposentados, casados pelo
regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei

6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Irineu Franzen
n° 881, Tifa Martins, nesta cidade; requereram com base
no art. 18 da Lei 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEM

BRAMENTO, situado na Rua 633-lrineu Franzner e Rua
1256-Das Palmeiras, bairro Tifa Martins, perímetro urba
no de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado
pelo Muncípio de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão
n° 116/2012, expedida em 11/05/2012 e revalidada em

18/01/2013, Proc. n° 643/2013, assinando como responsá
vel técnico, o engenheiro agrônomo Ronald Marcial Kruger,
CREA n° 34158-6, ART n° 4314142-2. O desmembramento
é de caráter residencial, possui a área total de 3.782,00m2,
sendo constituido de 3 (três). parcelas, sistema viário e re

manescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias,
contados da data da última publicação do presente edital, e de
verá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subs
creve este, no endereço da Serventia: Rua 16-Bárão do Rio

Branco, n° 414, centro, Jaraguá do Sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL (SC),24 de Junho de 2013. A OFICIALA

EDTIl\LDE INTIli1AÇÃo DEPROfESlD
Nos termos do artigo 15 da lei 9.492/97, cte« artigo 995 do código de Normas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segne 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 sustaçãoju
dicíal de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do

prazo legal FICAMlNITMADOSDO PROTES1D:

Apontamento: 250941/2013 Sacado:AGUAJADISTDEAGUAMINERAL Bnde
reço: RUA MAJOR JULIO FERRElRA318 - Jaragná do Sul-SC - CEP: 89256-210
Cedente: POSlD DE MOlAS GUARAMlRJM lIDA ME Sacador: - Espécie:
DM! - N" TItulo: 3700 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.064,75 - Data

para pagamento: 05/07/2013· Valor total a pagar R$U45,77 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.064,75 - Juros: R$ 3,54 Emolumentos: R$ 12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 251299/2013 Sacado: CLEUSA SERPA Endereço: RUA 13 DE

MAIO, 445 . CZERNIEWICZ - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-400 Ceden
te: CONF E CALC DERETTI lIDA EPP Sacador. - Espécie: DM! - N' TItulo:
270213 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 290.00 - Data para pagamento:
05/0712013,Valor total apagarR$366,66Descríção dos valores: Valor do título:
R$ 290,00 - Juros: R$ 0,87 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50, Diligência; R$15,94

Apontamento: 251492/2013 Sacado: COMEROO DE VIDROS GlLBERlD

lIDA ME Endereço: RUA ANlDNlO BERNARDO SCHMIDT 1257 - Iara

gná do Sul·SC - CEP: 89258-800 Cedente: MAURIGlASS IND E COM DEVI

DROS lIDA Sacador: - Espécie: DM! - N° TItulo: 50355-2 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 355,56 - Data para pagamento: 05/07/2013- Valor total
a pagarR$433,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 355,56 - Juros: R$
1,30Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital. R$ 23,10 Condução:H$ 24,50
- Diligência;R$16,75

Apontamento: 251471/2013 Sacado: CUBICO INDUSTRIA DE MAQUINAS L
Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO, I ANDAH 1890 - JARAGU� ESQ. -

JARAGUA DO SUL,SC ' CEP: 89253-100 Cedente:WAM DO BRASIL EQUIP
IND lIDA Sacador. - Espécie: DM! - N° TItulo: 013465/101 - Motívo.falra de

pagamentoValor: R$ 3,683,09 - Data pará pagarriento: 05/07/2013-Valor total
a pagar R$3.774,42 Desctíção dos valores: Valor do título: R$ 3.683,09 - Juros:
R$14,73 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 -Diligência;R$16,75

Apontamento: 250992/2013 Sacado: ELIN10N )UNGES GOMES Endereço:
HUAMANOEL FRANOSCO DA COSTh, 4220 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:

89257-407 Cedente: HYGIE SYSTEMSCOMI EDIST lIDA Sacador. - Espécie:
DM!· N° TItulo: 14144/- Motivo: falta de pagamentoValor: R$146,00 - Data

para pagamento: 05/07/2013-Valor total a pagarR$234,63 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$146,00- Juros: R$0,74Emolwnentos:R$12,25 - Publica

ção edital R$ 23,10 Condução: R$ 24.50 - Diligência; R$ 26,04

Apontamento: 251408/2013 Sacado:GERSONeARlIDA Endereço:RUAWAL

TERMARQUARDT 2556 - Jaragná do Sul-SC - CEP: 89259-700Cedente: SOLEIL
TECNOWGIADEATIVOSIIDASacador.RADAKSULTRANSMlSSAOAUlD·
MATICAlIDA Espécie:DMI- N° TItulo: 1980 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor.R$ 425,00 - Datapara pagàmento: 05/07/2013-Valor total apagarR$492,40
Descrição dos valores: Valordo título. R$ 425,00 - Juros: R$1,84Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência;R$ 5,71

Apontamento: 251422/2013 Sacado: HASS TRANSPORTES lIDA Endere

ço: EURICO DUWE.4804 - JARAGUA DO SUL-Se- CEP: 89260-301 Cedente:
WlGillCAR PECAS ACESSORIOS lIDA Sacador. - Espécie: DM! - N' TItulo:
5917/5981-Motivo: falta de pagamentoValor: R$66,50 . Data parapagamen
to: 05/07/2013- Valor total a pagar R$149,18 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 66,50 - Juros: R$ 0,11 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência; R$ 22,72

Apontamento: 250803/2013 Sacado: JANAINAVIEIRA Endereço: RUA 25 DE

JUlliO 1971 APID 4{)3 - Jaragná do Sul-Se - CEP: 89259-000 Cedente: CON-
Manoel Gustavo GríesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 30

Festa Julina Marista

o Colégio São Luís realizará neste sá
bado, 6 de julho, a partir das 15h30, a

, tradicional Festa Julina Marista. Vai ser
um "arraiá" cheio de surpresas e brin
cadeiras. Vai ter algodão doce, pipoca,
pescaria, boca do palhaço, brinquedos
infláveis, jogo de latas, cachorro quen
te, espetinho, maçã do.amor, pinhão e

'quentão. É um evento para toda a fa-
mília. Participe!

EDffi\L DE INTIMAÇÃO
REPÚBIJCAFEDERATIVADO BRASIL, ESTADO DE sÀNTACATARÍNA

Novo endereço: RuaCel Procópio Gomes deOliveira, 3.80-Centro
89251-201- JARAGUADOSUL- SC - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

DOMINIO RESIDENCIAL GRANADA Sacador: - Espécie: DM! ' N" TItulo: DO SUL-se - CEP: 89256-200 Cedente: PARANA BANCO S A Sacador. ROlA
4030513 - Motivo: falta depagamentoValor: R$175,92 - Data para pagamento: INDUSI'RIA lIDA Espécie: DM! - N° TItulo: G79907/4 - Motivo: falta de pa-
05/07/2013·Valor total a pagarR$243,47Descrição dos valores: Valor do título; gamentoValor. R$ 8.198,98 - Data para pagamento: 05/07/2013- Valor total a
R$ 175,92 - Juros: R$1,99 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 pagar R$8,292,BS Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.198,98 - Juros: R$
Condução: R$ 24,50 - Diligência; H$ 5,71 16,39Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital R$23,10 Condução: R$ 24,50
-------.--------------------------------------------------------------------------------- - Diligência; R$17,63

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 251263/2013 Sacado: MAJALE CONFECCAO E COMEROO
lIDAME Endereço: HUA DOMINGOS SANSON 150 SL 05 - Iaraguã do Sul
se - CEP: 89256·180Cedente: ESCRITORIOCONfABILBUCHMANNSC lIDA
Sacador: - ESpécie: DM! - N"TItulo: 2962 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$2.225,00 - Dataparapagamento: 05/07/2013-Valor total apagarR$2J06,93
Descrição dos valores: Valor dá título. R$ 2.225,00 - juros: R$ 4,45 Emolwnen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência; R$
17,63

.

Apontamento: 251630/2013 Sacado: MARCOS CAMARGO Endereço:
AY.MARECHALEPEIXOID,79 - CENlRO· JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89252- .

000 Cedente: ABF - AUlDMECANlCA lIDAME Sacador: - Espécie:DM! - N"

TItulo: 9013/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$I72,59 - Data para paga
mento: 05/07/2013- Valor total a pagarR$243,86 Descrição dos valores: Valor
do título: R$I72,59 - Juros: R$ 0,63 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência; R$ 10,79

Apontamento. 250903/2013 Sacado: MAURIOO MACHADO FLORIANO En

dereço: RUA MAXEGGERf 64 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-220 Cedente:
TATACONCONSTRUlDRAIIDA Sacador: - Espécie.DM!·N'Tltulc: IFAPID
312 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 296,42 - Data para pagamento:
05/07/2013-Valortotal apagarR$373,90Descrição dos valores: Valor do título.
H$ 296,42 - Juros: R$ 0,88 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência; R$16,75

Apontamento: 251247/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS P/ PISCINAS
ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA IAIAU - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89256,200 Cedente: BANCO COOPERATICOSICREDI SA Saca
dor. ROlAINDUSI'RIAlIDAEspécie: DM! - N'Tltulo: Ga0224/1- Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 5229,38 - Data para pagamento: 05107/2013- Valor
total a pagar R$5,324,29 Descrição dos valores. Valor do título: R$ 5.229,38 '

Juros: R$17,43Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência; R$ 17,63

Apontamento: 251253/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS P/ PISCINAS
ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA IAIAU - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO COOPERATICOSICREDI SA Saca
dor.ROlAINDUSI'RIAlIDAPBpécie:DM! - N°TItulo:Ga0225/I- Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 6.001,80 - Data para pagamento. 05/07/2013- Valor
total a pagar R$6.099,28 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 6.001,80 -

Juros: R$ 20,00Emolwnentos: 1\$12,25 - Publicação edital:R$ 23, 10 Condução:
R$ 24,50, Diligência: R$17,63

Apontamento: 251325/2013 Sacado: R SILVA EQUlI?AMENTOS P/ PISCINAS
ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA IAIAU - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: FUNDO DE lNVESf EM nm CRED DA

INDEXODUSI Sa<ador.GEfGWIlAtENERGYANDEspécie:DM!-N'TItulo:
9860-2/5,Motivo: faltade pagamentoValor'R$ 9.219,10 - Dataparapagamen
to: 05/07/2013-Valor total a pagarR$9.330,38 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 9.219,10 - Juros: R$ 33,80 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 251344/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENlDS P/ PISCINAS
ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA IAIAU - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: ROlAINDUSI'RIAlIDA Sacador. - Espé
cie: DM! - N'Título: G60004/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 9,528,58
- Data para pagamento: 05/07/2013- Valor total a pagar R$9.637,82 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 9528,58 - Juros: R$ 31,76 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 251477/2013 Sacado: R SILVA EQillAPAMENTOS,P/ PISC

Endereço. RUA GERMANO MARQUARDT, N. 299 - VIlA IAIAU - JARAGUA

Apontamento: 251478/2013 Sacado: R SILVA EQillAPAMENTOS P/ PISC

Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT, N. 299 - VIlA IAIAU - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: PARANA BANCO S A Sacador. ROlA
INDUSI'RIA lIDA Espécie: DM! - N" TItulo: G79906/4 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 8.203,64 - Data para pagamento: 05/07/2013-Valor total a
pagarR$R297,52Descrição dos valores: Valordo título: R$ 8203,64 - juros: R$
16,40Emolumentos:R$12,25, Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$17,63

Apontamento: 251384/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA IENZI - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89252-500 Cedente:GEfGWBALENERGYANDTElECOMUNICATION
L Sacador: - Espécie:DM! - N' TItulo: GaooOl/4 - Motivo: falta de pagamento
Valor. H$ 6.823,25 - Data para pagamento: 05/07/2013- Valor total a pagar
R$6.930,60 Descrição dos valores: Valor do título: 1\$ 6.823,25 - Juros: R$ 27,29
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$ 20,21

Apontamento: 251402/2013 Sacado: RDASILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA lENZl - Jaragná do Sul-SC .

-CEP:89252-5ooCedente:HSBCBANKBRASILSABANCOMUJTIPW Saca'
dor. GEf GWJj,AL ENERGYAND TElECOMUNICATION L Espécie: DM! - N°
TItulo: G79965/1- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 11.996,32 - Data para
pagamento: 05/07/2013-Valor total a pagarR$IL120,36Descrição dos valores:
Valor do título: R$11.996,32 - Juros: R$ 43',98Emolumentos: R$12.25 - Publica

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

Apontamento: 251403/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En,

dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA IENZI - Jaragná do Sul-SC
-CEP:89252-5ooCedente:HSBCBANKBRASILSABANCOMUJTIPW Saca
dor: GEfdWBAL ENERGYAND TElECOMUNICATION LEspécie: DM! - N"

TItulo: G80022/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.737,11 - Data para
pagamento: 05/07/2013· Valortotal a pagarR$3.830,87 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 3.737,11- Juros: R$13,70 Emolumentos: R$12,25 - Publica

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

Apontamento: 251499/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA lENZl - jaraguã do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GEfGWBAL ENERGYANDTElECOMMUNICA
TIONIIDA Sacador. - Espécie: DM! - N'Título: G80047/1· Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ R:;28,05 - Datapara pagamento: 05/07/2013,Valor total
a pagarR$8,642,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8528,05 - Juros:
R$ 34,11 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24.50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251503/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA lENZl ' Jaragná do Sul-se
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCOABCBRASILSA-COBRANA Sacador: GEf
GWBAL ENERGYAND TELECOj\1MUNICATION lIDA Espécie: DM! . N" TI
tulo: Ga0203/2 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$1L703,43 - Data para
pagamento: 05/07/2013-Valor total apagarR$11.81O,79Descrição dosvalores:
Valor do título:R$IL703,43 - Juros: R$ 27,30 Emolumentos: R$12,25 - Publica

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

Apontamento: 251504/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA lENZl - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASIL � Sacador: GEf GWBAL
ENERGY AND TELECOMMUNICATION lIDA Espécie: DM! ' N" TItulo:
G80143/1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 4559,18 - Data para paga.
mento: 05/07/2013-Valor total apagarR$4,648,35Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 4.559,18 - Juros:.R$ 9,11 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi-

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

Apontamento: 251505/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 ' VIlA LENZI ' Jaragná do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASIL SA Sacador. GEf GWBAL
ENERGY AND TELECOMMUNICATION lIDA Espécie: DM! - N' TItulo:
G80144/l - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.003,13 - Data para paga
mento: 05/07/2013-Valor total a pagarR$4.091,19Descrição dos valores,Valor
do título: R$ 4.003,13 - Juros: R$ 8,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251553/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VIlA IENZI - Jaragná do Sul-se -

CEP: 89252-500 Cedente; INTERCASH FOMENlDMERClIDA Sacador. GEf
- GWBALENERGYANDTElEC. Espécie: DM! - N° TItulo: G80229/l- Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 9.162;56 - Data-para pagamento: 05/07/2013-Va
lor total apagarR$9263,99Desctíção dosvalores: Valor do título: R$ 9.162,56-
JUros:R$ 21,37Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24.50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251657/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 ' VIIÀ LENZI - Jaragná do Sul,SC
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador. GEf-GWBAL
ENERGYAND TE!. lID Espécie: DM! - N'Título: G79999/3 -Motívo: falta de

pagamentoValor. R$ 5.371,78 - Datapara pagamento: 05/07/2013-Valor total
a pagarR$5.462,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.371,78 -Juros:
R$10,74 Emolumentos: R$12,25, Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência; R$ 20,21

Apontamento: 251239/2013 Sacado: ROSA POP COMEROO ROUPAS·lIDA

Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTh 417 SL I - Iaraguá do Sul
se- CEP: 89257-000 Cedente: BYE COMEROO DE COUl\O lIDA Sacador:
GAMBLER INDUSI'RIADE Espécie: DM! - N"TItulo: 0408/A - Motivo: falta-de

pagamento Valor. R$ 190,50 - Data para Pagamento: 05/07/2013- Valor total
a pagar R$273,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 190,50 - Juros: R$
0,25 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência; R$ 22,72

Apontamento: 251424/2013 Sacado: ROSA POP COMEROO ROUPAS lIDA

Endereço:RUA: MANOEL FRANCISCO DA COSD\, 417 - VIEIRAS - JARAGUA
DO SUL-se - CEP: 89257-000 Cedente: MARARUBIAMIlS1i\ - ME Sacador;
- Espécie: DM! - N"TItulo: 772/2 ' Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 267,60
- Dataparapagamento: 05/07/2013·Valortotal apagarR$351,15Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 267,60 - Juros: R$ 0,98 Elnolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 251479/2013 Sacado: SAMARA GERVIN ME Endereço: RUA:
ROBERID ZIEMANN, 521 - JARAGUA DO SUL-SC ' CEP: 89255-300 Ceden
te: RODOIL DISIRIB COMBUST lIDA Sacador. - Espécie: DM! - N' TItulo:
27/36 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 8.713,26 - Data para pagiunento:
05/07/2013-Valor total apagarR$R818,09Descrição dos valores: Valordo títu
lo: R$ 8,713,26 - Juros: R$ 29,04 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 251426/2013 Sacado: VIEIRA & ZATEliJ COM VISUAL tr

Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO, 2680 SL03 - JARAGUA ESQUERD
- JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89253- 100 Cedente: EUROWL C INFORMA
TICA lIDA ME Sacador. - Espécie: DM! - N" TItulo: 873 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 270,00 - Data para pagamento. 05/07/2013- Valor total
a pagar R$346,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 270,00 - Juros: R$
0,63 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$15,94

.

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto fuipublicado no jornal "OCor
reio do Povo': na data de 02/07/2013. Jaraguá do Sul (SC), 02 de julho de 2013,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Investimentos do Sesc
íNDICE PERíODO

Opresidente da Fecomércio, Bruno damental, ensino médio e educação SELlC 8,0% 29,MA10.2013

Breithaupt (foto abaixo), comuni- profissionalizante para jovens e adul- TR 0,000% 1.JUlHO.2013

CUB 1.289,50 JUlHO.2013
cou à diretoria da Câmara de Dirigentes tos, somente para comerciários ou de- BOVESPA ·0,48% l.JUlHO.2013

Lojistas a inauguração de uma escola e pendentes de trabalhadores do setor. NASDAQ +0,92% 1.JUlHO.2013

a instalação de uma clínica de de medi- Outro investimento é a ampliação AÇÕES PETR4 16,16 ·0,12%

.cina integrada junto à unidade do Sesc do atendimento clínico a partir de
VAlE5 27,28 +0,85%
BVMF3 12,85 +3,96%

em Jaraguá do Sul, alémda ampliação 2014, somando à odontologia espe- POUPANÇA 0,5000 2.JUlHO.2013
da estrutura do Senac para a oferta de cialidades como acupuntura, nutri- COMMODITIES
mais cursos nomunicípio. ção, quiropraxia, massoterapia e psi- PETRÓlEO - BRENT +0,87% US$103,400

A escola do Sesc representa in- cologia. O presidente da Fecomércio OURO 0,00% US$ 1253,800

vestimento superior a R$ 8 milhões, também falou sobre as expectativas CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
e deverá ser inaugurada ainda no se- do segmento para o segundo semes- DÓlAR COM. 2,2304 2,2314 -0,01%
gundo semestre de 2013; Oferecerá tre e ressaltou a forte presença do sis- DÓLAR TUR, 2,1900 2,3100 0,0%
inicialmente 450 vagas no ensino fun- tema Fecomércio em Jaraguá do Sul. EURO 2,9076 2,9091 +0,13%

LIBRA 3,3863 3,3892 ·0,22%
EDUARDO MONTECINO
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A empresa começou com serviços de jate
amento e pintura. Logo agregou serviços de
borracharia e também latoaria de automóveis.
O passo decisivo foi a 'venda de chapas de aço.
Com isso, crio-se a necessidade de realizar o cor
te das mesmas. E, nesse empenho, a Baumann
chegou ao zo anos com uma posição consolida
da nomercado. AS instalações têmmais de cinco
milmetros quadrados de área e conta com uma

equipe deIDO funcionários.ABaumann proces-
sa 600 toneladas de aço pormês.

'

A Feira da Malha do Portal Sho

pping completa 15 anos. Na quinta
feira, a partir das 8h30, o evento

será aberto com um café da manhã

para os clientes. Participam dessa
tradicional promoção 35 lojas. Elas
oferecerão a linha de vestuário com
descontos que. chegam até 50%. A
Feira será realizada entre os dia 4
até 20 de julho, das 9 às 10 hs. No

domingos, das 10 às 19 hs.

,Se vira no frango
Embalada pelo alto número de

seguidores em curto espaço detem

po, a fan page Amo Frango (face
book.com/amofrango) lançou hoje
a série de vídeos "Se vira no frango".
Corri receitas rápidas, em vídeos
de até cinco minutos, o programa
trará dicas de pratos descomplica
dos e será protagonizado pelo chef

Sérgio Souza Jr. No primeiro vídeo
da série, o chef Sérgio prepara uma
"Cestinha de Salpicão". Além dessa
receita, já estão programados novos
episódios com dicas de entradas' e

'pratos, como wrap de frango com

ricota, penne salteado com frango e

pinhões, arroz de frango na cerveja.

Organizações orgânicas
Amanhã, a partir das 19h, no Centro Empresarial, acontece o lançamento do

livro Oz-Organizações Orgânicas. O autor, Renan Carvalho, defende UIh tipo to
talmente diferente de organizações. Essa proposta será debatida durante fórum
com empresários. Imperdível para quem está aberto às novas concepções.

Jantar harmonizado
A Enoteca Decanter de Blumenau realiza no dia 8 de julho um jantar harmoni

zado com o diretor de exportação da vinícola chilena DeMartino, Cristian Castro. O
evento inicia às 20h no The Basement, pub localizado na Rua Paul Hering, 35, Cen-
0:0 de Blumenau, Os participantes serão recebidos com um Hermann Lírica Brut.

Marícultura PEDIDO DE LICENÇAAMBIENTAL
(Licença Ambiental de Instala.ção)A pesca continua sendo-uma atividade totalmen

te extrativista na maior parte do mundo. Em Santa

Catarina, com o apoio tecnológico da UFSC, o cultivo
de ostras e mexilhões é uma atividade consolidada e

permite um atendimento muito melhor à demanda,
com produtos frescos e de qualidade. Por causa des
te diferencial, a Epagri recebe delegações de outros

estados e países para conhecer a história da conso

lidação dessa atividade produtiva. No ano passado,
o setor gerou uma receita da ordem de R$ 53,03
milhões aos produtores catarinenses. Santa Catarina
é o maior produtor nacional de ostras, mexilhões e

vieiras, concentrando 90% da produção brasileira.

Fazendas marinhas
Administradora e Incorporadora ABN Ltda, pes
soa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ

10.827.527/0001-48.torna público que requereu à

Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (FUJA
MA) a Licença Ambiental de Instalação para a ati

vidade de Condomínio Residencial, localizada na

Rua 158 - João Franzner, esquina com a Rua 49
- Alberto Bortolini, no bairro São Luis. Foi determi

nado Relatório Ambiental Prévio.-

O Estado já contabiliza 837 fazendas de
maricultura, entre Palhoça e São Francisco do
Sul. No Brasil, apenas Santa Catarina tem seus

parquemarinhos ordenados e regularizados e a
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
e a Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária
e Extensão Rural de Santa Catarina), em parce
ria com oMinistério da Pesca e daAqüicultura.
Até o final de 2014 elas devem receber inves
timentos de R$ 3,14 milhões. Serão instaladas
.3.296 bóias sinalizadoras,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Café da manhã com informação
LUCIOSASSI

P1RIlMGçi.o Rede de postos Mime e

O Correio do Povo oferecem lanche; com
dlrelto ao jornal, ao preço de R$ 5,99

Débora Remor

Oomal O Correio do
Povo e a rede de postos

MimeiAgricopel prepara
ram urn café da manhã es

pecial para o mês' de julho.
A parceria traz para Jaraguá
do Sul, Guaramirim e Scbro
ederquatro opções delanche
e informações quentinhas
todos os dias, por urn preço
fixo especial deR$ 5,99.

O combo consiste em

urn café com leite ou suco,
mais dois pães de queijo ou

urn misto, e o jornal do dia.

.

"Trata-se de urna prática c0-
mercial inteligente, susten

tada em urna parceria sólida,
onde a associação de duas
marcas fortes e reconhecidas

possa agregar valor ao con

sumidor final", definiu o di-
- retor do jornal O Correio do
Povo, Nelson Pereira.

Já o coordenador de

marketing da rede de pos
tosMimeiAgricopel,Adria
no Trentini acredita que a

campanha vai agradar aos
frequentadores pela prati
cidade. "Essa nova.campa
nha vai ajudar a divulgar as
opções de café da manhã

que oferecemos nas unida

des, com o diferencial de
ter a informação", afirmou.
A campanha começa hoje
e se estende até o dia 31 de

julho, mas as promoções
podem se repetir em ou

tros meses; Outdoors e in- .

serções nas rádios também
estão programadas para di
vulgar a parceira.

Oferta é de um café
. com leite ou suco;,
mais dois pães de
queijo ou um misto,
e o jornal do dia.
__________.' A�JUDi Atendente Dlmara Campos Ferreira trabalha.há um ano no Mime e diz que o café é bem procurado

DJJMBrI�
8lumenau • Bal, Camboriú • jaraguá do Su!.

Joinville • Florianópolis' São José
*EXonernção de respOnsabilidade: o modelo KIa Ceratorecebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmente de veículos médios no 2012 Biazil Vehic;le Owneship Satisfation 5tudy da
j.D.Power. O estudo foi baseado emmais de 6.500 respostas de proprietálios que avaliaram 52 modelos de veículos de passeio no Brasil. Os resultadosdo estudo são baseados em experiências e percepções
de dientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas expeliêndas podem sofrer variações, Visite o site www.jdpoweldobrasil.com Fonte: ).0. Power and Associates MaisAlta Satisfação
Çeral doOiente para fabliGantes·de veículos de passeiO. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a POrtalia Inmetro n' 010/20.12.
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Defesa Civil quer
reforçar a cidade
ATENDIMEN110
Meta é ampliar
a quantidade de

unidades voluntárias
do, setor para ajudar
na prevenção

Débora Remar

Depois de duas sema

nas de chuvas inten

sas, a população de Ja

raguá do Sul se mobiliza

para prevenir enchentes e

capacitar voluntários para
atuar em caso de desastre.
Através dos Núcleos Co-
munitários de Defesa Civil ·ORISlJAR Primeiro encontro reuniu 20 voluntários para
(Nudec), a secretaria pre- apresentar as estruturas da Defesa Civil e Bombeiros

tende treinar 150 pessoas
e.já começou a realizar en
contros de orientação.

A mobiliiação começou
no sábado passado. Cer
ca de 20 voluntários esti
veram na Prefeitura para
ouvir palestras e conhecer
a estrutura da Defesa Civil
no município, Estado e no

Brasil, dos Bombeiros e de

grupos de resgate, como o

Gerar. "Esses núcleos são

o elo entre a Defesa Civil e dores, ainda assim muitos
as comunidades. Por isso, insistem em construir em
é importante orientar a po- áreas de risco, por exem
pulação, que é a primeira a plo", declarou a presidente
detectar os problemas da da associação de morado

região onde mora", disse res do Bairro Boa Vista,
o coordenador dos Nudec Cristiane Balduíno. "Du
e diretor d� Defesa Civil, rante as palestras, comecei
Maicon Leandro da Costa. a identificar os possíveis

"As tragédias de 2008 voluntários conforme os

e 2010 ainda estão bem vi- riscos de cada rua. Vamos
vas na memória dos mora-

. observar, planejar, delegar

OS COORDENADORES
DOMBDEe
!POR REGtÃO::

• Marcio Sthefani -

Centro e região
• Onésimo Sell-Ilha
da Figueira e região

• Ivo Formigari - Santa

Luzia e região
• laudir Dal Piaz - Barra

do Rio Cerro e região
• Paulo Floriani -

Nereu Ramos e região

·Informações sobre a

participação: 199
ou 2106,8209

Açãopolicial
PM flagra tráfico em Guaramirim e apreende 12 pessoas

Um homem de 23 anos

.foi preso na manhã de sá

bado, no Bairro Rio Bran

co, em Guaramirim, acu

sado de tráfico de drogas,
receptação de produtos
roubados, corrupção de
menores e posse ilegal de
arma. Além do suspeito, a
Polícia Militar apreendeu

outras onze pessoas, cinco
delas menores de idade.

O homem, apelidado de

Caburé, estava na mira das

polícias Civil oe Militar há
uma semana por causa de
denúncias sobre tráfico de

drogas e informações de que o

ele recebia produtos rouba
dos em troca do entorpecen-

teso Namanhã deste sábado,
ele foi flagrado quando saía
da: sua residência, às mar

gens da SC-108, com uma

motocicleta furtada.
Durante revista pessoal

e na casa do suspeito, foram
encontrados e apreendidos
ioo gramas dé maconha,
42g de crack, R$ 175 em

dinheiro, uma balança de

precisão, dois rádios comu

nicadores. Dois revólveres
calibre 32, municiados, tam
bém foram apreendidos, as
sim como celulares, relógios,
jóias e calçados por suspeita
de serem furtados. Ao todo
cinco- adolescentes e seis
adultos foram detidos.

B�pe
Capitão volta para Jaraguà

Com 15 anos de carreira
e passagens por Chapecó e

Florianópolis, o capitão João
Carlos Kuze volta a Jaraguá
do Sul depois de participar
da ForçaNacional e do Bata
lhão de Operações Especiais
(Bope). Kuze foi recebido na

tarde de ontem pelo coman
dante do 140 Batalhão daPo
lícia Militar José Gonçalves
da Silveira. Ele acumulará
as funções de comandante
da Ia Cia,

o

do Pelotão Tático

(Pl'T), do Canil Setorial e da
Guarnição deMotos.

Participação
Novos Conseg serão formados

Moradores dos bair
ros Amizade, Czerniewski,
Baependi e Centro se reú
nem amanhã, às 19h30, na
escola de idiomas Wizard,
na Rua Guilherme Weege,
para a formação da nova

diretoria do Conselho Co
munitário de o Segurança
(Conseg), Já para o Conseg

, da TIha da Figueira, que
abrange também os bairros
Boa Vista e Águas Claras, o

encontro estámarcado para
a quinta-feira, às 19h30,
no Colégio Lília Ayroso, na
Rua JoséTheodoro Ribeiro.
A presidente da Associação
dos Conseg, Karin Krause,
incentiva a participação de
todos os interessados com

a segurança do bairro, que
moram, estudam ou traba
lham na região, a integra-

o

rem os conselhos e fortale
cer a polícia comunitária.

t.otmg/l, Encaminhado a

Delegacia, ele pagou fiança
e vai responder pelo crime
de trânsito em liberdade.

O outro acidente com

poste ocorreu na SC-no,
no Rio Cerro II, pouco an

tes das 22h. O motorista
do veículo não se feriu, mas

.

o bairro ficou sem energia
elétrica. Com estes dois
casos sobem para quatro
ocorrências de choque em

poste em uma semana.

SANTA LU�IA Motorista do Fusca, com placas de

schroeder, estava alcoolizado e foi detido pela PM

Trânsito
Duas crianças ficam feridas após terem sido atropeladas 1rabalho

Na manhã de domingo, os Bombeiros chegaram ao Funcionário perde a perna
uma menina de sete. anos, local do acidente, por volta Um funcionário de uma anos, teve a perna direita

foi atropelada por um Pa- das 12h. A criança reclama- empresa de tinturaria têxtil prensada em uma máquina
lio e lançada por cima do va de dotes na cabeça e foi sofreu um acidente de tra- e acabou sofrendo a ampu
muro de uma residência, na levada ao Hospital Jaraguá balho no final da tarde de tação, por volta das 18h. Ele
Rua ExpedicionárioAlfredo para mais exames, O con- domingo, na Rua Domingos foi socorrido pelos Bombei
Behnke, no Bairro São Luis. dutor, de 65 anos, e um dos Sanson, no Baependi. De rosVoluntários e pelo Samu,
Apesar do susto, a vítima passageiros, de 28 anos, ti- acordo com informações dos que encaminhou a vítima ao
estava consciente quando' :.veram Iesõesleves, Bombeiros, Qhomem, deao , Hospital São José,

Dois casos de atropela
mento deixam duas crian

ças feridas em Jaraguá do
Sul neste final de semana.

Um Punto e uma bicicleta
se envolveram num acidente

por volta das 19h de sába
do, na Rua Waldemar Rau.
O ciclista, um menino de

oito anos, apresentava feri
mentos na face, na barriga
e suspeita de fratura numa

das pernas. Ele foi socorrido

pelos Bombeiros e encami

nhado, pelo Samu, para o

Hospital e Maternidade Ja

raguá. Omotorista do carro,
de 32 anos, não se feriu.

Ad.deDtes
Motoristas batem em poste

e prevenir", concluiu. Dois postes foram atin-
Um dos palestrantes gidos por veículos na noite

foi o coordenador regional deste sábado, �m Jaraguá
da Defesa Civil do Estado, do Sul. Num dos casos, o
Antônio Edval Pereira. Ele

o

motorista do Fusca, de 40
destacou a importância da anos, foi detido por estar
participação dos morado- alcoolizado. O veículo,
res. "Precisamos desenvol- com placas de Schroe
ver a percepção de risco der, bateu num poste da
dentro da comunidade, Rua Carlos Frederico Ra
principalmente na preven- mthun, no Bairro Santa

o ção dos danos", disse. Luzia, p�r volta das 20h.
O condutor fez o teste de

alcoolemia, que acusou
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Novidades nobasquete
feminino jaraguaense
BUSCA POR TALENTOS Entidade lança escolinhas de basquete, exclusivamente para as meninas

Lucas Pavin modalidade Jaraguá. do Sul.
A Associação foi fundada em

2006 e a cada ano vem forman
do novos talentos no esporte
dentro de quadra e, acima de

tudo, cidadãos fora dele. Além

disso, a modalidade contà com

o apoio da Fundação Municipal
de Esportes (FME) e patrocina
dores, entre eles O Correio do

. Povo.

Algumas novidades foram
anunciadas. Uma delas foi o

projeto encaminhado através
do deputado Carlos Chiodini,

ótimos e é necessário ter um

investimento maior'v disse o

presidente da FME Jean Leu

tprecht. Ele também garantiu
o início das obras do Ginásio
Arthur Muller, considerada a

'Casa do Basquete' jaraguaen
se, até o fim do mês, com tér
mino em seis meses.

Por fim, algumas atletas
tiveram um dia de modelo e

apresentaram os novos unifor
mes da modalidade. O modelo

principal tem a cor roxa e o re

serva branca.

intitulado "Lance Livre para o

Futuro". A proposta é contar

com uma verba de R$20 mil

para estimular ainda mais o

basquete feminino jaraguaen
se. A modalidade recebe ou

tros R$20 mil da FME. "Esse

sempre foi um compromisso
da nossa administração em

ajudar o esporte do municí

pio. Isso acontece' na prática
e o basquetebol feminino é
uma prova. Trabalhamos pra
ticamente com 100% de atle
tas da casa, os-resultados são

Ontem, a Associação Jara

guaense de Pais e Amigos
do Basquetebol apresentou o

painel da modalidade na cate

goria feminina, no auditório da
Arena Jaraguá. Estiveram pre
sentes no evento patrocinado
res, atletas, técnicos e diretoria
da entidade.

Conduzida pelo diretor de

marketing Dino Moreira, a

coletiva serviu para mostrar o

passado, presente e futuro. da

ROUPA NOVA Com o patrocínio de O Correio do Povo, garotas abrem mão do laranja e agora vestem as cores roxo e branco
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"
Precisamos de gente que tenha

vontade de fazer basquete,
porque quanto mais jogadoras
tivermos, melhor será qualidade
do esporte no município.
Julio Patriclo, técnico
de Jaraguá'tlo Sul e da

Seleção Brasileira

Renovação

Projeto Lance Livre
quermais garotas
o técnico Julio Patricia da equipe

local. e da Seleção Brasileira femini
na de basquete sub-rz apresentou o

projeto "Lance Livre para o Futuro".
Atualmente com dois pólos e preten
dendo chegar a cinco, o treinador dis
se que a ideia é atrair as meninas para
amodalidade.Mmuitas vezes a garota
acaba desistindo do pólo, porque nem
sempre os rapazes são tão acolhedo
res com elas", observou.

Além disso, Patricia revelou ii
necessidadde de contar com pessoas
envolvidas no projeto que tenham
vontade de fazer basquete. "Quan
to mais jogadoras tivermos, melhor
será qualidade do esporte no municí
pio. Todos vão ganhar", disse .

.

o principal objetivo do projeto é
a formação de atletas, para incre
mentar ainda mais a modalidade
na cidade, que já tem uma aceitação
muito grande. "Além disso, vamos
procurar buscar novos talentos para
as equipes de rendimento", finalizou
o presidente da Associação de Bas

quete, Giovane Schmauch.
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!
-_--.............._ Juventus

Derrota e empate na base
AI?, equipes de base do 1 no juvenil e perderam

Juventus retornaram do por 4 a 3 _nos juniores, em
Oeste catarinense com partidas válidas pela sex

um empate e uma derrota ta rodada do turno. Na
na bagagem. Enfrentando próxima rodada, o Juven
a Chapecoense, no Está- tus enfrenta o Guarani na
dio Municipal de Cordi- tarde de sexta-feira (5),

i lheira Alta, os Molequi- no EstádioRenato Silvei
nhos empataram por 1 a ra, em Palhoça.

BARRADOS Juniores do Sport Club Jaraguá (branco) acabaram derrotados em casa pelo Navegantes, por 2 a 1

TRÊS PONTOS Em casa, Juvenis golearam o Navegantes por 8 a
0, enquanto os Juniores sucumbiram por 2 a 1 diante do adversário

Lucas Pavin

A pós inúmeros t:ei�osrtdurante a pnmeira
metade do ano, _ o Sport
Club Jaraguá finalmente
deu a largada ao seu pro
jeto para a temporada. Co
mandados pelo técnico Ra
fael Rocha, o Leão do Vale
iniciou sua trajetória nas

categorias de base da Di
visão de Acesso com uma

vitória e uma derrota para
o Navegantes, em casa.

Na categoria juvenil,
os jaraguaenses aplicaram

.'

uma goleada maiúscula
em uma partida que con

tou com fatos inusitados.
O Navegantes enviou ape
nas nove atletas para o

jogo e sem tomar conheci
mento, os Leõezinhos ven
ceram por 8 a o. Destaque
para Alex, que anotou três
gols. Completaram a gole
ada Everton (2X), Matheus
(zx)« Rodrigo.

"Nosso time entrou

focado e sabendo o que
queria. Apesar da vanta

-

gem numérica, teve calma

para aproveitar as oportu-

nidades e se postou muito
bem tanto defensivamente
quanto ofensivamente",
avaliou o treinador.

Já nos juniores, o Ja

raguá não iniciou bem e

perdeu por 2 a 1. O gol de
honra foi anotado por Car
los Neto, mais conhecido
como Geléia, de pênalti.
"Os meninos têm qualida
de. Prova disto é que quase
todos fazem parte do elen
co principal. Acredito que
os problemas nesta parti
da foram três: a individu

alidade, jogadores desfo-

cados e um time comum

dentro de campo. Esta
derrota serve de lição para
não repetir estes erros nos
próximos jogos", disse o

presidente Valdemir da
Silva. "Não esperávamos
este resultado, pois essa é
a categoria que apostamos
as nossas fichas. Infeliz
mente, a equipe não ren

deu o esperado e pecamos
em momentos cruciais da

partida", finalizou Rocha.
Ambos os confrontos

foram realizados no Estádio
do Botafogo. Na próxima
rodada, os Leõezinhos en

frentam o Maga de Indaial,
no sábado (dia 6), nova

mente em casa.

Jogos da Juventude Catarinense
Fase regional Leste/Norte inicia hoje em,Pomerode

A cidade de Pomerode
sedia, de hoje (dia 2) até
sábado (6), a fase regional
Leste/Norte dos 13° Jogos
da Juventude Catarinense

(Olesc). O Vale do Itapocu
estará representado pelos
municípios deGuaramirim,

Jaraguá do Sul e Schroeder
na briga por três vagas por
modalidade na fase estadu
al da competição, agendada
para Caçador (31 de agosto
e 9 de setembro). No bas
quete masculino são oito

municípios atrás das vagas,

entre eles Guaramirim. O
futsal masculino contará
com onze equipes, sendo
Schroeder uma delas. No
futsal feminino, também
serão onze cidades, incluin
do Guaramirim. No hande
bol, são oito equipes de cada

naipe, com Jaraguá do Sul

representado em ambos. O
voleibolmasculino teráoito
times, entre eles Guarami
rim, que ao lado de Jaraguá
do Sul disputa também o

voleibol feminino, este com

doze equipes.

Futsal Sub-20

Mais um-triunfo noEstadual
Com uma promisso

ra 'fornada' de talentos,
o Jaraguá Futsal (CSM/
Pré-Fabricar/Mannes/
HLS/FME) venceu mais
um duelo no Campeonato
Catarinense Sub-zo. Desta
vez, a vitória foi contra o

Típso/Itajaí por 5 a 4, em

partida realizada no sába

do, no Ginásio do Sesi. Os

gols da equipe comandada
pelo técnico Augustinho
Ferrari, foram marcados

por Tarek, Taynan, Gui
lherme e Assis, duas vezes.

Jogos Escolares de SC

Quatro escolas se classificam
A fase regional Leste/

Norte dos Jogos Esco
lares de Santa Catarina

(Jesc), com faixa etária de
12 a 14 anos, disputada
em Rodeio, encerrou no

sábado. Os campeões de
cada modalidade garaI?-
tiram vaga na etapa esta

dual, que acontece de 24 a

27 de julho, em São Miguel
do Oeste. Nas modalidades
coletivas, classificaram-se

-

as escolas Bom Jesus (bas
quete masculino), Jangada
(basquete feminino), Evan
gélico (futsal masculino)

e Almirante Tamandaré
(handebol masculino). Nas
modalidades individuais, o
único a conseguir vaga foi
Welyngton Wiltusching,
do Jangada, no badmin
'ton. O futsal feminino (3°
com a escola São Pedro),
o handebol feminino (2°
com a escola Antonio

Ayroso), o voleibol mas

culino (3° com a escola
Giardini Lenzi), o voleibol
feminino (4° com a escola
Pedro Aleixo), além do tê
nis de mesa e do xadrez,
não conseguiram a vaga.

DIVULGAÇÃO

----eõezinhos estrearam
na Divisão de Acesso

CHEGOU LÁ Basquete masculino do Bom Jesus é
uma das equipes que avançaram à fase estadual
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Revelação do Galo deve ser outro atleta a deixar o país de forma precoce

Jovem Bernard
pode deixar o
Atlético-MG

Dono de parte dos direitos econômicos
do atleta, BIVI_G tem acordo comercial com o português Porto

presa ao banco BMG, prin-
cipal patrocinador atletica-

Um dos destaques de no e parceiro de longa data
. Felipão na campa-' dos brasileiros. A empresa

nha do Brasil na Copa das' . do ex-presidente do Galo,
Confederações, o meia Ber- Ricardo Guimarães, conta
nard se reapresentou nesta também' com um acordo

segunda-feira no Atlético- comercial de colaboração
MG, mas pode estar perto em diversas áreas com o

de deixar o clube. Porto. Em uma das cláu-
A revelação alvinegra sulas do contrato assinado

está cada vez mais próxima entre as partes é ressaltada
de se transferir para o Por- que "toda e qualquer nego
to. Desejado também pelo ciação envolvendo possí-'
Shakhtar Donetsk e pelo veis reforços para os por
Tottenham, o jogador de tugueses no Brasil tem de
20 anos tem uma fatia de passar pelo BMG".
seus direitos econômicos Mais recentemente, o

Lucas Pavin banco esteve ao lado do
time nas conversas para
a contratação do volan
te Fernando, ex-Grêmio,
porém, foi batido pelo
Shakhtar.
D presidente do Atlé

tico-MG, Alexandre Kalil,
possui boa relação com o

diretor-geral do Porto, An
tero Henrique, e já infor
mou que Bernard não dei
xará a equipe pormenos de
25 milhões de euros (R$ 71
milhões). O representante
dos europeus tenta reduzir
a pedida para 18 milhões

.

de euros (R$ 51 milhões).

Wimbledon

Mais uma
zebra

RafaelNadal, Roger Fe
derer, Victoria Azarenka,
Maria Sharapova e, agora,
SerenaWillians. Mais uma
vez a 'maldição' dos favori
tos voltou a atingir Wim
bledon. Ontem, a número
1 do mundo no ranking
daWfA acabou eliminada
pela -alemã Sabine Lisicki,
por 2 sets a 1, parciais de

6/2,1/6 e 6/4.

. Tênis

Brasileiro
eliminado'

Uma das favoritas para
ficar como título de Wim

bledon, a dupla formada

por Bruno Soares e o aus

tríaco Alexander Peya de

cepcionou e foi eliminada
na competição após a der
rota para o indiano Rohan

Bopanna e o francês Edou
ard Roger-Vasselin, em

quatro sets, com parciais
de 6/4, 4/6, 7/6 (7-5j e 6/2,
após 2h21, ontem.

Lutas

Adversário
confiante
A experiência e técnica

de Anderson Silva não in
timidam Chris Wéidman.
A uma semana da tão so

nhada chance de dispu
tar o título dos médios do
UFC, ô desafiante prome
teu não se intimidar diante
do campeão e garantiu: vai
andar para frente no oc

tógono e fazer com que o

brasileiro o respeite.

Clnndap m

Thiago Silva
no Barça?

,

Capitão do Brasil na

Copa das Confederações,
o zagueiro Thiago Silva

provou que está com mo

ral no futebol .mundial.
Neste domingo, 'após er

guer a taça do torneio da
Fifa, o defensor do Paris
Saint-Germain admitiu

que recebeu um convite
do treinador do Barcelo
na, Tito Vilanova, para jo
gar na equipe catalã.

Palmeiras

Atacanté
contratado

O Palmeiras oficiali
zou nesta segunda-feira a

contratação do atacante

Alan Kardec, de 24 anos.

O jogador, que pertence
ao Benfica, de Portugal, foi
aprovado nos exames mé
dicos realizados no último

domingo e firmou um vín
culo de' empréstimo com o

clube alviverde até o dia 30
de junho de 2014 .

Baye
Interesse em

.brasíleíro
Um dos grandes desta

ques da vitória da Seleção
Brasileira sobre a Espa
nha na Copa das Confede
rações, o zagueiro David
Luiz despertou o interes
se de Josep Guardiola.
Ontem, o diário 'Sport',
noticiou que o Bayern de

Munique, novo time de

'Pep', está interessado na

contratação do defensor
do Chelsea.

Felipão com grupo quase fechado
Após o título da Copa

das Confederações,' o téc
nico Luiz Felipe Scolari
diz que as portas não estão
fechadas para nenhum jo
gador, inclusive para Kaká

.

e Ronaldinho. Porém, deu
sinais, após a vitória con

tra a Espanha, que o título

pode sim ser o passaporte

para o Mundial de 2014.
"Trinta dias juntos fazem

que a gente conheça mui
to da personalidade dos
atletas, saber como cada
um pode ser usado. Todos

que estiveram aqui foram
analisados. Tenho mais
um ano para definir o time.
Não é porque ganhou' o tí-

tulo que vai estar na Copa,
mas 70% ou 80% da equi
pe a gente vai mantendo e

depois acrescentando uma

ou outra peça"; falou o trei
nador que também ressal
tou que nenhum atleta do

grupo tem lugar garantido
na competição mais impor
tante do futebolmundial.

RAFAEL RIBEIROICBF

Grupo campeão da Copa das Confederações ganha preferência ao Mundial
IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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História sobre os

bombeiros de
Jaraguá vira livro

"

MEMÓRIA Obra foi escrita por Paulo de Almeida

e teve apoio de um dos fundadores da corporação

Débora Remor

valorização da instituição e da SUÇl

história", informouAlmeida, escla
recendo que o empresário custeou
integralmente ii primeira edição.

da corporação.
.

"O seuBaumerfoi um dos funda-
o autor Paulo de Almeida co- . dores e ainda hoje é um ótimo con

meçou em 2008 uma pesquisa em selheiro da corporação", elogiou a

documentos históricos e artigos coordenadora administrativa Luiza
de jornal, e acrescentou imagens Helena Rosa. Para ela, o livro repre
ao livro. "Também entrevistei as senta um passo importante por con
pessoas que lutaram pela implan- tar a história oficial da entidade. "Ele
tação dos Bombeiros na cidade, traz particularidades de quem está
buscando namemória os detalhes envolvido, os momentos de constru
sobre a época e as dificuldades que ção da sede e também a inclusão de
eles enfrentaram", disse. Depois novas ações, como a escola de bom
do texto pronto, a batalha foi en- beiros mirins", disse Luiza, fazendo
contrar recursos para viabilizar a um convite à leitura. O livro pode ser
publicação. "Mais uma vez o Gerd encontrado na sede da corporação,
Edgar Baumer foi fundamental na. . na Rua Epitácio Pessoa.

Adia do bombeiro brasileiro,
celebrado hoje, foi a datá es

colhida para o lançamento do livro
"Bombeiros Voluritários de Jara

guá do Sul, uma história que não
deve ser apagada." A cerimônia
acontece na sede da corporação,
às 19h30. A obra traz fotos e de-

.

poimentos de pessoas que parti
ciparam da fundação da entidade,
em 1966, até os dias atuais. O livro
será vendido a R$ 20 e toda a ren

da: será revertida para melhorias

, TERÇA-FEIRA,:2 DE JULHO DE 2013

AJUOA
Livro da'

história dos
Bombeiros

.

Voluntários
é vendido
a R$ 20.

Dinheiro será
revertido à

corporação.
A obra teve
o apoio de

Edgar Baumer
(foto ao lado)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




