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Bem DlaIS que
SantaCat

·

a
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Antônio César da Silva assumiu a

presidência do Instituto Femusc
com a expectativa de" projetar

ainda mais o evento.
61' A �

Narua

Mobilização
Jaraguá do Sul semobiliza
hoje, a partir das 18h30, para
ummanifesto pelamelhoria
da qualidade do transporte
público. A concentração será
no pátio da Scar.

"

POR ACASO, PÃGINA10

Marisol 49 Anos.
Ia Felicidade

Nossa lnsplraçâo,

Segurança
Postes danificados

. pelosmotoristas
Doze estruturas de iluminação precisam
ser substituídas, em média, todos os meses,
na região de Jaraguá do Sul por causa de
acidentes de trânsito. PÁGINA 21

. -

Bananalama deve 'bater
recorde de pa:'lticipantes
CORUPÁ 'Considerado o maior encontro de trilheiros do mundo, sendo citado no Guinness Book,

evento inicia hoje �o Seminário Sagrado Coração de Jesus. A expectativa é receber 2,2 mil

motociclistas. Festa encerra domingo com o grande encontro de motos. PÁGINA 8

-,
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, PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Umprato de arroz
Alguns dias atrás recebi por e-mail de minha noiva

uma pequena história com uma bela mensagem.
Vou partilhar amesma com os leitores, com um peque
no toque adicional de minha parte.

Certo dia, João foi aocemitério para colocar flores
no túmulo de seu querido pai, e enquanto estava fazen
do sua oração, viu um senhor colocando um prato de
arroz na lápide ao lado. Então mostrando curiosidade

para com aquele gesto, se vira para o senhor e questio
na: "Desculpe-me, mas o senhor achamesmo que 0 seu

defunto virá comer o arroz"? Eis a resposta que João

teve: "Sim, geralmente na mesma hora em que o seu

vem cheirar as flores"!
Essa pequena história nos deixa a mensagem e lição

de que respeitar as opções dos outros "em qualquer as
pecto" é uma das maiores virtudes que cada um de nós
deve buscar ao longo da vida.É claro que cada pessoa
é única, irá agir e pensar de um modo único.'Por isso,
aprenda a desenvolver a belíssima arte de nunca julgar
os outros, e com isso aprenda a respeitar os diferentes
modos de agir e pensar que cada um possui.

Assim que acabei de ler a pequena história me lem-
. brei das belas palavras ditas pelo Mestre dos Mestres,

Jesus Cristo, e que estão escritas no Evangelho de São

Lucas, 6:37-38: "Não julguem e vocês não serão julga
dos. Não condenem e não serão condenados. Perdoem
e serão perdoados. Deem e será dado a vocês: uma boa

medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a

vocês. Pois a medida que usarem também será usada

para medir vocês".

Que tal você fazer uma pequena reflexão: "Como
e quais medidas estou usando para julgar meu próxi
mo?". A resposta é somente sua. E principalmente de

sejo que cada um dos leitores, busque perdoar o pró
ximo, para que possa ser: perdoado pelo seu próximo. '

COTIDIANO
Para participar. desta seção envie suasfotos e sugestões

,

paraG redacao@ocorreiodopavo.com.br

I!vcmto oclal
Círculo Italiano faz
jantar dançante

o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul realiza amanhã
a 23a Festa Italiana. O jantar dançante inicia às 19h30,
na Associação Vieirense. A cerimônia vai homenagear
as famílias Satler, Bortolini, Tecilla, Voltolini, Schio
chet, Floriani, Pavanello, Maífezzolli, Sevegnani, Za
pena, Demarchi, Moretti, Piazera, Berra, Pradi, Rubini,
Marcatto, Chiodini, Lázzaris, Piccoli, Campregher, Len
zi, Boga, Brugnago, Murara, Maser, Tomaselli, Bertoli,
Mengarda, Buzzarello, Pedri e Tomelim. O ingresso é

R$ 35 por pessoa. Informações 3370-8636.

de "idade", não viste o que fize

ram, por exemplo, com a Fátima
Bernardes? Ou você é ingênuo a'
ponto de crer que ela saiu por que
quis? É pôr isso que vivo aconse

lhando as minhas jovens amigas,
. façam o que fizerem na vida, que
pensem no Plano B, que se ajei
tem logo na vida, que poupem

dinheiro, pensem no futuro, o fu
turo das mulheres é logo alí...

Infelizmente, só competência
não segura mulheres no empre

go. Preciso dizer mais ou está
'bem entendido? Uma secretária

experiente, que saiba fazer de
tudo e goste do trabalho, devia
"eternizar-se" na empresa, mas

infelizmente não é assim.A quei
xosa no rádio não tinha razão, ela
tinha idade, e a idade tira as mu

lheres mais cedo do mercado ...

COMENTÁRIO

A idade delas...
'l"">dos nós vivemos a idade,
.1 todos. Alguns, não querendo
admitir a finitude, negam que se

importam com a idade, mentem.
Mentem deslavadamente. Mas �u

sei, é defesa. Não admitir a decre
pitude é uma forma de defender
se da monja implacável... Nem é
bom dizer o nome dela, todos a

conhecem desde o nascimento.
Vim até aqui, leitora, para di

zer que acabo de ouvir no rádio a

história de uma mulher aflita. E

quando digo que todos nós vive
mos a angústia da passa:gem do

tempo, preciso .dizer que "apa
rentemente" a vida é mais difícil

para as mulheres, estou falando
do sentir o peso da idade.Anoti
cia que ouvi dá bem uma dimen
são dos preconceitos não admi
tidos mas reais, tão reais quanto

lUIZ CARLOS PRATES

este papel diante dos seus olhos,
ou desta tela, é claro.

Uma mulher se queixava de
ter sido demitida aos 59 anos,
era' secretária-executiva de uma

grande empresa. Ela diz que 'não
houve motivos para a demissão,
que tinha todos os cursos de se

cretariado possível, que é fun
cionária dedicada, competente,
incansável no trabalho etc etc.

Será a idade, perguntou ela?
Claro que sim, minha amiga,

claro que sim. Não vamos longe,
as tevês não suportam mulheres

• Elas
Se a mulher não quiser ter encrencas futuras, não de-

pender da magreza, da beleza e do dinheiro de um babão,
que estudemuito, se especialize em algum trabalho, pou
pe dinheiro e tome-sebrilhante em alguma coisa, seja no
que for, brilhante. Assim, o "povo" não a verá apenas pela
idade, mas vai respeitá-la .pelo talento, pela boa 'cabeça,
pelo status, pela posição social das competências. É a úni

ca saída, todas as outras levam à "escravidão" a um boca

aberta... Desculpe, mas se falar doce nãome vão ouvir!

.' Japão
Como você sabe, andei pelo Japão com o emblema

do SBTjSC no peito, vi muito e vi' dificuldades femí-:

ninas. Em todos os lugares, as mulheres precisam dar

muitos "murros" para serem preservadas e respeitadas.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO N' 3228
10 - 33 - 53 - 69 - 70

DUPLA SENA
SORTEIO N' 1190
Primeiro Sorteio
03 - 16 - 27 - 39 - 45 - 49
Segundo Sorteio
02 - 13 - 23 - 26 - 41 - 48

Vi vagões especiais só para mulheres no metrô de Tó

quio, Por quê? Porque lá, como cá, os vagabundos im
potentes molestammulheres nos transportes coletivos.
Se dependesse de mim, adotaria hoje penas judiciais
de amputação de mãos e castração de certos bandidos.
Sem dó nem piedade, e muito menos revisão da pena.
Ferro nos abutres!

• Falta dizer
Por outro lado, 'nossos balconistas de, lojas por aqui

deveriam ir fazer treinamentos no Japão, iriam aprender
educação, cortesia, .gestos finos e boa vontade ao aten

der clientes. São incansáveis, os japoneses. Dá gosto ver
as reverências, as saudações, a disposição daquela gente
para atenderbem. Parece tudo "natural", émais que isso,
é culturahistórica; não se improvisa do dia para a noite.

- .

__ -...A •

O rompimento da principal adutora responsável pelo fornecimento
de água em Guaramirim causa transtorno para os moradores da

cidade desde terça-feira. Por causa do problema, a água chega
às moradias suja. Um leitor do Bairro Amizade ficou indignado
com a situação. Ele fotografou o estado com que a água chega
às torneiras. De acordo com presidente da Águas de Guaramirim,
Osni Romeu Denker, a previsão é que a situação seja resolvida

hoje. "Infelizmente tivemos esse problema e muitas reclamações.
Estamos resolvendo e peço a compreensão dos moradores", falou.

Diversão

Inscrições abertas
para Stammtisch

Estão abertas até o dia 14 de agos
to as inscrições para o Stammtisch de
Guaramírim. O evento é organizado
pela Prefeitura e Rotary Club do mu
nicípio e será realizado no dia 24 de

agosto, no terreno localizado próximo
ao Ginásio de Esportes Rodolfo Jahn.
A previsão é reunir 50 grupos de ami

gos. Os valores são: R$ 200 (aluguel
da barraca - 30 pessoas) e a compra
de no mínimo 50 litros de chope. O
preço varia de R$ 8,50 a R$ 10 o litro.

Informações: 3373-0793.
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Fale conosco

.EDITORIAl

Cidade quepreserva a
história é diferenciada
Depois de perder alguns prédios his

tóricos, como a antiga casa azul, que
era um imóvel que dava um diferencial à
área urbana da cidade, Guaramirim co

meça a se organizar para tentar salvar os
poucos bens que resgatam a história da ci
dade. Sem uma lei de tombamento, a qual
ajudaria a evitar a destruição desses pa
trimônios, a cidade perdeu ás referências
do passado. Aproveitando da inexistência
de uma regulamentação de preservação,
alguns donos dos imóveis antigos resol- .

veram colocar abaixo essas estruturas,
A falta de uma regularização sobre esses

imóveis possibilitou essa ação.
Màs se é para ser pensada uma lei de

tombamento, tem de priorizar. condições
para que as famílias donas das moradias
possam ter uma facilidade para investir
nas melhorias que garantem a preserva-

.

ção. Deve haver uma compensação para

'que a obrigação emmanter a propriedade
preservada seja facilitada.

"
Deve haver uma compensação para
manter a propriedade preservada.

Em Jaragná do Sul, há um fundo de

apoio para ajudar namanutenção das edi
ficações históricas. Apartir de um edital é

possível apresentar um projeto de revita

lização e ter acesso aos recursos para exe
cutar as benfeitorias necessárias.

Com a maioria das cidades se trans

formando em aglomerados urbanos

praticamente padronizados, aquelas que
souberem manter os patrimônios edifi
cados preservados terão sempre um dife
rencial cultural, turístico e arquitetônico
em relação às demais .

• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Patricia Moraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br
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..Os artiqos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� O Correio do Povo utiliza papel produzido a�artir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

CARLOS MURARA/DIVULGAÇÃO

PONTO DE DESCONFORTO
..

Leitor Carlos Murara flagra a situação do ponto de ônibus
localizado junto à BR-280, no Bairro Nereu Ramos, em Jaraguá
do Sul. "Há duas semanas está nessa situação. Tenho pena
das pessoas que esperam o ônibus. Será que nenhum carro da

administração pública passa nesse local", questionou.

Macarronada
Sábado da
Solidariedade

Os ingressos para a macarronada do
Sábado da Solidariedade estão à venda.
Eles estão sendo comercializados a R$
20 e podem ser adquiridos junto aos vo

luntários das seguintes entidades benefi
ciadas: Associação de Amigos do Autista, .

Mãos Fraternas, Sociedade Sem Câncer,
Comunidade Terapêutica Campos de
Luz e a Comunidade Terapêutica Vida
Nova. O valor é de R$ 20. Informações:
3373-0793·

OOR�ÃtJ
• O horário correto do atendimento das lojas
que participam da Feira da Malha, no Portal
Shopping, é de segunda a sábado, das 9 às
19 horas. Nos domingo é das 10 às 18 horas.

"
É inacreditável a falta
de percepção das

conseqüências
do que está
ocorrendo no

Brasil, onde a

intolerância
com os

políticos está
aumentando,
colocando

em risco até
mesmo a crença
na democracia.

Gilberto Dimenstein,
jornalista em artigo na

Folha de S.Paulo
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POLITICA

Comissão de Igualdade é criada
META Entidade deve propor políticas de conscientização e

combate ao preconceito através de programas federais

Carolina Veiga

Di instituída, pelo De
r ereto municipal nO

9-428/2013, a Comissão

para Organização de Políti
cas de Promoção da Igual
dade Racial, com o objetivo
de criar políticas públicas
quevisam a conscientização
e a diminuição do precon
ceito étnico. A comissão é
formada por nove mem
bros, entre representantes
da sociedade civil organiza
da e do poder Executivo e

dela nascerão a Coordena
doria e ó Conselho Munici

pal de Políticas de Promo

ção da Igualdade Racial.
De acordo com Francis

coAlves (PT); que represen
ta a .Prefeitura e íntegra o

Movimento de Consciência

'Negra do Vale do Itapocu
. (Moconevi), a comissão é
uma conquista para os afro
descendentes de Jaraguá do
Sul e trará benefícios para
toda a comunidade jaragua
ense. "Estamos orgulhosos
por oficializar a comissão

depois de 12 anos de traba-

lho com o Moconevi. Apar
tir dela, toda a comunidade
poderá aprender sobre a

cultura e a história dos afro
descendentes", afirmou.

Segundo ele, com a

criação do conselho, será
possível propor políticas
públicas direcionadas aos

afro-descendentes e de
combate ao preconceito,
buscando recursos junto
ao .governo federal para
executá-las. "O governo
federal disponibiliza uma

série de meios para que
a promoção da igualdade
racial seja realizada nos

mumcipios. Mas, para
captá-los, a sociedade ci
vil e os órgãos públicos
precisam estar organiza
dos", explica.

O grupo planeja ações
junto às escolas, à Secreta
ria de Saúde e àde Assis
tência Social e já realizou
três encontros. ,O próximo
deve ocorrer, segundo Al
ves, ainda nesta semana

e não há preocupação na

definição dos cargos de

presidência e diretoria.

Para a presidente do
Moconevi, Rosa de Mello,
a implementação de po
.líticas públicas para a

conscientização da comu

nidade sobre a igualdade
racial.é o caminho contra
a discriminação. "A discri

minação racial é um pre
conceito cultural, passado
de geração para geração,
e que se combate com co

nhecimento. As pessoas são
contra leis que beneficiam
os negros, como o sistema
de cotas, porque não têm
conhecimento sobre a his
tória dos afro-descenden
tes rio país", concluiu.

"
As pessoas são contra

leis que beneficiam os

negros, como o sistema

de cotas, porque não

têm conhecimento sobre

a história dos afro

descendentes no país.

Rosa de Mello,
presidente do MOCOhêVi

�púh1ioo
Ponto será integrado à folha

A partir de IOde agosto
a Prefeitura de Jaraguá do
Sul passará a controlaro ho
rário de entrada e saída dos
funcionários públicosmuni
cipaispormeio do ponto ele
trônico. O sistema será inte

grado à folha de pagamento
e com ele será possível efe
tuar desconto no salário dos
funcionários faltantes, por
exemplo. A medida foi for
malizada no último dia de

24 de junho e deve ser deta
lhada aos funcionários até o

dia 20 de julho.
A alteração, segundo a

chefe de gabinete da Pre

feitura, Fernanda Klitzke, é
.

uma das ferramentas neces
sárias para a implantação da
meritocracía dentro do fun
cionalismo público.."Para o

funcionário ter a progressão
."

funcional, a assiduidade,
por exemplo, é necessária",
explica. De acordo comKlit

zke, a unificação do sistema
de ponto digital com a fo
lha de pagamento foi urna
demanda levantada ainda
durante o período de tran

sição. "Hoje, as chefias assi
nam as folhas dos funcioná
rios quase um mês depois
da falta e isso gera discus
sões. Agora, com o sistema
automático e unificado, a

falta é diretamente debitada
do salário", afirmou.

As faltas com justifica
tivas médicas continuarão
sendo abonadas e os fun
cionários deverão apresen
tar os atestados médicos à
chefia imediata. Segundo

.

o secretário de Adminis

tração e Finanças, Sérgio

Kuchenbecker, a medida
irá beneficiar o funcionário
assíduo. "Além de padroni
zar à sistema e racionalizar
nossos mecanismos de con
trole de frequência, a inte
gração do sistema é justo
com aqueles' funcionários
que cumprem corretamente

o horário", concluiu.
Ficarão dispensados de

registrar eletronicamente
os horários de entrada e

saída os funcionários que
ocupam cargos de confian
ça, conforme prevê a Lei

Municipal n? 55/2006, os

estudantes, conforme Lei
n? ,3/93, e os funcionários
que trabalham com horá
rios diferenciados de aten

dimento 'ao munícipe ou

em carga horária reduzida

previamente acordada.

FABIO MOREIRA/ARQUIVO OCP

IGUALDADE Alves diz que este é o caminho para buscar projetos de conscientização

LÚCIOSASSI

IN'ttiGRÀÇÂ� .

Kuchenbecker: medida
beneficia dedicados

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFiCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípíos que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL'
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguã do Sul/SC

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

Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que L1NO MEURER, ti n°
139.596-SESPDC/SC, CPF n° 066.559.809-25, aposentado e sua mulher ISABEL
F.ERRAZZAMEURER, CI n° 541.309-5-SESP/SC, CPF n° 736.034.229-53, do lar,
brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vi

gência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 662-Pedro João Meurer

n° 1.191, bairro Tifa Monos, nesta cidade; REQUERERAM com base no art. 213,
inciso II, da Lei n° 6.015/73, com as modificações introduzidas pel� Lei n° 10.931,
de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel consistente ém um terreno

situado nesta cidade, na Rua 662-Pedro João Meurer, registrado sob n° 35.988,
às fls. 275, I:.ivro nO 3-R, a ser retificado conforme planta e memorial descritivos

arquivados neste Registro de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2° e 3° do
mencionado dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A

SEGUIR NOMINADOS para, querendo, se manifestarem, no prazo de 15 (quinze)
dias (a contar da presente publicação): CONFRONTANTES - WALTER ANTO
NIO PIMONT, ARLETE MARI�ELLI, JOSÉ MARINELLI, CARLOS MARINELLI,
IRACEMA MARINELLI, SONIA MARIA DO ROCIO MARINELLI, AGOSTINHO
SEBASTIÃO MARINELLI, ALBERTO MARINELLI, L1NO MARINELLI, LEAN
DRINA RAMOS MARINELLI, 'OTTILIA MARINELLI PIATKOWSKI e ALEXAN·
ORE MARINELLI, Rúa 662-Pedro João Meurer n° 901, Bairro Tila Monos, (CEP)
89.265-160, Jaraguá do Sul-SC; Se for o caso, a manifestação devera ser feita
na forma de impugnação fundamentada, dirigida ao endereço' deste Registro de

Imóveis (situado na Rua Barão do Rio Branco n° 414, Centro, na cidade de Jara

guá do Sul-SC, expediente das 09:00hs às 12:00hs e das '14:00hs às 18:00hs),
advertindo-se desde já que presumir-se-á a anuência do' confrontante que não

apresentar impugnação no prazo da notificação.
JARAGUÁ Dei SUL (SC), 27 de Junho de 2013.
AOFICIALA

ESTÁDO DE SANTA CATARINA
OFiCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípios que compõem a comarca: Jaraguã 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 Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul/SC, toma público pelo presente edital, que RUDI BUTIENDORFF,
CI n° 817.747-3-SESP/SC, CPF'n0436,423,499-00 e sua esposa ROVENA BUT

TENDORFF, 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 lrineu Franzen n° 881, Tifa Mar

tins, nesta cidade; requereram com base no art. 18 daLei 6.766/79, o REGISTRO
.

DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 633-lrineu Franzner e Rua 1256-Das

Palmeiras, bairro Tifa Martins, -perimetro ,urbano de Jaraguá do Sul/SC, abáixo
caracterizado, aprovado pelo Muncípio de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certi

dão n° 116/2012, expedida em 11/05/2012 e revalidada em 18/01/2013, Proc. n°
643/�013, assinando como responsável 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 3.782,00m', sendo constituído de 3 (três)
parcelas, sistema viário e remanescente.

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

Branco, n° 414, centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL (SC);
.

24 de Junho de 2013.
AOFICIALA
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HÁ,45 ANOS, PRESERVAR
Ê DA NOSSA NATUREZA.

200 milhões de litros de água' reuti Izodos por ono
�1t • .,lItS.t....-c....'_, Para a Malwee fazer moda com sustentabilidade não é apenas tendênch é um compromisso.
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marcas em instrumentos de preservqção dos recursosnoturols do planeta. Cuidar das pessoas e
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Um lar para as crianças
Nem bem se licenciou do cargo para

assumir a Secretaria de Assistên
cia Social, Natália Petry (PMDB) voltou
a usar a tribuna da Câmara na noite de
terça-feira. Dessa vez para defender o

projeto de construção de um abrigo para
menores no Bairro Jaraguá Esquerdo.
Nas últimas semanas, houve movimenta
ção da associação de moradores contra a

obra, tudo com participação do vereador
de oposição Jeferson Oliveira (PSD). O

argumento é de que a comUIÍidade não

quer perder a área de lazer. Natália ex

plicou que isso não vai acontecer e que o

parque deve ser utilizado também pelas

crianças do abrigo. São meninos e meni
nas de zero a 18 anos que enfrentam pro
blemas familiares, alguns foram violenta
dos, outros abandonados, e que precisam
de assistência do poder público. Ninguém
fala abertamente, mas a possibilidade
de preconceito velado contra as peque
nas vítimás infelizmente existe. "Estas
crianças não podem e. não devem viver
isoladas, para que não sejam também ne
gligenciadas pela sociedade, uma vez que
já foram dentro dos seus próprios lares",
discursou Natália na tribuna pedindo
sensibilidade aos-parlamentares.

Fazer desta uma questão política seria

uma grande irresponsabilidade mesmo .

para um novato vereador. A Promotoria
da Infância e Juventude já alertou o Exe
cutivo que o atual abrigo, que atende 26

crianças, está fora das normas. O acordo
é de que o novo lar será entregue até de-

.

zembro de 2014. O terreno no Jaraguá
Esquerdo não foi escolhido aleatoriamen
te, mas sim depois de um estudo do Ip
plan, levando em conta a proximidade de
escolas, postos de saúde e as dimensões.

Com a pressão dos vereadores, o go
verno ficou de avaliar uma nova área, mas
o maior compromisso neste caso deve ser
com as crianças que precisam de atenção.

DIVULGAÇÃO
-f'�
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Encontro co entidades ligadas ao .Cejas
Prefeito Dieter Janssen (PP) e secretários receberam ontem o� presidentes das entidades que compõem o Cejas, liderado

pela empresária Monika Hufennüsler. Pleitos da entidade, apresentados durante a campanha, foram discutidos, entre
eles a revisão do Plano Diretor, a ampliação da escola integral, a implantação de sistema de pronto-atendimento 24 horas
com médicos nos bairros, melhoria no tempo e nos critérios de análise de projetos e emissão de alvarás e apoio ao projeto
regional de destinação de resíduos sólidos urbanos. Outros avanços, até mesmo nas finanças, também foram listados:

Projeto da pista chega àCâmara
Foi protocolado na tarde de ontem projeto de lei que autoriza a.

.

Prefeitura de Jaraguá do Sul a utilizar R$ 2. 250 milhões na refor
ma da pista do atletismo, do Bairro São Luís. Deste valor, R$ 2 mi
lhões já foram depositados pelo governo federal em uma conta na
Caixa Econômica, e o restante é contrapartida do município. Uma
nova pista será construída, além de vestiários, banheiros, arqui
bancada e academia. A previsão é de que a obra seja entregue lem
março. Segundo o presidente da Fundação Municipal de Esportes,
Jean Leutprecht (PCdoB), outros R$ 2 milhões já estão liberados
pelaUnião, mas devem ser incluídos no Orçamento de 2014.

. Histórico de acusações
Apista de atletismo foi inaugurada em 2008, quando Jean Leu

tprechttambémpresidia aFME, mas atéhoje nunca foiutilizada. O
piso inapropriado acabou levantando suspeitas de irregularidades

.

na obra, que ainda é alvo de investigação. Jean vem desde então
tentando assegurar recursos para finalizar o projeto. No dia 28 de
dezembro do ano passado, o convênio foi firmado pelo prefeito em
exercício Irineu Pasold, ''Tive muita dor de cabeça, mas faz parte
do jogo. Oproblema não aconteceu só em Jaraguá, o piso não deu
certo emmuitosmunicípios, tanto que estamos recebendo recurso
federal para fazer a obra", comemora o presidente.

l{umIebn quermudança Rateio dasmultas
A proposta de transformar a Diretoria de

Trânsito em autarquia, revelada emprimeiramão
pela coluna, foi apresentada pelo chefe do órgão,
Rogério Luiz Kumlehn, aos vereadores, na terça
feira. Segundo ele, o objetivo é que a pasta tenha
mais autonomia para trabalhar. Um dos projetos,
orçado em R$ 1,2 milhão, é a implantação de um
sistema de controle de tráfego em tempo real .

Para financiar asmelhorias necessárias no trânsito, uma das propostas do dire
tor Rogério Kumlehn é alterar a divisão dos recursos arrecadados com as multas,
algo superior a R$ 4milhões por ano, Hoje, 50% domontante fica com a Prefeitura,
25% com a Polícia Militar e outros 25% com a Polícia Civil. Amudança prevê uma .

redução de 10% no repasse para cada instituição de segurança, que ficariam com

15% cada, aumentando a parte que cabe ao município em aproximadamente R$ J.

milhão. "Não dispomos de recursos para construirmais faixas elevadas pela cidade
e sobram recursos nos Fundos das polícias", alega o diretor que já comandou a PM.

..
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EIVI FOCO
Governador Raimundo

.

Colombo (PSD) deve vir a Jaraquá
na próxima semana. A expectativa é

de que anuncie investimentos
pelo Pacto por Santa Catarina.

• • •

Integrantes do Clie, deGuaramnm,
reclamam da ausência do secretário

. regional, Lia Tironi (PSDB), e da
gerente de Educação da SDR, Lorita
Karsten, no encontro que visava
debater a situação das escolas
estaduais em Guaramirim.

.. .. .

Promotor do Meio Ambiente,
Alexandre Schrnidt dos Santos,
instaurou inquérito para apurar
as causas da mortandade
de peixes no Rio Jaraquá,

Levantamento
Secretário de Habitação, Jaime Ávi

la (PT), lidera levantamento que deve
traçar a real necessidade de moradias
no município. Nesta semana, o prefeito
Lauro Frõhlich (PSD) assinou convênio
com a Caixa para construção de 500

� apartamentos populares.
'

Votação hoje
Projeto de lei que cria o Ficha

Limpa em Guaramirim deve entrar
na 'pauta de votação da Câmara esta
noite. Anteriormente, o texto havia
sido apresentado pelo vereador Char
les Longhi (PMDB), mas foi rejeitado
pelo jurídico sob a alegação de que
seria uma iniciativa que cabe expres
samente ao Executivo. Procurado pela
bancada governista, o prefeito Lauro
Frõhlich (PSD) assinou a proposta.
Presidente da Casa, Juares Lombardi
(DEM), já declarou apoio ao projeto.
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Ou vai ou racha
Ao informar o governo. federal sobre' a

disposição da Câmara dos Deputados de
adiar o plebiscito da reforma política, Henri
que Alves (PMDB-RN) foi alertado que, sem
a consulta, o Congresso seria pressionado a

votar projetos de iniciativa popular, como os
.

da OAB e do Movimento de Combate à Cor
rupção Eleitoral.

Juventude fiel <
As 13 estações da Via Sacra da Jornada

Mundial de Juventude e o palco que re

ceberá o Papa Francisco já estão ganhan
do forma nas praias de Copacabana e do
Leme, tradicionais pontos turístico do Rio
de Janeiro.

Mais um partido
Uma semana depois do pedido de regis

tro, a criação do Solidariedade virou alvo de
questionamento na Justiça Eleitoral. O úl
timo passo para tirar o partido do papel foi
dado no dia 24, quando o advogadoMarcílio
Duarte; que se apresenta como presidente
da nova sigla, deu entrada no pedido de re
gistro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
com as 500 'mil assinaturas de apoio exigi
das para fundar uma legenda. Nos bastido
res, a criação do Solidariedade é atribuída ao

deputado Paulinho da Força (SP), dirigente
da Força Sindical, hoje no PDT. Ele - que não
assume a fundação da legenda, mas admite
ter ajudado a captar apoio - se distanciou da
presidente Dilma Rousseff (PT), cujo gover
no o PDT apoia, e se aliou aos tucanos em
São Paulo.A criação da agremiação foi ques
tionada por um advogado do Rio Grande do
Norte. Segundo Marcílio, ele afirma que o

Solidariedade precisaria de uma sigla, como
PT ou PSDB, para ser registrado.

Maismédicos
e novos cursos

O programa Mais Médicos, uma das
medidas anunciadas pela presidente Dil
ma Rousseff para responder à pauta dos
protestos, será lançado na próxima se

gunda-feira. O discurso para acalmar ás
corporações médicas, contrárias à con

tratação de profissionais estrangeiros,
será que o governo vai priorizar os bra
sileiros. A ênfase será na abertura de 11

mil vagas degraduação e novos cursos de
medicina, além de 12 mil novas vagas de
residência. Dilma quer os profissionais
atuando nas periferias e no interior já em
outubro deste ano. Jaraguá é uma das ci
dades do país que pede a autorização do
MEC para ter um curso de medicina. A
negociação com a Católica de Santa Cata
rina está avançando.

Quanto privilégio!
Reportagem do jornal Folha de

São Paulo de ontem revela que opre
sidente 'da Câmara dos Deputados,
Henrique Eduardo Alves (PMDB
RN), usou um avião da Força Aérea
Brasileira para levar a noiva, paren
tes dela, enteados e um filho ao jogo
da Seleção Brasileira no Maracanã,
domingo. Um jato da FAB foi buscar
à turma em Natal, terra do deputa-

do. O decreto 4244/2002, que disci
plina o uso de aviões da FAB por au
toridades, diz que os jatos podem ser

requísitados quando houver "motivo
de segurança e emergência médica,
em viagens a serviço e deslocamen
tos para o local de residência perma
nente". Depois da polêmica, Alves
anunciou que irá reembolsar os co

fres públicos em R$ 9,7mil.

DIVULGAÇÃO
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vídeo no plenário
OdirNunes (PSD), vereador em Joinville, exibiu no ple

nário da Câmara, na noite de terça-feira, o vídeo onde Udo
Dõhler admite a possibilidade de pagamento de propina a

vereadores para aprovar a Lei de Ordenamento Territorial
(LOT). Odir afirma que entrará com ação na Justiça contra

'

a "pessoa física" Udo Dõhler, não contra o prefeito.

Guido, você me perdoe!
Mas a gente vai na feira
e o cenário é outro.

Todos reclamam da
alta dos preços e da

inflação. Se está tudo
bem, o que a gente
está fazendo aqui? O

governo está falando
uma cO,isa e o povo nas

ruas, falando outra!

Pedágio.
Deputado Esperidião Amin (PP) entrou com pedido

de liminar na Justiçá Federal pela revogação do reajuste
tarifário concedido pela ANTT à Auto Pista Litoral na
BR-101 em Santa Catarina. A petição reforça a ação
popular impetrada na Justiça' Federal de Florianópo
lis, motivada pela constatação de que as obrigações
contratuais não foram cumpridas pela concessionária.
Além disso, Amin lembra queo governo federal cancelou
todos os reajustes de pedágios.

(§il�lfIIfõl is:tiY\'Ylil:Fí\S'l"
Sê'lfrét4i'iôl."Qerál! d�·
Pfé!fili\!m5liil;, dby.á't't't'�
fêUnitõ' êóffi1 Gui�Ó'
M��e'9'a; mi'nl�tro\ cfál
Ê.6óriómia"teildÓ'a infiáçã6
como' pâtit'a1 p'ri'ndpal'

,;
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Ficha Limpa
O Senado aprovou, por unanimi

dade, o projeto que estende os efei
tQS da Lei da Ficha Limpa, a mesma
aprovada em .2012 em Jaraguá do
Sul.. aos servidores de cargos comis
sionados e de funções de confiança
nos três Poderes. De autoria do se

nador Pedro Taques (PDT-MT), a
.

proposta recebeu um adendo que
prevê a aplicação do mesmo critério
para investidura em cargo públi
co efetivo. A aprovação do projeto
é mais um item da agenda positiva
no Congresso como tentativa de dar
respostas às manifestações recentes
em todo o país. Agora, o texto segue
para apreciação da Câmara.

Royalties para
a educação

O Senado aprovou na manhã de
ontem a proposta que obriga a des
tinação de 75% dos royalties prove
nientes da exploração do petróleo

.. à Educação e os outros 25% para a

Saúde. ogoverno tentou até o último
momento retomar. a propósta origi-
"fiál de destínan'rooss dos recursos
â - Educação. M�s o Senado-pronto

.

veu alguns "consertos' na proposta
.

aprovada na semana passada pela
Câmara e que poderia causar rombo
de mais de R$ 200 bilhões nos próxi
mos anos. Agora, o texto ainda volta
rá à apreciação dos deputados. Pela
proposta aprovada no Senado; ficam
destinados 75% para a Educação e

25% para a Saúde dos royalties pro
venientes da exploração de petróleo
em contratos celebrados a partir de
3 de dezembro de 2012. Isso significa
que afetará contratos com explora

.

ção futura, dentro de dez anos, e não
contratos em vigor, como determina
va a proposta da Câmara.

Mensalão
doDEM'

A Justiça do Distrito Fe
deral' condenou o deputado
distrital Benedito Augusto
Domingos (PP) por improbi
dade administrativa. Ele terá
que devolver R$ 30 milhões
aos cofres públicos, por con
ta de sua participação no es

quema chamado de mensa

Ião do DEM, descoberto pela
operação Caixa de Pandora,
da Polícia Federal, em 2009.
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Umfestival
cada
abrangente

•

vez mais

COMANDO Instituto Femusc empossou nova

dlretorla e uma das 'prioridades é ampliar a

divulgação do evento nacionalmente

Bárbara Elice

OInStituto
'Femusc ganhou

nova diretoria na noite de
ontem. Em cerimônia rea

lizada no Centro Cultural,
o Festival de Música de Santa Catarina
teve a equipe de gestão renovada e a 9a
edição do evento lançada oficialmente.

, O maior festival-escola de música

erudita da América Latina já tem data

certa para acontecer: de 19 de janeiro a
IOde fevereiro de 2014. A presidência

Temos um evento que é único no

Brasil. E ele só �tingiu esse nível

de maturidade e importância
devido ao trabalho árduo de

muitos voluntários.

Antônlo César da Silva,
presidente do Instituto .Femusc

"

do instituto foi ocupada por Antônio

César da Silva, atual diretor de.marke
ting dá empresaWeg. A vice-presidên
cia administrativa e financeira continua'

nas mãos deMonika Hufenüssler Con
rads. Nas demais vice-presidências,
Paulo César Chiodini assume a área
de marketing; Udo Wagner a cultural
e'Raphael Rocha Lopes para assuntos

da comunidade. Na direção executiva,
permanece Fenísio Pires Júnior e, na

artística, omaestroAlexKlein. .

"Temos um evento que é único no

Brasil. E ele só. atingiu esse nível de
maturidade e importância devido ao

trabalho árduo de,muitos voluntários.
Por isso, estar à frente é muito impor
tante", afirma Antônio César da Silva.

Segundo o presidente, a equipe traba
lharei com novos direcionamentos, com

. a intenção de aprimorar a gestão do

Instituto. "Naturalmente, a cada ano,
o lado artístico e cultural tem evoluído

e trazido novidades. Agora, queremos
buscar novos apoiadores para tornar

o Femusc um produto não somente de
Santa Catarina, mas como referência

nacional", explica. Essa medida tem a

finalidade deproporcionar mais inde- .

pendência financeira ao evento e desta

que namídia nacional.

Após quatro anos no cargo, Paulo

César Chiodini trocou a presidência pelo
trabalho na área demarketing. No tem
po em que esteve à frente do Instituto

Femusc, Chiodini ajudou 'O festival a se

consolidar como um produto cultural

brasileiro. "Desde a primeira edição até
.

a atual aconteceu uma evolução muito

grande do festival.A cada ano que passa,
o Femusc se consolida em Jaraguá do

Sul, em Santa Catarina e no Brasil. Esse

é um festival brasileiro que recebe alunos
e professores de mais de 30 países e já se

tornou referênciamundial"; comenta.

EXPANSÃO Dlretorla dó Instituto Femusc, presidida por Antônio César da

Silva (E), quer elevar ainda mais a marca .do festival no País para solldlflcar o
.

evento como a princlpal referência ria difusão do aprendizado da música erudita

Matrículas para o festival iniciam em agosto
As inscrições para a 9a edição iniciam

no dia 15 de agosto, a partir das 12h, no site
femusc.com.br, O prazo segue até as 17h de
15 dê setembro. Além dos dados pessoais, o
aluno precisará disponibilizar o link de um
vídeo de, no míninro, três minutos com re

pertório de livre escolha. Amatrícula custa

R$ 440 e dá dir.eito a aulas, alimentação e

hospedagem. Para os candidatos ao progra
ma Intermediário, a recomendação é que as

inscrições sejam feitas nos primeiros dias,
pois a seleção ocorrepor ordem de chegada.

"Para os pianistas este deverá ser Um

grande evento. Atendendo à manifestação e

reivindicação de que os pianistas também de
veriam participar da mega-orquestra, serão
adicionados a ela 20 novospianos", surpreen
de Alex Klein. Com isso, o programa Avança-

do terá pianistas co-repetidores para alunos

de violino, viola, violoncelo e contrabaixo.
.

Os participantes dó ProMusc, progra
ma direcionado aos músicos profissionais,
receberão auxílio de R$ -SOO para subsidiar
a viagem e R$ 700 para hospedagem. De
acordo com o diretor artístico, essa iniciati
va visa diferenciar o projeto dos demais e dá
apoio aos profissionais que buscam especia
lizações no período de férias .

Ao todo, serão oferecidas 800 vagas.
São 60 para o ProMusc, 305 para o progra
ma Avançado, 201 para o Intermediário, 10
para os Seminários de Regência de Orques
tra, 24paraQuartetos de Cordas, cempara o

Femusckinho e cem para o Femusc Jovem.

Em 2013, o 8° Femusc acolheu mais de 50
mil participantes e promoveu'zôo atrações.

"
Para os

pianistas, o
Femusç de 2014

deverá ser um

grande evento.

Alex Klein,
diretor artís.ticoAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NÚMEROS HISTÓRICOS
DO FEMUSC
,250 mil pessoas éo público estimado desde 2006

,200 mil. horas/aula realizada
, 7.763 alunos inscritos

, 3.200 vagas oferecidas
, 377 cursos oferecidos
, 400 professores e artistas convidados

,40 países e 19 estados brasileiros representados
, 1.400 espetáculos gratuitos

.....•.....•...•.................•...... :
u .•.

8ª EDiÇÃO - 201!
'.1.300 inscrições
, 514 vagas oferecidas no festival-escola
, 800 participantes
, 60 cursos

, 74 professores
, 75 pessoas envolvidas na organização
• 28 países representados
, 19 Estados brasileiros representados
, 30 mil horas/aula
, 3 mil ensaios previstos

.,'
Desde a primeira
edição até a atual

aconteceu uma

evoluçãa muito

grande do ,festival.
A cada imo que

passa, o Femusc

se consolida em

Jaraguá do Sul,
. em Santa Catarina

e no Brasil.

Paulo Chiodini,
ex-presidente e

atual diretor de
marketing do
Instituto Femuse

"I· Nosso grande
desafio é, não

.sõ transformar

o Femusc numa

grande escola,
mas também numa

grande casa de

espetáculos e num

produto cultural

turístico para
o Brasil.

Fenfsio Pires
JÍinior, dlrétor
executivo do

Instituto Femusc .

I " 11111/

, 700 obras executadas
, 50,1 mil pessoas é o público
total em 2013

, Apresentações em Blurnenáu, Corupá,
Joinville, Pomerode, Timbó, Schroeder,
Guaramirim, São Francisco do Sul, São
Bento do Sul e Jaraguá do Sul

, R$ 2,1 milhões é o valor do investimento na

realização do. festival
, 450 empregos direto� e indiretos gerados
, R$ 6,9 milhões é a estimativa de

movimentação econômica no município

Convidados
especiais para
o evento de 2014

. Na lista das primeiras atra-
•
!

ções confirmadas está o pianista ri.
Ricardo Castro que, no 8° Fe

musc, foi uma das estrelas do Ievento. Na. próxima edição, ele
será o solista da noite de 25 de

janeiro e, acompanhado pela
Orquestra de Professores do Fe

musc, apresentará o 3° Concerto
de Serge Prokofiev. Recente

mente, Castro tomou-se o pri
meíro brasileiro eleito membro
honorário da Royal Philharmo
nic Society, de Londres.

Outros convidados anuncia
dos por Alex Klein são Richard
Roberts, spalla da Orquestra

. Sinfônica de Montreal e pro
fessor na McGill University;
Richard Beene, diretor da The
Colburn School, em Los Angeles
e Ole Bohn, violinista norueguês
e professor no Conservatório de.
Sydney, na AUstrália. "Ele ficou
tão encantado com o convite que
está pleiteando avinda de 10 a 15
alunos australianos para o Festi

val", diz Alex Klein. Na futura
. edição, a grade de professores
ganhará mais seis integrantes.

O retomo da Orquestra Re

sidente, formada pelo Núcleo de
Orquestra Sinfônica Juvenil da
Bahia (Neojiba), também terá

destaque em 2014. Cerca de 120

músicos baianos apresentaram
o "concerto para piano em sol

maior", ao lado do pianista fran- ,

c:��:�:::��i:U;::��.t'
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Dexterz eID Jaragua
Mais um investimento pesado do club The Way para

entreter o público de Jaraguá, Thiago Mattos confirmou
no sábado a contratação do trio Dexterz para apresenta
ção na casa dia 28 de setembro. Será a primeira vez que
Júlio Torres, Amon lima e Junior Lima dividirão palco
na cidade apresentando seu fantástico show de música
eletrônica. Mais informações serão divulgadas em breve.'
Por hora, os representantes da casa apenas restringem-se
a prometer que "essa vai ficar na história". Esperemos, en
tão, sem deixar de dar osparabéns pela iniciativa.

ERICDEUMA

Um salve ao estimado colega Zeca

Schmj,tz, aqui na foto curtinpo noite de
sexta-feira no SacramentufT(Pub

Bla:é�:HOusJé�ótàiD�.�i?'
- ..... -

Constantemente Citados aqui ná coluna ou no blog
pela qualidade de seus de seus trabalhos, Estúdio Fir
morama e Black House entram novamente em destaque
dado o lançamento de seus novos sites. As peças valem
acesso para apreciação ao artístico portfólío de ilustrações
e vídeos que essa galerade Jaraguá produz. Anotem, Bla
ckxlíouse.com e Firmorama.com são as URls.

DIf'GO JARSCHEL

Paolla Schenekemberg em clique especial
para a coluna, na pista do club TheWay

.'

. contato@poracaso.com

Ato pelo transporte público'
Novo chamado é feito para manifesto em Jaraguá do.

Sul, e o tema transporte público persiste. O evento será

logo mais, às 18h, requisitando que a Viação Canarinho
reveja tarifas, melhore a frota e amplie omapa de horários
e rotas, entre outros itens. A concentração será no pátio
da Scar, com saída às 18h30, passando pela Rua Epitá
cio Pessoa tendo o terminal urbano como destino. Dado o
horário e o roteiro, esseevento promete chamar atenção.

Comédia a caminho
Anotem ai que em agosto a Barbixas Cia. de Humor

retoma a Jaraguá, com seu espetáculo "Improvável". O
evento será dia 9 de agosto, na Scar, e já 'está com ingres
sos à venda. Mais informações no 3275 2477 .

. ERICDEuMA
I. f �f-í ' ,>ç

h J-t

o sorriso de Danielle Mello marcando

presença nos corredores da Patuá Music

ocp
www.ocponline.com.br

22h - Músícaao Vivo I Show com Prínéípio AtíV0 acústi,co.
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

..

''* 22h - Quinta Sertaneja r Show com Edio & Thiago / DJ
Diego Feller I Elas free até as Oh. Local: LondoM Pub 1
4730550065

Tightlacing
.' .

"O TightLacing, ou laço apertado, em tradução li-
vre, é o nome dado à técnica de usar o corset por lon

gos períodos com o objetivo de modificar a silhueta e

reduzir a cintura." Mais do que isso, pelas praticantes
o Thightlacing é considerado uma arte. A convite do

blog, a partir desta terça a jaraguaense Tyara Gaedtke
passou a publicar posts semanais explicando mais so-

•

bre o tema" acessem o PorAcaso.com para conferir,
está entre os destaques.
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Patrocinador·OficiaI

I
T�
�I�ir.io>
1Piit!;il��
���

-)RS 35,900.

Rodas de liga ·Ieve

Jaraguádo Sul: 47 3275-0808 Av.PrefeitoWaldema�Grubba,1346-Baependi Blumenau "Sal. Camboriú • jaraguá do Sul
joinville • Florlanópolts e

' São José

Quantidade de 5 unidades para cada. modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 30/06/13, Crédito sujeito a aprovação, Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o que ocorrer primeiro. para cobertura básica. Frete não incluso nos valores de RS 1.500 para o Kia Picanto, Fotosilustrativas,
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Hoje tem Oda &Amigos
Nesta quinta-feira, no Sam'bar, tem o me

lhor do pagode com o fera Od@ & Amigos, a.

partir das 20 horas. Imperdível!

_N(1o;�ai'StudiO
47 3370-0999

'3370-3242
..
'

Frango Congelado
MorganaKg
.l�'�tliilh,.

MAURICIO HERMANN

GENTE QUE FAZ Gerd Edgar Baumer,Werner Voigt, Erich Johann Schweinle
e Vicente Donini, terça-feira, nas comemorações do Dia do Bombeiro e

lançamento dó.Ilvro Bombeiros Voluntários de Jaraguá' do Sul
.

. Bomdia!
f;' __

.

Bom dia, urbe sorriso. Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho de 2013. Dia do Operador de Marke
ting. Com certeza essa galera está antenada, Afinal, eles adoram estar por dentro do que acontece
de melhor em·nossa sociedade. 'E vamos que-vamos à coluna, que será lida por mais de 30 mil

pessoas. Antes, aquela frase para você refletir: "Se você acabar com uma vida tediosa e miserável

porque voeê ouviu seus-pais, seus professores, seu padreou'àlgu.Ola pessoa na televisão, dizendo.
para você como conduzir a sua vida, então a culpa é só sua e você merece" (Frank Zappa).

"

DNULGA�O

Maionesefest,
Hoje à noite, parà celebrar os aniversários,

os amigos Osni Matheussi e Sérgio "Quei
jo" Silva, movimentam, no BCC, a famosa 3 a

Maionesefest.

Piada do mineirinho

Destaque
Sandra Regina Silva, a minha amiga ('Paço

ca", está linda. Sempre loira e mais sarada do

que nunca. Continue assim!

O velho fazendeiro do interior de'Mi
nas está em sua sala, proseando com um

amigo, quando ummenino passa corren
do por ali. Ele chama:

- Diproma, vai falar para sua avó
trazer um cafézinho aqui pra visita! E o

amigo estranha: '

.

- Mas que nome engraçado tem esse

menino! É seu parente?
.

- É meu neto! Eu chamo ele assim

porque mandei a minha fia estuda em

Beozonte e ela vorto com ele.

FÉRIAS A corupaense MagritWulff Siqueira,
feliz da vida, durante, rasante em Mônaco

Moa Gonçalves .

NAS RODAS

O emprssárlo Walter Jannsen
Neto, o Teco, aterrissa hoje
em Jaraguá. Além de muitas

reuniões e buslness, o
big shot vem ajudar a formatar

mesa concorrida na

34ª Garage, sábado.
.. .. ..

A Revista Nossa está um

luxo. O destaque desta edição
ficou para a matéria de capa
com a competente veterinária

Daniela Brecht.
.. .. ..

.

Quem também aterríza esta
semana depois de temporada
no Europa-é Gilmar Morettl e

Vera Triches.

De volta
.: Depois de uma temporada pe
las belas Cannes,Mônaco eRoma,
a vip Magrit Wulff e o maridão

empresário Jorandir Siqueira, o
grande Pixau, já estão de volta a

'

Corupá e seguem a agenda nor

malmente. A viagem fez bem em

todos os sentidos, principalmente
no que diz respeito a cultura e a

novas informações!

Novo futebol
O futebol brasileiro realmen

te- está dando um up grade em

sua estrutura. A demissão de
Vanderlei Luxemburgo do Grê
mio já é demonstração de gran
des mudanças. Tomara que não

pare por a:í. Né, não?

Pensando bem
"Muitas vezes o fator deter

minante de nossa vitória. não
será uma conquista e sim uma

renúncia" .

Anderson Noise Openhouse
Nem precisa consultar os Na noite de terça-feira, uma

universitários para saber que mesa very bacana foi formata
vai bombar, se é que você me

.

da na residência deste colunista.
entende. Dia 13 de julho sobe Aportaram por lá o empresário,
no palco da Patuá Music o top Nivan Corr-eia, diretor do grupo
DJ Anderson Noise, uma das

.
Correia, Charles Medeiros e ou

grandes atrações do Ro�k in Rio tros bacanas'da high joinvíllense.
2013. Agendem! Motivo? Comemoravam a vida!

Noite do Boteco

.
Os nomes vips de nos

sa terrinha têm· encontro
. marcado no próximo dia
11 de julho para uma noite
super especial na Apae de

Jaraguá do Sul. Vai rolar

homenagem para algumas
pessoas, cuja contribuição·
é essencial para o desenvol
vimento da importante ins
tituição. O convite deste co
lunista já está em destaque
na agenda. Será uma noite
pra lá de concorrida!

Pilotado pela família Vieira,
hoje, na Recreativa Marisol,
tem Noite do Boteco, encon-:
tro que vem recendo elogios
de quem gosta de boa música,
petiscos diferenciados e boa

companhia. De nada!

'Apae

Luan Santana
'Curta a fanpage de Moa GmÍ

çalves (http://migre.me/fiAWq)
e concorra todos os 'dias a um in-

.

gresso para o show que Luan San
tana faz dia 3 de agosto na Arena
Jaraguá.: A primeira ganhadora
do convite foi Frencieli Fraga.

Se existe um pecado contra a vida, eh;! consiste talvez
.

não tanto no desesperp de viver, como em desejar outra
vida e evitar o implacável esplendor desta vida.

.

Albert Camos .

.QUINTA,FEIRA.4 DE JULHO DE 2013

moagoncalvestg'netuno.com.br

Ouetal?' FLORADA
.

Floricultura
.�
-'l�

�e.�
�
�
�

��
3275-0393

.. O meu amigo Jonathan
Fischer recebe nesta quinta
feira todo 9�carinho e apreço
pela estreia de mais um

aniversário. Tim tim pra você.

.,. Nos dias 6 e Tde setembro
rola, no Parqué de Eventos, o
19º Encontro de Motogiro.

Olha que parceria
bacana de O Correio do
Povo e PostosMime. Você

adquire um Comba - um

.

café ou suco de laranja +
.

dois pãezinhos de queijo
oumisto - e leva na faixa
um jornal OCP. Imper
dível, né? Além de matar
a fome, o cliente fica super
informado. TECO TE

,. Sábado tem dose dupla na

Epic Concept Club, com os

sertanejos, Fernando Lima e

Thomas Riolle. Está aí uma
ótima dica para você reunir
a galera e curtir o fim de
semana.

Niverdo
Plácido

Hoje quem comemora idade
nova é o meu grande e querido
amigo, Plácido Rausis: Quem
tem o número do celular dele,
por favor, ligue! Ele. vai adorar

saber que foi lembrado. Para

béns, brother! O meu desejo é

que você e sua linda e feliz famí
lia sejam plenamente felizes.

,. Hoje, no London Pub; vai
rolar sertanejo dos bons
com a dupla Edio & T.hiago e,
mais a presença do Dj Diego
Feller. Boa pedida.

.. Agendou consulta?
Por favor, compareça!

• Com essa, fui!
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Tirinhas Sudoku

Piadas

Aluguel religioso
Um sujeito colocou um anúncio no jornal: "Alugo casas somente para

cristãos". No dia seguinte, apareceu um interessado. O dono das casas,
um caramuito mal educado, o atende:
- O que é que o senhor deseja?
- Eu quero alugar uma casa!
- Sei, sei! E qual o seu nome?
- David Rosembergl
- Não, não, não! Eu não alugo casa para judeus! Só para cristãos!
- Tá certo! Eu sou judeu, mas eu sou cristão...
- Que é isso, rapaz! Pensa que eu sou idiota? Não existe judeu cristão!
- Mas eu garanto pro senhor. Eu sou judeu e sou cristão!
- Ah, é! Então eu vou fazer um teste. Vamos ver se você é cristão

mesmo! O que é que tem dentro da Igreja Católica?
- A sacristia.
- O que mais?
- Tem o altar, o confessionário...
- Muito bem, então responda: Jesus éfilho de quem?
- De José eMaria.;

_

. .
_

- E onde nasceu Jesus?
= Bm Beléml.
- Eu sei que foi em Belém! Eu tô falando do local, a casa!
- Não era uma çasa! Era uma manjedoura...

.

- E por que, numa manjedoura?
- Porque naquelaépoca.já existia um.ruim, que nem você, que não,

.

-alugava casa par�judeu:f_:. c".... _: .:
�'.

-

_

. ,

Cinema
JARAGÜÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Guerra MundialZ - Ação - Legendado - Censura: 14 anos - Diariamente'

-14h20, 16b40, 19h,21h20
ARCOPLEX 2
• UniversidadeMonsíros - Anim�ção .- Dublaoo- 1 '07 min - Diariamêr:it� -

.

14h, 16h10, 18h20,20h30
ARCOPLEX 3
• Todo Mundo em Pânico 5 - Comédia - Legendado - Censura: 14 anos -

Diariamente - 14h1 0, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30

JOINVILLE
.• GNCGARTEN
• Guerra Mundial Z _ 14:00, 19:00 - 3D - DUB - Fantasia
• Guerra Mundial Z - 16:30, 21 :30 - 3D _ LEG - Ficção .

• Depois da Terra - 21 :50 _ LEG - Ficção
• Universidade Monstros -13:10,15:20,17:30,19:40 - DUB - Animação
• Minha Mãe é Uma Peça _ o Filme - 13:45, 15:45, 17:45, 19:50, 21 :40 - NAC _ Comédia

• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 13:20, 18:00, 20:00 _ DUB - Comédia
• Velozes e 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 _ 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 _ NAC _ Comédia
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 22:00 - LEG _ Comédia
• Todo Mundo em Pânico 5 _ 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21 :20 _ LEG - Comédia

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.

Q
IftI
.(>1
=

õ
cn

Palavras; Cruzadas

QUINTA-FEIRA, 4 DEJULHO DE 2013

Fontes: Epallri e Tempo Ag"",

Quinta-feira com
sol entre nuvens
Nevoeiros ao amanhecer e

sol entre nuvens em se no
decorrer do dia. Temperatura
em pequena elevação. Vento
de nordeste.a noroeste, fraco a

moderado com rajadas.

-

��
Ensolarado

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região A�ANHÃ �MIN: 13°C
MÁX: 23°C Parcialmente

Nublado

� f'<'-

S4BADO
Instável

MIN: 14°C
MÁX: 25°C

Nublado

LUAS r
NOVA 8/7 Chuvoso

16/7 DQMINGO
CHEIA 22/7 MIN: 14°C

MÁX: 21°C
•

MINGUANTE 29/7 Trovoada
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HORIZONTAIS

1. AS iniciais da cantora Costa / (Ingl.) Em informática,
cópia de um arquivo que se reserva para um caso de

perda (lo original
2. A namorada do Chico Bento, nas histórias em qua

drinhos
3. Fuga, escapada /0 centro' do ... trovão .

4.'paila uma das'oivisões dos.tabUleiros de xadfez e de
dafua I O fio que'nasce de um folículO

.

'I

5.Jmp(lsto Sobre Serviços I (Infonm�):Caracteres desti

naõo a;garantir a segurança; em detetrriínados progr.a
mas ou conta. bancéna

6. Eilv01vet com os braços ou com asrnãos .

-

7. Certificado pela autoridade pública ou por uma autori-

dade càmpetente ,

.

8. Perder o viço ou a frescura' (ftõres, folhas ou plantas)
9, Pão-duro! Antiga embarcação de grande porte
10. Mai1if�stação de bom numor j Ausência de quanti

dade .

11. Abreviatura de cruzeiro / Que está no meio ou aproxi-
madamente pela metade, mês, ano etc. 10

12. TOGa-di�tos
.

13. Liga metálica para talheres / O frâncio.

2

. 3,

5'

fi

7

8

9

.

11

VERTICAIS
12

1. D país mais ao sul da península balcânica / A 'coreó-
"

.grafa e bailarina Haydée, uma das melhores do país 13

2. O político Mário (1930-2001), ex-governador de São
Paulo (Perceber um som

3. Árvore nativa do Brasil, de casca com propriedades
medicinais, madeira nobre e flor.es aromáticas, ama
reladas, usada em perfumaria / Vice-Presidente

4. IJma maneira carinhosa de chamar a mãe da mãe da
. mãe / Processo de impressão ·em duas cores sobre

postas para obtenção de novos tons

5. Estrela de pequeno volume e luminosidade relativa

mente fraca / Enxadinha para mondagem / Abreviatura
de et cetera

6. Estabelecimento em que se servem bebidas e petiscos
/ A cantora Leão (1942-1989), musa da bossa-nova

7. Automóvel fabricado pela Ford / Que se humanou

8. Oriffcio onde se adapta a espoleta, nas armas de fogo
/ O ditador alemão, nascido na Áustria, Hitler (1889-
1945)

9. Prover de habitantes / Fonte de rádio de origem cós

mica, de' aparência estelar, que emite ondas de rádio

mais intensas que as galáxias.

2 345 6 7 8 9

-lembre�se

���
dl�
fntd�
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Novelas

• FLOR DO CARIBE· GLOBO· 18H
Ester enfrenta Alberto e diz ao ex-marido que espera que

Dionísio não.saia impune pelo fez contra sua farnilia, Zuleika

diz a Guiomar que Doralice sumiu. Juliano cuida de William e

diz ao irmão que Doralice teve que viajar para ficar com um

parente doente. Bibiana desconfia que Marizé esconde algo
da famnia, e comenta com Donato sobre a tristeza da filha.

Taís rompe com Mantovani. Samuca planeja um encontro de

Cassiano com Ester. O menino finge que está gripado e pede a
Alberto que Ester leve seu xarope até a casa do avô. Cassiano

beija Ester. Dionísio avisa a Alberto que ele precisa calar Sa

muel definitivamente. Alberto vai até a casa deSamuel e avisa

que Dionísio quer falar com ele.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Bárbara tenta convencerAmora a se afastar de Bento.

Lara descobre onde Maurício está hospedado. Filipinho cum

primenta Irene. Odila conta a Plínio o que sabe sobre Fabi

nho. Lili e os vizinhos preparam a festa de Lucinda no Cantaí.

Wilson conta para Damáris que vai se casar com Charlene.

Charlene discute com Wilson por causa de Pedrinho. Lucindo

se emociona com a homenagem dos amigos. Lara beija Mau

rício. Bento tenta ajudar Charlene com Wilson, mas leva um

fora. Socorro fica chocada com as fotos que vê de Amora na

internet e tenta falar com ela. Bento consola Malu. Lili conta

para Verônica que Érico tem uma notícia para dar a ela. Plínio

fica atormentado com uma ligação de Fabinho. Filipinho se

despede de Irene ao sair da boate.

• AMORÀVIDA· GLOBO· 21H
No capítulo 040, quinta-feira, 04 de julho - Paloma teme

estai fazendo mau juízo de Bruno. Bruno garante a Ordália

que contará a Paloma que Paulinha não é sua filha biológica.
Michel vai para o apartamento de Patrícia. Joana conta a Per

séfone que acredita que Glauce tenha cometido um grave erro

no hospital. Raquel fica impressionada com a arrumação do

Após briga com Ester, Dionísio passa mal e é levado para o hospital
Dionísio (Sérgio Mamberti) não está nada bem depois

da revelação de Ester (Grazi Massafera) de que sua família

foi uma das vítimas do velho Albuquerque durante a guerra.

O empresário começa a passar mal em seu escritório e, sem

forças para gritar, liga paraAlberto (Igor Rickli) pedindo so-

apartamento de Laerte. Félix fica furioso com a possibilidade

de perder o hospital para Paulinha. Nicole se assusta ao ver

seus cabelos no travesseiro. Leila conta seu plano para Félix,

que promete ajudá-Ia. Jonathan diz ao pai que quer ser arqui
teto. Laerte informa Eron e Niko que encontrou uma doadora

para ser a mãe de seu filho. Michel garante a Patrícia que não

quer compromisso com ela. Félix afirma que transformará Jo

nathan em médico. Valdirene fala para Carlito que não pode
ficar com ele. Atnio lembra de Márcia.

• CARROSSEL - SBT . 20H30
As crianças se reúnem na casa abandonada e come

çam a colocar em prática o plano de fazer com que a profes
sora Helena dê aula para o quarto ano. Olívia recebe a pri
meira mensagem subliminar que diz: "Estatísticas apontam

que alunos do ensino fundamental progridem mais quando

seguem com a mesma professora nos anos seguintes". A

diretora fica inconformada e rasga a correspondência. Má

rio e Daniel tentam cumprir a outra parte do plano na flori

cultura, mas Rabito entra no local, rouba uma flor e foge.

Jorge está triste e entediado em casa, Rosana se preocupa

como filho e fala para garoto ir brincar. O riquinho diz à

mãe que não tem amigos. Ela lembra o filho de seus outros

amigos ricos, mas nenhum deles quer brincar com Jorge.

• DONAXEPA - RECORD - 22H
Pérola briga com Tairone e se aproxima dos bandidos

que detém François para entregar o dinheiro, enquanto .

Rosália tira fotos a distância. Atormentado com éjs lem

branças do passado, Robério não consegue tocar o violão

e decide conversar com Geni, mas estranha ao vê-Ia as

sustada diante dos fantoches da filha. Dorivaldo consola

Xepa, enquanto Matilda questiona a presença de policiais.

à paisana pela Vila. A feirante teme perder sua casano lei

lão e seus amigos tentam acalmá-Ia. Rick enfrenta Édison
e Benito força o mau caráter a assumir a responsabilidade

pela confusão na faculdade. Graxinha revela o segredo de

Robério a Dafne, que exige ser a mulher berrante. Isabela

pede que Feliciano proteja a Vila dos construtores, deixan

do o deputado constrangido.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Pofocas
Sabrina contratamulher

deMarcioGarcia, que
é nutricionista

Sabrina Sato é a mais nova paciente de

Andrea Santa Rosa, mulher de Márcio Gar

cia e nutricionista badalada entre os ricos e

famosos. A ideia é que Sabrina fique com o

corpo "rasgado" até o Carnaval. A musa do

Pânico na Band é rainha de bateria da Unidos

deVila Isabel, no Rio e da Gaviões da Fiel, em

São Paulo e sempre arrasa na avenida mos

trando toda sua boa forma.

Mário Frias é

dispensado daRedeTV!
Mário Frias não está mais no elenco de

apresentadores da RedeTV!. A emissora não

comprou o direito de exibição da sexta tem

porada do programa O Último Passageiro,
. dispensando o apresentador e a equipe de

produção. Segundo a assessoria de imprensa
da RedeTV!, a quinta temporada da atração
já está gravada e continuará a ser exibida aos

domingos, às 19h. Exibido desde 2010, O Úl
timo Passageiro é uma competição entre três
escolas, onde os estudantes do ensino médio

disputam uma viagem de formatura para um

destino paradisíaco.

corro. O playboy só percebe que a coisa é séria quando Dio
nísio grita de dor e desmaia. Alberto irrompe no escritório e

encontra o avô imóvel na cedeira de rodas. Desesperado, ele
tenta reanimá-lo e, sem conseguir, manda Guiomar (Claudia

Netto) chamar uma ambulância.

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

,

As tarefas rotineiras e as obri

gações domésticas vão incomodar
mais do que o habitual. Aproveite
.0 trânsito da Lua para comunicar

suas emoções ou pensamentos.
Há uma certa inconstância na área
afetiva e dúvidas podem invadir

seu coração. Cor: tons escuros.

1.7buro
.

20/4 a 20/5 - Terra

�-,. . Algumas situações podem fu-

.gir ao seu controle agora. Entre

tanto, isso pode ser importante
para deixar você mais consciente

de suas limitações. No campo afe
tivo, talvez seja, preciso lidar com
um sentimento de perda ou o de

sejo de ficar só, Cor: marrom.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Não se envolva nos problémas
financeiros dos outros ou você cor

rerá o risco de ficar no vermelho.

Há possibilidade de fazer uma

avaliação equivocada dos seus

sentimentos ou dos sentimentos

alheios e com isso se deparar com
.

uma frustração. Cor: tons claros.

Câncer
21/6 a21/7 -Água

Você pode se ver diante de

um dilema, pois há um conflito

que envolve a sua carreira e seus

anseios pessoais. Imprevistos po
dem obrigar você a alterar os seus
planos de última hora. É preciso
reagir ao desencanto no campo

sentimental! Cor: azul-claro.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Cuidado comum possível con
tratempo. Se algo não acontecer

do jeito que você planejou; não
desanime tão· facilmente. O clima

é de instabilidade no campo afeti

vo. Uma avaliação equivocada dos
seus sentimentos pode gerar uma
decepção.Cor: amarelo.

Virgem
23/8 a 22/9 - Thrra

Talvez seja hora de selecionar

melhor suas amizades e as pessoas
com as quais convive, Não convém
ficar na dependência de terceiros.

A Lua revela que você não vai se

contentar com pouco, mas baixe

expectativas no amor: seja mais'

realista! Cor: tonspastel.
.

Não há nadamais duto

que a suavidadeda indiferença.
1uanMóntáívo

Libra
23/9 a 22/1O-Ar

Suas necessidades afetivas

podem bater de frente com os in

teresses profissionais. Tenha cui

dado com o clima de competição
no trabalho: você pode se destacar

por seu conhecimento. No campo

afetivo, o clima andàmuito frágil:
tenha cuidado! Cor: amarelo.

Escorpião
23/1O;21/ll -Água

As coisas não vão acontecer

exatamente do jeito que você pla
nejou:mostrejogo de cintura!Não .

deixe que o seu individualismo ou

a sua ansiedade coloque tudo a

perder. No amor, tenha cautela ao
avaliar seus sentimentos ou os do

seu amado. Cor: tons escuros.

Sagitário
22/11 a 21/12 - Fogo

Não brinque com a sorte nesta

quinta-feira, mas procure manter

o seu humor diante de um proble
ma. A Lua deixa você mais sensí

vel às necessidades dos outros. A

dois, para ser feliz será preciso se

desprender de velhas mágoas e

ressentimentos. Cor:marrom.

Capricórnio
.22/12a20/1- Terra

Há sinal de tensão entre as

suas prioridades e os interesses

dos outros. Tenha cuidado com o

clima de tensão em família. Não

espere muito no campo afetivo,
pois Lua e Netuno podem confun

dir sentimentos. Evite tomar uma

decisão importante, Cor: branco.

Aquário
21/1a18/2-Ar

Você estará mais,inclinado(a)
a quebrar regras do que a cumpri
las, por isso manter a disciplina
será o seu maior desafio. A Lua

favorece a criatividade e as pro
fissões prazerosas. No amor, não

convém brincar com os sentimen

tos dos outros. Cor: vinho.

Peixes
19/2 a 19/3 - Thrra'

Não se arrisque nos negócios
nem se envolva com especulações;
Há uma predisposição a gastar
com supérfluos, por isso controle
seus impulsos. O ambiente do
méstico vai estar movimentado.

No amor, convém tercuidado com

a inconstância. Cor: tonspastel.
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Xiii, e agora, Julimar?
Quando o despertador tocou, Bia deu .umcaloroso abraço e um apaixonado beijo
em Julimar. Este, por sua vez, estava com
frio, com preguiça, cansado, sem vontade
de cantar uma bela canção e não retribuiu
o carinho como deveria. Mas, tudo bem,
Bia estava com um ótimo humor naquela
manhã, não valia a pena reclamar. Julimar
estava cansado e ela entendia.
Para o café da manhã, Bia comprou uma
cuca de uva e nata, umas broas e uma geleia
especial. Colocou o leite na sua leiteira de

prata e arrumou a mesa cheia de mimos.
. Julimar, por sua vez, cortou-se fazendo a

barba e demorou um pouco mais pata se

aprontar. Quando deu por si, viu que estava

prestes a se atrasar. Engoliu um pedaço de

pão, com um gole de café e saiu às pressas.
Bia nem teve tempo de reclamar, pois o
marido saiu como um foguete.
:Às onze da manhã, Bia ligou para Julimar
convidando-o para almoçar com ela, pois
ela estava com vontade de ir naquele
restaurante que eles não iam há tanto

tempo. o.marido, por sua vez, disse que
teria que almoçar com um cliente e, se ela

quisesse ir junto, tudo bem, porém, seria
tedioso, pois eles falariam sobre negócios.
Bia disse que tudo bem, poderia, quem sabe,

. jantar em algum lugar:
No final da tarde, Biá mandou um torpedo
para. o marido, convidando-o para jantar.

<'

Ele, por sua vez, desconfiou que Bia tivesse
feito alguma burrada, por que estava
estranhamente carinhosa naquele dia.
Julimar respondeu o SMS dizendo. qu�., .

poderiam jantar mais tarde, depois do
futebol. Pois, quinta é dia de bater uma
bolinha e ninguém pode faltar, senão o time

J

desfalca. Bia não retornou a mensagem,
fazendo Julimar acreditar que ela havia
aceitado.

Enquanto Julimar corriameio
desengonçado, com aquela barriga saliente
pelo campo de grama sintética, Bia ligava
uma, duas, trêsvezes para o marido. 'Ele
nem percebeu as ligações, pois o celular
tinha ficado na mochila de Julimar, dentro
do vestiário.
Como ninguém é de ferro, ao acabar o
jogo, Julimar sentou-se com os amigos

para tomar uma cervejinha, antesde ir ao
vestiário tomar um banho e ir para casa.

Antes que pudesse ver algumas das ligações
e mensagens que Bia ha.via enviado.
Como ele tinha gasto algumas calorias, uma
cervejinha e UJ,11amendoim não fariam mal.

E, também, ele estava precisando bater um
papo com os amigos, descontrair.
- Então, Almeida? Como estão as coisas no
seu setor?
- Meio corrido, Julimar. Todo mundo
arrumando material para a reunião de
amanhã. Todo dia S temos uma reunião com
a diretoria. Vocês não?
- O quê?
- A reunião mensal. Vocês não têm?
- Você disse, dia s?
- Sim. Não viu na agenda?
- Quer dizer que .hoje é dia 4?
- Claro, Julimar.
As pernas de Julimar começaram a tremer.
De repente, ficou difícil pará respirar. Ele
começou a soar�ais do que soou correndo
no campo. Uma onda gelada desceu por sua
espinha dorsal, desde a nuca até a pontinha
do cóccix e Julimar lembrou que naquele
dia, Bia e ele estavam completando cinco
anos de casamento.

Ninguém teve notícias de Julimar.

Ele, por sua vez, desconfiou que Bia

tivesse feito alguma burrada, por
que estava estranhamente carinhosa

naquele dia.

,Clique animal

'PRfNCESA Essa fofura perdeu seu dono e agora precisa de
uma nova família que tenha muito amor para dar. Castradà,
tem aproximadamente 1 ano. Contato com a Clínica Amizade,
ne 3371-2340

'

FERRUGEM Quer
um amigo fofo, lindo
e brincalhão? Adote
6 Ferrugem! Tem em

torno de 10 meses,
é super décll,
castrado, vacinado
e vermifugado.
Contato com a

Clínica Amizade:
3371-2340

,.

VARIEDADES
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"

"

Aniversariantes

4n
Adriana Massaia
Airsorl Mathias
,l\lido Wischral

'

Amanda K. Ferreira
André L. da S. Nunes
Brúna Cristina Ewdol

Devanir Montebeller
Doris-Tomaseu Rosa

Eliane Beta

Elisa mara -<

�

_"'W�'" '.;

Gabriel' EPinter
Gabriel Sansáo
GenesioA Minoso

.

.Gerson L. Belitsky
Gione. Vieira
lone Soares Wolf

Isabel Michalak dos Passos

Jayson F. da Silva

João Borba
Jonas R. Caye
Juliane R. Ftanzner
Laurita,Berwaldt
Lenir Gufhs �-:

Lucia G. l. da Silva
Luciane Stuy
Luis Henrique Gomes
Marina Wudtke Laurinda

Mario R. A. Wendramin
Marta Inês Bertoldi

Naiara Lindnj:lr
Nelson Erdmann
Neri Cordeiro
Reinaldo Esser

Ricardo G. da Silva
Rol! Rünke
Rudolfo Hauck

Sérgio R. Bachmann
Simone Voltolini
Sirlene Pessotti
Vilma Giacomelli
Waltraudt �enke
Wilmar Erschii'lger

• Isabeli Fontana - Modelo
• Becki Newton - Atriz
• Victoria Abril - Atriz

Curiosidade
4 de julho ...

... é Q 18So dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 180 para acabar
o ano. Dia do Operador
de Telemarketing. Dia
da Independência,
nos Estados Unidos.
Dia Internacionál
do Cooperativismo -

idealizado pela ONU
Fonte:'Wikipedia
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Festa de�R.êl.,e tradicional
baile no'Bairro Amizade
AAssociação Desportiva e Recreativa Amizade, de
Jaraguá do Sul, proinó�es sábado, dia 6, a tradicional
Festa de Rei e Baile. As festividades iniciarão às

13h30 com a concentração na sede social, dos sócios
e convidados e às 14h será efetuada a marcha em

·
.
busca da Majestade, Odésio Zienner, sob o comando
do Marcos Edilsop,J\4jnel. Início do-baile será às

23h, animado pela Banda Brilha Som, Ingressos
antecipados a R$ 18,00, no Posto Mime doKohlbach; ,

Lanchonete SkiniHouse, Flash Vídeo Locadora e no

Bar do Clube. Endereço da Sociedade: Rua Roberto
Ziemann, 3.174, bairro Amizade. Informações liguem'
para 3371-3257 ou escreva para socie"dadeamizade@

.

yahoo.com.br

7a Noite doMarreco
AAssociação.Recreativa e Cultural Rio da Luz "Salão
Barg", de Jaraguá do Sul, promove sábado, dia 6 de

julho, a 7a Noite do Marreco com jantar típico. Início
do jantar será às 20h e animado pela Banda Eccos

· Band. Ingressos, somente antecipados para o jantar e
baile, R$ 25,00. Não haverá venda de ingressos para
o baile. Adquira seu ingresso com antecedência na

Associação dós Clubes de Tiro, no Parque de Eventos
com Salete, telefone 3370-9795, das 8h às 14h, ou
pelos telefones 3376-2184 ou 9948-1115. Endereço da

.Sociedade: Rua Eurico Duwe, 2.6<;>0, Rio da Luz L

Torneio oficial de tiro
AAssociação dos Clubes é Sociedades de Tiro do Vale
do !tapocu - ACSTVI promove neste final de semana,
dias 6 e 7 de julho (sábado e domingo) a 4a Etapa do
Torneio Oficial de Tiro da ACSTVI, na Ínodalidade
Carabina Aí Chumbinho para as Sociedades filiadas.
O torneio acontecerá nos Estandes de' Tiro da
Sociedade Atiradores Independência, situada na
Estrada Jaraguazinho, Bairro Garibaldi, Jaraguá do
Sul. Início dos torneios, sábado às 13h30, com término
às 22h30; domingo, início às 8h, com término às 17h.
Premiação prevista para às 18h do domingo. Ficou

. definido, conforme abaixo, o dia que cada Sociedade
irá participar, sendo que, o estande será sorteado
minutos antes do início do torneio:

DIA6
Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Hansa
Humboldt
Sociedade Recreativa Desportiva25 de Julho
Sociedade Esportiva e Recreativa Guarany
Associação Esportiva e Recreativa Vieirense
Sôdeclad

.

Atiradores Independência
.

Sociedadí portiva Recreativa Rio da Luz Il/'Salão
Centenário"

·

Associaçãd'Atiradof�Diána .

.

-. '";f--, -: ." .._';:;?

DIA7 '.
-s-

Sociedade RecreativaVitória: / Rio da Luz
ClubeAtlético Baependí
AssociaçãoDésportiva.e Récrea,tiva Amizade
Sociedade Recreativa Alvorada . ,

-

Sociedade de A.tirador�i$telfãó Grande da Luz
Sociedade Esportiva eRecfêativa Bandeirantes
Associação Recreativa e Cultural Rio-da Luz "Salão Barg"
Sociedade Esportiva e-Recreativa Aliança

, .

,-

icende Italiane,_
€I redacao@ocorreiodopovo.com.br

Vantaggi e pericoli dell'uso
dell'ínternet e delle rete sociali

La diffusione dei nuovi mezzi
di communicazioni e tutti i suoi

vantaggi, a volte ci fanno dimen
ticare che dobbiamo essere at

tenti ai diversi punti e che offro
no dei pericoli.

Non si puô negare che l'in
ternet porta con se tanti benefici
alla vita moderna, Tra noi, so
pratutto i discendenti di italiani
o le persone che hanno rapporti
con l'Italia, o anche in qualsiasi
posto del mondo, l'internet offre
la possibilità di mantenere 'con

tatto piú frequente con gli amici
'

ele famiglie che vivono lontano.

Anzitutto, l'esplorazione di

questi strumenti erano assegna
te sopratutto ai giovani, nell'uso
delIe rete sociale e anche delle
ricerche academiche e' scolasti
che. Peró, nei giorni attuale, l'in
ternet e il principale strumento

di scambio d'informazioni, ed e

esplorata sempre piú, dalIe per
sone, dai negozi; dalIe aziende,
dal commercio, dalI'istituzioni
scolastiche e d" altre.

Le notizie del mondo arriva
no velocemente, la conoscenza .

adesso sta ad'un "clic" da noi. Si

puô ricercare tutto su internet,
che sicuramente si troverà. Lo

. scambio d'informazioni oggi e
senza frontiere. La vita lavora-

tiva e diventata piú agile, veloce.
Le rete sociale permettono alle

persone condividere con i suoi
amici i momenti speciale delIa
loro vita.: i loro pensieri le loro
idee.

Insomma, l'internet ci offre la
.

possibilità di realizzare le nostre
attività quotidiane piú veloce

mente, lasciandoci piú tempo li

bero, rafforza i nostri rapporti di
amicizia, e ci permette di sapere
tutto quello che sta succedendo
nelmondo.

, Davvero?
Credo di no. Ed e qui il pun

to principale che dobbiamo fare
attenzione. Infatti, sappiamo noi
esplorare questi strumenti in
modo ad avere i suoi benefici? O
staremo noi lasciando da parte
Ia nostra vera vita per vivere una
vita virtuale?

Fermati e pensaun pó. A vol
te non ti sembra che ventiquat
tro ore algiorno non sono suffi
cienti per fare tutte le cose che
volevi?Ma come questo? Se l'uso
dell'internet ci offre la possibilità

.

di fare tante cose, cosi veloce
mente? Infatti, quanto piú cose

'si fa, piú cose si ha da fare.
E le amicizie? Come bel

lo poter parlare con loro tutti i

giorni su internet, sapere delIa

loro vita, programmare appun
tamenti. Perô, quando questo ci

impedisce di lasciare la comodi
tà delIa casá per andare a trovare

le persone care, non e piú .sano.
Le parole tipizzati non sostitui
scono la voce delle persone care,

.

neanche i suoi abbracci, le con

versazioni e le risate intorno ad
un tavolo. Insieme.

E le notizie? Fantastico sa

pere, in tempo reale, tutto quel
lo che succede in ogni parte del
mondo. Peró, si puõ fidare di

.

tutto quello che si trova su inter
net? Veramente no! L'internet
non ha nessun tipo di controllo
delle informazioni pubblicate.

Insomma,: la velocità della
vita moderna ci richiede di faré

questa riflessione, prima che,
nella stessa velocità, gli ami
ci rimangono piú lontani, i loro
bambini siano cresciuti, i loro
genitori siano diventati vecchiet
ti ... e la nostra vita sia andata via!

Débora Kohler Packer - Ba

charel em Direito pela Católica
de Santa Catarina, membro do
Comitê Jovem. da Associazione
Bellunesi nel Mondo - Famiglia
Jaraguá do Sul, aluna do curso

de língua e cultura italiana.do
CCI - Centro di Cultttra Italiana.

--Síntese do texto em português:
'. '. ' , ....

.
.

.

O uso da internet e das redes sociais, como o principal meio de comunicação dà atualidadé, nos oferece
a possibilidade-demanter contato mais frequente com as pessoas queridas que vivem longe. 'Além disso com
nossos amigos e familiares italianos, oportunizando um intercâmbio cultural rico e profícuo. Por outro lado,
o contato virtual amplamente explorado tende à tornar menos frequente a convivência entre as pessoas, a

empatia e a proximidade entre elas. Portanto, é necesário fazer um reflexão sobre o tema, tendo emvista que.
I efemeridades da vida não nos permitem viver virtualmente, sem que nossa vida real seja prejudicada."
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Bananalarna trilha cheiacom
DIVULGAÇÃO

CORUPÁ Evento

inicia hoje. Número
de inscritos supera
a quantidade de
participantes do
ano passado

"Este ano será especial,
já que será uma edição c0-

memorativa dos 10 anos do
clube e do evento e também
porque é o primeiro ano

depois que o Bananalama
entrou para o Guiness (livro
dos recordes)", disse o presi
dente do Clube de Trilheiros
Bananalama,Alisson Siquei
ra. Segundo ele, até a segun
da-feira passada, que foi o
último dia para as inscrições
antecipadas, a festa já bateu
recorde' de participantes,
com cerca de 2,2 mil inscri

ções. No ano passado foram
2,1mil participantes

O Bananalama terá 50
km de trilha e cinco áreas de
camping, banheiros e chu
veiros.Aestrutura tem capa
cidadepara trêsmilpessoas.

Prefeito

reforça apoio
O prefeito de Corupá,

Luiz Carlos Tamanini, disse

que Prefeitura colabora com

disponibilização da infra

estrutura, como estaciona
mentos, o acesso ao local e
as áreas de camping.

Além disso, ele alegou
que Corupá recebe uma cota

. do governo do Estado para
ser investida no turismo e

•

cultura,'e que o Bananalama
estaria levando, neste ano, a
maior parte. O prefeito tam
bém reforçou o fato de que o
evento é de autoria do clube
de trilheiros. "Por si só essa

promoção secobre pela ven
da de ingressos", explicou.

Verônica Lemus

Devendo bater recorde
r de público neste ano, a

organização do ProTork Ba
nanalama 2013 aumentou o

número de atrações e tam
bém a capacidade dá estru

tura para receber trilheiros
de todo omundo e o público
em geral. A edição deste ano
começa hoje, no Seminário

Sagrado Coração de Jesus,
em Corupá, e segue até este

domingo, dia ,.

No ano passado, Bananalê;tma teve a participação de 2,1 mil trilheiros

Realização do encontro em 2014 é incerta
de Corupá, AlissonSiqueira,
o governo do Estado repas
sou para a edição deste ano

o valor de R$ 150mil, a Pre
feitura de Corupá ajudou
com R$ 20 mil e o deputa
do estadual Carlos Chiodini

O alto custo da organi
zação do Bananalama pode
comprometer a realização
da promoção em 2014. Nes
te ano, o valor chegou a R$
600 mil. Segundo o presi
dente do Clube de Trilheiros

repassou a quantia de R$
20 mil. Porém, a maior par
te do. investimento fica por
conta do clube, que também
corre o risco de arcar com

as despesas caso a venda de

ingressos não seja suficiente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERAm1!\. DO BRASIL - FS1l\DO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUA DO SUL-SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274·1700

Tabelionato Grlesbach
Notas e Protesto

EDffi\LDE INTIMAÇÃo DE PROTFSTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas
da CGJ/se, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desfá publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dícíãl de protesto e ou oferecer porescrito osmotivos da sua recusa, dentro do
prazo legal.FICAM INTIMADOSDO PRarES1D:

R$ 940,00 . Data para pagamento: 09/07/2013· Valor total a pagar R$L021,37
Descríção dos valores: Valor do título:R$ 940,00 - Juros: R$ 2,19 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

24,50 - Diligência: R$ 20,2i
Apontamento: 251359/2013 Sacado: PMDB PARTIDO MOV. DEMOCRATICO
BRASILEIRO Endereço: RUA RElNomo RAU B6 SL OI . laraguã do Sul-Sô
· CEP: 89251-600 Cedente: RIO BRANCO EQUlPAMENTOS lIDA ME Saca
dor: - Espécie: DMI . N°Trtulo: 229003 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$
190,10 • Data para pagamento: 09/07/2013·Valor total a pagar R$261,62 Des
críção dos valores: Valor do título: R$ 190,10· Juros: R$ 0,88 Emolumentos: R$
12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência R$IÓ,79

Apontamento: 251788/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENTOS ME En·
dereço: RUA FRANoseo PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Iaraguã do Sul-SC
. CEP: 89252-500 Cedente: GETGWEAl.ENERGYANOTELECOMMUNICA·
TION lIDA Sacador. - Espécie..Dlvll - N° Titulo: G80085/2 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 6.038,80 . Data para pagamento: 09/07/2013·Valortotal
a pagarR$6.138,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.038,80 - Juros:
R$ 20,12 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50· Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251878/2013 Sacado: CASTEI. COMEROAl. DE TELHAS
lIDAME Endereço: RUA ERWNO MENEGOTI1428 . CHICO DE PAULO -

JARAGUÁDOSUL·SC· CEP: 89254·000 Cedente: CERAMlCACEJATELIIDA
Sacador;- Espécie: DMI - N° Titulo: 8348-02/2 . Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 940,00 . Data para pagamento: 09/07/2013· Valor total a pagar
R$L021,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 940,00 . Juros: R$ 2,19
Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 .

Diligência: R$ 19,33

Apontamento: 251821/2013 Sacado: ALESSANDRODE JESUS Endereço: RUA
WURENCOKANZLER515-JARAGUADOSUL·SC· CEP 89252·240 Cedente:
CONDOMINIO RFSIDENOAl. DOM PEDRO Sacador. - Espécie: DMI _ N°
Titulo: 00000000273 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$171,93 - pata para .

pagamento: 09/07/2013· Valor total a pagar R$252,67 Descrição dos valores: <.'

Valor do titulo: R$ 171,93 . Juros: R$ 0,68 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 20,21·

Apontamento: 251702/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENTOS ME En
dereço: RUA FRANOSCO PIERMANIÍI170 . VIlA LENZI . jeragua do SuI·SC
• CEP: 89252·500 Cedente: GET GWEAl. ENERGYANOTELECOMMUNICA
TION LIDA Sacador - Espécie: DMI - N° Titulo: G79951/1 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 9.990,08 . Data para pagamento: 09/07/2013-Valor total
a pagar R$1O.110,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.990,08 - Juros:
R$ 39,96 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital, R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$20,21

Apontamento: 251982/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENTOS ME En
dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI- Iareguã do Sul·SC
- CEP: 89252·500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador: GET-GlDEAl.
ENERGYANOTELIID Espécie: DMI - N° Titulo: G80104/3· Motivo: falta de
pagamentoValor. R$4.247,59 - Data para pagamento: 09/07/2013· Valor total
a pagar R$4333,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.247,59· Juros:
R$ 5,68 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50· Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251709/2013 Sacado: OJBICO INDUSTRIA DE MAQUINAS
lIDA Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO 1890 . Jaraguá do SuI-SC -

CEP: 89253·100 Cedente: RODONAVES . TRANSPORTES E ENCOMENDAS
lIDA Sacador: •. Espécie: DMI - N° Titulo: 0325217290 . Motivo: falta de pa-.

gamento Valor. R$ 119,03 • Data para pagamento: 09/07/2013· Valor total a
pagar R$195,13 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 119,03 . Juros: R$
0,31 Emolumentos: R$ 12,25'- Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$15,94

Apontamento: 251535/2013 Sacado: ALUISIO PRElS Endereço: RUA SAN·
lA ClARA 40 . JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-812 Cedente: COM DE
GEN Ali SAO MIGUEL ARCANJO IID Sacador:· Espécie: DMI . N" Titulo:
01/1006· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 400,00 - Data para pagamento:
09/07/2013-Valortotal a pagarR$479,00Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 400,00 . Juros: R$ 2,40 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 . Diligência R$16,75

Apontamento: 251703/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENTOS ME En·

dereço: RUA FRANoseo PIERMANN 170 . VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-se
- CEP: 89252-500 Cedente: GET GWEAl. ENERGYANO TELECOMMUNICA·
TION lIDA Sacador; . Espécie: DMI - N" Titulo: G79952/1 . Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 6.091,75 . Data para pagamento: 09/07/2013-Valor total
a pagar R$6.196,17 Descrição dos calores: Valor do título: R$ 6.091,75 . Juros:
R$ 24,36 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251983/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENTOS ME En·
dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 . VIlA LENZI . Iaraguã do Sul-Sô
- CEP: 89252·500 Cedente: RANCO DAYCOVAL SA Sacador. GET-GWEAl.
ENERGYANOTELIID Espécie: DMI - Ns Titulo: GaOlOS/3 . Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 4.999,05 . Data para pagamento: 09/07/2013-Valor total
a pagar R$5.085,n Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.999,05· Juros:
R$ 6,68 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50· Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251746/2013 Sacado: DlSl'RlBUIDORAMINAS QUEijO lIDA
Endereço: RUARINAlDO BOGO 390-JARAGUÁDOSUL-SC· CEP: 89258·071
Cedente: CCR ETIQUETAS lIDA - EPP Sacador. - Espécie: DMI . N° Titulo:
001276/09·Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 7n,50 - Dataparapagamen
to: 09/07/2013· Valor total a pagar R$856,69 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 7n,50 . Juros: R$ 2,59 Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 251810/2013 Sacado: ANIDNlO KLEIN Endereço: RUA JO·
AQUIM FRANOSCO DE PAUlA 4177 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89254-712
Cedente: HSBCBANKBRASILS/A· BANCOMUIT1PW Sacador. COMEROO
DEACOS JARAGUAIIDAEspécie:DMI - N°Titulo: 13580/03 - Motivo: falta de
pagamento Valor_R$ 168,54 . Data para pagamento: 09/07/2013· Valor total
a pagar R$244,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 168,54 - Juros: R$
0,33 Emolumentos:R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência:R$17,63

Apontamento: 251704/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENTOS ME En
dereço: RUA FRANoseo PIERMANN 170 • VIlA LENZI - Iaraguã do Sul·se
- CEP: 89252-500 Cedente: GETGWEAl.ENERGYANOTELECOMMUNICA
TION lIDA Sacador - Espécie: DMI . N° Trtulo: G80019/2 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 6.038,78 - Data para pagamento: 09/07/2013· Valor total
a pagar R$6.134,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.038,78 - Juros:
R$16,10 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$

.

24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251989/2013 Sacado: R.DA SILVA EQUlPAMENTOS ME En·
dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 . VIlA LENZI . Iaraguã do Sul-se
. CEP; 89252-500 Cedente: RANCO DAYCOVAL SA Sacador:·GET·GWEAl.
ENERGYANO TELIID Espécie: DMI - N° Titulo: G80136/2 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 8.706,11 - Data para pagamento: 09/07/2013·Valor total
a pagar R$8.797,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.706,11 • Juros:
R$11,60 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital; R$ 23,10 Condução: R$
24,50· Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251754/2013 Sacado: DlSl'RlBUIDORAMINAS QUEijO lIDA
Endereço:RUARINAlDOBOGO 390 - JARAGUÁDOSUL-se - CEP: 89258-071
Cedente: JAMAIL MAQUINAS E FERRAMENTAS lIDA . Sacadorr- Espécie:
DP . N'Tltulo; 3687 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 499,70 . Data para
pagamento: 09/07/2013· Valor total a pagar R$592,45 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 499,70 • Juros: R$16,15 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$16,75

Apontamento: 251838/2013 Sacado:AU1D PECAS 25DEJUIRO lIDA Ende
reço:RUA25 DEJUIRO 1650· JARAGUÁDOSUL·SC· CEP: 89259·000Ceden
te:M3ACOMEROO E SERVICOSVIARIOS IIDAME Sacador: - Espécie:DMI
- N° Titulo: 000838 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 48,14 - Data para
pagamento: 09/07/2013· Valor total a pagar R$U3,90 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 48,14 - Juros: R$ 0,20 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação
edital:R$23,10 Condução: R$24,50- Diligência:R$5,71

Apontamento: 251705/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENTOS ME En·
dereço: RUA FRANoseo PIERMANN 170 . VIlA LENZI . jaraguã do Sul·SC
- CEP: 89252-500 Cedente: RANCO ABC BRASIL SA Sacador: GET GWEAl.
ENERGY ANO TELECOMMUNICATION lIDA Espécie: DMI . N° Titulo:
G80143/2 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.559,18 - Data para paga
mento: 09/07/2013-Valor total apagarR$4.648,35Descrição dosvalores: Valor
do titulo: R$ 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: 251739/2013 Sacado: GERVIS REPRFSENTACOES lIDA En,
dereço: R BABA0 DO RIO BRANCO 760 - JARAGUA DO SUL . CEP: Cedente:
).P.M.sCALCADOS lIDA Sacador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 16560/B-l·Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$517,83 - Data para pagamento: 09/07/2013-
Valor total a pagar R$589,67 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 517,83 -

Juros:R$1,20 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

.

Apontamento: 251719/2013 Sacado: RAFAIRA DE SOUZA RODRIGUES
Endereço: PEDRO GONZAGA 345 SL 02 - VIlA NOVA - Iaraguã do Sul·se -

CEP: 89259·320 Cedente: sounoFERRAMEN1AS IMPOIITACAO E EXPORT
Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1240103 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 590,40 - Data para pagamento: 09/07/2013· Valor total a pagar
R$658,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 590,40 - Juros: R$ 2,75
Emolumentos: R$ 12,25. - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 5,71
.

Apontamento: 251839/2013 Sacado: AU1D PECAS 25 DE JUIRO lIDA Ende·
reço: RUA25DEJUIRO 1650·JARAGUÁDOSUL-se-CEP: 89259·oooCeden
te: M3ACOMEROO ESERVICOSVIARIOSIIDAME Sacador: - Espécie:DMI
-N'Título: ooo838M - Motivo: falta de pagamentoValor. R$57,53 - Data para
pagamento: 09/07/2013· Valor total a pagar R$123,33 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 57,53 - Juros: R$ 0,24 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 251706/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENTOS ME En·

dereço: RUA FRANoseo PIERMANN 170 . VIlA LENZI . }araguá do Sul-se
- CEP 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASIL SA Sacador: GET GWEAl.
ENERGY ANO TELECOMMUNICATION lIDA Espécie: DMI . N° Titulo:
GaOl44/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.003,12 - Data para paga
.mento: 09/07/2013·Valortotal apagarR$4.091,18 Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 4.003,12 - Juros: R$ 8,00Emolumentos: R$12,25 . Publicação edí
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251822/2Ó13 Sacado: KARINE FESTUGATrO Endereço: RUA
WURENCO KANZLER 515 - Iaraguã do Sul-se - CEP: 89252-240 Cedente:
CONDOMlNIO RFSIDENOAl. DOM PEDRO Sacador- . Espécie: DMI . N°
Titulo: 00000000279 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1n,59 . Data para
pagamento: 09/07/2013- Valor total a pagar R$254,09 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 177,59 • Juros: R$ 0,71 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 251409/2013 Sacado: RDA SEGURANCA mONICA Eh·
dereço:WAllER MARQUARDT, 1133 SALA 06 - BARRA DO RIO - Iaraguã do
Sul-se - CEP: 89259-700 Cedente: GSN GWBAl. SECURITY NEIWORK CO
MEROODE Sacador - Espécie: DMI • N" Titulo: sel6478/01 . Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 332,00 - Datapara pagamento: 09/07/2013·Valortótal
a pagar R$403,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 332,00 . Juros: R$
0,77 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência:-R$10,79

Apontamento: 251840/2013 Sacado: AU1D PECAS 25 DE JUIRO lIDA En·
dereço: RUA25 DEJ1]lHO 1850 - JARAGUÁDO SUL·se - CEP: 8925 9·000 Ce
dente: M3A COMEROO E SERVICOSVIARIOS lIDAME Sacador: - Espécie:
DMI - N'Títulc: ooo38B - Motivo: falta depagamentoValor: R$105,67 . Data
para pagamento: 09/07/2013·Valor total a pagarR$171,68 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$105,67 - Juros: R$ 0,45 Emolumentos: R$ 12,25 - Publíca
çâo edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50· Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 251733/2013 Sacado: KRPSERVlCOSAGRlCOIAS lIDA Ende
reço: RANGELO RUBlNI 1258 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: G MAlO
ClllEClAIIDA Sacador: - Espécie:DMI -N°Trtulo: 010191021· Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 400,00 - Data parapagamento: 09/07/2013-Valor total
a pagar R$480,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,00 . Juros: R$
2,53 Emolumentos:R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
. Diligência R$18,45

. .

Apontamento: 251780/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENTOS ME En

dereço: RUA FRANoseo PIERMANN 170 - VIlA LENZI . Iaraguá do Sul·se
- CEP: 89252·500 Cedente: RANCO DAYCOVAL SA Sacador: GET-GWEAl.
ENERGYANO TE!. IID Espécie: DMI - N° Titulo: G80026/3 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 4.905,08 . Data pára pagamento: 09/07/;;_<J13·Valortotal
a pagar R$4.994,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.905,08 - Juros:
R$ 9,81 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251730/2013 Sacado: SEBASTIAO DOMINGOS RIBEIRO En
. dereço: RUAPASTORAl.8ERID SCHNEIDER 1412· Jaraguá do Sul-Sô- CEP:
89260·300 Cedente: PIRAMIDE AU1D PECAS lIDA - EPP Sacador: . Espécie:
DMI - N" Trtulo: 002420/1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 85,00 . Data
para pagamento: 09/07/2013-Valor total a pagarR$167,85 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 85,00 . Juros: R$ 0,08 Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 251748/2013 Sacado: BEUCOMEROO DEMOVEIS lIDA En·
dereço: CELPROCOPIO G. DEOllVElRASALA014OO - JARAGUÁDO SUL-se
- CEP 89251-201 Cedente: ANIDNlO JOSE PORT Sacador. MEZZDMMOVEIS
lIDA Espécie: DMI - N"Titulo: 20203 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.285,00 • Data para pagamento: 09/07/2013- Valor total a pagar R$L357,35
Descrição dos valores: Valor do título: R$ L285,OO - Juros: R$1,7I Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência R$
10,79

Apontamerito: 251708/2013 Sacado: PAULO ROBERID SCHMI1Z JUNIOR
- Endereço: RUAMARINA FRUTUOSO, 570 . CENTRO . JARAGUA DO SUL·
se - CEP: 89251-500 Cedente: TNT MERCURJO CARGAS E ENCOMENDAS
EXPRESSAS S Sacador. - Espécie: DMI - Ns'Iltulo: RjR62855 . Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 1�3,69 - Data para pagamento: 09/07/2013-Valor total
a pagar R$214,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$143,69 - Juros: R$
0,43 Emolumentos: R$1�,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
. Diligência: R$10,79

Apontamento: 251782/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENTOS ME En
dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-se
· CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador. GET·GWEAl.
ENERGYANOTELIID Espécie: DMI - N° Titulo: G80025/3 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 7.247,60 - Data para pagamento: 09/07/2013·Valor total
a pagar R$7.342,15 Descríção dos valores: Valor do título: R$ 7.247,60 - Juros:
R$14,49 Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251365/2013 Sacado:WAllER LEOPOlDO RADUN1Z Ende
reço: RUA:CA1l\RINAMARANGONl46 ex OI . JARAGUA DO SUL·se· CEP:
89250·000 Cedente: INSTITlITO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOOAl. HOS
PITA Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 3408 E 3436 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 3.145,40 - Data para pagamento: 09/07/2013· Valor total a
pagar R$3.220,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.145,40 - Juros:
R$ 9,43 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 . Diligência: R$ 5,71 .

Apontamento: 251749/2013 Sacado: CARLOS JOACIR DUBENA Endereço:
RUA FRANOSCO HRUSCHKA 276 - laraguã do SuI-SC - CEP 89253·600 Ce
dente: AYMORECREDITO FINANCIAMENTOE lNVESTIMENTO SA Sacador.
. Espécie: CBI . N° Titulo: 235400165 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
15.615,30 - Data para pagamento: 09/07/2013·Valor total a pagarR$17.327,18
Descrição dos valores: Valordo titulo: R$15.615,30 - Juros: R$ 1.634,40Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50·Diligência:
R$17,63

Apontamento: 251732/2013 Sacado: PAULÓ ROBERTO SCHMr(Z JUNIOR
ME Endereço: RUA MARINA FRUTUOSO 570 . Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251·500 Cedente: DECAPIAST INDUSTRIA ECOMERCIO DEPIASTICOS
lIDA Sacador. - Espécie:DMI . N°Titulo: 11856 . Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 399,77 . Data para pagamento: 09/07/2013- Valor total apagar
R$470,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 399,77· Juros: R$ 0,53
Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 .

Diligência: R$ 10,79
.

Apontamento: 251784/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENTOS ME En
dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 '.VIlA LENZI - Iaraguã do Sul·se
- CEP: 89252·500 Cedente: RANCO DAYCOVAL SA Sacador: GET·GWEAl.
ENERGYANOTEL IIDEspécie: DMI - N'Título: G80027/3 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 9.000,05 . Data para pagamento: 09/07/2013·Valor total
a pagar R$9.098,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.000,05 . Juros:
R$ 18,00 Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado' no jornal
"OCorreio do POVO', na data de 04/07/2013. Iaraguá do Sul (se), 04 de julho
de2013.Apontamento: 251747/2013 Sacado: CASTEl. COMEROAl.DETEIRAS lIDA

ME Endereço: RUA ERWNO MENEGOTI1428 - ouco DE PAULO· JARA
GUADOSUL-SC-CEP: 89254-000 Cedente: CERAMlCACEJATELIIDA Saca
dor. . Espécie: DMI - N'Título: 8348-0112 - Motivo: falta de pagamentoValor.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
.
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Mais segurança para as escolas
SINALIZAÇÃO
Diretoria de. Trânsito
de Jaraguá finaliza
ievantamento das

necessidades

das 91 unidades

Verônica Lemus

A Diretoria de Trânsito
.1"\de Jaraguá do Sul con
cluiu o primeiro levanta
menta sobre sinalização no
entorno dos estabelecimen
tos educacionais do muni

cípio. Ele será usado para a

elaboração de modelos de

segurança padrão nas áreas

próximas a escolas públicas,
estaduais e da rede privada.
Agora, a equipe trabalha na
finalização do segundo es

tudo, que vai apontar quais
melhorias serão implanta- .

das em cada área especifi
camente, de acordo com as

características do local.
o •

Segundo o diretor de

Trânsito, Rogério Kum-

·lehn, o primeiro levanta
mento teve caráter mais

geral, com a identificação
das locais, fotografias do
ambiente e medição das
vias públicas. Agora, serão
identificados os materiais

que precisarão ser adquiri
dos para que cada um dos

EDUARDO MONIEClNO

MELHORIAS Sinalização da área em torno da escola do Bairro Ribeirão Cavalo será uma das prioridades

-

91 estabelecimentos educa
cionais do município esteja
de acordo com os modelos
de sinalização de segurança
elaborados pela diretoria.·
"Chegamos a uns seis pa
drões de implementação de

. sinalização para que a área
escolar seja rapidamente

identificada pelos motoris
tas", contou Kumlehn.

Os modelos variam de
acordo com as possibili
dades de cada área. Em

alguns locais, serão insta
lados sensores eletrônicos
de redução de velocidade,
em outros a opção será por

faixas elevadas de pedes
tre. Outros pontos terão
ilhas no centro da via, com
ou sem faixa de pedestre.
Já nos locais em que existe
a sinalização por semáfo

ros, outro tipo de sinaliza

ção será utilizado.
Além disso, algumas áre-

as terão em comum semi

pórticos identificando se

tratar de uma área escolar a

partir de 100 metros antes

do estabelecimento, seguida
por sinalização de identifica
ção de travessia de crianças •

50 metros antes, e depois
sinalização vertical já em

frente ao estabelecimento.
"Onde for possível também
vamos

. colocar sinalização
horizontal, com faixa escrita
"escola" antes do estabeleci
mento", disse o diretor.

Pela necessidade de
elaborar uni projeto para
cada um dos 91 estabele
cimentos, Kumlehn avalia

que será preciso mais de
um ano para concluir todas
as adequações. Além disso,
pata cada projeto é preciso
de uma semana a um mês
de estudos e avaliações. 'Po
rém, o diretor informou que
os lócais serão elencados em.
prioridade, começando os

trabalhos pelas áreas mais
defasadas em sinalização,
como o entorno da Escola

Municipal Ribeirão Cava
lo. "Já temos dois ou três

projetos prontos, aí agora
vamos para o trabalho de

aquisição dos materiais

para só então poder come
çar", ponderou.

Chegamos a uns

seis padrôes de

implementação de

sinalização.
��'"
��f'C!liel�"

EDUARDO MONIECINO

Habitação
Mais de 500 moradias para Guaramirim

Dentro de 90 dias deve

começar a construção de

500 apartamentos do pro
grama federal Minha Casa,
Minha Vida, em Guarami
rim . .o convênio entre Caixa

Econômica, Prefeitura e a

construtora Sifra foi assina
do nesta semana ebeneficia
rá famílias com renda men
sal de. até R$ 1,6mil.

O investimento total
será de R$ 29,5 milhões.
O empreendimento sérá
erguido num terreno com

200milmetros quadrados,
localizado no Bairro Corti
ceira. Ontem, foi iniciada a

topografia para o desmem-

bramento da área. A obra
tem prazo de 18 meses.

De acordo com levan
tamento da secretaria de
Desenvolvimento Social e

Habitação, o déficit habi
tacional no município gira
em tomo de 1,6mil famílias.
Essa lista será encaminha
da para a Caixa Econômica,
responsável pela seleção das
pessoas que serão atendidas

pelos imóveis. Além da ren

da, é levado em consideração
critérios de vulnerabilidade
social, como idade e número
de filhos no processo.

Dependendo da ren

da familiar, as parcelas do
,

T'E'RFt'itNO Técnicos realizaram ontem o levantamento

topográfico da área onde será erguido o condomínio

imóvel devem ficar entre

R$ 25 e R$ 80. O prazo de

pagamento é de 10 anos.

Serão blocos com quatro
apartamentos, dois por an
dar, com saída direta para
a rua. A concepção do pro
jeto pretende evitar proble
mas de convivência entre

QSmoradores.
Para faixa dois do pro

grama, que são famílias

que recebem até R$ 5 mil,
está prevista a construção
de- 400 apartamentos, as

sim que for assegurada a

demanda. "Serão moradias

para quem tem uma con

dição financeira melhor, é
, J • U J I

um projeto diferente, mas
que também é necessário",
comentouÁvila.

O local deve receber
toda infraestrutura urbana,
com a pavimentação, área
de lazer e outros serviços
públicos para atender os fu
turos moradores. "O gran
de benefício é que do valor
total do projeto, o governo
encaminha agora 6% para
ser investido em educação.
Com este recurso, cerca de
R$ 1,7 milhão vamos en

caminhar a construção de
uma creche naquela comu

nidade", destacou o secretá
rio, Jaime deÁvila.
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soluções construtivas
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Visandoát :·.ÂSsocíação de Bombei-
ros Voluntários de Corupá no grande desafio

. demanter uma estrutura equipada com o ma-
.

terial necessário para o bom desenvolvimento .

dé ,s_uas tarefas, as Lojas Breithaupt doaram
pisos à entidade. O material foi instalado em

uma sala d� aula utilizada para a instrução de
bombeiros:miri_I1s e aspirantes, projeto que
atende 60 crianças.,A sede onde ficá localiza
da a sala dê aula��tàva' com problemas, de
vido a infiltrações que,ilcabar�m causando o
descolamento de p�ê<ió; pisos" ,�: c -

, "". =cc ;>. ", ._',

Milho
A. Secretaria da Agricultura e da Pesca de

Santa Catarina já tomou providências junto ao '

Ministério daAgricultura e Conab para garantir
o abastecimento dos produtores de suínos, fran
gos e leite, Em 2012, o desabastecimento do grão
causou grandes problemas, tanto para a produ
ção como em relação aospreços.

Avaliação de .

desempenho
Essa importante ferramenta para a adminis

tração de pessoal será objeto de qualificação pro
.

movida pela Apevi, nos dias 8 à 11 de julho, no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

\.

Lourival Karsten

MalltVeeMalhas
Há 45 anos nascia uma. confecção,

como uma diversificação da em

presa Weege. A empresa ocupava as

instalações de um engenho de arroz,

que foi adaptado para o setor indus
trial. Essa.empresa cre?ceu acelerada
mente e tomou-se uma das maiores

empresas brasileiras no ramo com

diversas unidades; tanto na· regiao
como no Nordeste. Sua marca, que foi
destacada.na camiseta do time de fut-:.
sal de maior sucesso no País, está t�5'
talmente consolidada no mercado. O

parque, que leva seu nome, é um dos
cartões postais da, cidade. Um orgulho
para os jaraguaenses.

. Facisc
cA Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc)

�elegeu os vice-presidentes das 10 regiões do Estado. O primeiro pleito
foi realizado em Jaraguá do Sul na última terça-feira. Para representar

. a região Norte do Estado.o escolhido foi o empresário Carlos Dequech,
ex-presidente da Associação Empresarial de Guaramirim (2011-'-20l3J.
Participaram do evento o Vice-Presidente da Federação, Ernesto Reck, e
o Diretor Financeiro, Doreni Caramori Junior, que apresentaram dados·
econômicos e ações desenvolvidas' durante a atual gestão. Na foto, Dequech
assina a ata da posse ao lado de Guida Bretzke CE) e Ernesto Reck (D).

+-ICRO
Atualmente estabelecida'
na Vila Nova, comemora,
hoje 13 anos de
atividades. A Icro é urna
das mais conhecidas
empresas da região na

área de infermática.

.- AEAJS
A Associação de Engenheiros e Arquitetos
de Jaraquádo Sul comemora hoje 30
anos ,de atividades: Esta e�tldade, mais
que apenas congrega profissionais, '

realizQu 'diversas mobilizações-e elaborou

importantes projetos para a cidade. Um
deles é o.Centro Histórico. '","

....... e

Filosofia lOs
-

A base é educativa e prepara as pessoas para a obs�r.va_: -

ção crítica de sua realidade e atuação nos desp'e�âíeios, na
.

desorganização, sujeira, nos fatores que acarretam déenças e

conflitos e em outras anomalias do ambiente. Esse é o fundá-
menta da Filosofia lOS, que originalmente tinha�chic6"sei:Is()�,.
e passaram a ser dez, que serão objetos de mpa qualiii�âçãQ:;:.,':,�.

do Sul. Inscrições já estão abertas junto à Apevi.
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PERíODO
29.MAI0,2013

JR 3.JULHO.2013

JULHO,2013CUB
BOVE8PA ·0,41%

_

3.JULHO,2013

NASDAQ +0,3Q_O/,� • 3.JULHO,2013

AÇQES

.

POUPANÇA . -- .0,5000 4,JULHO.2013

COMMODITIES
.

PETRÓLEO - BRErá '+2;19%
OURO

,.

+0,05%
US$106,450
US$ 1254,660

CÂMBIO COMPRA V�NDA VAR.

DÓLAR COM. '. 2,2ii78 ';�;
.

2,2691 +0,84%
DÓLAR TUR,

>

'2,190g 2-,3300 +1,3%
EURO 2,9478 2,9494 +0,77%
LIBRA 3,4618 3,4640 +1,38%

Fibra decârbono
Considerado um dos materiais

.

do futuro, a fibra de carbono é pro
duzida industrialmente por muito .

poucos.países: .com .destaque .ape- .'

nas para Japão'� ÉqA. s:oppaerá
niudar à pàftf

.'
.

sas do
'., Centro Tecn91
em colaboração eom brás.
Os estudos diwlgarª.m-:à1iinbs re-

"

sultados à partir d� "lUI;' material
alternativo, que são osresíduos de

petróleo descartad<'ls: Os pesquisa
dores estirrHinl.pr�ços .bem meno

res que os. ii
t->
m<1nte pràficados..

O CTex pe
.

a materiais de car-
bono ama1�ãe '30 anos.

Estivadores
.!� Os sindicatos da catego- -,

ria marcaram para o próximo
dia 10 a greve, nacional dos dez'
mil trabalhadores que atuam

'" nos portos estatais brasileiros.
Um. grande transtorno para ás

empresas que dependem. dos
portos

.

para .a movimentação
de suas cargas e mais umfator

que contribuípara ;�rêdução do
crescimento eéonômíco do País.
As paralisações e'm,ID1ifestações
têm impacto direto sobre a ati
vidade econômica € por isto a .

construção de outro' "pibinho"
. está em pleno anda;Wento.

,-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUINTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2013

meio do
'DANOS Celesc

registra uma média '

de 12 substituições
por mês por causa

de acidentes

Débora Remor

. Doze postes de iluminação
precisam ser substituí

dos, em média, todos .os me

ses, na região de Jaraguá do

Sul; por causa de acidentes de
trânsito. Só no último finàI de
semana, quatro deles foram

atingidos por veículos. Desde
o início do ano, foram 69 ca- ,

sos, sendo 45 em Jaraguá do

Sul, 11 em Guaramirim, sete

em Schroeder e seis em Coru

pá, segundo o coordenador re
gional da Celesc, Luiz Melro.

"Para danificar o poste ou

a rede, a batida precisa ser

muito .forte", avaliou Mel-

roo Depois de socorridos, os

motoristas ainda precisam
,

arcar com os custos da troca

do poste, que varia entre R$
3 mil e R$ 6 mil. "Quando o

veículo tem seguro, não temos

muita dificuldade em receber
o dinheiro. Se-é a pessoa físi
ca quem deve pagar, fica um

pouco mais complicado. Até
parcelamos o valor", explicou.

De acordo com o coorde

nador, apenas 10% das trocas

é custeada pela própria Celesc,
quando não é possível identi
ficar o causador do acidente.
"Mas para nós o maior proble
'ma é o tempo que os clientes fi
cam sem energia elétrica, geral
mente de três a quatro horas."

Segundo Melro, em períodos
de festas, como o Bananalama,
Schützenfest e Stammtisch,
a frequência dos choques em

poste tende a subir. "Se aconte
cé muitas vezes com o mesmo

SEGURANÇA

mos se é o caso

de trocar a localizá

ção. Foi o que aconteceu

na esquina do Hospital Ja
raguá, o poste ficava em uma

curva e deslocamos para o lado
interno domorro", recordou.

Em 17 de fevereiro deste

ano, a colisão de um veícu
lo em poste causou a morte

de Alisson Rodrigues Flor
da Silva, de 19 anos. Ele era

passageiro de -um Gol, con-
. duzido por um homem de 20

anos, que estava embriagado,
e bateu na estrutura de ilumi

nação da Rua Bertha Weege.
Em junho do ano passado,
Djeison Luis Sabel e Nelcinei
Junior Macário morreram na

hora quando o Celta em que
estavam bateu contra um pos
te na Rua 28 de Agosto; em
Guaramirim. Eles não usavam

'

cinto de segurança.

ALGUMAS COLiSÕeS DEVEÍCULOS CONTRA POSTES

o motorista do Troller perdeu o

controle do veículo e bateu contra

um poste no Bairro Ilha da Figueira,
na quinta-feira passada, dia 27.

De acordo com a PM, o motorista

fugiu do local do acidente, Alguns
moradores ficaram sem energia
durante toda a noite.

No Bairro Centenário,
outro poste foi atingido
por um Stilo. Acidente
ocorreu na manhã do dia

. 23 de j §lo
�t

o Fusca, com placas de Schroeder,
bateu num poste da Rua Carlos
Frederico Ramthun, no Bairro Santa

Luzia, por volta das 20h do último
sábado. O motorista, de 40 anos "

estava embriagado. Na mesma noite,
um Gol com placas de Joinville bateu
num poste da SC·llO, no Rio Cerro I.

Kia Picanto, com placas de
Balneário Camboriú, encontrou um

poste no acesso ao Bairro Vieira;
da Av.enida Waldemar Grubba, por
volta das l8h de domingo.
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Flagrante
Ladrão age"
em clínica

Um homem teria fur
tado malotes de' dentro de

uma clínica de imagens no
Centro de Jaraguá do Sul na
manhã do último sábado,
dia 30. Segundo a gerente
da unidade, que não quis
se identificar, ele usava uni
forme de uma empresa de

prestação de serviço, e pare
cia falar ao telefone durante
todo o tempo. Imagens das
câmeras de monitoramen
to mostram o suspeito en

trando no estabelecimento,
por volta das 9h, circulando
pelo corredor, e !l saída dele,
em menos de 30 minutos.

Em lJJl1 momento de des
cuido da equipe que traba
lhava no local, ele entrou na
sala onde fica o cofre, forçou
a fechadura e colocou o ma
lote com dinheiro e cheques
debaixo da blusa. Ele saiu

pela porta da frente, cami
nhando calmamente.

Praça
Ambulância
sofre colisão

Um Gol colidiu contra a

lateral de uma ambulância
da Prefeitura de Jaraguá
do Sul que estava estacio
nada na Rua Quintino Bo

eaiúva, em frente a Praça
Ângelo Piazera, enquanto
embarcavam os pacientes
que seriam atendidos em

outras cidades. O motorista
do veículo, de 18 anos, não
era habilitado e apresen
tava sinais de embriaguez,
confirmado pelo etilômetro,
que resultou em 0,59mg/L,
Testemunhas confirmaram

que o jovem estava na praça
bebendo e, ao sair de carro,
deu a ré e bateu na ambu
lância. Ninguém se feriu. O
motorista foi à Delegacia.

'

.

·s

Ciclista e passageiro permanecem naUTI

O
.

ciclista de 52 anos,

atropelado por um
.

cami

nhão, na manhã de segun

da-feira, permanece inter

nado na Ufl do Hospital
São José. Oacidente ocorreu

,
-

numa faixa de pedestres da

Rua José Theodoro Ribeiro,
na Ilha da Figueira, perto do

meio-dia. Segundo os Bom

beirosVoluntários, ele apre
sentava l}Ill traumatismo
craniano leve e estavamuito

agitado, por isso foi sedado
e encaminhado ao hospi
tal. Também está na UTI o

passageiro de um Gol, que
colidiu contra um ônibus,

II Bradesco '-'4 3:1.] :Wi§.1;1§:t.- §1\li 11'11 :!.Xm3I]
Edital de leilão Presencial e On-line - luiz dos Santos luqueta, LeiloeiroOficial inscrito
no JUCESP n2569, faz saber, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A.,
promoverá a venda em Leilão (19 ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, horas e local
citado, na forma da Lei 9.514/97. localização do Imóvel: Timbó - SC. Quintino. Terreno
c/ aprox. 450m2. Rua Piratuba -lote 9. Loteamento denominado Panorama. Matr. 10.377
- 1 º RI local. Venda em carater "Ad-Corpus" e no estado em que se encontra. Ocupado.
12 leilão: 22/07/2013 às 10h30, R$126.749,00 - 2º Leilão: 05/08/2013
às 10h30, R$ 48.849,00. local da realização dos leilões presencial
e "on-line"; Av. Indianópolís, 2.826 - Planalto Paulista, em São Paulo-Sf>,
(o 2º leilão somente será reallzado se não houver arrematação no 1 Q leilão).
Condição de pagamento.: 1) A vi sta , mais comissão de 5% ao Leiloeiro.
Os interessados devem consultar edital completo, inclus.ive para efetuar
cadastro para p a r ticipaç ão on-une nos sites: www.bradesco.com.bt/
imoveis e www.nossoleilao.com.brlnfs: tel.: (11) 5586-3000.

na BR-280, no BairroNereu
Ramos, em Jaraguá do Sul,
no dia 21 de junho. A vítima,
de 38 anos, teve múltiplas
fraturas. Na data do aciden
te, a PRF informou que o

motorista teria perdido a di

reção e invadido a pista con-
'

trária, causando o acidente.
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Leão afia as garras para a estreia
RETA FINAL Daqui exatamente um mês, o Sport Club'Jaraguá
encara o Navegantes, na abertura da Divisão de Acesso

entrar em campo. "A ansie
dade é muito grande. Perdi
um pouco dela por já estar

atuando nos Juniores e ter

atuado no profissional no
ano passado, mas com cer

teza, muda pouca coisa e

quero que a partida chegue
logo para ajudar o Jara

guá", afirmou.
O coordenador de es

portes do clube, Rafael Ro
cha, acredita que esse não é
o momento para estar an

sioso. "Geralmente essa an

siedade aumenta e come

çar a bater na semana da

partida. 'Tanto a diretoria
como a comissão técnica dá

no dia 4 de agosto, contra

o Navegantes, no Estádio
João Marcatto.

Recém-contratado e

com vasta experiência no

futebol, o goleiro Darci, de
33 ,anos, consegue equili
brar-a ansiedade e ajuda
a maior parte dos atletas �

que é jovem - a se controlar
neste aspecto. "Pelo tempo
passado no futebol você
acaba sabendo administrar
essa ansiedade 00 dia a dia.
Nosso grupo é formado

90% por jogadores jovens
e vemos que eles estão à
flor da pele, querendo que
comece logo a competição.
Meu auxílio será esse de

passar para os meninos o

que vivi no esporte, além
de ter calma e aproveitem
todos os treinos até o jogo",
disse o arqueiro.

Parte desse grupo, o

meia Carlos Neto, de ape
nas 18 anos - que é consi
derado uma das promessas
do clube - não vê a hora de

LucasPavin

Um mês. Esse é o tem

po que falta para o

Sport Club Jaraguá final
mente estrear na Divisão
de Acesso do. Campeonato
Catarinense. Desde janei
ro treinando, realizando
amistosos e até empres
tando jogadores para o co

irmão Juventus, o elenco

profissional do' Leão do
Vale faz sua primeira par
tida oficial na temporada

IRlANE PORTO/AVANTE!

SATISFEITO Em sua primeira experiência como treinador, Mozart está contente com o grupo do Jaraguá

'DIVISÃO
DE ACESSO

msID1J1'l'ODEOR'I'OPEDIA '

TURNO
4/8 - 15h30 - Jaraguá x Navegantes
11/8 - 15h30 - Jaraguá x Maga
17/8 - 15h30 - Blumenau x Jaraguá
25/8 - 15h30 - Internacional x Jaraguá
1/9 - 15h30 - Jaraguá x Pinheiros/Garopaba
8/9 - 15h30 - Barra x Jaraguá

, :1,1/9 - 20h30 - Oeste X J�raguá
15/9 - 15h30 - Jaraguá x Curitibanos

ETRA�LQGIASC
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total confiança aos atletas e

isso os ajuda bastante a dar
tranquilidade e tirar essa

ansiedade em demasia do

grupo", ressaltou Rocha.
Apenas em sua segun

da semana de treinamen

tos, o técnico Mozart con
fia no grupo -e acredita no

acesso. "Aos poucos, eu e o

Edu (auxiliar técnico) esta-
,

mos conseguindo colocar a
nossa filosofia de trabalho
e vem surtindo efeito. Es
tou bem satisfeito com o

que vi até agora e temos

um grupo de qualidade.
Nós temos tudo o que é
necessário para realizar

um grande campeonato.
Vamos lutar muito pelo
acesso. Esse é o objetivo de
todos", finalizou.

"
Estou bem satisfeito
com o que vi até agora
e temos um grupo de

qualidade.Temos tudo
o que é necessário

para realizar um

grande campeonato.

Mozart, técnico no

Sport Club Jaraguá

Reforçando
, Doisnovos jogadores
se integraram ao grupo

Buscando contratações
pontuais, o Leão apresen
tou. na terça-feira dois no

vos atletas. Um é o zagueiro
Neto e o outro o atacante'

Eric. Eles já estavam trei-'
nando há uma semana com
o grupo, mas como era um

período de testes, precisava
ter o aval positivo da co

missão técnica, que chegou
nesta semana. A apresenta
ção foi realizada através de

Rodrigo Stocco, diretor de

futebol do clube.
Natural de Curitiba,

o defensor Wellington de
Farias Neto, tem 22 anos,

começou sua carreira no

Corinthians Paranaense e

estava no Noroeste, de São

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

zagueiro, o jogador também
atua como lateral-direito.

Natural de Matinhos,
Eric Tschurtschenthaien
Pereira, de 20 anos, fez
sua base inteira no Paraná

Clube, onde teve poucas
chances na equipe profis
sional, sendo transferido
para ó Grecal, um time de

empresários de Curitiba,
disputando o Campeonato
Paranaense Júnior. O jo
gador tem como principal
característica o faro de gol.

IRIANE PORTO/AVANTE!

JUVENtUDE Grupo do Leão do Vale é jovem e está

a!lsi,?so para aestreia contra o Navegantes, daqui, um mês
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MMA e x-team_team@hotmail.com

X-TEAM
* David Torilio de Mattos, Mestre Xitão

-

Andersoil Silva
Neste próximo sábado acontece em Las Vegas o UFC 162, que terá como

atraçãomaior o astro brasileiro - e campeão de sua categoria - Anderson
Silva. Omaior diferencial deste teste para o brasileiro é, sem dúvida, a
diferença de idade entre ele e seu adversário: o duríssimo e invicto até o
momento ChrisWeideman. No entanto, seu preparador físico e treinadores
na parte específica de luta garantem que isso não será um problema para
o "Spider". Segundo eles, além demuito focado, Anderson iniciou um
treinamento específico oito semanas atrás. Rogério Camões, que é preparador
físico de Anderson - como também de lutadores do gabarito de Ronaldo
Jacaré e Erick Silva, completa: "Apesar de oWeidman ser jovem (tem 29

anos) e o Anderson ter 38 anos, existe um equilíbrio por causa da experiência
e da boa forma física do Anderson. OWeidman pode ter a juventude, mas o
Anderson tem o lastro fisiológico de treinamento muitomaior. A preparação
física foi bem especifica no fortalecimento dos músculos que serão solicitados
para as defesas de queda e nos ataques ao adversário (músculos eretores
da coluna e músculos da coxa)", afirmou Camões, que também é consultor
técnico da Integralmédica, Bora torcer brasileirada!

Árbitro do uFC é condenado a prisão
Quem escolhe os juízes para as lutas do UFC são as comissões técnicas.

Portanto, é comum lermos declarações ensandecidas de DanaWhite
.

sobre juízes após lutas polêmicas. Desta vez o que chamou a atenção foi o
comportamento de um jurado fora do evento. Josh Rosenthal (que arbitrou
lutas memoráveis como Randy Coutoure vs Maurício Shogum e Anderson
Silve vs Chael Sonnen) confessou o envolvimento com drogas após várias
acusações. Pegou 37 meses de prisão e ainda terá que cumprir mais 3 anos
de prisão supervisionada, além de pagar unia taxa de cem dólares. Tudo
começou quando policiais federais invadiram um armazém e encontraram
mais demil pés de maconha, equivalentes a seis milhões de dólares. .Iosh
ainda não se pronunciou sobre o caso, apenas colocou uma fotó no Twitter
com a frase: "O que nos define é <? quãobem nos levantamos após cair".

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê,
Jiu-Jitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

5° Interbairros
• • ,..,

com·lnscnçoes
em andamento
INTEGRAÇÃO Torneio está agendado para iniciar em 4 de agosto
e encerrar em 20 de outubro, com mata-mata em todas as fases.

Lucas Pavin .

'l TISando incrementar o

V futebol amador e pro
mover a integração entre os

bairros de Jaraguá do Sul,
a Fundação ·Municipal de

Esportes e Turismo abriu
as inscrições para a 5a Copa
Interbairros de Futebol. As

equipes interessadas em

participar da competição
podem inscrever apenas
um time por bairro com o

prazo até o dia 15 de julho.
O congresso técnico está .

agendado para o dia 18, às
19h, naArena Jaraguá. Cada
equipe pode inscrever até 25

atletas nascidos a partir de
1996, sendo obrigatório que
eles residam no bairro que
irão defender. O torneio
está agendado para come

çar no dia 4 de agosto e en

cerrar em 20 de outubro.
A premiação será feita

através de troféu e meda
lhas aos quatro melhores

colocados, além da equipe
mais diséiplinada, o arti

lheiro, o atleta destaque e a

equipe com a defesa menos
vazada. Assim como nas

edições anteriores, a fórmu
la de disputa será de elimi
natórias simples, com jogos
de ida e volta em todas as

fases, exceto na final e na de
cisão do.terceiro lugar, que
se dará em jogo único. Nas
fases preliminares, caso uma
equipevença o oponentepor
quatro gols ou mais de dife
rença no jogo de ida; estará
automaticamente classifica
da à fase seguinte.

As fichas de inscrições
podem ser baixadas no

site www.fmejaraguadosul.
com.br, na aba 'Eventos'.
Outras informações com a

equipe da Coordenação de
Eventos da FME, no telefo
ne 3370-9797 ou no e-mail
eventosuêfmejaraguado
sul.com.br.

HENRlQUE PORTO/AVANTE!

HISTÓRIA Três Rios do Norte é o atual campeão, quebrando o domínio da Figueira
.

Tênis deMesa

Torneio
Municipal

o Torneio Municipal de
Tênis de Mesa terá sua se

gunda etapa neste sábado

(6), no Ginásio do Sesi, Di
vididos em cinco etapas, as
categorias da competição
foram separadas em faixas

etárias, com os jogos rea

lizados em diferentes ho
rários. A Pré-Mirim, . com

atletas até 11 anos, abre as

disputas a partir das 8h.

Pedestrianismo.

Pico da
Malwee

A quinta caminhada
do circuito "Caminhos do

'Vale", acontece no domin
go (7), com destino o Pico

da Malwee. As 105 va:gas
disponibilizadas para . o

evento estão esgotadas.
A inscrição foi condicio
nada à doação de ikg de
alimento não perecível. A
saída será na Praça Ânge
lo Piazera, às 8h.

Voleibol

Encontro
de Pólos

Com o objetivo de reu
nir centenas de crianças
para praticar esporte, a

Associação
.

Desportiva
Voleibol (ADV) realiza no
sábado (6) o 130 Encontro

de Pólos, que acontece na

Arena Jaraguá. A competi
ção será de 'mini-voleibol',
em dez pequenas quadras,
totalizando mais de 200 jo
gos ao final do dia.
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Newell'sjoga hem, vence
o Galo e pula na frente
COMPLICOU Após tomar 2 a 0, Atlético-MG terá que .devolver o

placar para levar a definição da vaga na tlnal aos pênaltis

ONewell's Old Boys saiu
na frente na briga com

oAtlético-MGporUIha vaga
na final da Libertadores.
Dono da melhor campanha
no torneio sul-americano, o
Galo demorou a entrar na

partida e se defendeu de
mais. Quando resolveu sair
da defesa, a zaga - assim
como emoutros momentos

do jogo - falhou (Leonardo
. Silva e Réver, os titulares,
desfalcaram a equipe) ..

Oprimeirogolfoi deMaxi
Rodríguez. O segundo, do ar
tilheiro da competição junto
com Tardelli e Jô, o atacante
Ignacio Scocco, que colocou

a bola no canto esquerdo de
Victor em cobrança de falta

para complicar de vez a vida
do timemineiro.

''Temos que ser realistas
e saber que ficamos em uma

situação difícil. O placar
é reversível, mas teremos

que jogar com muita inte

ligência, pois sabemos que
precisamos dos gols, mas

se tomarmos um, vai nos

complicar ainda mais. En
tão precisamos saber a hora
exata de atacar e defender",
disse o meia Bernard.

Além da dupla de zaga
titular, o Atlético não pôde
contar no confronto com o

volante Leandro Donizete,
machucado, além do reser

va Rosinei, fora por causa'
de suspensão.

A segunda- partida da se

mifinal acontece na próxima
quarta-feira, no estádio Inde
pendência, em BeloHorizon
te. A equipe do técnico Cuca
terá a clificilmissão de vencer

por três gols de diferença. Se
triunfar por 2 a o, o Atlético
MG leva a decisão da vaga

para os pênaltis.,
Na outra semifinal,

.

o

Olímpia, jogando em casa,
também abriu vantagem de
2 a o sobre o Independiente

- de Santa Fé.

�
PDE I PRONATEC

PROGRAMANAC/ONALOfACESSOAO
ENSINO 7tcNICO E EMPREGO

FNDE -MINISTÉRIODA EDUCAÇÃO

Inscrições até 05/07

2 A o Ignacio' Scocco comemora segundei gol argentino,
de falta. Antes, Maxi RO,drigues abriu o placar ao Newell's

o SENAI 'QUER
VER VOCÊ SUBIR.

QUINTA-FEIRA,4 DE JUllIO DE 2013

Recopa
Timão em
vantagem
Um frangaço do goleiro

Cássio, herói nas conquistas
da Libertadores edoMundial
de 2012, poderia' ter jogado
fora a vitória do Corinthians
na partida de ida da Reco

pa Sul-Americana,
.

contra o

São Paulo. Mas um golaço
de Renato Augusto garantiu
o placar de 2 a 1 para os visi

tantes, noMorumbi. O meia,
que não jogava desde 24 de

março por lesão muscular na
\
coxa direita, encobriu Rogé
rio Ceni aos 31' do segundo
tempo, depois de Aloísio ter
empatado para o Tricolor e
Guerrero ter aberto o placar.
Agora, a partida que decide
se O .Sâo Paulo conquista o

trícampeonatoc.da.Ttecopa
ou se o Corinthians leva a

taça de forma inédita acon

tece no dia 17 de junho, no
Pacaembu. Um empate dá o
título ao alvinegro, que não
terá vantagem pelo gol mar
cado.fora de casa"

Cursos Técnicos SENAI Gratuitos.
A oportunidade de transformar a sua vida.

• �ara alunos do 2Q e 3Q ano da rede pública.
• Material escolar incluso.

• Auxílio lanche.

• Auxílio transporte.

execução:

Cursos disponíveis nas Un�dé)des de: BàJneário Camboriú, Blumenau, Bl'usque,
Chapecó, Cridúma, Florianópolis, Itajaí, laraguá do Sul, Joinville Norte "

Joinville Sul, Lages, Palhoça, São Francisco do Sul, São José, Schroeder e Tubarão.

promoção:

Inscreva-Se em sua .esco1qtlU na Unidade.do SENAI mais proximà de você;
Para �ais informações acesse www.sc.senai.br ou ligúe 0800 48 1212, BI1AIIL

pArs RICO' PAfs seM POBR�ZA

�.�SENAI�
A INDÚSTRIA Da cdNHECIMENTO

Iniciativa da f/ESC
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