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Polêmica

CPI vai investigar
gastos suspeitos
Comissão vai apurar o paradeiro dos
móveis do extinto Parque de Eventos de
Guaramirim e R$ 500 mil em despesas.
PATRICIA MORAES, PLENÁRIO, PÁGiNAS 6 E 7

Contracheias

Levantamento focaliza
áreas de riscos na região
Técnicos da Arnvali realizam ummapeamento
das' áreas de risco nos municípios do Vale do
Itapocu. Informações serão usadas para a

elaboração do Plano de Prevenção. PÁGINAS

Guaramírím corre o risco
de ficar sem água. até 2015

DESCASO Um dos motivos desse alerta é a falta de investimentos no setor nos últimos
anos. Companhia responsável pelo tratamento e fornecimento apresenta problemas nas

estruturas do serviço. Se continuar assim, abastecimento ficará comprometido. PÁGINA 4

Demanda por qualidade LúCIOSASSI

"

CLAMOR Manifestantes realizaram ontem um ato para pedir metberlasino transpertenoletlvo de Jaraguá do Sul. PÁGINA 8,
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DO LEITOR

Sabedoria do voto
Questõ�s polític�s sempre foram os grandes.alvos

de acirradas discussoes entre pessoas. Seja em

casa com a família, com os colegas de trabalho, no
bar com os amigos e por aí vai. O mais interessante
é, que a grande maioria reclama e não está satisfeita
com a situação atual. A graride prova disso está nas

ruas. Mas tenho duas perguntas para fazer para você
leitor. O que você sabe sobre política? Será que nós
entendemos tão bem assim desse assunto?

Com certeza, a maioria não entende. A impor
tância do nosso voto anda lado a lado com a nossa

capacidade de conhecer e estudar a política. Quando
um político aparece na 1V, precisamos saber o que
ele está falando e saber se o que ele está falando tem
embasamento, procurar saber o histórico do políti
co e o mais importante é ter tolerância zero contra

corruptos.
.

Estamos passando por um momento delicado no

nosso País. Com as manifestações estamos sendo
observados e escutados pelos nossos representantes
que agora estão tentando fazer o possível e o impos
sível para atender a todos os pedidos da população.
.Escrevi esse texto no último 2 de julho, quando

Dilma Rousseff deu uma entrevista para um progra
.ma semanal chamado. "Conversa com a Presidenta",
que é transmitido aqui na nossa região pela Rádio
Joinvílle Cultural (105.1), em que ela fala sobre as

manifestações e sobre cinco pactos que ela propõe a

todos os governadores, prefeitos. Congresso e toda
a sociedade. A presidente grifa o combate à inflação
para defender.nossa economia, a melhoria do trans

porte público, melhoria na saúde em todo o Brasil,.
melhoria na educação e por último a reforma políti
ca, tão esperada por toda a população brasileira.

Que estranho. Porque só agora? Pergunto-me se

antes das manifestações ela já tinha isso em pauta?
- Pode ser que sim, corno pode ser que não.

Por isso pense desde já em quem você vai votar.
A democracia do voto.é a nossa maior manifestação.

"I
._

..;-

• RafaelHorst Verc1i, universitário

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

COMENTÁRIO

Voando com a Beyoncé
Naminha viagem de retorno do

.

Japão, sem ter o que fazer no
avião da Qatar, liguei o televisor à
minha frente e fui andando de um
canal a outro, nada que prestasse,
até que achei a Beyoncé. Acho a

Beyoncé um "pedaço", ainda que a

prefira com seu cabelo natural sem
a pintura artificial de um ImITO que'
não lhe assenta bem. O natural é o

natural, nada como ele, mas essa é
outra conversa.

Como disse, achei num dos ca
nais de bordo da Qatar, a Beyon
cé, um documentário sobre a vida
dela. Muito interessante. Mas eu

não viria ao assunto se ele não cru
zasse pelos tortuosos caminhos

que levam uma pessoa ao sucesso,
caso da Beyoncé. Quem a vê explo
siv�, linda, incansável no palco, tal-

LUIZ CARLOS PRATES

vez não faça ideia de como é a vida
dessa mulher e do que ela faz para
chegar onde chegou.

Beyoncé é cantora, certo? Ela
é mais que cantora, é uma atleta

que canta. Explico. Os treina
mentos diários a que ela se sub
mete cansa qualquer um só .de
vê-la. Ou s�rá que algum ingênuo
pode pensar que as performances
da Beyoncé no palco vêm do Es

pírito Santo? Não vêm, não. Vem
dos jorros de água benta que ela

'produz todos os dias, a abençoa-

• Febre
Ao chegar a Tóquio e passar pela Alfândega do aero-

porto de Narita, passamos por uma porta eletrônica, des
sas de segurança típicas de aeroportos, mas ... Mas nesse
caso, o'que estava sendo avaliado era se o passageíró es

tava chegando em estado febril ou não. Os sensores de
tectam a temperatura corporal, "doentinhos" não entram
facilmente assim... Nada como uma ''boa' guerra para'dei
xar o povo esperto. É o que falta ao Brasil, segundo dizia

. Olavo Bilac. Uma ''boa'' gue:t:'fa e... Perdê-la .•.

• Elas

da água benta da testa, o suor.·
Vendo os treinamentos da.

cantora, assistindo aos seus es

forços físicos para encantar as

plateias do mundo, sobra-nos a

certeza de que, de fato, o sucesso

não é senão o resultado de uma

obstinação e de muitos treinos.
Eu diria, para encurtar a conver

sa, que os esforços da Beyoncé
valem para os jovens nas escolas.
Quem der duro nos estudos, to
dos os dias, vai suar menos nos

dias de provas, 0 conhecimento
vai escorrer naturalmente pelo
bico da esferográfica. Fácil, não
é. mesmo? Ficará fácil depois de

,

muito, suor, bem como acontece
com o sucesso da Beyoncé. Que
fique a certeza de que não existe
0800 na vida ...

de fora. Tirei foto com uma delas. Tinha olhos lindos,
o resto só imaginei.. .. Per que aquelas mulheres andam
escondidas? Quem as reprimiu desse modo bandido, sa
fadó?Ah, e todas as que estavam acompanhadas tinham
ao seu lado homens "normais", com a cara sem limpa,
sem máscaras nem coberturas especiais sobre o corpo.
Sabes do 'que mais,leitora? Foram homens inseguros
que um dia mandaram as mulheres se cobrir da cabeça
aos sapatos, por insegurança e medo da beleza delas. É
ou não é, babacões?

,I
I

Nessa minha recente viagem ao Japão, realizei] um
sonho durante a demorada' escala no aeroporto do!Qa
tar: fique lado a lado e,ehegue a sentar ao lado de �ma
mulher vestindo burca e de outras com aquelas horro
rosas roupas pretas que lhes deixam apenas os olhos

• Falta dizer
Nada como a éivilizaçâo. No Imperial Hotel, em Tó

quio, onde fiquei com a delegação catarlnense que foi ne
gociar nossa carne suína, o barulho nos quartos do hotel
é zero. Zero. Janelas blindadas e que não abrem. Não se

ouve absolutamente nada no quarto. Se eles podem, por
que nós não podemos...? .

LÚCIOSASSl

Lazer·

Roda de chimarrão na praça
A Praça Ângelo Piazera, no Centro de Jaraguádo Sul, será

palco de apresentações musicais neste sábado. Apartir das 10
horas até o meio-dia, músicos da região irão apresentar obras
do cancioneiro do interior. "A música crioula ou cabocla per
meou a vida rural do homem do campo de todos os rincões.
do Vale do Itapocu", disse o historiador Ademir Pfiffer, um
dos idealizadores da proposta. Entre os músicos convidados

para o evento estão: Tiãozinho do Acordeão e alunos, Amigos
,

do acordeão, Grupo de Dança de Tradição Gaúcha, Grupo de
Acordeão RainerModro e Ernesto MachadoNeto. Na celebra

ção, a artista Cristina Pretti apresenta exposição de telas sobre
a explosão da fábrica de pólvora ocorrida em 1953, na cidade.

D,Á, U���A FORC.fiHHAJI
Um ônibus da Canarinho parou ontem na Rua Roberto Ziemmann
e a solução encontrada para tirar o coletivo da via e evitar um

conqestlonarnento foi no braço. Três homens ajudaram na dura
missão de empurrar o veículo, que estava sem passageiros.

P ."ç .

Inscrições para
pÓS graduação

A Faculdade Anhangue
ra de Jaraguá do Sul está
com as inscrições abertas

para cursos de pós-gradua
ção na área de gestão estra
tégica de negócio, de pessoas
e de projetos. A instituição
oferece o valor de R$ 99 e

desconto de 20% nas men

salidades para quem se ma

tricúlar até o dia 13 de julho.
Os interessados devem en

trar em contato pelo tele
fone 2107-4738. Os demais
cursos da universidade no

site www.portalpos.com.br.
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CHARGE
EM GUARAMIRIM
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EDITORIAL

Poderessob a ressoo
dos insatis eitos

OBrasil prova a cada dia que passa que da. Roda levantada não será cobrada.

pressão popular provoca as mudan- Pelo jeito, o Brasil está mais atento

ças. Depois da invasão das ruas, que levou às lutas pelas melhorias. As manifesta
o governo federal a tomar algumas medi-

.

ções começaram a ser percebidas de ou
das para melhorar o·transporte público e tra forma pelos governantes. Devem ser

colocar a reforma política à tona, os cami- .analisadas e encaradas com respeito. Afi
nhoneiros também foram ouvidos. .

_ nal, quando a totalidade de. uma classe
Durante dois dias,' diversos cami- se mostra insatisfeita é porque a medida

nhões pararam de circular causando adotadapelos governantes não foi válida.
prejuízos em diversas indústrias que Esse despertar é sinal de amadure

precisavamter a produção escoada para
atender o mercado. Eles reclamavam da
lei que obrigava o intervalo de. 12 horas
entre as viagens e também da cobrança
de pedágio por eixo dos veículos.

Sob a pressão da paralisação, oSenado
aprovou as mudanças sugeridas pela cate
goria. Reduziu o tempo daparadapara seis
horase o custo do trajeto nos ponto de pe
dágio será apenas inserido pelos eixos que
tiveram o rodado em contato com a estra-

"
Brasil está mais atento às

lutas pelas melhorias.

cimento da sociedade. Que as manifes

tações continuem sempre que houver
uma falta de sintonia entre os desejos da
maioria e os interesses dos líderes. Deve

se, contudo, buscar o entendimento.

-_ -
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A NOTADE PESAR

A direção e funcionários do jornalO Cor

reio do Povo lamentam com pesar amortede

Luciana Machado, 38 anos, ocorrida ontem

de manhã em Blurnenau. A empresa presta
solidariedade à fanu1ia, em espe�ial ao ex-co
lega de empresa; o jornalista CelsoMachado,
pela perda da estimada filha.

LOTERb\,S
LOTOMANIA
SORTEIO NQ 1362
19 - 20 - 22 - 26 - 31
32 - 34 - 35 - 41 - 48
51 - 52 - 58 - 64 - 65
75 - 76 - 83 - 86 - 99

QUINA
SORTEIO NQ 3229
12 - 34 - 48 - 55 - 79

*=

LOTERIA FEQ.ERAL,
SORTEIO NQ 04.776.
1 º 83.318 250.00Ó,00
2º 08.563 17.160,00
3º 47.355

. 16.600,00
4º 44.788 16.100,00
5º 18.615 15.200,00

MEGASENA
SORTEIO NQ 1508
17 - 18 - 30 - 35 - 39 - 58

ExpoSições no Sesc
Jaraguá do Sul conta com duas exposições em an

damento. Na galeria do Sesc, a chapecoense Janaína
Schvambach apresenta "A Paisagem Real". A mostra

.

reúne uma série de fotografias de paisagens do Estado
e reproduzidas com a técnica de lambe-lambe. No Cen
tro Cultural da Scar, ocorre a 6a Mostra da Oficina de
Artes Plásticas, sobre os trabalhos por alunos da artista
Violeta Polo.

-

Literatura
. Livro sobre Jaraguá. doSul

Neste sábado, a partir das ioh, a Editora a Design
lança o livro "Subsídios para a história econômica- de

Jaraguá do Sul- 1876 - 1980", de GilmarA Moretti.

0,autor observa as relações do desenvolvimento eco

nômico domunicípio. O evento será na LivrariaGrafi

pel, na RuaQuintino Bocaiuva, 42, Centro.

'* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente oposicionamento do jornal, sendp

de inteira responsabilidade de seus autores.

�J O Correio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

A Rede Mime está selecionando

candidatos de .18 a 24 anos

incompletos, para o projeto
"JOVEM APRENDIZ'"

Os interessados devem comparecer
no RH da empresa ou encaminhar
curriculum por e-mail a/c de Elaine
rh .elaine@agricopel.com.br
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Abastecimento de
água comprometido

:.t,

GUARAMIRIM

Estação de

tratamento e rede

de abastecimento

estão debilitadas

Natália Trentini
'

anos. O sistema já funciona
20% acima da capacidade.
Além disso, o trabalho é

prejudicado por uma série
de problemas na estrutura

da estação de tratamento.
A estrutura projeta

da por volta dos anos 70
está debilitada. Falta re-

FOTOS EDUARDO MONTECINO

vestimenta adequado nos

tanques de tratamento,
as calhas do sistema de

floculação precisam' ser
substituídas e os registros
quebrados causam perda
de água filtrada' dentro da

própria estação. A infiltra-

ção provoca'ferrugem nas

grades de proteção e racha
duras no prédio.

O diretor do setor,
Osni Denker, declarou

que a falta de recursos

impede até mesmo uma

simples reforma. Troncos

Uma ,preocupação cha
ma a atenção daÁguas

de Guaramirim. Diante do
crescimento populacio
nal verificado nos últimos

anos, companhia pre
vê comprometimento do
abastecimento de, água no

município até 2015.
Um dos motivos desse

alerta é a falta de investi
mentosno setor nosúltimos RISCOS C.obertura da estação de tratamento é escorada com troncos de madeira '

!
l.
l

,

I
I
1,

, .!

de madeira fazem uma

sustentação improvisada
da cobertura dos tanques
para ajudar a dar o supor
te à estrutura porque os

pilares de, concreto estão

comprometidos devido o

excesso de rachaduras.

Os telefones daÁguas
de Guaramirimpara

reclamações�ão:
.33733803
• 0800 643 3803

GASTOS Arlete
teve quê lavar
duas vezes a roupa
porque a água
estava suja

Semana foi demuitos incômodos para os consumidores
O rompimento daadu-

'tora principal, que leva a

água da estação e tratamen
to para o primeiro reserva

tório, na segunda-feira cau

sou transtorno para muitos
moradores. Primeiro a falta
de água, depois o líquido
turvo saiu pelas torneiras.

Na casa da autônoma,
ArleteAlperstedt, 41anos, as
roupas precisaram ser leva-

das duas vezes, após terem o tratamento da água, Diego
entrado em contato com a

-

Borges, a situação é inevitá
lama. "Eu coloquei tudo na velo A instalação dos tubos

máquina de lavar, não vi em muitos pontos foi feita

que a água estava suja, ficou de maneira incorreta e a fal
tudo encardido", contou. ta de outros equipamentos
Os moradores afirmam que causam esses rompimentos.
frequentemente falta água, e "Quando é feito reparo os

quando volta, permanece al- canos são secos e o limo que
guns dias nessas condições, cria naturalmente acaba se

Segundo o gerente ope- desprendendo, quando o

racional da empresa que faz fluxo volta ao normal isso é

levado junto", explicou.
A orientação é que os

moradores liguem para a

Águas de Guaramirim para
informar a situação, para

que os técnicos possam
abrir os registros e fazer
descarte da água antes que
chegue às localidades afe
tadas. O morador que tiver
caixa d'água também pode
fechar o registro de casa.

Estação opera acima da
capacidade de tratamento

Além dos problemas no menta é outro fator que

prédio da estação, o siste- dificulta o trabalho. O se':
ma de abastecimento tam- tor está vinculado à secre
bém precisa de melhorias taria de Infraestrutura. A

para evitar rompimentos arrecadação, que em maio

das adutoras e, conse- ,ficou em R$ 405 mil, para
qüentemente, a falta de o tratamento, mas o ex

água. Uma das prioridades 'cedente não fica em uma

é a instalação de válvulas conta específica.
- de redução de pressão e

'

Segundo o gerente
ventosas para tirar o ar da operacional da Serrana,
tubulação. "Com investi- empresa responsável pelo
mentos podemos diminuir tratamento de água, Die

os reparos e usar esse di- go Borges a arrecadação
nheiro para melhorias no poderia ser ainda maior.
reservatório e

-

ampliação Hoje, não existem equi
da rede", afirmou Denker. pamentos para medir pre-

A capacidade de trata-
- cisamente o volume do'

menta e capitação é de 100 abastecimento. "A' gente
litros' por segundo, o siste- trabalha no escuro, temos

ma opera entre 120 e 125 a leitura apenas na cap
litros. A falta de água é re-. tação da água, não con

gistrada em casos de falha seguimos calcular nem

mecânica ou na estrutura, mesmo as perdas dentro
mas em meses, como ja- da estação", cõmentou. Os
neiro e fevereiro, foi preci- hidrômetros residenciais

so realizar manobras para' também são antigos e a

canalizar água para os bair- medição não é confiável.
ros com maior consumo. Todas as fragilidades do.
Por estar no limite, muitos sistema e custos para am

pedidos por novas ligações, pliação da capacidade serão
em empreendimentos re- levantadas por técnicos e

sidenciais foram negadas dentro de 30 dias o orça
nos últimos meses. A situ- menta deve ser concluído.A

ação impede o desenvolvi- intenção é firmar uma par
menta da cidade. ceria público-privada para

A falta de um orça- executar asmelhorias. .

Moradores usam outros

meios para garantir a água
Cansado de depender do

sistema municipal de abas

tecimento, o estampador,
Amarildo Gadotti, 50 anos,

construiu um poço em sua

casa, localizada também no

bairro Amizade. Essa foi a

quando tinha esse proble-
ma, faltava ou vinha suja,
água tem que ser saudável",
destacou. O mesmo proble
ma fez o vizinho da casa em,

frente, CurtBublitz, 84 anos,
instalar um filtro com reser-

solução para garantir água vatório que limpa a água an
de qualidade. "De vez em tes de entrar na caixa d'água.

OLUÇ� '} Amarildo puxa a água de um poço
artesiano para solucionar a falta de abastecimento
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Região faz plano de prevenção
CHEIAS Técnicos'

percorrem municípios
da região para 'elaborar

úm documento sobre a

situação dos municípios
do Vale do Itapocu

Verônica Lemus

COlUpá será a próxima cidade
a receber a equipe técnica do

• Colegiado de Defesa Civil da As

sociação dos Municípios do Vale
dó ltapocu (Arrivali), que busca

informações sobre alagamentos
para criar o Plano.Regional de
Prevenção de Cheias na Bacia Hi

drográfica do Rio Itapocu, A data
da visita ainda não foi definida.
Esse trabalho, realizado pelos con
sultores Paulo de Almeida e Nor

mando Zitta, foi feito em Barra

Velha e Massaranduba. Jaraguá
do Sul, Guaramirim, Schroeder e
São João do ltaperiú, também fa
rão parte da pesquisa.

Conforme o consultor do co-

DIVULGAÇÁO

VIS,,"ORIAS 'Técnicos vlsltaram'Massaranduba nessa semana para avaliar as áreas de risco

legiado de Defesa Civil, Paulo
de Almeida, durante as visitas
é apresentado. aos prefeitos,
secretários e técnicos da área o

que é o Plano de Prevenção, sua
importância e o cronograma

para sua elaboração.

o Plano de Prevenção esta- causas, com recomendações de
rá acessívelpara o público no medidas que podem ser adota
site da Amvali, Ele vai apresen- . das para minimizar e prevenir
tar o mapeamento das áreas os desastres.

alagáveis, com curvas de nível, Esse levantamento tem

além de diagnóstico dos prin- previsão de ser entregue em

cipais problemas e possíveis novembro. O objetivo do cole-

giado é reunir em um só docu
mento informações, muitas ve

zes segmentadas, que auxiliem
tanto o município como a po

pulação para uma prevenção às
cheias na região.

"Podem ser sugestões de obras
estruturais - contenção (de encos
tas) - mexer em tubulação ou ga
lerias, e medidas não estruturais,
como capacitação de equipe", dis
se o consultorAlmeida.

Ele destacou ainda que o do
cumento pode servir como fer
ramenta do poder público muni

. cipal na busca de recursos para
obras $! programas de prevenção
às cheias.

O plano está sendo elabora
do em .parceria corri a Câmara
Técnica de Prevenção de Riscos

Hidrológicos do Comitê do Rio

Itapocu da Arnvali. A bacia do

Itapocu compreende um total de

13 municípios. Segundo Almeida,
a ideia é que no futuro, todos es

ses municípios que completam a

bacia também passem a integrar
o Plano de Prevenção de Cheias.

IMMPf(lfÍll8e.w_
.

&EstRUTURA
35 ANOS DE HISTÓRIA
f_ot50fDIf1áIJf�,
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Criada CPI em Guaramirfm
Sob a presidência de AltairAguiar (PSD),

relatoria de Evaldo Junckes (PT) e como
membro Lauro Erthal (PP), foi aprovado
requerimento para instalação de uma CPI

(Comissão Parlamentar de Inquérito), na

Câmara de Vereadores de Guaramirim. O
PMDB ainda deve indicar um parlamentar
para acompanhar os trabalhos. A comissão
vai investigar o paradeiro dos móveis, como
mesa, cadeiras e ventiladores, do extinto

Parque de Eventos, a compra de R$ 50 mil
em blocos de cimento com suspeita de pre-
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Possívelmudança
gera insatisfação

A sugestão levantada pelo dire
tor de Trânsito, Rogério Luis Kum

lhen, de alterar o rateio dos recursos
oriundos das multas não foi bem re

cebida pelo 140 Batalhão e pela Po
lícia Civil, que teriam o percentual
diminuído de 25% cada, para 15%,
ficando a Diretoria com 70%. Porta
voz da PM,. o capitão Pilonetto res

salta que durante a campanha elei

,toral foi apresentada, inclusive, pro
'posta inversa, que faria a partilha
entre as instituições ser igualada em
33%. Evitando entrar em polêmica,·
o capitão diz reconhecer as neces

sidades de o município investir no

setor, mas afirma que o montante

recebido hoje através do convênio
com a Prefeitura já não é suficiente.

Aquisição'e
manutenção
o 140 Batalhão recebe em mé

dia R$ 55 mil por mês para inves
tir em aquisições de viaturas, pro
mover a manutenção dos veículos
e etc ... Na sede, são 37 carros e 11

motos que fazem o patrulhamento
de todo o município. O delegado

,

regional, Uriel Ribeiro, admite que'
o percentual, que fica com a Prefei

tura, Polícia Civil e Militar, muda
de uma cidade para outra, mas diz
que a tendência de unificação já
está sendo avaliada pelo Detran e

Secretaria de Segurança Pública.
Além disso, nem todas as multas
ficam com os municípios, as re

sultantes de infrações gravíssimas,
por exemplo, vão para o governo
do Estado. Aproposta é de dar uma
fatia maior às Prefeituras que não
contam com estrutura de Guarda

Municipal. Hoje, em Jaraguá, 50%
do montante recolhido fica com a

Prefeitura, 25% com a Militar e ou
tros 25% com a Civil.

,.

ço superfaturado e a contratação de 35 mil
horas de pedreiro, totalizando quaseR$ 500
mil, no ano passado. O alvo é o ex-prefeito
Nilson Bylaardt (PMDB), que procurado
pela coluna disse desconhecer a investiga
ção e minimizou a iniciativa. "Esses verea
dores não têm nada para fazer. Além disso,
este governo já entrou no sétimo mês, quem
sabe o que não fizeram com osmóveis neste

tempo", argumentou.
Na outra ponta, segundo Junckes, o'gru-

po tem fortes indícios de que os processos

foram irregulares, ele cita como exemplo a

compra dos blocos de :cimento. "No merca

do, cada item custa em média R$ 1,20, por
, que a Prefeitura pagoupelomesmo produto
R$14", questiona.

'

A CPI tem poder: de convocação, isso

'quer dizer que o ex-prefeito, ex-secretários
e representantes das empresas envolvidas
serão obrigados a prestar depoimento. Pelo
regimento, o prazo para entrega do relatório
final, que será votado em plenário, é de 60

dias, podendo ser prorrogado pormais 30.

DlVULGALÇÁO,

Aquecúnento e:m dia
Vereador em Guaramirim, Evaldo Junckes,-vice-prefeito de São. Francisco do Sul, Mar

cos Scarpato, e o vereador de Barra Velha, Adilson Madruga, em encontro regional do PT,
na quarta-feira, A série de reuniões tem sido comandada por Scarpato com vistas ao pleito
de 2014 e às eleições internas da sigla, marcadas para novembro deste ano.

\

O vereador João Fiamoncini (PT) e a di-
retora de gabinete da Prefeitura de Jaraguá,'
Emanuela Wolf (PMDB), estiveram ontem

com o gerente regional da Celesc, Luiz Mel
ro. Os dois pediram solução para os proble
mas na manutenção das redes de energia
que atendem o município. Fiamoncini recla
mou .também das constantes quedas de luz.
Com uma lista apontando localidades, Mel
ro ficou de avaliar a situação.

Rede de energia"Vaga
Inteligente"

Diretoria de Trânsito deve de
talhar na próxima semana como

vai funcionar o sistema que per
mitirá aomotorista comprar tem:'
'po no estacionamento rotativo
através de SMS ou mesmo pelo
cartão de crédito e débito.

SEXTA-FEIRA, 5 DE JULHO DE ;2013

NoPMDB
Deputado Carlos Chiodini foi

confirmado como secretário geral
do diretório estadual do PMDB. De

pois da reeleição de Pinho Moreira

para presidência, o desafio da maior
sigla no Estado é definir o rumo elei
toral que será tomado em 2014.

E a compra
"Conheço as dependências, da

nossa Câmara e, principalmente, al
guns gabinetes, estes, sim, pequenos
para os vereadores e' seus assesso

res, mas a construção de uma nova

sede deve ser analisada com muita

responsabilidade e, em especial,
com respeito ao dinheiro público. Se
existem alternativas mais baratas,
como a do terreno que a Prefeitura
disponibiliza, que sejam avaliadas".
Opinião do leitor Curt Nees.

Bons resultados
Índices da PM mostram uma

situação confortável na segu
rança. Embora com efetivo bem
abaixo 'do ideal, o número de fur
tos têm apresentado queda sig
nificativa. No primeiro semestre

de 2009, foram 195 ocorrências
deste tipo, no mesmo período de
2010, foram 246, em 2011, 129,
em 2012, 148, e nos primeiros
seis meses de 2013, 128. Já em

relação aos homicídios, a taxa

caiu de 11 para três em um ano.

Juro Zero
Presidente do Badesc, João Pau

lo KIeinubing, esteve ontem na sede
da SDR para detalhar o Programa
Juro Zero. O programa tem o obje
tivo de apoiar os investimentos dos

municípios catarinenses com juros
subsidiados pelo Estado. Represen
tantes das cinco Prefeituras da re

gião participaram do encontro.
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Municípiospodemapresentarduaspropost.c&
o governador Raimundo Colom

bo (PSD) assinou na tarde de ontem o

decreto que regulamenta' o Fundo de
Apoio aos Municípios (Fundam). Pelas
regras, cada Prefeitura terá direito de
apresentar até duas propostas. Ao todo,
o pacote prevê investimentos de R$ 500
milhões em obras. O decreto fala em nú
mero de habitantes como critério para a

distribuição dos recursos. As Prefeituras
receberão a verba por meio de convênio
e não terão de devolver o dinheiro nem

dar contrapartida. Entre as obras que
podem ser incluídas no Fundam estão
investimentos em infraestrutura, saúde,
educação, assistência social, desporto e

lazer, saneamento básico e compra de

equipamentos. O governo também de-

finiu que nenhum município deve rece

ber menos do que R$ 700 mil, como rei
vindicou a bancada .do PT. Há ainda a

orientação para que as cidades com mais
de 50 milhabitantes possam pleitear re
cursos na ordem de R$ 3 milhões. Os
números do IBGE mostram que somen
te 25 municípios no Estado ultrapassam
essa marca, Jaraguá do Sul é uma delas.

Firndamulta Corte
ACâmara dos Deputados aprovou projeto que extingue a con�

tribuição social de 10% sobre o saldo total do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), que é paga pelos empregadores no
caso de demissões de trabalhadores sem justa causa. Foram 315
votos favoráveis, 95 contrários e uma abstenção. O projeto segue
agora à sanção presidencial. Votaram contrários à aprovação as

bancadas do PT, PCdoB"e PSOL.

ACelesc anunciou o corte de 30% dos cargos gratificados exis
tentes na empresa. A recomendação partiu daAneel e buscamais
eficiêncianos processos da atual gestão.

Vai ou não?
O ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) tem convicção de

que Joaquim Barbosa, presidente do STF (Supremo Tribunal Fe
deral), será candidato à sucessão de Dilma Rousseff. Para ele, a
recusa até agora de Barbosa é jogo de cena..

Alguns têm a coragem de dizer

" publicamente. Achei que só teriam

coragem de dizer nos corredores em baixo

.

tom: que o povo não tem condições
de se manifestar sobre temas

complexos como a política.
Eu fico surpreendida com

a petulância de algúmas
pessoas. ,

Manuela O'Ávila (PCdoB)
sobre a resistência de
seus colegas à realização
de um plebiscito para
reforma política.

Você; tranquilo.

(47) 3370-0212
"

.
"

o\. ..'

Reforma não valerá para 2014
o governo federal admite que será difícil realizar um ple

biscito sobre a reforma no sistema político brasileiro para va
ler nas eleições de 2014. A ideia que mais ganha força é que
seja realizada uma consulta popular sobre a reforma política
no segundo turno da disputa eleitoral do próximo ano, com
valida:de para as eleições de 2016. O vice-presidente Michel
Temer, no entanto, disse que o plebiscito pode ser inviabiliza
do se o Congresso Nacional se antecipar e conseguir aprovar
uma reforma políticaantes da �onsulta.

·POLÍTICA
SEXTA-FEIRA,5 DE JULHO DE 2013

Mudança
na Saúde

A secretária de Assistência
Social da Prefeitura de Joinvil
le, Tânia Ebehardt (PMDB), deve
ser anunciada pelo governador
Raimundo Colombo (PSD) como
nova titular da pasta da Saúde no

Estado. Ontem, pressionado, Dal
mo Claro entregou a cadeira.

PMDBmarca

sua posição
Executiva Nacional do PMDB

emitiu nota oficial marcando po
sições sobre o momento político
enfrentado no país e defendendo
algumas mudanças, entre elas,
apoio à emenda que confere 10%:
do PIB para o setor de saúde; a
imediata aprovação de um novo

Pacto Federativo desconcentran
do os recursos, aprovação do ple
biscito ou referendo para à defini
ção de reforma política e a redução
do número deMinistérios.

Fez de conta
O presidente da Câmara, Hen

rique Eduardo Alves (PMDB-RN),
devolveu à União R$ 9.700 refe
rentes, segundo ele, ao valor da ca
rona que deu a sete pessoas em um

avião da FAB (ForçaAérea Brasilei
ra) para assistir ao jogo entre Brasil
e Espanha, domingo no Maracanã.
O valor, segundo sua assessoria,
foi baseado mima média do custo
dos bilhetes aéreos referentes aos

.

trechos de ida e volta entre Natal e
Rio de Janeiro. Só que o cálculo foi
feito em cima de voos comerciais.
O jatinho da FAB foi utilizado ape- .

nas para os oito passageiros, o que
elevaria o custo da viagem para, no

. mínimo, R$ 158 mil.
.

FarradaFAB
Já o presidente do Congresso

Nacional, senador Renan Calheiros
(PMDB-AL), usou aeronave da FAB
para ir de Maceió a Porto Seguro às
15h do dia 15 de junho. 'Ele partici
pou do casamento da filha mais ve
lha do líder do governo no Senado,
Eduardo Braga (PMDB-AM), em

Trancoso. O decreto 4244 de 20Ô2
diz que aviões da FAB podem ser

requisitados por autoridades por
"motivo de segurança e emergência
médica, em viagens a serviço e des
locamentos para o local de residên
cia permanente". Pois é...
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MP quis mudanças, vereador não.�..... '

OR1ENTAÇÃO Promotor

do Meio Ambiente

sugeriu alterações na

proposta que prevê
ligação de águ� e luz

nas áreas lrrequlares

Carolina Veiga

Durante a votação da Câmara
de Vereadores da no.ite de

ontem, o. vereador Vitório Lazza
ris (PMDB) pediu vistas do. pro
jeto. de Lei 105/2013,' de inicia
tiva do. petista João Fiamoncini,

.

que -revoga a Lei Municipal n?
5483/20.0.9 e permite a ligação.
de energia elétrica e de água aos

moradores dos loteamentos irre
gulares, em Jaraguá do. Sul.

A necessidade do. pedido, se
gundo. o. peemedebista, surgiu
após a- reunião. realizada na tarde
de ontem entre os vereadores e o.

promotor de Meio. Ambiente, Ale:'
xandre Schmitt. "Acredito. que al

terações no. texto do. projeto. de Lei
sãonecessárias't.justificou. Apesar
do pedido, Lazzaris afirmou ser fa
vorável ao projeto. "Sou favorável

REUNIÃO Promotor Alexandre Schmitt (quarto dá esq.ldir.) falou com vereadores ontem

ao. projeto e assim Vo.U votar na

próxima sessão.", antecipou.
.Para o. promotor, a proposta

. de Fiamoncini não. apresenta
critérios técnicos para a libe

ração. das ligações de energia
elétrica e água. À sugestão.
apresentada cita que constru

ções anteriores a vigência da
lei teriam direito. aos serviços.
As obras após não. teriam es-

.'

ses benefícios,
Segundo. Schmitt, o. ideal

seria propor a proibição das

Iígações em moradias .que não.

apresentam o. alvará de cons

trução, como já prevê a Lei

5.483, e criar critérios para a

instalação. dos serviços nas áre
as irregulares já consolidadas.

Apesar da polêmica entorno
do. projeto e orientações do. pro-

motor, o. vereador Fiamoncini
estâ irred�tívelàs alterações. Ele
disse que vai colocar a proposta

. em votação na sessão. da próxi
ma terça-feira. "Só queremos
que as pessoas que já moram
em áreas irregulares tenham '

o. direito à água e luz, corno
previsto. pela Constituição, in
dependente da existência do.
alvará de construção", explicou,

Segundo. ele, com a aprovação
da proposta, ficaria liberada a li

gação. dós serviços aos moradores
que já residem em áreas irregula
res, mas proibidas em loteamen- .

tos clandestinos que surgissem
após a vigência da Lei.

Mesmo. sem uma definição. dos
vereadores, a chefe de gabinete da

.

Prefeitura, Fernanda Klitzke (PT)
afirmou que a lei será vetada. "A lei
é um vício. de iniciativa, o. vereador
não.pode criar incumbênciaspara o.

Executivo", explicou.
/

Segundo ela,
para regularizar a-situação, não. há
necessidade de aprovação. de uma
nova norma. "Precisamos adotar
critérios para definir exceções para
aexigência de 20.0.9 e regulamentá
la pormeio. de decreto.", afirmou.

Ela explicou que são. vários os
quesitos que tornamum loteamen
to irregular e citou o caso. do-Divi

nópolis, no bairro. Ilha da figueira.
Este, segundo. ela, é considerado

irregular apenas porque uma ques-
.

tão. de inventário. precisa ser solu
cionada. "O Divinópolis, por exem
plo, poderia ser uma exceção. da
Lei, já que o. que o. torna irregular

. é apenas uma questão. burocrática,
de inventário.", explicou.

Jaraguá do Sul

Manifestação faz críticas ao sistema de transporte público
Débora Remar blico de passageiros, foi repetida

por outros manifestantes e tam-

Uma mobilização Pelo. trans- bém como. palavra de ordem,
porte público, realizada na noite Eles pediam também pelo. .

de ontem, reuniu cerca de ISO. aumento. do. tempo. de integra
manifestantes, segundo. estimati-

.

ção das passagens e a constru-
.

vas da PolíciaMilitar, que segui-' ção dos miniterminais, corno
ram da Sear até o. Terminal Ur- estava previsto. na renovação de
bano, onde sentaram na rua para contrato co.m a Canarinho. "Eu
reivindiéar. Estudantes e traba- tento. deixar o. carro. em casa,
lhadores

.

protestaram contra o. mas passo. mais de 40. minutos
alto valor da passagem, a sobre- esperando. no. ônibus e quando.
Carga de trabalho. dosmotoristas, chego. neste terminal parece um
pediram por mais horários de prostíbulo. Não. dá para circular
ônibus; renovação da frota e pela com criança aqui. O transporte
construção de miniternrinais. de Jaraguá está mesmo uma

"â passagem é cara, C! serviço" vergonha, apoio a 'manifesta
de má qualidade e não. supreàs ção", disseMárcia Bender.
necessidades da população. Por
isso. eu vim para a rua protestar",

"reivindicou o. frentista Celestino
'.

.

, 'dBeiger, de 44 anos. "Queremos .. O contrato a empresa com a

ver em Jaraguá do. Sul empresas A passagem é cara, o serviço prefeitura vence em 20.16 e uma

concorrentes, talvez assim con- de má qualidade e não nova licitação. deve ser anunciada
sigamos melhorar o. serviço de supre às necessidades da em 20.15. O diretor da empresa,

transporte", reforçou, 'população. Por isso eu vim Décio. Bogo foi procurado pela
A crítica sobre o. monopólio para a rua protestar. reportagem e disse que não. era o.

.

da empresa Canarinho, que ex- Celestino Beiger, de 44 anos momento oportuno de se mani-

plora o serviço de�W:r:te :P1Í- ,

.

, . . f��:t;<lr:. JJrn� comissão para aná-

LÚCIOSASSI

PAcíFICO Cerca de 150 pessoas participaram do ato, que ficou concentrado no Terminal Urbano

Diretor da empresa Canarinhonão quis falar sobre o serviço
lise e avaliação. do. atendimento.
foi montada pela Prefeitura. Os

integrantes estudam as planilhas
.
de custos e receitas da empresa e

. deve anunciar nos próximos dias
propostas e sugestões para me

lhorias no serviço .

No. final de semana, O Correio

do. Povo. publicou uma entrevista
com o. prefeito. Dieter Jansen na

. qual ele afirmava haver possibi
lidade de reduzir a tarifa através
da criação. de um fundo, "Antes
não. havia acompanhamento. das
planilhas da empresa,' agora es

tamos atentos", disse.
'
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Concerto de Inverno .na Scar
de harpa Gustavo Beacklini, acom
panhado pelo Grupo de Harpas
da' Scar. No concerto, a Camerata
Júnior terá a regência de Magnus
Edward Behling; a Orquestra de
Cordas, Ricardo Feldens e a Came

rata, Maycon de Souza Carneiro.

AOrquestra da Sociedade Cultu
ra Artística (Scar) apresenta, neste
domingo (7), o Concerto de Inver

.

no. No programa estão músicas fol
clóricas, obras barrocas, clássicas,
contemporâneas e temas de filmes.
,O evento inicia às 19h, no Pequeno

Teatro. Os ingressos estão à venda
na bilheteria do Centro Cultural e
custam R$ 20 e R$ 10 (meia).

A orquestra é formada pelo
Grupo de Cordas, Camerata e tem

a direção geral de Ricardo Feldens.
O solista da noite será o professor

Festa em
IGUARIAS

Sopa no pão
de chope

Schornstein

Kneipe

mesa pomerana
SERVIDOS?· Nona edição do Festival Gastronômico de Pomerode começa hoje

Grabolle,Malu Martins, Magda Poll
mann, Leandro Magnani e Fabiano
Coutinho Garcia,

Os estandes de gastronomia es�
tarão abertos de segunda a sexta

feira, das lSh às 23h; no sábado, das
{Sh à meia noite; domingo, das uh
às 15h: O Espaço Pub funcionará de

segunda a quarta-feira, das ISh à Ih;
quinta .a sábado, das ISh, às 2h30 e

domingo, das uh às 15h.
O ParqueMunicipal de Eventos de

Pomerode fica naAvenida 21 de Janei

ro, 2150 - Centro. A entrada é gratuita.

• Confira aprogramação completa
do evento em ocponline.com.br.

Bárbara Elice • Neste ano, além dos pratos que
representam a culinária contemporâ
nea alemã, serão oferecidos os sabo
res de outros países europeus, como
Itália e Portugal. Outra novidade é

.

a confecção de pratos exclusivos do
-

evento, cujo design foi desenvolvido
por uma das empresas mais tradicio
nais de Pomerode, a Porcelana Sch- .

midt. Foram confeccionados 2!5 mil
pratos para o evento e, destes, 500
serão vendidos como objeto de lem

brança do festival.
Durante os nove dias, seis che

fes de cozinha oferecerão aulas de
culinária para os visitantes. Os con

vidados são Ricardos Harbs, Heiko

Música, danças folc!óricas,
vinhos, cerveja e um cardá

pio preparado por chefes de coz

inha convidados. Tudo isso para
aproveitar até o dia 13 de julho,
no 9° Festival Gastronômico de
Pomerode. O evento acontece na

Vila Gastronômica e terá início

hoje, a partir das 18h.
O público poderá conferir as

delícias de doze restaurantes que
participam do festival, As bebidas
serão servidas por duas vinícolas e

duas cervejarias regionais.

OCORRF10DOPOVO
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Noite

Das ruas para o porão
Sexta-feira, em um po

rão de Jaraguá do Sul. Cer

veja artesanal e um trio de
músicos paulistanos emba
lando o público ao som do

banjo, violino e mandolin.
Assim será a noite de hoje
no Stannis Pub.

Pela primeira vez na

cidade, o trio folk O Bar

do e o Banjo traz no re-

pertório as músicas do - "ner Creoruska Junior.

primeiro álbum, "Syner- "Antonio e seu violino

gy". Com instrumentos' chegaram de forma ines
e linguagem rústica, a perada: nos conhecemos
banda resgata o estilo das e, começamos a tocar na

canções tradicionais nor- rua mesmo, sem ensaio e

tê-americanas, irlandesas nem repertório", contou

e "bluegrass". Creoruska. Quando per-
J
O Bardo e o Banjo nas- cebeu a sinergia, ele cha

ceu nas ruas de São Pau- mou Marcus para cantar

lo, pelas mãos de Wag- e tocar.

ENTREVISTA
WAGNER CREORUSI<A JUNIOR,

O BARDO E O BANJO
Como surgiu O Bardo e o Banjo?
O Bardo e o Banjosurgiu da ideia de
levar para as ruas o folk, as histórias
e todo amor que tenho pelamúsica
tradicional norte-americana. Viajei para
algumas cidades da Europa e vi muitos
artistas incríveis tocando pelas ruas, e
pensei "porque não vejo isso no Bra
sil?". Foi então que comprei um banjo,
improvisei uma mala bumbo e fui tocar
nas esquinas de São Paulo. Comecei a
tocar no dia 12 de fevereiro de 2012, foi

quando nasceu o Bardo e o Banjo '.

Como o público reage ao artista de
rua?
A reação do público é sempre incrível,
inesperada e cativante. Não importa a

idade, o gosto musical, sempre vemos
crianças dançando, pessoas de idade
admirando e sempre recebemos muito
carinho e incentivo, acho que nenhum
artista espera mais que isso (risos).

Sobre o álbum Synergy. Como foi

elaborado e quais as ideias que ele
carrega?
A ideia principal era registrar o momento
da banda. Estávamos nos estabelecendo
como trio, começandoa compormúsicas
próprias e as pessoas nos viam tocar e

pediam um CD, músicas para download,
etc-. Isso foi no final de 2012 e começo de

2013. Nossa ideia foi pedir a colaboração
das pessoas na rua para gravar o CD e deu
certo. Algumas músicas são de autoria
própria, outras são tradicionais que sem
pre tocamos nas ruas e shows,

Quais os projetos para o futuro da
banda?

Queremos divulgar nosso trabalho em

todo Brasil e, o quanto antes, gravar
outro álbum só com músicas autorais.
É um grande prazer poder viajar e levar
consigo esse seu amor pela música, Essa
semana estamos aqui, pela primeira vez

em Jaraguá do Sul, semana que vem
queremos estar no Rio, depois no Norte
e quem sabe então no Exterior.
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Charles Zimmcrmann . Escritor

A ·e

A magia do tapete
OS iranianos são persas e não árabes

como os chamamos. O Irã de hoje
é'o Império Persa da antiguidade. Os
libaneses também não vão gostar nada
de serem chamados de árabes. Esses são
fenícios. O Líbano de hoje é a Fenícia da
antiguidade. Os fenícios são conhecidos

.

como os maiores mercadores que se tem

notícia. Seu território servia de entreposto
para os produtos q�e vinham da Ásia e,
revendidos aos europeus.via águas do
Mediterrâneo. Generalizamos também os

imigrantes sírios, palestinos e jordanianos;
os chamamos de turcos. Essa expressão é
correta. A razão disso é de que o Império
Otomano, hoje resumido a Turquia,
dominou toda a região do Oriente Médio,
se estendendo até o Egito. Mas uma
característica está no sangue de todos
esses povos: o valor que se destinam à

negociação. Negociar compreende a alma
desses povos. Mais do que em qualquer

Clique animal

outro lugar, comprando tapetes no Irã,
a aula sobre tapetes pode levar horas
e continuar no dia seguinte. Sempre
monitorada por goles de chá de hortelã,
onde cubos de açúcar são umedecidos
no próprio chá, e devorados feito
biscoito. Os tapetes, naturalmente, estão
inseridos numa indústria, num mercado
internacional no qual não existem valores,
ao menos os mínimos e desse modo toda

negociação não tem limites. Um estrangeiro
no Irã não consegue disfarçar sua condição
de possível comprador e impiedosamente,
é puxado pelos braços para que entre nas

lojas. A pechincha, a barganha, é algo
.

indispensável em todo o Oriente Médio.
Muitos dizem que pechinchar é necessário
para o agrado de ambas as partes. Se o
vendedor oferecer tapetes
a um preço determinado e o cliente aceitar

. sem pechinchar, ele irá vender o produto,
mas não ficará feliz, afinal ele poderia ter
cobrado mais.
Para os 'desavisados, pode parecer um
simples acessório decorativo, mas o tapete
no Irã, na Turquia, na Palestina é antes de
tudo uma expressão cultural. Ele consiste
a decoração dos lares. Serve também de
"mesa" para as refeições. Aí· está a minha
grande interrogação desde a primeira
viagem ao Oriente Médio. Como naquela
foto da Santa Ceia, Jesus Cristo e seus

apóstolos estão ao redor de uma mesa? Se
ainda hoje, as famílias "daquele mundo" se
sentam ao chão, em forma de círculo, para

suas refeições.
As çores dos tapetes têm um significado
específico. O preto raramente será
encontrado, devido á conotação negativa
na cultura daqueles povos - é maligno,
é destrutivo. O branco representa o luto.
O 'azul significa a paz. O vermelho éa

alegria. O verde é sagrado, corresponde a

imortalidade - um sinal de que em quase
todas as bandeiras das nações muçulmanas,
essa cor está presente. Nas inúmeras
tribos do Irã, onde um convidado desfruta

. da mais alta posição social, da fatiamais
doce das frutas, do lugar mais confortável
para se sentar, os desenhos formados nos
tapetes indicam praticamente tudo o que
se passa com aquela família. Desde se o

.

chefe maior da família - o pai, está ainda
presente; qual a.posição daquela família no
seu clã; ou até se há filhas disponíveis para
casamento. É nos tapetes que esses povos
tecem sua história.

PROCURA-5E ESSA CACHORRINHA Ela fugiu semana
passada em Guaramirim, próximo à Metalúrgica Imam.
Os donos sentem muito a sua falta. Ela está com
corte de cirurgia e pontos na barriga. Precisa de
tratamento urgente. Informações nos fones 3376-
6400/8481-5400/9666-6045. Haverá recompensa.

Envie a foto do seu animalzinho para contato@ o

beatrizsasse.com.br ou encontre um companheiro
de estimação nas páginas do Facebook da Ajapra e

do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

ADOTE! Linda
ficou sem lar

depois que seu

dono faleceu
e ela passou a

viver nas ruas.
É super calma,
dócil e querida.
Porte pequeno,
4 anos de

idade, castrada,
vacinada e

vermifugada.
Contato: Lurdes
3276-1844

Banh01&. Tosa
47 31#1B 1887
danib(.fq!\f@libestocom.br

"1
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Adam O. Pchoeidt
Aelton M. Menslin
Alinor O. Bortolini

- Ardenita Martini
Bruna Motta
Caio A. Kanchen
Cesar A. Mezzemo
Daniel J. Fonseca
Daniel Raimundo
Emir Franzoi

Evaldo Fodi
Fabiana Ap. Ribeiro

. Fortunato de Almeida
Gisela Zehnder
Guinélia Panstein

IIdemar Bartel

Ingo P. Robl
Jaine Stefan Spredeman
Jean C. Fodi

Jéssica Bianchini
Jéssica Paganelli
Johr:my R: Minei
Jonni Gneipêl
José Dário Siqueira Junior
Joyce Dayane Venancio
Juanita Maier
Karl Heinz Janssen
Keila C. Lotito

leontino José de Oliveira

.
Lucileide Ap. Bonkowski
Marcia Walz
Maria de L. D. de Souza
Maria G. Junkes
Marileia Massaneiro
Marlise Utpadel
Mauricio J. Vieira

Miguel Carvalho
Mikaela Eskelsen
Mikaela Konel

Nelci Antunes de Andrade
Osnildo Bruch
Rafaela Cunha
Roseli Ignowski Meier
Rosmari N. Wenhoss
Rozanete Greiner .

Sandro Etman
Vaimor Ehmke

Vanderlei R.R Santos
Viviane Schuck

Eva Green - Atriz

o' Ingrid Guimarães -.Atriz
•Monique Evans - Apresentadora .

• Petronio Gontijo - Ator

Curiosidade
5 dejulho ...

... é o 1860 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 179 para acabar o
ano.Ponte: Wikipedia
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CanrlnhadaAnimal
A 3a Cãominhada da Ajapra reserva surpresas para

os participantes desta edição. Na programação, além do

passeio conjunto, há uma festa julina incluindo desfile
de traje para eleger o Cão Caipira do evento. Já para os

donos, haverá bazar de produtos pet, pescaria, sorteios
e troca de informações e orientações sobre os cuidados
com bichinhos. O evento será neste domingo, na Praça
Ângelo Piazera, dasiah às l7h. Mais informações: aja
pra.org.br.

o Bardo e o Banjo
Inovandomais uma vez na atração, a equipe do Stannis

Pub traz para o seu palco na noite desta sexta-feira o trio

paulistano O Bardo eo Banjo. Banda de folkjbluegrass, o
trio tem uma proposta diferente, tocando sem microfones
e sem equipamentos eletrônicos para estreitar ainda mais
sua interação com o público. Será a primeira apresentação
do grupo em Santa Catarina, não deixem de conferir uma

prévia do show acessando facebook.comjstannispub.

Noite'de'sopas na Bodega
5'0 melhor do inverno é a gastronomia", a comunicação

da Bodega Richter não poderia estarmais certa: E'afinada
com a estação, a agenda do point promove agora, dia 9,
urna deliciosa noite de sopas com pratos caprichosamen
te elaborados pela chefRenata Rubik. O evento começará
.às 20h, custando R$25 por pessoa. Liguem no 3275-3039
para mais informações.

. ." ,�.(

La CatrinaStore
Inaugura nesse sábado, às ioh, a mais nova loja de

RockjStreet da: cidade. A La Catrina Store trabalhará com

peças de marcas nacionais e importadas, entre elas Dirt
, Riot, Stooge Store e Dead Time, também oferecendo ca

misetas de bandas e acessórios rock na vitrine. A loja abre
em point privilegiado, funcionará anexa ao Estúdio Acácio
Tattoo e Depiné Body Piercing, próximo a praça Ângelo
Piazera. Tendo o Sacra aos fundos, está declarado que esse

é o quarteirão mais hardcore do Centro da cidade.

DIEGO JARSCHEL

Andressa Theodoro e Rafael Arenhart
em noite de balada no club TheWay

ERICDELIMA

o casal-evento: Lisa daworskl e Nelson

Borchard, nossos grandes amigos, que
prometem mais novidades em 'breve
para a cena cultural da cidade

OCPII
www.ocponline.com.br

VARIEDADES

• 22h - Sacra-Feira I Show com Rordak.
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

• 22h - Ladies Free I Shaw com Wesley & André e Levando
um Lero I DJ Diego Feller I Elas free até as Oh.
Locar: London Pub 147 30550065

• 23h - DJ Heron Laye I Warm up Conti B2B GetelinalClosing
com DJ Eritk Jansen. Local: The'Way 147 9981· 4762

• 23h - Música ao Vivo I Show com trio O Bardo e O Banjo.
Local: Stannis Pub 147 3054 4467

SÁBAD06f1
• 11 h - 2ª Feijoada no Deck do London Pub I Show com

Jean Carlos & Marcelo e Levando um Lero & Convidados
I DJ Diego Feller. Looal: London Pub 14730550065

• 22h - Música ao Vivo I Show com Jeff Label.
Local: Sacr eQtumPub 147 88321524

ERICDELIMA

Uma ruiva entre as loiras: Patricia
Wabersich faz o contraste na cena

do Sacramentum Pub

EncontroMelissa
Atenção garotas' amarradas em �alçados,' mais

particularmente na grife Melissa, neste sábado vai
,

rolar o 1° Encontro Melissa de Jaraguá, nas depen
dências da confeitaria e restaurante Bela Catarina.
O encontro é iniciativa do blog Tight Lacing e do
Clube Melissa, prometendo uma tarde de moda, di
versão e música, além da e:x;posição de produtos e

novidades da Loja Amei e claro, muitas Melissas. O, '

agito começa a partir das 14h, liguem no 3373 4845
para mais informações.
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é sexta-feira, dia 5 de julho de
2013. Dia de pagamento. Hip,
hip urrah!! Asemana voou. Bom,
vamos a mais uma coluna social,
que será lida por mais de 30 mil

pessoas, fora-os virtuais! Antes,
aquela frase para você refletir:

"Seja cuidadoso com seus livros e

anote tudo aquilo que aprender.
Você evitará, assim, muitos es

quecimentos" (Carlos Bernardo
González Pecotche - Raumsol

. .--

3370-3242

Sambar
Hoje o Sambar recebe seus

habitues pata mais uma noi
te com muita cerveja gelada. E
quem dá o tom da voz no cardá-.
pio musical é o grupo Por Acaso.
Anotem a dica!

Pensando bem
"Existem coisas reservadas

para a gente que fogem ao nosso

entendimento, mas lá na frente
vai fazer todo sentido. Por isso

. nunca perca a fé".

,"

� Douglas Arantes, Jeniffer Stephani e
Alessandro de Jesus ánimados, nos corredores da Epic

ARQUNO PESSOAL
.

1lIJ� Jessica Kruger Soares, do
Empório das Pedras, é a grande
anivers>�f!�,lt(!1�'!tt.'qjfi III lU III11II I111I1

ARQUIVO PESSOAL

..�!� Ana Paula Debisi ainda
recebe cumprimentos pela idade nova,
celebrada ontem. Em agosto, a bela transfere
residência para Floripa, onde cursará odonto

Moa 'Gonçalves

NAS RODAS
Outro casal bonito,feliz e de
bem com a vida é Waldemar
e Marili Zanotti. Eles foram
presenças bacanas, quarta
feira, na homenagem ao

industrial Antídio Aleixo
Lunelli, em Corupá.

E quem continua arrasando
por onde passa são as gatas,
Patricia Tonczak, Jackeline
Baader e Lana Mariel.

Sempre' chamam a atenção
pela beleza e o corpo em

forma para qualquer estação.
Continue assim, meninas.

O Padre Cícero Murara'
foi outra presença super
destacada e simpática,

quarta-feira, na entrega do
Título de Cidadão Benemérito

ao Antídio Lunelli.

Trocou idade
Quem esqueceu, ainda está

em tempo de se desculpar: Clei
tonMetzer, amigo e fotógrafo des
te colunista, foi o aniversariante
mais festejado de ontem. Quem
tem o número do celular dele, por
favor, 'ligue! Ele vai adorar saber
que foi lembrado.

Comenda
Na noite de quarta-feira, o lindo salão

. de festa do Seminário Sagrado Coração
de Jesus, em Corupá, ficou pequeno para
tanto carinho com Antídio Aleixo Lunelli.
Nomes de A a Z de toda a nossa região
marcaram presença. Na ocasião, o indus
trial recebeu através da Câmara Munici
pala Título de Cidadão Benemérito, pelos
grandiosos serviços prestados à comuni-

dadecorupaense..
'

Lar das Flores
o meu maior abraço de hoje,

cheio de energias positivas, vai para
todas as queridas � queridos do Lar
das Flores. Fiquei sabendo, ontem,
que eu sou o colunista favorito de
toda a galera. Aquele abraço e uma

hiper mega sexta-feira!

Aquele abraço
Ontem à noiteum grupo de amigos, no es

tilo "surpreeesa ...
" fez questão de ir abraçar o

aniversariante do dia, Plácido Rausis. Rolou

bebericas, comericos emuita conversa fora.

Smrt�WJ�)�)
.

Há tempos o sertanejo universitário vem
conquistando os jaraguaenses. Basta um rá

pido questionário. O estilo é o queridinho
de 8 entre 10. Para animar esta maioria, a
Epic Concept Club deixou para o sábado
uma noite concorrida e chamou dois nomes .

fortes para a turma sacudir o esqueleto:
Fernando Lima e Thomas Riolle. Anotado?

-

Noite das Sopas
Nesta sexta-feira, a partir das 20 horas,

os meus amigos Fábio e Sandra, do Restau
rante Park Aurora, um dos mais aconche

gantes da região, movimentam uma con-:

corrida Noite de Sopas. Reúna sua família,
amigos e prestigie. O Clima está super pro
pício. De nada!

. Essa semana, em Jaraguá, durantecon
corrido coquetel, uma conhecida socialite
de sobrenome sonoro, produzidérrima, lin
dae de preto, desceu do salto ao reencon
trar um amor de adolescência ..Comprome
tida, ficou 'só na vontade do re:viyal, pois as

amigas impediram que ela eIJ.tfa�se na má
quina do tempo. Por favor, Sr. Bruno, uma
bem gelada.na m.esa,12t !lüJlHliW

mfSpeed Press
\.AlIOSA.�iI'+-�

Quem é

generoso ao

aprender, é
generoso ao

ensinar; mas
. nunca haverá

de exceder

se nessa
. generosidade;
pretendendo
ensinar antes

de haver

aprendído..

CLEITON METZGER

Rua Ângelo Rubini 322 - Barra do rio Cerro

SEXTA-FEIRA. 5 DE JULHO DE 2013

1fW�
o industrial Antídio
Aleixo Lunelli e
Crislaine Herzer. Ele

recebeu quarta-feira .

o Título de Cidadão
Benemérito de Corupá

Restaurante
.F3ZT.S-'l251

'EC TEI

No sábado, a turma do
Galáctico Esporte Clube,
promove no Acaraí a
Flash Back anos 80, com
á participação dos DJs
Macarrão e Paty Lens.
Boa pedida.

< Quer um point bacana
para reunir seus amigos e

almoçar muito bem? Galo
Londrino é o lugar mais
concorrido da Domingos da
Nova. Anotem a super dica
para hoje.

A super loja capitaneada
por Dalis e Raquel está
com uma mega promoção.
Point de bom gosto da
moda íntima, a Renda-se
está com descontos que
chegam a quase 50%.
Corra e confira. O festival
de descontos vai até o dia
20. De nada!

"'" Hoje Ana Rosa Scremin
colhe mais uma flor do seu

jardim. Mil vivas!

.;;.; Há buxixos de um novo

bar em nossa terrinha. Oba!

,� Agendou consulta? Por
favor, compareça.

.

,

1

�; Com essa, fui!
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Tirinhas

Piadas

Cerveja em lata

Um português entrou numa padaria e pediu uma cerveja em lata.
O balconista entregou-lhe a cerveja e qual não foi a sua surpresa

quando viu o portuga sacar um
abridor de latas do bolso e começar a abrir a cerveja.
- Tá maluco, portugal - resmungou inconformado. - Você não

sabe pra que serve essa argolinha em cima da lata?
- Ora pois, mas é claro que sei! É para aqueles que esquecem de

trazer o abridor!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Meu Malvado Favorito 2 - Animação - Dublado - Censura: livre -

Diariamente - sessões: 14h, 16h, 18h, 20h
ARCOPLEX2
• Guerra Mundial Z - Ação - Legendado - Censura: 14 anos - Diariamente
-sessões: 14h20, 16h40, 19h, 21h20
ARCOPLEX 3
• Universidade Monstros - Animação - Dublado - Censura: Livre -

Diariamente - sessões: 13h20, 15h30, 17h35
• Todo Mundo em Pânico 5 - Comédia - Legendado - Censura: 14 anos
Diariamente - sessões: 19h40, 21 h30

<;

JOINVILLE
• GNCGARTEN
· o Homem de Aço - 23:00 (apenas sexta-feira e sábado) - 3D- LEG - Ação
• O Cavaleiro Solitário - 21 :45 (apenas sexta-feira e sát?ado) - LEG - Aventura
• Meu Malvado Favorito 2 - 14:10, 16:20, 18:30, 20:45 - 3D - DUB - Animação
• Todo Mundo em Pânico 5 - 19:40 22:00 - DUB - Comédia
• Universidade Monstros - 13:10, 15:20, 17:30 - DUB - Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 13:50 15:40 17:50 20:00 21 :50 - NAC - Comédia
• Truque de Mestre - os Ilusionistas - 13:40, 16:10, 18:50, 21 :20 - LEG - Suspense
• Meu Malvado Favorito 2 - 1-3:20, 15:30, 17:40, 19:50 - DUB - Animação
• Guerra Mundial Z - 14:00, 19:00 - 3D DUB - Ficção
• Guerra Mundial Z - 16:30; 21 :30'- 3D LEG - Ficção
• GNC MUELLER

'

• Guerra MundJal Z - 21 :40 - 3D - LEG - Ficção
, • Universidade Monstros - 13:45, 16:30 - 3D - DUB - Animação

• Guerra Mundial Z - 19:00 - 3D - DUB - Ficção
'

• Todo Mundo em Pânico 5 - 16:00, 18:00, 22:00 LEG - Comédia
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 14:00, 20:00 - NAC - Comédia
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:20, 15:20, 17:20, 19:2Ô, 21 :20 - DUB - Animação

I;
-

I

I
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Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

,

_Palavras
-

Cruzadas

SEXTA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 2013

PREVISAO DO TEMPO
Fontes: Epagri e Tempo Agora

Frente fria no

fim de semana
Nevoeiros ao amanhecer e sol
entre nuvens no decorrer do
dia. No fim de semana uma
frente fria avança por se,
mantendo variação de nuvens
em toda-s as regiões, com
chuva isolada.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
�. �

't Ensolarado

AMANHÃ
MIN: 12°C
MÁX: 25°C Parciaimente

Nublado

DQMINGO
MIN: 14°C
MÁK 21°C

LUAS

• NOVA �(7
CRESCENTE 1617

I CHEIA 2217

• MINGUANTE 2917

"

SE$}UNDA
MIN: 13°C
MÁX: 18°C

HORIZONTAIS 2 3 4 5 6 '7 8 9
1. Que vai junto e paralelo ao chão
2. A túnica interna do olho / O netúnio
3. Cem vezes maior
4. O fim do ... tabu / Apalpar de leve (com a polpa

dos dedos), para apreciar ou conhecer
5. Pronome demonstrativo / A parte superior da

coxa, quadris 4

6. Fundador do Islamismo, profeta de Alá e da uni-
5

dade religiosa e política do povo árabe J Prepo-
sição: falta

.'

7. Lindo pássaro da família do sanhaço
8. Pedido de socorro integrante do código interna- 7

clonai de sinais / O Na dos químicos
.

9: O da alegria é a nomeação irregular de muitas 8

pessoas para cargos públicos / Que cede facil-
9mente à pressão

10. A educação quando implacável, rigorosa / 10
�

Abreviatura de hectômetro
11. fiá poucos instantes
12. Precede Co�busier' (1887-1965) no nome do.

um dós maiores arquitetos de todos os tempos 12

/,Distraído; com a cabeça nas nuvens

13. Estado de apatia, falta dê. coràgem.

• ••
•

..
•

•
•

• •
•
• -

•
•

•
•

-

•

2

3

fi

11

13

'ura o�w OJOd
-6 'Ope41l 'a�0Iu3' '9 'urnH 'Oposuad ',L 'SOUOWOH 'lilneN '9 'o.io 'S!3 'oJU\! -5
:Jt!J1W'OUI0IU!S 't 'ofiasses '�I\f .� 'wafilJO 'esn�all 'Z 'leJjSaW!S "

:SI\!OI1113A
'owseJ1!W -�, 'OPEOA\! 'a, 'Z I 'e4U!JOÔ\!

'II 'WH 'eP1Ô19 'O, 'alow 'Wall '6 'O!P9S 'sos -9 'eJ!llS -L 'uias '\)W0ew '9
'e3U\! 'oss; 'S 'J.ale1 'na 't 'Oldn)�3 '� 'dN 'eU!lall -Z 'ajuesel! -,,:Sll/lNOZlllOH

OYJnlOS

VERTICAIS
1. Que se faz ou acontece cada dois meses

2. Resposta negativa I Pátria, país de nascimento
3. Sem exceção de I Paz de espír,ito
4. Indício de doença / Espreitar
5. Mamífero que possui uma pequena tromba I

Advérbio que significa aqui está! I Atriz notável
6."Navegante / Os números que se escrevem com

auxílio'de letras, usados na indicação de capí
tulos e ou seções de livros

7. Refletido / Presunto, em inglês
8. Elo, ligação / lsolado geograficamente
9. (Loc.) Fazer tocar em algo ou alguém.

)_J ,IH' 'j
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO· 18H

Samuel deixa uma mensagem gravada no celular de Es
ter avisando que se encontrará com Dionísio. Juliano avisa a

Quirino que vai atrás de Doralice. Dionísio inventa uma des

culpa parajustificar que não foi ele quem roubou as joias da
família de Samuel, que finge acreditar. Paçoquinha beija Ma
rinalva. Carol e Uno se beijam. Samuel avisa a Ester que con

venceu Dionísio que acreditou na história inventada por ele.
Ester simula se desculpar com Dionísio. Doralice se refugia em
um monastério. Uno e Garol vão à Feira de São Cristóvão à
procura de Mária Adilia.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Malu se afasta de Bento e se desculpa por tê-Io beijado.

Amora expulsa Sueli Pedrosa de sua casa e tenta falar com
Bento. Caio acompanha Giane até sua casa. Nelson fica inte
ressado em Rosemere. Jonas se encanta com Sheila. Filipinho
foge de Mel, que é expulsa pelos seguranças do hotel Odila
incentiva Rosemere a dar atenção a Nelson. Giane dispensa
Caio. Malu conta para Amora que beijou Bento. Amora des
trata Socorro. Bárbara discute com Malu. Damáris pede que
Tito a ajude a separar Wilson e Charlene. Renata ouve áico
confessar que gosta de Palmira. Giane vai à casa de Bento. So
corro sofre por causa de Amora. Giane beija Bento enquanto
ele dorme. Fabinho divulga mais uma foto e Amora responsa- .

biliza Malu. Amora pede que Maurício a ajude a melhorar sua

imagem diante da mídia. Giane ouve Bento contar que sonhou
com o beijo de uma mulher e fica feliz. Plínio apoia Malu.

• AMOR À VIDA· GLOBO· 21Hh
Paloma conta para Bruno que Paulinha é sua filha. Félix

vê Márcia e teme ser reconhecido. Paloma rompe seu noivado.
.

Bruno conta para Glauce e Ordália que Paloma é mãe de Pau
linha. Aline manipula César para ganhar um cartão de crédito.
Paloma não conta para Paulinha que discutiu com Bruno. Lí
dia conforta Nicole: Félix convence Thales a aceitar o plano de-

Amor à Vida

Luciano Huck grava cenas com TatáWerneck
Depois de atacar alguns esportistas, Valdirene (Tatá

Werneck) tem agora uma nova vítima, dessa vez domundo
artístico. O alvo da caçadora de celebridades agora é Lucia
no Huck. Aperiguete vai tentar dar o bote em Huck usando
uma peruca loira - em referência à mulher do apresenta-

Leila. Bruno não se conforma com a possibilidade de perder
Paulinha e Paloma. Valdirene conta para Carlito que Márcia
vendeu Paulinha para Bruno, e Denizard decide falar com toda
a família. Glauce desconfia de que Bruno não tenha encontra
do Paulinha em uma caçamba. Niko e Eron recebem Amarilys
em sua casa. Pilar acredita que Aline não seja a amante de

César, mas Félix desconfia. Paloma fala para César que lutará
para ficar com Paulinha. Michel vai à casa de Patrícia.

• CARROSSEL - SBl· 20H30
OS alunos esperam ansiosos por Helena do lado de

fora da escola. Enquanto isso, a professora diz a Olívia que
gostaria de dar aula para o quarto ano. A diretora debocha
e não concorda com Helena. Jorge procura Maria Antonieta
por todos os cantos de sua casa, mas não a encontra. Ro
sana ajuda o filho a procurá-Ia. A mãe de Jorge dá a notícia
para Alberto sobre o sumiço da cachorra, o riquinho se cul

pa e pensa que Maria Antonieta fugiu por culpa dele. Hele
na sai desconsolada e as crianças ansiosas questionam a·

professora. Triste, Helena dá a notícia que Olívia não per
mitiu que continue dando aula para eles no quarto ano. As

crianças ficam tristes e chateadas. Natália procura Rabito,
mas não o acha. Germano tranquiliza a esposa. A madras
ta fica preocupada com o sumiço do cão. Mário chega em

casa e seu pai avisa que Rabito fugiu.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Rosália toma o documento de Dorivaldo e o impede de

falar. Édison estranha o comportamento da irmã, que rasga o
papel, assustando Xepa. Furioso, Robério tenta bater em Gra
xinha e admité que não consegue cantar. Rosália pede que
Benito convença Dorivaldo a esquecer sobre o terreno e finge
tristeza ào se lembrar de Esmeraldino. Yasmin faz curativos
em François, que dramatiza ao falar do sequestro e decide pa
gar um táxi para a jovem voltar a Vila. A sós, François exige que
Pérola se afaste dele e ameaça desmascará-Ia. Matilda con

fessa a Terezinha que está preocupada com Xepa e questona
se a amiga terá ajuda da filha. Édison pressiona Dorivaldo, que
revela sobre o suposto endereço do terreno, mas afirma que
não anotou as informações do local. ária foi raptado.

.
* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Saúde de Lemmy
I<ilmister é preocupante
o estado de saúde do líder. do Motõrhead,

Lemrny Kilmister, ainda é bastante preocu
pante. O baterista da bandaMikkey Dee disse
que o baixista "não está se recuperando tão
bem". Kilmister teve um problema no cora

ção e dias depois começaram a surgir alguns
hematomas no quadril, que segundo Dee,
foram ocasionados depois de um tombo. Por
causa 'disso, o Motõrhead foi obrigado a can

celar alguns shows da agenda.

Novo casal? Henry
Cavill e Kaley Cuoco

Aparentemente, Clark Kent encontrou
sua Lois Lane, Segundo a revista "People",
o britânico Henry Cavill, intérprete do Su

perman em "O Homem de Aço", esta saindo
com a atriz americana Kaley Cuoco, pai
xão dos fãs da série "The Big Bang Theory"
como Penny. U!11a fonte próxima ao ator

confidenciou que os dois estão se conhe
cendo melhor, e a relação ainda precisa ser
oficializada. Parte do "segredo" seria porque
Cavill terminou recentemente com a atriz e

ex-lutadora Gina Carano, sucessoem "Velo
zes e Furiosos 6'! ...

dor, Angélica - durante uma viagem de avião. A gravação
. aconteceu em um set cenográfico dentro do galpão de efei
tos especiais da Central Globo de Produções. Nas cenas,
Valdirene aparecerá toda provocante, na poltrona ao lado
do apresentador e se insinuando para ele.

20/4 a 20/5 - Terra

• Você pode ter um dia mui
to vantajoso, principalmente se

puder trabalhar em casa ou por
conta própria. Não perca a chan
ce de deixar o seu cantinho mais
bonito. Se pensa em fazer uma
surpresa a quem ama, aproveite
o momento. Cor: vermellio.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

O seu sucesso vai estarvincula
do à sua diplomacia e capacidade
de convencer os outros. Quanto
mais gentil for, mais chances terá
de conseguir o que quer. É um

bom dia para traçar novos objeti
vos de vida. Sua espontaneidade
vai agradar o par. Cor: cinza.

Câncer
21/6a 21/7-Agua

É Ó momento ideal de ganhar
dinheiro e confiar na sua intuição.
Conte COIll a sorte e não deixe de
fazer uma fezinha. Este é o mo-

mento de conquistar o seu espaço
e aumentar a sua popularidade.

, Cuidado com as tentações de um
,
romance secreto! Cor: cinza.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Não se surpreenda se por aca
so você se transformar no centro
das atenções. O momento é ideal
para cuidai: do visual e melhorar
a imagem que você passa aos ou- .

tros, Boa fase para aperfeiçoar-as
relações. Astral de grande entu
siasmo navida a dois. Cor: branco.

m Virgem
�,,,:.. 23/8 a 22/9 - Terra
, ," �

Sua força e autoridade não são
aparentes, por isso procure agir
com a maior discrição para che
gar aonde quer. É tempo de mos
trar sua criatividade e de. buscar
caminhos alternativos. Sua vida
amorosa corre o risco de ficar em
segundo plano. Cor: azul-claro.

As ,!-mizades não são perfeitas,
masaindtt assim são p�et;{{!sas.

LettyCottinPógrebin

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Bom dia para estreitar os seus
vinculos com as pessoas que c0-

mungam dos mesmos interesses,
afinidades e filosofias de vida. No

campo sentimental, prevalece um
astral leve e descompromissado.
Este é omomento de surpreender
a�a amada! Cor: verde..

,rgrg Escorpião
." 23/lOa21/11-Agua

Nãosesurpreendaseh�evocê
receber o reconhecimento que
merece. O astral revela a possíbili
dade de um aumento ou uma pro
moção. Quem traballia por conta

própriavai estar em vantagem. No
campo afetivo, a convivência será
muito estimulante, Cor: amarelo.

'�.S
./.

: .,_ 'aquario
l .... 22/11 a21/12-Fogo
.�

".-"
-

Bom dia para somar forças
com as pessoas que comungam
dos mesmos objetivos e ideais de
vida. Trabalhar em equipe pode
ser gratificante. Aposte alto na sua
criatividade, É um bom dia para
priorizar o prazer, a diversão e a

conquista amorosa. Cor: amarelo.

:D.- Capricórnio .

'!
...

' 22/12a20/1-Terra
,

�,- -' "

Este é umbom momento para
valorizai as suas atividades de
trabalho e reivindicar um aumen

to. Não perca a chance de aceitar

ajuda um famílíar.Vocêtem tudo
para conquistar- sua autonomia.
A vida sentimental pode ficar em
segundo plano. Cor: azul-escuro.

Aquário
21/1a18/2-Ar

Bom dia para entreter a sua

clientela. Quem trabalha com o

público ou com uma atividade
prazerosa não pode se queixar da
sorte, O romance ganha uma nova
injeção de ânimo e sua espon
taneidade promete agradar sua

cara-metade. Cor: azul-escuro.

�Peixes
.� 19/2 a 19/3 - Terra'

Quem trabalha em casa ou por
conta própria não pode se queixar
da sorte. Você pode descobrir no-

.

vas alternativas de aumentar sua

renda mensal. Do ponto de vista
emocional, sua generosidade está
em evidência: 'não perca a chance
de agradar. Cor: rosa..
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HISTÓRIA E IDIOMA
SEXTA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 2013

Sílvia Kita
Historiadora

redacao@ocoITeiodopovo.com.b�' ,

Em 1956, igreja São
Sebastião é demolida

Em julho de 1956 iniciava a demolição da
antiga Igreja São Sebastião. A antiga estrutura
iria dar lugar a uma nova edificação. Esse tempo
iniciou como Capela Santa Emilia, sendo poste
riormente ampliada e com nova torre. Foi deno
minada Igreja de São Sebastião. Com {) passar
dos anos ela ficou pequena para tantos católicos
e, assim, decidiu-se por uma nova construção,
demolindo-se; a 'antiga. Os' trabalhos iniciaram
em julho de 1956. Os atoarelígiosos - casamen

tos, batizados, crismas e primeira comunhão
eram feitos no Salão Cristo Rei. Somente em

1.<)62 é que a nova Igreja ficou pronta.

ACERVO ARQtJIVO HISTÓRICO

Demolição da antiga Igreja São Sf:}bastião, em 1956

Arquitetos e engenheiros
criam associação

A Associação dos Engenheiros e "Arquitetosde Jaraguá do Sul foi fundada em 4 de julho de
1983 com.. a presen� de 46 sócips. S\.lflprincip�l.
finalidade era congregar os profissionais na bus
ca de soluções paré}. QS problemas da comuãida,...
d�, 'no que se refere às suas-áreas de atuação. En
b:eaçõeajá desenvolvidaspelaassociação temos:
programa de moradias, revitalização do Centro
Histórico, projetos. comunitários e ..}l@luntátios
junto às entidades e Prefeitura.

Herton Schünemann

eutsche LCKe....
hertons@gmail.com twitter.com/hertonls

I{ennen,Sie I{uCI{UCI{Suhren?

j
I

Lesetipp
Die Route Enxaimel, im

Laufe seiner 16 km, ist eine
Dauerausstellung von dem,
was die wahre Konstrukti
onstechnik Fachwerkhãuser
in Brasilien ist. Dieses Erbe
der deutschen Siedler ist eine
touristische Attraktion, die
jâhrlich viele Besucher nach

.. Pomerode anzieht.
Jetzt gibt's ein Buch -

Rota do Enxaimel: Uma trilha
de histórias em Pomerode,
herausgegeben von der Jour
nalistin Selma Trunk, das
diese Region als Kulisse für
mehr als 35 Geschíchten pra
sentiert. Im Buch- ôffnen die
Bewohner die Tiiren ihrer
Hãuser, um Geschichten des
Lebens zu erzâhlen,Geschich
ten aus dem familiãren Alltag.

Die ersten deutschen Uhren
wurden Mitte des 17. Jahrhun
derts entwickelt, genau im
Jahr 1640. Ihr Ursprung ist im
Schwarzwald im Südwesten
Deutschland.

Damals haben die Bewoh
ner dieser Region viele ihrer
Ptodukte handwerklich zu

Hause selbsthergestellt, da der
Winter nicht andere Beschâfti
gung im Freien zulie13. In der
kurzen Sommerzeit verlie13en
sie ihren Wohnort, um ihre
Kunst in ganz Europa, Asien
und Amerika zu verkaufen.

ImJahre 1750 hat ein loka
ler Randwerker, Franz Anton .

.

Ketterer, eine Uhr mit Falten
balg entworfen, um Musiknoten
zu erzeugen. So stammte der
beríihmte Klang des Kuckucks.
Viele Aspekte der lokalen Tra
dition werden an den Uhren

.

gemustert, wie Kâmpfer, typis
che Tiere, Hausarbeit (wie Sâ-

gen, Melken) oder sogar Berúfe
(wie Holzfãller, Fischer). Und
der Kuckucksvogel selbst. Auch
heute noch sind diese Uhren
handwerklich in Raiz geschnit-

.
zt. Neben dem Klang des Ku
ckucks gíbt's bei vielen Uhren

.

noch Musik und Bewegungs
figuren, sodass diese Technik
noch reizvoller ist. .

Viele Menschen erzâh
len Geschichten von Kucku
cksuhren, die Generationen
gekreuzt haben, von Urgrofíel
tem zu Gro13eltem und so wei
ter, und die mit der gleichen
Genauigkeit und Funktion im
Laufe der Jahre funktionieren.
Diese Uhren haben die schwie
rige Aufgabe, ehemals hoch
geschâtzte Konzepte wie Han
dwerkskunst, .die Beziehung
mit der Natur und Familie zu

retten. Und das inmitten der
hohen technologischen Entwi
cklung von heute.

.....

Resumo em português:
A história dos relógios cuco é antiga. Mas desde o seu surgimento, afeitura
apartir do entalhe em madeira, com motivos que representam a cor local
dafloresta negra com seu cotidiano, ainda hoje acontece artesanalmente
pelos artesãos, o que torna essa arte singular e admirada no mundo inteiro.

Die Berichte von den Leuten,
die in den Interviews teílge
nommen haben, sind über
die Brâuche, die Kultur und
die Geschichte der Errichtung
von alten Fachwerkgebâuden,

Zu lesen sind interessan
te Aussagen, die eine starke
emotionale Beziehung zu

den Wohnungs- und Le

bensgeschichten haben, die
im Laufe von mehreren Ge
nerationen für den Ort ge
hõren. Es gibt auch mehrere
Farbfotos von allen besuch
ten Hâusern,' die ein Teil
von dieser Route sind. Die
Bilder zeigen die Vielfalt der
Farben und Formen von die
sem bestehenden deutschen
Erbe, das den Atlai1tik über
querte und hier zu sehen isto

.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Re.�():�m:Ro�mtê�.b . '" "

A Rotq. do Enxaimel, em Pomerode,funciona como uma mostra permanente do que é a verdadeira técnica

construtivfl enxaimel ;noBrasil.No livro R.f/JP cJoEnxaimel: ll:n;za trilhade,,liist{n:j#S eTT!Pomerode,
<

essa reg/cio ímpar nos é apresentada através de histórias repletas de lembranças. e acontecime_ntos aos .

moradores, tudo entremeado pelo 'diano e a história de COTJ.Strução das edificações" .

..

� >' "', ",i
,',,', ""

'I" ...-lI!_'�__,_�"".,�...
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WEG PARTNER AEROGERADORES S/A I COMPANHIA FECHADA
AV. PREF. WALDEMAR GRUBBA, N° 3000, FUNDOS ICEP 89256-900 - VILA LALAU

JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA I'CNPJ SOB N° 13.716.456/0001-02 I NIRE 42300036757

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DATA, HORA, LOCAL: 23/0412013, 9:30 horas, sede social da Companhia, à Av. Pref. Waldemar Grubba, nO 3000, Fundos, Vila Lalau,
CEP 89256-900, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. PRESENTES: 100% dos Acionistas com direito a voto, conforme assinaturas constantes
no Livro de Presença deAcionistas. MESA: Presidente: Décio da Silva. Secretário: Dimas Tarcisio Vanin. PUBLlCAÇOES: Demonstrações
Financeiras relativas ao exerclcio social encerrado em 31/1212012, no "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina" em 01/03/2013 na

folha 738, e no jornal "C,>rreio do Povo" no dia 01/03/2013 na folha 18. ORDEM DO DIA: Foi lido pelo Secretário o Edital de Convocação.
DELlBERAÇOES: Por unanimidade, decidiram os senhores acionistas: 1. Aprovar as Demonstrações Financeiras, Rel;'tóri� da Auditoria
Externa, contas e atos praticados pelosAdministradores no exerclcio social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e anteriores. 2.Aprovar
a destinação do prejulzo do exercício colocado à disposição da Assembleia Geral, no montante de R$ 64,36, conforme proposto pelo
Conselho deAdministraçãoem reuniãode 26/0212013, para a conta de prejufzos acumulados. 3. Deliberaram publicar a presente ata através
de Certidão, sob a forma de extrato, com omissão das assinaturas dos Acionistas. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente
ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura
desta ata, que é portados assinada. Jaraguá do Sul(SC), 23 de abril de 2013. Assinaturas. Décio da Silva. Presidente. DimasTarcisio Vanin.
Secretário. Acionistas: WEG Linhares Equipamentos Elétricos S/A. Sérgio Luiz Silva Schwartz. Wilson José Watzko. Diretores. Sinésio
Tenfen. Apresente ata é cópia fiel da ata lavrada à página 11, no Livro deAtas de Assembleias Gerais n° 01, registrado na JUCESC sob nO
11/303399-0 de 06.10.2011. D,",CIO DA SILVA- Presidente - DIMAS TARCISIO VANIN - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SANTA CATARINA" CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/0512013 SO_B N° 20131324705 Protocofo:.13/132470-5, DE 08/0512013
Empresa: 42 3 0003675 7 WEG PARTNER AEROGERADORES S/A - BLASCO BORGES BARCELLOS - SECRETÁRIO GERAL

'11 Bradesco '-'4 § : I·]=- i § • � �1 § : t•• § 1'1• i 11'/1 : r·'Q31 )
Edital de leilão Presencial e On-line - Luiz dosSantos Luqueta, LeiloeiroOficial inscrito
no JUCESP.n!!569, faz saber, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A.,
promoverá a venda em Leilão (1!! ou 2Q) do imóvel abaixo descrito, nas datas, horas e local
citado, na formada Lei 9.514/97. Localização do Imóvel:. Timbó -SC. Quintino. Terreno
cfaprox. 450m2. Rua Piratuba -lote 9. Loteamento denominado Panorama. Matr. 10.377
-1 Q RI local. Venda em carater "Ad-Corpus" e no estado em que se encontra.Ocupado.
1º Leilão: 22/07/2013 às 10h30, R$126.749,00 - 2º Leilão: 05/08/2013
às 10h30, R$ 48.849,QO. Local da realização dos leilões presencial
e "on-line'?: Av. Indianópolis,.2.826 - Planalto Paulista, em São Paulo-SP.
(o 2Q leilão somente será realizado se não houver arrematação no 1º leilão).
Condição de pagamento: 1) A vista, maís comissão de 5% ao Lenoeiro.
Os interessados devem co.nsultar edital completo, inclusive para efetuar
cadastro para participação on-line nos sltes: www.bradesco.com.br/

. imoveis e www.nossoleilao.com.brlnfs: t�I.: (11) 5586-3000.

Gripe
Mais acesso
aoTamiflu

o Ministério da Saúde
reforçou a recomendação
aos estados e municí
pios para que facilitem o

acesso ao remédio Osel
tamivir (conhecido pelo
nome comercial Tamiflu).
A orientação é que a rede

pública de saúde dispo
nibilize o medicamento,
usado para combater a

gripe A (H1N1), a todos os

pacientes com receita mé
dica, independentemente

. se do serviço público ou

privado.
A caixa .com dez cáp

sulas custa quase R$ 200

em algumas farmácias. O
Ministério da Saúde indi
ca o uso do Tamiflu nas

primeiras 48 horas após o

início .da gripe.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

FSIADO DESANTA CATARINA
Novo endereço: RuaCeL Procópio Gomes deOliveira,
380-Centro - 89251-201- IARAGUADO SUL-SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700
Tabelionato Griesbach

Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROIESID
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/co artigo 995 do código
deNormas daCGI /SC, para adevidaciência ao responsável, segue a
relação de títulos apresentados aprotesto nesteCartório, parapaga
mento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sen
do facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOSDO PROIESID:

Apontamento: 251294/2013 Sacado: ALINE GOERGEN Endereço:
RUA PAULO VOITOLlNl858 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-830
Cedente: MARMORARIA LAWIN lIDA Sacador. - Espécie: DMI
- N'TItulo: 074005 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$460,00 -

Data para pagamento: 10/07/20[3- Valor total a pagar R$560,14
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 460,00 - Juros: R$ 1,38
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 38,91

Apontamento: 251956/2013 Sacado: AMAURI SILVERIO DA SILVA
Endereço: ESTRADA RIBElRAO CACllDA 100 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89251-970 Cedente: BVFlNANCElRAS/ACFI Sacador. - Es
pécie: CEI - N"TItulo: 131029916 - Motivo: faltadepagamentoValor.
R$ 2.098,60 - Data para pagamento: 10/07/2013-Valor total a pagar
R$3.069,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.098,60 - Ju
ros: R$ 863,92 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 47,58

Apontamento: 251963/2013 Sacado: AN1DNIA DE FATIMA l1MA -

.ME Endereço: RUACARlDS HARDT. 686 - AGUAVERDE - JARAGUA
. DO SUL-SC - CEP: 89254-580 Cedente: RIO BRANCO EQUIP lIDA
ME Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 3Q6/2-2 - Motivo: falta de
pagamentoValor.R$ 310,25 - Datapara pagamento: 10/07/2013-Va
lor total a pagar R$391,OO Descrição dos valores: Valor" do título: R$
310,25 - Juros:R$1,65Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 251625/2013 Sacado: COM. lANC. DOGBRASIL
Endereço: RUABERNARDO DORNBURSCI:I783 - B.'JlPENDI - JA
RAGUADOSUL-SC-CEP: 89256-IOOCedente: SINCROfELEIEfE
TELECOMUNICACOESITOA Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo:
475811-Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 97,96 - pata para pa
gamento: 10/07/2013- Valor total a pagar R$174,17 Descrição dos
valores; Valor do título: R$ 97,96 - Juros: R$ 0,42 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23;10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$15,94

Apontamento: 251960/2013 Sacado: CONDOMINIO INSDUS-
1'RI(IL RAU Endereço: RUA PREFEITD JOSE BAUER , 1300 - RAU
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 8925HOO Cedente: SO BOMBAS

.

C A TECNICA lIDA EPP Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
00171411-Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 233,85 - Data para
pagamento: 10/07/2013-Valor total a pagar R$313,49 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 233,85 - Juros: R$ 0,46 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$19,33

Apontamento: 251962/2013 -Sacado: DAYANEFFER WURDES
GANZ ME Endereço: RUA 13 DE MAIO, 445 - CZENERWICZ - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-400 Cedente: CONFECCOE$
E CALCADOS DEREITI lIDA- ME Sacador. VALERlO DEREITI
Espécie: DMI - N" TItulo: 2703 - Motivo: falta de" pagamentoValor.
R$ 300,00 - Data para.pagamento: 10/07/2013- Valor total a pagar
R$376,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300,00 - Juros:
R$ 0,80 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50· Diligência: R$15,94

Apontamento: 251948/"2013 Sacado: EDUARDO FEREIRANlL'iEN
Endereço: RUAKlARAHERMANN 620 - CORUPA-SC - CEP: 89278-
()()()Cedente:POSID GRID lIDA Sacador. - Espécie:DMI - N'TItU
lo: 622-2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 233,29 - Data para

pagamento: 10/07/2013-Valor total a pagarR$362,95Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 233,29 - Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência:
R$55,78

Apontamento: 251870/2013 Sacado: GlIMAR FARIAS - ME Ende
reço: 732-WERNER SThNGE, 108 - VllA RAU - JARAGUA DO SUL
- CEP: Cedente: 1M0LAFACfORING FOMENTOMECANTILlIDA
Sacador.KEIBOR INDUSTRIAECOMEROO DECALCADOS lIDA
Espécie: DMI - N'Titulo; 2866-2 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 310,20 - Data para pagamento: 10'/07/2013- Valor total a pagar
R$390,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 310,20 - Juros:
R$1,03 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50.- Diligência: R$ .19,33

Apontamento: 252114/2013 Sacado: INMAQUINAS EMANUTEN- .

CAO lIDA Endereço: RUA:ll21 PAULO EGGERr-153 - JOAO PFS
SOA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89257-770 Cedente: ACONOR
TE COM FERRO EACO lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
11575-1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 966;17 - Data para
pagamento: 10/07/2013- Valor total a pagar R$1.055,28 Descrição
dos valores: Valordo título: R$ 966,17 - Juros: R$3,22Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên-
cia:R$26,04

'

Apontamento: 251992/2013 Sacado: INMAQUINAS EMANUTEN
CAO lIDA-ME Endereço: RUA PAULO EGGERf 367 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89257-770 Cedente: BERMOVALVUlAS E EQUIPA
MENTOS INDUSTRIAIS lJ.DA Sacador. - Espécie:DMI - N" TItulo:
12269/6lA - Motivo: faltadepagamentoValor: R$ 692,63 - Datapara
pagamento: IO/Q7/2013-Valor total a pagarR$780,13 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 692,63 - Juros: R$1,61 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital; R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$26,04

Apontamento: 251993/2013 Sacado: INMAQUINASEMANUTEN
CAO lIDA-ME Endereço: RUA PAuto EGGERf 367 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89257-770 Cedente: BERMOVALVUlAS E EQUIPA
MENTOS INDUSTRIAIS lIDA Sacador. - Espécie:DMI - N" TItulo:
52437/1lA - Motivo: falta depagamentoValor. R$ 592,75 - Data para

•

pagamento: 10/07/2013-Valor total a pagarR$680,02Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 592,75 - Juros: R$I,38 Emolumentos: R$
12,26 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$26,04

Apontamento: 251297/2013 Sacado: JONATIlAN ANAOEID Ende
reço: RUA DOMINGOS ANAOEID GARCIA, N. 3865, S - JARAGUA
DO SUL-SC ; CEP: 89266-300 Cedente: RCF INCORPORADORA
lJ.DA Sacador. - Espécie;DMI - N'Timlo: ()()(){)()()()3 - Motivo: falta
de paganientoValor. R$ 399,02 - Data para pagamento: 10/07/2013-
Valortotala pagarR$5OO,45Descrição dos valores: Valordo título:R$
399,02 - Juros: R$I,86 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$.

23,10 Condução:R$24,5O-Diligência:R$39,72

Juros: R$'0,87 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,45

Apontamento: 251120/2013 Sacado: PAUlA MARIA CORDEIRO
Endereço: RUAALFREDOCARLOS MAYER 313, CASA - CENTO -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-640Cedente:AYMORECREDITO
E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOSS/A Sacador.AYMORE
CREDITO EFINANCIAMEN1ü E INVESTIMENTOS S/AEspécie:
Cf - N' TItulo: 20011794291 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 18.898,79 - Data para pagamento: 10/07/2013- Valor total
a pagar R$19.845,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$
18.898,79-- Juros: R$ 875,64 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução.Rs 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 251903/2013 Sacado: PAULO ALVES TENORIO
Endereço: RUA FRANOSCO DU1RA, 170 - AMIlADE - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89255-803 Cedente: INFRASUL - INFRAFSIRU
TURA E EMPREENDIMENJ Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
0233545001 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 104,07 - Data
para pagamento. 10/07/2013- Valor total a pagar R$187,22 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$'104,07 - Juros: R$ 0,58 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 251894/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS P/
PISCINASME Endereço: GERMANOMARQUARIIT 299 - VllA LA
LAU - JARAGUÁDO SUL-SC- CEP: 89256-200 Cedente: UNll'RIME
NOlITE DO PARANA Sacador. RarA INDUSTRIA lJ.DA Espécie:
DMI _. N" TItulo: G80012/2 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
7.371,16 - Data para pagamento: 10/07/2013- Valor total a pagar
R$7.463,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.371,16 - Ju
ros: R$ 14,74 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 251918/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS
P/PISCINAS ME Endereço: GERMAN'o MARQUARDT 299 -

VilA lAlAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente:
FUNDO INVESTIMENTO DIREITO CREDITORIO Sacador. GET
GWBAL ENERGYAND TELECOMMUNICATION ITOA Espécie:
DMI - N' TItulo: 9891-2/3 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
9.549,00 - Data para pagamento: 10/07/2013- Valor total a pagar
R$9.658,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.549,00 - Ju
ros: R$ 31;83 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,83

. Apontamento: 251907/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAMEN1DS.

PARA PISCINAS ME Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT
299 -.Vl1AlAlAU: JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-200 Ceden
te: RarA INDUSTRIA lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo:
G80037/3 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 9.248,78 - Data
para pagamento: 10/07/2013-Valor total apagarR$9.350,92Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 9.248,78 - Juros: R$ 24,66 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$17,63

Apontamento: 251357/2013 Sacado: LAEROO GOMES Endere
ço: RUA ANA TEREZA DA SILVA COLACO 94 - ESTRADA NOVA
- Jaraguádo Sul-SC - CEP:89254-352 Cedente:JUNKÉS & BORBA
LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 3000680000 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 239,10 - Data para pagamento:
10/07/2013- Valor total a pagar R$320,03 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 239,10 - Juros: R$ 2,63 Emolumentos: R$12,25 •

- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$18,45

Apontamento: 251900/2013 Sacado: MARILEI ABRECI-IT DE
FRANCA Endereço: RUA JOAO MIGUEL DA SILVA 776 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89254-390Cedente: SEREM&CIA ITOA Sacador.
- Espécie:DMI - N'TItulo: 000509007 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 262,00 - Data para pagamento: 10/07/2013-Valortotal a
pagar R$341,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 262,00-

Apontamento: 252035/2013 Sacado: ROGERIO CFSAR PEREIRA
Endereço: RUA UNO PIAZERA 2 - SANTO AN1DNIO - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89266-200 Cedente: BANCO F!JIT S/A Sacadoi:
Espécie: CEI - N'TItulo: 52873237-3 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.037,80 - Data para pagamento: 10/07/2013-Valor total a
pagarR$1.178,88Descrição dos valores: Valor do título: R$1.037,80
- Juros: R$ 41,51 Emolumentos: .R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 39,72

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
jornal "OCo,rreio do Povo", na data de 05/07/2011 Jaraguá do Sul
(SC), 05 de julho de 2013.

I: '.' . j

ManoelGustavoGriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 20
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PREVENÇÃO Ministério da Saúde quer que estados
e municípios disponibilizem o remédio aos pacientes

Bebês

Amamentação contra o bico
Os bebês que são ama

mentados na primeira
hora de vida têm menor

chance de usar os chama
dos bicos artificiais, como

. chupetas e mamadeiras,
ao longo da infância. De
acordo com especialistas,
o uso desses produtos

pode trazer consequên
cias negativas à saúde das

crianças, favorecendo al
terações na linguagem, o

desenvolvimento da res

piração bucal e o surgi
mento de inflamações no

ouvido. A pesquisa ava

liou 34.366 crianças.

.Mylicon
Anvísa suspendemedicamento

PPLOOl, de . embalagem
cóm 75 miligramas. Es
ses medicamentos foram
fabricados em novembro

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (An
visa) determinou a sus

pensão da distribuição, do
comércio, do uso, e o re

colhimento de cinco lotes
do medicamento Mylicon
por problemas no sistema
de gotejamento do frasco.
A determinação está em

resolução publicada na

edição de ontem do Diário
Oficial da União.

Os lotes
.

do

de 2011' e têm validade até
novembro de 2013.

O Mylicon é indicado
para o alívio dos sinto
mas do excesso de gases
nó trato digestivo. Em
comunicado recente, o fa
bricante do medicamento,
o Laboratório Janssen

Cilag, recomendou que o

produto não seja adminis
trado diretamente na boca
do paciente.

Myli
con com problemas são
o PNL045, PNLo46,
PNLl11, PNL132 e

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
tOMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municipios que compõem a comarca: Jaraguá 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 UNO
MEURER, CI n' 139.596-SESPDC/SC, CPF n' 066.559.809-25, aposentado e

sua mulher ISABEL FERRAZZA MEURER, CI n' 541.309-5-SESP/SC, CPF n'
736.u34.229-53, do lar, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal
de Bens, anterior à vigência da Lei 6.515177, residentes e domiciliados na Rua
662-Pedro João Meurer n' 1.191, bairro lifa Monos, nesta cidade; REQUERE
RAM com base no art. 213, inciso II, da Lei n' 6.015173, com as modificações intro
duzidas pela Lei n' 10.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel
consistente em um terreno situado nesta cidade, na Rua 662-Pedro João Meurer,
registrado sob nO 35.988, às fls. 275, Livro nO 3-R, a ser retificado conforme planta
e memorial descritivos arquivados neste Registro de Imóveis, sendo que, nos ter
mos 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): CONFRONTAN
TES :- WALTER ANTONIO PIMONT, ARLETE MARINELU, JOSÉ MARINELU,
CARLOS MARINELU, IRACEMA MARINELU, SONIA MARIA DO ROCIO MA
RINELU, AGOSTINHO SEBASTIÃO MARINELU, ALBERTO MARINELU, UNO
MARINELU, LEAN'DRINA RAMOS MARINELU, OTTIUA MARINELU PIATKO
WSKI e ALEXANDRE MARlNELU, Rua 662-Pedro João Meurer n' 901. Bairro
Tifa Monos, (CEP) 89.265-160, Jaraguá do Sul-SC; Se for o caso, a manifestação
deverá ser feita na fonma de impugnação fundamentada, dirigida ao endereço des
te Registro de Imóveis (situado na Rua Barão do Rio Branco n' 414, Centro, na

cidade de Jaraguá do Sul-SC, expediente das 09:00hs às 12:00hs e das 14:00hs
às 18:00hs), advertindo-se desde já que presuinir-se-á a anuência do confrontante
que não apresentar impugnação no prazo da notificação.
JARAGUÁ DO SUL (SC), 27 de Junho de 2013.
AOFICIALA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CafédeRH's
A Associação' das Micro e Pequenas Em

presas do Vale do Itapocu (Apevi) promove
um café com gestores da área de Recursos
Humanos. O evento acontece no próximo dia
18 de julho, a partir das 7h30min, no Hotel

Itajara. Na oportunidade acontece a apresen
tação do Projeto "Gestão de Performance Sal
fer" - Sistema deAvaliação de Competências e

Resultados, Prêmio Ser Humano - Santa Ca
tarina - 2012. A demonstração será feita pela
gerente de desenvol�mento· organizacional
da Salfer, Cedi Antenor Martins da Silva. As
pessoas interessadas devem confirmar a pre
sença no telefone 3275-7028 ou pelo e-mail
eventos@apevi.com.br.

Missão a China <'

A Federação das Indústrias de Santa Cata
rina (Fiesc) está com inscrições abertas para
missões empresariais à China.Em setembro,
a entidade levará empresários catarinenses do
setor moveleiro à China Internacional Furni-:
ture Expo, uma das maiores feiras mundiais
do setor de móveis, realizada em Xangai. A
missão ocorrerá de 8 a 16 de setembro. A ex

posição reunirá compradores e fornecedores
de móveis personalizados, infantil, para salas
de jantar e estar, quarto, escritório e cozinha,
além de acessórios decorativos e componentes
para o setor. Participarão 3 mil expositores de
140 países.

Vale
A gigante da mineração comemora a licença

de instalação do projeto Serra Sul, no Pará. Esta
licença é válida para todo o projeto, incluindo o

porto pelo qual o minério de ferro será escoado.
Este projeto.- o maior da história da empresa
está orçado em US$ 19,5 bilhões.

Bovespa
Abolsa devalores atravessaum dos periodos

mais conturbados de sua história e as perdas'
acumuladas no ano já alcançam 26%. Trata-se
de uma péssima notícia para muitas empresas
que contavam com dinheiro de investidores para
alavancar seus projetos e, tiveram de desistir de
ir à bolsa por conta desta insegurança.

.
'

• Ikarsten@netuno.com.br ••••••••••••

_www=
ElIlpresas espanholas
Mais de 20 empresas da Espa

.nha estarão na Federação das
Indústrias de Santa Catarina (Fiesc).
Elas participam de encontros de ne

gócio com companhias catarinenses.
O evento será realizado na próxi
ma segunda-feira, dia 8 de julho, às
13h30, na sede da entidade, em Flo

rianópolis. As empresas espanholas
são ligadas aos setores eletroeletrôni
co; plástico; automotivo; automação;
construção civil; infraestrutura (por
tuária e ferroviária); energia, além de

engenharia, arquitetura e software. O
encontro é realizado em parceria com

a Agência Catalã de Apoio à Com

petitividade da Empresa (ACCIÓ).
No evento será realizado painel so
bre oportunidades de investimento
em Santa Catarina e está programada
apresentação sobre a Catalunha, co

munidade autônoma espanhola cuja
capital é Barcelona. A Catalunha, a re
gião mais rica e industrializada do país
ibérico, tem uma população de 7,5 mi
lhões de habitantes.

'Mais que dilmaís'
AUnimed Jaraguá do Sul proporcionará no próximo dia 23 de julho, às

20h, a oportunidade de assistir um espetáculo com o comediante Gustavo
Mendes do elenco de Zorra Total. Os ingressos podem ser retirados na
Unimed, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Os
alimentos serão doados às entidades filantrópicas da região.

APAE
jar�guadosul.apaebrasil.org.br Jaraguá do Sul- se

SEXTA-FEIRA, 5 DEJULHO DE 2013

íNDICE PERíODO
SElIC 8,0% 29.MAIO.2013
TR 0,000% 4.JULHO.2013
CUB 1.289,50 JULHO.2013
BOVESPA +1,60% 4.JULHO.2013
NASDAQ +0,30% 4.JULHO.2013

AÇÕES PETR4 15,96 +0,38%
VALE5 26,97 +3,73%
BVMF3 12,15 +0,50%

POUPANÇA 0,5000 5.JULHO.2013

CDMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT -0,69% US$105,720
OURO -0,01% US$ 1250,880

CÂMBIO COMPRA -

VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2560 2,2575 -0,51%
DÓLAR JUR. 2,1800 2,3200 -0,43%
EURO 2,9041 '2,9053 -1,49%
LIBRA 3,3894 3,3910 -2,11%

Raumak
Atuando na linha M frente das.

inovações tecnológicas dos sis
temas de movimentação e acon

dicionamento para a indústria, a

Raumak comemora o sucesso al

cançado pelas novidades durante a

29a Feira Internacional de Embala
gens, Processos e Logística para as

Indústrias de Alimentos e Bebidas.
Em um estande de 300 metros qua
drados, a Raumak pode apresentar
aos seus clientes produtos de ro

bótica e paletização e
- atender às

necessidades de customização dos
diversos setores produtivos.

Soja
No primeiro semestre do ano, as

exportações de soja estabeleceram
um novo recorde com a exporta
ção de 26,17 milhões de toneladas.
do produto. Isso resultou em uma

receita de R$ 13,85 bilhões. Os gar
galos no transporte não foram sufi
cientes para evitarmais um recorde
que veio acompanhado de um au

mento na receita por tonelada de

4%, em relação a igual período do
ano passado.

Setor têxtil
De janeiro a maio de 2013, as

importações de têxteis e confeccio
nados cresceram, 4,7%,' em valor
(US$). As exportações cresceram

6,05%, enquanto o crescimento
do déficit na balança comercial do
período, foi de 4,42% em relação
ao mesmo período de 2012 (dados
sem fibra de algodão). As importa-

.

ções somente de vestuário no mês
de janeiro amaio de 2013 apresen
taram aumento de 7,7%, em valor,
comparativamente' com o mesmo

período em 2012. Essa variação foi
de 3,0%, em toneladas.

'
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Previsâode crescimento
no Brasil sinaliza queda
ESTUDO Conforme a Confederação Nacional da

Indústria, a redução da expansão é de.3,2% para 2%

Agência Brasil

A Confederação Nacional da In
filústria (00) reduziu de 3,2%
para 2% a previsão de crescimen
to da economia brasileira neste

ano. De acordo com a publicação
Informe Conjuntural, divulgada
ontem pela entidade, o modelo de
crescimento baseado no consumo
esgotou-se. Para a 00, a retoma
da da atividade depende agora da

recuperação dos investimentos -

públicos e privados. _

A estimativa de expansão para
a indústria recuou de 2,6% para
1%. Segundo a CNI, as mudanças
no ambiente econômico, tanto

interno quanto externo, têm le
vado ao crescimento reduzido e à

inflação elevada. A previsão para

o crescimento do consumo das
famílias caiu de 3,5% para 2;3%,
o que, para a entidade, reflete a

desaceleração da criação de em

pregos e da expansão da renda.
Somado ao endividamento do

consumidor, isso inibe o aumento

do consumo doméstico: No pri
meiro trimestre, o consumo au

mentou apenas 0,1% em relação
ao último trimestre de 2012.

ACNI destaca que está esgota
do o modelo de crescimento eco

nômico baseado na ampliação do
consumo. De acordo com a con

federação, a rota de saida passa
pelo aumento da competitividade
e pela retomada dos investimen
tos em obras de infraestruturas. A
estimativa de expansão do inves
timento saltou de 4% para 5,1%.

EDUARDO MONTECINO/ARQUlVO OCP

- -

SOLVC;Ao CNI pede obras para melhorar a infraestrutura

'D'ansporte
'Aumentos afastam
usuários de ônibus

o valor das passagens de ôni
bus subiu em nível 65% superior
ao da: inflação entre 2000.e 2012,
acima do custo de automóveis

particulares e da gasolina. Com

isso, a demanda por transporte
público registrou quedá de 25%,
em comparação com os anos 90,

gerando um círculo vicioso que
favorece, novamente, o aumento

das tarifas.
Esta foi uma das conclusões

que se encontram em nota técni
ca divulgada ontempelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea). "O congestionamento ur

bano também acaba, aumentando
em 20% ô� custos do transporte
público e, consequentemente, o

preço da tarifa. E quanto mais au
menta o preço (do�ransporte pú
blico) menos (esse tipo de trans

porte) é usado, gerando, então,
nova necessidade de sé aumentar

o preço. Para piorar, o aumento
do custo não vem acompanhado
de uma melhora da qualidade,
o que também desestimula seu

.
uso", disse o pesquisador do Ipea
Carlos Henrique Ribeiro.
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Corpos aguardam para
serem recolhidos.no IML
BUROCRACIA
Três pessoas
mortas estão na

dependência da

autorização de

familiares para
serem sepultadas

Débora Remar

OInStituto Médico Le

gal (IML) de Jaraguá
do Sul está com três cor

pos que ainda não foram

requisitados pelas famí-
...

lias. Um deles é do argen
tino reconhecido como

Jorge Martinez, 40. Ele
foi morto em dezembro do
ano passado pela Polícia
Militar quando mantinha
de refém a ex-namorada,
no Bairro Vieira. A Polí
cia Civil pediu auxílio ao

Consulado da Argentina e
à Polícia Federal para ter

a identificação correta do
homem. Quando foi mor

to, o argentino portava
documentos falsos, mas

"
Se não tivermos os

pedidos de familiares,
ele será enterrado

como indigente.
Urlel Ribeiro.
delegado regional

Um motorista de 23
anos teria sofrido um prin
cípio de infarto ao passar

por uma barreira de trânsi
to na manhã de ontem, em
Guaramirim. Ele conduzia
um Clio e foi abordado na

Rua Claudio Tomaselli,
. quando pediu ajuda aos po
liciais por causa das fortes
dores no peito, Segundo os

.

dois soldados que estavam

na barreira; o homem era

hipertenso e havia muitos
medicamentos no painel
do carro. Eles colocaram o

A equipe do Instituto motorista dentro da viatura
Geral de Perícias desco- e o levaram até o Hospital
briu que o homem tem Padre Mathias. O jovem
família em Itajaí, mas

passa bem.
ainda não foi possível
comunicar os familiares..
que não respondem as

chamadas por telefone.
O corpo deve.permanecer
em uma das gavetas até

que a família venha reco

nhecer a vítima e requisi
tar o sepultamento.

CASO Homem identificado como Jorge Martinez (no detalhe), foi morto no final de 2012 em uma casa no Vie.iras

.

até o momento não. houve por quatro facadas nas cos
ias, em uma residência do
Bairro Rio da Luz, emmaio
deste ano. A polícia e a fa
mília acreditam se tratar de
Jonas Siewert, de 29 anos,

que morava na casa. Fo

ram colhidas amostras do
material genético, mas até

que o Laboratório do IGP

de Florianópolis confirme
a identidade, o corpo deve

permanecer no IML de Ja-

raguá do Sul.
O terceiro corpo che

gou' no início deste mês e

foi identificado como Car
los Oliveira '�a Silva, de 33
anos. Ele esteve internado
no Hospital São José e teve

morte natural, provavel
mente por complicações da
tuberculose. Como o hospi
tal não possui estrutura de

refrigeração, o IML rece

beu o corpo.

confirmação. "Estamos em
dúvida até mesmo sobre a

nacionalidade dele. Se não
tivermos pedido dos fami

liares, ele será enterrado
como indigente, mas 'não

há prazo para que isso seja
feito", explicou o delegado
regional Uriel Ribeiro.

O segundo a chegar ao
IML foi o corpo carboniza

do, depois de ser atingido

Ação da DIC
Professor é preso acusado de estupro

Ciclovia
Usuários são flagrados .pela�M

_,

Um professor, de 33 anos, foi mostrassem a cor da cueca para ele

preso ontem pela Divisão de Inves- em troca de balas. Em um dos casos;
tigação Criminal (DIC), em frente a ele teria acariciado as partes intimas
sua residência, no Bairro Nova Bra- de um menino. As crianças foram

sília, em Jaraguá do Sul. Ele estava ouvidas pela psicóloga da Delegacia:
sendo investigado por estupro de" O mandado. de prisão foi expedido
vulnerável desde 2011, quando foi no final de junho e cumprido pela
instaurado um inquérito na Delega- equipe de capturas da DIC, que fez
cia de Proteção a Criança (DPCami). campanas em frente ao local de tra
De acordo com a delegada Milena balho e à residência do suspeito. Ele
de Fátima Rosa, que acompanhou o já foi encaminhado ao Presídio Re

caso, o suspeito pedia que os alunos gional de Jaraguá do Sul.

Durante abordagens de
rotina ao longo da ciclovia, a
Polícia Militar prendeu dois
líomens por posse de entor

pecentes e falta de pagamen
to de pensão alimentícia, na
noite de quarta-feira, no :Bair-·
ro Baependi, em Jaragúá do
Sul. Um homem dé 47 anos

estava com um torrão de ma
conha e com mandado de pri
são expedido pela Comarca

de Jaraguá do Sul desde no

vembro. Éle foi encaminhado
a Delegacia e depois levado
ao Presídio Regional de Ja�
raguá do Sul. TIm jovem de
22 anos também foi flagrado
com uma pequem� quantida
de de maconha. Eleassinou
um Termo Circunstanciado,
onde se coniprometeu a com

parecer em audiência no Jui
zado Especial, e foi! liberado,

No arrozal

Veículo é
abandonado

Um Palio, com placas
de Jaraguá do Sul, capo
tou durante a madrugada
de ontem, no Bairro Santa

Luzia. A PM descobriu o

acidente por volta das 4h,
quando fazia rondas pela
Rua Carlos Frederico Ra

mthun. O veículo estava

abandonado, no meio de
um arrozal, e nenhum ocu

pante foi localizado. Como
o carro não oferecia riscos

a segurança da via, ele foi
deixado no local.

Infarto
Motorista
é socorrido

Trânsito
Carro é

guinchado.
Um Corsa, com placas

de Schroeder, foi guincha
do depois que a Polícia
Militar constatou que o veí
culo estava sem o triângulo
de alerta, um equipamento
obrigatório de segurança,
e estacionado'a quase úm
metro da Calçada, ao lado
do ginásio Arthur Mul

ler, no Centro de Jaraguá
do Sul , por voltá da meia
noite e meia de ontem. O

condutor do automóvel, de
32 anos, passou a agredir
verbalmente os policiais.
Ele foi preso em flagrante
e encaminhado à Delegacia
de Polícia. O Corsa foi reco
lhido ao pátio de veículos

apreendidos.
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ADJ encara o São José às 20h
J(,G

Atletas esperam
uma partida
complicada no

interior paulista,
na abertura da

segunda fase

Lucas Pavin

A AD Jaraguá (CSM!
fipré-Fabricar/Man
nes/HLS/FME) estreia

logo mais na segunda fase
da Liga Futsal. Jogando
fora de casa, o time co

mandado pelo técnico Ser

gio Lacerda encara hoje, o
São José, às zoh, em São
José dos Campos (SP).

'

Além de uma viagem'
desgastante que durou
mais de 10 horas de ôni

bus, o alaNenê espera uma
partida complicada. "O ní

-vel e a competitividade.na
segunda fase é maior, con
sequentemente temos que
aumentar a nossa concen

tração. A partir de agora,
temos que errar menos e a

vitória.nesta primeira par
tida é fundamental", disse.

Vale lembrar que as

duas equipes já se enfren
taram 'na primeira fase,

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

COM n. Partida da ADJ, de Nenê, será transmitida pelo canal pago ESPN Brasil

com vitória jaraguaense
por 1 a 0, também em solo

paulista. O ala relembrou
a partida. "Foi um jogo
atípico, onde vencemos

por 1 a ° com gol de ca

beça. Mas tivemos muitas
dificuldades e tomamos

pressão em vários mo

mentos da partida. Agora .

não vai ser diferente, pois
eles estão motivados pela
classificação e jogam em

casa", concluiu.
Para esta partida, La

cerda terá todo o elenco
'

à disposição, inclusive os
'

recém contratados Hen

rique (ala) e Duda (fixo).
"Estou feliz por ter a chan
ce de estrear. Sabemos as

dificuldades que vamos

encontrar, mas também
estamos cientes da" im

portância em começar a

segunda fase com, o pé
direito", analisou Duda.

A única ausência no

elenco é ° ala/fixo PC, que
foi poupado. "Ele foi libe-.
rado pelo departámento
médico, mas a comissão

Recuperados de lesões,
yiajaram com a equipe o

fixo Lé, o pivô Keko, o' ala
Guto e o pivô Hugo. Do

PróximosJogos da AD Jaraguá:
elenco sub-ao (que empa-.
tou por 2 a 2 com Joinville
na quarta-feira, pelo Cam

peonato Catarinense da

categoria) foram chama-.
dos por Lacerda o ala Assis,
e o goleiro Jean Reis.

técnica preferiu resguar
dar o atleta, que ainda está
sentindo a parte física",'
disse o preparador físico
Mauro Sandri.

.

'

LIGA FUTSAL
Chave A

3 · Cascavel (PR) O , O O r O O
,

O O O l O O 0%

I
, i

4 · Florianópolis(SC) O O O O O O j O O O O 0%

Chave B

4· Maringá (PR) ! o j o i o O O, o
i
0%

Chave C

A%

,�
3'· Concórdia (SC)
4· São José (SP)

,
O ! O' O , O j O , O ! O i O i O i o, i 0%

i O i O : O
:

O
'
O

i
O ! O I O i o 'O i 0%

Chave D

i GP GC i SG CA: CV' A%

3 · Mal. Rondom (PR) O O O O , O O O , O O t 0%!

·
, ! , ,

4 Guarapuava (PR) O O O O O O ; O 1 O O O 0%

P - Pontos; J . Jogos; V - Vitórias; E . Empates; O - Derrotas; Gp· Gols PtÓ; GC . Gols Contra;
SG - Saldo de Gols; CA-,Cartões amarelos; CV· Cartões vermelhos: À% - Aproveitamento.

.

• 5/7 -20h-SãoJosé xADJaraguá;em São José dos Campos

(com transmissão na ESPN Brasil)
• 20/7 -19h - AO Jaraguá xVenâncio Aires, na Arena Jaraguá

·12j8-19h15-Concórdia,xADJaraguá, em Concórdia

(com transmissão no Sportv)
• 17/8 -19h - AO Jaraguá x São JOsé, na Arena Jaraguá
• 24/8 - 20h30. - Venâncio Aires x AO Jaraguá, em Venâncio Aires

, • 30/8 - 20h - AO Jaraguá x Concórdia, na Arena Jaraguá

Campanha do São José na priineira fase foi amais fraca do grupo
Na teoria, a ADJ irá somando quatro vitórias,

enfrentar a equipe mais' seis derrotas e oito em

fácil do grupo na noite de pates, resultando em um

hoje. Isto porque, o São aproveitamento de ape
José encerrou a primei- _

nas 37%, sendo o pior
ra fase na 14 a colocação, colocado entre os times

do Grupo C. Além dis

so, os paulistas tem uma

média de gols baixíssima,
de 0,89 por jogo. Porém,
apesar do retrospecto
ruim, até o momento o'

São José deu trabalho,

para as grandes agremia
ções durante a competi
ção, como o Carlos Bar

bosa (o qual venceu por 1

a o) e o Joinville (arran-

cou um empate por 4 a

4), além de ser superado,
- pela contagem mínima

por Jaraguá, Corinthians
e Orlândia, A equipe co

mandada pelo técnico

Ivan Gomes da Silva tem

como 'destaques o pivô
Chico Paulista, que' tem
oito gols até aqui na Liga;
e o ala Danilo, ex-Corin
thians .

••����� Condições de Pagamento: 10 1 Sem Juros Cartão Visa/Master
Aié 151 no Carnê Financeiro I 20%Disconto A Vista�FEIRA DE

ESTOFADOS
Dias5e'6/1

A q u a l i d a d e f a z a d i f e r e n 'ç a

3084.1828
Rua Bertha Weege, ,1305 Barra do Rio Cerro I Jaraguá do Sul
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Copa Duas Rodas tem
suas. semifinais hoje

Na sequência, a Incorpora-
, dora KSDM (melhor do Grupo
.A)' enfrenta a Kaiapós/Sole
tex/Global Pisos (segunda do

Grupo B), às 2oh30. Segundo'
o técnico da Kaiapós, Dudu, o

, adversário é favorito, no con- ,

fronto. "Entraremos confiantes
em quadra, mas a equipe deles
vem tendo ótima campanha na
competição e é a favorita. Sabe
mos das nossas limitações, mas
tentaremos fazer uma estraté-

gia para surpreendê-los e sair.
com a vitória", disse.

A Copa Duas Rodas contou
inicialmente com oito equipes
amadoras. Elas foram dividi
das inicialmente em duas cha
ves. Na Chave A estavam a an

fitriã Duas Rodas, a Kaíapós/
Soletex/Global Pisos, a Bau

mann e o Atlas/Global Pisos.
Já a Chave B foi formada pela
Borrachas Wolf, o Baga, a In
corporadora KSDM e a Kiferro.

A final e a disputa do tercei
ro lugar acontecem no dia 12,
no mesmo local e horários das
semifinais,

PRÉ-TEMPORADA 'Competição serve como preparação ao Aberto de

Jaraguá do Sul, popular Peladão, e contou com oito equipes participantes

�omo preparação para o

\..Icampeonato Aberto de Fut

sal, o Peladão, que inicia em se

tembro, a Copa Duas Rodas de
Futsal que iniciou no dia 14 de

junho e chega à sua semifinal na
noite de hoje, com QS jogos na

Recreativa da Duas Rodas. Na

primeira. partida, o Baumann

(que terminou como líder da
Chave A) encara a Kiferro (se
gunda da Chave B), às 19h30.

O técnico da Kiferro, Mane-

ca, disse que o jogo será muito

disputado e destacou as qua
lidades do adversário. "A ex

pectativa é de úma vitória, mas
sabemos que o Baumann tem
uma grande equipe e trata-se

de um clássico do futsal ama
dor. Vai vencer o jogo quem er

rar menos. Acredito que o pon
to forte deles é o entrosamento

por estarem jogando juntos há
muito tempo e também a velo-

.

cidade", afirmou.

NA BRIG Kaiapós/Soletex/Global Pisos, de Luís Dalprá, é uma das equipes semifinalistas da Copa Duas Rodas de F.utsal

Decisão do Campeonato Escolar acontece hoje, no Acaraí
Após pouco mais de uma

semana de competição, o Cam

peonato Escolar de Futebol -

popularmente conhecido como

Moleque Bom de Bola - tem suas

finais marcadas para hoje, no

Acaraí. Pela manhã, as escolas

Rodolpho Dornbusch e Anna

Tõwe Nagel disputam a primei-
'

ra semifinal masculina, às 9h.
Na sequência, o Julius Karsten

duela contra o Jangada para sa-

.
'

ber quem será o outro finalista. nato Pradi, às 14h15. No femi
De tarde, é a vez das meninas nino, a competição é disputada
entrarem em <:a!llPo. Primeiro, a por pontos corridos. Os garotos
Alvino Tríbess enfrenta Helmu- voltam para campo às 15h15 e

th Duwe, às 13h15. Logo depois, 16h15, para as decisões do tercei
oMariaNilda.Salai encara o Re- ,im���)eJ�;titulR'!, (J _

' '" _.

Triatlo

, Jaraguaenses
no GPWmter

Servindo de preparação para
os Jogos Abertos de Santa Cata
rina (JASC), os atletas Jonathan
Mandalho, Luiz Paulo 'Branco',
Luís Galle, Eurico Mendes e Er

vino Seibel Neto representam a

cidade de Jaraguá do Sul no G-P
Winter de Triatlo, que acontece

no domingo (7), em Balneário
Camboriú. Os triatletas contam
com o apoio da .FME.

Judô

Competição
em Itajaí
. Acompanhados pelo técnico
Claudio deAlmeidae como apoio
da FME, onze judocas de Jaraguá
do Sul, sendo quatro beneficiá
rios de bolsa-atleta, participam
neste sábado (6)_da 9a Copa SKD
da modalidade, em Itajaí, que
serve como preparação da equipe
jaraguaense aos Jogos da Juven
tude Catarinense (Olesc),

Tiro

Seletiva

paraoJASC
Visando a formação da equi

pe que irá competir nos Jogos
Abertos de Santa Catarina, em
novembro, os atletas do Clube
de Atiradores -Jaraguápassam a

partir de hoje pgr.uma seletiva
nas modalidades' de carabina

deitado, carabina de -ar, cara
bina seta e carabina apoiado.
A primeira, das. cinco .etapas
previstas, acontece neste sába
'do (6), nos estandes do Clube
Atlético Baependi, na categoria
carabina apoiado.

Ciclismo

Copa Santa
Catarina

Os 'bikers' Rafael Cristiano

Becker, Allan Williari Fischer e

Leonardo 'Solano' de Souza re

presentam Jaraguá do Sul na

quarta etapa da Copa Santa Ca
tarina de Downhill, "que acontece

. no fim de semana, em Balneário
Camboriú. Os dois primeiros dis
putam na categoria Junior. Já
Leonardo compete na categoria
Sub-30 na etapa. O evento serve

de preparação para Joguinhos e

.Iogos.Abertosde SC.:
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Seleção sobe
no ranking da
Fifa após título
r 1 Com a conquista da Copa das Confederações, Seleção
Brasileiro subiu treze posições no ranking da entidade

Agência Ava!1te!

A vitória sobre a Espa
r\nha na final da Copa
das Confederações recolo
cou o Brasil no 'top 10' do .

ranking da Fifa, divulgado
nesta quinta-feira. Da 22a

colocaçãono mês de junho,
a equipe canarinho passou

. ao nono lugar, voltando'
a figurar entre as 10 me

lhores seleções do, mundo

após mais de urn ano.
A última vez que a se

leção havia aparecido no

'top 10' da Fifa havia sido
no mês de junho de 2012.

Desde então, sem jogos

em competições oficiais e Outra surpresa na lis
uma série negativa contra ta divulgada nesta'quinta
grandes rivais em amisto- é a subida da Bélgica, que.
sos, o Brasil despencou, a tambémentrou no top 10,

ponto de chegar a sua pior ao assumir a lOa coloca

posição desde a criação do ção. Argentina e Holanda,
ranking, com o 220 lugar. respectivamente, comple-

Apesar do vice-campe- tam as cinco primeiras
anato na competição teste posições. Na sequência,
para a Copa do Mundo, a aparécem a Itália, tercei
Espanha segue com a li- ra- colocada na Copa das

derança do ranking, com Confederações, Portugal e
1532 pontos, a frente da Croácia.
vice-líder Alemanha, que Entre as maiores que-.
aparece com 1273. A nova das, a Inglaterra perdeu
terceira colocada é a Co-' seis posições e passou a

lômbia, que subiu quatro . figurar no i5° lugar, além
posições no ranking, ao al- do Equador que deixou. o

cançar 1206 pontos. top 10 e agora é 180•

SUBINDO Conquista elevou o Brasil ao grupo dos dez melhor�s times do Mundo

Mais Seleção Brasileira

Felipão pretende testar alguns nomes
Em entrevista ao jornal

"O Estado de S. Paulo",
publicada, nesta quinta
feira, o técnico Luiz Felipe
Scolari garantiu que dará

chanc�s a vários jogado
res que não estiveram no.

grupo campeão da Copa zhi, além � dos volantes
das Confederações. Entre Sandro,. ex-Internacional'
eles, o ex-gremista Mário e atualmente no,Totte

Fernandes que já disse nham, da Inglaterra, e

"não" à seleção brasilei- . Rômulo, ex-Vasco e atu

ra, o meia ex-Corinthians almente no Spartak Mos
William que está no Ah-: cóu, da:Rússia.

'
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Goleiro
vendido

Japonês
contratado

O Santos aceitou a pro- A diretoria do Milan

posta do Napoli de 5,2 mi- já sabe que terá o meia

Ihões de euros .CR$ 15,2 Keisuke, Honda, mas não

milhões) pelo goleiro Rafa- quando. Acertado com o

el e concretizou a venda do clube italiano, o japonês
jogador, conforme revelou ainda tem contrato com o

nesta quinta-feira o vice- CSKA Moscou até o final

presidente do clube, Odilio deste ano e poderia se mu

Rodrigues. Odilio também dar para o San Siro apenas
confirmou que o pagamen- em janeiro de 2014, no

to do valor pertencente ao meio da: temporada euro

Santos, 70% do total, será. , peia. O jogador receberá urn
feito em duas vezes, urna salário anual de 2,5 milhões

agora e outra em 2014. de euros CR$ 7,3 milhões).

"

....c .Jaragu�
Volante Nêgo
é a novidade

Um dos destaques do
Juventus na reta final do

Campeonato Catarinen

se da Divisão Principal,
o volante Nêgo foi apre
sentado na tarde desta

quinta-feira como novo

jogador do Sport Club
Jaraguá. Aos 28 anos,

Joaquim Fernandes de
Lima Júnior estava/ no
Atlético Tubarão e che

ga para ajudar o Leão do
.

Vale a conquistar a Di
visão de Acesso e conse

guir a tão .sonhada vaga .

para a, 'segund,a ,
divisão'

,_... ",

catarinense, O atleta
está com forma física
ideal e já começa a trei
nar com o novo grupo
na manhã de hoje. Nêgo
tem 1,75m e 76kg.

Oferta por
��oney.

: Segundo a 'versão on

line do jornal "Sport", o

Barcelona poderia tentar'

novamente a contrata

ção do atacante Wayne
Rooney. De acordo com

o diário, o Barça esta

ria disposto a oferecer
ao Manchester United a

quantia de 25 milhões de
euros CR$ 72 milhões),
além do atacante espa
nhol David Villa, para ter
o passe do inglês.

EX-JUVENTUS .Volante Nêgo se destacou �a Divisão
Principal �este ano, quando defendeu o Moleque

.

ContlbHídld.
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35ANOS
umA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

WYJw.gurnz.com.br
(41)3311-4141

gumz@gum?corp:br
Desde 1978

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO - TURNO

, 6° São Paulo

7° Grêmio

8° Bahia

gOVasco

10° Criciúma

11° Internacidnal

12° Portuguesa
13° Corinthians

14° Flamengo
.

15° Atlético-PR

2 2 1 5 4 1 53
,

2 2 1 6 6 O 53

7. 5 2 1 2 5 8 ,3 47

6 5 2 O 3; 6 -io -4 40

6'5 3 1 8 7 1 ,40

6 5 O !40
,

3 O '40
O 33

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

68Rodada

Sábado, 6 julho
18h30 - Flamengo x Coritiba
18h30 - Náutico x Ponte Preta

18h30, AtJético-PR x Grêmio

21h • Portuguesa x Cruzeiro

Domingo, 7 julho
16h ' São Paulo x Santos

'16h - Bahia x Corinthians.
16h ' Internacional x Vasco

16h - Goiás x Vitória

18h30 - Botafogo x Fluminense
18:30 - Atlético-MG x Criciúma

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Entidade 'que reúne 230 associados,
hornenaqea ex presidentes

Fundada em 04 de julho de 1983, a

Associação dos Engenheiros e Ar

quítetos de Iaraguá do Sul (AEAJS), co-
'

memorou ontem 30 anos de fundação.
A associação é uma entidade sem fins
lucrativos que possui urn total de 230
sócios e oferece filiação aos profissio
nais formados em cursos de Engenharia
Civil, Elétrica, Mecânica Florestal, Quí
mica, Agroriomia e Arquitetura e Urba
nismo. <'

O presidente da AEAJS, Renato Dre-.
chsel Junior, disse que nesses anos de
atividade, foram destacadas ações que
resultãram em benefícios para a comu
nidáde. Entre elas estão: a elaboração de
um programa de moradias econômicas

- com a Prefeitura, o projeto de revitali

zação do Centro Histórico, a campanha
Doe Sangue e Salve uma Vida, o Proje-,
to Calçada Legal e a criação do AEAJS
Junior, que envolve estudantes em fase
final de 'graduação dos cursos de enge-

__
nharia. "Um dos principais objetivos da
Associação é dar apoio técnico para os

profissionais da área em Jaraguá do Sul
,

", destacou Drechsel.
. Para comemorar o aniversário, a AE

AJS promove nesse sábado a associados'
um jantar dançante. A festa acontece

no restaurante do Parque Malwee. Du-

f(
I
'{

fi'
,

I

,

..

rante a cerimônia será prestada 'urna
homenagem aos ex-presidentes da as

sociação. "Todos deram com louvor
sua parcela de comprometimento com

a entidade", revelou o atual presidente.
Também será apresentada anova logo- "

marca, que passou por um processo de

modernização.
As pessoas interessadas em conhecer

mais sobre os trabalhos desenvolvidos
pela Associação dos Engenheiros e Ar

quitetos de Jaraguá do Sul (AEA�S) po
dem conferir detalhes no site www.aea

js.blogspot.com.A sede fica no prédio da
CPL em Jaraguá do Sul nà Rua Donaldo

Gehring, -175. Fone: (47) 3371-0863/e- -

-mail: aeajs@netuno.com.br

"
Um dos principais

objetivoS-da,Associàção
é dar apoio técnico para
os profissionais da área

em Jaraguá do Sul .

Renato Drechsel Junior
Presidente da AEAJS
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SEXTA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 201.
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LÚCIOSAS:

CREDCREA PARABENIZA
OS 30 ANOS DA,AEAJS

.
-

É commuita honra 'que a CiedCrea - Cooperativa de Crédito - parabeniza a

diretoria e assoeiados daAEAJS na pessoa do Arq. Renato Drechsel Ir,
atual Presidente da entidade, pelos 30 anos de história e importante

'trabalho de formação, reconhecimento e valorização dos profissionais
de engenharia e arquitetura deIaraguã do Sul.

Ao mesmo tempo reiteramos a parceria com aAEAJS, desde a nossa '

origem há 9 anos, até 'os dias de hoje, em nome dos 6,6 mil cooperados,
dos 8 Postos deAtendimento em SC e da expansão para o PR, com

o 9° Posto em Curitiba, apartir de 12 de agosto de 2013.
Corri o cooperativísmo crescemos juntos e, juntos, somos mais fortes. '

,

Parabéns�JS!
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