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Apaixonado por gastronomia, •

"o cozinheiro dos amigos"
, dá dicas de receitas para deixar
as refeições mais saborosas.
PÁGINA 11

'

Estreia

Ao estilo,
Tato Branco

'Água
-------

Samae vai atualizar
sistema de cobrança
Autarquia deve começar ainda neste mês a revisão
das tarifas e o recadastramento dos usuários. O .

.

procedimento visa regularizar os casos em que os

íiliiilllii6i..iiitaillil· imóveis estão com registros desatualizados. PÁGINA 19
.
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Procon eMinistério público
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Investigam golpe financeiro
,
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DENÚNCIA cerca de 15 vítimas registraram queixas contra três empresas que agem em

Jaraguá do Sul e Guaramir:im com o esquema conhecldo como pirâmide. O Interessado
recruta outras pessoas para investfr em uma rede que promete ganh,os fáceis. PÁGINA 20

Comemoraçãomerecida
1
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PARABÉNS 'Apae de.Jaraguá, onde estuda Sarah, celebr:a hoje 40' anos' de apoio, 'às pessoas especia,is. PÁGINAS 4 E 5
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DO LEITOR

Logosofia
F;tre algumas formas de comportamento humano oh

ervo que, por vezes, o homem se entristece e até mes
mo adoece quando se achando omelhor, intui que outro está
melhor que ele, e, por outras, responsabiliza seus fracassos a
terceiros ou, ainda, se ressente ao não ser reconhecido por
seus esforços. O que afinal a Logosofia tem a ver com isso?
Por desconhecer o significado das atividades dó mundo

mental, o homem desconhece também a força de um pensa
mento e a importância de cultivar as defesas mentais. Tam
pouco percebe o que fazerpara ter uma saúde mental.

Ciência e cultura aomesmo tempo, a Logosofia foi criada
porCarlos BernardoGonzálezPecotche, nascido em Buenos
Aires no dia 11 de agosto de 1901. Em 1930 fundou a primei
rà Escola de Logosofia na cidade de Córdoba, hoje denomi
nada Fundação Logosófica, com sedes em diversas cidades
do Brasil e domundo..

Dentre os grandes objetivos da ciência logosófica, estão:
a evolução consciente do homem: o conhecimento de si
mesmo e das leis universais, domundomental e a edificação
de uma nova vida. Contudo, seu propósito principal é o de
ensinar a fazer o bem a simesmo e à humanidade. "A Logo
sofia é uma ciência criadora e depositária de conhecimentos
concretos para a vida, factíveis todos de realização individu
al, ao aplicá-los conscientemente à própria psicologia" (Sa
bedoria Logosófica).

.

A ciência logosófica permite a todo ser que deci
de buscar a vida pelo verdadeiro anelo de .superação
colocar-se em pé e de frente para o seu futuro, ativan
do o desapego dos seus preconceitos e de suas dúvidas,
de forma gradual, segundo sua capacidade de enten

der e compreender a magnitude e prerrogativa da vida.

Certamente, o êxito no cultivo da sabedoria logosófica
requer no estudo individual, sensibilidade e um anelo sin
cero de superação, mas desconheço riqueza maior do que
aquela construída com liberdade e pelo próprio esforço na
conquista de profundos conhecimentos. Para a Logosofia, a
única forma de nos aproximarmos de nosso Criador é pelo
caminho do conhecimento. Conhecimento que supera li
mites e permite a liberdade de viver profundas descobertas
individuais para evoluir e aperfeiçoar-se com a consciência.

• GloriaNunes deMendonça Femandest estudante

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para . redacao@ocorreiodopavo.com.br

Censo Escolar 2013
Prazo de entrega
vai até final do mês

Termina no dia 31 de julho o prazo para que
gestores municipais de todo o pais preencham os

dados do Censo Escolar da Educação Básica de

2013. Entre outros dados, eles deverão informar,
no sistema, a quantidade de crianças de até 48 me
ses, beneficiárias do ProgramaBolsa Família, aten
didas em crechesmunicipais ou conveniadas. Esses
dados serão fundamentais para que as prefeituras
recebam, em 2014, a suplementação de recursos do

i. Brasil Carinhoso, feita peloMinistério do Desenvol
vimento Social e Combate à Fome (MDS).

COMENTÁRIO

Faça o mesmo
sou amarrado em ditados po

pulares, os aforismos, os pro
vérbios, essas pequenas frases que
não raro resumem a vida. Esses

"comprimidos" de sabedoria foram
sendo formados ao longo do tem

po, resultaram da observação, ser
vem de lições, até mesmo de tera

pia, basta que haja olhos para lhes
ver e ouvidos para bem os escutar.

Chega, fui longe. Agora o fato.
. Você já ouviu dizer que "hem
tudo. que brilha é ouro", ou já
ouviu dizer também que "as apa
rências enganam". Talvez valha
ainda dizer que "não compremos
gato por lebre: ..

"

Enfim, são sabe
darias resumidas em poucas pala
vras. Agora, leitora, leitor, obser
ve esta manchete, que vira e mexe

volta às páginas dos jornais: -

"Brasileiros são os mais cstressa-

exemplo, do excesso de carga no

trabalho, se queixa da falta de reco
nhecimento no ambiente de traba
Iho.e se queixa das pressões finan
ceiras, da falta de dinheiro nobolso.

•

Agora me diga, de quem é a culpa?
Do patrão? Claro que não, reagir
de um modo ou de outro é de mi
nha responsabilidade, de ninguém
mais. Quem me mandou fazer o

que faço, quem me mandou acei
tar o salário que recebo, quem me

mandou ser gastador? As respos
tas estão na imagem do espelho, é
ir lá e dar uma olhadinha. Um dia
fiz isso e dei de cara comum sujéito
muito "feio", decidi mudar. Acho
que estou um pouquinho melhor...
Assumi minhas responsabilidades.
Mas eu sei que há quem esteja dei
xando tudo para "amanhã", o dia
favorito dos fracassados da vida...

l.:UIZ CARLOS PRATES

dos do mundo", É manchete con
tada pelo pessoal da Infomoney,
procure por eles na Internet...

Será mesmo que os brasileiros
são os mais estressados do mundo
ou não será que são os mais ton
tos? Sim, porque as fontes estres

saras, aqui e na China, costumam
ser as mesmas. Estou cansado de
dizer que o que nos estressa não
é o "estímulo" aparentemente es

tressar, é a nossa reação, é o modo
de reagir diante dos estímulos o

que nos pode abater.
O brasileiro se queixa, por

• Verdade
Um desses manifestantes de rua, dia destes em

Florianópolis, segurava um cartão com estes dizeres:
- "Se vão importar médicos de Cuba 'para melhorar
a saúde, precisamos urgente de políticos da Suécia
para acabar com a corrupção e juízes dos Estados
Unidos para botar mensaleiros na cadeia". Levante o

dedo quem discorda? Humm, parece que ninguétn ...

• Versículo
Meu leitor, pastor Fabrício Costa; sugeriu leitu

ra do Provérbio 28, versículo 19. Fui ver. Diz assim:
- "O que cultiva seu solo terá pão à vontade; o que
corre atrás das vaidades fartar-se-á de miséria". Dito
de outro modo - não é pastor? - fica assim: "Quem
semeia, quem trabalha, vai ter o que colher, quem fi-

car por aí retocando a maquilagem vai roer as unhas
no futuro" ... E podemos ainda dizer de outro modo:
- Assim como for a semeadura, haverá de ser a colhei
ta ... Ou então, como dizia uma publicidade da Caixa:

Quem poupa tem.

• Falta dizer
Que lindeza, "ouça" esta manchete de há alguns

dias: - "Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
aprova criminalização de maus-tratos praticados con
tra cães e gatos". Quem ferir esses animais vai pegar
entre 3 a 5 anos de cadeia. Aliás, na minha "delegacia"
os patifes já mordem a língua pela prática desses cri
mes e não apenas contra cães e gatos. Na minha dele

gacia, os bandidos de animais mordem a língua sem

anestésico ... E saem "miando" ... De dor.

DIVULGAÇÃO I PREFEITURA DE jARAGuA DO SUL

Vestibular

Inscrições abertas
Acontece neste domingo o vestibular

da Anhanguera de Jaraguá do Sul para
o segundo semestre de 2013. Os interes
sados podem se inscrever no site www,
vestibulares.br. Ataxa é R$ 25. Os candi
datos encontram um guia completo com
a relação dos cursos oferecidos, edital do
processo seletivo e informações sobrebol
sas de estudo e financiamentos públicos e
privados. O processo seletivo terá início às
9h30 e os vestibulandos devem compare
cer à unidade com pelo menos 30 minu
tos de antecedência, munidos de cédula

. de identidade original, comprovantes de

inscrição e do pagamento da taxa, além
de caneta esferográfica com tinta azul ou

preta. O tempo de duração da prova é de
21130 e o tempomínimo de 60 minutos.

. DECLAMACÃO ESTUDANTIL
.

Os estudantes da Iscola Guilherme Hanemann, do bairro Barra do

.
Rio Cerro, foram inseridos no universo literário através da poesia.
E o estímulo foi tanto que a unidade organizou essa semana o

Concurso Interno de Declamação. Par·ticiparam 89 alunos do pré
escolar ii ao 92 ano. Uma boa iniciativa para estimular a leitura.
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CHARGE

APAE 40 ANOS�

A Faculdade a Distância
UNIASSELVI tem 27 opções
de cursos para você.
Inscreva-se já.

EDITORIAL

Lentidão na
duplicação

A demora para o início das obras da

fidupliêação da BR-280 volta a ator

mentar a região. Em maio, uma comi
tiva formada pelos prefeitos de Guara

mirim, Lauro Frõhlich, de Jaraguá do
Sul, Dieter Janssen, além de represen
tantes da Associação Empresarial de

Jaraguá do Sul (Acijs), se encontrou
com o superintendente do Departa
mento Nacional de Infraestrutura de
Transporte (Dnit), João José do San- .

tos. As lideranças regionais ouviram'
dele a promessa de que em 60 dias as

ordens de serviços às empresas vence-
. doras das licitações seriam dadas.

Infelizmente, parece que essa pre
visão será mais uma das inúmeras não
cumpridas pelo órgão federal. E agora,
para piorar a situação, o Dnit está com
parte do quadro de funcionários em

greve. E isso deixa ainda mais o cenário

sem perspectiva porque vai virar mais
uma justificativa pela demora do não
encaminhamento do processo.

"
Uderanças articulam uma nova

mobilização para pressionar o Dnit.

E o pior é que quanto mais o tem

po passa, os valores previstos de cus

tos podem mudar devido às correções
monetárias. Ou seja, essa obra vai sair
bem mais cara do que está prevista.

As lideranças da região articulam
umanova mobilização para pressionar
o Dnit. Não seria uma má ideia usar o

.artífício das ruas 'para chamar atenção
ao problema. Os últimos acontecimen
tos no País mostraram que o Clamor do
povo faz o governo se mexer.

�MeMo.lido.des o. po.rtir de R$ 21�oo.
gAula. u�o. vez por sé�o."o. c:.o� prOTeSSOf'-tutor e� so.lo..

�Cursos o.u+orizo.dos pelo M-EC.

unlasselvl.corn.br I 0800 642 5000

Are,_ ..
.

.

Fale conosco .

.

..

.
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Sociedade

Festajulina dos-Centros de Idosos
O Centro de Referência do Idoso e o Progra

ma Clube deMães promovem nos dias 16, 17 e 18
de julho, no pavilhão A do Parque de Eventos, a
festa juliana para os grupos de idosos e para os

clubes de mães. São esperadas três mil pesso
as para os três dias. Os 60 clubes de mães de
Jaraguá do Sul e os 37 "grupos de idosos foram
subdivididos em três grupos, para que. todos te-

.

" Para 81 % dos brasileiros consultados,
os partidos políticos são corruptos.
É nas mãos dessa gente que acabou

ficando a reforma política, depois que a

Dilma desistiu de um processo constituinte
exclusivo. Se o grito das ruas era. por
"novas formas de atuação
dos .poderes", então as

ruas perderam.
.

-Jornalista Clóvis Rossi, em
arUgo na Folha de S.Paulo

nham a atenção e o espaço necessário .para se

divertir em uma grande festa caipira. Além do
traje jeca que cada um está convidado a vestir,
a diversão fica por conta da apresentação de

dança caipira, baile e kit de guloseimas, como
quentão de suco de uva, cocada, pé-de-moleque
e pipoca. O objetivo do evento é proporcionar in-

.

tegração entre os grupos envolvidos.

Dança
Sugestões para o plano plurianual

Termina hoje o prazo para as pessoas ou entidades encaminharem
sugestões para serem incluídas no Plano Plurianual (PPA) de Jaraguá
do Sul. Elas podem ser encaminhadas pelo e-mail: id�h699@jaraguado
sul.sc.gov.br. O PPA direcioná as políticas de governo para os próximos'
quatro anos. No dia 24 de junho foi reaÍizada uma audiência pública para
debater as ações. As principais metas definidas na audiência podem ser

conferidas no site da prefeiturawww.jaraguadosul.sc.gov.br.

LOTERIAS
LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1362
06 - i 4 - 17 - 26 - 29
37-38-41-42-'51
53 - 57 - 64 - 66 - 67
68 - 69 - 78' 91 - 94

QUINA
SORTEIO Nº 3229
32 - 54 - 6p - 67 - 73

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04776
1 º 62.441 250.000,00
22 27.405 17.100,00
3º 22.733 16.600,00
4º 60.334 16.100,00
5º . 31.166 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1510
01 - 08 - 17 - 44.- 46 - 53
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UM ANIVERSARIO
MUITO ESPECIAIJ

IMPORTÂNCIA
Apae de Jaraguá do Sul comemora quatro décadas de dedicação em

.

busca da qualidade de vida das pessoas excepcionais

A Associação de Pais e Amigos dos til, que apoiam a associação desde o

. fiExcepcionais, a Apae de Jaraguá início. O advogado e procurador da
do Sul, completa hoje 49 anos de his- instituição Ricardo Mayer, e o em
tória no município. Para comemorar presário Gerd Edgar Baumer lam
a data, a entidade realiza nesta sexta- bém foram lembrados pela dedicação
feira o Open Day, na sede do Centro à causa. Os homenageados recebe

. de Atendimento Educacional Espe- ram as flores e o troféu das mãos dos
cializado em Educação Especial (CA- dois autodefensores, representantes
ES'P), no bairro Centenário. A enti- de todos os educandos, Tamara de
dade vai abrir as portas para. receber Souza e Alex Pereira Carvalho, .

as pessoas interessadas em conhecer, A Apae é .uma associação forma
os trabalhos desenvolvidos pela asso- da por sócios contribuintes que tra

ciação. A ação acontece das 8h às uh <' balham de forma voluntária, sendo
e das 13h às 16h.

.

considerada uma: Organização Não

Ontem, a entidade fez uma home- Governamental (ONG) de caráter
nagem às onze pessoas que já presi- filantrópico. A entidade possui 276
diram a unidade, e às empresas Sol alunos, desde bebês até a idade adul
Paragliders, Real Vidros, Nanete Têx- ta, com deficiência intelectual (men-

PREVENÇÃO TAMBÉMÉ
.

Embora o trabalho mais co

nhecido da Apae seja o atendi
mento aos portadores de defici
ências, a prevenção também é
urn dos, pontos fortes. Conforme
explicou. a diretora da unidade,
Cintia Chiodini Schmõckel, o pú
blico-àlvo dos trabalhos de pre
venção são as grávidas e as mu

lheres que desejam engravidar.
"Existe uma orientação para

que essas mulheres procurem
mais informações sobre doenças
que podem adquirir durante a

gravidez e até sobre as que po
dem acontecer na hora do parto,
como o atraso ao fazer uma cesá-

rea, porque pode faltar oxigênio
para a criança", disse a dire ra.

A prevenção�1izada atra
vés de palestras na comunidade
e na participação da Apae em

eventos como a Semana Nacio
nal da Pessoa com Deficiência e

BJETIVO'
as Ações Comunitárias da em

presa Weg. "Na ação comunitá
ria nós oferecemos um trabalho
de avaliação de bebês, que tam
bém é' uma forma de preven
ção", contou Cintia ..

Já em relação às síndromes
de origem genética, como a Sín-

.

drome de Down, Cintia explicou
que não há como preveni-las.
"Algumas delas são hereditárias
e aí é possível avaliar o histórico
familiar, mas prevenção mesmo
não existe", explanou.

.

Na ação comunitária nós
oferecemos um trabalho

de avaliação, que é uma

forma de prevenção.

tal) e múltipla, dos mumcipros de

Jaraguá do Sul, Corupá e Schroeder.
Em uma estrutura física de 5,1 mil

metros quadrados de área construída,
os alunos são estimulados a se desen
volver física e cognitivamente, atra
vés dos mais variados tipos de tera

pias, envolvendo também atividades
diversas como arte, prática esportiva
e informática. Os jovens e adultos,
acima de 16 anos, que apresentam
habilidades para o mercado de traba

lho, recebem formação e qualificação
tendo a oportunidade de conquistar
um emprego. Hoje, cerca de 60 ex

alunos trabalham em empresas ou no
comércio da região e 48 estão inseri
dos no ensino regular.

EDUARDO MONTECINO

PRIMEIROA PESSOA,
EPO'i nEmr Cl
Hã 16 anos na Apae, a orientadora peda

gógica' Veda Marssaro, considera que hou
ve um grande avanço na desmistificação em
torno das pessoas com deficiência. Na época
da fundação da entidade, a criança, o jovem
ouo adulto com deficiência era privado do
convívio social e praticamente não possuía
independência ou autonomia, sendo que a

família era a responsável por tomar todas
as suas decisões. "Até mesmo na Apae nós
tínhamos uma visão assistencialista, de cui
dado", conta a orientadora.

Com o avanço nos estudos referente às de
ficiências e com a chegada de leis de inclusão,
Veda avalia que muito do preconceito foi su
perado. Hoje, ;:'IS escolas de ensino regular têm
a responsabilidade de incluir as crianças com
deficiências e as empresas com mais de 100

funcionários, de contratar de 2% ii 5% de pes
soas com limitações. Esse convívio social, para
a orientadora, é fundamental. "Geralmente
quem tem contato, quem passa pela experiên
cia, começa a ter urn olhar diferenciado para a

pessoa com deficiência. O conhecimento mo

difica a forma de pensar", considera.
Hoje, a Apae foca seu trabalho na inde

pendência da pessoa com deficiência, enxer- .

gando primeiro o sujeito e todas as suas possi
bilidades. "A gente faz um trabalho para esse

aluno ir para a sociedade, ir para o mercado
de trabalho, para que ele possa assim como as

outras pessoas, ter urna vida normal",

A orientadora pedagógica, Veda
Marssaro avalia que houve um

grande avanço nos cuidados às

pessoas com deficiências

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Patricia Moraes

OCP6e7
www.ocponline.com.br

Está ficando difícil de acreditar .

Pesquisa recente, realizada após os pro
testos, revelou que para 81% dos brasi

leiros os partidos são corruptos, e 72% não
acreditam nos integrantes do Congresso. Pois
é, então, como é que se pode deixai nasmãos
destes 'desacreditados' a responsabilidade'
pela reforma política? A ideia do plebiscito

-, perde cada vez mais força nos corredores de
Brasília. Para deputados e senadores, 'o povo
não tem condições de decidir-o queémelhor'..

E os nobres parlamentares, será que
sabem que reforma o país precisa? E se

sabem, por que até hoje não fizéram? An
tes de deixar o poder, o ex-presidente Fer-

nando Henrique Cardoso (PSDB) também
propôs a realização de uma constituinte
exclusivapara tratar da reforma. O fim da
história todo mundo já sabe, doze anos se

passaram e nenhuma mudança substan
cial foi aprovada até agora. E se engana
quem pensa que os políticos entenderam o

recado das ruas.
Tanto não entenderam que já se arti

culam em um faz de conta, aprovando pe
quenas 'alterações incapazes de trazer o re
sultado que a sociedade espera. A reforma
política é a mãe de todas as reformas, só ela
é capaz de fazer com que os partidos se rein-

ventem, que se minimize o espaço para o

aparelhamento do Estado, que diminua o

loteamento de cargos, que se acabe com as

alianças fisiológicas.
O Brasil vive um momento ímpar, pro

pício para um salto substancial, mas para
que isso aconteça, é preciso cortar a pró
pria carne, coisa que o Parlamento só.vai
fazer na pressão. Não pela pressão do go
verno, mas da população, que pode con

'tínuar nas ruas ou reeditar o que fez para
aprovação da Lei da Ficha limpa, apresen
tando um projeto de iniciativa popular. Va
mos à colheita de assinaturas?

Gol de placa
O jornal O Correio do Povo desta quinta-feira foi o

único a publicar matéria com o resultado da partida entre
Atlético Mineiro e Newell's Old Boys, que acabou levando

,

o Galo para final da Libertadores .e terminou quase à Ih da
manhã de ontem. Nem mesmo os periódicos de abrangên
cia estadual que circulam por aqui trouxeram o resultado.
Mais um gol de placa do OCP e da editaria de Esportes.

Estatuto do artesão
Arlindo Rincos (PP) deu início a um trabalho que pretende unifi

car os artesãos do município, criando um único estatuto. Ele afirma
que amedida tem o objetivo de ampliar o alcance social e econômico
deste setor e ainda levantar informações sobre a atividade. Hoje três
associações trabalham com artesanato em Jaraguá do Sul.

EM FOCO, principais ações do vereador
João Fiamoncini (PT) será

entregue no jantar de prestação
de contas promovido pelo petista

no sábado. O material traz
inclusive a relação de gastos do
gabinete de janeiro a junho.

Vice-prefeito, Jaime Negherbon )

(PMDB), diz que �eu assessor,
Sebastião Camargo (PT), recebeu

a incumbência de auxiliar o
governo na busca de recursos

junto à União: A ida a Brasília deve
acontecer nas próximas semanas.

• • •

••••
Antes do jantar de prestação
de contas, Hamoncini participa
da reunião estadual do PT, noInformativo detalhando as

Ainda não dá
Prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini (PMDB),

diz que ainda não é possível dar um reajustemaior aos
servidores. Em junho, o percentual repassado foide
apenas 2%. Ele lembra que hoje a folha de pagamento
consome 53% do Orçamento, o que já fez soar o alar
me no Tribunal de Contas. A expectativa do Sinsep era
de que Tamanini anunciasse repasse maior este mês.

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

úlll1!Sll:!flf_m.

35AN08
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz,com,br
Desde 1978

sábado durante o dia. Ele vai
declarar apoio ao ex-deputado
federal Cláudio Vignatti para
presidência. Em Jaraguá do
Sul, Fiamoncini afirma que há
consenso, Marcel Salomon

deve mesmo ser o presidente.

SEXTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 201:3

Câmara vai
aceitar terreno

• • •

áreas de lazer no município.
Ele visitou 15 delas e diz ter
encontrado problemas cóm a

falta de manutenção. O material
deve sermostrado durante a

sessão da próxima terça-feira.
• • •

Vereador Jeferson de Oliv!3ira
(PSD) está fazendo um

levantamento da situação das

, Jocimar de Lima (PSDB)
reivindica obras de contenção
de barreiras no loteamento

Corupá, onde estão instaladas

, O presidente da Câmara de
Vereadores, José de Ávila (PSD),
aceitou a doação de um terreno da
Prefeitura na Vila Nova, para cons

trução da nova sede do Legislativo.
Fez isso depois de avaliar as opções
de mercado e ouvir apelos da co

munidade para que fizesse econo

mia. Ávila ainda deve passar cer
ca de R$ 3 milhões ao Executivo,
verba que sobra no Orçamento da
Câmara, mas diz que não quermais
entidades passando o chapéu nos

corredores da Casa.

BocaMaldita
O secretário da Agricultura, João

Rodrigues (PSD), depois de entre

gar, na quarta-feira, em Guarami
rim, uma retroescavadeira e anun

ciar outros repasses como a doação
de um novo trator e uma emenda
como deputado federal de R$ 250
mil, participou de um jantar no fa
moso Boca Maldita. Esteve com o

empresário Zeca Dequech, deputa-,
do Darci de Mattos, Carione Pava
nello, prefeito Lauro Frõhlich e o

presidente da Adai, Valmor Corrêa.

as casas do projeto Ressoar.
- O principal problema é
deslizamento de barro.

Antes de deixar a Câmara, Wilson
Bruch (PSDB) apresentou um

projeto de lei que institui o Dia
Municipal do Outubro Rosa,
para reforçar as Çitividades
desenvolvidas pela Rede

Feminina de Combate ao Câncer.
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Estado
locatário

Deputado catarinense, Isma
el dos Santos (PSD), protocolou
projeto que dá transparência aos
contratos de aluguéis em que
o Estado é o locatário. "Há 359
imóveis locados em diferentes
municípios. São gastos R$ 30
milhões por mês em aluguel, só
na administração direta'valega.

Contrato furado
Não houve má-fé, entendeu

o TCU, mas vários furos foram
encontrados no contrato de R$
246,7 milhões que a Infraero as

sinou com empreiteiras, no início
deste ano, para modernização
do Aeroporto Internacional de
Curitiba, o maior investimento
do PACna região Sul. É a primei
ra vez que foi utilizado o Regime
Diferenciado de Contratações, BO
qual o vencedor de uma licitação .

faz os projetos de engenharia e a

execução das obras.

AtoMédico
com vetos

A presidente Dilma Rousseff
sancionou, ontem, a lei do "Ato
Médico", mas vetou os principais
trechos da proposta. Foram ve

tados dez trechos no total, entre
eles a espinha dorsal do projeto:
a que estabelece como atividades
privativas do médico a formula
ção do diagnóstico das doenças e

a prescrição terapêutica. O "Ato
Médico" foi alvo de grande polê
mica ao longo da década de tra
mitação no Congresso, separando
de um lado as entidades médicas
- que respaldavam a proposta - e

as demais profissões ligadas à
saúde - que'a rejeitavam.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Se fosse o BigBrother...
Deputado estadual.Volnei Morastoni

(PT), lembrou que o dia 10 de julho mar

cou o dia nacional de coleta de assinatu
ras para a apresentação de projeto de lei
de iniciativa popular obrigandoa União a

investir 10% da receita em saúde. Na tri
buna, o parlamentar criticou a falta de so
lidariedade dos cidadãos brasileiros com

a saúde pública, comprovada pela dificul-

dade e a demora para coletar 1,5 milhão
de assinaturas em todo país. "Se fosse o

Big Brother, em uma noite 80 milhões
assinavam. Estamos há um ano tentando
coletar as assinaturas necessárias, o povo
tem esta prerrogativa, mas as pessoas são
insensíveis, têm o problema, vivem o pro
blema, mas na hora de subscrever, ficam
alheias", apontou.

Convenção
doPSDB

Acontece neste' domingo a

convenção estadual do PSDB, em
Florianópolis, que deve confirmar
o senador Paulo Bauer na presi
dência. De Jaraguá têm direito
a voto, Niura Demarchi, Isaura

Silveira, Lia Tironi, Vicente Caro

preso e o vereador Jair Pedri.

" Vamos ver '.

politicamente quem
vai sofrer revés.

00 ministro da Educação,
Aloizio Mercadante (PT),
dizendo, em entrevista
à Folha de São Paulo,
que se a reforma política
não acontecer o eleitor
deve promover uma
renovação multo grande
no Congresso.

Os protestos, desconfiança
"Os trabalhadores têm muitas razões para protestar.

Quero aqui, porém, compartilhar minhas desconfianças.
Para começo de conversa, qualquer manifestação liderada
pelo deputado Paulinho da Silva, líder da Força Sindical,
merece desconfiança. Afinal, ele é urn eterno candidato a

qualquer coisa: de prefeito a governador. (...) O que au

menta minha desconfiança é o tom genérico de boa par
te das reivindicações. Estão exatamente assim, sem mais
detalhamento: melhor educação, melhor saúde e melhor
transporte público. Simples assim". Resumo dos protestos
de ontem, sob a ótica do jornalista Gilberto Dimenstein.

POLÍTICA
SEXTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2013

Mercosul se
•

pronuncia
Os presidentes latino-ameri

canos devem formalizar hoje um

documento em que repudiam o

monitoramento, pelos Estados
Unidos, de dados na internet e

telefonemas de cidadãos da Amé
rica Latina. Além do Brasil, a Co
lômbia, o México, Equador e a

Argentina se manifestaram sobre
o assunto, condenando o monito
ramento externo de informações .

de cidadãos. O tema está sendo
abordado na Cúpula do Mercosul,
que acontece em Montevidéu.

-

Ministro diz que
não usa e-mails
o ministro da Defesa, Celso

Amorim, disse que não usa e-mails
para falar sobre assuntos impor
tantes. Ele foi convidado para dar.
esclarecimentos sobre denúncias de
espionagem pelos EStados Unidos,
no Senado. "Estamos ainda nem na

adolescência, na infância. As vulne
rabilidades existem e são muitas",
declarou. Segundo o ministro, é

preciso melhorar mecanismos para
garantir comunicação dentro do

governo. "Hoje em dia, é só apertar
um hotão no meu computador, por
exemplo, e jádeve ligardireto naMi
crosoft. Isso é urn fato real e eu sou o
ministro da Defesa, obviamente que
o que eu tenho de importante a dizer
não o faço usando e-mail, mas usan
do outros meios", afirmou.

Iniciativa

popular .

O Senado aprovou, em se-
.

gundo turno, urna proposta de
emenda à Constituição (PEC)
que reduz para a metade o nú
mero de adesões de eleitores
neéessárias Para apresentação
de um projeto de lei de ini
ciativa popular. Segundo o

texto, o percentual cairia do
atual 1% do eleitorado nacio
nal para 0,5% - de 1,4 milhão'
para cerca de 700 mil pessoas,
com base nos dados do Tribu
nal Superior Eleitoral (TSE).
A proposta abre, além disso, a
possibilidade de se coletar assi
naturas pela internet, o que ten
de a tornar bem mais fácil levar
adiante tais iniciativas. O texto

segue agora para a Câmara.
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Votação do Refis é adiada
para projeto ser analisado
CONTRA Vereador

Jeferson Oliveira pediu
vistas e quer 10'0% de

descontos dos juros.
Prefeitura diz que

pro�osta é ilegal
Carolina Veiga

Overeador Jeferson Luís
de Oliveira (PSD) pediu

.

vistas do projeto de lei comple
mentar 04/2013 que institui
o Programa de Recuperação .

Fiscal de 2013 (RefisJaraguá).
- Ele não concordou com os

descontos oferecidos aos con

tribuintes inadimplentes com

o Imposto Predial Territorial
Urbano (IPTU).'

Segundo a proposta apresen
tada pelo Executivo, o contri
buinte em débito com o imposto
receberia até 80% de descontos
nos juros e multas sobre o va-

.

lar total do IPTU caso quitasse
a dívida em parcela única: até o

dia 30 de agosto. Para o verea

dor, a proposta atual dificulta o

cidadão que desejar pagar, suas
contas,' O ideal, segundo ele,
seria oferecer 100% de descon- .

to sobre juros e multas. "Se a

pessoa não pagou seu imposto
é porque está com dificuldades
financeiras, Precisamos dar essa
chance a quem desejar acertar
suas contas", defendeu.

Aproposta enviada a Câmara
.

pelo Executivo não deverá ser al
terada, como afirmou a chefe de

gabinete da Prefeitura, Fernanda
K1itzke. Segundo ela, a isenção
total dos juros sobre o tributo
municipal aplicada nos anos

anteriores é inconstitucional.
"Isentar os valores da correção
monetária fere a lei. O Refis já é
um artifício para o contribuin
te sanar suas dívidas. Cortar os

juros e multas é uma afronta ao

bom pagador", explicou.
O projeto deverá ser votado

na próxima sessão da Câmara
de Vereadores, marcada para o

dia 16, e de acordo com o presi
dente do Legislativo, José Osório
de Ávila (PSD), não será aceito
nenhum pedido de vistas. "Não
concederei pedido de vistas a .

mais<nenhum vereador porque
a votação será em regime de ur

gência", afirmou em plenário.
Caso a proposta não seja

alterada e os descontos amplia
dos para 100%, o vereador afir
mou que se absterá da votação.

LÚCIOSASSI

ENTRAVE Na visão do vereador Jeferson, a proposta do
Execl,ltivo não estimula o devedor a liquidar as suas dívidas

Pista de atletismo

'Aprovado repasse
de R$ 2 milhões

A Câmara de Vereadores apro
vou por unanimidade o repasse de
R$ 2.253.225,0'0 para a implantação
e modernização da pista de atletismo
de Jaraguá do Sul. O valor será inclui
do no orçamento vigente da Secretaria
Municipal de Administração, sendo
R$ 251.225 provenientes de recursos

próprios do município e o restante, R$
2.002.000, de convênio firmado com o
Ministério do Esporte.

__
Educação
Inclusão social
entra na pauta

A questão da inclusão social e do

respeito às diferenças tem sido discu
tida nas escolas da região através dá
implantação de programas de aces

sibilidade e reuniões pedagógicas. A
meta é tomar a unidade escolar cada
vez mais receptiva e preparada para
incluir todos aqueles em fase escolar,
independente de suas dificuldades
motoras ou de aprendizado.

De acordo com o supervisor de edu
cação básica da Gerência de Educação
de Jaraguá do Sul (Gered), Anésio Luiz
Alexandre, um dos programas adotados
pelas escolas da região é o do segundo
professor. Através de um levantamento
das necessidades especiais da escola ou
da turma, um processo é iniciado junto
à Fundação Catarinense de Educação
Especial, que libera um professor quali
ficado para trabalhar de forma conjunta
com o professor regular da classe.

Apesar de ainda existir dificuldades
a serem vencidas, Alexandre percebe
uma evolução na receptividade dos alu
nos comdeficiência, por parte de toda a

comunidade escolar. "Está muito maior
do que quando o processo de inclusão
começou, há 10, 12 anos atrás", relatou.

A acessibilidade é proporcionada
também na parte de estrutura física,
com rampas e banheiros adaptados,
e também na parte pedagógica, com
materiais didáticos adaptados e ins
trutores de Libras (Língua Brasileira
de Sinais). "Enquanto escola, temos
que nos preparar para receber os alu
nos especiais e proporcionar cada vez
mais que ele se tome uma pessoa que
possa viver na sociedade".

O tema "Educação e Diversidade:
justiça social, inclusão e direitos hu
manos" foi um dos eixos debatidos na
Conferência Intermunicipal (Regio
nal) de Educação, realizada ontem

em Jaraguá do Sul pela Secretaria de
Estado da Educação, através da Se
cr.etaria de Desenvolvimento Regional
(SDR) de Jaraguá do Sul.

.

O objetivo da conferência é discutir
propostas a serem integradas ao Plarro
Nacional de Educação, que tramita no

Congresso Nacional. Depois das confe
rências regionais, as propostas seguem

.

,

para a conferência estadual, culminan
do na Conferência Nacional da Educa
ção (Conae), em 2014.

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma
entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro ii, no município de Jaraguádo Sul,
SC.
O maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressocializar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar- os
famílí<lres em particUlare a SOciedade em geral.
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Esqueça as cores vivas ou a famosa cueca verme
lha afivelada com um cinto amarelo do Super

homem. Em "Homem de Aço", de Zack Snyder, as
cores mais sóbrias e o tom mais sombrio apresen
tam o herói de forma diferente de todas as outras

produções cinematográficas feitas sobre o perso
nagem. Com estreia nos cinemas da região nesta

sexta-feira, o filme traz Henry Cavill no papel prin
cipal da nova franquia e explica detalhadamente as

origens do mais famoso herói de quadrinhos.
Com uma introdução longa e didática, a

impressão é que o diretor Snyder tenta criar
um Superman deixando sua própria 'marca na

obra, mas sem perder a essência da história es

crita por Jerry Siegel e desenhada pelo artista
Joe Shuster em 1938.

Na primeira hora de filme, cenas entre o pas
sado e o presente do herói se intercalam. Desde
o seu nascimento até a adolescência, a origem do
personagem é esclarecedora para os calouros e

interessante para os fãs mais entendidos.
Diferente da série de TV Smallville e outros

clássicos do cinema sobre o Superman, dessa vez,
O' herói precisa aprender a controlar sua força e

esconder seus poderes de um mundo ainda des
preparado para conhecê-lo.

Visto como uma aberração entre os colegas
da escola, o drama de Clark Kent é acentuado
pelas interpretações de Kevin Costner e Dia
.ne Lane (o casai Jonathan e Martha !<ent que

n
-
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interpreta os pais adotivos do protagonista) e

aparecem no filme como os responsáveis pelo
lado humanizado do personagem.

As perguntas sobre onde veio e por que che
gou à Terra dentro de uma cápsula ainda bebê
são respondidas pelo pai do herói, Jor-EI (Rus
sell Crowe), que também 'ganha destaque logo
no início do filme, quando a história ainda se

passa em Krypton.
A participação da jornalista - sempre em apu

ros - Lois Lane (Amy Adams) também contribui
para um desfecho de tirar o fôlego, mas não tem
tanto carisma quanto o ator principal.

A ação vai acontecer mesmo depois que o

herói - e também o telespectador - descobre os

mistérios que rondam seu passado e assume re-·

signado seu destino como protetor do mundo, ou
melhor, salvador da pátria americana. Ao lado do
seu inimigo, o general Zod.(Michael Shannon), o
Superman protagoniza uma série arrebatadora de
cenas commuita porrada, armaduras, naves, des
truição, muitos efeitos visuais e nenhum sangue.

Apesar das críticas mais negativas do que po
sitivas, 'O Homem de Aço' já arrecadou mais de
US$ 500 milhões desde a sua estreia nos Estados .

Unidos. O filme foi previamente lançado por iá
.

e já é considerado a maior estreia do mês de ju
nho da história do cinema. No Brasil, o filme tem'
tudo para ser um campeão de bilheteria e prome
te animar os fãs brasileiros do super-herói. FOTOS DIVULGAÇÃO
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Pose para a foto num casamento na índia Conv�dada, fez tatuagem de hena para uma festa de casamento

Noivas crianças
Qcasamento infantil existe em vários

continentes, línguas, religiões e

castas. Na Índia, as meninas costumam
ser prometidas aó;garotos quatro 'ou
cinco anos mais velhos; no Iêmen. No
Afeganistão � em ilitros países com
altos índices de matrimônio precoce, o
marido pode serutn rapaz ou um viúvo
de'IÍ1eia�idade ou ainda um sequestrador
que primeiro estupra e depois reivindica
a vítima como esposa, como é prática
em ,certas regiões da Etiópia. Alguns
desses casamentos são meras transações
comerciais, e nunca se preocupam em c

�p<;lr�ntar ser algo mais. Uma dívida
qu'ita.âa'�mtroca;;d,e ÍlJill.l noiva de oito

anos, uma rixa familiar resolvida com a

entrega de uma prima virgem de 12 anos:

esses são casos que, quando vêm a público

em terras distantes, sempre viram notícia e
motivo de indignação. O drama de Nujood
Ali em 2010, urna menina do Iêmen de 10

anos que procurou sozinha um tribunal
na cidade e pediu divórcio do homem de
mais de 30 com o qual seu pai a obrigara
a se casar', foi manchete no mundo todo e

há pouco tempo tema de um livro: "Eu sou

Nujood, 10 anos, Divorciada".
Na Índia o termo "riqueza do outros" é
designado às filhas que moram com os

.

pais. Ou seja, riqueza dos outros é um bem

já pertencente a outra famílià, - a família
do seu futuro esposo. A noiva é comprada
pela família do noivo. O casamento mirim
acontece e a noiva vive na casa dos pais
até a puberdade, quando ocorre outra
cerimônia que a transfere para o marido.
Caminhando pelos países muçulmanos,

indo para as cidades interioranas é comum
encontrar adolescentes de 10, 15 anos que se

casaram com homens de 50 anos. Recordo
de conhecer urn homem nos cafundós da

Turquia, com um barrigão "desse tamanho".
Ele fazia um arco com os braços abertos na
alturado umbigo. Era um ratinho casado
com um elefante. Dizia ele: no Alcorão
não menciona nenhuma restrição de idade
para a mulher no casamento. Amulher
do profeta Maomé tinha 9 anos de idade

quando o casamento foi consumado. Se o
mundo muçulmano se apoia no exemplo de
Maomé e aproveitam a brecha do livro que
rege suas vidas, o Alcorão, para interceptar
a vida dessas meninas, na Índia se apoiam
nas palavras de seu profeta, Mahatma
Gandhi. Dizia ele: casamento para as'

mulheres é urn destino, não um desejo.

•

m a

ZULU É super carente e dengoso. Possui uma
perninha mais curtinha. Porte pequenO, 1 ano
de idade, vacinado, vermifugado e castrado.
Para adotá-lo, entre em contato com a Clínica
Amizade: 3371-2340 ou 3275-1887

Envie,a foto do seu animalzinho para contato@
beatrizsasse.com.br ou encontre um companheiro
de estimação nas páginas do Facebook da Ajapra e

do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

JUCA Esse cão

gosta de brincar,
correr e dár carinho.
Ele já sofreu muito.
Viveu amarrado e

comendo apenas
restos de comida

jogados ao chão.

Agora espera uma

família, que o ame
de verdade. Se dá
bem com outros
cães e gatos.
Porte médio;1
'ano de idade,
castrado, vacinado
e vermifugado.

'

Contato: Clínica
�mizade, no 3371-
2340 ou 3275-1887

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 12 DE JUlJIO DE 2013

�

Aniversariantes

12/7
Adelino Lopes Pain

Ademar Konell
Ademar Konell
Ademar Steinert
Ademar Steinert

Agostinho Prüss
Alex Drews
AneGrum

Anna Clara Mohr

CelitaGrade

Chayany A. Costa
Cleiton Paholski
Óiane Freiberger
Elisane Sevegnanni
Etrison renato Selvlein
Francisco da Costa
Fritz Grum
Guilherme A. de Souza

Ingrid Marquardt
Jássica Vieira

. Jorge Fossile Junior
Juliana Fiedler
Juliana Fiedler

'

Leila Marisa Giovanella
Liliane L. da Silva
Marisa Ap. Langa
Mateus E. Wolf

Nayla Kandler Pinto

Nayla Kandler Pinto
Neide R. Wille
Patricia Roeder
Paulo Henrique de Sousa
Costa Inacio
Rafaela Hass
Riolando Petry
Rogério Todt
Silvana T. Demarchi

Thiago Henrique Alonso
Thiago Lambrecht
Verônica Giacomelli

Wagner Kneubuhler

• Carolina Kasting - Atriz
• Anna Friel - Atriz
• Michelle Rodriguez - Atriz
• Topher Grace - Ator

Curiosidade
12 de julho...

... é o 1930 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 172 para acabar o
ano. Dia do Engenheiro
Florestal. 1998 - O Brasil

perde a Copa da França
por 3 x ° para o time da
casa. O técnico Zagallo
é acusado por colocar
o atacante Ronaldo em

campo mesmo depois de o
Fenômeno ter sofrido uma
convulsão.Fonte:Wikipedia
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Dicas do Tato Branco
.

Meu nome é José Cláudio
Branco de Moraes. Sou conhe
cido pelos amigos como Tato
Branco. Estou honrado e muito
agradecido pelo convite do jor
nal O Correio do Povo em abrir
espaço para que eu possa apre
sentar meus conhecimentos nes

ta maravilhosa e dioersificada
arte de cozinhar. Vou apresentar
aos leitores diversas formas de
preparar e temperar alimentos.
Cada pessoa tem sua maneira de
cozinhar, gostos e preferências.
Vou ajudar a acrescentar outras
dicaspara poder deixar as expe
riências culinárias mais apetito
sas epráticas. Respeito e admiro
a curiosidade de quem aprecia

esse universo da gastronomia .

Costumo dizer que ao pre
parar uma massa, uma costela,
picanha e outras delícias existem
diversas maneiras. Mas isso de
pende muito do estilo de quem
estápreparando. Com esse espa
ço vou auxiliar o leitor a ampliar
esse retoque "ao estilo TatoBran
co". Assim, acredito que os cozi
nheiros de plantão terão condi
ções de aprimorar essa apetitosa
arte. Esse espaço também dará
uma oportunidade para que
amantes da culinária apresen
tem suas obras gastronômicas
para serem divididas aos leitores
dessapágina.

Espero que vocês gostem.

Batatas ao molho
.

quatro queijos.
'

�. :.,J">

Ingredientes
.

.-

A quantidade você 'organiza considerando o número de pessoas
que vão saborear o prato. Nessa sugestão vou considerar um
preparo para 10 pessoas.
o 2 quilos de batatas médias descascadas e cortadas ao meio
o 500 gramas de molho quatro eueijos da Casa daNorma
o 1 pacote de carne seca desfiada da Verdureira -da Rachel
o 1 copo de requeijão cremoso

.
. �

0100 gramas de baconfrito, sem gordura
o 2 dentes de alho picadinho o 1 cebola média picadinha
o Salsinha a gosto o 1/2 pimentão vermelho picadinho
o Sal a gosto o Queijo parmesão ralado a gosto
o 1 copo de leite o 2 tabletes de caldo de legumes
"Modo de preparo
Cozinhe as batatas numa panela
com água e dois tabletes de caldo
de legumes (reserve). Numa
frigideira frite o bacon escorra bem
a gordura e reserve. Refogue bem
a carne seca e acrescente o alho,
cebola, pimentão vermelho. Depois
de refogado, acrescente o molho
branco, o bacon frito, o leite e a

salsinha e dê uma leve refogada.
Corrija o sal, se necessário:
Disponha num refratário o molho
com as batatas. Misture levemente
e finalize com uma camada do
molho e queijo parmesão por cima.
Leve ao forno para gratinar.

TATO BRANCO

o

Picanha
A escolha da carne

Para seu churrasco começar com
o pé direito, a escolha da picanha é
muito importante. Ela deve ter uma
boa altura de carne, boa coloração e

uma cobertura de gordura correta,
sem excesso. Ela deve vir bem

manipulada do frigorífico, sem
muitasmembranas e nervos. O peso
ideal é de um quilo, nomáximo
1.100 gramas.

qprep�o
Existem diversas maneiras de

. preparar uma picanha. O meu

estilo é o seguinte:

Coloque sal grosso nos dois lados
da carne. Acerte a churrasqueira
numa altura entre a grelha e a brasa

que seja entre 40/45 centímetros.
O fogo tem que ser uniforine, para
não agredir a carne com calor em
excesso. Coloque a picanha na
grelha, com a parte da gordura para
baixo, por uns 40/45minutos.A carne

vai inchar e a gordura vai ficar corada.
Depois vire com a gordura para cima
pormais uns 10/15 minutos,

Retire da grelha, disponha em
uma tábua e fatie. Para quem gosta
bem suculenta sirva após o corte.

Quem aprecia a carne mais ao

ponto, coloque uma leve .dose de
sal grosso nos dois lados da fatia e

leve para a grelha para o calor do
braseiro selar a carne. Deixe uns
45 segundos de cada lado e depois
sirva imediatamente para ela não
perder o sabor é o suco da picanha,
que é delicioso. E para quem quer
fazer aquela farofa gostosa a dica é a
Farinha do Moinho Jaraguá.
Cortes

� espessura do corte das fatias você
vai decidir. Caso tenha pressa para
servir, faça um corte mais fino.
Se houver mais tempo, corte um
pouco mais grossa. O que não pode
é deixar os convidados sem carne

no prato. Bom apl:!t1t�!

tatobranco@tatobranco.com.br
OCPll

ranc www.ocponline.com.br
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Hoje, no Sam'bar, um dos bares mais cómen
tados do momento, tem a animação do grupo de
pagode Pegada Certa. Noite de animação garanti
da. O Frege começa às 21 horas. Vai perder?

\. :;,;_,;;-

I

r
{ Bom dial

Bom dia, urbe sorriso. Hoje
é sexta-feira, dia 12 de julho de
2013. Dia do Engenheiro Flo
restal. Chegou mais um final
de semana. Temperaturas ba
canas é festas farão deste finde
um encontro de gente bacana e

momentos inesquecíveis ao lado
dos amigos: A região de Jaraguá
do Sul está lotadaça de coisas

para fazer. .Muítas festas, agitos
e points com uma programação
bem diversificada! Neste sen

tido, vamos começar a coluna
mais festejada da cidade! Antes,
claro, uma frase para você cur

tir: "Quem elegeu a busca, não
pode recusar a travessia" (Gui
marães Rosa).

_}J ê1Ji/�airStudiO
MESÃO O meu amigo·
Loreno Minatti , Sandra

Schasiepen, Fablana
Karsten, Mathias Zug e

Fabiano Baumann, em
mesa concorrida no

Cheers Irish

47 3370-0999
<' .

1-.....

�---r�--����--�-====���--�--������,
Ó.eo de Soja

Cocaínar 900m'
-

Cerveja
Colonia cx cl 12 350m"

2591 und

FOTOS MAURICIO HERMANN

Sempre na frente
O Correio do Povo realmente é comprometido com

a informação. Não sei se 'os leitores mais antenados
perceberam,mas o OCP de ontem foi o único jornai de
Santa Catarina a dar, em primeira mão, o resultado e

todas as informações do jogo entre o Atlético Minei
ro e Newell's Old Boys. A vitória nos pênaltis deu ao

Galo Mineiro um lugar na finalda Copa Libertadores
da América; Muito bom!

Guaramirim
Pra agendar! No dia 20 julho ocorre a 3a edição da

Stammtisch Universitária de Guaramirim. O evento será no

pátio da Sociedade Diana.

HAPPV Denise Junkes e Virgilio Davila,
II 'I iln'o� [lugares da moda ss

Moa Gonçalves

NAS RODAS
- Muito legal a matéria da

fotógrafa GreyciMoser, na
edição da Revista Nossa
Weekend desta semana.

Vale conferir.

• • •

Quem gosta de esporte tem

que dar a mão à palmatória.
Cacá Pavanello sabe conduzir,
e muito, o futebol. Prova disso é
nosso futsal. Vai e vem e sempre
está nas cabeças. Bola branca.

• • •

O médico ortopedista, Dr.
Bruno Gobbato, não para.

Sua agenda-está superlotada.
Ele divide o seu tempo entre
o consultório e os detalhes
da inauguráção da sua OIT,

Clínica de Ortopedia. Contado!
• • •

Quem está feliz e de bem com a

vida é a amiga e cerimonialista,
Marlene Silva, com seu carisma

e simpatia sempre em alta.

3370-3242

Thdo acaba em...?
Quarta-feira, Dia Nacional da Pizza, movimento extra no

Madalena Cozinha. Difícildizer qual foi a mais pedida. Detalhe:
incrível como o jaraguaense põe ketchup nas pizzas. Acho que
interfere no sabor. Eu ponho um pouco de azeite e só. Pronto!

"
RuaBarãodoRioBranco,41.Centro
Fone (47) 3371-2552

,/I IfOi.'. í\ >

01\-

Ausências,
quando são

promessas
de novos

encontros,
servem para
fortalecer os

laços do mútuo
afeto.

PELA DIGNIOAOE.{)AVIDA

)'I,·iAPAE��!�lt.� Jaraguá do Sul - se

Cm10s
Bernardo
González
Pecotche
Raumsol

Festa do Colono
Recebi .

gentil convite da
amiga, Isabel Ewald, para
compor a mesa de jurados
que escolherá, no sábado, a

Rainha e Princesa da famosa
Festa Estadual do Colono. 6
evento rolará às 21 horas, no
salão Centenário. Compromis
sos inadiáveis me impedem de

comparecer. No meu lugar es
tará Michel Kyama, da Revista
Nossa. Thanks, pelo convite!

Sertanejo
Na: Upper Floor, em Guara

mirim, vai rolar, hoje à noite,
um' sertanejo dos bons com a

presença do excelente cantor,
Gabriel Gorges. ._.a Nivaldo Domini

Pensando bem...

O meu grande parceiro e amigo nota mil, Nivaldo
Freitas, o caps da Pizzaria Domini, é o aniversarian
te mais festejado do dia. Parabéns, meu brother! Que
Deus te' abençoe sempre e que você continue sendo
essa pessoa maravilhosa. Tim tim pra você.

"No livro da vida, a página
de ontem acabou. O amanhã
está em branco e hoje está sen

do escrito por cada ato seu".

CLEITON METZGER

BELASllNicole Alice e Patrícia,Ea;e'��I:t�d,t�lil I

VARIEDADES
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TE CONTEI
l:hn amigo deste

colunista tem que
aderir à campanha da
Gretchen: sempre colocar
mais amorzinho no

coraçãozinho. Rachei de rir
sobre os elogios dele com

uma "amiga" no Face. Esse
foi campeão! Depois coloca
a culpa em mim, hahaha!

.. Hoje vou degustar um
Concha Y Toro Cabernet
Sauvignon, mimo do amigo
Fred Fabris. Amanhã eu

dou a nota!

.. Parabéns para a

sommelier Andressa
Elhert Moreira. A matéria,
publicada na Revista
Nossa deste mês,
está show de bola,

E a onda da feijoada
continua de vento em

popa, se é que você me

entende. Com apoio total
da Construtora Correia, dia
20 de julho rola, a partir das
11 horas, na Zum Schlauch,
em Joinville, a Feijoada do
Bem. Toda a renda será
revertida em prol do Adesd :

Associação de Simdrome de
Down de Joinville.

A Rainha Pizzaria oferece
deliciosas pizzas à lenha.
para quem 'gosta de apreciar
uma boa massa. Muitó bom!

*' Agendou consulta? Por
favor, compareça!

• Com essa, fui!
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tirinhas
PREVISAO DO TEMPO

Piadas

Na fila do INSS

o homem passa um dia inteiro na fila do INSS e volta pra casa,

desolado:
- Você não acredita! - dispara ele, para a mulher - Quando 'eu cheguei lá
descobri que tinha perdido documentos muito importantes e a mocinha

falou que sem os documentos eu não podia me aposentar!
- Mas você podia ter resolvido isso de outro jeito, homem!
- Outro jeito? Como assim?
- Por que você não abaixou as calças?
- Ué? Que papo é esse, mulher? Pra que abaixar as calças?
- Se você fizesse isso eles podiam te aposentar por invalidez!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX1

· o Homem de Aço - Aventura � Legendado -

143 min - Censura: 12 anos - sessões: 13h,
15h30,18h20,21h

ARCOPLEX2

• Universidade Monstros - Animação
- Dublado - 107 min - Censura: Livre -

sessões: 13h30
• O Cavaleiro Solttário - Ação - LegendadQ

- 149 min - Censura: 14 anos - sesSões:
15h40,18h30,21h20

ARCOPLEX3

• Meu Malvado Favorito 2 - Animação -

Dublado - 98 min - Censura: livre - sessões:

13h50, 1.5h45, 17h�0, 19h35
• Guerra Mundial Z - Ação - Legendado - 116

min - Censura: 14 anos - sessões: 21 h30

<'

JOINVILLE
ÍI GNC GARTEN
• O Homem de Aço -.13:1019:00 - 3D DUB· Ação
• O Homem de Aço - 16:00 22:00 - 3D LEG - Ação
• Truque de Mestre - os Ilusionistas - 17:30 19:50 22:10 -

LEG - Suspense
• Universidade Monstros - 13:20 18:30 - DUB - Animação
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:40 15:40 17:40 19:40 - DUB

-Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 21 :50 - NAC - Comédia
• O Homem de Aço - 13:00 15:50 18:40 21 :40 - DUB - Ação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Rime - 13:50 - NAC - Comédia
• O Cavaleiro Solttário - 15:35 18:30 21 :25 - LEG - Aventura
• Guerra Mundial z - 22:15 - 3D LEG - Ficção
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:30 15:45 17:50 20:00 - 3D

DUB - Animação
• GNC MUELLER
• O Homem de Aço - 21 :20 - 3D LEG - Ação
• Universidade Monstros -13:30 - 3D DUB - Animação
• Guerra Mundial z . 15:45 - 3D DUB - Ficção
• O Homem de Aço - 18:20 - 3D DUB - Ação
• Meu Malvado Favorito 2 -13:1515:15 17:15 19:15 - DUB

-Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 21 :30 - NAC - Comédia
• O Homem de Aço - 13:00 16:00 19:00 21 :50 - LEG - Ação

Minha Mãe é

sem avisarpara ninguém;
.

�eixandotQlios, deal�
forma, preOcupados com o

que teria acontecido.Mal
sabem eles que amãe foi
visitar a querida tia Zélia ••

, (Sueli Franco) para desabafar
com ela suas tristezas do'
presente e recordar os bons

tempos do passado.

Sudoku

5 9

5

4�
SEGUNDA
MíN: 13°C
_MÁX: 21°Ç

6 8

Fontes: Epag� e Tempo Agora

9

2

Mais um
dia de sol

5
Nevoeiros namadrugada e ao

amanhecer e tempo estável
com predomínio de sol entre
nuvens em se ao longo do

período. Temperatura em
elevação durante o dia.

7

3
HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

��
• "Ensolarado

AMANHÃ
MíN:We
MÁX: 24°C

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

Parcialmente
Nublado

8
'"

Instável'
�

DOMINGO
MíN: WC
MÁX: 24óe

Nublado

íóoC

123°C'
LUAS

• NOVA 8(7

CRESCENTE 16(7

CHEIA .22fT

• MINGUANTE '29(7.

..'

Chuvoso

III.
Trovoada

, -

possoterí'lpO . A Recreativa a pnmeWQ revIsta de palavras cruzadas do BraSil

VERTICAIS
1. Conjunto de ranhuras côncavas
2. Uma unidade de qualquer coisa que se inclui nuni

, total de uma conta / Famosa empresa brasileira

produtora de bens de consumo / Sigla do estado

de Saquarema ,

3. Emissora que transmite programas variados pelo
sistema de ondas hertzianas / Fabricante de pão

4. Que teve a vontade de comer despertada / (Vegas)
Famosa cidade norte-americana '

,5. De preço exortlitante / Cada uma das quatro figuras
(uma de cada naipe) de maior valor no baralho / O
ator paulista Leal Maia

.

6.lnterjeição de alegria, admiração, surpresa/ Um tipo
de fita usada por encanadores

7. Que causa doença / Aplicar matéria graxa sobre
8. Antes de Cristo / O golpe diagonal, no tênis / Inter

jeição designativa de enfado
9. Planta medicinal aplicada nas oftalmlas.

HORIZONTAIS
1. Época do ano em que grandes cardumes de peí

xes migram para as nascentes do rio, onde farão
a desova

-

2. Uma pancada agressiva para fazer alguém se calar

3. Reunir em forma de associação secundária (cons
titUída não por pessoas físicas, porém por entida-

des)
.

4. Personagem lendário / Abreviatura da vacina usada
contra a tuberculose

5. (FíS,) Abreviatura de eersted / Dança e música po
pular de Portugal .

6. Os extremos da... Europa I Pessoa com a qual sé
tem um dívida econômica

7. Sem compaixão
8. Convento / As iniciais da atriz norte-amencana

.Búllock, de "Miss Simpatia"
9. De madrugada / O rutênio, em química.
10. O objeto de estudo da ornitologia / A que precede

a décima
10

11. De grande mérito
12. Puxar arrebatadamente
13. Famoso humorista, apresentador e escritor cario- 12

ca,
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO· 18H

William não �e conforma com a ausência de Doralice. Na
tália incentiva Juliano a seguir em frente, ajudando Quirino e

William. Doralice ajuda as beatas a dar comida aos pobres.
Samuel se oferece para levar a turmalina da Paraíba para ser
avaliada em Natal, erecusa qualquer segurança para protegê
lo. Alberto avisa ao .avô que sabe que ele colocou Hélio para
prejudicar Samuel: Alberto implora a Dionísio que não faça
nada contra Ester. Juliano consegue um emprego na portaria
do prédio de Hélio.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Amora entra em pânico com as declarações de Mel. Perã

cio cobra explicações de Rosemere. Tito ameaça Sheila, mas
disfarça quando Damáris se aproxima. Amora bate em Mel na
frente de Sueli Pedrosa. FabinhQ rouba uma revista que fala
sobre o sumiço de sua mãe. Sueli Pedrosa invade a casa de
Damáris atrás de Bárbara. Nancy se assusta com o estado
de WilSon. Verônica pede para usar o nome de Karmita para
comprar o apartamento de Érico e Renata. Amora é demitida
da emissora. Damáris transforma Bolivar em seu empregado.
Renata avisa a Érico sobre a venda_do apartamento. Gilson
sugere que Érico contrate um detetive para encontrar Palmi-

.

ra. Maurício discute com Lara por ter entrevistado Mel. Bento

pede Amora em casamento.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Paloma repreende Ninho, que se desculpa com Paulinha.

Ninho e Paulinha brincam juntos. Valdirene é expulsa do Cen
tro de Treinamento. Nicole aceita se casar com Thales, e Leila
comemora. Bruno encontra Ninho com Paulinha e fica furioso.
Glauce enfrenta Félix. Bruno avisa a Paloma que vai denunciá
la. Glauce considera a ideia de se unir a Félix. Lutero agrade
ce Bernarda por sua amizade, Valdirene reclama de não ter·

conseguido um marido milionário. Ordália sente ciúmes de

Denizard com Pilar. Nicole avisa a Lídia que Thales a pediuern

VARIEDADES
OCPlS
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Sangue Bom

Só trela! BrunettY passa a noite c�m.Natan
Natan Vasquez (Bruno Garcia) não perde tempo quando

o assunto é fisgar a mulherada. E é claro que uma mulher
com os atributos de Brunetty (Ellen Rocche) ele não ia-deixar
passar. Os dois têm uma noite daquelas juntinhos no sofá da
Class Mídia e pela manhã ele trata de despachar a Mulher

Mangaba. Acontece que a gata joga aquele charme e eles par
tem para o segundo round! A funkeira, ainda, quem diria, diz
que pode conseguir a campanha da "Stupendo Gelatto" para
Natan, já que conhece o dono da empresa. Aí ele abre a guar
da e até topa tomar um sorvetinho com a gata. Esse Natan...

casamento, e à governanta procura Pilar. Perséfone convida
Ivan para jantar. Rafael e Eron descobrem uma forma de Palo
ma ficar com a guarda de Paulinha. Félix instigá Glauce a ser

sua aliada. Paloma decide reatar com Bruno. César descobre

que Atflio usou o nome de um homem morto. Márcia compra
uma peruca para Valdirene.

• CARROSSEL - SBr . 20H30
Valeria conta· parà Daniel o que aconteceu com Davi. O

garoto aciona a Patrulha Salvadora, mas todos estão envolvi
dos çom a loja de games e o salão de beleza. Renê e Helena
vão à sorveteria. A professora sente saudade de seus alunos
e imaginam o que estejam aprontando. Daniel pede que a Pa
trulha Salvadora se reúna. O garoto avisa que Davi precisa da
ajuda dos amigos. As crianças querem continuar a cuidar dos

negócios, mas Jaime tem a ideia de dividir a turma. Uma parte
irá ajudar Davi e a outra fica na loja e no salão. Adriano avisa
os amigos que a loja de videogame está se espalhando pela
internet e Jaime fica preocupado. A Patrulha Salvadora chega
à casa de Davi para ajudá-lo a procurar Relâmpago. O garoto
fala aos amigos o quanto gosta de sua tartaruga.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Pérola diz que Isabela se mudou e pede para conversar

com Rosália. A senhora ignora Feliciano e pede que Alda

disp.ense xepa, mas a feirante decide servir a visita para se

despedir da mulher do deputado. Lis comemora .a chegada
"dos gêmeos e acalma ísabela ao saber do risco. A estudante
de História fica indignada ao saber do presente malicioso e

reclama com Vitor Hugo. Com receio da fiscalização, Dorival
do pede a ájuda de Benito para arrumar a casa de shows e

o sobrinho garante que a documentação do local está em or

dem. Édison vai ao cartório investigara situação da sua casa,

enquanto Rick propõe uma parceria com Feliciano, que o des
trata pelo fiasco no workshop. Rosália promete ajudar Pérola
a se aproximar de lsabela, Xepa equilibra a bandeja de chá
com dificuldade, mas Feliciano esbarra na senhora e quebra
as -xícaras. A esposa do deputado fica furiosa com o inciden- .

te, enquanto a ambiciosa jovem se esconde ao ouvir a voz da
mãe. Catherine concorda em dar uma chance para Dafne.

Fofocas

Após problemas de
saúde,Agildo Ribeiro
volta ao Zorra Total

Longe de Zorra Total, humorístico exibido
nas noites de sábado na Globo, há mais de um
ano para cuidar da saúde, Agildo Ribeiro re

tomou ao batente. Ele voltará ao ar num qua
dro previsto para estrear no fim deste mês,
como o professorAquiles Arquelau.

I ..� .. . � , �. . .. I � i .

Samara.e Leandrinho
estariam separados"

.. :

.

Parece que chegou ao fim o casamento do
astro da NBA Leandro Barbosa e a atriz Sama
ra Felippo. O atleta já teria levado suas coisas

para um novo apartamento no Rio de Janeiro
e não divide mais o mesmo teto com a esposa e

"as filhasAlicia, de quatro anos, e Lara, que ain-
da não completou dois meses.A crise no casal
acontece há bastante tempo, e a separação era

um segredo, justamente por causa da chegada
de Lara. Leandrinho vive nos Estados Unidos
e é jogador do Washington Wizards. Seria a

distância omaior obstáculo para a relação? por
enquanto, nenhum dos dois fez declarações.

20/3 a 19/4 - Fogo
Zelar pelas relações familiares

pode ser fundamental neste dia.
O trabalho de rotina pode absor
ver grande parte do seu tempo,

.

mas tudo indica que valerá a pena.
Planos em comum podem fortale
cer o seu relacionamento afetivo:

aproveite! Cor: branco.

I 20/4 a 20/5 - Terra

Hoje, você estará mais con

vincente. Pequenas viagens ou

deslocamentos serão favorecidos.
As parcerias e associações pro
fissionais contam com ótimas vi

brações. Sua vida .amorosa pode
passar pormudanças muito opor
tunas. Éhora de ser feliz! Cor: lilás.

lJa Gêmeos "

IIW 2115a20/6-Ar '", ,.
"

, <j Tudo que envolvaherança, ho-
, "

telaria, pousada, propriedade ou

que seja seu por direito será espe
cialmente favorecido. Não tenha
medo de investir 'no seu lado cria
tivo. Os momentos de intimidade
vão estimular os seus vínculos afe
tivos: curta! Cor: roxo.

1 Câncer
21/6a21/7 -Agua

Júpiter indica que os seus ho
rizontes estão se abrindo no traba
lho; podendo fazer uma Viagem, .

voltar a estudar ou expandir a sua
área de atuação profissional. Nos
assuntos do coração, o clima é de

: profunda união, interesse {l,cum- ,

plicidade. Cor: tparrom.
-,

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

"Situações inesperadas podem
ocorrer a seu favor! Trabalho que

" possa ser feito em casa ou por con
ta própria será favorecido. É o mo

mento de separar o joio do trigo
nos diversos setores 'da sua vida.

. A fase é de maior estabilidade na

vida a dois. Cor: creme.

I!i Virgem .

.'

�� 23/8 à 22/9 - Terra

.

",," O dia favorece as relações de
amizade e o convivio social. O dia
favorece a assinatura de contra

tos e a regularização de papéis e

documentos. No campo afetivo, é
témpo de maior envolvimento. A

paixão pode dar um novo tempero
àsua vida. Cor: preto.

n

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Você terá sucesso para cuidar
de assuntos que exijam discrição,
planejamento e privacidade no

trabalho. Nadavai cair do céu,mas
o seu trabalho será valorizado.
Não se descuide da saúde. O astral
é de forte erotismo: vida íntima fa
vorecida, Cor: lilás.

Escorpião
23/lOa21/11 -Agua

Você não terá dificuldade para
realizar os seus projetos se contar

com a ajuda dos colegas, amigos
e colaboradores. Quem trabalha
com lazer, cultura e diversão não

pode reclamar da sorte. Noite ide
al para viver intensamente suas

emoções. Cor: vinho.

�. �c:f!!����F090
Aproveite o momento para

tomar atitudes práticas que irão
favorecer o seu progresso. O seu

sucesso vai estarvinculado à capa
cidade de trabalhar sem abrirmão
do seu anonimato. Interesses em

comum podem fortalecer os seus

laços afetivos. Cor: rosa.

Capricórnio
22/12 a20/1 - Terra

Bom dia para alargar seus ho
rizontes e fazer contato com gente
de terras de fora. Trabalho que
esteja ligado a um grande público
conta com a proteção das estrelas'.
No campo afetivo, sua estrela vai '

brilhar intensamente. Aposte no

seumagnetisiao.Cor: creme.

,.���: '��'
Encare as mudanças do am

biente de trabalho com mais oti

mismo, pois tudo indica que elas

vão ocorrer a seu favor. O astral fa
vorece sua expansão profissional.
Bom dia para disciplinar as finan
ças. No amor, omomento é de re
serva e introspecção. Cor: creme.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Excelente dia para' motivar,
entusiasmar e entreter sua clien
tela. É hora de revelar toda sua

segurança, profissionalismo e

criatividade. Boa noite para apro
fundar os seus vínculos afetivos.
As relações super:ficiais não terão
vez nem voz. Cor: rosa.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dupla comemoração.
na família de

Leop(Jldô Jçssel1.,
<-

Herton Schünemann

eutsche�CKa_
ê hertons@gmail.com B twitter.com/hertonls

'Bei Wanderungen werden hâufig Handwagen,
Bollerwagen oder Schubkarren mitgeführt, um die
Getrânke besser transportieren zu kõnnen, Ja, eswird
ordentlich Alkohol konsumiert. Für die Ausfahrten
werdenmeist Fahrrâder (oftmítAnhânger), Kutschen
oder altere Traktoren mit Anhânger genutzt. Hâufig
werden diese dann geschmückt .

I

Kleinere Fmnilien
Neulich kam heraus, dass díe

Apzahl derGeburten sinkt.jemehr
, dieArbeitslosigkeit in Deutschland
steigt, so deutsche Forscher. Der
Trend ist sehr spürbar in.Spanien,
am stârksten in Europa von der
Krise betroffen.

Je hõher die Arbeitslosenquo
te, so ist auch der Rückgang der
Zahlen der Kinder pro Frau ineu- ,

ropâischen Lândem. Das verõffen
tlichte das Max-Planck-Institut für

demografische Forschung dieser
Woche. Zwischen 2001 und' 20n
haben vor allem junge Europâer

unter 25 Jahren die Famílienpla
nung geândert wegen Angst, ihren
Arbeítsplatz-zu verlieren. ,

"

Die Forscher beobachteten den
Rückgang 'der Geburtenrate vor
allem in den südlichen Lândern

Europas, wie Spanien und Kroa

tien, aber auch in Ungarn, Irland
und Lettland. Deutschland ist die

, ..
'

grafite Volkswirtschaft Europas
und ist auch bekannt -für niedrige

. Geburtenrate, durchschníttlich 1,4
,

Kinder pro Frau, Aber da hat sich

fast nichts geândert, weíl da derAr-
beitsmarkt relativ stabil ist.

Mãnnertag
Am kommenden-ig. Juli feiertman hier in Brasi

. lienMânnertag. Nicht überall ist es dann.
-

Vatertag wird in Deutschland an Christi Him
melfahrt gefeiert. Je nach Region wird der Vatertag
auch Mânnertag oder Herrentag genannt.

In Deutschland gibt és Vatertag gegen Ende des

19. Jahrhunderts, Er soll die Vâter und die Vaters
chaft ehren. Zu diesem Datum gibt es auch Spríiche
und Gedichte zum Vatertag, die die Kinder ihren
Vâtern vortragen. Der Tag wird in Deutschland
normalerweise genutzt, um im Kreise mânnlicher
Freunde aufTour zu gehen.

_

,

,Solche Touren kõnnen dann in Form von frôhli
chen Wanderungen oder Ausfahrten stattfinden, Ni
cht ganz unüblich ist es jedoch auch, dass amVatertag
die ganze Familie zusammen etwas unternimmt., So
kõnnen alle beispielsweise auf gemeinsamen Grillen
oder aufMusikveranstaltungen, wie Jazz, gehen.

Gleichmal feiern
. Rechtzeitigl �och 'zum heutigen

Tag íst es .nicht zu. vergessen, dass es

das jâhrliche .JÚlifest _arí�der Schule
Colégio, EVàngélic<o:jq:ragliâ gibt. Mit

, .gemütlicher _ .Atmosphàre ,feieÍt die
·�-�·SchtileFestaJuliana.'·"·-" _

.

SeiEm' Sie -wilikommen.
.

Sicher
'.

I werden Sie Spaf dabei haben. Le�'. .

ckerste Speisen und Glühwein sowie

I passende Musik und die stilgerechte
i�

,

Dekoration sorgen für die gemütlicheli'\!

'� "Feier. Heute,ap,l7,l)J;tr;;,im çr;.J.

FOTOS DIVULGAÇÃO

....

Resumo em português
NoBrasil soe comemora o dia

do homem no dia 15 dejulho.Mas
naAlemanha esse dia éfestejado .

junto com aAscenção-de Cristo. A
datafestiva objetiva honrar ospais
� apaternidade.Amigos enfeitam
bicicletas, carrinhos de mão, até'
mesmo tratores, e saemjuntospara
'bebemorar'. Passeios emfamília são
comwis tambémpara apreciar shows
de música fi churrascos ao ar livre.
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. ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1a Vara Cívél

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila lIIova - CEP: 89.259-300,
Jaraguá do Sul-SC

E.mail: jaragua.civeI1@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Leandro Katscharowski Aguiar

Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Anulação/ cancelamento de Protesto n° 036.10.007775-2
Aútor: FM Comércio de Brinquedos
Réu: Koraicho Distribuidora LIda.

Citando(a)(s): Koraicho Distribuidora LIda., CNPJ 61.135.901/0001-85
Objetivo: CITAÇÃO: Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do

presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou

não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juizo de Direito, tramitam os autos.
do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação,
querendo, no lapso de tempo supra mencionado, cdntado do transcurso do

prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo
marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo
autor na petição inicial (art. 285, clc art. 319 do CPC)._E, para que chegue ao

conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o

qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de
O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 31 de maio de 2013.
Leandro Katscharowski Aguiar'
Juiz de Direito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA PARA ELEiÇÃO DA DIRETORIA DA

ASSOCIAÇÃO DESPPORTIVA JARAGUÁ (ADJ)
CNPJ 79.378.261/0001-08

Convocamos todos associados a presenciarem a assembleia geral
que se realizará em 18 de julho de 2013, ás 9hs da manhã, na sede
da ADJ sita na Rua Gustavo Hegedom, n0636, Bairro Nova Brasilia,
na cidade de Jaraguá do Sul-SC, CEP 89525-265, em que será
realizada eleição para o provimento dos carqos da diretoria da ADJ,
quais sejam, a Presidência, Vice-Presidência, Secretaria, Tesouraria,
a Diretoria Esportiva e Diretoria Social.. Esclarecemos ainda que
concorre nesta eleição apenas uma chapa, composta pelos seguintes
membros: a) Presidente: Valdir Bordin; b) Vice-Presidente: Célio

Lange; c) Seoretário: Fabio Leorii; d) Tesoureiro': Osny Matheussi; e)
Diretor Esportivo: Cesar Pradi; e f) Diretor Social: Jae Junior

Jaraguá do Sul, 10 de juitio de 2013.

ASSOCIADOS
1 - Hercílio Mendonça da Rosa

2 - Rogério Lauro Tomazeli
3 - Assfrto Carlos Ramthum

REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL-FSWJO DESANIACA1i\RlNA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim �

ANAAUCEMARI1NELLI PESSOA,Tabeliã Designada
Rua 28deAgosto n« 1918, Telefone: 47-33721494- Horário deFuncionarnento: 9h às 18h

EDrrnLDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicaçãodeste edital a os aceitar ou pa
gar no.tnduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidadede oferecimento de
resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoais) indicãda(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque nin
guém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade

•

com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do C!<fCGJ.

Protocolo: 45992 Sacado: ADIR SAlJER CPF: 692.678.399-34 Endereço: CruSTIANE ZERBIN n°

240, CENTRO, 89275-000, Schroeder Cedente: KUNTEX INSUMOS INDUSTRIAIS DDA CNPJ:
93.360.162/0001-11 Número do Título: 42600 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 01107/2013 Valor.
90,00 liquidação após a intimação: R$12.25, Condução: R$ 27,73, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 45947 Sacado:ADIRSINUEPRAW\fIZKI CPF: 074.818.769-32 Endereço: RUAGUARANI
MIRIMNR208, 89108-000, MassarandubaCedente: CONFECALCDEREmITDAEPP Nú
mero do Título: 2244 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNI
BANCO SADataVencimento: 30/06/2013 Valor. 250,00 liquidação após a intimação:R$12,25, Condu
ção: R$ 37,90, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 45996 Sacado: CARROCARIESRODARDDAEPP eNFJ: OL850.594/0001-92 Endereço: RUA
PEDRO PAUW SIREIT SAlA 01 S/N, 89270-000, Guaramirim Cedente: RODASUL DISTRIBUIDORA
DE AUTOPECAS CNPJ: 05.784.26110001-63 Número do Tftulo: 517602 Espécié: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO SAND\NDER SA DataVencimento: 03/07/2013 Valor.
3.098,36 liquidação após a intimação: R$12,25,Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 45966 Sacado: CASA DAS CARNESMENEGHELUDDACNFJ: 12.295.26210001-00 Endere
ço: RUA 11 DENOVEMBRO, 4290, 89108-000, Massaranduba Cedente: INSTITUTO DEMETROLOGIA
DESANIACA1i\RlNACNFJ: 07.410.720/0001-74 Número doTítulo: 5925259 Espécie:Certidão daDívi
daAtiva Apresentante: PGF - PROCURADORIA-GERALFEDERALDataVencimento: 02/07/2013 Valor.
161,36 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 37,90, Diligência: J,l$ 37,60, Edital: R$ 22;25
Protocolo: 45969 Sacado: COMEROALTEIXEIRA lIDA CNPJ: 10.883.060/0001-53 Endereço: RUA 23
DE MARCO, 3044, 89275-000, Schroeder Cedente: INSTIl"UTo DEMETROLOGIADESANIA 00Aru
NA CNF): 07.410.720/0001-74 Número do Título: 6025260 Espécie: Certidão da Dívida Ativa Apresen
tante: PGF - PROCURADORIA-GERAL FEDERAL DataVencimento: 02/07/2013 vaIor.1I8,06 liquida
ção após a intimação: R$12,25, Condução: R�7,73, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 45967 Sacado: ROSIMERI FRANCODOS SANTOSCNFJ: 13.458.876/0001-28 Endereço: RUA
EMlUO RECK,43, 89275-000, Scbroeder Cedente: INSTITUTO DEMETROLOGIA DE SANIA CfUARI
NACNPJ: 07.410.720/0001-74 Número do Título: 6925269 Espécie: Certídãc da DfvidaAtivaApresen
tante: PGF - PROCURADORIA-GERALFEDERALDataVencimento: 02/07/2013 Vaiar: 117,54 liquida
ção após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 27,73, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 45962 Sacado: ROVERTO CAIliDSDIAS CPF: 89O.97L819-68 Endereço: Rua 28 deAgosto
n° 5978, Centro, 89270·000, Guaramirim Cedente: INsmuro DE METROLOGIA DE SANIA CfUARI
'NACNPJ: 07.410.720/0õ01-74 Número doTítulo: 103242103 Espécie: Certidão daDívidaAtivaApresen
tante: PGF - PROCURADORIA-GERAL FEDERALDataVencimento: 02/07/2013 Valor. 126,07 liquida
ção após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 45984 Sacado: SELBAN MAGAZINE ITDAME CNPJ: 02.000.462/0001·34 Endereço: Rua II
de Novembro, SL02 nv 4837, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente:mMENEG INDVESTUARlO
ITDACNPJ: 88.44L555/ooo1-1O Número do Título: 047746/001 Espécie: Duplicata de Venda Mercan
til por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
19/06/2013 Valor. 474,44 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 37,90, Diligência: R$
37,60, Edital: R$ 22,25

.

Protocolo: 45968 Sacado: VANESSA MARTINS.WCH ANAClliID ME CNPJ: 12.842.609/0001-97 En

dereço: Rua Campinas ne s/n, Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: INSTITUTO DE ME
TROWGIA DE SANDI CADlRINA CNFJ: 07:410.720/0001-74 Número do Título: 7025270 Espécie:
Certidão da Dívida Ativa Apresentante: PGF - PROCURADORIA-GERAe FEDERAL DataVencimento:
02/07/2013 Vaiar: 118,06 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 61,06, Diligência: R$
37,60, Edital:R$ 22,25

-

Guaramírim, 10 de julho de 2013.

ANAAUCEMARllNELU PESSOA, TabeliãDesignada

mv

Fiocruz testa
novo remédio

Cheque
Taxa de juros
estãomaiores

o uso do remédio para
ajudar a prevenir a infec
ção pelo vírus HIV, co-'
nhecida como terapia pré
exposição, começará a ser

testado no país a partir de
agosto. A pesquisa é co
ordenada pela Fundação
Oswaldo 'Cruz (Fiocruz),
com a participação da
Faculdade de Medicina
da Universidade de São
Paulo e do Centro de Re
ferência e Treinamento
DST-Aids, da Secreta
ria de Saúde do estado.
Os pesquisadores vão

acompanhar, por um <;tno,
400 voluntários homens
que fazem sexo com ho
mens e travestis. O medi
camento a ser testado será
o Truvada.

A taxa de juros cobra
da pelos principais ban
cos do país sobre o uso

do cheque especial subiu
0,02 ponto percentual na
média, com variação men
sal de 7,95% e de 150,46%
no ano, -diz pesquisa da

Fundação Procon de São

Paulo, órgão vinculado à
Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania.

O levantamento indi
ca os percentuais aplica-

. dos por sete instituições
financeiras. O Santander

registrou a- taxa de 9,95%
ao mês, seguido pelo
HSBC, com 9,82%,- Bra
desco, com 8,82%, o Itaú,
com 8,75%, o Banco do
Brasil, com 5,8%; e Caixa

Gom4,27%.

ASSOCIAÇÃO ATIRADORES DIANA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AdemirOrsi
Presidente do Conselho Deliberativo

Prodec

se dá verbas
às prefeituras
o governo de Santa

Catarina repassou um to

tal de R$ 4,7 milhões para
38 municípios de diferen
tes regiões do Estado.

A transferência é de
corrente de repasses do

Programa de Desenvolvi

mento da Empresa Cata
rinense (Prodec) não' efe
tuados no período demaio
de 2005 a junho de 2008.
Os 'maiores valores foram
transferidos para as con

tas das Prefeituras de Bi-
.

-guaçu (R$ 964 milhões),
Mafra (513,8 milhões) e

Capivari de Baixo (485,9
milhões). A recente cria

ção do·Fundo de Apoio
aos Municípios vai desti
nar às prefeituras R$ 500
milhões.

Sisu

Inscrições
vão até hoje

Os candidatos que não
foram selecionados em

nenhuma das duas cha
madas do Sistema de Sele
ção Unificada (Sisu) do se

gundo semestre deste ano

têm prazo até hoje para
entrar na lista de espera.
A convocação será a partir
do dia 17 de julho.

O candidato deve aces

sar o site do Sisu e, no bo
letim, clicar no botão em

que se confirma o interes
se em participar da lista.
O candidato póderá par
ticipar apenas ria primeira
.epção de vaga. Ao final, o
sistema emitirá.uma men
sagem de confirmação.

Esta edição do Sisu
teve 788.819 estudantes
inscritos.

ESTADO DE SANTACATÁRINA/PODER JUDICIÁRIO. Comarca de Jaraguá do Sul/
2'Vara Cível. Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, Jaraguádo Sul-SC,
Juiz Substituto: Gustavo Bristotde Mello. Chefe de Cartório:Ana Lucia Rozza EDITAL DE
CITAÇÃO - EXECUÇÃO - PRAZO: 30 DIAS. Execução Por Quantia Certa Contra
Devedor Solvente n° 036,08.005379-9. Exequente: Cassai Materiais de Construção Lida.
Executado: Marcelo Alexandre Costa e outro. Citando: Marcelo Alexandre Costa,
brasileiro, Engenheiro Civil, CPF 201.877.908-76, Rua Walter Foster, 80, Amizade,
Jaraguá do Sul-SC e Fernanda luiza Pereira, brasileira, do Lar, RG 03.648.271, CPF'
218.616.598-81, RuaWalter Foster. 80, Amizade, Jaraguá do Sul-SC. Valor do Débito: R$
30,014,46, Data do Cálculo: 01/12/2012. Por intermédio do presente, as pessoas acima
identificadas, atualmente em local incerto ou não sabido, ficam cientes de que, neste Juizo
de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADAS para, em 03
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, efetuar o pagamento do principal,
acessórios, honorários advocatícios e despesas processuais. Não ocorrendo o

pagamento, proceder-se-á à penhora de bens do executado. O executado poderá opor-se
à execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, a contar do término do prazo da
citação.E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o
presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com
intervalo de O dias na forma da lei. Jaraguá do Sul (SC), 02 de julho de 2013.

Apontamento: 252798/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMEN1DS
ME Endereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI -

Jaraguá do Sul-se - CEP: 89252-500 Cedente: HSBC BANK BRASIL
S/A - BANCO MUITIPLO Sacador. GET GLOBAL ENERGY AND
TELECOMMUNICATION DDAEspécie: DMI- N'TItulo: G8OO42/1-
Motivo: falta de pagamentovaIor. R$ 8.004,60 . Data parapagamen
to: 17/07/2013- Valor total a pagarR$8.108,67 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 8.004,60 - Juros: R$ 24,01 Emolumentos: R$12,25 .

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$ 20,21

Conforme rege o Estatuto Social da' Associação Atiradores Diana de
Guaramírim,SC, esta entidade está convocando iodos os seus associados,
a se fazerem presentes na sua Assembléia Geral Ordinária, a se realizar
no próximo dia 30/07/2à13, em sua sede a Rua Oito Lemke, 's/no Bairro
Amizade,Guaramirim,SC, ás 19:00 horas, em primeira convocação com

a presença da maioria dos associados, e, em segunda, meia hora após,
com qualquer número, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

·Prestação de Contas relativas ao ano de 2012.

·Apresentação do Relatório de Atividades referente ao ano de 2012.
·Eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria e Conselho
Fiscal, para o biênio 2013/2015.
·Assuntos Gerais

Guaramirim, SC, 08 de Julho de 2013.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDElNTlMAÇÃO'
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DESANTACA1i\RlNA

Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL- se Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDrrnLDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
de Normas da CGJlSC, para a devida ciência ao responsável, segue
a relação de titulas apresentados a protesto neste Cartório, parn pa
gamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. HCAM
INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 25277112013 Sacado: AGNALDO .ALVES NUNES
Endereço: RUA BERlHAWEEGE 6835 - jaraguã do SuI-SC - CEP:
89250-000 Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E IN
VESTIMEN1D SA Sacador. - Espécie: Cf - N' TItulo: 20017268878
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 14.349,67 - Data para paga
mento: 17/07/2013- Valor total a pagar R$15,447,22 Descrição dos
valores: Valor do titulo:R$14.349,�7 - Juros: R$ 990,12Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia: R$47,58

Apontamento: 252707/2013 Sacado: ALEXANDRE ANAClliID
Endereço: RUA BERlHA WEEGE 3086 - Jaraguá do SuI·SC - CEP:
89260-500 Cedente: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E IN
VESTIMEN1D SA Sacador. - Espécie: CBI - N' TItulo: 240965396
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 11.304,95 - Data pará paga
mento: 17/07/2013- Valor total a pagar R$12.035,04 Descrição dos
valores: Valordo titulo: R$11.304,95 - Juros: R$ 659,45 Emolumentos:
R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução.Rã 24,50 - Díligên
cia:R$1O,79

Apontamento: 252772/2013 Sacado: CAMILO VOlPI Endereço:
ROD se 416 13000 - Jaragúá do sul-se - CEP: 89250-000 Cedente:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E� SA Sa
cador. - Espécie: I}f - N'Titulo: 20015644851-Motivo: falta de paga
mentoValor. R$1O.946,42 - Data para pagamento: 17/07/2013-Valor
total a pagar R$lL796,34 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
10.946,42 - Juros: R$ 758,95 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi
tai: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 31,12

Apontamento: 252096/2013 Sacado: JOSIMAR JOEL KRElSSING
Endereço: RUAADEUNA KLEIN El.ElIT, 95 - HRENZf - CHICO DE
PAULO - Jaraguádo SuI-SC - CEP: 89256-500 Cedente: ELETRONICA
JARAGUAENSEDDAME Sacador.- Espécie: DMI- N° TItulo: 444-
Motivo: falta de pagamento yaIor. R$ 274,00 - Data para pagamento:
17/07/2013-ValortotalapagarR$35l,,75Descriçãodosvalores: Valor
do titulo: R$ 274,00 - Juros: R$ 0,27Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 252512/2013 Sacado: LUIZA FERNANDA SCHMfIT
Endereço: RUA PADRE HORAOO 246 - Iaraguã do SuI·SC - CEP:
89252-450 Cedente: INKOS REOQADORA DE CARIUCHOS E
TON Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 00011007 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$loo,oo - Data para pagamento: 17/07/2013- .

Valor total apagarR$180,49 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$

100,00 - Juros: R$ 0,43 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ •

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

Apontamento: 252644/2013 Sacado: MAJJ RFSfAURANIE E PETIS·
CARIA Endereço: R PADRE FRANCKEN 253 - CEN1R0 - JARAGUA
DOSUL-Se - CEP: 89251-040Cedente:MAXIFOURPRODALIMENT.
DDA Sacador. - Espécie: DMI-N'Título: 0072615/01-Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 422,00 - Data para pagamento: 17/07/2013-
Valor totala pagarR$493,48Descrição dos valores: Valor do titulo:R$
422,00 - Juros: R$ 0;84 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$Z4,50· Diligência: R$1O,79

Apontamento: 252769/2013 Sacado: MARCO ANTONIO VEGINI
Endereço: RUA FREDElUCO CURTALBERIDVASEL SN - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89259-560 Cedente: AYMORE CREDITO FlNAN·
CIAMENTO E INVESI1MEN1D SA Sacador. - Espécie: Cf - N' TI·
tulo: 20014152377 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$lL842,73
- Data para pagamento: 17/07/2013-Valor total a pagar R$12.529,19
Descrição dos valores: Valor do título: R$11.842,73 - Juros: R$ 615,82
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 252715/2013 Sacado: RDA SIDIAEQUIP�S
ME Endereço: R FRANOSCO PIERMANN, 170 - VIlA LENZI - JA
RAGUADOSUL-se· CEP: 89252-500 Cedente: BANCOABC BRASil.
SA Sacador. GET GLOBAL ENERGYANDTELECOMMUNICATION
DDAEspécie:DMI-N'TItulo:G80171/3-Motivo: falta de pagamen
toVaiar: R$ 9.661,04 . Data para pagamento: 17/07/2013-Valor total
a pagarR$9.760,42Descrição dos valores: Valordo título: R$ 9.661,04
- Juros:R$19,32Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 252717/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS
ME Endereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI .

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-500 Cedente: HSBC BANK BRASIL
S/A - BANCO MUITIPW Sacador: GET GLOBAL ENERGY AND
TELECOMMUNICATIONDDA Espécie:DMI- N°TItulo: G80009/1
. Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 9.116,31 . Data para paga
mento: 17/07/2013- Valor total a pagar R$9.223,71 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 9.116,31. - Juros: R$ 27,34 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Dili
gência: R$ 20,21

Apontamento: 252731/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMEN1DS
'

ME Endereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI- Ia
raguã do SuI-SC - CEP: 89252-500 Cedente: GEr. GLOBAL ENERGY
AND TELECOMMUNICATION ITDA Sacador: - Espécie: DMI- N°
TItulo: G80137/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 9.477,76 -

.

Data para pagamento: 17/07/2013- Valor total a pagar R$9.589,41.

Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.477,76 - Juros: R$ 31,59
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 252515/2013 Sacado: SAIEIE AVIlA DE ALMEIDA
Endereça: RUA JOAO AGUSTlNHO FABIANO 140 - Jaraguá do SuI
se - CEP: 89253-794 Cedente: INFRASUL - INFRAFSIRUTURA E
EMPREENDIMENT Sacador. - Espécie: DMI-N'Título: 0229151004
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 317,08 - Data para pagamen
to: 17/07/2013- Valor total a pagar R$399,04 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 317,08 - Juros: R$ 1,90 Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 252527/2013 Sacado: STANNIS COMEROO DE
BEBIDAS DDA ME Endereço: AV MARECHAL DEODORO DA
FONSECA 104- Jaraguádo SuI-SC - CEP: 89251·701 Gedente:RENO
VARE COMEROO E DISfR DE CLIMATIZADORES E CO Sacador.
- Espécie: DMI- N" TItulo: 0146 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 284,00 - Data para pagamento: 17/07/2013- Valor total a pagar
R$355,30 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 284,00 - Juros: R$
0,66 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 252819/2013 Sacado: UNlAO SAUDE DDA Endere
ço:AVMARECHALDEODORODAFONSECAll88 JARAG - CEN1R0
. JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89251-702 Cedente:TCTEeCIRMAT
HOSP 00 DDA Sacador. - Espécie: DMI- N° TItulo: 38583/1 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 300,00 - Data para pagamento:
17/07/2013-Valortotal apagarR$371,44Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 300,00 - Juros: R$ 0,80Emolwnentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 252820/2013 Sacado: UNlAO SAUDE DDA Endere
ço:AVMARECHALDEODORODAFONSECAll88 JARAG - CEN1R0
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-702 Cedente: TCTECCIR MAT
HOSP 00 DDA Sacador. - Espécie: DMI- NO TItulo: 38584/1 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 300,00 - Data para pagamento:
17/07/2013-Valor totalapagarR$371,44Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 300,00 - Juros:R$ 0,80 Emolwnentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no

jornal "OCorreio do Povo'; na data de 12/07/2013. Jaraguá do Sul
(sq,12dejulhode2013.

.

Manoel Gustavo GriesbachTabeliãoSubstituto
atai de títulos publicados: 15
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Inadimplência
Dados da Boa VIsta Serviços indicam que a

variação mensal de novos registros de inadim
plentes foi de -0,8% em junho de 2013, desconta
dos os efeitos sazonais. No resultado acumulado
de janeiro até junho de 2013, contra o mesmo

período de 2012, houve retração de 2,4%. Já
na comparação dos últimos 12 meses Gul/12 a

jun/13) com o período anterio (jul/n ajuh/iz), o
indicador recuou 1,3%.A restrição à concessão de
crédito aumentou significativamente no período,
o que tem impacto direto sobre a inadimplência.

VoIP
De acordo com a Infonetics, em 2012 os

usuários de serviços de voz sobre IP (inter
net) alcançou 640 milhões no mundo. Apre
visão é de que o primeiro bilhão de usuários
seja alcançado ainda este ano. O serviço co

meça a tirar clientes do celular em chamadas
internacionais. Embora o Skipe tenha 40%
do mercado, novos estreantes ganham força.

'Agradecemos os nossos Clientes pela confiança,
os' nossos Colaboradores pela dedicação e

profissionalismo, aos Fornecedores e Amigos que
de alguma forma contribuíram nessa caminhada.

Lourival Karsten

MERCADO
Cidade cognitiva
No último dia 9, durante o semi

náriot'Metrópole Sustentável", a
IBM apresentou o conceito de grandes
cidades do futuro, repletas de senso

res coletando e analisando dados que
fundamentarão as decisões de seus

gestores. Serão cidades as "cogniti-

,

vas", capazes de aprender consigo
mesmas. Neste modelo também são
inseridos os dados gerados pela inte
ração entre o povo, através dos celu-
-Iares. O "grande irmão" vai ficar no
chinelo. Em Singapura está em anda
mento uma experiência dessa prática.

SEXTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2013

íNDICE PERíODO
SElIC 8,5% 10.JULHO,2013
TR +0,04% 12.JULHO,2013
CUB

- 1.289,50 JULHO,2013
BOVESPA +2,51% 12.JULHO,2013
'NASDAQ +1,63% 12.JULHO,2013

AÇÕES PETR4 15,80 +3,88%
VALE5 27,54 +4,16%
8VMF3 12,95 +3,52%

POUPANÇA 0,5000 13.JULHO,2013

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT -0,23% US$108,740
OURO +0,01% US$ 1286,910

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM, 2,2578 2,2591 -0,61%
DÓLAR TUR. 2,1900 '. 2,3300 -1,27%
EURO 2,9510 2,9521 +0,�4%
LIBRA 3,4219 3,4231 +0,59%

Vale dos encantos!
No próximo dia 31 de julho, acontece a Assembléia Ordinária do Vale

dos Encantos Convention & Visitors Bureau para-a eleição e posse da
nova diretoria executiva para o exercício 2013/2015. Antes da eleição será
apresentado doRelatório de Administração 2013. A chapa única a ser votada
para a diretoria executiva é formada por ReineWithoeft (presidente, foto),
Antônio Cesar da Silva (vice-presidente), Maurício Anísio Ferreira (vice
presidente financeiro), Edilma Lemanhê (vice-presidente de captação),

, Gilson Fernando Fischer (vice-presidente de marketing) e Paulo
César Chiodini (vice-presidente de associativismo).

Vagas na indústria
A redução em 0,5% do nível de emprego da indústria no mês de maio, em

relação a abril, mostra o pior cenário desde dezembro de 2009. Consideran
do o peso da indústria para o crescimento da economia, trata-se de um dado
muito preocupante. O atual momento de ânimo da população é o pior possí
vel para uma redução no nível de emprego.

CNI
A Confederação Nacional da In

dústria (00 ) reduziu para 2% a es

timativa para o crescimento do Pro
duto Interno Bruto (PIB) em 2013.
Ainda é um percentual razoável,
mas a velocidade com que está cain
do preocupa muito. Já se tornou im

provável que a indústria contribua
para o cresciniento do PIB do ano e

os outros setores não têm força para
carregar o fardo sozinhos.

CNIapóia
decisao

A decisão do Comitê' de
Política Monetária do Banco
Central (Copom) de aumentar ,

os juros básicos da 'economia

para 8,5% ao ano está dentro
das expectativas. Para a Con

federaçãoNacional da Indústria
(00), o cenário inflacionário
preocupante, com o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) acima do teto da meta,
justifica a ação dos condutores
da políticamonetária.

A Gonçalves Contabilidade aposta no trabalho sério, em busca da excelência.

Rua Felipe Schmidt, 86 - Centro - Jaragua do SulI/SC I (41) 3311-37S11__-3OJ1IC3lvescont'.com.br

Compartilhamos com todos vocês nossa alegria,
,

e reafirmamos o nosso compr0l'!lisso visando
sempre à satisfação de nossos clientes.

dllillllllhlllllHIII'11 d, I I, "
--------------------------------------------------�------�----. ,-=�----=------------------------------------
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Samae não planeja aumento
ÁGUA Depois de

audiência conciliatória
com Ministério Público,
autarquia tem seis

meses para elaborar
novo plano tarifário

Verônica Lemus

Osamae deve começar ainda
neste mês o processo de re

visão das tarifas e o recadastra
mento dos usuários do serviço.
Segundo o presidente da autar

quia, Ademir Izidoro, não existe a

intenção de aumentar os valores.
A proposta é manter as tarifas
previstas no estatuto do Samae

para a taxa mínima de 10m3 nas

categorias economia residencial
- R$ 19,80 - e economia comer

cial ou industrial- R$ 32,75.
Será feito o recadastramen

to dos usuários. O procedimento
visa regularizar os casos em que
os imóveis estão registrados no

modelo economia residencial, mas

LÚCIOSASSI

CONTAS Samae vai recadastrar usuários que migraram de cobrança residencial a comercial

na prática operam como comér
cio ou indústria. De acordo com

Izidoro, existem várias razões

para que os cadastros estejam
irregulares. "Pode ser, por exem
plo, que houve o registro como

casa há cinco, dez anos, mas

hoje naquele local funciona um'
comércio ou uma prestadora de

serviços e a pessoa não veio fazer
a alteração", disse ele.

As consequências dessa dis
paridade é que o Samae pode
ter prejuízos, no caso de estar

sendo cobrado o valor inferior

correspondente à categoria re
sidencial para um imóvel que
atua como comércio, ou pode
ter lucro, na situação inversa.

Para fazer· esse recadastra
mento, o Samae irá contar com

informações da Prefeitura e tam

bém deverá fazer visitas locais em

alguns casos. "Isso porque às ve
zes (no imóvel), por exemplo, tem
uma casa no andar de cima, mas
uma barbearia funcionando em

baixo, ou em uma casa separada
atrás ", explicou o presidente.

O recadastramento foi uma

exigência da Agência Reguladora
Intermunicipal de Saneamento

(ARIS), que pediu ainda um le
vantamento de dados que servi
rão como subsídio para estudo e

análise das condições da autar

quia, para que possa dar início
ao processo de reestruturação do

plano tarifário do Samae.

"
Uma casa, que antes era

residencial, hoje tem um

comércio e a pessoa não

fez a alteração do registro.
Mémi't_&fô',<
pr���·§âM'é'6l
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Empresas pirâmides são
denunciadas ao Procon
GOLPE Cerca de 15
vítimas registraram
queixa e três marcas
estão na mira do

Ministério Público

Débora Remor

Osujeito se apresent.a bem
vestido e ostentando carros

de luxo e mansões, faz uma pro
posta atraente de rendiinento, no
qual o investidor poderá recupe-

.

rar o dinheiro em pouco tempo e

sem fazer esforço. Essa história já
é conhecida, mas muitas pessoas
acreditam no estelionatário e ain
da caem no golpe denominado
pirâmide financeira, Só 'em Ja

raguá do Sul aproximadamente
15 VÍtimas registraram a queixa
no Procon, que levou os dados ao
Ministério. Público para investi

gar as empresas que estão convi
dando "parceiros" na região.

.

Pelo menos três marcas esta

riam atuando em Jaraguá do Sul
'

e Guaramirim, de acordo com o

promotor de Justiça da Vara de

Defesa do Consumidor, Rafael
Meira Luz. "Elas agiram por mui
to tempo no Norte e Nordeste do
Brasil, e agora estão por aqui. O
sistema de pirâmide é insusten
tável no longo prazo", afirmou.
"Geralmente em 18 meses o mer-

'I
I

LÚCIOSASSI

\

PROCON
JARAGUÁ DO SUL7 .

Em Defesa
do Consumi

/

a

ALERTA Luiz Fernando (E) e Rafael Luz pedem atenção sobre o golpe de investimentos

<'

cada já está saturado e os res-

ponsáveis somem", revelou .:
O esquema de pirâmide

funciona através do recruta

mento cada vez maior de ou

tras pessoas. A VÍtima faz um
investimento único e ouve a

promessa de que irá receber
'benefícios exponenciais de
outros, que devem ser conven

cidos por ela de que a mesma

proposta é rentável. "É difícil
que as VÍtimas denunciem por
que quem entrou no esquema
o defende com unhas e dentes.,
se a pirâmide ruir, ela também
perde", explicouMeira Luz.

Pata alertar a população,
o Procon pede que as pessoas
desconfiem de "dinheiro fácil".
"Sabemos que as empresas es

tão se estruturando, alugaram

salas comerciais no Centro e

organizam reuniões pomposas.
Famílias estão gastando toda a

economia para'entrar no negó
cio, alguns investiram até R$ 3
mil", contou o diretor do órgão,
Luiz Fernando Almeida. "Por
isso tentamos orientar a popu
lação a não entrar nesse círculo
para evitar transtorno e proble- ,

mas futuros", orientou.
.

Entenda as diferenças:
• Esquema pirâmide - O produto vendido tem pouco valor ou preço
incompatível Com o mercado. O "revendedor" ganha mais com o

ingresso de novos "revendedores" do que com a venda doproduto,
Como o esquema funciona com recrutamento cada vez maior de
outras pessoas, que fazem um investimento com a promessa de
benefícios exponenciais, É um Crime contra a economia popular.

"

• Marketin� multi"!\lel ou empresas de venda direta (porta a

porta) - E feito por pessoas que se tornam representantes
de empresas e atuam no mercado oferecendo os produtos
diretamente para clientes. O vendedor fatura sobre a

quantidade de produtos comercializados. Exemplos:
Herbalite, Avon, Natura. É legítimo e muito difundido.

DENUNCIE
Procon de Jaraguádo

Sul - 3275-3893. A Polí
cia Federal está investi
gando empresas como a

Teiexfree e BBom, e O Su- .

perior Tribunal de Justi-
-

ça determinou o bloqueio
dos bens-dos proprietá
rios devido às suspeitas
de irregularidade:

VIolência .

Grávida leva soco de padrasto em Guaramirím
. . .

Uma gestante, de 25 anos, disséter sido
agredida pelo padrasto, de 55 anos, na noite
de quarta-feira, em ·Guaramirim. O acusa-

doteria voltado embriagado para casa, na gurado o pescoço da jovem. Ela foi encami
Rua João Butschardt, por volta-das 18h30,

.

nhada a hospital e o suspeito foi detido pela
e dado' Um soco na barriga da..enteada e se- i II iFb1iliia lMiliIIatl:Ptltiviolênoia dotNéstitaJIIIIIIl11
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Presídio
Detento foge

.

durante serviço
Ainda não foi capturado o de

tento Márcio Moraes da Silva, de
33 anos. Ele fugiu do Presídio Re
'gional de Jaraguá do Sul na ma
nhã de ontem. Silva cumpre pena
por furto qualificado, e recebeu a

progressão de regime, do fechado
para o semi-aberto, em setembro

.

do ano passado. Desde então já
.

teve três saídas temporárias e

voltou normalmente ao presídio.
A próxima saída - de sete días=
seria no dia 28 de julho.

Segundo o diretor do Pre- _>

sídio; Cleverson Dreschler, ele >:
'teria. pulado o muro nos fundos;

,

do"'aíÇíJamento pouco antes do ,'
horário' de trabalho. "Como é"
regime semi-aberto, se trata de "

uma evasão. Ele tem bom com- .

portamento e não houve nenhum
desentendimento dentro da uni
dade", afirmou. Cães farejadores
procuraram o detento pela região
e no matagal nos fundos do Pre

sídio, mas ele não foi localizado.
Quando for encontrado, o ho
mem poderá perder. as regalias
anteriormente conquistadas e

voltar ao regime fechado.

eSCAPOU Márcio da Silva
cumpria pena no reqlme semi
aberto em Jaraguá do Sul

Foice
Homem ameaça
paie filho

Durante uma briga de bár, no ,

Bairro Rio da Luz, em Jaraguá do
Sul, um homem de 32 anos teria
ameaçado dois homens, pai e fi
lho, com uma faca. Ele foi desar
mado' por outros frequentadores
e deixou o local, mas não aceitou

.

o :fim da discussão. O suspeito
voltou ao bar armado de uma foi
ce e continuou as ameaças. Nin

guém se feriu e o acusado, que
estava em liberdade provisória,
foi preso pela.PolícíaMilitar.
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·Breakers em campo no sábado
BRASILEIRO 'Quebradores' terão pela frente o T-Rex, de Timbó,
em clássico catarinense que promete muitas emoções

Lucas Pavin

A pós quase um mês

r\treinando,
.

o Jaraguá
Breakers terá seu segundo
compromisso no Torneio
Touchdown 2013 (Campe
onato Brasileiro de Fute
bol Americano). Amanhã,
os 'Quebradores' encaram.
o forte time do T- Rex, de
Timbó, no maior clássico
de Santa Catarina. A parti
da inicia às 14h, no Estádio
JoãoMarcatto.

Presidente e atleta do

clube, Everton Gnewuch,
falou da expectativa para
o confronto. "Desde o úl

timo jogo contra a Lusa,
o 'head coach' (Dennis
Prants) nos cobrou muito

que mantivéssemos o foco
neste adversário, pois é
um time forte e provavel
mente o mais complicado
que vamos enfrentar na

primeira fase. Queremos
ver a casa cheia e treinamos
muito para o resultado po
sitivo. Jaraguá do Sul me
rece essa primeira vitória

Breakers na vitória por 49
a o sobre a Lusa Rhynos,
na estreia da competição,
o 'strong safety' norte-ame-

em casa", destacou. ricano Jacob Payne, tam-
.

Já o :quarterbac�' nor- bém analisou o adversário.
té-americano Julian Banks "Intensificamos os treinos

.

comentou sobre a prepara- e estamos melhorando a

ção do time e o que espe- cada dia. OT- Rex tem uma

ra do rival. "Estamos nos boa defesa e um ataque
preparando e treinando muito rápido, agressivo.
muito duro para enfrentar Porém, se nossa defesa en

um adversário difícil. Es- trar focada, tenho. certeza .

pero que o T- Rex traga o que eles não vão marcar

,seumelhor para cá e tenho pontos", afirmou.
certeza que será uma par- Os Rex estrearam no

tida complicada e diver- torneio também vencendo.
tida com eles. Mal posso

. Foram até Porto Alegre e

esperar até lá", disse. superaram os Bulls, por 18 a
Principal destaque dos o.Apartida será transmitida

em vídeo tape pelo canal de
televisão pago Bandsports,
na terça-feira (16), às 17h.
Porém, o narrador Victor
Romualdo Francisco e o co

mentarista Luis Claudio de

Paula, da emissora, estarão
no João Marcatto, fazendo a

narração para a torcida com

preender melhor os aconte
cimentos do jogo.

Nesta primeira' fase
do Torneio Touchdown
o Jaraguá Breakers ainda
terá pela frente Juventude
Gladiators, Porto Alegre
Bulls, Corinthians Stea

mrollers - atual campeão,
Tubarões do Cerrado e

Ipatinga Tigres.
HEN!UQUE. PORTO/AVANTE

.

E�TRANGEIR.OS Norte-americl:!nos Jacob Payne (E) e Julian Banks estão entre as estrelas do Jaraguá Breakers para a temporada 2013

, --' .

Ultimos preparativos e venda deingressos antecipados
Em fase final de pre

paração para enfrentar o

Timbó Rex, o elenco dos
Breakers realiza seu últi
mo treinamento na noite
de hoje. Com o objetivo de

arrumar detalhes, a equipe
treina, às 19h30, no campo
da Associação Recreativa
Mallnes. "Acertamos tudo
durante esse um mês de
treinos que tivemos. On-

tem e hoje,' vamos só fazer

pequenos ajustes e estamos
.

prontos para a partida",
disse'o 'head coach' Dennis
Prants. Os ingressos ante

cipados estão à venda na

Casa das Piscinas,noMada
lena ou através. de qualquer
atleta. O valor é de 'R$lO
para qualquer setor do
Estádio João Marcatto e

não possui meia-�ntrada.

Além disso, os ingressos
também poderão ser ad

quiridos antes do inicio da

partida nas bilheterias do

Estádio, no mesmo valor
dos ingressos antecipados.

EQUIPE
1- Santos
2 - Banks

4 - Payne
5 - Lopes
6 - Buiu

9 - Arantes

15 - Gibowski
.

16 - Mota

18 - Dalcanale
20 - Franzner

'''''22 - Borba
23 - Max

33 - Zabote

35 - Nicolodelli

36- William

·38 - Sass

40 - Francisconi
. 42 - Castilho

45 - Costa

52 - Starosky
54 - Reinhold

55 - Princylly
56 - Dalmann

58 - Muller

60 - Rodrigues
64 - Kick

65 -Will

68 - Kruger
69 - Goelzer

72 - Falcomer

73 - Schifter
74 - Whitehead

77 - Fuentes

80 - Nazgul
81- Gnewuch

83 - Patriarca

84- Pinga
90 - Spezia

.

91- Muehlbauer

93 - Castilhão

95 - Maguila
95 - Michels

96 - Choco
98 - Juninho

·eT-Rex
e Breakers
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Kaiapós e Kiíerro fazem a

final da Copa Duas Rodas
PREPARAÇÃO Competição de futsal amad�r serviu como pré-temporada
para oito equipes que irão disputar o Campeonato Aberto de Futsal

A Copa Duas Rodas de fut
.rtsal conhece seu campeão'
na noite de hoje. A competição
reuniu oito equipes, avaliadas
entre, as melhores de Jaraguá
do Sulno amador., Na dispu
ta pelo terceiro lugar, o Bau
mann enfrenta a Incorporadora
KSDM, às 19h30. Na sequência,
a Kiferro encara a Kaiapós/So
letex/Global pisos, valendo o'

título, a partir das 20h30. Os
dois confrontos, serão realiza
dos no Ginásio da Recreativa

da Duas Rodas.
Vale lembrar que á compe

tição serve como preparação
para o Campeonato Aberto de

Futsal, o Peladão, que inicia em

setembro.
As equipes chegaram à deci

são não eram favoritas em suas

semifinais, pois agremiações
que terminaram a primeira fase
na liderança de seus grupos. A
Kiferro eliminou o Baumann,
vencendo por 3 a 1, enquanto a

Kaiapós derrotou a Incorpora-

dora, por 3 a 2.

Para o técnico da Kiferro,
Maneca, esta final não tem fa
vorito e destacou a principal
característica do adversário.

"Sempre entramos confiantes
na vitória, mas vamos enfrentar
uma equipe experiente e que
tem como ponto forte o goleiro
Paulinho, que sabe jogar muito
bem com os pés e pode desequi-

_, librar em qualquer lance. Vai
ser um jogo difícil e acredito

que será decidido nos detalhes.

Quem errar menos irá vencer",
disse Maneca.

Já o treinador da Kaiapós,
Dudu, preferiu jogar a respon
sabilidade para o outro lado e

acredità que o adversário é o fa-.
vorito na final. "Desde o come

ço do campeonato, vimos que a

Kiferro estava entre as princi-
. .p,ais favoritas para conquistar o
titulo, senão a principal. O time
deles tem bastante qualidade

.

e é um time entrosado. Mas se

elesacham que será um jogo fá
cil, não vai, pois o nosso time,
apesar das limitações, irá em

. busca da vitória a todomomen
to", disse Dudu.

HENRlQUE PORlD/AVANTEl

�.

DIFERENCIADO Veterano goleiro Paulinho, da Kalapós, é apontado pelos adversários como uma das principais armas da �ua equipe
- o.

• \

Futebol de base

Molequinhos em campo hoje, para o clássico contra o Joinville
As categorias de base do Ju

ventus retornam ao gramado na
tarde de hoje, em partidas váli
das pela oitava rodada do turno
da Divisão Principal do Campe
onato Catarinense. Desta vez,

o adversário dos Molequinhos
será o rival e líder da competi
ção, o Joinville, no Estádio João
Marcatto. Na abertura da tarde,
os juvenis - que estão na oitava

colocação da tabela - tentam

se recuperar da derrota para o cante Aldecir Piá é o artilheiro
Guarani na última rodada, às do tricolor jaraguaense na ca

i3h30. Na sequência, os junio- tegoria júnior.,Na próxima se

res - sétimo colocados - querem man-a, o Juventus fecha a cam

a segunda vitória - consecutiva, panha no turno enfrentando o

às lSh30. Com três ,gjols,,91 �ta!'lllf�mr��t;!n$e, em Florianópolis.
III "J.ídil�II"lld,,,:1I111l1

Tênis

Jaraguaense
se destaca

Praticante de tênis desde
os 5 anos de idade, o jaragua
ense Karuê Sell vem se des
tacando nos Estados Unidos
é segue com o objetivo de fi

gurar entre os principais no

mes da modalidade no país.
Em eleição promovida pelo
site norte-americano College
Tennis News, o jovem de 20

anos foi eleito um dos melho
res atletas universitários dos
Estados Unidos na tempora
da 2012/2013. Desde março
do ano passado defendendo a

Los Angeles University, Karuê
,- conquistou na chave de sim

ples 31 vitórias e sofreu apenas
oito derrotas. Nas duplas, SeU
tem números ainda melhores
e contabilizou. 19 vitórias e

apenas três derrotas ao lado
do francês 'Adrien Puget. Além
do járàguaense, o Brasil tam
bém recebeu a premiação com
o paulista Henrique Cunha e o

candango Pedro Dumont.

Tiro

Campeonato
Catarinense

Com o apoio da FME, o

Clube de Atiradores Jaraguá
disputa neste fim de semana,
dias 13 e 14 de julho, a oitava

. etapa do Campeonato Cata
rinense de Carabina Apoia
da. As provas acontecem em

Brusque, no Clube de Caça e

Tiro Araújo. A delegação ja
raguaense será composta por
trinta atiradores, sendo cinco
deles beneficiários do progra
ma de bolsa-atleta municipal.

Bocha

Microrregional
dosJASC

Buscando chegar à fase
estadual dos Jogos Abertos
de Santa Catarina (JASC), a

bocha jaraguaense compete
em São Bento do Sul no fim
de semana, pela fase micror

regional da competição. Será
nas canchas da Sociedade

Desportiva Guarani. Coman
dados por Carlos Américo, os

.

atletas Waldemar Rau, Filin
to Muller, Marcos Alves, Clair
Benatti e Oli�esGarghetti re
presentam o município.

I,
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Juventus vence ação após
quinze anos de disputas
R$ 3 MILHÕES Em 1998, clube acionou o

80taf090 (SP) por dívidas em empréstimo

OGrêmio.EsPOrtivo Ju

ventus recebeu uma

importante notícia nes

ta semana. Um processo
movido em 1998, contra o

Botafogo Futebol Clube, de
Ribeirão Preto, enfim deve
ter um desfecho positivo.
Após ser rebaixado para a

segunda divisão do futebol
de Santa Catarina e se licen
ciar do futebol, o clube jara
guaense emprestou o atleta
Marcia Luiz Alves da Costa

ao time ribeirão-pretano.
Porém, os paulistas não

honraram o acordo de em

préstimo com o Juventus,
deixando o clube e o atleta
sem receber os valores acor-

.
.

dados. Na ocasião, a FIFA

impunha severas punições
aos clubes inadimplentes
e o tricolor jaraguaense re

solveu recorrer à Justiça,
em conjunto com o atleta.
Em valores atualizados, a

pendência financeira corri o
tricolor jaraguaense está na
casa dos R$ 3 milhões. Isso
sem contar a parte que pre
cisa ser paga ao atleta.

Em 2002, o Juventus

e o atleta obtiveram ga
nho de causa e desde en

tão se discute a forma de

pagamento. Na sequência

richello, o processo corria .

em segredo de Justiça e

conta com mais de doze vo
lumes. Ele informa que clu
be foi pego de surpresa com
a expedição da carta preca
tória.Porém, prega acaute
la com relação ao pagamen
to dovalor devido, para não

criar expectativas frustra
das. "A decisão judicial nos
garantiu um cheque assina
do. O que estava sendo deci
dido era forma que ele seria
descontado. Valores, datas
e forma de pagamento ain
da estão sendo negociados",
finalizou Barichello.

o processo passou por um

intenso vai-e-vem nos' trâ
mites jurídicos. Enquanto o
Moleque Travesso e o atleta

queriam o leilão do Estádio
Santa Cruz como garantia
de pagamento, o Botafogo
lutava para ter outros bens
penhorados. Com a expe

dição da carta precatória,
enfim parece que a história

chegará ao fim.

Segundo o vice-presi- . r
f

dente jurídico do Moleque
Travesso, Ricardo Ivan Ba-

Você. tranquilo..

(47) 3370-0212

lEilÃO Após ação judicial ganha pelo Juventus, 80tafogo de Ribeirão Preto corre o risco de perder seu maior patrimônio

Atlético-MG

Mineirão
A Conmebol definiu

nesta quinta-feira que o.

Atlético-MG não irá atuar

no Estádio Independência
(onde é quase imbatível e
faz um verdadeiro "caldei

rão") na decisão deste ano

da Copa Libertadores da

América, contra o Olimpia
PAR, devido a capacidade
do local. Com isso, o Galo
fará final noMineirão.

Internacional

Lesão grave
o duplo twist carpado

que o centroavante Mau

rides deu ao comemorar o

seu gol contra o América

MG. (o terceiro do Inter
na noite quarta-feira pela
Copa do Brasil), custará
uma cirurgia e pelo menos

seis meses fora dos grama
dos ao jogador. Maurides
teve ruptura ligamentar do
joelho direito.

Maracanã

Hábitos
o presidente' do con

sórcio que administra o

Maracanã, 'João Borba,
afirmou nesta quinta-feira
que a diretoria do estádio
tem a intenção de mudar
os hábitos dos torcedores .

. Essa alteração passaria
pela proibição' de instru
mentos de percussão, de

alguns tipos de bandeiras
e pela obrigação de que to
dos os espectadores assis
tam ao jogo sentados.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A CAMPEONATO BRASilEIRO - SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO • ,TURNO

6° Cruzeiro 9 6

7" Internacional 9 6

8° Corinthíans 9 6

9° Grêmio 9 6

10° São Paulo 8 7

11°Sàntos 8 6

12° Goiás 8 6

13° Atlético-MG '7 6

14° Vasco 7 6

15° Portuguesa 7 6

16° Ponte-Preta 6 6

2 3 5 50

2311310350

23153250

23165150

22397238

22266044

2 2.2 5 9 -4 44

2 1 3 6 7 -1 39

2 1 3 8 13 -5 39

14166039

2 O 4 8 10 -2 33

20° Náutico 4 6 1 1 4 4 11 -7 22

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

7'RODADA CLASSIFICAÇÃO • TURNO

13/07
18h30 - Ruminense x Intemacional
18h30 - Santos x Portuguesa
21h - Ponte Preta x Bahia

14/7
16h - Corinthians x AUéticcrMG
16h - Vitória x São Paulo
16h - Grêmio x 8otafogo
16h - Coritiba x AUético-PR
18h30 - Vasco x Flamengo
18h30 - Criciúma x Goiás
18h30 - Cruzeiro x Náutico

A' Figueirense
5° América-MG 13 7· 4 1 2 13 '12 1 62

. .60 Sport ·12 7 4 O 3 12 10 2 57

7° Paraná Clube 11 7 3 2 2 6 5 1 52

8° Icasa 10 7 3 1 3 12 11 1 48

9° Brágantino 10 7 3 1 3 6 6 O 48

10° Atlético-GO 10 7 3 1 3 6 9 -3 48

11° São Caetano 10 8 2 4 2 9 6 3 42

12° Paysandu 9 8 ,2 3 3 12 12 O 38

13° Boa 9 8 2 3 3 6 11 -5 38

14° Oeste 9 8 2 3 3' 8 14 -6 38

15° Avaí 8 7 2 2 3 9 11 -2 38

16"ASA 7 7 2 1 4 6 11 -5 33

20° ABC 2 7 O 2 5 3 12 -9 10

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

7"RODADA

9/7
Pay.;andu 2x2 São Caetano
Oeste OXO Boa

12/07
21h - Palmeiras x ABC
21h - Atlético-GO x FIgueirense

13/7
16h20 - América x Sport
16h20 - Avaí x Paraná
16h20 - Joinville x Chapecoense
16h20 - Amérie&MG x Bragantino
21h - Ceará x ASA

.

21h - Guaratnguetá x lcasa

Promovidos para a Série A

Lanterna do campeonato t! i'
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Telejornal concorre a prêmio
APOIO Estudantes

de Jaraguá do Sul

precisàm de votos na

internet para avançar
na competição

Natália Trentini

D oteiro, entrevistas, montagem.
.I\.de cenário, vídeo e edição.
Depois de cumprir cada etapa, es
tava pronto o trabalho dos alunos
da Escola Machado de Assis, de
Jaraguá do Sul, que concorrem ao

prêmio de jornalismo da Unimed
de Santa Catarina. Inscritos na ca
tegoria "novo repórter", eles 'cria
ram um telejornal abordando o

tema qualidade de vida e respeito
aomeio ambiente:

.Com cincominutos deduração,
o "JornalAmbiental" traz uma en

trevista, enquete e informativo so

bre qualidade de vida. O formato
foi escolhido para incluir todos Os

sete alunos no processo é para se

aproximar da prática jornalística
mais difundida na televisão.

EDUARDO MONTECINO

NA REDE Alunos gravaram o vídeo �ornal Ambiental, que pode ser acessado pela internet

Nessa primeira fase do

concurso, o grupo precisa con

seguir o apoio dos internau

tas para que votem no vídeo.

(veja quadro como votar). Até
ontem, o trabalho estava em

quinto lugar. O mais popular
ganhará uma máquina digital.
Depois disso, serão escolhidos

seis finalistas para passar por
pela avaliação de uma comis-

são de técnicos e profissionais
de jornalismo.

"Foi muito divertido' poder
aprender dessa forma. A gente
usou nossa experiência de uma

forma nova", destacou o aluno
Guilherme Stefan Harmel, res
ponsável por toda edição do ví

deo e criação das vinhetas.
Poder trazer uma nova me

todologia para dentro da escola

motivou alunos e a professora
de ciências que coordenou o

projeto, Denise Ribeiro. "Aca
bou sendo um projetomultidis
ciplinar. Além de pesquisar o
assunto, eles puderam experi
mentar e buscar outros conhe

cimentos, como no português",
comentou.

A equipe vencedora do con

curso da Unimed receberá um

netbook, R$ 1 mil em equipamen
tos para a escola e o professor ga
nha um final de semana em um

hotel. O trabalho concorre com

outros 53 vídeos de alunos do
ensino fundamental e médio de
escolas públicas e particulares do
Estado. Também são abordados

outros temas como mortalidade
infantil e saúde das gestantes, to
dos incluídos na lista dos Objeti
vos do Milênio, estabelecidos pela
Organização das Nações Unidas

(ONU), em 2000.

COMOVOTAR NO
VíDEO DOS ALUNOS
-. Acesse o site www.

prerniodejornalismo.corn.br
• Clique na categoria "Novo Repórter"
• Depois clique no ícone "vídeos" na

barra superior-
• Procure o vídeo com o título

"Qualidade de vida e respeito ao

meio ambiente"

• É só assistir, preencher nome, e-mail,
e CPF, e votar. É importante lembrar

que o voto só será computado após
a confirmação por e-mail.
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