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'UFCrende,
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;-Levantamento feito pela
Prefeitura é referente
àmovimentação no
comércio, hospedagem
e restaurantes'durante o
evento realizado emmaio.
'PÁGINA5

Legislativo
, Refis é votado
Projeto que autoriza
omunicípio adotar o
programa de recuperação
fiscal das dívidas entra na

. pauta de hoje. PATRIC,IA
,

,

MORAES, PLENÁRIO,
PÁGINAS.6 E 7

.

Roje telll
cade�o
ESpecial

Católicos de Jaraguá do Sul organizam esta seman,a eventos preparatórios à Jornada Mundial da Juventude Meupet\
PAGINA 4

Gripe deixa três pessoas
Internadas em estado grave

,

SOB CUIDADOS.Pacientes estão na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital São José, com
síndrome respiratória aguda.,� sintoma é decorrente da infecção com vírus da influenza do tipo A.
Dois homens são de Jaraguá do Sul e uma mulher é de corupé, Eles têm entre 30 e,SO anos. PÁGINA;S

,

.
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE O,LIVEIRA
• Psicoterapeuta

Nocaute
nofalso mito

1\."[inguém assiste às lutas do UFC. Assim como ninguém
1� assiste ao Programa doRatinho, só clica-se "por acaso".

Hipocrisias à parte, as cenas teatrais do lutador
brasileiro candidato a ídolo reforçam uma impressão
que tenho no comportamento do brasileiro: falta-nos a

referência de um ídolo brasileiro. Aí, louvam-se os íco
nes estrangeiros. No esporte ou na música, pois jamais
teremos ídolos acadêmicos: aqui não é a Coreia, nem a

Suécia, para admirarmos escolas, faculdades ou Ciência.
Massa? Ronaldinhos da vida? Nada disso! Manei

ro é ter camisa do Iniesta, do Messi, de astros da NBA
ou mesmo daquele estranho futebol americano. Claro,
sempre nos esportes, porque brasileiro comum foge de
tudo que tenha mais de três sílabas. Nem Paulo Coelho
é ídolo por aqui, mas cultuado no mundo real. Só vira
moda ao lançar algum livro, porque a "Globo" desta
ca. Afinal, literatura, no Brasil, é coisa de marica ou de

intelectual, aliás, sinônimos por aqui! É ídolo, mesmo
ruim de doer. Aí está uma prova que a "imbecilização"
é um fenômeno mundial ou um vírus alienígena, que
atingiu aTerra em cheio.

Sem ídolos, sem memória: Se o Senna não morresse
frente às câmeras, ninguém saberia muito dele; Schu
macher o desbancaria e o piloto brasileiro viraria um Pi

quet, que ninguém mais sabe quem é, mesmo com três
títulos mundiais. É o que ocorre com um tal Guga, um
rapaz que faz comercial de carro e banco.

Agoravinhano embalo oAndersonSilva, cada vezmais
abusado e marqueteiro. Se ganhasse a luta, suas palhaça
das antidesportivas seriam '.'táticas", "guerra psicológica"
ou qualquerbaboseira dos narradores. De gênio a imbecil...
A verdade é que nossos ídolos caem com o primeiro soco.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

.

para Gredacao@ocorreiodopovo.com.br

ca.tteira

FordModels seleciona
modelos no Estado

Olheiros da Ford Models Brasil estarão em Santa
Catarina para selecionarmeninas emeninos, com ida

. de a partir de 14 anos, para o seu elenco. A seleção
faz parte do concurso Faces. Os interessados devem

. comparecer nas lojas Pernambucanas de Blume
nau no dia 18 de julho, a partir das 10h da manhã.
Eles deverão apresentar uma foto de corpo inteiro e

de rosto. O estabelecimento fica localizado na Rua

Quinze ,de Novembro, 900 - Centro. Após a ava

liação da comissão julgadora, é realizado um desfile
classi:ficatório comitens das coleções atuais.

COMENTÁRIO

Machinhos de m...

"l Tocê é inteligente e já notou

V que os "machinhos" andam

sempre em bando, nunca andam

sozinhos, não se garantem como

machos, precisam de "apoio". E

desse apoio resulta que se acham

fortes, corajosos, os caras, quando
na verdade são uns borrados. Mui
tos desses tipos asquerosos dizem
se lutadores, seja de judô, MMA,
caratê, de qualquer coisa; bobões
que se acham os tais e que mexem

com mulheres em postos de gaso
lina, bares, baladas, onde lhes for
conveniente. Mas'eles nunca estão
sós, sós eles não se garantem.

Esses caras têm que ser "pega
dos", pegados de jeito, não podem
continuarpintando ebordàndo im

punes... O que não se pode tolerar
é vagabundo mal-educado moies
tandomulheres, não raromulheres

ões" do papai, são os reizinhos da
mamãe e dá nisso que anda por aí,
machos mal-acabados, frangotes
semfibra nem éticamasmaromba

dos, rapazes de academia, muitos
são mesmo ''lutadores'', -Iutadores
de araque que não se garantem so

zinhos. Covardes, isso sim.
Os pais precisam educar asme

ninas para que se façam respeitar
já na infância e muito mais ainda

depois de crescidas. Que'não. se
deixem"íntímidar por homem - eu

disse homem? - corrijo; que não se
deixem intimidar por essas coisas

que andam por aí vestindo calça de
homem, Só vestindo... Babão que
mexe com mulher à noite,' seja em
posto de gasolina, balada, bares,
o que for, têm que levar o devido
"corretivo". Inesquecível corretivo.
Vagabundos, covardes.

-

.

lUIZ CARLOS PRATES

acompanhadas. Os machinhos de
m... mexe,mporque sabem que têm

"apoio", têm comparsas por perto.
Se os pais não os educaram, e é cla
ro que não o fizeram, que a vida, a
polícia ou outros machos, aí sim,

,
machos, que os "eduquem".

Esta questão vem outra vez à
tona e me faz lembrar o que vivo
dizendo aqui: os pais "modernos",
esses tipos bestiais que andam por
aí emmaioria, "educam" filhos e fi
lhas de modo diferente. Os "machi
nhos" de, meia tigela podem tudo,
são privilegiados, 8&0 os "campe-

• Eles
Agora quero falar de outros que se acham machos,

machos empoleirados em sinecuras em Brasília e por
todos os lados rio Brasil: os que estão em algum car

go de poder. Por" que fazem o que fazem ou são grave
mente corruptos? Porque não foram educados dentro

dos severos postulados da Educação Moral e Cívica,
porque não tiveram pais que os educassem e, acima

de tudo, porque apostam na impunidade. Conhecem
o "judiciário" brasileiro, suas chicanas, docilidades ou
indiferenças ... Dá nisso que anda por aí. Dá até que o

.povo de fato acorde. Aí lhes vai faltar espaço para cor
rer ... E isso tem que serjá, agora.

. cada que está por gente que não presta, é difícil governar
assim tão mal cercada... Todavia, não posso ignorar as
boas coisas que a senhora está tentando fazer pelo povo,
como, por exemplo, essamexidana saúdebrasileira, saú
de para os pobres, e que mexe também com os pesados
e históricos interesses do Conselho Federal de Medicina.
A senhora está certa, tem que trazer médicos de fora, os
Estados Unidos fazem isso há muito tempo, e tem tam

bém que fazer os doutorzinhos recém-formados prestar
serviços públicos de qualidade. Crescerem, enfim, para
depois aparecerem. Cumprimentos, Presidenta,

• Dilma
Dona Dilma, eu teria tudo para não gostar da senho-

ra, a começar pelo seu partido, mas a compreendo, cer-

• Falta dizer
Lembranças. Andei porTóquio e constatei-as mulhe

resjaponesas têm lindaspernas "alvas" ebem torneadas. E
se protegem inuito do sol, usam sombrinhas sem receios.

Os "japinhas'' não têm do que se queixar, têm a escolher...

Conhecimento

Proeva forma
novatunna

PASSAGEM DE NíVEL
A passaqem de nível que cruza a Rua 28 de Agosto, no bairro

Avaí, em Guaramirim tem incomodado os motoristas. A falta de

uma das barras de ferro que suaviza a passagem dos carros e

motos tem exigido atenção redobrada dos condutores.

Nesta terça-feira, 603 estudantes da
redemunicipal de ensino de Jaraguá do
SÚl se formam no Programa de Educa

ção e Valorização da Água (Proeva). Os
alunos envolvidos participaram de 12

encontros em que foram abordados te
mas sobre o conhecimento do sistema
de tratamento, educação ambiental, ra
cionamento do consumo e saneamento

básico e saúde. Antes da conclusão do

programa, os alunos visitaram aEstação
de Tratamento de Água da autarquia,
onde puderam vivenciar boa parte dos
temas vistos em sala de aula. O Proeva é
mantido pelo Samae, com apoio da Se

cretariaMunicipal de Educação.
'
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EDITORIAL'

A importância dos
agentes de saúde

A rede de agentes comunitários em

1"\.Jaraguá do Sul conta com 99 profis
sionais. Eles desempenham uma tarefa
muito importante na prevenção às doen

ças. A função deles é conhecer de perto
a realidade dos moradores dos bairros

para que saibam identificar o.s proble
mas de saúde que mais afligem as famí
lias. Esse balanço serve de.base para as

políticas públicas para o setor:
Atualmente esse serviço atende 53,9

mil moradores de Jaraguá do Sul, o que
corresponde a 36% do total do municí

pio. Como não chegamos nemametade dá
população, é importante contar com uma

ampliação de mais equipes no programa
de Estratégia de Saúde da Família (ESF).
Essas estruturas, formadas tanto. pelos

agentes, como enfermeiros emédicos clíni
co geral, possibilita uma açãomais imedia
ta no controle das doenças para evitar que

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

LÚCIOSASSI

COMPANHIA NAS VISITAS
Diariamente, quando faz as visitas aos
moradores da comunidade de Tifa Schubert, no .

Bairro Amizade,' a agente de saúde Sonia dos
Santos ganha a companhia de um cãozinho.

tOBITUÁRIO
• DEOLINO NADIR

DELLANI morreu domingo, .

.

dia 14, em Jaraguá do Sul.
,

Ele tinha 63 anos e deixou

enlutados irmãos, esposa,
filhos, genros, noras, netos
e demais parentes e amigos.
o sepultamento foi realizado
ontem, no-cemitério da

Barra do Rio Cerro.

• ILTO MEES morreu no

sábado, dia 13,.emJaraguá do
Sul. Tinha 81 anos e deixou
enlutados filhos,petos, genros,
irmãos edemais parentes
e amigos. O sepultamento
aconteceu domingo, no
cemitério da Vila Lenzi.

o paciente atendido no bairro se tome um

futuro frequentador dos hospitais.

"
As coletas de. informações servem

para um diagnóstico da saúde geral.

Esse trabalho de constante visita leva
aomorador uma segurança de que o siste
ma de saúde executa a função de se aproxi
mar do cidadão. As coletas de informações
servem de base para um diagnóstico geral
da situação de um-bairro ou localidade,
para que depois sejam tomadas medidas
de controle sanitário ou de campanhas.
orientativas de combate às doenças. Por
isso, é muito importante o município ter

. essas equipes do ESF reforçadas e amplia
das, para' que todos tenham direito a esse

importante atendimento.

g-MeMo.lido.des o. pú·tir de R$ 2+�oo;
&TAulo. u�o. vez por se�o."o. c.o� prof'essor-tutor e� so.lo..

g-Cursos o.tJtorizo.dos pelo M€C.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO NQ 04779
1 º 65.176 1.000.000,00
2º 11.059 22.000,00
3º 16,628: 16.300,00
4º 89.852. 15.800,00
5º 31.666 15.680,00'"

QUINA c"

SORTEIO NQ 3238
20 ·39 �-40 - 49 - 58 ..

LOTOMANIA
SORTEIO NQ 1365
02 - 06 - 16 - 18 - 27
40 - 44 - 53 . 54 - 62
64 - 65 - 76 - 77 - 80
8t - 82 - 84 - 89 - 92:

MEGA SENA
SORTEIO NQ 1511
04 - 08 - 17 - 29 - 31 - 45

DUPLA SENA
SORTEIO NQ 1193
Primeiro Sorteio
11·14·22·37·45-50
Segundo Sorteio
08 . 20 . 22 . 24 . 33 - 45

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� OCorreio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor. -

" Porque não poupar antes de

. comprar? Com o dinheiro na

mão, você poderá negociar um bom
desconto para pagamento ii'
vista, além de eliminar
o risco de cair
na armadilha dos

juros mais altos do
planeta. Q prazer
vai ter de esperar
um pouco, mas as
noites de sono serão

tranquilas" .

Dica da economista
Marcia Dessen,
para quem pensa
em gastar com
cartão de cr.édito.
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·Semana preparatória
iGREJA Atividades

religiosas em Jaraguá
do Sul fazelTl parte da

.

agenda da Jornada

Mundial da Juventude

Natália Trentini

•

aos Jovens
LÚCIOSASSI

�, :
.OTIVAÇÃO Padre Diomar (centro) destaca eventos preparatórios

Fiéis de Jaraguáe Massaranduha estarão com o Papa Francisco

da", destacou o padre Diomar '

Romanív,
Na Paróquia São Sebas

tião, a agenda inicia com uma

missa de abertura e segue até
sábado com uma subida ao

Morro das Antenas e celebra-

ção campal, um dia antes da

partida do primeiro, grupo de

peregrinos.

Cerca de 500 peregrinos Ao, todo,' dois mil jovens
da região partem no pró- da Diocese de Joinville, que

ximo domingo ao Rio de Ja- engloba 18 cidades, vão parti
neiro. Eles participarão da cipar do evento internacional.
Jornada Mundial da Juven- O município representa 25%
tude. Mas a preparação para do total. Para o padre Diomar,
o maior evento de Igreja Ca� o.índice é resultado do traba
tólica dedicado aosjovens co- lho realizado com a juventude,
meça hoje. Em todas as paró- dentro das pastorais.
quias, a Semana Missionária "Muitos jovens, inclusive

pretende reunir participantes abaixo de 18 anos, tem procu
e familiares para o início da . rado esse encontro. Eles estão
caminhada espiritual. .muito maravilhados também

"São atividades de forma- com o Papa Francisco, que é

ção com o catecismo jovem, espontâneo, quebra protoco
apresentação da vida na pa- los, algo com que .a juventude
róquia, dias de oração e con- se identifica",

_

destacou a co

fraternização. 'Tudo para rea- ordenadora da Paróquia São
firmar o compromisso com a Francisco de Assis, Suelen

Igreja, que vai além da jorna- Kammer Jacomini.

.

Durante a Jornada Mundial
.

da Juventude, dois jovens da

região irão viver um momen

to único na caminhada cristã.
Eles terão a chance única de fi
car perto do Papa Francisco. A

passagem do líder da Igreja Ca
tólica é um dos pontos altos do
evento internacional.

O trabalho dentro do movi-

menta Emaús trouxe á Rodrigo da
Silva, 32 anos a 'oportunidade de
ficar frente a frente com o Papa.
Ele foi escolhido junto com outros

,

quatro representantes de Santa
Catarina para um encontro pesso
al no dia 28, na Cidade da Fé.

Na mala, serão levadas pe
quenas lembranças: bandeira
do Brasil, de Jaraguá do Sul, e

bilhetes entregues por inúme
ros fiéis. "Vou levar em agrade
.címento, sem mesmo saber se

no dia vou poder entregar para
ele", disse Silva.

,O encontro será um motivo
extra para motivar os trabalhos
dentro da Igreja. Para o jovem, a
responsabilidade de representar
os jaraguaenses nesse momento

,

aumenta ainda mais o compro
misso com a espíritualidade.

O seminarista, Rivaldo Dio
nízio Cândido, 16 anos, de Mas
saranduba foi um dos sorteados
para participar de uma missa
celebrada por Francisco. O jo
vem que se dedica aos estudos

religiosos no colégio Dom Bos

co, em Rio do Sul, estará no dia

EDUARDO MONfECINO

SEMANA WSSIONÁAiA
.16 de julho
'. 19h Missa de Abertura
• 20h Formação do YouCat
• 22h Encerramento

• 17 de julho
• 15h30 Missa em intercessão a JMJ
• 19h Conhecendo a Paróquia e a JMJ

.18 de julho
• 18h Jovens adoradores
• 19h Missa e.apresentaçào dos

jovens que vão para a JMJ
• lOh Terço e caminhada penitencial
(levar velas)

, • 19 de julho
• 19h Missa
• 20h30 Festa Julina

• 20 de junho
• Encontro Semana Missionária
Comarcal '

• 6h Subida ao Morro das Antenas
• 10h Missa campal

* As 'missas acontecem na

Paróquia São Sebastião

27, na Catedral Metropolitana
em um encontro destinado a

Bispos de todo o mundo.
"Tivemos dois seminaristas

que tiveram essa oportunidade,
é um momento importante para
reforçar a vontade de continuar
a caminhada religiosa", desta
cou o professor, Irmão Ander
son de Jesus Leal.

28 de S""fi;U'9'1I�

Finalização das obras depende de recursos
Por causa da burocracia en

volvendo o repasse de verbas,
a reurbanização da Rua' 28 de

Agosto ainda não foi retomada
pela empresa Conpla Constru

ções e Planejamento. A nova

planilha orçamentária, com

alterações no projeto inicial,
foi assinada em março e previa
a finalização dos trabalhos até o

final de junho.
A diretora da Secretaria de

Planejamento Urbano, Ana Be
atriz Schier, explica que faltou
a liberação de um pagamento

. no final de 2912. Algumas al

terações autorizadas, segundo

Ana; pela antiga administra

ção, não foram devidamente

registradas junto a Agência de
. Fomento do Estado de Santa
Catarina (Badesc), ocasionando
demora nos repasses.

"Tivemos que 'retomar toda
_ a conversa, ajustar as planilhas,
aditivos, relatórios de fiscaliza

ção, parecer técnico, isso tudo'
acabou adiando o reinício. As
sim que for quitada a dívida, a
empresa se comprometeu a re

tomar a obra", afirmou. A esti
mativa é que isso aconteça ain
da este mês.

A paralisação também afetaVI) A instalação das lombadas e faixas de segurança
áinda é uma das pendências para o térmlno das melhorias na rua

a pavimentação da Rua Ervino

Hannemann, no bairro Avaí.
A mesma empresa ganhou a

concorrência para executar ?
obra, e só deve voltar ao traba
lho quando a 28 de Agosto esti
ver pronta.

Ainda falta a execução de
faixas elevadas, pintura de fai
xas de pedestre, consertos de
boca de lobo, arborização' e al

guns reparos na' pavimentação,
já danificada. A pavimentação
começou em agosto de 2911"
depois de concluída a drenagem
nos 4,5 quilômetros. O valor to
tal éde mais de R$ 3,1 milhões.
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UFC deixa R$ 2 milhões
na economia de Jaraguá

DIVULGAÇÃO
RECEITA Valor

representa o movimento
financeiro durante a

realização do evento.
Prefeitura quer medir
o potencial turístico

Verônica Lemus
•

A movimentação de pessoas
r\em Jaraguá do Sul durante o
Ultimate Fighting Championship
(UFC) em maio deixou R$ 2 mi
lhões na economia do município e

contribuiu para a variação positiva
de 12,76% na arrecadação muni

cipal geral do Imposto Sobre Ser

viços (ISS), em relação ao mesmo

período no ano passado. Os dados
foram apresentados ontem pelo
diretor de Turismo Fenísio Pires
Júnior, na plenária daAcijs, .

Esse número, conforme ex

plicou Júnior, representa apenas
o retomo direto no turismo, com
alimentação, transporte, hospe
dagem e locação da estrutura.

Porém, ainda é preciso ser levado
em conta o retomo indireto, que
acontece quando a organização do
evento contrata serviços diversos,
como de engenharia elétrica, co:"

eXPECTATIVA. Maior evento de lutas ocorrido em maio, poderá voltar a ser realizado na Arena

ffee break, floricultura, monta
gem de estrutura, entre outros.

De acordo com o diretor, esse
movimento é apenas urn dos re�

sultados da pesquisa elaborada
pela diretoria de Turismo, em
parceria com a Fundação Insti
tuto de Pesquisa e Planejamento
Físico-Territorial de Jaraguá do

.

Sul (Ipplan), que tem O objetivo
.

de identificar como os grandes
eventos, como o UFC, se com-

portam no município. As infor
mações também servirão para

.

a elaboração de um índice que
permite calcular o desenvolvi
mento do turismo em Jaraguá
do Sul, que está sendo feito jun
tamente com a Fecomércio de
Santa Catarina.

"Há 15 anos. que estou na

área do turismo e ainda não te
mos esse·índice", disse Júnior.
Com ele, conforme explicou o

diretor, será possível determi
nar se o turismo está ou não
crescendo na cidade, poderido
servir de justificativa no mo

mento de pedir por mais inves
timento no setor. ''Vamos poder
dizer, por exemplo, se o turismo
movimentar milhões por ano,

que ele precisa ser considerado
como urn braço da economia.
Ou não, se o turismo é inexpres
sivo", explicou o diretor.

Gripe forte
Três pacientes internados em estado grave

Três pessoas estão .in- "Essas últimas sema-

ternadas em estado grave, nas tivemos muito frio,
na Unidade de Tratamen-. circunstância que deixa
to Intensivo (UTI) do Hos- as pessoas mais vulnerá
pital São José, com sín- veis. O vírus é circulan
drome respiratória aguda., te. É importante ter uma
O sintoma é decorrente constante higiene das
da infecção com vírus da
influenza do tipo A. Dois

pacientes são de Jaraguá
do Sul, e umamulher é de
Corupá. As idades variam
entre 30 e 60 anos.

Até agora, foram '17
casos foram confirmados
em Jaraguá do Sul. Ó nú
mero é superior a todos os .

registros do ano passado,
que somaram 13 pacien
tes. Na maioria dos casos

foi identificado o tipo A,
mas existem também re

gistros do vírus do tipo B.

mãos e permanecer em

locais com pouca circu

lação de ar", explicou o

diretor de vigilância em

saúde, Jacson Jacobi.
As orientações conti

nuam as mesmas, a me

lhor maneira de evitar o.

contágio é prestar aten

ção nos cuidados básicos.
Toda rede de saúde foi
orientada com as novas

medidas de controle e

conduta médica diante de
casos de influenza, con

forme revisão do protoco-

Arena reservada
paramais um UFC

De acordo com o diretor de Tu
rismo de Jaraguá do Sul, Fenísio Pi
res Júnior, continuam existindo as

chances de que o município receba
na Arena Jaraguá o Cirque de Soleil
e de que sedie mais urna edição do

.

UFC neste ano. "Estamos disputan
do com Barueri, em São Paulo, para'
receber o UFC", contou. A data de 9
de outubro está reservada.

Com a publicidade em tomo
de Jaraguá do Sul; o diretor con
tou que a organização do Rock In
Rio - famoso festival brasileiro de
rock realizado no Rio de Janeiro -

chegou a visitar a cidade, mas não
deixou sinais sobre a possibilidade
de organizar um show internacio
nal no m.1inicípio, paralelamente
ao evento principal,

Para fortalecer o nome de Jara
. guá do Sul no circuito do turismo
de evento, o prefeito, Dieter Jans
sen, disse que a prefeitura tem tra

balhado fortemente com a divul

gação do município em feiras de

eventos, preparando material, que
é levado pelo Convention Bureau,
responsável por captar os eventos.

"Mostramos as condições que Jara
guá tem em estrutura para receber
os grandes eventos", disse oprefeito.

Além disso, para aproveitar o tu
rismo de negócios, que já é forte no

. município, o setor de lazer e passeio
também será fortàlecido, com apoio
aos esportes de aventura, como o

vôo livre, e reformulação das rotas
.

italianas, alemãs e húngaras.

Oportunidade Única
v.,.,_�_��

lo de tratamento feito pelo
Ministério de Saúde.

"Com p exame clínico

já iniciamos o tratamen

to para evitar a evolução
da doença. Depois é que
obtemos o resultado la
boratorial, mas não pode
mos esperar", comentou

Jacobi.
Até a primeira semana

de julho, a Vigilância Epi
demiológica do Estado
notificou 1.267 de Síndro
me Respiratória Aguda
Grave (SRAG) em Santa
Catarina. Destes, 12%
foi causada pelo vírus, a

maior parte pelo subti

po HINl. Das 75 mortes,
apenas sete tiveram re

sultado positivo para in

fluenza, todos H1Nl.

S:l1QtJeTA DAGR"!
o Cubra a boca e o nariz com
um lenço quando tossir ou
espirrar.

o Coloque o lenço usado no lixo.
o Se não dispor de lenço,
tussa ou espirre no seu

antebraço, não em suas

mãos, que são importante
veículo de contaminação."

o Limpe as mãos depois de
tossir ou espirrar, lavando-as
imediatamente.

o Lave as mãos com água
e sabão frequentemente,
secando-as com papel
toalha.

o Evite sair de casa quando
estiver com sintomas de

gripe.
o Mantenha as salas arejadas.
o Mantenha distancia de locais
com aglomeração de pessoas.
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Befis na última sessão'
OS vereadores de Jaraguá do Sul fazem

hoje aúltima sessão antes do recesso de
15 dias. Na pauta, o projeto que autoriza o

município a abrir mais uma edição do Re
tis. O programa de recuperação fiscal prevê
descontos, que variam de 80% a 35%, con
forme a forma de pagamento, das multas e

EM FOCO
Servidores municipais de Jaraguá
do Sul receberam ontem a primeira

parcela do 13º. A medida atingiu 3.686

pessoas e movimenta 8$ 5,89 milhões .

•• • •

Vereadores acataram reivindicação
de manifestantes e decidiram criar
uma comissão suprapartidária para
esmiuçar o sistema de transporte
coletivo do município. Também
serão convidados para participar
representantes do Executivo, da
concessionária de transporte,

entidades de classe e empresários.
• • •

Nenhum jaraguaense foi escolhido
para compor a executiva estadual
do PSDB. A convenção de domi�go
confirmou o senador Paulo Bauer
na presidência do partido, mas a

grande estrela do evento foi mesmo
o presidenciável Aécio Neves'-

.. '+ •

Paralisação no DNIT, que já é
devagar ao natural, deixa o

município até mesmo sem informações .

sobre as obras projetadas, como
a duplicação da BR-280 ..

.. .. ..

Prefeitura de Jaraguá do Súl
está fazendo orçamento para

colocação de um elevador que dê
acesso ao segundo piso do prédio.

Amedida foi solicitada pelo Ministério
Público, que também cobrou a

.

mesma solução do Fórum.

Balonismo
Com apoio da Prefeitura, a. empresa

Marisol deve anunciarnapróxima semana
a realização de um Festival de Balonismo,
previsto para acontecer em setembro, em
Jaraguá do Sul. Na mesma data deve ser

realizado um campeonato de voo livre.

juros dos impostos atrasados. São quase R$ Kuchenbecker (PMDB), autor da proposta,
70 milhões que a Prefeitura tem a receber. tem dito que isso seria beneficiar os maus

Na última quinta-feira, o projeto não foi vo- -

pagadores. Como tramita em regime de ur
tado devido a um pedido de vistas do verea- gência, o texto será levado ao plenário hoje
dor Jeferson Oliveira (PSD). Ele sugere que novamente, sem a possibilidade de um novo

o perdão aos inadimplentes seja de 100%. pedido de vistas, com previsão de que seja
Já o secretário de Administração, Sérgio aprovado sem emenda da oposição.

EDUARDO MONfEClNO

Contra O café salgado -

Na onda de protesto, o alvo ontem foi a Câmara de Vereadores de Schroeder. A
insatisfação dós manifestantes foi gerada pela compra de uma máquina de café, que
'custou R$ 5 miL A notícia foi publicada pela coluna em primeira mão, em junho.

.

Abertura
'de empresas

O presidente do Ipplan, Benyamin
Fard, deve entregar hoje ao prefeito Die
ter Janssen um caderno de medidas que
visam facilitar o processo de abertura de
empresas no município. São 11 propostas
que vão desde mudanças de leis a adap
tações de processos. Dieter estará com o

presidente do Ipplan nesta terça-feira, em
Itajaí. Lá, vão conhecer qual é a proposta
para o Distrito de Inovação .

LDO aprovada'
Em sessão extraordinária, os vereado

res aprovaram ontem, em segundo turno,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
para 2014. Conforme o texto, a previsão
é de que o orçamento da Prefeitura de Ja

raguá do Sul no próximo ano seja de R$
583,5 milhões, acima dos R$ 514,8 mi
lhões previstos para este ano.

TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2013

IMÓVEIS '7

ai
(47)3275-0100
Tentativa de
diminuir recesso

Um ano depois, os vereado
res Mauro Bramorski (PSD), Silvio
Mainka (PSDB) e Suzane Reinke
(PSDB), voltam a apresentar projeto
que altera a Lei Orgânica e diminui
o recesso parlamentar de 55 para
30 dias na Câmara de Massarandu-

- ba. Na legislatura passada, eles não

conseguiram obter apoio dos demaís
parlamentares. Agora, o trio acredita
que, com pressão popular, a Casa fi
cará mais sensível ao tema.
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Deputados queremmais facilidades
- Depois de rejeitar a proposta de reforma política

feita pela presidente DiIma Rousseff, deputados
federais de diversos partidos trabalham nos bastidores
para aprovar nesta semana mudanças na legislação
eleitoral que afrouxam os controles existentes sobre
doações de campànha. O texto acaba com os recibos
para doações eleitorais e permite qu� políticos com
contas de campanha rejeitadas pela Justiça Eleitoral
voltem a se candidatar nas eleições do ano que vem.
Atualmente, os candidatos devem dar recibos às
pessoas e às empresas que financiam suas campanhas,
e esses comprovantes devem sersubmetidos à análise

Homenagem
natribuna

Um dia depois de ser confir
mado na presidência do PSDB em

Santa Catarina, Paulo Bauer ocu

pou a tribuna do Senado ontem

para fazer uma homenagem ao pai,
Victor Bauer, que faleceu há um

mês. O senador ressaltou a história
, de vida do pai com quem aprendeu
a gostar de política.

NoPT
José Fritsch, Ideli Salvati, Décio

Lima e CláudioVignatti foram apon
tados pelo PT do Estado como pos
síveis nomes para corrida eleitoral
pelo Palácio Barriga Verde, em 2014.

NoPSDB
Já os tucanos confirmaram Paulo

Bauer na presidência do partido. O
jaraguaense será o candidato ao go
verno do Estado, tudo com respaldo
do presidenciável Aécio Neves.

"
Eu sou a favor do financiamento
exclusivamente público de

campanha. Sem qualquer forma
de contribuição privada.

Esperidiã.Q Amin; (pP-SC)!..
_deputado federal e integrante.
do ComItê de Reforma Pblfti.ca.'

da Justiça. O deputado Cândido Vaccarezza (PT-
SP), relator do projeto de lei, afirmou que, sem os

recibos, a fiscalização poderá ser feita com registros da
movimentação bancária das siglas, onde os doadores
seriam identificados. Segundo ele, a ideia é tornar
a fiscalização mais eficiente. "Com o número de
candidatos que temos atualmente, não há controle",
disse. "Estamos melhorando isso ao permitir que o

controle ocorra de forma eletrônica", reforçou. Já para
a procuradora-geral eleitoral, Sandra Cureau, a medida
é preocupante. "É mais uma dificuldade para cruzar os
dados de quem fez a doação e o beneficiário", defende.

Campeões de voo
o governo federal passou a liberar, desde ontem, na internet, dados

dos voos oficiais solicitados por autoridades do Executivo, Legislativo e
Judiciário. No primeiro semestre deste ano, o vice-presidente, Michel
Temer, e cinco ministros foram responsáveis por 1/3 dos 1.664 voos
oficiais solicitados por autoridades dos Três Poderes. Temer está em
5° lugar no ranking das autoridades do Executivo quemais acionaram
a FAB de janeiro a junho deste ano - voou 78 vezes. O campeão de via
gens éAlexandre Padilha (Saúde) com 110 voos, depois aparecem Fer
nando Pimentel, José Eduardo Cardozo,Aldo Rebelo e CelsoAmorim.

Convite feito
'

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado,
Ricardo Férraço (PMDB-ES), esteve ontem com o embaixador
dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shanno. Ferraço convi
dou o embaixador para prestar esclarecimentos ao Senado sobre
as denúncias de espionagem envolvendo agências norte-ameri
canas; cidadãos e autoridades brasileiras.

POrirICA
TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2013

Transposíçáo no TCE
Projeto que está em fase final de discussão no

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
(TCE) 'garante a transposição de pelo menos 35
servidores de outras esferas públicas, inclusive de
municípios, para o quadro de servidores daquele ór
gão. A proposta beneficiaria funcionários que foram
cedidos ao TCE há cinco anos ou mais e agora, por
meio dessa manobra, garantiriam a aposentadoria
com o vencimento atual que recebem no tribunal, e
não pelo cargo e órgão de origem. Deputados catari
.nenses alertam para ilegalidade da medida.

Serviços públicos
Depois de mais de ll:Wá década esquecida

pelo Congresso, deve ser votado nesta sema
na o projeto que cria a lei de defesa dos.usu
ários de serviços públicos. Será uma espécie
de Código de Defesa do Consumidor especí
fico para órgãos-estatais e concessionários.

Prioridades na AL
Nesta quinta-feira, os deputados catarinen

ses entram em recesso, mas antes devem se de
dicar á análise prioritária de duas matérias. O PL
65/2013, que trata sobre normas de prevenção e

segurança contra' incêndio, e o PL 104/2013, re
lativo à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014
(LDO), cuja tramitação é estabelecida por disposi
tivo constitucional. Já a proposta que acaba com o

voto secreto irá ao plenário no segundo semestre.

-
SANTINVEST

ti 0800 '8 0506
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CAIXA Com

repasses de FPM

e ICMS menor,

governo federal

anuncia auxílio
aos municípios

Carolina Veiga

A ordem é apertar o

ficinto na Prefeitura
de Jaraguá do SuL Com
a diminuição dos valores
repassados pelo Fundo
de

-

Participação dos Mu

nicípios (FPM) � do Im

posto sobre Circulação de
Mercadorias e' Serviços
(ICMS),- os seis primeiros
meses de 2013 apresen
tam um saldo negativo
para as contas do Executi
vo. O FPM corresponde a

12,82%, enquanto o ICMS_
é. responsável pela fatia
de 40,37% do orçamento
municipal de 2013, equi
valente a R$ 514.889.287.

No primeiro semestre

do ano, o repasse do go-

vemo federal por meio do
FPM está 8% menor do

que o projetado para o pe
ríodo. São R$ 2 milhões a

.
menos nos cofres públicos
que, se somados ao déficit
do repasse do governo do

Estado, pelo ICMS, que
diminuiu 6%, são quase
R$ 5 milhões que deixa
ram de ser investidos no

município.
De acordo com o se

cretário de Administra

ção e Finanças, Sérgio
Kuchenbecker (PMDB),
apesar de a redistribuição
dos impostos' federais e

estaduais estar abaixo do

esperado, as contas estão

equilibradas graças aos

recursos próprios da Pre

feitura, o que tem evitado
que o rombo seja maior.
"Estamos com R$ 3,5
milhões a mais do que o

esperado na arrecadação
dos impostos municipais.
Com

_ isso, nosso déficit
nestes seis meses ficou em

R$ 1,6 milhão", explica.
Mas para equilibra;

- Queda de repasses
através do FPM e do
ICMS representa R$ 5
milhões a menos aos

cofres do município

_

.
. Em compensação,

• houve alta de R$
3,5 milhões com
'a arrecadação de

impostos municipais

" '.

POLmCA·

o orçamento de' fato, o

secretário espera uma

compensação financei
ra prometida pela União

por conta da diminuição
dos valores do FPM. "A

presidenta anunciou aos

prefeitos a liberação de -

recursos. Para Jaraguá do
Sul, foram prometidos R$
2 milhões agora em agos
to. Estamos esperando",_'
reforça.

Ainda, a Prefeitura
de Jaraguá do Sul possui
dívida ativa de R$ 69 mi
lhões. O valor correspon
de aos tributosmunicipais
não pagos pelos contri

buintes, como IPTU, ISS
QN, taxas, entre' outros.
Com a implantação do Re-

. fis, em agosto, a intenção
é recuperar. o maior valor

possível. "Esperamos re

cuperar parte deste valor e
trabalhamos com redução
de custos. A meta é fechar
as contas no fim do ano,
como manda a legislação,
e ter mais capacidade para
investir", concluiu.

Cidades catarinenses 'devem receber R$ 2 bi

Prefeitura espera R$ 2·milhões
ARQUNOOCP

De acordo com as es- tribuído entre as 295 cida
timativas . do Tesouro. des do Estado de acordo

Nacional, com base no com O coeficiente do fun

Projeto de Lei Orçamen- do de participação.
tária Anual (PLOA), os O coeficiente de Jara

municípios do Estado guá do Sul, segundo a es

de Santa Catarina deve- timativa de distribuição do
rão receber, em 2013, R$ Tesouro Nacional,. é de 3,8,
2.207.052-471 de Fundo o que até agora reverteu

de Participação do Muni- ao município ao longo de
cípio (FPM) ..O valor é dis- 2013, R$ 24.687.207,26.

Atrás de Jaraguá, entre os

municípios da região, está
Guaramirim. A cidade vi
zinha recebeu no primeiro
semestre R$ 7 milhões. Já
as cidades de Schroeder,
Massaranduba e Corupá
receberam' no período a

mesma quantia, equiva
lente a R$ 4,9 milhões
cada.

Quarto
na divisão

,

São destinados para Jara

guá do SuI4,015% dos'25% do
valor total do ICMS arrecada
do pelo governo do Estado

que retornam aos municípios
pormeio do Índice de Partici

pação dos Municípios (IPM).
.

A maior cidade do Vale do

Itapocu está atrás apenas dos
municípios de Joinville, Itajaí
e Blumenau.

-

Entre os demais municí

pios da região do Vale do Ita

pocu, os maiores valores são

repassados para a cidade - de

Guaramirim, que no primeiro
semestre recebeu R$ 20 mi

.lhões, Em seguida ve_mMassa-

randuba, com R$ 4,7 milhões, -

Schroeder com R$ 4 milhões e
Corupá com R$ 3,7milhões.

A presidenta
anunciou-aos

- prefeitos a

liberação de

recursos. Para

. Jaraguá do Sul,
foram prometidos
R$ 2 milhões

agora em

agosto r Estamos

esperando.

Sérgio -

Kuchenbecker,
seeretãrte de
Administração

VERIFIQUE NA TABELA OS VAI:-ORES* "REPASSADOS MENSALMENTE:

Jaraguá do Sul

FPM ICMS

R$ 12.247-.262,39

R$ 10.990.328,64

R$ 10.549.601,98 .

R$ 12.357.629,55
R$ 12.455.623,20

R$ 3.945.432,39
R$ 5.322.494,30
R$ 3.295.765,94'
R$ 3.583.397,03
R$ 4.685.019,8

R$ 3.855.097,80

R$ 24.687.207,26

Janeiro

Fevereiro

Março
Abril

Maio

Junho

Total

················································i·····

R$ 11.648.903,12

R$ 70.249.348,88

Valores retirados do site da Fecam: hnp:!/receitasJecam.org.br. Valores brutos, (Incluem percentual destinado ao Fundeb e ao Pasep),

� 5151 -

Função* e Cidade

RECRUTA CAND.IDATOS
wwW.sesisc.oFg.br

(Iink: Trabalhe Conosco)

Prazo e Local de Inscrições

01 Até o dia 21/07/2013 , pelo site.
. RECEPCIONISTA

Jara uá do Sul, Schroeder
ORIENTADOR DE ATIVIDADES FISICAS

01 Até o dia 21/07/2013 pelo siteJara uá do Sul .'
• Vagas para ambqs º� s�xos. As demais inform�ções (lO processõ seletivo poçlem ser aces�a.pa� no'

item "Trabalhe Conosco" no. site Y'iW\'YiÍ.esís.c...om.!'i.t

Informações: 47 3373-0303 - www.fml05.com.br
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REORGA�IZAÇÃ Após primeira conferência intermunicipal, cidades buscam o avanço 'com políticas públicas
AMVALliDIVULGAÇÃO

Bárbara Elice

Ocaminho para o desenvolvimento da
cultura na região ganhou novo rumo

no último fim de semana. Representantes
dos sete municípios do Vale do Itapocu
reuniram-se na la Conferência Intermu

nicipal de Cultura, no sábado, com o obje
tivo de elencar as principais necessidades
desse setor. O relatório servirá de base

para a redação da Carta de Guaramirim.:
um documento que deve chegar às mãos
dos prefeitos na próxima semana.

A conferência foi aberta com uma pa
lestra sobre o Sistema Nacional de Cultu
ra (SNC) - omodelo de gestão criado pelo
Ministério da Cultura (Mine) em 2à03
pará reorganizar as políticas públicas das
esferas municipal, estadual e federal.

No Vale do Itapocu, Jaraguá do Sul,
Schroeder, Corupá e Barra Velha são as

cidades que assinaram o termo de ade
são ao sistema. Destas, Jaraguá é a úni
ca que atendeu as exigências e criou uma
secretaria exclusiva para a cultura, um
conselho de política cultural, um plano de
cultura e um sistema de financiamento.
Guaramirim atendeu somente à criação
da secretaria de cultura. Massaranduba e

São João do Itaperiú ainda não elaborá
ram políticas públicas para a cultura.

"Essas cidades estão defasadas no que
preconiza a lei do sistema de cultura. Com

r.: J'"fÉ

Ol"1619J
DE DESCONTO

,.....-: O�oPARA seu \ ... --

NEGÓCIO FICAR '0�
.. Descontos de até 16%. Consulte política vigente para cada modelo.
Veiculos sujeito o disponibilidade de estoque.

exceção de Jaraguá, que tem todos esses

espaços, as outras cidades têm uma longa
caminhada pela frente. E o primeiro pas-

.

so foi a conferência;', avalia Sidnei Marce
lo Lopes, eleito delegado suplente.

Debates

Durante a reunião, os representantes
dos municípios dividiram-se entre os ei
xos: Implementação'dó Sistema Nacional
de Cultura.Produção Simbólica e Diver
sidade Cultural; Cidadania e Direitos Cul

turais; e Cultura e Desenvolvimento.
Desses grupos surgiram reivindi

cações que foram votadas conforme as

necessidades unânimes. Um dos temas

destacados pelo presidente da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul, Leone Sil

va, é a criação de uma agenda regional.
"Para tentar divulgar o que acontece nas

cidades de forma mais coletiva. Na con

ferência, cada município falou o que esta
va acontecendo nesta semana e nenhum
sabia do outro", afirma. Outro ponto é o

acordo pela cooperação técnica entre os

municípios, a fim de promover a capaci
tação para lidar com políticas públicas.

Para a coordenadora de cultura da
Secretaria de Educação, Cultura, Es

porte e Lazer de Schroeder, Neiva Lucia
Plantikow, a criação do sistema munici

pal é prioridade. "Hoje não temos uma

. verba específica para a cultura. Como
não tem fundo, não tem como buscar
recursos, nem como pagar eventos ou

trazer artistas porque estamos atrela
dos a muitas burocracias. Tendo um

fundo nós conseguiríamos fazer proje
tos", comenta Neiva. Atualmente, em

Schroeder, qualquer iniciativa ou even

to municipal de depende de empresas
terceirizadas, contratadas por licitação.
Segundo Neiva, a meta é colocar as pro
postas em prática até dezembro.

Em Corupá, o próximo passo será
a instituição do conselho municipal. A
chefe da divisão de cultura da Secretaria

Municipal de,Educação e Cultura, Maria
Aparecida Rosa, alerta que há uma sequ
ência de ações - que envolve a criação de
lei municipal e aprovação na Câmara de
Vereadores - a serem cumpridas. O pro
cesso deve iniciar no mês de agosto.

Em-Massaranduba, a primeira sala
exclusiva para a cultura dentro da Se
cretaria de Educação, Cultura, Esporte
e Turismo, foi aberta há dois meses. O

gerente dessa área, Filemon Fernandes,
afirma que busca fomentar outras áreas
artísticas, além da música exercida pela
banda marcial. "A intenção é criar um

conselho, uma fundação e abrir outras

portas", conta Fernandes.
O relatório com as propostas elenca

das será enviado- aQ Mine nos próximos .

�PARTNER

Strasbourg

�BOXER PASSAGEIRO I FURGÃO
Com espaço para 15 passageiros + motorista

dias. Após o retorno do ministério, a Car
ta de Guaramirim será redigida e entre

gue aos sete prefeitos. A expectativa 'é isso

aconteça até a próxima semana.

Situação dos acordos
de cooperação
• Jaraguá do Sul e
Schroeder - Desde 8 de
maio a situação é de diligência.
Significa que o ministério
solicitou o preenchimento
correto ou documentos
faltantes para a conferência.

• Corupá - Com acordo

publicado no Diário Oficial
da União, foi pedidaa
indicação de um responsável
pelo acompanhamento e a

apresentação do Plano de
. Trabalho num prazo de trinta
dias. A publicação aconteceu
em 2 de janeiro.

• BarraVelha - O processo
foi encaminhado à Secretaria
deArticulação Institucional
em 14 de maio,

'Blumenau (47) 3331-4500 • Itajaí (47) 3344-7000 • Brusque (47) 3355-4500· Jaraguá (47) 3274-1900
Rio do Sul (47) 3522-0686 • <;açador '119) 3561-3400. Chapecó (49) 3361-1500
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vfdeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica ® daniell.cinema@gmail.com

Daniel Medeiros

Guerra Mundial Z
"l lia de regra, um crítico de cinema
V não deve, durante sua análise, se
ater aos aspectos da produção de um
filme. O trabalho do crítico é avaliar
aquilo que lhe é mostrado na tela, não o

que veio antes. Sendo assim, aviso logo
de início que vou'quebrar essa regra
durante a minha análise de Guerra
Mundial Z, não porque eu pense que
ela não é válida (ela é), mas sim porque
acho que o grande mérito desse longa
é o fato dele ter um resultado positivo
mesmo depois de tudo o que passou.
Uma pesquisa rápida deixará o leitor
mais interessado a par de tudo o que
aconteceu na produção. Vou me ater

aqui ao principal problema enfrentado:
quando o primeiro corte do filme foi
finalizado e apresentado ao estúdio,
ele tinha menos de uma hora de
duração. Os produtores (inclusive
o próprio Pitt) recorreram então ao

roteirista Damon Lindelof (Lost) para
escrever o que faltava para finalizar a
história. Aumentando ainda mais o já
exorbitante orçamento, o longa passou
por mais sete semanas de refilmagem
até finalizado novamente.

O roteiro acompanha Gerry Lane
(Brad Pitt), um ex-funcionário das .'

Nações Unidas que hoje se dedica a

ser ummarido melhor e um bom pai.
Quando uma súbita onda de ataques de
zunibis começa a acontecer no mundo

Clique animal

todo, Lane
é chamado
de volta para
seu antigo
serviço, com
a proposta de

que ele viaje ao
redormundo
tentando
encontrar uma

cura para essa

nova praga.
Guerra
Mundial Zé
calcado por um sentimento de urgência
(algo retratado pela câmera sempre
tremendo e os cortes rápidos), com
ecos de problemas sócio-políticos atuais
(como o crescimento populacional),-mas

. que, devido a tudo o que se passou, não

consegue se aprofundar em nenhuina
dessas questões. Seu grande mérito
passa. a ser o protagonista. Inteligente e

observador, o Gerry Lane de Brad Pitt é
corajoso o suficiente para tomar decisões
que outros ao menos hesitariam (como
subir no parapeito de um prédio quando
suspeita estar contaminado).
Entretanto, nessas mexidas �o
roteiro, quem saiu perdendo foram
os coadjuvantes, em especial a esposa.
do herói, que acaba sendo retratada
como um estorvo na vida dele. Além
disso, a completa ausência de sangue

(numa tentativa de manter a censura
baixa e atrair mais público) acaba
prejudicando a narrativa, uma vez que
tira o impacto visual causado pelos
ataques das criaturas.
E fica clara a interferência de Lindelof
no terceiro ato; quando uma mudança
brusca de ritmo é apresentada
(inserindo até uma narração em off,
algo que não tinha sido utilizado até
então). Com isso, GuerraMundial Z.
acaba sendo apenas um bôm filme, o

que, como eu disse

antes, já significa
muito.

Direção:
Marc Forster.
Elenco: Brad Pitt,
Mireille Enos,
James Badge Dale.

DORMINHOCA
Essa é a

. cachorrinha

Pequeninha. Tem
quatro anos e

seu passatempo
preferido é ficar
dormindo. Quem
envia o clique é a

Thais

.

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

PELUDOS Crislaine envia foto da sua yorkshir� Milli, com três
filhotes: Zorro,Tom e Lunna. Eles têm de 45 dias. Uma fofura!

AmIzade

VARIEDADES
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15f7
Ademar Mader
Adriano de Borba Dama

Anegreth H. Meier
Antohiele Ferreira
Caio A. Schmitz
Carlos H. Noerberg
Crstiano Chaves
Eduardo Cardoso
Erick William
Erna G. Emmendoerfer
Fábio A, Tomellin
Fernando L. Miranda
Gabriela Basquiroto
Geremias Lorencetti
Guilherme D. Garcia
Halihina C. Franzener

Hildegard Bahr
Iria Dalagnolo
Josimar Muller
Josimari Gonçalves
Karolyne M. de Souza
Luana Patricia Schulze
Luiz A. Dabi
Maciel Moisés Bachmann
Marcilio Maas
Maria Correa
Natali B. de Vargas
Paulo C. Cole
Petronio Ferreira
Rafael Pascoalli
Rosali G. Correia
Rudnei Valdir Mass
Terezinha S Gaedke
Valéria T. Freiberger
16f7
Adelino D. de Jesus
Adilson Suler
Alan Frank Garcia
Alido Sieverdt
Alido Fiverdt
Amanda Burger
Anderson Luis de Oliveira
Andre Luis Fallgater
Andreia Fossile

Angela M. Spézia
Bruna Dlysa Serpa
Carmo Hening
Clair Meyer
Clara Stein
Daniel P. Barros
Doraci R. Welter

. Estelita Prestini Pavanello.
Evanete Damaia
Fernando M. Weler
Flávio Roters
Gisela f. Siebert
Gisela Fischer Siebert
Gustavo Gebauer
Gustavo Luiz Kasprissen
Jackson Balssani
Jésica G. Rodrigues
Jonathan M. Garcia
José A. Pereira
Laurindo Vieira
Leonilda Milão
Luci Bertoldi
MarileneD. de Freitas
Marion Rikinn
Martin Schulze
Maximiliano Rebelatto
Melania Krahn
Renato E. Pfiffer

Rodrigo Tunnermann
Simone Uller Piazente
Talia I. Fischer
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lVIODA
TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2013

Novidadespára as tinhas
E para quem gosta das novidades de
beleza, fiquem ligadas que no mês de

. agosto chega news no mercado girls. A
Risqué lançará uma edição especial de

.

esmaltes, a Color Effect. Com cinco novas

cores - lindas e brilhantes - a coleção traz
novas opções de glitters, que vem em

cores e tamanhos diferenciados
(bem isso gente!).
São elas: Diamante Fúcsia - glitter roxinho

é super brilhante. Canutilho Acobreado
- que traz pequenos "fiozinhos" em cobre
e dourado. Nuvem de Paetê - azul com
diferentes reflexos. Granulado Rosé - um

rosa bem delicadinho. Disco D'Ouro - com

glitters maiores. .

Ah girls, cada vidrinho de esmalte
custará em torno de R$ 3,50 e vocês

podem encontrar em mercados e lojas
especializadas, viu?

? ocP 11
www.ocponline.com.br

e micamacho@monalisadebatom.com fi1monalisadebatom.ocponline.com.br
FOTOS REPRODUÇÃO

.

. Gladiadoras,
elas
voltaram!
Quem assistiu ou viu através
de sites e revistas de moda, os

.
desfiles de verão, percebeu que
'as sandálias gladiadoras não
só estão em alta, como serão o

sapato da estação.
Além de grandes nomes do
mundo damoda como Tom

Ford, Givenchy, marcas
brasileiras já apostam nessa

tendência que vem com

tudo. Aliás, não são apenas
os estilistas que gostam das

gladiadoras não gente, as
it girls and fashionistas já
desfilam por aí com as suas. De
salto alto ou baixo não importa,
o importante é que o "cano" da
sandália seja longo. E aí gente,
vocês gostam ou não?

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email com
perguntas, dúvidas ou sugestões, escreva para: micamacho@monalisadebatom.com. Beijokas!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é terça-feira, dia 16 de julho de

2013. Dia do Comerciante. Va
mos iniciar mais uma semana de

coluna, que hoje está recheadíssi
ma de novidades e muitos baba
dos borbulhando. Mas lembre
disso: "No livro da vida, a página
de ontem acabou. O amanhã está
em branco e hoje está sendo es

crito por cada ato seu".

Comemorou
A Cia dos Móveis, uma das

"empresas mais conceituadas
no Norte do Estado, comemo
rou ontem, em Corupá, cinco
anos de atividades. Um brinde
aos empresários, Raul, Marcos
e Cledir! Cheers!

Novo amor
Quem está de novo amor é a

bela Regiane Nobre. E pelo jeito.
que a coisa anda, tem tudo para
dar certo. A galera está torcendo

por você, Regi!

, Passaporte
Quem carimbou o passa

porte rumo a Miami foram as

amigas, Sara Mathias, Rose
te Cury e Sandrinha Gneipel.
Vão curtir diazinhos de férias
no maior estilo chie. Sessão de

comprinhas não vão faltar. Al

guém duvida disso?

MAURICIO H,ERMANN

Wener Voigt, Teresa Maria Rubini e Vicente Donini em recente homenagens da Apae

MUNDO DOS BRINQUE�OS
1IJ1� RIJa Reinoldo Rau, 696· Centro- Jaraguá do Sul- SC

LÚCIOSASSI

Pensando
bem
"A felicidade

alheia incomoda
tanto alguns que
os mesmos se

ocupam tentando

estragar a felici
dade dos outros e

esquecem de ser,
felizes também",

�� Valdir Skrsypcsak, o popular Valdirzinho
da Caixa Econômica, ensinando, seus dotes
culinários para grupo very important

3370-3242
, r�'\ilff:�If::';'''l�f$.\3j:(�1�f �"'%!l�\\ ;�Il �'1W"'{I), '\'��\' �J�4�1

S.A,C, 0800702 5152' < '��"I
:1 Rua .José Jesuíno Correia, 1300', K11113' ",'.
��. ';,dustnal Zeferino Kukhnski

r \:\;:�,�S'
" Massaranduba - se - Brasil; � �'i;>< ?l�

.
'

·www.dipil.com.br"�··:;·.
',," ", ·\��\Sq·li�,.jr:!i��';;;PA�� "",;l;�A>ti.�"!iJ�

" "'l�t''''''· '" J;;1-�I�, ��. �'��\"\,r-"'�"Ã;'

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Juliano Lombardi, filho do

empresário, Nei Lombardi, que
nas horas de folga se transforma

em um excelente chef de

cozloha, também quer trilhar o
caminhO do pai. Estudante de

gastronomia, o jovem pilota altos
e requintados pratos. Seguindo o

mote: filho de peixe, peixinho é.
.... +c

A minha darling, Sandra
"Paçoca" Regina da Silva, é a

mais íesteiaqa aniversariante
de hoje. Quem tiver o número
do celular dela, por favor, ligue!
Ela vai adorar saber que foi
lembrada. Felicidades mil!

Regina Feutset, das lojas de
Tintas Regina, é outra figura

que merece todo o respeito dos
jaraguaenses. Sempre que é
chamada para fazer o bem, ela
está presente. Continue assim.

"

\

Fest-ão
As Lulus estão agendando

cabeleireiro e os Bolinhas já pas
sando a camisa sociaL Além de

providenciarerri presentes, claro!
Toda essa arrumação é por causa
da festa de aniversário do amigo,
Volney Reinke, dia 20. Como o

Volney gosta de agito, uma banda
de pagode dará o tom da festa. Vai

rolar, mesmo, é um festão!

.

'

eleção pejo Hist rico Escolar

CMC
A Agência CMC, uma das mais importantes do Estado,

,

com o intuito de colaborar com a sociedade da nossa região,
sorveu importante campanha na Comunidade Terapêutica
Campos de Luz, em Guaramirim. A instituição sem fins lu
.crativos abriga jovens maiores de 18 anos corri dependência
química e atualmente enfrenta sérios problemas financei
ros. A campanha começará circular em agosto. Anotado!

Um bem-nascido empresário da urbe sorriso, gente do
bem toda vida, teve-um breve affair durante o casamento e

engravidou uma garota. Sempre ajudou o filho, que é a sua

cara, mas nunca assumiu para não complicar o casório. Ago
ra, super maduro, solteiro e feliz, vai assumir a paternidade
do rapaz que acaba de 'completar 18 aninhos. Muito legal!

, MAURIÓO HERMANN

Leonardo e Débora

Curi, sábado, na Confeitaria Bela

Catarina, Noite Mexicana

Francisca
No sábado, este colunista, ao lado da família,

foi c�nferir o famoso bufê do Hotel Fazenda Dona
Francisca. Confesso que a comida é do tipo que se

degusta de joelhos, agradecendo aos deuses gre
gos, se é que você me entende. Fica a dica.

Vl\RIEDA.DES
TERÇA·FEIRA, 16 DE JULHO DE 2013

CLEITON METZGER

A minha amiga Caroline Tironi

(Casa + Interiores) � Richard Daniel, na 9ª Noite da Ilha

23 de j,ulho às 2�Oh
G,ande Teatro da Scair

S.��tfl:lll�m@
�.�.�.l�WjN�1lI1

��r!'�_ �
_4é!!.x.�J�

Aprenda como se você fosse
viver parasempre. Viva cerno

._oIiP" •

se você fosse morrer amanhã.

M�hmffl� Q@ndrli

TE CONTEI

Olha, não sei não! Mas,
por enquanto, é melhor não
convidar os meus amigos,
Beta Taranto e Marcelo
Mueller para dividir a
mesma mesa de bar. Dizem

que o caldo pode entornar!
Por favor, Sr. Bruno, uma
bem gelada na mesa 12!!

Essa revanche marcada

para dià 28 de dezembro,
em Las Vegas, entre
Andersen Silva e Chris
Weidman, na minha
opinião, que aliás, não vale
nada, é pura treta$$$$.
Tudo estava combinado.
Como dizem: é coisa feita
na comida.

Quem está desfilando
com um bigodaço ao estilo

. "EI Mariachi" é"() fortíssimo,
Edson Reinke, o popular
Capivara Monstro. Só
faltava essa!

Na quinta-feira, dia 18,
rola mais uma Garage.
,Será a 35ª edição do
senadinho mais famoso de
toda a região.

Você já fez caridade hoje?

t' Com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tirinhas

-

PREVISAO DO TEMPO

LíNGUA DE COBRA .. , PERNA DE '1lID. TELEFONE to iBAlm.
,

Piadas

O lenhador

Um lenhador português foi um dia à cidade e viu na vitrine de uma
loja uma moto-serra. Curioso, decidiu entrar e, perante as vantagens que
o empregado atribuiu à máquina, decidiu comprar.

Após uma semana cortando árvores com a nova moto-serra o -

português decide voltar a loja para reclamar:
- Antigamente com o machado, eu cortava trinta árvores por dia e

agora, com esta porcaria, não consigo cortar mais de cinco.
Admirado, o empregado pega na máquina para ver se tinha alguma

avaria. Ao ligá-la, ouve-se o característico Vrrruuuuummmmmmm.
Ao que o português, assustado, dá um salto para trás e pergunta:
- Epa! Que barulho é esse?

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. - 1 07 min - Censura: Livre -

sessões: 13h30
• O Cavaleiro Solitário - Ação - Legendado

- 149 min - Censura: 14 anos - sessões:

15h40,1.8h30,21h20
ARCOPLEX3
• Meu Malvado Favorito 2 - Animação -

,

Dublado - 98 min - Censura: livre - sessões:

13h50, 15h45, 17h40, 19h35
• Guerra Mundial Z - Ação - Legendado - 116

min - Censura: 14 anos - sessões: 21 h30

o Cavaleiro
Solitário
Colby, Texas, l869. John
Reid (Armie Hammer) é
um advogado que acaba
de retornar à sua cidade
natal, onde vive seu irmão
Dan (James Badge Dale),

•

a cunhada Rebecca (Ruth
Wilson) e o sobrinho Danny
(Bryant Prince). John está
disposto a cumprir ajustiça
ao pé da letra, levando os
criminosos ao tribunal,
apesar da resistência local.
Ao acompanhar o irmão e'

outros Texas Rangers em
uma patrulha pelo deserto,
o grupo é atacado pelos
capangas de Butch Cavendish
(William Fichtner), um
bandido que tem a fama
de comer carne humana.
'fodos são assassinados, com
exceção de John, que fica à
beira da morte. O índio Tonto
(JohnnyDepp) o encontra e,
ao perceber que um cavalo
branco escolhe John, passa
a ajudá-lo. Tonto acredita
que John foí escolhido por
ummensageiro espiritual e
que, como voltou damorte,
não podemais sermorto. A '

partir de então John passa a
usar umamáscara e, ao lado
de Tonto, faz de tudo para
reencontrar Cavendish.

JOINVILLE
• GNC GARTEN
• O Homem de Aço - 13:10 19:00 - 3D DUB - Ação
• O Homem de Aço - 16:00 22:00 - 3D LEG - Ação
• Truque de Mestre - os Ilusionistas - 17:30 19:5022:10 -

LEG - Suspense
• Universidade Monstros - 13:20 15:30 - 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 18:4021 :40 - DUB - Ação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme -13:50 - NAC - Comédia
• O Cavaleiro Solitário - 15:35 18:3021 :25 - LEG - Aventura
• Guerra Mundial z - 22:15 - 3D LEG - Ficção
• Meu Malvado Favorito 2 -13:3015:4517:5020:00 - 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 Màlvado Favorito 2 - 13:1515:1517:15 19:15 - DUB

-Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 21 :30 - NAC - Comédia
• O Homem de Aço -13:0016:0019:0021 :50 - LEG - Ação

Sudoku

1

9

2

5

4

2

6

3

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Frio com

geada em se
o ar frio e seco mantém o

predomínio de sol em se,.
com nevoeiros ao amanhecer.

Temperatura baixa com formação
de geada nas áreas altas do Estado,
mais forte e de forma ampla no
Planalto Sul, onde há previsão de
temperatura negativa.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
" En!o

AMANHÃ �"MíN: z-c -f
MÁX: 22°e

Parcialmente
Nublado

QUINTA
MíN: 11°e
MÁX: 23°e

Instã�el
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.

HORIZONTAIS
1. Encontrar o que se procurava I As consoantes entre

oCeoH
2. Planta trepadeira, geralmente lenhosa e espinhosa,

de variadas cores, muito cultivada como ornamental
, e como cercas vivas

3. Elemento químico não metálico, forma diversos

compostos usados em medicina como germicida /
Lá mais adiante '

4. Disco de cour.o ou material fibroso usado para obs
truir o fluxo de água, ao fechar-se a torneira

5-. Um pouco de ... ricota / Imprecar
6. A nota usada para dar a entoação / Fazer sair de um

lugar
7. Loja de artigos variados e de pouco valor
8. Gosto / As iniciais do cantor e compositor Nasci

mento, de "Travessia"
9. Norma padrão / Uma forma de abreviar o nome do

segundo mês do ano

10. Creme de certo fruto verde, de polpa amanteigada
11. Jazida de minérios preciosos / A cantora gaúcha

Regina (1945-1982)
12. Minucioso
13. Sigla inglesa usada para pedir socorro; significq '12

salvem nossas almas / Dar à luz,

VERTICAIS
1. Relativo à criação de abelhas / O beliche possui duas
2. Natural do país europeu cuja capital é Zagreb / O es

critor mineiro Fernando (1923-2004), de "O Grande

Mentecapto" .

.

3. A maior das 88 constelações I Frutos que são vendi
dos em cachos e pencas

4. Forte afeição por outra pessoa / Extenso aglomerado
de bambus em determinada área \

5. As iniciais do escritor Alves, de ''A Maçã e outros Sa
bores" / Phoenix é sua capital/Igreja Presbiteriana

6. Dissipar-se / Glândula mamária
7. Encarregar por procuração / Não conseguir honrar

compromissos financeiros (pessoa jurídica)
8. Alugar / O político Emílio Garrastazu (1905-1985),

ex-presidente da República
9. Ficar gostando ardentemente / Quem penetra, atra

vés de força, em propriedade particular.
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Taís aconselha Amaralina a ter responsabilidade ao con

duzir os turistas. Lindaura fica preocupada com a contratação
de Amaralina. Cassiano e Duque contratam Alaor e alguns sa
lineiros para explorar a mina. Ester e Lindaura dão por f!:llta de

Samuel e vão à sua procura. Lindaura avisa a Ester que Sa
muel foi sequestrado. Arruda prende Samuel em um compar
timento de serviço de um navio, e arrebenta o cano de água,
que começa a tomar conta do local. Isabel consegue rastrear

o celular de Samuel. O nível da água começa a subir e Samuel

se desespera, preso no compartimento.

• SANGUE BOM _ GLOBO - 19H
Emília defende Malu, eAmora se irrita. Salma expulsa Bár

bara de sua casa. Wilson afirma a Damáris que vai reconquis
tar Charlene. Tina e Vitinho se beijam. Brenda pede carona

a Nelson para provocar Rosemere. Filipinho tenta convencer

Xande a arrumar um emprego. Bárbara reclama de ter que se

esconder na casa de Madá. Wilson implora que Charlene re

ate com ele. Bento não atende o telefpnema de Amora. Kévin
aconselha Malu a tomar cuidado com Amora. Renata chora

quando Érico pede para ela apressar a venda de seu aparta
mento. Maurício conhece Margot. Irene se apavora ao ver sua

foto no programa de Sueli Pedrosa. Filipinho reconhece Irene.

Amora pensa nas declarações de Malu sobre Bento. Filipinho
conta para Plínio que Irene está no Rio de Janeiro. Tina conse

gue enganar Bárbara. Amora pede ajuda a Maurício.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Patrícia se enfurece com Michel, que tenta se explicar.

Paloma conta para Paulinha que elas terão que fazer um novo

exame de DNA. Ordália tem um mau pressentimento quando
Bruno fala sobre o exame. Glauce concorda com o plano de
Félix. Michel tenta invadir a casa de Patrícia. Valdirene entra

no banheiro com Luciano Huck. Rafael ouve Pilar e Bemarda
falando sobre o mistério que envolve o nascimento de Paloma.

Amor à Vida
,

Bomba! Patrícia descobre que Michel é casado com Silvia
Michel (Caio Castro) e Patrícia (Maria Casadevall) saem

juntos do hospital e conversam. "A gente pode passar a noite
na cama", propõe omédico, cheio de segundas intenções. Mas
ele nem imagina a saia justa em que vai se meter. Silvia (Ca
rol Castro) avista o casal e chama pelo bonitão. Sem entender,

Leila avisa a Thales sobre o jantar que Pilar vai preparar para
ele. Vivian fala para Marilda procurar a polícia. Michel se de

sentende com Adoniram por insistir em sair com Patrícia. Val-
. direné é expulsa do avião e pede ajuda aMárcia, que manda

Carlito resgatar a filha. Ordália tem outro mau pressentimento
•

quando o material de Paulinha é colhido. Leila coloca uma das

joias de Nicole nos pertences de Lídia. Elenice vê Glauce tro

car os frascos para o exame de DNA e as duas se enfrentam.

Elenice morre.

• CARROSSEL _ SBT - 20H30
As meninas descobrem que Laia (Mharessa Femanda)

recebeu uma carta de seu pai com a notícia de que estava

tudo bem e que eles estavam ganhando a guerra. Firmino
encontra com as garotas e diz que está sentindo falta de

todos os alunos. As meninas o convidam para conversar e

tomar um chá. Na casa do porteiro, Laura deixa escapar
sobre a história de Laia. As amigas contam a Firmino so

bre o diário que acharam e mostram o objeto e o cartão da

sorveteria ao porteiro. Firmino, ao olhar o cartão, diz que
conhecia essa sorveteria e que foi lá quando era mais jo
vem. Valéria, Alícia e Maria Joaquina vão à casa de Jaime e

pedem ajuda ao amigo. As garotas contam ao garoto que a

mecânica de seu pai era uma sorveteria no passado. Rafael
confirma a história e diz que o antigo dono do imóvel deixou
um baú cheio de coisas guardadas.

• DONA XEPA .:RECORD _ 22H
Após ouvir a conversa de Rosália, Camila revela a Xepa

a existência de um suposto terreno no nome da jovem, mas
a feirante não acredita e exige que a assistente não difame

sua filha. Dorivaldo pede que Ângelo procure o documento que

comprova a compra do lote de terra vendido por Esmeraldino,
mas Galeto os interrompe e conta sobre o novo ataque da mu

lher da fronha rosa. Yasmin teme que Meg mude o conceito

do. evento e fica nervosa quando Catherine a questiona sobre

a visita de François. Cintia reclama da implicância de Lis com

Édison, mas a estudante de história a ignora e elogia Benito.
Isabela descobre que está grávida de gêmeos e Vitor Hugo se
preocupa ao saber que a gestação da noiva é de risco.

* O resumo dos capítulOS é de responsabilidade das emissoras,

Fofocas
Namorada de Rodrigo
Santompode irparaGlobo

Depois do sucesso na novela Rebelde, da
Rede Record, Mel Fronckowiak, que atual
mente namora o astro de. Hollywood Rodri

go Santoro, está sendo cotada para integrar
o elenco da próxima novela das 21h, da Rede
Globo. Porém, mesmo com essa possível ala
vancada na carreira, vale lembrar que este

não será o primeiro trabalho de Mel na Rede
Globo. No ano de 2010, ela fez uma participa
ção na novela Viver à Vida.

Jennifer Lopez já cantou
para criminosos

Jennifer Lopez cometeu pelo menos qua
tro delitos ao aceitar grandes somas de dinhei
ro para se apresentar para alguns dos piores
déspotas do planeta, de acordo com a Human

. Rights Foundation. A organização de direitos
humanos já havia criticado J.Lo, quando ela se
apresentou para o Presidente do Tuicomenis
tão Gurbanguly Berdymukhammedov em 30
de junho. Entre outros ditadores e criminosos

estão Azam Aslainov, industrial do Uzbequis
tão e Telman Ismailov, um corrupto empresá
rio russo, somando mais de'US$ 10 milhões.

Após o incidente Turcomenistão, o represen
tante de Lopez disse que ela não tinha conheci
mento que o País tem um dos piores recordes
mundiais sobre direitos humanos, embora tal
informação esteja na. Internet.

Patrícia pergunta quem é ela, e a advogada responde na lata:
"Sou amulherdele. E você, quem é? Alguma namoradinha?".
Michel ainda tenta se explicar, dizer que não é bem assim,
mas tudo piora quando Patrícia olha para a mão de Silvia ê vê
um anel bem parecido com o que ela própria ganhou do gato.

20/3 a 19/4·- Fogo
O dia favorece particularmente

as relações de amizade e o conví
vio social. Mas, por outro lado, há
uma certa tensãoem família. Você
vai aprender que se a palavra é

prata, o silêncio é ouro. Umpouco
de recollúmento é tudo o que você
precisa. Cor: amarelo.

ii
Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Dêmais atenção à família e aos

assuntos que fazem parte do seu
.

universo particular. Evite se sobre-
carregar no trabalho, prefira tare
fas em equipe. Esta é umaboa fase

para começar um romance. Um

pouco de ousadia e atrevimento
virá ii calhar. Cor: laranja.

Gêmeos'
21/5 a 20/6 - Ar

Bom dia para expressar seu

lado mais criativo. Evite fazer gas
tos com supérfluos: você Pode es

tar tentando suprir uma carência.
No campo afetivo, o astral anda
muito rotineiro. Interesses em

comum podem fortalecer os seus

vínculos com o par. Cor: amarelo.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Você poderá descobrir uma

. maneira de ganhar dinheiro em

casa ou com negócio próprio. Pro
blemas familiares não estão des

cartados, mas você terá uma noite
muito especial. A paixão vai dar o
tempero que estava faltando em

sua vida sentimental. Cor: pink.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Excelente astral para conven

cer as pessoas! Só tenha cuidado
com inimigos ocultos, pois alguém
pode tentar te deixar para trás. À
noite, o seu espírito estará mais

para o isolamento e a privacidade.
Osmomentos de intimidade serão
favorecidos. Cor: branco.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Há possibilidade de recuperar
um dinheiro que julgava perdido,
por isso conte com a sua intuição.
Negócios e amizade não se mis
turam. Hoje, você vai estar mais

articulado(a) e captando melhor o
desejo dos outros, daí seu sucesso

no amor. Cor: laranja.

As únicas coisas queevoluem por elas

mesmas, no trabalho, são a desordem, o
atrito e omau desempenho. PeterDucker

Libra
23/9 a 22/10 -Ar

. Bom dia para contar com os

amigos. Só não valebaterde frente
com gente autoritária, seja no am
biente famíliar ou profissional. In
teresses em comum vão fortalecer
a vida a dois. É tempo de estreitar
os vínculos com quem já faz parte
da sllJ!.vida. Cor: azul.

mi Escorpião23/lOa21/11-Água
Aja com sutileza e discrição e

conseguirá bons resultados. Faça
do seu medo um impulso para
vencer dificuldades, A Lua ingres
sa em seu signo à noite e o desejo
de se aventurar aumenta, Está só?
Vai ter oportunidade de conhecer

alguém especial. Cor: cinza.

!fe Sagitário
lias 22/11 a21/12-Fogo

É hora de somar forças com

quem comunga dos mesmos ide
ais e de romper com laços desgas
tados.ALua escorpiana pedemais
discrição com as questões afetivas.
Este é um momento de maior re

collúmento, sutileza e erotismo e

intimidade: aproveite. Cor: vinho.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Jogue suas energias no traba
fuo! É hora de aprofundar seus

conhecimentos e mostrar interes
se pelo que faz. O dia pede cautela
com a concorrência. ALua traz in
tensidade às suas emoções, favo
recendo o relacionamento com a

pessoa amada. Cor: verde-escuro.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Profissões que estejam ligadas
ao público feminino contam com

boas energias neste dia. Talvez
você sinta a necessidade de aper
feiçoar alguns conhecimentos.
Um romance com colega de traba
lho recebe o estímulo das estrelas .

Siga em frente! Cor: pink.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

É tempo de traçar prioridades
em sua vida e o trabalho de rotina
deve estar na lista:Não conte com
a sorte, tudo o que conseguir será
por sua dedicação. A Lua ingressa
na Casa da Fé, trazendoa chance

.

de reverter um problema na área
afetiva. Cor: vermelho,
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AtelierFo�ográfico
Piazera

Fundado em 1950, o Atelier Fotográfico de
Ângelo Piazera chamava a atenção pela placa
instalada sobre sua loja, na Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca. Como representante ex-.

clusivo dos produtos da "KQdaK", o anúncio era
iluminado: Para o ano de 1959 isso era uma no

vidade. O fotógrafo Ângelo Piazera foi o respon
sável pelas fotos da cidade publicadas no jornal
.0 Correio do Povo. Ele também 'era muito pro-

, curado por pessoas que desejavam fotografias
pintadas. Ele era ummestre nesse serviço e ensi
nava essa arte aos seus descendentes esta arte. O
fotógrafo era muito requisitado nos municípios
vizinhos e possuía' amplo estoque de produtos
para fotógrafos amadores ou profissionais.

ACERVO ARQUIVO HIST6RlCO/ACERVO f<AM{LlA PIAZERA

o fotógrafo Ângel� Piazera

Xeque árabe visita
frigorífico de Jaraguá
o xeque árabeAbdelkader Berkane, membro

do Conselho de Desenvolvimento Econômico
dos Países Islâmicos e do Conselho Comercial
dos PaísesAfro-Árabes esteve emmissão comer
cial no Brasil para aquisição de açúcar refinado,
frango, soja e aviões. No dia 5 de julho de 1982
visitou o Frigorífico Rio da Luz, que exportafran
gos para os países árabes. Como o produto tinha
excelente aceitação naquele mercado, o xeque
veio conhecer as instalações do frigorífico, sendo
na ocasião recebido pela diretoria e conhecendo
o sistema integrado da empresa.

Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para Q:;ontato@beatrizsasse.com.bl:

No sábado passado, o tradicional encontro dos

"Abutres", grupo de professores e ex professores
da Católica. O anfitrião Júlio Cesar da Silva

recepcionou o bando, com uma costela fogo de
chão, em seu Rancho, no Rio da luz. O encontro

elegeu o Prof"Achilles como o "PM" do bando

O casal Pedro de Souza Ortiz e Emídia Alvez Ortiz
celebrou 62 anos de casado, no dia 6 de julho. Os
dez filhos, 21 netos e quatro bisnetos desejam

muitas felicidades, amor, saúde e alegria

A Sra. Maria
G. Francener,

com seus

filhos na

comemoração
de 90 anos,
no dia 7 de

julho, durante
,

grande festa
e celebração,

realizada
na Arweg. '

Parabéns!

SOUZA CRUZ FOTOGRAFIAS/DIVULGAÇÃO

Do Corupá
Buffalos,

Ayme
Kamile Dias
comemorou

aniversário
dia 8 e Jonas
Steinert, dia
14. Parabéns

ao casal!

Micheli e
Alencar
casaram no dia
15 de junho e

agradecem aos

faminares que
contribuíram
para a

realização
desse sonho

FB FOTOGRAFIAS/DIVULGAÇÃO

Emanuelle laurindo
completa o segundo
ano de vida no dia
18. Ela é a alegria das
vidas do papai João
Paulo, da mamãe
Marina e de toda a

família. Manu, que
Deus te abençoe!

Os gêmeos
Augusto e Artur

.completam 2 aninhos
dia 18. Papai Darlei,

mamãe Claudiana e a

mana Bruna desejam
toda felicidade do
mundo para esses

meninos lindos

Bruna Zappeline foi eleita
a 2ª princesa da Festa da
Polenta 2013, em 1° Braço
do Norte Massaranduba. A
festa acontece em agosto

Feliz aniversário para Claudionei
Colpini. Ele completou seus 35

anos no dia 11. Que Deus dê muita
saúde e tellcldades para ele e

toda a sua família. Quem envia os

parabéns são seus familiares
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AG�NCIA BRASlL

Espionagem internacional

Brasil aguarda respostas dosEUA
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASlL-ES1l\DODESANThüID\RINA
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EDITALDE INTIMAÇÃO

ANAAUCEMARTINEUJ PESSOA, TabeliãDesignada

Agência Brasil

O ministro das Rela

ções Exteriores, Antonio

Patriota, reiterou ontem

que aguarda as informa

ções oficiais do governo
dos Estados Unidos sobre
as denúncias de espiona":
gem de cidadãos brasilei
ros, por agências norte

americanas. O chanceler
. disse ainda que considera
"insuficientes" os esclare
cimentos fornecidos até
o momento. Na semana

passada, o governo brasi
leiro pediu explicações ao

Departamento de Estado
norte-americano e à Em-

baixada dos Estados Uni
dos em Brasília.

"Alguns esclarecimen
tos foram fornecidos, nós
consideramos insuficien-

.

tes", disse Patriota, após
reunião com o ministro
das Relações Exteriores
da Nigéria, . Olugbenga
Ayodeji Ashiru. "Não há
nenhum desenvolvimento
adicional em relação aos

.

esclarecimentos que eu

forneci à Comissão de Re

lações Exteriores do Sena
do e da Câmara, quarta
feira passada."

Patriota ressaltou que
os técnicos dos ministé
rios da Justiça, da Defesa,

da Ciência, Tecnologia e

Inovação, .

do Itamaraty,
e do Gabi;nete de Segu
rança Internacional tra

balham na elaboração de

perguntas para a solicita

ção de esclarecimentos.
Com base em dados obti
dos pelo norte-americano
Edward Snowden; que

.

trabalhava para uma pres
tadora de serviços à Agên
cia Nacional de Segurança
(NSA) dos Estados Uni

dos, aos quais teve acesso,
o jornal O Globo publicou
reportagens segundo as

quais há indicações de EsCLARECIMEtfTOS
que cidadãos brasileiros
foram monitorados.

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

•
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- CEP: 89252-500 Cedente: GETGWBAL ENERGYANDTELECOMMUNICA
TION I1DA Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo: GB006115 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 9.963,04 - Data para pagamento: 19/07/2013-Valor total
a pagar R$1O.066,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.963,04 - Juros:
R$ 23,24 Emolumentos: R$ 12,25 • Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 • Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 253016/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En
dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZl - Jaraguá do Sul-SC

.

•
- CEP: 89252-500 Cedente: HSBC BANI< BRASlL S/A - BANCO MUlJIPW
Sacador: GET GWBAL ENERGY.AND rELECOMMUNIOOION I1DA Espé
cie: DMI - N'Titulo: G80022/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.737,12
- Data para pagamento: 19/07/2013- Valor total a pagar R$6.841,88 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 6.737,12 - Juros: R$ 24,70 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência; R$ 20,21

Apontamento: 253020/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En
dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZl - Jaraguá do Sul-Se
- (EP: 89252-500 Cedente: GET GWBALENERGYAND TELECOMMUNICA
TION I1DA Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: G80018/5 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 7.001,84 - Data para pagamento: 19Jp7/2013-Valor total
a pagar R$7.112,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.001,84 • Juros:
R$ 30,34 Emolumentos: R$ 12,25 • Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência:R$ 20,21

Apontamento: 253122/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En
dereço: RUA FRANCISCO PlERMANN 170 - VILA LENZl - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252·500 Cedente: BANCO ABC BRASIL SA Sacador: GET GWBAL
ENERGY AND TELECOMMUNICATION Í1DA Espécie: DMI - N' TItulo,
G80203/3 • Motivo: falta de pagamentoValor: R$I1.703,42 . Data para paga
menta: 19/07/2013-Valortotàl a pagarR$11.810,78 Descrição dos valores: Va
lar do título: R$11.703,42 -Iuros: R$ 27,30 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 253130/2013 Sacado: RDA SlLVA EQUIPAMENTOS ME En
dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
· CEP: 89252·500 Cedente: GETGWBAL ENERGYAND TELECOMMUNICA
TIONI1DA Sacador. - Espécie:.DMI· N" TItulo: G80068/1- Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 9.037,47 • Data para pagamento: 19/07/2013-Valor total
a pagarR$9.153,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.037,47: Juros:
R$ 36,14 Emolumentos: R$12,25· Publicação editai: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 253131/2013 Sacado: R.DA SILVA EQUIPAMENTOS ME. En
dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZl - Jaraguá do Sul-SC

Ministro Patriota quer mais

informações sobre o caso

mentos: R$12,2,5 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$18,45

Apontamento: 252724/2013 Sacado: ELETROMECANICA FOSCOi.oS LIDA

Endereço:RUAERWlNOMENEGaITIIO·jARAGUADOSÚL·CEP: Cedente:
RAPIDO TRANSOPAULO I1DA Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: )27317-
01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 86,31 - Data para pagamento:
19/07/2013- Valor total a pagarR$162,30 Descrição dosvalores: Valordo título:
R$ 86,31 - Juros:.R$ 0,20 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 252729/2013 Sacado: EQlliMOV EQUIPAMENTOS INDUS
TRIAIS E . Endereço: RUAWAI1'ER JANSSEN 17 - CENTRO • Jaraguá do Sul
SC· CEP: 89251-340 Cedente: GUMZ CONTABIlIDADE E CONSUlTORIA
EMPRESA Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 9200156845 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$1.000,00 - Data para pagamento: 19/07/2013·Valor total
a pagar R$1.073,84 Descrição dos valores: Valor do título: Il$ 1.000,00· Juros:
R$ 3,00 Emolumentos: R$ 12,25· Publicação 'edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50· Diligência:.R$1O,79

Apontamento: 25323112013 sacado: EZEQUIEL FEIlZARDO ALVES Endere
ço: RUA JOSETHEODORO RIBEIRO 3476 - Jaraguá do, Sul-SC - CEP: 89258-
730 Cedente: OMNI S/A - CREDrrD,FlNANCIAMENTO E 1NVESTIMENTO
Sacador - Espécie: CRI - N" TItulo: 1.01582.0000002.12 - Motivo: falta de pa
gamentb Valor: R$1.367,83 - Data para pagamento: 19/07/2013- Valor total a
pagar R$1.504,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$ <.367,83 - Juros:
R$ 59,72 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$'
24,50· Diligência: R$16,75

.

Apontamento: 253049/2013 Sacado: FENISIO PIRES JUNIOR Endereço: EX!'
GUMERCINDO DA SlLVA - 555 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC -.CEP:
89252-000 Cedente: MECANICARITMOS C P S I1DAME Sacador. - Espécie:
DMI - N' TItulo: 006085A - Motivo: faltade pagamentoValor: R$I00,OO • Data
para pagamento: 19/07/2013-Valor total a pagarR$170,84Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 100,00 - Juros: R$ 0,20Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 252726/2013 Sacado: FERNANDA CRISTINAVOIlDllNI En
dereço: RUA MIGUEL 5AlAI 122 APTO 104 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-
190 Cedente: DF.SlGN COMERCIO LIDA ME Sacador. - Espécie: DMI - N'
TItulo: 13062013001 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$300,00 • Data para
pagamento: 19/07/2013- Valor total a pagar R$371,54 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$ 0,90 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital; R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

-

Apontamento: 252555/2013 Sacado: JAIMEAN:IDNIO DOS SANTOS Endere
ço: RUA EXP. JOSE RIBEIRO 31 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-850 Cedente:
INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador. - Espécie:
DMI • N' TItulo: 0232445001 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 148,19 -

Data para pagamento: 19/07/2013·Valor total apagarR$225,67 Descrição dos
valores: Valor do título: R$148,19· juros: R$ 0,88 Emolumentos: R$12,25· Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 16,75

Apontamento: 252776/2013 Sacado: JUNIOR ROBERTO FRAGOSO Endere
ço: RUA GUILHERME LESSMANN 100 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-520
Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
Sacador. - Espécie: CT - N'Tltulo: 20017976751 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 9.899,25 - Data para pagamento: 19/07/2013- Valor total a pagar
R$lo.384,40 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.899,25 • Juros: R$
399,26 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10. Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 253074/2013 Sacado: lANCHONETE O lANCHA0 LIDA
M. Endereço: RUA ISIDORO PEDRI . BARRA DO RIO MO • JARAGUA DO
SUL·Se - CEP: 89259-590 Cedente: COM DE PROD AUM SCHUBERr LIDA
Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 2026/2035 - Motivo: falta de pagamento
Valor: l!$ 1.000,00 - Data para pagamento: 19/07/2013· Valor total a pagar
R$1.072,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.000,00 - Juros: R$ 2,33
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$10,79

Apontamento: 252906/2013 Sacado: LCK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
I1DAME Endereço: R BERNARDO DORNBUSCH 611 - laraguã do Sul-Sf -

CEP: 89256-100 Cedente: ARDOSIA CONCRETO I1DA Sacador: - Espécie:
DMI - N' TItulo: GMOO1377 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.842,40
- Data para pagamento: 19/07/2013'Valortotal a pagar R$1.923,71 Descrição
dos valores: Valor do título: R$1.842,40 - Juros: R$ 5,52 Emolumentos:R$12,25
• Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 25?108/2013 Sacado: MARCIa PACHECO Endereço: RUA
JOAO PICOLl.l 57 - JARAGUA DO SUL·SC· CEP: 89251·590 Cedente: FABIO
MOITER KREPES Sacador. - Espécie: DMI • N' TItulo: 0000000004 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$117,00 • Data para pagamento: 19/07/2013-Valor .

total a pagarR$188,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$117,00 - Juros:
R$ 0,54 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 252850/2013 Sacado: PANlF E CONF BOM GOSID I1DA En-

• CEP: 89252-500 Cedente: GET GWBAL ENERGYAND TELECOMMUNICA
TlON I1DA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: G80047/3 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 8.528,05 - Data para pagamento: 19/07/2013-Valortotal
a pagar R$8.642,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.528,05 - Juros:
R$ 34,11 Emolumentos: R$ 12,25 • Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$

• 24,50· Diligência: R$ 20,21

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pa
gar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de
resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e.registrado o protesto
conespondente.A presente publicação se deve ao fato de atsjpessoats) indiéada(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) serrem) desconhecidas sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque nino
guém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em confomtidade
com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 46149 Sacado: CLAUDIO LEME CPF: 105.004.688-93 Endereço: DOMIGO CASAGRAN
DE n' 76, JD DO Sal, 13343-700, Schroeder Cedente: AYMORE CREDrrD, FINANCIAMENTO E
]NVES1lMENTO CNPJ: 07.707.850/0001·10 Número do Título: 20018357651 Espécie: Cédula de Cré
dito BancárioApresentante: PORrAI. DE DOCUMENTOS SA DataVencimento: 23/12/2012 Valor.
5.842,71 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 27,73, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$
22,25

.

Protocolo: 46141 Sacado: DOUGLAS RODRIGUES DOS sANTOs CPF: 087.493.269-61 Endereço:
RUA JOSE DEQUECH n' 186, CENTRO, 89270-000, Guaramirim Cedente: WIZANTONIO MORA
CPF: 390.078.639-91 Número do Título: 01 Espécie: Nota PromissóriaApresentante:WIZANTO·
NIO MORADataVencimento: 07/07/2013 Valor; 950,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Con
dução: R� 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46137 Sacado: MAICON ROCHA ME CNPJ: 14.791.135/0001·27 Endereço: RUAATHA
NASIO ROSA, 462 ·SI.05, 89270-000, GuaramirimCedente: DEITA CABI.ETEL INF REP I1DACNPJ:
00.111.511/0001-80 Número do Título: 00053255/A Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indi
cação Apresentante: ITAUUNIBANCO SADataVencimento: 05/07/2013 Valor. 2.075,92 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46148 Sacado: TIAGO DEALMEIDACPF: 049.257.229·13 Endereço: Rua PLacidoAfon
so Raussis n' 493, Avai, 89270-000, GuaramirimCedente: BANCO SANThNDER (BRASIL) SA CNPJ:

.

90.400.888/0001·42 Número do Título: 1243000004470860168 Espécie: Cédula de Créclito Bancário
Apresentante: PORrAI.DEDOCUMENTOSSADataVencimento: 12/05/2012 Valor. 28.734,58 liqui
dação após a íntímação.Rs tz.zs. Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ Z2,25
Guararnírim, 16 de julho de 2013.

.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO

Nos termos do artigo 15.da Lei 9.492/97, clc o artigo 995 do código de Normas
da eGJ /SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facilitado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecer por esçrito osmotivos da sua recusa, dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:
Apontamento: 253117/2013 Sacado:ANDERSONBUENODA ROCHA Ende
reço: RUABERnIAWEEGE 1170 • Jaraguá do Sul-SC· CEP: 89260-500 Ceden
te: FRITZDISfRIBUIDORADEMATERIAlSELEIRIC Sacador. -. Espécie:DMI
- N'Titulo: 774/AS9 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 261,90 - Data para
pagamento: 19/07/2013- Valor total a pagar R$346,91 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 261,90 - Juros: R$ 2,44 Emolumentos: R$ 12,25 • Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 253051/2013 Sacado:ANTONIADE FATIMAUMA - ME Ende
reço: RUACARLOS HARDT. 686·AGUAVERDE - JARAGUADO SUL·SC· CEP:
89254-560 Cedente: RIO BRANCO EQUIP I1DAME Sacador: - Espécie: DMI
- N' TItulo: 39211-2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 235,00 • Data para
pagamento: 19/07/2013- Valor total a pagar R$315,43 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 235,00 - Juros: R$ 1,25 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$19,33

Apontamento: 252777/2013 Sacado: ANTONIO FEIlZARDO DA SILVA En

dereço: RUA ANfONIO MAXIMIllANO BEBER 92 LOT STO ANTONIO - jA
RAGUA DO SUl. - CEP: . Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOSA Sacador: - Espécie: CT - N'Titulo: 20017040271· Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 19.215,05 - Data para pagamento: 19/07/2013·
Valor total a pagar R$20.390,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$
19.215,05 - Juros: R$ 1.076,04 Emolumentos: R$ 12,25 • Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 39,72
---------------,.--------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 253112/2013 Sacado: BAZAR ClDA I1DA Endereço: RUA
FRANCISCO HRUSCHKA 1610 - JARAGUÁ DO SUL-SC - eEP: 89253·600 Ce
dente: ARTE & CORTETEXTIL [IDA EPP Sacador. - Espécie:DMI - N' TItulo:
15297.6 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 361,51 - Data para pagamento:
19/07/2013-Valor total apagarR$442,77Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 361,51- Juros: R$I,20 Emolumenlos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21
-------------------------�-------------=--------------------------�----------------------
Apontamento: 252774/2013 Sacado: CELSOFONThNA Endereço: RUARIBEI·
RAO GRANDE DO NORTE 100 - Jaraguá do Sul-Sf - CEP: 89266-500 Cedente:
BVFlNANCE!RAS/ACF! Sacador- Espécie:CBI·N'Titulo: 131040126 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 1.127,64 - Data para pagamento: 19/07/2013-
Valor total a pagar R$1.567,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.127,64 - Jhros: R$ 321,75 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 37,60 • Diligência:R$ 44,87

Apontamento: 253257/2013 Sacado: CUBICO INDUSTRIA DE MAQUINAS L

Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO, 1 ANDAR 1890 - JARAGUA ESQ.•-
JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Cedente: WAM DO BRASIL EQUIP
IND I1DA Sacador: - Espécie: DMI . N'Tirulo: 013195/101 • Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 2.904,25 • Data para pagamento: 19/07/2013-Valor total
a pagar R$3.023,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.904,25 - Juros:
R$ 42,59 Emolumentos: R$12,25 • Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50-Diligência:R$16,75

..

Apontamento: 253238/2013 Sacado: DAIANAPEREIRADESOUZA Endereço:
MALDEODORO DA FONSECA, 191, SAlA 4 - CENTRO - TARAGUADO SUl.·

. SC· CEP 89251-701Cedente:MARARUBIABATlSIl\-ME Sacador.- Espécie:
DMI • N' TItulo: 78112 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 227,33 - Data
para pagamento: 19/07/2013·Valor total a pagarR$298,80 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 227,33 - Juros: R$ 0,83Emolumentos:R$12,25· Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 252400/2013 Sacado:ED�N JOSE'RAM4DES Endere
ço: R DRARQUlMEDF.SDAND\S290·V[LALENZ! - JARAGUADO SUL·SC
CE!': 89252·390 Cedente: CONFORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS I1DA
Sacador - Espécie:DMI - N'Titulo: 024052-05 - Motivo: faltadepagamentoVa
lor. R$ 635,78 - Data para pagamento: 19/07/2013"Valor total a pagarR$717,11
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 635,78· juros: R$1,27 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 20,21

Apontamento: 253170/2013 Sacado: EDIFIClO RESIDENCIAl.VASEL EMPRE·
ENDIMENTO IMOBILIARlO LIDA Endereço: RUA FREDERICO CURT AL
BERrVASEl.129 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258·000 Cedente: ARDOSIA
CONCRETO I1DA Sacador: - Espécie: DMI· N'Título' GMOO1550· Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 3.224,20 - Data para pagamento: 19/07/2013-Va
lor total a pagarR$3.310,47Descrição dos valores: Valordo título: R$ 3.224,20·
Juros: R$ 9,67 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$24,50· Diligência: R$16,75

.

Apontamento: 252778/2013 Sacado: EDNALDO SOUZA MUNIZ Endereço:
RUAI.EOPOWOBLESl2781'T 04 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-365 Ceden
te: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Sacador.
- Espécie: CT - N'TItulo: 20018447547 • Motivo: falta de pagamentoValor: R$
9.670,77 • Data para pagamento: 19/07/2013- Valor total a pagar R$10.280,96
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.670,77 - Juros: R$ 531,89 Emolu-

! t I � ,

Apontamento: 253168/2013 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES En·
dereço: PEDRO GONZAGA345 SL02 � JaraguádoSul·SC- CEI1: 89259-320Ce
dente: sauna FERRAMENTAS IMPORll\CAO E EXPORT Sacador. - Espécie:
DMI· N'Titulo: 1:(40104 - Motivó: falta de pagamentqValor. R$ 590,40 - Data
para pagamento: 19/07/2013-Valor total a pagarR$658,12Descrição dos valo
res: Valordo título,R$ 590,40 - Juros: R$ 2,16Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 252849/2013 Sacado: RCM . ME1l\LURGICA LIDA ME En
dereço: R JOlNVIll.E N 4577 SAlA 02 - VILA LALAU • JARAGUA DO SUL·SC
- CEP: 89260-160 Cedente: !RAMA -INSITTIJfO BRASILEIRO DO MEIO AM·
BIENTE Sacador. - Espécie: COA - N' TItulo: 2824101 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 1.371,77 -Data para pagamento: 19/07/2013- Valor total a
pagar R$1.449,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.371,77 - Juros:
R$ 0,00 Emolumentos: R$ 12,25 • Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 25314112013 Sacado: REPOARTE IND COM MOVEIS TORNE
ADOS L Endereço: RANGELORUBINI 15· JARAGUADOSUL· CEP: Cedente:
SUL CORTE IMPOR1l\DORA DE FERRAMENTAS I1DA Sacadon- Espécie:
DMI - N' TItulo: 0036783/01 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 255,64 •

Data para pagamento: 19/07/2013-Valor total a pagarR$338,80 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 255,64 - Juros: R$ 0,59 Emqlumentos: R$ 12,25 • Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,;;0- Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 253044/2013 Sacado: RICARDO KUSIER Endereço: AY.PREE
WALDEMAR GRUBBA, 4083 FUNDOS· jARAGUADO SUL - CEP: Cedente:
CUTElARIA IRAI I1DA Sacador - Espécie:DMI - N' TItulo: 522 - Motivo: falta
de pagamentoValor:R$110,00 - Data para pagamento: 19/07/2013·Valor total
a pagar R$187,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 110,00 • Juros: R$
0,33 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$17,83

Apontamento: 252794/2013 Sacado: RUTHGEFUNIPADlLHA Endereço:RIJA
HERMENEGILDOTRENTlNO74 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-827Ceden
te: AYMORE CREDrrD FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Sacador.
- Espécie: CBI . N' TItulo: 241190533 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
18.323,74 - Data para pagamento: 19/07/2013-Valor total a pagarR$19.446,13
Descrição dos valores: Valordo título: R$I8.323,74· Juros: R$1.032,23 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$30,31

Apontamento: 252439/2013 Sacado: SUEU DA SILVAMAIRElRO Endereço:
RUA BRUNO KITZ BERGER 145 • Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: VALDIR
ROGALEWSKI Sacador - Espécie: CH • N'Titulo: 900019 4 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$I.000,00 - Data para pagamento: 19/07/2013·Valor total
a pagar R$1.164,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.000,00 - Juros:
R$ 85,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50· Diligência: R$_l9,33

Apontamento: 253178/2013 Sacado: VALDETE HIIl.ESHEIM ME Endereço
RUAONEUAHORST - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: AMERICANAORA
NTIDSDOBRASIL I1DA Sacador. • Espécie:DMI - N'Titulo: 5779 02 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$1.525,00 - Data parapagamento: 19/07/2013-Va,
lar total a pagarR$1.609,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.525,00-

· Juros: R$4,06 Emofumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 252775/2013 Sacado: VlLSON GOMES FERREIRA Endereço:
RUAEUGENIO BERrOWI 314· Jaraguá do Sul-SC· CEP: 89254-050 Cedente:
BVFlNANCE!RAS/ACF! Sacador. - Espécie: CRI· N'Titulo: 251001649- Moti
vo: falta de pagamentoValor. R$ 2.414,61 - Data para pagamento: 19/07/2013-
Valor total a pagar R$3.386,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.414,61- Juros: R$ 892,60Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 252770/2013 Sacado:WANDERLEI KIITZKE Endereço: RUA
BAHIA 170AP 301 - Jaraguá do Sul-SC_- CEP: 89253·140 Cedente: AYMORE
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOSA Sacador: - Espécie: CT
• N' TItulo: 20016345145 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 18.474,16 -

Data para pagamento: 19/07/2013-Valor total a pagarR$19.633,76 Descrição
dos valores: Valor do título: R$18.474,16 - Juros: R$1.083,81 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
15,94

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do POVÓ: na data de 16/07/2013. Jaraguádo Sul (SC), 16 de julho de
2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
· Total de títulos publicados: 40
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Confecções
Como se trata de um setor no qual a automa

ção não consegue avançar muito e existe uma

grande competição, o gasto de mão-de-obra tem

impacto significativo sobre os custos. Uma das
saídas possíveis é o aperfeiçoamento dos sistemas
para que seja possível melhorar neste aspecto,
que é o alto volume de perdas de matéria-prima
ao longo do processo. Sem dúvida, o setor de con
fecções de nossa região precisa se preocuparmui
to com a eficiência no processo para poder - pelo
menos parcialmente - fazer frente ,aos baixos cus
tos dos produtos importados. Um grande desafio,

• LUNELLI
A Lunelli InstalaçÕes Elétricas completa
hoje 27 anos de atividades. A empresa
aproveita também para celebrar o grande
número de projetos realizados no período.

JaraguáTec
Com 17 empresas residentes, a incubadora

JaraguáTec -localizada junto à Católica de Santa
Catarina - necessita investimentos para sua ex�

pansão. Existe apromessa de apoioda Prefeitura,
tanto para o encaminhamento de projetos junto
aos órgãos federais, como para contrapartida..
Com a implantação do Distrito de Inovação, a de
manda por espaço na incubadora deverá dar um
novo salto.

Lourival Karsten
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Produto Interno Bruto
Já comentamos diversas vezes

neste espaço que o desempe
nho da economia brasileira está
muito aquém do esperado pelo
governo. Os' resultados apurados
pelo IBGE e divulgados pelo Banco
Central mostram um recuo de 1,4%
e� maio na comparação com abril.
Estamos nos encaminhando para

um novo "pibinho" no ano, O cená
rio ainda está longe de uma melho-

.

rias. O governo tem' dado mostras

de que está agindo muito mais na

base do improviso do que através
de um' planejamento consistente.

A pressão das ruas também está

provocando uma reação "populista",
que consiste em aumentar os gastos
públicos. Isso alimenta a inflação, que
terá de ser combatida com aumento

nos juros e vai derrubar ainda mais o

consumo. Um círculo pernicioso ..

DNULGAÇÃO
--�----------------

Cadeirinhas
Prestigiadas empresas do mercado de cadeiras de retenção para crian

ças viram seu nome cair no descrédito com a necessidade de realizar recall
de seus produtos. Tudo por causa do fecho do cinto importado, que estava
com defeito. ATutti Baby, deMassaranduba, injeta os fechos na Plásticos

Zanotti, do mesmo grupo, e por isto tem controle absoluto da qualidade .

Seus produtos são aprovados em testes de laboratórios, como também na

prática. A empresa Inonitora os acidentes em que seus produtos estavam
sendo utilizados e já garantiram a integridade física de muitas crianças,
com desempenhomelhor que o previsto.

c;
cr
u

. GILMAR DE OLIVEIRA
Psicólogo

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

8,5% 10.JULHO.2013

0,000% 15.JULHO.2013

1.289,50 JULHO.2013

+2,65% 15.JULHO.2013

+0,21% 15.JULHO.2013
PETR4 15,54 +0,71%
VALE5 27,36 +1,11%
BVMF3 12,72 +0,55%

0,5000 16.JULHO.2013

+0,02% US$110,110
0,00% US$1285,100

COMPRA VENDA VAR.

2,2236 2,2243 -1,88%
2,1900 2,3300 +0,43%
Ú978 2,9000 ,.2,15%
3,3495 3,3526 -2,17%

TR

CUBo

BOVESPA
NASDAQ

AÇÕES

POUPANÇA
COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT

OURO

CÂMBIO
DÓLAR COM.

DÓLAR TUR.

EURO
LIBRA

Gás natural
As distribuidoras' de gás de

Santa Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul reuniram-se com a

Transportadora Brasileira do Ga- .

soduto Bolívia-Brasil everificaram
um resultado nada animador. A
empresa de transporte estima que.
terá de realizar investimentos de
R$ 700 milhões ao longo de cinco

. anos pata ampliar a oferta. Ainda
assim atenderá apenas parte da
demanda projetada para 2030. No
entanto, o grande problema não
são os investimentos em gasodu
tos, mas a disponibilização de gás
para ser transportado.

Fràngomais caio
No primeiro semestre do ano,

as exportações de frango. alcança
ram US$ 4,1 bilhões. Um novo re

corde. O volume, no entanto, caiu
5% na comparação com 2012, mas,
em valor, foi '7% maior. Conside
rando apenas o mês de junho, o

crescimento somou 14,5% para um
volume ligeiramente menor.

Meio ambiente
No próximo dia 24 de julho

acontece em Joinville a Conferên
cia Regional do Meio Ambiente.
por causa disso os sete municípios
da Amvali realizaram a reunião

preparatória, que teve como desta
que a questão dos resíduos sólidos,

Contabilidade
��
(llIU,1m1i,tIlllI2IlP

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Oesde 1978
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Brasil apresenta retração
das exportações no mês

No período de janeiro a julho
do ano passado, a balança comer
cial teve um desempenhomelhor,
com superávit de US$ 7,68 bi
lhões. O déficit este ano, no en

tanto, é influenciado pelo registro
em atraso de US$ 4,5 bilhões' de
importações da Petrobras. As

operações ocorreram em 2012,
mas só foram incorporadas ao

A pós um. superávit pequeno saldo comercial referente ao perí
.t1..na primeira semana de ju- odo de janeiro amaio.
lho, de US$ 198 milhões, a ba- O déficit semanal foi resulta
lança comercial apresentou dé- do de exportações de PS$ 4,240
ficit na segunda semana do mês. bilhões e compras no exterior

O resultado, que expressa a no valor de US$ 4,859 bilhões.
diferença entre as vendas ex- . Na segunda semana de julho,
temas e as importações, ficou. as exportações caíram 11,6%
negativo em US$ 619 milhões. em relação à primeira semana

No mês, a balança acumula défi- pelo critério da média diária.
cit de US$ 421 milhões, e no ano, Na análise mensal, que compara
de US$ 3,513 bilhões. As infor- as duas primeiras semanas de ju
mações foram divulgadas ontem lho de 2013 com igual período de
pelo Ministério do Desenvolvi- 2012,. também houve retração de
mento e Comércio Exterior. 54,% nas vendas externas.

SALDO O resultado
da diferença entre as

vendas externas e

as importações
ficou negativo em

US$ 619 milhões

Agência Brasil

DNULGAÇÃO

CAUSÁ O déficit semanal foi r.esultado de exportações de
US$ 4,240 btlhões e compras no valor de US$ 4,859 blllhões

Restituição
Receita libera
o segundo lote
A Receita Federal libera on

tem o segundo lote das resti
tuições

-

do Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF). Os con

tribuintes que têm direito ao

dinheiro podem resgatar o valor
nas redes bancárias indicadas.
Neste lote, os valores foram cor-

.

rigidos em 2,21%.
Com esta liberação, sobe para

R$ 4,03 bilhões o valor total pago
até agora pelo Fisco. O número
de contribuintes incluídos nos

dois lotes chega a 2',9 milhões.
Ao todo' estão previstos sete lo
tes regulares, sendo o último em

dezembro, O calendário de resti
tuição está no Ato Declaratório 3
da Receita Federal, publicado no

Diário Oficial da União.
O contribuinte que não rece

beu a restituição deve procurar
o extrato no site da Receita para
verificar se caiu na malha fina ou

se a declaração está na base de
dados esperando a liberação.

Caso o valor não seja credi
tado, o contribuinte poderá pro
curar pessoalmente qualquer
agência do Banco do Brasil ou
telefonar para 0800-729-0001.

Power Imports
Btumenau • Bal. Camboriú • Jaraguâ do Sul

Joinville • Florianópolis' São José'Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia CeratD recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veíOJlos médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study daj.O.Power. O estudo foi baseado emmais de 6500 respostas de proprietírias que avaliaram 52 modelos de veiculas de passeio no Brasil. Os fesultados do estudo são baseados em experiéncias e percepçõesde dientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012, Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site

WWWjdpowerdobraSil.comFonte:J.o.PowerandAsSOCiates.MaiSAltaSatisfaçãoR,esp.eiteos I·,"mites de v.elOCI'da ....I
.• ·e..

Geral do Oiente para fabricantes ele veículos de passeio. Declaração de Consumo de Combustível em confoonidade com a Portaria Impetro n" 010/2012. • �
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Vítimas de acidente
estão hospitalizadas
cum�DOS Entre os feridos na colisão envolvendo quatro
veículos no sábado à noite, em Guaramirim, está uma.criança

Débora Remor

A pontadopelaPolícia Ro
.l"\doviária Federal como
o culpado por urn acidente
que deixou nove pessoas
feridas, no final da tarde de
sábado na BR-280, em Gua

ramirim,o motorista de urn
Toyota Bandeirantes per
manece internado no Hos

pital São José. O homem de
68 anos realizou o teste do
bafômetro, que resultou em
0,40 mg/L, configurando
crime de trânsito.

Segundo a PRF, a Toyota
colidiu na lateral de Um Pa
lio ao tentar urna ultrapas
sagem, invadiu a pista con

trária e bateu de frente com
urn Zafira. O Palio ficou des-

governado e atingiuurn San:'
dera. O acidente ocorreupor
volta das 18h30, próximo à
entrada do Bairro Corticei
ra, e o trabalho de resgate e

atendimento às vítimas pe
los Bombeiros Voluntários
deGuaramirim e de Jaraguá
do Sul durou cerca de urna

hora e meia.
Omotorista doZafira, de

50 anos, ficou preso às ferra
gens e foi socorrido com sus

peita de traumatismo cra

niano e múltiplas fraturas.
Eleainda está internado no
Hospital São José, assim a

outra passageira do veícu
lo, filha do condutor, de 16

anos, que foi socorrida com

suspeita de perfuração no

intestino.

GISELLE COELHO/PLANTÃO POLICIAL

�'..J�o. Um dos veículos ficou completamente
destr.uído no acidente ocorrido na noite de sábado

Outro ocupante do carro,
urna criança de quatro anos,

.

permanece em estado gra
ve e está internada na UfI
do Hospital e Maternidade
Jaraguá. Havia seis pessoas
no veículo, todas receberam
atendimento médico. Tam
bém foi socorrido, em es

tado potencialmente grave,
o motorista do Palio, de 37
anos. A condutora do San

dero; de 35 anos, teve feri
mentos leves.

Omrosc�
Além do motorista do

Toyota Bandeirantes, que
estava embriagado e provo
cou este acidente no sábado
em Ouaramirim, outros seis

condutores foram'flagrados
pelo crime de trânsito e con

duzidos a delegacia durante
o final de semana.Três deles
teriam se envolvido em aci
dentes em Jaraguádo Sul e
Guaramirim.

Um Uno colidiu contra

uma motocicleta, no Bairro

Água Verde, por volta das
14h30 de sábado, e fugiu.
O motociclista e a passagei
ra ficaram feridos e foram
socorridos pelos bombeiros.
O condutor do Uno, de 31'
anos, foi loca1iiado pela Po
líciaMilitar em urna rua pró
xima ao acidente e apresen
tava sinais de embriaguez.

Ainda no sábado, por
volta das 17h30, urn Gol e

UIÍl Corsa bateram na Ave
nida Waldemar Grubba. De
acordo com a PM, omotoris
ta do Gol se negou a fazer o
bafômetro e foi detido.

COM01EJUA
$100'0 ACID-emE

1- Toyota
Bandeirantes

seguia na BR·
280 em direção a

Guaramirim e teria
tentado ultrapassar
o Palio e colidiu na

lateral desse veículo,

2 - O Palio ficou

desgovernado e

atingiu um Sandero ..

3 - Desgovernado, o
Toyota Bandeirantes
invadiu a pista
contrária e bateu

de frente com

um Zafira.

*Com informações da PRF

Homens são detidos por agressão em Jaraguá do Sul
Três mulheres ligaram

para a Polícia Militar para
denunciar os esposos por
violência doméstica, entre

a madrugada de sábado e

a tarde de domingo. Todos
foram encaminhados a De- .

legacia de Polícia. Um ho
mem de 25 anos foi detido

na Rua João Planincheck,
na Nova Brasília, por vol
ta das 5h30, depois que a

companheira, de 18· anos,
disse ter sido agredida por
socos e chutes quando che
gou em casa. Segundo a PM,
o suspeito estava dormindo
quando foi- abordado .'

.' Outro acusado, mora

dor do Bairro Ano Bom, em .

Corupá, teria expulsado de
casa a esposa e os três filhos
do casal, na' noite de sába
do, depois de um. desen
tendimento. Ele foi detido

.

e levado para a Delegacia.
Também recebeu voz e pri-

são urn homem de 25 anos,
que teria agredido a esposa
na Rua Paulina Demathe
Piccoli, no São Luis, em Ja

raguá do Sul, na tarde de do
mingo. A vítima, de 22.anos,
apresentava hematomas na

face e registrou a queixa por
violência doméstica.

TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2013
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Mulher fica ferida em colisão

Permanece em obser
vação no Pronto Socorro
do Hospital São José a

motorista de um Uno que
colidiu contra um Kadet
e depois se chocou contra

uma árvore, na manhã de
. ontem, na Vila Lalau, em
Jaraguá do Sul. A mulher,
de 61 anos, estava presa
às ferragens e sem o cinto

de segurança quando foi
socorrida pelos Bombeiros
Voluntários, por volta das
8h30, na esquina entre as

.

ruas Ernesto Lessmann
-

e Professor Heinrich Ge-
ffert. Ela apresentava sus

peita de traumatismo era

niano leve e fraturas nos

dois braços. O condutor do
outro veículo não se feriu.

LUCAS MACHADO/PLANTÃO POLICIAL

Acidente envolvendo um Uno-e um KadettJ

.
aconteceu no bairro Vila Lalau, ontem, em Jaraguá

Gnarámlrim
Comerciante sofre assalto.

Uma mulher, de 49
anos, teria sido assaltada
por três homens durante a

madrugada de ontem- em

Guaramirim. Ela é proprie
tária de um bar; no Bairro

Poço Grande, e mora na
, casa ao lado. A vítima con

tou a Polícia Militar que foi

surpreendida por volta das
4h30, pelo trio que já se

encontrava no quarto onde
ela dormia. Eles teciam exi

gido dinheiro e fugido logo
em seguida. A PM esteve
'no .local e não encontrou

sinais de arrombamento.
Ninguém foi detido.

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

Municípios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
-

OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN
EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA 'MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edi
tai, que RUDI BUTTENDORFF, CI n° 817.747-3-SESP/SC, CPF
n0436,,423.499-00 e sua esposa ROVENA BUTTENDORFF, CI n°
1.351.226-9-SESP/SC, CPF n° 436.427.569-72, brasileiros; aposen
tados, casados pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigên
cia da lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Irineu Franzen
n° 881, Tifa Martins, nesta cidade; requereram com base no art. 18
da lei 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na
Rua 633-lrineu Franzner e Rua 1256-Das Palmeiras, bairro Tifa Mar
tins, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado,
aprovado pelo Muncípio de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão n°
116/2012, expedida em 11/05/2012 e revalidada em 18/01/2013, Proc.
n° 643/2013, 'assinando como responsável técnico, o .engenheiro
agrônomo Ronald Marcial Kruqer, CREA n° 34158-6, ART n° 4314142-

.

2. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área.total de
3.782,00m2, sendo constituído de 3 (três) parcelas, sistema viário e

remanescente.
O prazo de impugnação' por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados

"' da data da última publicação do presente edital, e deveráser apresen
tada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço
da Serventia: Rua 16-Bar�o do Rio Branco, n° 414, centro, Jaraguá
do Sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL�SC),
24 de Junho de 2013. I

. AOFICIALA
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CONSULTÓRIO VETERINÁRIO'
E B�NHO E TOSA

3370-1451

CRMVSC-112�

CONSULTAS
VACINAS
BANHO E TOSA
BUSCA E EmEGA
ACESSÓRIOS PARA SEU PET
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Dermatite
. por·

lambedura
Também chamada de Dermatite Psicogênica, essa é unia doença que acomete cães

e gatos. Consiste em lesões na pele· que são provocadas pela lambedura constante do
animal naquela região, causando feridas que são difíceis de tratar.

Conforme os anos passam, a rotina das pessoas de maneira geral fica mais intensa
e os animais domésticos acabam passando boa parte do tempo sozinhos e

,
A chegada

de uma criança nova em casa, um ambiente desconhecido ou a: negligência dos donos.
• desencadeiam a mesma sensação em alguns animais: tédio, estresse, depressão.

.

Assim como nós, os cães também resolvem procurar o que fazer nesses momentos e

acabam desenvolvendo a mania de lamber uma determinada parte do corpo, normalmente
as patas. Ou seja, são lesões auto-induzidas - provocadas pelos próprios animais.
Os sintomas observados são:
• Lambedura constante e excessiva em mesme local (muitas vezes além de Iam ber o pêlo,
o animal também o mastiga);
• Falha no pelo em uma determinada região;
• Formação de lesão que geralmente apresenta-se circular, devido à alta contaminação
da boca dos animais.

Estas lesões podem agravar-se, resultando em infecções secundárias com pus.
Outros sintomas também ··correlacionados são: o emagrecimento sem causa aparente,
a irritabilidade e mudanças nos hábitos de higiene, no caso de gatos. Estes sintomas são
correlacionados porque fazem parte do quadro de estresse e depressão.

A· primeira medida para que o tratamento seja bem-sucedido é a correção do fator
desencadeante da doença. Não adianta tratar a pele do cão se o cenário continua. o

.............................................................................................

. .

EXPEDIENTE
Meu Pet! é uma publicação do jornal O Correio do Poiro. .

Programação visual: Bianca Cristina Deretti Bublitz I bianca@ocorreiodopovo.com.br I Fotos: Divulgação
Contato comercial: 47 2106-1919 I Visite: www.ocponline.com.br

mesmo e ele continua estressado e. deprimido. Porém muitas vezes é difícil encontrar a
causa primária e para que isso aconteça é preciso que o dono do animal relate todos os

detalhes da vida do animal para o veterinário no ato da consulta.
.

Nos casos em que a contaminação das lesões for muito grave (dermatite úmida
aguda), recomenda-se associar ao tratamento tópico, um antibiótico via oral. Tais
orientações deverão ser prescritas pelo médico veterinário de sua confiança.

É importante que durante o tratamento o animal seja mantido com colar cervical,
.

para evitar recontaminação das lesões, pois durante a administração dos remédios ele
ainda estará sob influência do distúrbio e continuará lambendo a região.

Como todos os distúrbios comportamentais, as dermatites psicogênicas tem difícil
tratamento e podem se tornar recorrentes. Como a· causa. muitas vezes deve-se
ao atual tipo de vida dos donos, não existe uma forma de prevenir se o animal irá
desenvolver o distúrbio. O que se aconselha são passeios constantes, deixar sempre
disponíveis brinquedos para que os animais se distraiam quando estiverem sozinhos,
e dar o máximo de atenção possível a eles.

Ora. Daniela Brecht
Médica Veterinária I ESp'ecialista em Dermatologia Veterinária

y Amizade
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Qual a causa da
doença periodontal?

A doença periodontal tem seu início com o acúmulo
de placa bacteriana, que é uma película que se adere
a superfície dentária. Com o passar do tempo, ela se

mineraliza, formando os cálculos dentários (tártaro). .

A primeira reação da cavidade "oral é a gengivite (in
flamação da gengiva), que quandocrônlca, pode passar
para uma periodontite (destruição do suporte dentário),
levando a perda dos dentes.

'Raspagem e Polimento -

Profilaxia Periodontal
Ouando a película aderida mineraliza, forma-se o

tártaro (cálculo dentário), que já não pode ser removido'

apenas com simples escovação.
'

A ação mecânica das cérdas da escova não são sufi
ciente para sua remoção, e então, é necessáriorecorrer
ao Dentista Veterinário para realizar uma raspagem, se
guida de polimento dentário.

A raspagem dentária é realizada com çuretas ou ul
trassom e deve ser feita de maneira cuidadosa e deta
lhada. É importante que o especialista realize, também,
a raspagem do sulco gengival (embaixo da gengiva),
pois é aí que está o tártaro mais nocivo. .

Feita a raspagem, o próximo passo é o polimento
dentário, com uma escova especial acoplada a uma ca

neta de baixa-rotação. É importante realizar o polimen-

to por uma simples razão: durante a raspagem, existe a

formação de pequenas ranhuras na superfície dentária, e
o polimento tem o objetivo de alisar estas ranhuras.

Este tratamento é denominado Profilaxia Periodon
. tal, ou seja, o paciente apresenta apenas tártaro e gen
givite, mas não tem dentes com doença periodontal.

Quando apresenta a doença' periodontal (retração
da gengiva, dentes com mobilidade, perda óssea), o

tratamento é denominado Tratamento Periodontal.

Saúde geral comprometida'
Quando se instala a periodontite, as bactérias con

seguem cair na circulação sanguínea, procu.rando novos
sítios para poder se instalar.

.

Órgãos como coração, rins e fígado são atingidos
por estas bactérias. O mesmo pode acontecer nas arti

culações, levando ao .sofrimento total do paciente.
Em casos de Doença Periodontal, cães e gatos tem

sua vida encurtada pela deterioração sistêmica, e aca

bam vivendo menos de que viveriam se tivessem cuida-
, dos odontológicos. ,

Para que ele tenha uma vida saudável e longa, voc,ê
deve procurar um especialista em odontologia veteriná
ria que possa realizar a avaliação, planejar o tratamento
e ,iniciar a prevenção ..

Fonte: M,V Esp, Phd. Marco Antonio Leon-Roman

Oferece:
Eletrocardiograma, Consultas, Vacinas,'

Comportamento, Internação, Pet Shop, Estética,
Acupuntura, Odontologia e Halo-Xooontolóuíco.

.
Especializada 'em:

Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia Geral,
Cirurg-ia Oncológica, Cirurgia Oftalmológica,

,

'Eletro Cirurg,ia, 'Anestesia lnalatórta

Trabalhamos com hora marcada.
Ligue e agende seu Horário.

3372-2614 I 91'17-4533

111111111111 Iii' ljl'

R. Bernardo Dornbusch, 2181 _ Vila Lalau'- Jaraguá do Sul-- se
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Confira dicas para escolhet a raça
que melhor combina com você

Vai adotar um CACHORRO?
É importante ter disposição para cuidar do animal,

mesmo quando ele já está com idade. É preciso lembrar
que um animal de estimação vive de 15 a 20 anos e

quando estiver idoso vai precisar de mais cuidados. O
dono tem de estar disposto a cuidar dele mesmo quan
do precisar de remédios, consultas veterinárias e acom

panhamento frequente.

Muitos cães e gatos precisam ser adotados por um
lar com donos que dêem carin_ho e todos os cuidados
essenciais para O seu bem-estar. Adotar um cachorro,
seja vira-lata ou de raça, exige responsabilidade e co

nhecimento, afinal, escolher à raça que mais combina
com você, só mesmo pesquisando.

A primeira dica para quem está em busca de um

cachorro é observar como é a sua própria personalidade
e estilo de vida. A partir disso, perguntar ao canil, ONG
ou entidade de proteção animal, qual cão é mais dócil,
tranquilo e se convive bem com crianças, assim como

com outros animais. Vale questionar se o animal Iate
muito ou não e se o tamanho do cachorro é compatível
com a casa ou apartamento do dono.

Quem mora em apartamento deve ter mais. cuidado
na hora de escolher a raça do cachorro. Bulldog francês,
Chihuahua, Jack Russell Terrier, Lhasa Apso, Poodle Toy,
Spitz, West Higbland Terrier, Yorkshire Terrier, Bulldog
Inglês, shih tzu, Schnauzer, Golden. Retriever e Pastor
Shetland são as mais indicadas para apartamento. Já

para casas, qualquer raça de pequeno, médio e grande
porte podem ser escolhidas.

Observar o temperamento do cachorro antes de
adotá-lo pode ser uma boa tarefa, porém, não será

isso que definirá o comportamento do cão no futuro.
Qualquer raça pode ser calma e tranquila, o compor
tamento do dono é que irá influenciar se o animal será
ansioso, calmo ou agitado. Cada cão, seja de raça ou

vira-lata, tem suas particularidades. Qualquer animal
exige cuidados.

De filhote a idoso
Comportamento ...Do dóno!

Todos os filhotes são fofos e é fácil gostar deles
quando são ainda bebês, mas muitos donos insistem
em abandona-los depois da adoção. O motivo princi
pal, é o trabalho que representam para os donos. Por
isso, antes de adotar qualquer animal, o dono precisa
ter consciência e pensar no futuro, pois animal, cres
ce e passa a ter novas necessidades e custos. Comprar
ou adotar um cão é um ato de responsabilidade! Mui
tos cães são abandonados quando os donos desco
brem que eles dão mais trabalho do que imaginaram
a princípio. É preciso estar consciente que um cachorro
significa mais um membro na família. Eles demandam
trabalhoe novas despesas, porém, se ganha um novo

cornpanherro e um amigo fiel.

Depois que o cachorro já se tornou um membro da
família, é hora de se preocupar com à educação do ani
maI. O dono também deve se atentar que o seu com

portamento pode influenciar o modo como o cachorro
lida com as situações.

O proprietário deve ser um humano capaz de liderar
uma matilha, tornando o seu cão obediente e subme- .

tido. Para repreender o animal deve-se utilizar princi
palrnente o .olhar e o tom 'de voz, pois gritos e surras
não adiantam para adestrá-lo e só servem para o tornar
inseguro e medroso. Portanto, submissão e agressivida
de são comportamentos que o dono de um cão nunca

deve apresentar.

Em nosso centro estético você encontra:
• Serviço de táxi � tosa de raça' penteados. tosa bebê

• banho e tosa higiênica' tintura e mechas
• hidratação profunda' tosa tesoura' banho seco

,

• cauterização de pelos > banho e tosa em gatos. massoterapia
.

Tudo com hora marcada.

R. Governador Jorge Lacerda, 46 - Centro I (47) 3372-0050
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Cuidados com seu
animal de estimacão

�
Você sabia que além de abrigo e alimentação, seu animalzinho - seja ele cão ou gato - também têm
necessidades com cuidados diários como pele, pelo e ouvidos?
Todos os animais de estimação necessitam de um cuidado especial, não somente pela higiene e

aparência, mas também para evitar possíveis problemas.que muitas Vezes passam desapercebidos ao
olhar, do proprietário. Por isso é importante que o banho seja realizado em centros de estética, pois
os profissionais estão muito próximos do animal durante o banho/tosa e podem perceber variaçõe.s na

pele, pelos, ouvido e até 1)0 comportamento. Aí vão algumas dicas de cuidados para a proteção do seu amigo:
- Ouvido: Se você sentir algum odor, inchaço ou perceber que seu amiguinho está.incomodado, procure um

veterinário, pois seu amigo pode estar com infecção, que causa dor e coceira.
- Pele e Pelagem: É importante ficar atento para a formação de nós, pois esses

podem causar problemas na pele, irritações e coceiras. que deixam o animal
incomodado e estressado. A escovação diária é muito importante, pois ajuda a evitar
a formação de nós, além de retirar os pelos mortos e deixar seu amigo sempre
bonito!!
'.

Se você não consegue levar seu animal periodicamente no centro de estética,
pode-se manter a tosa tesoura no seu amiguinho, o que facilita a escovação
evitando a formação de nós,
É necessário também controlar parasitas como pulgas e carrapatos, que
também causam coceiras e irritações e até algumas doenças.
Todas estas dicas valem tanto para cães quanto para gatos, pois
eles também necessitam destes cuidados especiais, seja de

pelagem curta ou longa!!
Qualquer dúvida sobre estética e cuidados básicos, entre em

cantata com seu esteticista de confiança e lembre-se: qualquer
alteração que for percebida no seu animal, procure sempre o

médico veterinário!l
'

-"a ....

..J6i';t Serviços oferecidos:

*Atendimento diferenciado, aliado à excelência na prestação dos

serviços de Estética Canina e Felina

*Penteados em cães de pêlos longos para diversos tipos de ocasiões
especiais

<ltI ........I'
*Tosas diferenciadas para os felírios

*Venda de acessórios, roupinhas, caminhas, perfumes, shampoos,
brinquedos, petiscos e rações Nacionais e Importadâs

*Especializada em tosa de raças diferenciadas de cães como West
Terrier, ScottTerrier, Bichon Frisé ..

boutíquepegadasgpgrnail.com
Rua João Picolli, 166 - sala 08 - Centro - Jaraguá do Sul

ti RAÇÕES ESPECfFICAS

• RAÇÕES MEDICÁMENTOSAS

• FARMÁCIA VETERINÁRIA

• BRINQUEDOS

.• VESTUÁRIO

. ti GUIAS E COLEIRAS

• CAMAS E CASAS

• LINHA DE BANHO

473371.0657

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Criancas
�

e filhotes
o convivia com os animais de estimação
pode ser muito enriquecedor para o

desenvolvimento da criança, proporcionando o
desenvolvimento do senso de responsabilidade

e cuidado com o próximo.

o convívio com os animais de es1:'l\ .

pequenos. Os cães podem engolí- -,

mação pode sermuito enriqueçedor -los, oçasionando problemas de'ti

para o desenvolvimento da criança, saúde.
proporcionando o desel1voh/imentCi ..; Não deixe as crianças provoca
dg ·sen.sQ de res.worlsabilidade e cui- sem o cãozinho quando este estiver
dado com o próximo. c;om�nqo, esta .p.titude poderá má
Éntretanto, álgllns tuidados devem . chucar alguém.
ser tomados: - Ensine para as crianças que muitas
-. Não .,deixe .crianças pequenas vezes os cães não €!uerem brintar,e
brincarem sozinhas com os cães fr� i�to deve ser respeitado.
íhotes. - Não deixe que as crianças façam
A 'brincadeira preferida do cão fi: I5rincadeiras agressivas, tais como
Ihote é morder e isso pode .. assustar puxar a orelha .e o rabo, que além
ou machucar a.criança. de maçryucar, podem deixar o.anl,
- Cu'idado com brinquedos muito mal agressivo.

AUaMIA .. OMalbar senrlçe.
Da melbar locall_pu
pelo melhor pre,,111

,',

• Temos planos mensais e semanais.
• Táxi Oog ,

• Segunda e lerça",felra
• Banho promoçional

'I)

Ligue para nós e saiba sobre
nossos planos men$êlU$las,
leva e traz e os descontos em
ração oe produtos�ra �s,

. c:lientes fidelizados...

Higiene

Além disso, acostumando-o com as sessões de higienização, será
fácil incluir na rotina uma verificação de saúde.
Assim, deve-se acostumar desde cedo o filhote a estas atividades;
que consistem basicamente em:
• Dar banho
• Limpar olhos e orelhas
• Escovar os dentes

.:

• Cortar as unhas
,

• E escovar e pentear os pêlos (aproveite tambémpará examinar <?
corpo dele).
Verifique se há caroços estranhos sob a pele, erupções, áreas sem
pêlo, feridas, pele opaca ou escamosa, ou ainda, a presença de pulgas
ou outros parasitas externos).
A periodicidade com que devem ser realizadas varia de acordo com
o tipo de pelagem e outras características do seu cão e �o ambiente
em que ele vive.
Converse com o médico veterinário de sua confiança, ele lhe
aconselhará sobre a melhor forma de proceder.

Banho:
8$18.00

Banho +Tosa Higiênica:
1$22.00

Banbo +Tosa Completa:
1$30,00

"'Ia:u de leva e ...... _:t.dIIs;a
'o�"Ili ..�Ulídapiiilí!'a�J'iIlilS

��@��[ffi)��
D����

Rua Ervino Menegottl. 1616 - Rau (em frente a entrada da PUC) Fone: 3084-6638 ,

paraisot:allinopet@l1otm.ai!.com ,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Saúde em primeiro lugar

/

-

Ter um animal de estimação é ter um compa
nheiro fiel o tempo todo ao seu lado e, se realizar
os cuidados necessários, esta relação poderá durar
o maior tempo' possível.

Jaraguá do Sul conta com' a Clínica Veteriná
ria Real um verdadeiro hospital que funciona 24
horas por dia. A equipe possui seis veterinários

capacitados para atender seu companheiro a qual
quer hora. Realizamos vacinas e orientações sobre
o melhor manejo do seu pet, caracterizando um

trabalho de prevenção adequado, para que ocorra

o mínimo de doenças possível. Mas se seu amigui
nho adoecer, temos todos os recursos para tentar

chegar a um diagnóstico o mais rápido possível,
. que incluem: aparelho de pressão, aparelho para
análise de ouvido e olho, aparelho de medição de
glicose, RX, eletrocardiograma, ultrassom e eco-

.

cardiografia, sendo estes dois últimos realizados
por profissionais terceirizados e igualmente com

petentes. Oferecemos também ótimo ambiente de

internação, sendo que separamos totalmente ga
tos de cachorros, e isolamos animais corri doenças
infecto contagiosas.

Além disso, realizamos diversas ci.rurgias in
cluindo ortopedia, com cirurgiões capacitados e

materiais devidamente esterilizados e de uso úni
co. Utilizamos aparelho de anestesia inalatória com
monitoramento durante todo procedimento, reali
zada por profissionais anestesistas. Procuramos es
timular a castração, tanto em machos quanto em

I
I

Com uma equipe de Veterinários
especializada em:'
• Ortopedia,
• Cirurgias Gerais,

.

• Uttrassom,
• Eletrocardiograma,
• Raio X,
• Consultas,
• Vacinas e muito mais.

. Venha conhecer o HOSPITAL ETER
_m Is .om leto de nossa re ·�o

RUA MARINA FRUTUO�, 856 • CENTRO
47 3275.6244
'NWW.petshopreal.com.br

fêmeas, com objetivo principal de prevenir doen
ças importantes, como tumores, além de colaborar
com o controle populacional.

Todos os setores são adequadamente divididos
e limpos, pois prezamos muito a higiene, para que
todos fiquem confortáveis, principalmente o ani

mai, evitando assim infecções hospitalares. Todas
as áreas são monitoradas o tempo todo por câme
ras, garantindo assim a segurança do animal e a .

integridade do nosso trabalho, pois temos maior

prazer em mostrar como estamos trabalhando
caso seja solicitado.

,

O nosso diferencial, entre outras coisas, é não
termos banho em tosa e nem hospedagem na clini
ca. Acreditamos que não convém colocar animais
saudáveis que vão tomar banho no mesmo ambien
te que animais possivelmente doentes, afinal, não
vamos no cabeleireiro ou ngs hospedamos dentro
de um hospital, não é 'mesmo? Para isso, temos o

Real Pet Shop localizada há 20 anos na Rua Reinol
do Rau, 380, que oferece de serviço completo de
estética canina e felina realizados por ótimos profis
sionais, uma variedade grande de produtos de qua
lidade para seu pet e consultório veterinário.

A Clínica Real fica localizada na Rua' Marina
Frutuoso, 856. Um ambiente limpo, confortável
e aberto 24 horas para atender da melhor forma
possível seu pet. Venham conhecer e usufruir des
sa estrutura construída corri carinho, amor e muita
dedicação.

IA"·RliO·I
,-

I. 1 ; ; -."�" .: I .

L
" '.
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SEU CAO E GATO MUITO TRANQUILO
JARAGUÁ TEM DUHAN TAMY'S HOSPITAL VETERINÁRIO

crmv nO se 08229.PJ

HOSPITAL VETERINÁRIO DUHAN TAM'y'S
DESDE 2008 com veterinário 24h.
no local para segurança de seus pets.

Porque assim como você,
seu cão e gato

-

merecem o melhor

• Centro médico com 7 médicos veterinários e

plantão 24 hs no local
• Centro Cirúrgico Completo com Monitor

Multiparamétrico, Anestesia Inalatória, Doppler,
Lactimetro, glicosímetro, Raio-x

� Ultrassonografia
• Fluidoterapia
• Urgências e Emergências Clínicas e Cirúrgicas
• Internamento Pós-Operatório
• Internamento de Doencas Infecto-Contagiosas
• Laboratório Clínico
• Ortopedia -

• Dermatofogia
• Estética canina e felina
• Hotel e adestramento

Duhan Taniy's, 20 anos de dedicação -

exclusiva aos cães, e gatos!!!

.

��114
DuhanTamy's

(47) 3274-8944-1 24H (47) 3275-1141
duhan@netuno.com.br

Jaraguá do Sul I São Bento do Sul I Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SantoAntônio, D
ZEC e Ponte avançam

,

VARZEANO Equilíbrio continua sendo a tônica da competição, que registrou
mais um tríplice empate. Desta vez, Chave I teve que ser decidida em sorteio

Lucas Pavin

Mais quatro equipes
garantiram vaga

para a terceira fase do

31 Campeonato Varzeano
de Jaraguá do Sul na tar

de do último sábado (13).
Até aqui a competição
apresenta uma média de'

3,16 gols por partida, com
272 tentos, anotados em

86jogos.
Na Chave I, os classifi

cados foram oPonte Preta/
Barra e DRM Comercial/
Fibras & Fios. As equipes
se enfrentaram na Ponte

Preta, onde empataram
em ° a O. Com o resultado,
de nada adiantou a golea
da do Bazar do Rau sobre
a o CSL/Ziauto/Mercado_
Eduardo/Terra Forte/Ku
chenhaus, por 8 a o. Ba

zar, Ponte e DRM empata
ram em cinco pontos e os

resultados de todos contra
a CSL foram descartados.
O primeiro' critério a ser

considerado foi o' maior
número de vitórias. Como
só houve empates entre as

'

equipes, este acabou não

valendo, assim como o se

gundo, de maior saldo de
, gols entre si. O desempate
veio no terceiro critério, o
de menor número de gols
sofridos entre si. O Bazar,

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

CLASSIFICADO No Rio Molha, equipe do Santo Antônio (preto) aplicou 6 a

-o no,KMK/Garibaldi e carlmbou seu passaporte à terceira fase da competição

do Rau, por ter sofrido

gols nos dois jogos, aca
bou eliminado.

Na Chave K, () ZEC se

juntou ao Atlético AINEC
entre os classificados. No

campo do Botafogo, o

ZEC conseguiu a' vaga ao

empatar com a Transpor
tadoraNiemar/Calhas Ja
raguá, por ° a o. Porém, a
'Classificação foi garantida
graças ao triunfo do Atlé-

tico.rque terminou na pri
meira posição ao vencer
o Vila Nova, por 1 a0, n�
Ponte Preta.

Na Chave L, o último
,qualificado foi o Santo

Antônio/MüConstrutora.
Beneficiado 'pela vitória
da classificada Kiferro por
2 a 1 sobre o Supermer
cado Brandenburg/Du
tra Água, na Vila Lalau,
o Santo Antônio goleou a

KMK/Garibaldi por 6 a o,
no campo do Rio Mollia.
Com o resultado, o atual

campeão Supermercado
Brandenburg acabóu fi-,
cando pelo caminho.

Em jogo isolado e

atrasado da Chave J, a

Tecnópan/ABF/Belmec
venceu a GT Society por
3 a o, no Rio Molha. O

'resultado eliminou o GT,
que cumpre tabela na úl-.

OCP21
www.ocponline.com.br

Na bolinha

Chave I é definida em sorteio
Na tarde de ontem, na

sede da FME, as equipes
da DRM' Comercial/Fi
bra & Fios e Ponte Preta/

.

Barra, .iguais em todos os

critérios de desempate,
tiveram um sorteio para
definir quem passaria em
"primeiro e' segundo lugar
do grupo para a próxima

, fase. Melhor para DRM,
que ganhou na disputa das

bolinhas e garantiu a lide

rança da Chave L Agora, o
time - uma das, surpresas
da competição - tem como

adversários definidos o

Atlético AINEC e o Santo
Antônio, enquanto a Ponte

enfrentará Kiferro e ZEC,
na chave M. Os outros dois
times serão definidos no

último sábado (20), com a

última rodada da Chave J.

CAMPEONATO V RZEANO
Chave I.

Chave J

Chave K

Chave L

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias: E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A% - Aproveitamento.

Últimos Jogos (13/7)

,

campo do Botafogo:
• CSL Ox8 Bazar do Rau - Chave I

,

• Transportadora Niemar OxO ZEC - Chave K

campo da Ponte Preta:
• DRM Comercial OxO Ponte Preta - Chave I
• AUético AINEC lxO Vila Nova - Chave K

campo do Rio Molha:

• GT Society Ox3 Tecnopan - Chave J*
• Santo Antônio 6xO KMK - Chave L

campo da Vila Lalau:
• Supermercado Brandenburg 1x2 Kiferro - Chave L

=jogo em atraso

,ARTEFATOS DE CIMENTO FJ
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INSPIRADO Defesa doT-Rex teve dificuld�des-para segurar o norte-americano payne (#4), do Jaraguá Breakers

ericano brilha na
vitória do Breakers

<'

CASA CHEIA Mais de 2.500 pessoas compareceram ao Estádio
João Marcatto para acompanhar outro um triunfo dos 'Quebradores'

Lucas Pavin

OJaraguá Breakers (Avellj
Madalena) contou com

uma atuação impecável do
seu 'wide receiver' norte

americano Jacob Payne (#4),
para conquistar mais uma

vitória noTorneioTouchdo

wn, o Campeonato Brasilei
ro de FutebolAmericano.

Diante de um público
de 2.528 torcedores no

Estádio João Marcatto,
no sábado (13), os 'Que
bradares' marcaram 19 a

o no T- Rex, de Timbó, no
maior clássico catarinense

do esporte, contabilizando
a segunda vitória em dois
jogos disputados na com

petição. Com o resultado,
a equipe comandada pelo
'head coach' Dennis_Prants
segue na liderança da Con
ferência Bill Walsh e ainda

por cima, sem sofrer' ne

nhumponto.
Assim como todo clás

sico em qualquer esporte,
a partida foi muito dispu
tada. O time jaraguaense
saiu na frente ainda no

primeiro quarto, quan
do o 'quarterback' Julian
Banks (#2) encontrou

Payne próximo da 'end
zone'. Este, apesar de se

chocar com Bernardini (#3),
conseguiu marcar o touchdo
wn. Goelzer (#69) converteu
o ponto-extra, marcando
para o Breakers 7 a o.

No segundo quarto, em
nova jogada entre os norte

americanos Payne e Banks,
o 'quarterback' achou o

'wide receiver' que superou
dois adversários'para rece

ber a bola e 'ampliar o pla
car. Na conversão do ponto
extra, Goelzer desperdiçou,
deixando o placar em 13 a o.

Em tarde inspirada,

Payne fechou o placar na
segunda etapa, onde cos

turou toda a defesa do T
Rex para marcar um 'tou
chdown' de 60 jardas. Na
tentativa de conversão do

ponto-extra, Mota (#16)
tentou uma jogada sur

presa, que foi impugnada
por falta, fechando o pla
carem 19 a o.

"Erramos demais. Erros

pequenos, de falta de aten

çãó, Poderia ter sido bem
mais tranquilo. Depois do

placar feito, controlamos o

jogo", afirmou o 'head co

ach' Prants. Agora, os Bre-
- akers voltam a campo no

dia 3 de agosto, em Caxias
do Sul (RS), contra o Juven
tude Gladiators.

Você, tranquilo.

(47) 3370-0212

Liga Futsal

Reforços serão apresentados
Na expectativa de

chegar ainda mais longe
na atual edição da Liga
Futsal, a Associação Des

portiva Jaraguá (ADJ)
apresenta hoje mais dois

reforços' para a tempo
rada. Um é um velho
conhecido da torcida, o

goleiro Erick, que já teve

duas passagens por Ja

raguá do Sul. 'Outro é o

ala/pivô' Oitomeia - co

nhecido por seus visuais
e comemorações inusita
dos - estava no Interviú,
da Espanha. Eles se inte

gram ao grupo hoje.

CopaDuas Rodas
I<aiapós fica com o título

ratório para 9 Campeo
nato Aberto de Jaraguá
do Sul. Anteriormente,
na disputa pelo terceiro

lugar, a Baumann ficou
com a medalha de bron
ze ao golear a Incorpora
dora KSDM, por 6 a 1.

Em final emocionante
e decidida nos detalhes, a
Kaiapós/Soletex/Global
Pisos venceu a Kiferro

por 5 a 4 e conquistou
o troféu da Copa Duas
Rodas de futsal amador,
que serviu como prepa-

Futsal

Sub-15 avança no Estadual
Comandado por Luis

Dalprá, o futsal sub-is mas
culino de Jaraguá do Sul

precisava de apenas uma vi
tória nos três jogos do fim de
semana para se classificar à
próxima fase do Campeona-

to Catarinense da categoria.
E foi exatamente isso que
aconteceu. A equipe CEJ/
Casa Campeira/FME per
deu para Luís Alves e Join
ville, mas venceu São João
Batista e garantiu a vaga.

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

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

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que JOÃO HEILER,
CI n" 2/R-715.743-SSI-SC, CPF n" 247.205.009-78, brasileiro, viúvo, lavrador, '

residente e domiciliado n'!. Rua CarJos Eggert n" 403, nesta cidade; REQUER
com base no art. 213, inciso II, da Lei n" 6.015/73, com as modificações in
troduzidas pela Lei n" 10.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE AREA do
imóvel consistente em um terreno situado neste município, na JGS 331-Ribeirão
Grande do Norte e na JGS 514-Sem Nome, matriculado sob o n'11.437, ficha
01, livro 2-RG, a ser retificado conforme planta e memorial descritivo arquivados
neste Registro de Imóveis, sendo que', nos termos dos §§ 2' e 3° do menciona-
do dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A SEGUIR
NOMINADOS para, querendo, se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (a
contar da presente publicação): CONFRONTANTES - ALMIRA MELCHIORET
TI, JGS 331-Ribeirão Grande do Norte (CEP) 89.250-000, Jaraguá do Sul-SC;

meira fase da competição, SÉRGIO Luis LAZZARIS, Rua 216-GervásioAmâncio da Costa, n" 52, Centro,

de (CEP) 89.251-535, Jaraguá do Sul-SC; Se for o caso, a manifestação deverá
as ezesseis equipes loram ser feita na forma de impugnação fundamentada, dirigida ao endereço deste
divididas em duas chaves, Reqistro de Imóveis (situado na Rua Barão do Rio Branco n" 414, Centro, na ci-

d
. . dade de Jaraguá do Sul-SC, expediente das 09:00hs às 12:00hs e das 14:00hs

on e Jogam entre SI em
às 18:00hs), advertindo-se desde já que presumir-se-á a anuência do confron-

turno. único. Os quatro tante que não apresentar impugnação no prazo da notificação.

Ih d da g O
JARAGuÁ DO SUL (SC), 08 de Julho de 2013.

me ores e ca rup A OFICIALA

ayançam.111I1I1I11I11I1I11I11II1I1I1I1011Ildlil.l, .... I".1..

Futebol

Rodada de goleadas na Segundoria da Liga Jaraguaense
o Campeonato da Se

gunda Divisão teve sequên
cia no fim de semana, com
os jogos da segunda roda
da. Entre os titulares, o JJ
Bordados e Tupy ficaram
no 1 a 1, a Ponte Preta go-

leou o Atlas por 4 a 1, Gua

rany superou a Tecnopan
por 1 a o, o Avaí derrotou
o Rio Molha por 3 a o, o

Operário venceu o Grê
mio Garibaldi em um jogo
muito equilibrado por 4 a

-,

3, o Flamengo superou o

Rio Cerro por 2 a 1, o Atlé
tico triunfou sobre o Vila
Rau por 6 a 3 e o Vitória/
Galácticos fechou a rodada
com uma vitória por 2 a o

'sobre o Roma. Nesta pri
-. �. :I � I 1Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rodada deixa o
Coritiba no topo
-do Brasileirão
CLÁSSICO Jogando em casa, o alvi-verde paranaense levou a

melhor no clássico contra o Atlético. Flamengo também vence

da zona de rebaixamento e

empurrou o rival, em crise,
para o Z-4. Já em Curitiba,
no Estádio Couto Pereira,
o Coxa derrotou o Furacão

pelo mesmo placar, gol do
talismã Geraldo, recupe
rando a liderança do Bra

sileirão, perdida na rodada
passada para o Botafogo.
No. domingo, o Fogão so

freu um revés por 2 a 1

para o Grêmio, em Porto
,

Alegre, na reestreia do
técnico Renato Gaúcho jo
gando em casa. Único ca

tarinense na competição, o

Criciúma apenas empatou
com o Goiás por o a o, no

Estádio Heriberto Hulse e

"namora" com a zona da

degola. O Tigre está na 16a

colocação da tabela, com
sete' pontos. Outros des

taques foram o Cruzeiro e

o Vitória. Com ótima atu

ação dos jovens Ricardo
Goulart e Vinicius Ribeiro,
a equipe celeste venceu fa
cilmente o Náutico por 3 a

o e ingressou no G-4. Já o
time baiano, bateu o São
Paulo por 3 a 2, na estreia
do técnico Paulo Autuori.

Agência Avante!

A sétima rodada do

r\..campeonat<y Bra

sileiro foi marcada pela
mudança dos times na

posição da tabela. Desta
que para os clássicos entre

Flamengo e Vasco e Coriti
ba contraAtlético-PR. Jo

gando em Brasília, diante
de um público de 60 mil

pessoas, o rubro-negro
carioca dominou a partida,
e venceu os cruzmaltinos

por 1 a o, gol de Paulinho.
Com o resultado, o FIa saiu

AMULETO Geraldo comemora o gol que recolocou o Coritiba na liderança

Santos

Em busca de reforços
Sem sucesso nas negociações com Robi

nho, do Milan, e Kleber, do Grêmio,'o San
tos continua em busca de opções, principal
mente no setor ofensivo. O técnico interino,
Claudinei Oliveira, acredita que a direção
conseguirá trazer novas peças para o grupo,
visando o restante da temporada.

'

PSG

Atacante próximo
o uruguaio Edinson Cavaniesteve em

Paris ontem para finalizar sua transferên
cia ao Paris Saint-Germain. Segundo fontes
francesas, o acordo seria de 84 milhões de
dólares (quase R$ 190 mi), um recorde no,
futebol local. O jogador assinará um contra

to de cinco anos com o PS_G.

E TRAUMATOWGIA se

3370-036613370-1867
()/". ()Q/(lélA. /Vali

Diretor Tecnim Responsável CRM-SC 8535 ROI' 4471

Libertadores

Caldeirão
•

paraguaio
o Atlético Mineiro vai

encontrar na próxima
quarta-feira o Defensores
del Chaco lotado para a fi
nal da o Taça Libertadores,
contra o Olimpia, já que
os 32.212 mil ingressos
foram vendidos, confor
me anunciou o clube pa

raguaio. Os donos ,da casa

devem arrecadar quase
US$ 1,5 milão (R$ 3,39

milhões) com o jogo.

Atletismo

Patrocínio
suspenso
A Adidas informou

que irá suspender o pa
trocínio do corredor nor

te-americano Tyson Gay,
que foi flagrado em exa

me antidoping no último
fim de semana. A fornece
dora de material esporti-

.
yo 'se disse "chocada" com'
.a notícia; e lembrou que a

política da empresa é de
não patrocinar qualquer
atleta envolvidos com

drogas ou doping.

Futebol

Banco
investe

Investindo no futebol,
a Caixa já fechou acordo

para estampar sua marca

em dez clubes brasileiros,
num investimento que

ultrapassou os R$ 100

milhões anuais depois do
acerto com o Vasco. Além

disso, pelo menos outros

sete clubes, incluindo
Bahia e Sport, estão pró
ximos de assinar contrato,

com o banco, que disputa
o mercado com gigantes.

Basquete

Jaraguaerises em ótima fase
Embalado, o basquete

sub-rz masculino de Ja

raguá do Sul venceu mais
duas partidas neste final
de semana e chegou a lide
rança do Campeonato Ca
tarinense da categoria. No
sábado (13), a equipe Uni-

medjFME derrotou São

Bento do Sul, por 78 a 74,
fora de casa. Já no domin

gOÚ4), o time comandado

por Milton Mateus triun-
o

fou sobre a AABJjJoinvil
le, com o placar de 56 a 47,
no Beira Rio.

Botafogo
Lateral Lucas lesionado
o lateral direito Lucas

Marques, do Botafogo, foi
diagnosticado com uma

fratura no tornozelo es

querdo e terá que ser sub-

metido a uma cirurgia. O

comunicado ocorreu on

tem. O tempo de retorno

do jogador ao time ainda
é indeterminado,

.

CAMPEONATO BRASILÉlRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

,P J V E D GP GC SC A%

2° Vitória (+1) '13 7 4 1 2 13 8 '5 62

30'Botafogo (·2) 13 7 4 1 :2 10 7 3 62

4°Cruzeiro (+1) 12 7 3 3 1 15 7 8 57

5° Internacional (+1) 12 7 3 3 1 16 12 4 57

6° Grêmio (+2) 12 7 3 3 1 8, 6 2 57

7° Bahia (+5) '12 8 3 3 2 8 9 -1, 50.

8° Santos (+2) 11 7 3 2 2 10 7 3 52

9° Atlético-MG (+4) 10 7 3 1 3 7 7 O 48

10° Fluminense (-6) 9 7 3 O 4 11 10 1 43

11° Flamengo (+7) 9 7 2 3 2 8 7 1 43

12° Corinthians (-5) 9 7 2 3 2 5 4 1 43

13° Goiás (-1) 9 7 2 3 2 5 9 -4 43

14' São Paulo 8 8 2 2 4 1110 1 33

15° Ponte Preta (+1) 7 7 2 1 4 8 10 -2 33

16° Criciúma (+1) 7 7 2 1 4 8 13 -5 33

li"� '7 1 2 'f'f
18° portugu 7 7 1 7 10 -3 3

19· AtIétic 7 14 -2 2

20' Náutico 4 7 1 1 5 4 14 -10

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

li1der db campeonato
7'RODADA Vitória 3x:2 São Paulo

Grêmio 2 x 1 Botafogo
Coritiba 1 xO Atlétioo-PR
Vasco O x 1 Flamengo
CriciúmaOxOGoiás
Cruzeiro 3 x O Náutico

Classificados para a Ubertadores
Fluminense 2x3lntemadonal

P'R��!ããSé4Qir"'] ��:,,;';"10��:=
Corínthians O x 1AtiétiroMG

'

Lanterna do campeonato

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

.. Coi. Time P J V E D GP ,GC SG A%

L_!i3Igi,H§4�iWJI.:•••·'''Jo''€h'2° Palmeiras (+1) 18 8 6 O 2 16 4 12 75

3' Joinville (-1) 16 8 5 1 2 18 9 9 67

4° Figueirense """.16 ,8 5 1 2,,17, 12 5 67

5° Sport (+1) 15 8 5 O 3 16 12 4 63

6° América-MG (-1) 14 8 4 2 2 15 14 1, 58

7° Paraná Clube 12 8 3 3 2 8 7 1 50

8° Bragantino (+1) 11 8 3 :2 3 8 8 O 46

9° Icasa (-1) 10 8 3 1 4 12 14 -2 42

10° Atlético-GO lO. 8 3 1 4 8 12 ,-4 42

11' São Caetano 10 8 2 4 '2 9 6 3 42

12° Ceará (+5) 10 8 2 4 2 10 8 2 42

13' Paysandu (-1) 9 8 2 3 3 12 12 o. 38

14° Avaí(-l) 9 8 2 3 3 11 13 -2 38

15° Boa (-1) 9 8 2 3 3 6 11 -5 38

16° Oeste (-1) 9 8 2 3 3 8 14 -6 38

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

8"RODADA.
Paysandu-PA 2 x 2 São
caetano
Oeste O x O Boa
Palmeiras 4 x 1 ABC
Atlético-GO 2 x 3 Figueirense

América-MG 2 x 2 Braganbno
Avaí2 x 2 Paraná Clube
América-RN 2 x 4 Sport
JoirMlle 2 x 2 Chapecoense
Ceará 4 x 1 toSA

Guaratinguetá 3 x O lcasa �Lanterna do campeonato

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP24
www.ocponline.com.br PUBliCIDADE TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2013

,....., /'

NAO E
TODO DIA-

QUE A GENTE

CONQUISTA U,JVl
CLI ENTE NOVO.

/'

E A CADA
25 DIAS.

.,'

Propague.
"Sete novos
clientes nos

últimos seis
meses.

{48j39529000

propaque.corn

Marisol, Santinvest, Veka srasn. Koprime, Ciclo

Cosméticos, Berlanda e Supermercados Imperatriz
são os novos clientes da Propague, Juntamente com

o Badesc, a Bunge, o Costão do�Santinho,'êl Karsten,.
a SC Par, 05',0,5 CárdiQ, a Pedra Branca, a Prefeitura

de' Blumenau, a Senior e a Tractebel Energia, eles

agora contam com a Propague para trabatnar
suas marcas, aumentar suas vendas e conquistar a

preferência de seus consumidores, Hoje; além de

propaçanda, a Propague trabalha com núcleos e

unidades especializadas para entregar uma solução
completa para seus clientes, como a Propague Promo,
a PropQgue Digital, a Propague Trends, a Propague
Branding e a Propag�e Varejo, Se você precisa de

uma agência completa, inovadora e diferenciada,
que busca sempre os melhores resultados, taça como

estas empresas: venha para a Propague,

Propague

'Florianópolis I Blumenau I São Paulo
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