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Comentário

Disciplina
Hoje, criança tem vontade, é
ouvida, manda, pinta e borda.
Não naminha casa. Criança não
fala à mesa, tem rédeas curtas
e compromissos a cumprir.
LUIZ CARLOS PRATES; PÁGINA 2

'A
Mcnsot

491tnos.
Sua FeUcidade,

N.ossa tnsclracãc,

Trânsito

Ciclofaixa terá placas
instaladas esta semana
A sinalização vertical deve ser concluída'
nos próximos dias e os motoristas que
estacionarem sobre as vias exclusivas para
ciclistas poderão sermultados. PÁGINA 20

Somos médicos.
E isso faz toda a diferença.

Há mais de 20 anos em Jaraguá do Sul
, d'�'i11 it,�'MóW!,ii�"�;_f"'\'l!�'

47 2106-2200

Administração estuda
a extinção do Codejas
GASTOS Companhia de Desenvolvimento de Jaraguá do Sul dá prejuízo de R$ 50 mil por mês.

O ano é quitar as dívidas e encerrar as atividades da unidade. PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7

Incômodos com o trem
EDUARDO MONTECINO

Prefeitura tenta ajustar com a ALL uma maneira para que a composição deixe de passar nos períodos de maior movime.nto.

Solução para o problema é a construção do contorno ferroviário. Projeto está parado no Dnit, em Brasília. PÁGINAS 4 E 5
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Quem é seuprôximo?
No último domingo, fui a missa com minha noiva, os

pais e o irmão dela. A leitura do Evangelho do dia era é
a bela parábola do "Bom Samaritano", contada pelo Evan

gelista São Lucas (Lc 10:25-37).
"Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e, para

pô-lo à prova, perguntou: "Mestre, que devo fazer para her
dar a vida eterna"?

Disse-lhe Jesus: "Que está escrito na lei? Como lês?"
Respondeu ele: "Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu

coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu
pensamento, e ao teupróximo como a ti mesmo".

Falou-lhe Jesus: "Respondeste bem; faze isto e viverás".

Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: "E quem
é o meu próximo"?

Jesus então contou: "Um homem descia de Jerusalém para
Jericó, e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram; e depois
de o teremmaltratado commuitos ferimentos, retiraram-se, dei-

-

xando-omeiomorto. Por acaso desceupelomesmo caminho um
sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegan
do àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um sama

ritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de
íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitan
do nelas azeite e vinho; colocou-o sobre a sua própriamontaria
e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou
dois denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: ''Trata dele e,

'quanto gastares amais, na volta te pagarei". Qual destes três pa
rece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões"?

Respondeu o doutor: "Aquele que usou de misericórdia

para com ele".
Então Jesus lhe disse: ''Vai, e faze tu omesino".
o Mestre dos Mestres através dessa simples história nos dei

xa um exemplo de amor ao próximo, totalmente sem interesse, e
mais do que isso verdadeiro e puro.

No mundo atual, cada vez mais os relacionamentos tem se

tornados superficiais. Poucos possuem e dedicam paciência e

amor para com o próximo. Por isso, desejo que você, leitor, bus
que amar o próximo assim como o bom samaritano fez.

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

,CentroWeg
Inscrições vão
até o dia 28 de julho

As inscrições para os cursos do CentroWeg estão
abertas até o dia 28 de julho. A qualificação é des
tinada para jovens de 16 e 17 anos. Os interessados

podem se inscrever gratuitamente no sitewww.weg.
net/centroweg. Para os selecionados são oferecidos
salário de. aprendiz, alimentação subsidiada, plano
de saúde e odontológico, participação nos lucros e

vale-transporte. Além desses beneficios, ao término
do curso, os formandos têm uma oportunidade de
trabalho para iniciaruma carreira naWeg.Aempre
sa possui fábricas e filiais em 28 países do mundo.
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COMENTÁRIO

l/óuperder tempo
P"'f'ldo errado, tudo muito errado.
.1 E antes que eu diga do que se

trata, devo lembrar de um comercial
de televisão dos cobertores Parahy
ba, isso lá pela década de 70 ...

Pontualmente, às çh da noite
entrava na programação das te

vês esse comercial a que me refi
ro. A imagem era a de ummenino
com um chapeuzinho triangular,
daqueles de dormir, que cruzava

pela sala segurando uma vela ... E
no fundo ouvia-se uma canção:
Já é hora de dormir/não espere
mamãe mandar/um bom sono

pra você/ e um alegre despertar ...
Um locutor de voz grave assinava
a publicidade reforçando o nome

cobertores Parahyba.
Qual era a mensagem da publi

cidade? Claro, a importância dos

sado, essas coisas. Tudo por culpa
dos paizinhos de araque que solta
ram as rédeas na educação dos fi
lhos. Tudomuito errado.

Hoje criança tem vontade, é

ouvida, manda, pinta e borda. Não
na minha casa. Criança não fala
à mesa, criança não tem vontade,
criança tem rédeas curtas, compro
missos a cumprir emuita disciplina.
Sem essa de assistir às novelas, ficar
até tarde vendo ''bichinhos'' na tevê
ou ''brincando'' com joguinhos de

computador. Já para a cama, já!
Especialistas em sono afirmam

que criança tem que ir para a cama

entre 20h30m ou zih omais tardar.
Sem chorinho histérico nem con

cessões espúrias porparte da vovó...
Cama, cama já. Certo? Bah, perdi
meu tempomais uma vez...

lUIZ CARLOS PRATES

cobertores para um bom sono e

"especialmente" dizer aos pais que
às çh da noite é hora de criança ir
para a cama. Esse o horário máxi

mo, não depois dessa hora.
Venho ao assunto porque acabo

..

de ouvir na televisão que há uma

explosão de crianças neuróticas,
com "déficit de atenção" o que na

verdade significa falta de rédea de

parte dos pais, e, mais que tudo,
crianças que estão com dificulda
des de aprendizagem em razão de.
noites mal dormidas, de sono atra-

• Horror
Parece um fantasma que viveme perseguindo, é esta

manchete: - "Tv paga encara dublagem como recurso

para cativar a classe C". Deus me livre com esse tipo de
Classe C ... E o que significa essa dublagem incondicio

nal? Significa que a massa que não sabe ler rápido, pre
cisa de dublagem, precisa de "desenhos" para entender
a mensagem. Sim, mas e os que querem o som original,
a voz verdadeira dos atores estrangeiros? Ah, esses são
minoria, que vão se coçar' num cactus, é o que pensam
os comerciantes de filmes. O analfabetismo está no po
der. E quem não sabe disso no Brasil, desde 2005? Fui
claro? Mais claro que isso só o sol do meio-dia...

uma ótima "simpatia" para enriquecer pessoas. Claro,
fico interessado, qual é a "simpatia'Y.Díz a Priscila: -

"Levantar cedo, dormir tarde e entre um momento e

outro estudar muito, dar duro no trabalho, melhorar a
performance todos os dias, ser engajado e ético, vai dar
certo". Priscila me pregou uma peça, mas ela tem razão,
essa "simpatia" funciona sempre e com qualquer um. É
só pô-la em prática.

• Falta dizer
O comportamento polifásico mata as pessoas antes

do tempo. Esse comportamento é o de fazermos duas

ou três coisas ao mesmo tempo. E acabo de ouvir uma

de arrasar: As pessoas estão preferindo filmes dublados,
dentre outras razões, para não precisar fixar os olhos
na tela, para ler, o que lhes possibilita usar ao mesmo

tempo seus tablets. Lêem, escrevem e vêem o filme ao

mesmo tempo. Depois o louco sou eu.

• Simpatia
Priscila Andrade, jovem e talentosa assessora do

meu programa de rádio na CBN de Lages, chega ao es
túdio, sabe que gosto desses assuntos, e me diz que tem

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO N' 3240
24-41-57-68-79

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1194
Primeiro Sorteio
03 - 04 - 08 - 29 - 38 - 43
Segundo Sorteio
13 - 16 - 19 - 32 - 38 - 45

Social

Sábado da
solidariedade

PE UENOSVENCEDORES
A Orquestra de Cordas Pequenos Vencedores foi ovacionada
pelo público que prestigiou as apresentações realizadas em
Massaranduba, Schroeder e em Jaraguá do Sul na semana passada
e segunda-feira. A entidade jaraguaense comemora três anos de
existência. Nesse período, a orquestra se apresentou mais de 40
vezes em 12 cidades do Sul do Brasil, incluindo as três capitais:
Florianópolis em 2010, Porto Alegre e Curitiba em 2012.

Os ingressos para o 100 Sábado da

'Solidariedade, que acontece na ga

ragem G3 do Jaraguá do Sul Park

Shopping estão sendo vendidos pe
los telefones 9951-9598, 3370-7529
e 3370-7867. O valor da tradicional
macarronada é R$ 20 por pessoa.
Serão oferecidos três tipos de massa

e quatro molhos. A arrecadação da
venda dos ingressos será destinada

.

para entidades sociais do município.
O evento inicia a partir das lOh30.
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CHARGE EDITORIAL

Desburocratização do
. desenvolvimento

Um dos entraves do desenvolvimento
do Brasil é aburocracia. Este País tem

um emaranhado de regras. Elas exigem
, um gasto de energia das empresas, entida
des e instituições que dependem de libera

ção dos avais legaís para uma obra ter an
damento, urna empresa ser aberta ou um

projeto aprovado.

"
Desenvolvimento Econômico quer

agilizar a liberação dos documentos.

Esses processos devem ter um contro

le, mas não ao ponto de travar por meses
os planos de ações que tomam investimen
tos. Além disso, essa lentidão abre brecha

para um outromal: a corrupção.
Como resolver esse problema da buro

cracia na esfera nacional depende da mo-

bilização e vontade politica, algumas ações
que possam evitar a lentidão dos processos
estão nas mãos dos municípios. Um bom

exemplo de medida adotada para ajudar
na desburocratização de alguns procedi
mentos se tomou realidade ontem em Ja

raguá do Sul.
A Diretoria de' Desenvolvimento Eco

nômico montou um grupo de trabalho,
formado por servidores e integrantes da

_

comunidade, para apresentar. urna pro
posta que agilizasse. {liberação dos docu
mentos para a abertura de urna empresa.
Cidade com um perfil empreendedor reco
nhecido, Jaraguá do Sul apresentava urna
demora de l(),O dias para liberar os traba
lhos de empresas consideradas de baixo
risco ambiental. Agora, commudanças no
procedimento, o grupo quer apressar esse
serviço em até 48 horas. Um avanço que
facilita o desenvolvimento econômico.

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

�MeM�lid�de.s � p�rtir de R$ '21�oo.
�Aul� u�� vez por se��,,� co� prof'essor-tutor e� s�IQ..

�Cunos �utoriz�dos pelo M-EC.

uniasSelvi.com.br I 0800 642 5000
.

ii
. ,

.
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t OBITUÁRIO
CONTRATA-SE
cuidadora para
idosa acamada,
portadora do mal
de Alzheimer.
Tratar nos

telefones:

3273.1173 ou

3055·0023·

• FIAVIO OITO HANSCH;morreu na terça
feira, dia 16, emGuaramirim. Ele tinha 77 anos

e deixando enlutados esposa, filhos, genro, nora,
netos, irmãos, demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado ontem no Cemitério

Municipal de Guaramirim,

• LADISLAU BUCCI<? morreu na terça-feira, dia
16, em Jaraguá do Sul. Conhecido como seu Lauro,
ele tinha 84 anos e deixou esposa, filhos, noras,
genro, netos, bisnetos e demais parentes e amigos.
Ele foi sepultado no Cemitério de Santa Luzia.

• JOSÉ ROSTOFE DOS SANfOS morreu na

segunda-feira, dia 15. Tinha 60 anos e deixou .

enlutados esposa filhos, netos, sobrinhos, demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
ontem, no Cemitério de Nereu Ramos.

" o futebol traz a

projeção' daquilo que
a sociedade consldera

o ideal, onde as regras são

simples e os méritos e as

virtudes valem para todos".

Ministro do Esporte,Aldo'
Rebelo, na IstoÉ.

CORREÇÃO
A matéria sobre as quatro mulheres

do Haitie da República Dominicana que
trabalham em um hotel em JaragUá do

Sul, publicada no dia 11 de julho cita as

estrangeiras como refugiadas. Na verdade
o termo correto para norniná-las é

'imigrantes'. O status de. refugiado não é
mais usado para pessoas. que vem desses

países porque o Brasil já tem uma política de

legalização de estrangeiros nessa situação.

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o,posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

�J O Correio doPovo utiliza papelproduzido apartir de
fontes renováveispreservando asfiorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor. '
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TRANSITO

QUANDO O
TREM CHEGA,
ACIDADEPA

MOBILiDADE

Prefeitura estuda a possibilidade de negociar com a ALL alterações
da passagem da composição durante os horários de pico

A passagem do trem em Jara

.rl.guá do Sul sempre é inotivo
de transtorno no trânsito. Quan
do a composiçã-o anuncia a che

gada em sonoros apitos, quem
circula perto da linha férrea fica
atento porque logo terá de inter

romper seu roteiro para dar pas
sagem à locomotiva e seus va

gões no transporte de carga para
o porto de São Francisco do Sul.

E como o horário da passa

gem .do trem na região não é

fixo, a chegada do trem sempre
é uma surpresa. E os incômodos
aumentam principalmente )lOS
horários de pico - início da ma
nhã e final do dia.

Os vagões atravessam a cida
de e interrompem o trânsito nas

mais de 20 passagens de nível den
tro do perímetro urbano de acor

do com o cronograma de entrega.
Para sair do porto, o trem depende
do carregamento, tornando difí
cil estabelecer horários.

Apesar da dificuldade, a Pre-

feitura de Jaraguá do Sul pretende
solicitar a diminuição do fluxo nas

horas de pico. "Não temos como

exigir ou instituir porque a Amé
rica Latina Logística (ALL) tem a

concessão de um espaço federal,
mas vamos fazer pedido de nossas
demandas inclusive sobre os horá
rios depassagem de trem nos perí
odos de maior fluxo de veículos",
destacou o diretor de trânsito,
Rogério Kumlehn. Até o fecha
mento dessa edição, a ALL não
havia se posicionado sobre a pos
sibilidade de evitar à. passagem do
trem em horário demaior trânsito.

Com uma nova concorrência

para manutenção das cancelas
automáticas agendada para este

semestre, será estudada a insta

lação da proteção em mais dois
ou três cruzamentos na cidade. A

intenção é melhorar a segurança
nas passagens de nível.

Outros projetos para melhoria
do trânsito acabam esbarrando na
linha do trem. A abertura de novas

vias e ampliação do sistema de ci
clovias depende da aprovação da
concessionária ALL, pois as obras
atravessam o espaço limitado da

circulação da locomotiva.
A presença do trem no Cen

tro de Jaraguá do Sul resulta em

incômodos para quem trabalha
com o setor de segurança e so

corro emergencial. O coman

dante do Corpo de Bombeiros
de Jaraguá do Sul, Jean Walz,
diz que a passagem do trem

interfere no deslocamento das
viaturas no atendimento de
uma ocorrência. "Como o trem

tem prioridade, temos que espe
rar. Isso aumenta o nosso tempo
de resposta. Temos que conviver
com ele (trem)", comentou.

O comandante observa que os

trilhos poderiam ser aproveitados
para o transporte de composição
de passageiros. "Iria ajudar namo
bilidade urbana. Tiraria os veículos
das ruas e ajudaria a diminuir os
acidentes de trânsito", observou.

CONTORNO FERRoVIÁRIo ESTÁNAESTACA ZERO

A busca de recursos para o

projeto do contorno ferroviário
de Jaraguá do Sul levará o prefei- -

to Dieter Janssen à Brasília no fim
deste mês. A intenção é solicitar

definições para resolver os pro
blemas de mobilidade urbana de
correntes da passagem do trem na

área central do município.
O estudo, protocolado no Mi

nistério do Transportes pela ad-

ministração municipal em 2000,
estaria desatualizado.

Apesar de uma movimenta

ção nos últimos anos ter sugerido
apenas a atualização dos dados,
Dieter afirma que o governo fede
ral pretende abrir concorrência

para um projeto executivo. "Está
na estaca zeropelo tempoquepas
sou. Ficamos um pouco desacre
ditados por esta questão voltar ao

início. Pode até ser analisado um
novo traçado", disse o prefeito.
.Segundo o coordenador de pro
jetos da Prefeitura, Antônio Car

los da Luz, que esteve em Brasí
lia na última semana para saber

informações sobre o assunto,
Jaraguá do Sul e outros três mu

nicípios foram elencados como

prioridade pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura (Dnit)

Tem de haver uma nova mobilização do Poder

Público e entidades da região para que seja feito
o contorno ferroviário. Isso já foi feito e até agora

não surtiu efeito. Enquanto não há uma solução, uma forma

de amenizar o problema seria definir os horários de

passagem do trem 'fora dos períodos de maior fluxo de
movimento no trânsito. Tem de haver uma ajuste para

que haja o menor impacto e seja bom para todos os lados.

Neivo Bussolaro, presidente da Câmara de

Dirigentes LojIstas de Jaraguá do Sul (CDL).

"
O trem atrapalha muito o fluxo na cidade.

Infelizmente estamos na dependência de recursos

para que essa situação seja solucionada. Acredito

que uma solução prática seria aproveitar o projeto do

contorno rodoviário da duplicação da BR-280 para ser aliado

ao contorno rodoviário. Ele seria construído junto com a

rodovia. Iria resolver dois problemas: tiraria o trânsito pesado
de caminhões da cidade e a passage trem na área central.

Jaime Kamer, presidente do Núcleo das Transportadoras
da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul (Acijs).

para receber projeto executivo
e obras do

\

contorno ferroviário.
Todas as mudanças do traçado

original foram analisadas em uma

visita de técnicos do departamen
to ferroviário no ano passado.

Possíveis conflitos com o

contorno viário da BR-280 devem
"-

ser averiguados. "O novo proje-
to deve ser conduzido pela Co
ordenadoria Ferroviária. Mas

também pode ser gerenciado
pela futura Empresa Brasilei
ra de Ferrovias (EBF), que está

para ser criada", explicou Luz.

O valor inicial da obra era

de R$ 100 milhões. O contorno

compreende o trecho de 24 qui
lômetros entre Guaramirim e

Jaraguá do Sul. Entretanto, não
existe uma estimativa atualizada
de valores.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ALL E FAVORAVEL
AO CONTORNO

Apesar das obras de infraes
trutura serem de responsabili
dade do Departamento Nacional
de Infraestrutura (Dnit), a Amé
rica Latina Logística (ALL), em
presa concessionária do trans

porte ferroviário, apóia o projeto
do contorno ferroviário.

"A ALL considera o contorno.

de grande beneficio, tanto para
a população, quanto para a lo

gística ferroviária de cargas na

região, pois .ele trará a diminui

ção do número de interferências

(cruzamentos), minimizando o

risco de acidentes, e possibili
tará ainda maior produtividade
na movimentação de cargas",
declarou em nota. A empresa se

colocou a disposição para auxi
liar em aspectos técnicos no -de
senvolvimento do projeto.

Passagem do trem é
diária em Jaraguá do Sul
e interrompe Ó fluxo de
veículos e pessoas

'teMon'"
I

"

......
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Você é a favor damudança de horário da passagemdo trem
e retirada dos trilhos da área central de Jaraguá do SUl?

" "
Por segurança e para Acho que não

melhorar o fluxo precisa. O trem

de trânsito, acho não passa muito

necessário. Esses dias, e o trânsito

eu vi uma senhora vai continuar a
�

tentando pular para o mesma coisa. Com

outro lado, com o trem ou sem o trem,
parado. Ela caiu e se o fluxo sempre
machucou. Esse projeto será grande nos

seria importante. horários de pico.

O trem atrapalha
,

.

muito. A retirada

de iria melhorar

o trânsito. Quem

está de carro ou

de pé precisa ficar
esperando e vira

um tumulto. Sem

contar que acho

perigoso.

Elizeu Ribeiro,
31 anos, tecetão

Janela souza, 39
anos, cabeleireira

Bernadete KQsloski.
54 anos. aposentada
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Patricia Moraes _"

PLENARIO-
Conselho tem a primeira reunião
A nunciado na campanha eleitoral
.l"\..como uma ferramenta capaz de dar
maior qualidade à administração públi
ca, o Conselho de Gestão, um órgão con
sultivo e informal sem qualquer remu
neração, teve a primeira reunião ontem

com o prefeito Dieter Janssen. Partici

param os empresários Walter Janssen

PAC2
Propostas da Prefeitura de Jara

guá noPAC2,deR$ 46milhõespara
pavimentação, eR$ 30milhõespara
saneamento básico, foram aprova
das tecnicamente. Agora, o esforço
será junto ao Çepac (Grupo Gestor
do PAC), comandado por Mirian
Belchior. Em agosto, Dieter Janssen
embarca rumo a Brasília para fazer
a pressão política necessária. Aban-

. cada catarinense no Congresso está
sendo convocada para auxiliar.

Comdagro
O vereador Eugênio Juraszek -

(PP) tomou posse como conse

lheiro do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Agropecuário
de Jaraguá do Sul (Comdagro).
A escolha do parlamentar se deu

por unanimidade entre os 13 con
selheiros titulares que citaram a

trajetória do parlamentar para jus
tificar a escolha Quando ,assumiu
a Câmara, uma das primeiras pre
ocupações de Juraszek foi buscar

apoio aos produtores prejudicados
com o fechamento da Seara.

Neto, Paulo Chiodini e Antídio Lunelli,
que sempre foi um entusiasta do mode
lo. Segundo Dieter, o grupo ainda deve
receber reforço-de novos integrantes, um
deles representando o Cejas. O objetivo
é avaliar números, melhorar o desempe
nho financeiro, a relação entre receitas e

despesas, além de dar maior eficiência e

transparência às decisões. Nas próximas
semanas também deve ser formado um

Conselho .Popular, que será composto
por um número maior de pessoas, liga
das aos movimentos sociais, igrejas e co

munidade em geral. O próximo encon

tro do Conselho de Gestão foi agendado
para o dia 15 de agosto.

LÚCIOSASSI

Grudado ao celular
Vereador Jocimar Lima (PSDC) não desgrudou do celular durante a plenária de terça-feira.

Segundo ele; a troca de mensagem foi com o colega Amarildo Sarti (PV) sobre Um projeto.que
futuramente deve ser apresentado. "Não posso adiantar o que é, mas é política. A imprensa não
temmaismatéria e fica cuidando do vereador", alfinetou Jocimar.

A Prefeitura de Jaraguá deve anunciar na sexta-feiraa de
cisão sobrê a inscrição domunicípio no Programa'MaisMédi
cos, do governo federal. Ontem, em entrevista ao G1, Fernan
do Rivas, dirigente do órgãomáximo de representação desses
profissionais na Espanha, avaliou a oferta de salário no Brasil
como atrativa para a categoria.Aprevisão é que, além do salá
rio mensal de R$ 10mil, a União estipule uma ajuda de custo
inicial aos selecionados para cobrir gastos de instalação.

MaisMédicos Corte do recesso
Depois de Massaranduba, a Câmara de Vereadores de

Guaramirim ensaia acabar com o recesso parlamentar de 15
dias no mês de julho. A sugestão foi apresentada pela vere

adora Sandra Janh e aprovada pela bancada do PMDB. Se
gundo Sandra, a indicação pode ser lida já nesta quinta-feira
e, se aprovada, deve ser transformada em projeto que altera
o Regimento Interno pelo secretário da Casa, Tadeu Toma
selli, Depois disso, o texto precisa ir ao plenário. "Temos que
acabar com privilégios, o trabalhador não tem esta folga e

nós não 'somos diferentes", defende a parlamentar.

'PEC dosMensaleiros'
.

Cai inadimplênciaO senador Antonio Rodrigues (PR-SP) pediu mais tempo para
analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/2013, que
determina a perda automática domandato de parlamentares, após
condenação definitivapor improbidade administrativa ou por cri
mes contra aAdministração Pública. Na manhã de ontem, o sena
dor Eduardo Braga ·(PMDB-AM) fez a leitura de seu relatório na

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Logo depois foi apresen
tado o pedido de vista, aceito pelo presidente da CCJ, senadorVital

. do Rêgo (PMDB-PB) e, por essa razão, o projeto, chamado de PEC
dos Mensaleiros, voltará à pauta somente em agosto.

.

Trabalho do secretário de Habitação, Antonio Marcos da
Silva (PMDB), tem conseguido diminuir o índice de inadim

plência do Frohab (Fundo Municipal de Habitação). Desde
fevereiro, os mutuários em atraso estão sendo chamados, ao
todo, eles representam 24% do total de contratos calculados
em R$ 1,3 milhão. Em abril, a Prefeitura recebeu R$ 24 mil
em pagamento de parcelas, emmaio R$ 38 mil, em junho, R$
40 mil, e julho deve fechar com R$ 45 mil. O-objetivo da pasta
é evitar que os casos tenham que ser resolvidos judicialmente.

QUINTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2013

EM FOCO

Projeto de lei que cria a Ficha Limpa
em Guaramirim deve passar por

segunda votação hoje. A sessão da
última terça-feira foi esvaziada porque
a Comissão de Redação e Justiça não
se reuniu anteriormente e nem assinou

os documentos necessários.

• • •

Indignado com a presença de um

carro estacionado na ciclofaixa, um
ciclista resolveu se arriscar e deitar
na Reinoldo Rau no fim da tarde de

terça-feira para impedir o trânsito de
veículos. A PM foi acionada e não

pode multar o motorista por estacionar
em local proibido, pois não havia

sinalização de advertência.

• • •

No discurso de despedida da Câmara,
Wilson Bruch falou sobre o momento

político que o país vive eagradeceu ao

titular Jair Pedri pela oportunidade de
ficar 30 dias no cargo. "Ele mostrou,
de uma forma simples e grandiosa,
que se pode fazer um partido com a

participação de todos".

Ouemmanda
no PSD, afinal?

A indefinição no PSD de Jaraguá do
Sulparecenão ter fim. Deum lado, Ivo Ko
nell afirmou em entrevista na RBN que a

ex-prefeita Cecília Konell voltou assumiro
comando da ComissãoProvisória do parti
do, em tratativa com a executiva estadual.
Já em conversa com a coluna, a própria

/ Cecília não confirmou aposição. ECarione
Pavanello diz que continua napresidência,
No site do TSE, o nome dele está inscrito.
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Destino da Oodejas
A Prefeitura pretende repassar R$

120mil para a Companhia de Desenvol
vimento de Jaraguá do Sul (Codejas). O
valor será destinado ao pagamento da

primeira parcela do 13° salário e das fo
lhas de pagamento referente aos meses
de julho e agosto dos 22 funcionários
da autarquia.O repasse ainda precisa
ser aprovado pela Câmara e foi discu
tido em reunião na tarde de ontem. O

projeto de Lei 137/2013 será votado em

sessão extraordinária agendada para
hoje, às 15h, e deve ser aprovado, se
gundo adiantou o presidente do Legis- o

lativo, José Osório de k.,vila (PSD).
Após o acerto de contas com os fun

cionários, nova proposta do Executivo
deve ser encaminhada propondo um

destino para a companhia. De acordo
com o secretáriode Administração e Fi

nanças, Sérgio Kuchenbecker, que/este-

ve na Câmara ontem, explicando o pro
jeto, o fechamento da companhia está
sendo avaliado. "Ainda estamos ten

tando encontrar uma solução viável para
os funcionários, para que eles não sejam
demitidos, e para as saibreiras", alegou.

Caso o destino seja mesmo o fecha
mento da Codejas, o que é o mais prová
vel, seriam necessários além dos recursos
para o pagamento das dívidas, mais R$
300 mil para os encargos trabalhistas.

Apenas de impostos, não pagos
em 2013, são R$ 40,7 mil em dé
bitos. As dívidas com o INSS já S.9-

-

mam R$ 15 mil e com fornecedores e

tributos anteriores a 2012, são R$ 531.,
mil. Atualmente, a Codejas tem uma

despesa mensal de R$ 60 mil e receita
de R$ 11 mil, gerando prejuízo ao cofre
municipal, o que motiva a decisão pelo
fechamento.

ARISTON SALjONIOR

POLÍTICA
QUINTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2013

J
o

'\-

Prefeitos apoiam distrital
Pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) revela que 42% dos

prefeitos defendem a adoção do voto distrital como uma das soluções para reforma
política. Já 40,t>AÍ deles preferem o sistema atual. O Comitê da Reforma Política, com-

o

posto por 14 deputados federais, teve ontem a p_rimeira reunião. O coordenador do
colegiado, Cândido Vaccarezza (PT-SP), disse acreditar que será possível apresentar
uma proposta antes mesmo dos 90 dias de trabalho estipulados para o grupo. "Pri

meiro, vamos criar um portal aqui naCâmara para receber as contribuições de toda a
sociedade. Qualquer cidadão do Brasil que quiser fazeruma propostapoderá encami
nhar à Câmara e ela será lida pormim, encaminhada ao presidente da Casa, a todos
os parlamentares e entrará no processo de discussão do grupo de trabalho", anunciou.

Ficha namão E a transparência?
�

o procurador-geral da República, Rober-
to Ourgel, bem que tentou, mas teve nova

derrota na tentativa de impedir a divulga
ção de detalhes sobre gastos de sua gestão
com itens como'carros e iPads. A ministra
Cármen Lúcia indeferiu, no STF (Supremo
Tribunal Federal), pedido dele para que não

seja obrigado a mostrar as informações para
-

o Conselho Nacional do Ministério Público,
que fiscaliza a Procuradoria.

.�)

Filiação do secretário esta
dual de Desenvolvimento Eco

nômico, Paulo Bornhausen,
no PSB, deve ser prestigiada
pelo presidenciável Eduardo
Campos, que virá a Florianó

polis em agosto especialmente
-

para oato político. Bornhau
senjá se desfiliou do PSD.

�

Serra na trincheira
Surpreendendo atémesmoa cúpuladoPSDB,JoséSerradesembarcounoCongresso,

onde manteve reuniões e conversas políticas para discutir "saídas para o Brasil". Para os
/'

aliados, o intuito deSerra foimostrarqueainda estávivonadisputapresidencialO tucano

teria dito inclusive quenão descarta sairdoPSDB caso não tenhaespaço.

IncorpOl'lÇÍo é CCIMÚ'IIfIo:

�ESTRUTURA
35 ANOS DE HISTÓRIA
eMAIS OE 60 EDIFÍCIOSCONSl'IIIIIoos.

"
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Onze medidas prometem
facilitar os novos negÓCios,

EDUARDO MONTECINO

DESBUROCRATIZAÇÃO
Propostas devem
permitir a abertura de

empresas em 48 horas.

Anúncio agradou setor

empresarial da cidade

Caro.lina Veiga

OGrupo de Aceleração do
Processo de, Abertura de

Empresas, criado há três me

ses para diagnosticar as causas

da lentidão no processo, apre
sentou 11 medidas para atrair a
iniciativa privada e prazos, que
variam de 31 de agosto a 31 de

março de 2Ó14, para que as pro
postas sejam efetivadas.

Para elaborar as propostas, o
grupo estudou processos de aber
tura de empresas nos setores da

indústria, da prestação de servi

ços e do comércio, iniciados du
rante 2012.,Neste período, foram
diagnosticadas as dificuldades
encontradas pelo empreendedor
e pelos setores da Prefeitura. O
estudo revelou, por exemplo, que
60% dos empreendedores leva
ram mais de 30 dias para efetivar
a abertura do próprio negócio ..

Segundo o diretor de Desen-

META Marcia da Silveira anunciou que o prazo para mudanças é até o fim de março de 2014

I
.

volvimento Econômico do Ip-
pl�, Márcio Manoel da Silveira,
o objetivo é incentivar a criação
de novos negócios. "CoIÍÍ a exe

cução dos tópicos, será possível
desburocratizar o processo eper-

.

niitir a aberturadê uma empresa

de baixo risco no tempo máximo
de 48 horas", concluiu.

Entre as 11 medidas apre
sentadas, duas serão transfor
madas em projetos de lei com

-

previsão
-

de serem analisadas
pelo Legislativo até dezembro.

Foram apontadas ainda a -ne

cessidade de modernização do
software de gestão utilizado

.

pela Prefeitura, de reforma nas.
.

práticas do setor de Protocolos
e da contratação de um maior
número de fiscais.

Mudançaspor projetos de Lei
Entre as 11 medidas

apresentadas, duas delas.
são projetos de lei que deve
rão ser encaminhados para
aprovação na Câmara! O pri
meiro discorre sobre a nor

matização da documentação
necessária para abertura ou

"
fechamento de uma empre
sa. A intenção é desburocra
tizar o processo. Asegunda
proposta de lei sugerida será
a de regularização fundiária
e prevê a não vinculação da
abertura de uma nova em

presa 'à existência do Ha-

bite-se. "Isso não significa
afrouxar a legislação para
novas empresas, mas dar
ao empreendedor prazo e

possibilidade de se adequar.
Caso contrário, ele não abre
a empresa e não regulariza o

imóvel", explicou Silveira.

Se conseguirmos aumentar a
velocidade para se abrir uma

-empresa, estaremos fomentando

vinda de novos negócios.

MÕflika Conrads,
presidente da Acijs

Para a presidente da As- aumentar a velocidade para
sociação Comercial (Acijs),' se abrir uma empresa, esta
Mônika Conrads, as me- remos fomentando a vinda
didas apresentadas pelo de novos negócios para Ja

grupo agradam os setores raguá do Sul", concluiu.
empresariais. Segundo ela, O coordenador regional
o desejo é que as propostas do Sebrae, Jaime Dias Ju

apontadas sejam colocadas' nior, enalteceu os esforços
em prática o mais rápido do município para solucio

possível, já que é conhecida nar uma questão que é pon
a preferência das empresas tual em todas as cidades do

por locais onde a burocracia Estado. "O que faz a diferen
émenor. "Se conseguirmos ça é a vontade de implantar

a desburocratização do pro
cesso de abertura de empre
sas", afirmou. Dias Jr. ainda
salientou pesquisa do Sebrae

que apontou que Jaraguá do
Sul é o município com maior
índice de longevidade das

empresas. "Em Santa Cata

rina, 76% das empresas ul

trapassam os dois primeiros
anos de existência, Em Ja

raguá, esse índice chega a

83%", concluiu.

AS PROPOSTAS:
• Mudança na Legislação
• Contratação de mais fiscais
• Novo software de gestão
• Mudanças no protocolo
• Redução-de taxas e padronização
• Normatização dos documentos necessários
• Desvincular abertura do Habite-se
• Criação da Incubadora do Empreendedor
• Reforma na prática de consultas
de viabilidade

• Mudanças internas
• Criação de um grupo de

acompanhamento das medidas

Entidades aprovam as medidas

PPA

Mais duas
audiências

A primeira audiência para
discussão do Plano Plurianual
em Guaramirim contou com

pouca participação popular. O
público, que preencheu meta

de dos assentos da Câmara de
Vereadores durante a tarde de

ontem, foi composto por ser
vidores públicos, vereadores e

alguns representantes de asso

ciações de moradores.
Foi apresentado o planeja

mento de aplicação de R$ 519
milhões até 2017.J�ecursos na
ordem dos R$ 432,7 milhões
em receita corrente real e ou

tros R$ 123,5 milhões
-

espera
dos pormeio de convênios com

governo estadual e federal.
O grande desafio enfatiza

do na apresentação é a ma�u
tenção da máquina pública.
No período estimado, 76% da
receita.própria será destinada

para gue os serviços rnunici

pais continuem em funcio
namento.

.

Desse montante,
somente os gastos com funcio
nários do Executivo consome

48,72% dos recursos.
A aplicação de R$ 140,4 mi

lhões para Educação prevê em
investimentos fisicos, reforma
de escolas, construção de qua
dras �rtivas e centros de

educàçãoimantil. Já aSaúdevai
mo�erifàr R$ 101,7 milhões,
no período,mm previsão de ex
pansão da estrutura com quatro
povos postos de saúde e manu-

- tenção do. hospital. "Quando
planejamos expansão em cada

área, precisamos prever tam
bém o aumento no custo dema

nutenção. Uma nova estrutura

precisa de novos funcionários",
destacou o assessor contábil da

Prefeitura, Rubens Tives.
Outras duas audiências

ainda serão realizadas. No dia
30 deste' mês e no dia 07 de

agosto, às 19 horas, também
na Câmara de Vereadores. O

objetivo é facilitar o acesso da

população ao debate.

"
Quando planejamos
expansão em cada

área, precisamos prever
também o aumento no

custo de'manutenção.
Rubens Tives,
assessor contábil
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Música

Brazuca Jazz e Dança na Scar
O projeto Palco livre apresenta o show "Brazuca Jazz e

Dança" hoje à noite, no Centro Cultural. No piano e baixo,
Renato Rangel. Nabateria, Jean Boca. Juntos, eles trazem

.

um repertório com músicas autorais e de artistas como

Luiz Gonzaga,Hermeto Pascoal, Miles Davis e John Col
trane. Na companhiada dupla estará o trombonistaAuré
lioMartins, de Florianópolis, e uma bailarina Ornellas Ciã
de Dança. A atração é gratuita e terá início às 20h.

Memóriabem
preservada
RESGATE Em contraste ao panorama nacional,
Jaraguá do Sul oferece sete museus à população

Bárbara Elice

OBrasil tem menos mu

seus do que o necessá
rio. São 5,6 mil municípios
e.3,3 mil instituições, mas
essa conta não reflete unia

distribuição homogênea.
No Vale do Itapocu, por

exemplo, são sete museus

somente em' Jaraguá do
Sul. Em Corupá, há um.

Em Schroeder, Massaran
duba e- Guaramirim, não

possuem essa estrutura.

Esses espaços exercem

um papel importante' não
somente na formação da
cidadania, mas no desen-

.. volvimento social, no tu

'rismo e, principalmente,
na educação. São insti

tuições vivas e capazes de
consolidar a identidade de
uma comunidade.

. Em Jaraguá do Sul,
existe o Museu Wolfgang

Weege, Museu Histórico

Murticipal Emílio da Silva,
MuseuWeg, Museu Di Fer
ramenta D'Affari Dei Non

ni, Casa do Colonizador e

-Museu do Expedicionário.
Na avaliação do presidente
do Instituto Brasileiro de
Museus (Ibram), Ângelo
Oswaldo de Araújo Santos,
a cidade está bem equi
pada. "Só o fato de terem

sete museus já é um elen
co bastante representativo,
de uma intensa atividade

museológica e de cultura.
Está no caminho do pleno
desenvolvimento cultural",
afirma Santos.

O Museu Emílio da

Silva, o principal espaço
público de memória do

município, foi inaugurado
pela primeira vez em agos
to 1971, no prédio da esta

ção ferroviária, Em 2001, o
acervo foi deslocado para a

antiga prefeitura, na Praça
Ângelo Piazera. Atualmen

te, são cerca de mais de
cinco mil itens em exposi
ção em diferentes salas te
máticas - sobre educação,
comunicação, transporte,
colonização e profissões.
Além das montagens fixas,
há dois espaços para expo

sições temporárias.
O Museu Irmão Luiz

Godofredo Gartner é ad
ministrado pelo Seminá
rio de Corupá. Fundado
em 1933 como "Museu Sa

grado Coração de Jesus", é
a instituição de memória
mais antiga da região. Ga
nhou o nome em homena

gem àquele que montou o

pnmeiro acervo para ex

por os resultados da práti
ca de taxidermia. O acervo

chega a 1,5 mil itens, entre
mamíferos, peixes, aves,
anfíbios e répteis.

QUINTA:-FE 18 DEJULHO DE 2013

RESGATE
Museu Histórico

Municipal
Emílio da Silva

(fotos) é um

dos principais
espaços

públicos de
memória

de Jaraguá
do Sul

. FOTOS LUCIO SASSI

Incentivo Ibram destaca o Museu social; da museologia que

O Ibram não tem o da Maré, no Rio de Janei- enfatiza a sua função so

número exato de cidades ro, reconhecido interna- cial", reflete.;
sem . museus. Contudo, cionalmente. O espaço foi As comunidades que

.

preocupa-se em abrir no- criado. em 2006, por mo- têm interesse em criar um

vos caminhos com o apoio radares da favela da Maré mUSeU podem encontrar

dos setores público, priva- que resolveram preservar ajuda no Ibram. Há equi
do-e da população. Para as a história da própria co- pes no Instituto que orien

cidades que não dispõem' munidade. Foi organizado tam sobre o processo de

desses equipamentos, o acervo com documentos, conceituação, organização
como Schroeder, Massa- registros audiovisuais e de acento, identificação e

randuba e Guaramirim, o mapas, além do programa restauros. Por outro lado,
Instituto oferece projetos de pesquisa. "Ganhou uma o Instituto também patro
de fomento e consultoria

- repercussão muito grande,' cina projetos, por meio de

técnica.. "É .precíso um' pois está em plena sinto- editais, que buscam a cria

trabalho de incentivo para nia com todos os conceitos ção e aperfeiçoamento dos

que sejam criados, - Não da modema museologia espaços de memória. O

corno expressões DNULGAçAO' programa Pontos

de monumentali- de Memória, por

dade, mas como .

exemplo, valoriza

instituições capa- ..as iniciativas. que
zes de' contribuir partem da popula-
para a cultura, ci- ção. Os primeiros
dadania e a con-

-

pontos foram cria-

solidação da íden- . dos no Pará, Mi-
tidade local. Tudo nas Gerais, Distri-
isso passa pelo tra-. to Federal, Paraná,
balho dos museus", Ceará, Rio Grande

explica Santos. do Sul; Pernambu-
r

Como exem- Ângelo Oswaldo de Araújo
plo de iniciativa, Santos, preside o Instituto

o presidente do Brasileiro de Museus (lbram)

'co, Rio de Janeiro,
São Paulo, Bahia e

Espírito Santo.

-

Informações: 47 33��nQ�03
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Ricardo Daniel 'Ireis �

m poracaso.com o contatotg'poracaso.com a @poracaso III /poracaso

Balonislllo
Quem deu a letra foi a colega Patricia Moraes nes

ta terça-feira: a empresa Marisol deve anunciar na

próxima semana a realização de um Festival de Balo
nismo em Jaraguá. A ação está prevista para aconte

cer em setembro com apoio da Prefeitura Municipal.
Dado o show lúdico que tivemos na última_sexta com

a ganhadora de promoção da construtora Proma so

brevoando a cidade, o evento tem-tudo pra entrar na
lista dos favoritos dos jaraguaenses.

Jaraguá 2010
Domingo é dia de viajar no tempo e-relembrar como

era a Jaraguá de até 20 anos atrás. Será lançado no

Grande Teatro da Scar, a partir das 19h, o tão esperado
filme "Jaraguá 2010. E agora?", grande trabalho fruto
do empenho de Mr. Gilmar Moretti e equipe do Escri
tório de Cinema. O documentário resgata a trajetória
ao longo de duas décadas, retratando a realidade evo

lutiva da cidade d� 1991 até 2010: Garantam poltrona..
O telefone para contato éo 3275 2477.

I
ERICDELIMA

Franciele Gasparetto e Mirla Veloso comprovando:
.

a Sacra-Ferra é dia de desfile no Sacramentum Pub

ERIC DE LIMA

j. .
.

i •••
Ao ar liyre: o lindo sorriso de Deise Kalser no deck do London Pub

Rally-
Fãs da m�dalidade concentram-se em Guaramirim neste sábado, mais

propriamente nas imediações do Estádio do Seleto, que será um dos pontos
,

de passagem da renomada prova estadual Rally Transcatarina. o agito está
com início agendado paraas 1Oh30, sendo que haverá largada na cidade às
12h. Para mais informações: transcatarina.com.br.

-

Churrasqueiro
. Próxima segunda rola curso para nova turma de aprendizes a assador na

Confraria do Churrasco. Quer aprender a assar uma carne ou aperfeiçoar o
métod01A aula é mais que recomendada. Ligue no 3275 1449, inscreva-se
e passe a fazer bonito nos encontros gastronômicos.

Reconhecimento
Rolou vitória, não só em

campo para os Breakers, no,

último sábado: mais de 2,5 mil

pessoas compareceram ao E!'i-
'.�

tádio João 'Marcatto para assis-
tir a partida do time de.futebol

-

americano da cidade. Sinal ób
.vio de novo e otimistamomento'

para o esporte na região.

Line-up
Planeta Terra

Blur e Beck confirmados,
.

esta semana chegou a vez de
Lana Del Reyentrar na lista de

atrações da próxima edição do

grande festival, agendado para
o mês de novembro em São
Paulo. Grande Kélson"Mendes
já está juntando nomes para
excursão. Liguem no 3275 2398
para, contato com o rapaz.

Noite de Boteco
Fãs da banda Tribo da Lua .

ou da boa gastronomia de bo
teco organizem-se. Logo mais,
a partir das 20h, rola nova

noite temática na Ser. Marisol.
Cardápio e música de primeira
prometem lotar mais uma v�z a
casa, liguem no 3376 4668 para
reservas.

MAURICIO HERMANN

Larissa Kruger e doãoTabatlpa, no happy hour
do Mádalena chopp & Cozinha

Macarronada Solidária
Anotem ai que sábado rola novamente aquele

almoção esperto do G3 do Jaraguá Park Shopping,
com mais uma edição da Macarronada Solidária. Se
rão beneficiadas cinco entidades. A valor do acesso é

apenas R$ 20, para comer à vontade. Na assinatura
do cardápio vai o capricho de mestre O�inei e equipe
da Casa da Nonna.
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é quinta-feira, dia 18 de julho de

2013. Dia da Caridade. Estamos
em plenas férias de julho, que
tal?A noite anda fervendo nesta

temporada, né? E o nosso inver

no, no maior pique. Mas, claro,
fazendo noites super agradáveis
e muito calientes. É nesse clima

que vamos conferir a coluna,
que será lida hoje por mais de

30 mil pessoas, fora os virtuais.

Antes, urna frase para você re

fletir: "A moral se edifica com o

bom exemplo, não com as pala
vras" (Carlos Bernardo Gonzá
lez Pecotche - Raunisol).

Imperdível!
Não precisa nem consultar a

Mãe Dinhah. A 105 FM vai bom
bar a Arena Jaraguá dia 24 de

julho; a partir das 19 horas. Para

comemorar os 137 anos de Jara

guá do Sul, a emissora progra
mou uma grade de shows nacio
nais que ficará para a história da
cidade. São 15 apresentações. Só
feras! No palco: Conrado & Ales

sandro, Gian & Giovani, Marlon
& Maicon, Garotos De Ouro, Léo
& Junior, Fred & Gustavo, Téo &
Edu, Regy & Nando, Rogério Ma
grão e Banda, Italo Fernandes,
Tuta Guedes, Rodrigo Valentin,
Maiara Coelho, Marcelo San e

Tony & Thiago. Vai perder? O in

gresso é um quilo de alimento não
perecível.

Cerveja
Co'onia ex cf 12 350m'

Óleo de Soja
Cocamar 900ml

'259, und
MAURICIO HERMANN

@t?!f:ID'6f]
Troféus e Medalhas

3275--1044

CAFÉ MônicaWagner e o casal Izabela e MarceloWagner,
na Noite Mexicana do Bela Catarina

Chorinho
rtovo

Leandra Coral e Ronaldo
Garcia foram avisados que a

cegonha irá pousar de novo

na casa deles. Vem aí mais um
.chorinho novo para alegrar a

casa Coral/Garcia. Os amigos e
toda a galera familiar ficou fe
liz. Super parabéns da coluna.

Reunião
Na próxima quarta-feira,

dia'24 de julho, às 19 horas
em ponto, no Pavilhão "A"do

ParqueMunicipal de Eventos,
ocorre a tradicional reunião
com os líderes, de grupo da
Stammtisch.

CLEITON METZGER

NOITE A amiga nutricionista Lidiane Atala

(Nutrilli) e Taiane Fagundes na 92 Noite da Ilha

Moa Gonçalves

Pensando bem
É melhor você mesmo cons

truir sua vida. Não deixe que opi
niões e erros alheios te encami

nhem ao fracasso.

Garage
Hoje, a partir das 18 horas, a

porta da "Garage", o senadinho
mais borbulhante da região, rea
bre a sua famosa porta para mais
um super movimentado encon

tro de amigos. Não perco por
nada. Será a 3Sa edição.

.Uma Cidade,-
"

Duas Epocas
O diretor de cinema, Gilmar

Moretti, vai reunir no próximo
domingo, dia 21 de julho colegas
da press e very important perso
nal da nossa região para exibição
do documentário "Jaraguá 2010,
E agora?" Será o primeiro longa
sobre a cidade. Gilmar, através de
sua câmera, dedicou três anos de
trabalho observando" conversan
do, filmando espaços e aconteci

mentos da urbe' sorriso. O even

to ocorre na Sear, :às 19' horas.

Thanks, pelo cOdVite.'·', ,.,', t,

! .

Pegada certa:,"
o Sam'bar, badalada casa

de nossa terrinha, que oferece
shows ao vivo e está sempre de

portas abertas para' o cenário
musical de nossa city, traz hoje
à noite o grupo de pagode, Pe
gada Certa.

(.11 3055-0024
(411 3022-1355

Pimenta
Hoje tem rodada de café espe

cial na Cafeteria Doce Pimenta.

Em clima de férias, o local tam
bém se tornou o ponto de encon
tro de gente chie de nossa terri
nha, Fica a dica!

"
A maioria das coisas que

, decidimos não são o que
sabemos ser o melhor. Dizemos

sim meràmente porque Somos

colocados contra a parede e

precisamos dizer algo.

Frank Crane

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2013

MAURICIO HERMANN

'TE CONTEI j
J

na Patuá Musico rola
a festa open bar "Los
Humildes", com a

presença de Álvaro &

Matheus, Samba Vibe
e o DJ Felipe Adriano.

o amigo, Volneu
Reinke, dá um tempo
nas suas atividades
profissionais e recebe
um grupo de amigos
neste final de semana,

,
na Recreativa do
Sindicato do Comércio,
com direito a uma

feijoada pilotada por
Jeremias Rozza e

muito pagode. Ele
risca mais um ano do
calendário.

• Mariana Vicente, ao
lado de Calito Mendes,
comemora no domingo
com um almoço em

família o aniversário
dela, completo hoje!HAPPY Maira Marcellino e Debora

Lodi conferindo os lugares da moda

Amil Hoje ànoite, no
London Pub, tem
sertanejo dos bons
com a participação
de Nadinha Santoro e

house music com o

DJ Diego Faller.

.-0 grupo Enjoy
também formatou

galera' e participa, dia 3
de agosto, no Pavilhão
de Eventos, a 11 ª

Stammtisch Jaraquá,

FLORADA
Floricultura

�.amúIr
www.tJoraduom.br

�e,�
�
�
�

��
3275-0393

Enquanto isso, a querida ami

ga, PatríciaWeirich, está com tudo

indo bem demais. Feliz, realizada
e de bem com a vida, movimenta
no sábado, dia 20, às 14 horas, no

-

espaço bacana da Buena Eventos, o
famoso encontro Le Jour De La Be
auté. Convites na loja Le Bru Per
fumes. De nada!

Já fez sua caridade?

Já na sexta-feira, • Com essa, fui!

Rua Barão do Rio Br.inco, 964, Cel1Iro I Ja� doSul

Suplemento natural extraído da framboesa que
aumenta a Jipólise, auxãíando na queima de
gordura.

normalizar a glicemia
(níveis de açúcar no
sangue) e atémelhoraro
aspecto da pele..

No inverno temos a tendência, de ingerir
alimentos mais calóricos, o que muitas vezes
ocasiona um aumento indesejável de peso,

Para quem quer controlar o peso no inverno

uma ótima opção é a Framboesa Ketona.

As cetonas de
framboesa ao
aumentarem a

produçãoea
libertaçãode
adiponectina, contribuem para o

emagrecimento, para um aumento de energia,
boa disposição e redução de apetite.

A Framboesa ketona é um extrato padronizado
rico em aminõácidos, minerais, ácidos
orgânicos e componentes bioativos,

flavonóides, ácido elágico e
antocíaninas. Indicações:

- Gerenciamento de peso
- Regula a glicemia
� Redução de gordura
- Redução do apetite
- Oíslipidemias

'

- Ação hepatoprotetor
- Ação antioxidante

A Framboesa tem um efeito

termogênico no nosso corpo,
acelera o seu metabolismo,

aumentando o gasto de energia, e

ajudando a emagrecer. Com a

vantagem de,àjudar-a aumentar a
massa magra, reduzíndo a flacidez..

De acordo com vários estudos, ,

contribuem para reduzir o colesterol,
Consulte seumédico ou nutricionista.

Fa� uma vista e conheça esta novidade..
I

Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas - Fitoteráplcos.
ekilibrio.farmaciademanipulacao
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Tirinhas

Piadas
Olha a mangueira

Semana Santa, o sujeito no maior porre-na porta de um boteco, vê
a procissão passando, carregando uma Santa num andor todo verde e

rosa, e berra:
- Olha a Mangueira aí, gente!
Enfezado, o padre vira-se para o bêbado e esbraveja: _

- Mas que falta de respeito, seu excomungado!
Nem bem acabou de falar, a Santa bate num galho deuma

mangueira, cai e se espatifa no chão.
Eo bêbado:
- Bem que eu avisei!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX1

· o Homem de Aço - Aventura - Legendado - 143 min - Censura: 12 anos - sessões:
13h, 15h30, 18h20,21h

ARCOPLEX2

• Universidade Monstros - Animação - Dublado - 107 min - Censura: Livre - sessões: 13h30
• O Cavaleiro Solitário - Ação - Legendado - 149 min - Censura: 14 anos -

sessões: 15h40, 18h30, 21h20
-

ARCOPLEX3 '

• Meu Malvado Favorito 2 - Animação - Dublado - 98 min � Censura: fivre - sessões:

13h50, 15h45, 17h40, 19h35 p

,

" Gu�rra Mundial Z - Ação - Legendado - 116 min - Censura: 14 anos - sessões: 21 h30

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• 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 19:50 22:10 - 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 18:30 21 :25 - LEG - Aventura
• Guerra Mundial z - 22:15 - 3D LEG - Ficção.
• Meu Malvado Favorito 2 -13:30 15:45 17:50 20:00 - 3D DUB - Animação
• GNC MUELLER
• O Homem de Aço - 21 :20 - 3D LEG - Ação
• Universidade Monstros - 13:30 - 3D DUB - Animação

" Guerra Mundial z - 15:45 - 3D DUB - Ficção
• O Homem de Aço - 18:20 - 3D DUB - Ação
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:15 15:15 17:15 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

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

cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagrle Tempo Agora

Nova frente
fria avança
Chuva do Oeste ao Litoral Sul a

partir damadrugada. Nas demais
regiões o sol aparece pelamanhã
com aumento de nebulosidade
e chuva entre a tarde e noite.

Temperatura estável pelamanhã e

em declínio a partir da tarde com
avanço damassa de ar polar.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

LUAS

• NOVA 8fT

• CRESCENTE 16fT

CHEIA 22{7

• MINGUANTE 29fT

VERTICAIS
1. Garrafa de vinhó que contém o equivalente a duas gar

rafas normais / (Pop,) Que se embriaga habitualmente

2. No jogo do bicho, o 2° grupo; Adepto de religião muito
difundida no Japão e na ChIna

3. Desabar; Ciência das manobras militares em contato

com o inimigo
4. Sistema de escrever sem assinar; Abreviatura de ave-

.nida
.,

5. Clfnica de emagrecimento I A parte mais alta do braço
; Meio,., tarado'

.

6. As iniciais do ator norte-americano Esteve� I Um pro-
fissional gráfico I "

7. Outro nome do peixe sarda; A indústria que fabrica
o Ecosport

8. A sambista apelidada Marrom f Firmar
9. Um ingrediente do estuque; Máquina de filmar.

HORIZONTAIS
1. O líábitat do atum I O fenômeno climático causado pela

falta de chuvas por um longo período ,1

2. Planta aquática flutuante de flores violáceas ou azuis

f As iniciais do músico Gonzaga (1912-1989), "o rei
do baião"

3. Mudança súbita de direção I Grande empresa de pro
dútos eletrônicos

4. (Robert de) Ator de "Cabo do Medo" I A atriz e apre
sentadora Araújo

5. Unidade Astronômíca / Casal que usa aliança na mão
direita

6. Tamoor metálico, em forma de meio globo, coberto
por uma pele esticada e tocado com duas baquetas
estofadas

7. Aro de plástico usado como brinquedo, que se gira
com o movimento do corpo, em torno da cintura

8. Conserva de ovas de peixes (sargo, tainha etc.) secas
e prensadas, muito apreciada como hors·d'oeuvre

9. Produtor de livros e jornais I Precede o sol
10. Tubo metálico para encher de ar bolas usadas em 10

esportes; Que tem semelhança com outra coisa
11. United states of America t Festa pública nos terreiros 11

de candomblé
12. Sigla do estado de Cáceres ; Amar com muita de- 12

voção, .

13. Ponto de mira que se procura atingir COm tiro, flecha, 1,3

bomba etc., Precede o nome da médica,

2

3

4

5

6

7

8-

9

"

234 5 6 7 8 9
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.Novelas

• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H
Hélio expulsa Alberto de sua sala e manda Yvete. provi

denciar uma comemoração para celebrar sua nova conquista.
Alberto avisa a Guiomar que vai interditar Dionísio, alegando
insanidade do avô. Cassiano diz a Ester que Samuel não es

tará seguro no hospital. Maria Adma se disfarça de menina,
para conhecer Ariana. Quirino aceita celebrar o casamento

de Juliano e Natália. Cassiano sugere que todos finjam acre

ditar que Samuel sofreu um assalto, para que possam pegar o
verdadeiro culpado. Arruda se veste de médico, e se dirige ao

quarto de Samuel.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Plíflio se desespera ao saber que Irerie abandonou sua

casa. Vinny ajuda Renata a andar sem a bengala. Lucinda usa

Pedrinho para se reaproximar de Charlene. Maurício sugere
que Amora faça a campanha para o Kim Park. Tito exige que
Wilson não faça a campanha 'do Kim Park com Érico. Bento
termina o namoro com Amora. Tito combina com Mel de aca

bar com a campanha de Amora. Xande defende Rlipinho, e
Eliseu se surpreende. Giane fica animada ao saber que Bento

não está mais com Amóra. Mel aparece machucada e acusa

Amora para Wilson. Rosemere não gosta de saber que Filipi
nho fingirá que está namorando Brunetty. Bárbara tenta co

zinhar para Madá. Plínio volta para São Paulo. Renata e Érico
vendem o apartamento. Santa obriga Verônica a virar Palmira.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Aline afirma a Pilar que não sabe se César tem uma

amante. Paulinha convence Bernarda a lhe dar mais um pe-
\

daço de doce. Pilar pede para Aline avisá-Ia quando seu ma

rido sair para algum compromisso. Paloma fala para César

que vai se dedicar somente à sua filha. Bruno afirma para
Ordália que não vai conseguir ficar sem Paulinha. Thales
deixa Nicole em casa e vai se encontrar com Leila. César

rejeita Pilar. Patrícia passa a noite com Michel. Félix mánda

Amorã Vida

Nicole desiste de raspar a cabeça com medo de perderThales
Nos próximos capítulos de Amor à Vida, Nicole (Mari

na Ruy Barbosa), que está com câncer em estado terminal,
.

não aguenta mais ver seu cabelo caindo e decide tomar uma

atitude radical: raspar a cabeça. A decisão segue firme até o

momento em 9ue o cabeleireiro está com a tesoura em mãos,

Maciel ir atrás de Atilio, Amarilys fala para Paloma sobre a

felicidade de estar morando com Niko e Eron. Glauce afirma

ter estado com Félix no momento em que Elenice foi morta.

Paloma e Bruno são avisados de que terão uma audiência

com o juiz. Michel não consegue falar com Patrícia. Daniel

leva Linda para o hospital. Leila vai embora de casa. Michel

vai para o hospital com as roupas de Patrícia.

• CARROSSEL - SBl - 20H30
Após conhecerem a história de Laia (Mharessa Fernan

da), as garotas voltam para suas casas felizes por terem uma

familia e reconhecem o quanto seus pais são valiosos. No dia
seguinte, todas as crianças se reúnem na casa abandonada.

As meninas contam a história de Laia para os garotos. Helena
convida o seus alunos para uma visita em sua casa e diz que

prepara uma surpresa. As crianças chegam ansiosas na casa

da professora. A caminho da. casa de Helena, Firmino e Graça
encontram Renê. 'O professor diz que precisa resolver alguns
problemas e que aparecerá mais tarde na casa da namorada.

Helena revela aos alunos que fez um anuário para a turma do
terceiro ano. As crianças ficam felizes ao ver as fotos e adoram

a surpresa. Firmino, Graça, os alunos e Helena relembram di

versosmomentos que passaram juntos. Todos elogiam o amor

de Helena e Renê. A professora fica tímida.

• DONAXEPA - RECORD - 22H
Pérola teme que o plano de FeliCiano não dê certo e o

deputado diz que Catherine deve ir presa. Édison conta sobre

o possível golpe e enfurece Rosália ao desafia-Ia. Xepa tenta
compreender a situação da casa e o estudante de arquitetura
acusa a irmã de ser acomodada. A feirante questiona a filha

sobre a história do terreno. Catherine mostra a documentação
do ateliê a Lancelote e François pressiona o fiscal. A estilista

avisa a Dafne que o desfile foi cancelado e Yasmin controla

sua preocupação. Graxinha foge de Lady, enquanto Meg tenta
conter sua irritação com as ofensas de outras socialites. Ator

mentada com os pesadelos, Isabela confessa estar com medo

de perder os bebês e Vitor Hugo a-consola. Xepa chora ao en

tender que tentaram tirar sua casa sem motivo. Rosália mente

ao falar do terreno e inveja a relação de Éolson com a mãe.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

-Fofocas
Hugh JaCkman revela
fantasia sexualdaesposa

Todavez que fala da esposa, Hugh Jackman
demonstra que está mais para um homem co

mum do que para uma estrela com chiliques.
Sua esposa Deborra-Lee Furness, parece com

partilhar desta humildade, e o intérprete de
-Wolverine comentou o fato em entrevista à re
vista alemã "Freundin": "vou revelar uma coisa:

se sua parceira é feliz, sua vida será boa." Ele

confessou que faz de tudo para ver amulher fe

liz. Até mesmo se vestir de corretor da bolsa de

valores.revelando uma fantasia sexual inusita

da da esposa. Os dois são casados há 17 anos e

possuem dois filhos: Oscar, 13, eAva, 7.

Religiosa,Deborah
Secco se recusa a falar
de IIBruna Surfistinha

Ao falar de prostituição no último sába

do, dia 13, o "Altas Horas" da Globo não po
deria deixar de lado as histórias de progra
mas mais famosas do país, as do livro e do
filme "Bruna Surfistinha". Mas a atriz Debo
rah Secco, que fez o papel principal na pelí
cula de Marcus Baldini, não quis aparecer

por lá. A atriz 'passa hoje por uma fase reli

giosa, e está até fazendo' um curso de cris

ma para casar com o cantor gospel Alysson
Castro. A atriz chegou a ser convidada para
participar do programa, mas gentilmente
recusou o convite. "

pronto para começar o processo - na hora H, ela desiste! Com
medo de perder sua beleza e, assim, o amor de Thales (Ricar
do Tozzi), a herdeira decide voltar atrás e não ficar careca. O

problema é que todos os sinais indicam um avanço de sua

doença e seus cabelos não param de cair.

Horóscopo

.. Touro

Ü 20/4a20/5-Terra

o astral esta quinta-feira reve
la um conflito entre os seus mais
íntimos anseios e o que os outros

esperam que faça. A colaboração
de terceiros será bem-vinda no

campo profissional. Nos assuntos "

do coração, a fase é de grande re
novação. Cor: vermelho.

Gêmeas
21/5 a 20/6 - Ar

O astral revela instabilidades
neste dia; devendo ter cuidado
com um mal-entendido no tra

bailio. O seu progresso está em

evidência, podendo aumentar a

sua popularidade. A Lua traz boas

perspectivas para a vida amorosa:

dê carinho ao par. Cor: tonspastel.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Fuja de jogos, apostas e espe

culações, do contrário poderá ficar
no vermelho, Imaginação e criati
vidade você terá de sobra, daí seu
sucesso com lazer, diversão, arte
e psicologia. O convívio com á sua

cara-metade tende a se intensifi
car. Cor: lilás,

Leão
22/7a 22/8 - Fogo

Você pode se revelar muito

sensível aos problemas familiares.
Talvez a sua autoestima esteja em
baixa. É um dia em que terámaior
necessidade de silêncio. Tarefas

que exijam imaginação favoreci
das. O astralprometemuitoprazer
e diversão a dois. Cor: roxo.

_
..

í'l Áries
'

.

20/3 a 19/4 - Fogo

'(
Há uma predisposição a acei-

tar o desafio das mudanças na

sua vida cotidiana, doméstica e

familiar. Bom dia para fazer uma
autoanálise e corrigir comporta
mentos. No campo afetivo, o astral
é de confiança e lealdade: curta a

tranquilidade. Cor: tons claros.

Virgem
23/8 a'22/9 - Terra

Talvez sua autoestima esteja
baixa, mas procure dar um trato

no visual em vez de deixar a peteca
cair. O clima é de interação com as

pessoas do seu convívio. Trabalhar
em equipe pode ser prazeroso. No
romance, seu entusiasmo será

contagiante!-Cor: amarelo.

Geralment;�lhamos com tanto pesar para
,

a portafechada que não percebemos que
outra seabriu. Oríson SMarden

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Negócios e amizade não se

misturam, por isso fique de olho
. às situações de risco. Tudo o que

conseguir hoje será com muito
trabalho e dedicação pessoal. O

diálogo e a franqueza serão os seus
grandes trunfos nos assuntos do

coração: acredite! Cor: verde.

n EScorpião
23/lOa21/11-Água

Não vá com tanta sede ao pote,
pois tudo indica que você pode
pecarpelo excesso de ambição, or
gulho ou prepotência. Quem tra

balha com lazer ou diversão conta
o apoio dos astros. No relaciona
mento amoroso, o desejo de ficar

junto vai prevalecer, Cor: azul.

I!!I!_ Sagitário
� 22/11 a21/12-Fogo

Nãodeixequeos contratempos
diminuam sua fé ou sua alegria de
-viver. Esta é uma ótima fasepara
a autocritica, podendo corrigir al
guns comportamentos. À noite,
você estará mais espontâneo(a) e
autêntico(a) para expressar seus

sentimentos. Cor: roxo,

Capricórnio
22/12 a20/1 - Terra

O dia revela a necessidade de
selecionar melhor o seu círculo de
amizades. É preciso cuidado com

pessoas.oportunistas, Sua relação
com gente de autoridade também
conta com a proteção dos astros.

À noite, o desejo de ficar só vai se
manifestar.Cor: rosa.

Aquário
2111 a l8/?-Ar

Cuidado como clima de com
petição que poderá se instalar no
ambiente de trabalho, Júpiter re
vela umperiodo de grande expan- .

são no setor profissional. A Lua

favorece o convívio social, além de
aumentar o clima de cumplicidade
com seupar. Cor: amarelo.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Quanto maior o seu envolvi
mento na profissão, maior será a

sua motivação interior, No campo
afetivo, as suas expectativas estão
muito elevadas, é preciso adequá
las! Então, tenha cuidado para não
misturar ou confundir os seus in
teresses. Cor: tons escuros.
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Quando o pai descobre
I

Naquela tarde, Roberto decidiu fazer
uma visita ao seu velho amigo,

Waldemar, para tomar uma cuia de
chimarrão e colocar a conversa em dia,
afinal, fazia tempo que não encontrava

com o conterrâneo.

Waldemar não demonstrou muita alegria
ao rever Roberto e este logo imaginou que
tinha alguma coisa perturbando o amigo.

_

- Coloca uma água pra ferver e vamos
conversar um pouco, Waldemar.
- Tá bom, colorado, senta aí e vai

preparando a cuia.
.; Como vão as coisas, gremista?
- Vamos levando, Roberto, do jeito que
Deus quer.
- Só levando? Tu não pareces muito feliz.
Aconteceu alguma coisa?
- Não aconteceu nada.

EnquantoWaldemar falava, dava grandes
suspiros, que entregavam seu desânimo.

E Roberto, que conhecia o amigo de longa
data, insistia para que ele desabafasse.
- Waldemar, não é de hoje que eu te

conheço. Me fala, o que está acontecendo?
.

- É essagurizadà, Roberto. Às vezes os
filhos fazem umas coisas que tu sente aqui,
Ó. No fundo do peito.
- Poxa, gremista, aconteceu alguma coisa
com teu filho?
- Tu nem imagina. Tu nem imagina. <'

- Se eu nem imagino, me conta de uma
vez!
- Vou te dizer uma coisa, colorado, já
faziam' horas que eu tava de olho no guri.
- O que ele aprontou?

Ele não querià mais almoçar
e nem jantar em casa. Não saía

da casa do colega da escola,

enfim, não estava normal.

- Eu tava percebendo que ele andava meio

diferente, com umas manias estranhas. Eu

percebi que ele não eramais o mesmo. Ele
não queria mais almoçar e nem jantar em
casa. Não saía da casa do colega da escola,
enfim, não estava normal. Eu já suspeitava
que ele tava escondendo alguma coisa.
- Poxa, isso é complicado, Waldemar. Mas,
você descobriu o que era?
- Então ... Esses dias ele deixou o Facebook
dele aberto e eu li umas conversas

pela metade, dizendo que tinha que

diversificar, que quanto mais colorido,

melhor .. ;
- Mais colorido? O que tinha que ser mais
colorido?
- O prato, Roberto! O prato!
- Como assim, o prato?
- Nem sei como dizer isso. Me envergonha
uma coisa dessas.
- Pode me dizer, Waldemar. Estou aqui
para te apoiar.
- Roberto, não é que o guri virou
vegetariano?
- Como assim? Vegetariano?
- Pois é. Diz que não come mais Game. Só

legumes, frutas, verduras e agora cismou

que as combinações de comidas têm que
ser bem coloridas. Já viu disso?
- Não come mais carne? Então agora ele só
come frango? Presunto?
- Nem mesmo um presuntinho. E presunto
nem é carne!
- Deve estar difícil para você, meu amigo.
Logo você que fazia uma costela especial,
no fogo de chão.
- Nemme fala, nem tenho mais coragem de
olhar praminha churrasqueira. Se meu pai
não tivesse morto, ele morria de desgosto.
Me envergonha uma coisa dessas!

"

Clique animal

OLÁ!
Mechamo

Snoopy e estou

namoradinha.

Gostaram de
meu lobk? .:

Interessadas

.Iigu�m para
mim_: 9118i0303.

AMARELO

Castrado, vacinado
e vermifugado .:

. Aguarda adoção na

Clínica Amizade,
fone: 32751887.
Animal super dócil

.

e companheiro.

. Envie a foto do seu
�nimal�ioho para

contato@beatrjzsasse. •

com.br ou encontre
um comp�nheiro dE!

estimação nas páginas
do Facebook da Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaragu� do Sul

AmlzGde

Bar,iI;}Q& Tosa
4732151887
daoibrE!iht@ibest.com.br

VARIEDADES
QUINTA·FEIRA, 18 DE JULHO DE 2013

18/07
Adriana F. Manski

Adriana Travassos Cardozo

Ana C. Viebrantz

. Ana OIos
André Alesse

Andreia C. Leoni

Camile V. dos Santos
Carlan Hornburg
Carlos Eduardo Scheide

Cleci Odorcik
Dirceu Czucza

.

Egon Hornburg
_ Emanuelle Laurindo

Hilda Forlim

Itamar Eduardo Vicini

Ivone Butka

Jaqueline Ponticelli.

João Welter
Judite Fleming
Kauã Henrique Blank

Laudir Dalpiaz
Luiz F. Sevegnane
Manuela Knchembecker

Marcio Roberto Wener

Marco Antonio da Silva

Marcos da Silva

Maria do Carmo O Pereira

Maria R. Oito
Marilene F. Rosa

Marlete F. Belegante
Michele C. Petry
Michele C. Ziener
Reinaldo Diel

Ricardo Ferreira

Thamile L. Réus

Veronica Klein

Victor Kleine

.Vin Diesel - Ator
• Baby do Brasil -.'Cantora
• Lee Atenberg - Ator
• Daron Malakian - Músico

Curiosidade
18 de julho ...

... é o 1990 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 166 para acabar

'. o ano.Dia Nacional do
. Trovador. 1925:- Adolf
Hitler publica aMein

Kampf, 1971 - Última
partida de Pelé na Seleção .

brasileira de Futebol.

198() -ATVTupi, .

primeira emissora Latino
Americana, sai do ar
definitivamente.

Fonte:Wikipedia
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Fotos da 20aFestaEstadual do Colono, Sociedade Centenário, Rio da Luz, dias 6 e 7 de julho

Marcelo Lescowicz e Taimara Engel
Majestades da 20ª Festa Estadual do Colono. 1ª Princesa, Bruna Ramthum;

Simpatia - Jéssica Tainarà Maria; Rainha - Luana Lewerenz; e 2ª Princesa - LaísFernanda Ramos

Alex Cruz e Cristiane Kruger

Eduarda Cristina

Jaqueline Lima

Sabrina Golçalves Maiara Gaio

29aKolonistenfest
Confira a programação da Festa do Colono que acontece
na Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança, de Jaraguá do Sul.

• SEXTA-FEIRA (19)
• 20h - Com jantar típico alemão
• 21h - Abertura oficial e lançamento da 10a Feira Agroindustrial
• 21h30 - Escolha da Rainha e Princesas da_29a Kolonistenfest

• 23h - Baile com Grupo Safira, do Rio Grande do Sul.-

• SÁBADO (20)
• 8h - 3° Encontro de Jovens Rurais de Jaraguá do Sul

• 13h - Disputa do Rei, Rainha e Majestades da festa
• 14h - Reabertura da Festa e da 10a Feira Agroindustrial com Desfile da
Sociedade Aliança, Escolas e Grupos da Melhor Idade, acompanhados
pela Banda Hannover

·15h - Pavilhão "ft:', solrêe com a BandaHannover: Pavilhão "B",
apresentação do Grupo Folclórico GrÜnes·Tal

• 15h às 17h . Tarde da Criança, com diversas atrações gratuitas;
também às 15h, início do Tiro Chumbinho, aberto ao público

• 17h - Apresentação do Rei, Rainha e Majestades do Tiro da 29a
Kolonistenfest

• 19h . Pavilhão "N, jantar dançante com a Banda Hannover

• 22h . Apresentação dos Grupos Folclóricos: Sünros e Grünes-tal

• 23h . Encerramento da 10a Feira Agroindustrial; Pavilhão "N - Baile

com a Banda Brilha Soni; Pavilhão "B" - Sertanejo com Elton e

Fernando.
.

-

• DOMINGO (21)
• • 9h30 - Com o Desfile das Sociedades e carros alegóricos,
acompanhados das Bandas Estrela de Ouro e Hannover

• 10h30min· Pavilhão "B", Show com Magali e Wanderli; Pavilhão "ft:'-
Tema Musical

'-

• 11h . Início do Tiro Chumbinho e almoço típico /

·12h . Pavilhão "B", Show com Tal's Buan

• 14h - Pavilhão "ft:', Soireé com a Banda Estrela de Ouro; Pavilhão "B",
apresentação do Grupo Folclórico Regenwalde Tanzgruppe

• 14h30· Pavilhão "B", Banda Hannover
• 17h - Pavilhão "B", apresentação do Grupo Folclórico Grünes-Tal

'. 18h . Banda Brilha Som e encerramento do Tiro Chumbinho

• 19h . Encerramento da lO" Feira Agroindustrial
• 22h . Encerramento da 29a Kolonistenfest com a tradicional colheita

dos produtos expostos no salão. A lO" Edição da Feira Agroindustrial
traz a pecuária da microrregião de Jaraguá do Sul, a pecuária com

o gado leiteiro, ovinos, cavalos, pequenos animais, equipamentos
agrícolas, artesanatos, exposição de orquídeas e flores em gerai,
guloseimas, veículos, informática e lazer, distribuídos em 2.500m2 de .

área coberta e mais de 50 expositores. Acesso livre para quem estiver

trajado tipicamente, Endereço da Sociedade: Rodovia Wolfgang Weege
(Jaraguá-Pomerode) - SC 110 (antiga 416) - Km 18 - Rio Cerro II. Mais

informações sobre a festa no site seralianca.com.br ou pelostelefones
3376·0146 ou no e-mail valdino.1152@brturbo.com.br.

.
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• JDS
A JDS comemora 17 anos de fundação
nesta quinta-feira. A empresa é uma <'

das referências na região no segmento
de movimentação de cargas.

• UNIMED
Acontece hoje a inauguração da primeira
parte do projeto do Hospital da Unimed

Jaraguá do Sul. A estrutura foi construída
no Bairro Centenário. Trata-se de mais um
estabelecimento de primeira linha.
A unidade se soma às outras entidades

ligadás à saúde existentes no município.
A população agradece.

Marketing
Conhecer e utilizar as ferramentas do

marketing é fundamental para qualquer em
preendimento. A Apevi promove de 5 a 8 de

agosto, no Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul, uma qualificação com o título "Marke- _

ting em Pequenas Grandes Empresas". Ins
trutor será Marcelo D. Bergamo.

Crédito pessoal
Existem pelo menos duas dezenas de em

presas que oferecem crédito pessoal com juros
superiores a 10% aomês, Os dados são de levan
tamento do próprio Banco Central. Uma dela
cobra mais de 22% ao mês. Embora seja um

absurdo, trata-se de atividade totalmente legal.

Lourival Karsten

MERC QUINTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE·20l3

t.:lmm:r::t:!SBlEl'!•• ., Ikarsten@netuno.com.br .EB�:.:El!Diiill�__;;;�

Inovação subsidiada íNDICE PERíoDO

Empresas de oito setores da indús- até 75% do valor total da consultoria. SELlC 8,5% 10.JULHO.2013

tria têm a oportunidade de criar Podem participar do projeto indús- TR 0,02% 17.JULHO.2013

CUB 1.289,50 JULHO.2013
uma estrutura de gestão da inovação trias dos setores têxtil, agronegócio, BOVESPA +1,15% 17 .JULHO.2013

com custos subsidiados. Por meio do construção civil, bens de capital, me- NASDAQ +0,32% 17.JULHO.2013

Núcleo de Apoio à Gestão da Inova- talmecânico, cerâmica, móveis e ma- AÇÕES PETR4 16,06 +1,97%

. ção (NAGI), as empresas obtêm ca- deira e plástico desde que tenham no
VALES 28,16 +1,04%
BVMF3 12,48 +1,71%

pacitação, mapeamento estratégico mínimo dois anos de existência e es- POUPANÇA 0,5000 12.JULHO.2013

da inovação e consultoria na área que tejam instalada em Santa Catarina. COMMODlTIES

auxiliam a melhorar os processos e As empresas interessadas devem se ca- PETRÓLEO - BRENT +0,34% US$110,730

a criar novos produtos. A iniciativa é
-

dastrar no endereço www.ielsc.org.br, OURO -0,08% US$ 1275,860

do Instituto Euvaldo 10di (IEL/SC), preencher o formulário. disponível no CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
entidade do Sistema Fiesc, e faz parte portal e enviar para o e-mail indicado. DÓLAR COM. 2,2255 2,2270 -1,22%
de uma chamada da Financiadora de As vagas são limitadas. Mais informa- DÓLAR TUR. 2,1700 2,9225 -1,37%

Estudos e Projetos (Finep) que paga ções pelo telefone (48) 3231-4631. EURO 2,9208 2,9410 +1,86%
LIBRA 3,3810 3,3824 -0,88%

Confiança
Pesquisa da Confederação Na

cional da Indústria (CNI) revela que
o Índice de Confiança do Empresá
rio alcançou o menor patamar desde
abril de 2009. O clima é de apreen
são nos mais diversos setores indus

triais, não só em função domomento
mas, principalmente em relação às

expectativas para o futuro. Raros são
os industriais que realizam investi
mentos de grande porte .

A MUSUCA ESCOLA DE

MÚSICA LTDA ME, sob
CNPJ 09.046.170/0001-
81 comunica a perda de
dois blocos de nota, com
numeração 001 ao 050 e

051 ao 100.

A catarinense Tirol acaba de lançar um leite sem a presença
da lactose. Segundo dados oficiais, cerca de 40% das pessoas
têm problemas com a ingestão desse comporiente. ATirol

. utiliza a enzima lactase para quebrar as moléculas do leite.
� I$sO resulta na produção de glicose e galactose, que podem

ser absorvidas normalmente pelo organismo.A empresa
também lançou iogurte 0% lactose (foto). Mesmo em
mercados tradicionais existe espaço para inovação.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/ 2' Vara Cível - Rua Guilherme Cristiano

Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul-SC - E

mail: jaragua.civeI2@tjsc.jus.br
Juiz Substituto: Gustavo Bristot de Mello - Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza .

'EDITAL DE CITAÇÃO -EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS - Execução
Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nO 036.06.006189-3 - Exequente:
Polimix Concreto Ltda. - Executado: Olga Galleotti Mello - Citando(a)(s): Olga
Galleotli Mello., brasileiro(a), Aposentado, CPF 272.920.248-07, Rua Prefeito

Waldemar grubba, 01, Baependi - CEP 89.256-000 - Jaraguá do Sul-SC. Valor
do Débito: R$ 2.133,79. Data do Cálculo: 04/09/2006. Por intermédio do pre
sente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não

sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitàm os autos do

processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 3 (três) dias, contados
do transcurso do prazo 'deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal,
acessórios, honorários advocatícios e despesas processuais. Não ocorrendo

o pagamento, proceder-se-á à penhora de bens do executado. O executado

poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo.de 15 (quinze)
,

dias, a contar do término do prazo da citação. E, para que chegue ao conhe

cimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será
afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na

forma da lei. Jaraguá do-Sul (SC), 02 de julho de 2013.

NGT Top Tools
Foi em grande estilo a comemoração dOS-15 anos de ativida

des da empresa NGT Top Tools, no último sábado. Na ocasião
foram homenageados diversos colaboradores que completaram
5, 10 e 15 aTIOS de trabalho na unidade. O diretorpresidenteMar-

-

ciano Alves falou sobre a importância de comemorar os 15 anos

da empresa, hoje presente.nomercado nacional com soluções em
ferramentas de alto desempenho para a indústria de usinagem.

Driessen Residenz Você. tranquilo.
Com enfoque em "livre-se da dependência do. automó

vel", a Proma está corriercializando apartamentos no edifício
Driessen Residenz, situado no "coração" da cidade. A locali-

zação é realmente privilegiada. I'
• III l." .11 t ti lli ti" j III J i "1fIIi _

(41) 3310-0212
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Sinalização exige
respeito à ciclofaixa
ORIENTAÇÃO
Para reforçar
os cuidados,'os
trechos terão

placas indicativas

Débora Remar

'l Tão acabar as desculpas
V dos motoristas que fo

. rem flagrados estacionados
sobre as ciclofaixas, no Cen
tro de Jaraguá do Sul. Até o
final desta semana, a sinali
zação vertical deve ser con

cluída e o desrespeito pode
rá ser punido commulta.

A implantação das pistas
exclusivas para bicicletas foi
iniciada em fevereiro e visa
dar mais segurança aos ci

clistas, além de incentivar o
uso deste transporte. Porém,
muitos motoristas ainda es
tacionam em cima da faixa
sob a alegação de que a si

nalização não está comple
ta. Um ciclista, de 33 anos,

chegou a deitar no meio da
Rua Reinoldo Râu, na noite

de terça-feira, em protesto
contra uma caminhonete
estacionada sobre o espaço �

reservado aos ciclistas. Os

policiais militares não pu
deram multar o motorista e

apenas orientaram o condu
tor sobre a irregularidade.

"Esta semana vamos

terminar a colocação das

placas, e toda a sinalização
relativa às ciclofaixas estará

concluída", garantiu o dire
tor de trânsito e transpor
tes da prefeitura, Rogério
Kumlehn. Com as placas
orientativas instaladas, a

Polícia Militar poderá mul
tar osmotoristas infratores.

Quem usa bicicleta dia
riamente elogia amelhorias,
mas alerta que só a sinaliza

ção não é suficiente para ga
rantir a segurança, e pede a .

integração entre as ciclovias
e bicicletários. "As pessoas
não estão acostumadas com
o fluxo.de bicicletas, por isso.. .

muitos motorista e também
ciclistas não respeitam as

regras, é uma questão cul-

BR-2

Condutor será processado
O motorista que provo

cou o acidente no sábado, na
BR-280, em Guaramirini,
pagou fiança e se livrou da

prisão em flagrante. Porém,
vai responder por embria-

guez ao volante e lesão cor

poral. Outras duas vítimas
do acidente estão interna

das. Uma delas é um meni

no de cinco anos. Ele está na

lITl, masnão corre riscos.

EDUARDO MONIEClNO

CNHedrogas
Motoristas não habilitados
são flagrados com .maconha

O motorista de uma
Honda Biz foi flagrado
com seis gramas de maco

nha em uma abordagem
de rotina da PM, na Rua

José Theodoro Ribeiro, na
Ilha da Figueira, em Jara

guá do Sul, por volta das

23h de terça-feira. O sus

peito, de 21 anos, assinou
um Termo Circunstancia
do, onde se comprometeu
a comparecer em audiên-

.

cia sobre porte de entor

pecente, e foi autuado por
dirigir sem ser habilitado
e usar capacete sem visei

ra. O passageiro da moto,
qu� possui CNH, assumiu
o veículo.

Um acidente de trân-

culos, na Rua Jorge Czer-:

niewicz, em Jaraguá do.·
Sul, na tarde'de terça-feira,
revelou diversas infrações

'

e porte de entorpecentes
com um dos motoristas. A. .

Polícia Militar suspeitou
do forte cheiro de maco-·

nha do condutor de um

Peugeot 206, de 19 .anos.
A droga foi : encontrada
dentro do porta-luvas do
carro, que estava com os .

documentos atrasados e

o motorista não era ha
bilitado. O Peugeot 206,
com placas de Blumenau,
foi recolhido ao pátio do

guincho. Os' ocupantes
dos outros dois carros,
uma Saveiro e um Citrôen

Receptação
PMprende
suspeito

Denunciado por usuá
rios de drogas como sendo
traficante, -suspeito de 38
anos é levado para a De

legacia por receptação de

produtos. Agentes do se

tor de inteligência e do ca

nil encontraram celulares,
jóias, relógios, furadeiras
e equipamentos no forro
da casa, no Bairro Jaraguá
84. Uma balança quebra
da também foi apreendi
da, mas nenhuma droga
foi localizada na residên
cia. O local já havia sido
monitorado outras vezes.

O homem foi encaminha
do a Delegacia e liberado
em seguida.

.LLTA Com a instalação das placas, os motoristas
que pararem sobre a via exclusiva serão' penalizados

tural", disse um dos inte

grantes do grupo Pedala

Jaraguá, Deleon da Rosa.

"Acho que a fiscalização é'
a forma mais rápida de se

fazer respeitar, mas a edu

cação é ainda mais funda-

mental. Os ciclistas também

precisam aprender a usar as
ciclofaixas, a não andar so
bre as calçadas ou na con

tramão do fluxo e sinalizar
ao fazer alguma manobra",
completou

sito envolvendo três veí- C4, não se feriram.

Em casa

Esposa e filha
são agredidas

Um homem de 43 anos

foi detido pela PolíciaMilitar
depois de ameaçar a espo
sa, de 39 anos, e a filha, na
casa da família, na Avenida
Waldemar Grubba, na Vila
Lalau, em Jaraguá do Sul,
na noite de terça-feira. De

acordo com as vítimas, o

suspeito chegou em casa

alterado, por volta das 19h,
e iniciou uma discussão.
Ele então teria arremessa

do contra-as duas mulheres
utensílios de casa, como

copos, pratos e duas facas.

Ninguém se feriu e o homem
foi encaminhado a Delegacia
de Polícia sob a acusação de
violência doméstica.

mido

Motosbatem em Guaramirim
Duas motos' colidiram

na madrugada de ontem,
na RuaAnélio Nicocceli, na
Figueirinha;: em Guarami
rim. Um dos condutores, de
23 anos,' foi socorrido pelos

Bombeiros Voluntários com

suspeita de fratura na face,
por volta das sh, e encami
nhado ao Hospital Padre
Mathias Maria Stein. O ou-,
tromotociclista não se feriu.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NOVO FOCO Criado em 2002, projeto que visa realizar ações em

conjunto com entidades assistenciais atenderá aos idosos neste ano

Basquetemasculino retorna
programa social VisitAção

Lucas Pavin

Com o objetivo de rea

lizar ações sociais em

entidades, o projeto Visi

tAção foi retomado neste

ano e a todo vapor. Criado
em 2002, pela chancela da

Associação Jaraguaense de

Basquetebol (Ajab), o pro
grama atendia no inicio das

suas atividades a APAE,
AMA, ADAV, os hospitais
São José e Jaraguá, além'
de grupos de idosos. Po

rém, com o crescimento

em suas estruturas, estas

entidades passaram a re

cebermais colaboradores e

ações sociais, fazendo com

que o VisitAção perdesse
um pouco de espaço.

Entretanto, o projeto
voltou à ativa em 2013 e

fechou uma parceria com

o Centro de Referência do

Idoso (CRI), onde cerca de

doze atletas do basquete
jaraguaense, sendo todos

com idade abaixo dos 18

anos, realizarão durante

o ano ações sociais, visan
do interagir e ajudar os

idosos. A primeira delas

foi realizada ontem, onde

quatro jogadores partici-

param da Festa Julina do

CRI, realizada no Parque
de Eventos, que reuniu

centenas de idosos.
Pela primeira vez parti

cipando de uma ação social,
o jovem Braian Ezequiel
Guzman de Souza, de 18

anos, falou sobre esta nova

experiência e _o quanto isto

pode ajudá-lo dentro de

quadra. "Estou gostando. É
muito bom' trabalhar com

os idosos, que são a cabeça
da nossa sociedade. Sabe

mos que o esporte não é só
na quadra e sim uma expe
riência para a vida. Então
tudo isso é um aprendizado
para nós", ressaltou. "Fi

camos mais maduros com

essas visitas, pois, às vezes,
ficamos um pouco deslei

xados nos treinamentos

e aqui percebemos que a

história de vida de uma

pessoa pode mudar o nosso
comportamento", analisou

o atleta Paulo Vrnicios de

Oliveira, de 16 anos.

Idealizador do projeto,
o técnico do basquete mas

culino Milton César Mateus

destacou a importância do

VisitAção para os jovens. "O
maior resultado que obtive-

"�
INCLUSÃO Atletas do basquete masculino auxiliam

estamos em uma evolução
às atividades do Centro de Referência da Melhor Idade significativa", concluiu.

mos até hoje é no compor
tamento dos atletas, porque
sempre que temos o projeto
em prática, eles vivenciam

muita coisa e retornam aos

treinos com outro ânimo.

Por isso, é muito importan
te. Além de ajudar os ou

tros, os jogadores também
se beneficiam dentro de

quadra", disse Mateus, que
também ressaltou a satisfa

ção em poder estar à frente
destas atividades desde seu

início. "Eu adoro fazer isto

.e me entrego totalmente
,

ao projeto, tanto que no co
meço, há mais de dez anos

atrás, fiquei por dois anos

estudando libras para po
der me comunicar com as

pessoas na ADAV. Então, é
algo quememotivamuito e

espero que continueporum

bom tempo", finalizou.

,
Aqui percebemos
que a história de

vida de uma pessoa

pode mudar o nosso

comportamento.

Paulo Vinicios de

Oliveira, atleta

23 de julho às 20h
Grande Teatro da Scar

InformaÇÕes: 47 2t06-2210
www.ulJimed.com.brf.aJaCjuad05uE

Patrocínio:

MOHRl JOIlOPt)\1!

OCP21
www.ocponline.com.br

Futebol

Leão agenda
amistoso
Visando a estreia na

Divisão de Acesso, o Sport
Club Jaraguá realiza mais
um teste' como prepara

ção. Após perder por 4 a 2

do Coritiba, no Centro de
Treinamentos da Gracio

sa, o Leão agendou uma

"revanche" contra o líder

do Campeonato Brasileiro.
A partida acontece no ani

versário de Jaraguá do Sul,
dia 25 de julho, às 15h30,
no Estádio João Marcatto.
..-

Os ingressos custam R$lO .

e estarão à venda a partir
de sábado. "Será um even

to para a cidade em si. Uma

oportunidade para o povo

jaraguaense assistir de

perto um time da Primei

ra Divisão, onde em um

objetivo futuro queremos
estar também", disse o téc
nico Mozart. "Fechamos
três semanas de trabalho

e o retrospecto é bem po
sitivo. Fizemos amistosos e

viva"

Atletas encaram com alegria as visitas aos grupos de idosos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Estadual deve
sofrer alterações
no ano que vem
VALORIZAÇÃO Clubes se reúnem para discutir alterações
no formato da disputa e na nomenclatura das três divisÕes

Lucas Pavin

(""'1om o Objetivo de aper-
.

\.Aeiçoar a' fórmula do

Campeonato Catarinense
de 2014, a Associação de
Clubes Profissionais de
Santa Catarina realizou
uma reunião nesta sema

na, em Florianópolis, com
a presença de represen
tantes das oito equipes já
garantidas na competição,
entre elas o Juventus, re
presentado pelo presiden
te, Jeferson Oliveira

Durante a conversa, os

filiados decidiram pela al

teração da fórmula de dis

puta, visando a qualidade
e valorização do torneio.

Porém, ainda existe a de

pendência da definição do
calendário da CBF pois na

próxima temporada terá a

Copa do Mundo no Brasil.
Além disso; o Estadual

sofrerá alterações na sua

nomenclatura. Até en

tão dividido em Divisões

Principal, Especial e de

Acesso, o torneio passará

a ser chamado de Séries

A, B e C. As decisões de
verão ser oficializadas no

Conselho Técnico- para o

próximo Campeonato Ca

tarinense, que será reali
zado em novembro.

Por fim, com o objetivo
de evitar os transtornos

ocorridos na atual tem

porada, os dirigentes con
trataram Renê da Silva,
engenheiro civil e de se

gurança, para auxiliar na

liberação dos laudos das

praças esportivas.

MUDANÇAS Cartolas querem tornar o Campeonato Catarinense de 2014 mais atrativo

Guaramirim

Varzeano
Continuam abertas as

inscrições ao Campeonato
Varzeano de Guaramirim.
As fichas deverão ser en

tregues na Secretaria de

Esportes e Lazer até dia 2

de agosto. A taxa de inscri

ção varia entre R$ 400 (la
Divisão) e R$ 250 (2a Di

visão). A data de inicio do

campeonato será definida
no congresso técnico, agen
dado para o dia 6 de agosto.

Futsal

Campanhas
A ADJ volta a jogar na

Arena Jaraguá neste sába
do, dia 20, pela Liga Fut

sal, contra a Assoeva (RS).
Também atua na segunda
feira (22) pelo Estadual,
contra a Chapecoense.
Para estas partidas, o clu
be pede aos torcedores

que contribuam com a do

ação de agasalhos (roupas
de inverno) ou alimentos
não perecível.

Flajaraguá
4aFeijoada
Em comemoração aos

seus quatro anos, a tor

cida Flajaraguá organiza
. mais uma edição da Fei

joada, que será realizada
no dia 10 de agosto, na

Igreja Apóstolo Paulo. Os
tickets antecipados têm o

valor de R$15, mais um

quilo de alimento não pe
recível. Esses serão doa
dos à Rede Feminina de
Combate ao Câncer.

ZUKERMAN
LEILÕESIII.radl.KoO
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Apontamento: 253372/2013 Sacado: MARc:rO FRANc:rseo Endereço: PROF
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Apontamento: 253428/2013 Sacado: OSMAR BERNARDO Endereço: RUA
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dente: SOLIDO FERRAMENTAS IMPORfACAO E EXPORf sácador. - Espé
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Apontamento: 253420/2013 Sacado:VIANACFSSORIA IMPRFSARIAL Ende
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gamento: 23/07/2013- Valor total a pagar R$13.662,23 Descrição dos valores."
Valor do titulo: R$ 12.569,88 - Juros: R$ 1.009,78 Emolumentos: R$12,25 - Pu
blicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 22,72

Apontamento: 253358/2013 Sacado:ANTONIOPEREIRA Endereço:R CAR
WSOECHSLER I . IlHADAFIGUEIRÁ - laraguá do Sul-SC - CEP: Cedente:
AYMORE CREDITD, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Sacado",
AYMORE CREDITD, FINANCIAMENTO E lNVFSTIMENTO SA Espécie: CF
- N° TItulo: 20017257835· Motivo: falta de pagamentoValor: R$10.225,08 .

Dataparapagamento: 23/07/2013-Valor total a pagarR$1O.751,58Descrição
dos valores: Valor do título: R$1O.225,08 - Juros:R$ 449,90Emoluroentos: R$

:_:'�_:�-��-����-�-�-�::���--������:_�-�:'���-����-��-�-��:��
Apontamento: 253360/2013 Sacado: AVERAl,DO PEREIRA DOS SANTOS
Endereço: RUAMARINAFRU1UOSO 573 . Jaraguá do Sul·SC - CEP: 89251-
500Cedente:AYMORECREDITDFINANCIAMEN1DEINVFSTIMENTOSA
Sacador - Espécie:Cf - N'Titulo: 20016935818 . Motivo: faltadepagamento
Valor. R$ 14.550,29 - Data para pagamento: 23/0.7/2013-Valor total a pagar
R$15581,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 14550,29 - Iuros: R$
960,31 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 253054/2013 Sacado: BIANCAMERY CIDADE Endereço: AV
GETULIO VARGAS, 128 APlD 06 - CENTRO - JARAGUA DO Sill·se - CEP:
89252-000 Cedente: ABF· AUTO MECANICA IlDAME Sacador. - Espécie:
DMI - N° TItulo: 9198/3 - Motivo: fulta de pagamento Valor. R$ 263,00 - Data
parapagamento: 23/07/2013-Valor total a pagarR$334,60Descrição dos valo
res: Valordo titulo: R$ 263,00· Juros: R$O,96Emolun\entos:R$12,25·Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento; 253234/2013 Sacado: CARLOS JOAO VOlSI<i Endereço:
RUA DA AMIZADE, 84 1117 . CASA NOVA 02 - JARAGUA 99 - Jaraguá do
Sul·SC· CEP: 89260-795 Cedente:OMNlS/A-CREDITO,FlNANCIAMENTO
E lNVFSTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 1.01582.0000016.12
- Motivo: falta de pagamento Valor R$ 1.805,66 - Data para pagamento:
23/07/2013-Valor total a pagar R$1.956,12 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 1.805,66 - Juros: R$ 66,20 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,41

Apontamento: 252725/2013 Sacado: ClARICE ALNEQUE Endereço: RUA
JOSE NARWCH, 2647 - CHICO DEPAUlD - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89254-
802 Cedente: COOPERATIVA DE CREDITD VALE DO ITAJAI-VlACREDI
Sacador: GERSON LmS BONOMINI ESpécie: DMI - W TItulo: 1I80/0001
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 150,00 - Data para pagamento:
23/07/2013- Valor total a pagar R$227,98 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 150,00 - Juros: R$ 0,50 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 253487/2013 Sacado: COM.CONE SHOPS NIG IlDA En
dereço: RUA EXP. CABO HABRYHADUCH- 132 - CENTRO - JARAGUA DO
SUL-Se - CEP: 89251-380 Cedente: SCHIEWE COMERc:rO S IlDA EPP Sa
cador:- Espécie: DMI - W TItulo: 2210 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$I66,OO - Data para pagamento: 23107/2013-Valor total a pagar R$236,66
Descrição dos valores: Valor do título:R$166,00 - Juros: R$ 0,22 Emolumen
tos: R$12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$10,79

.

Apontamento: 253389/2013 Sacado: CUBICO INDUSTRIA DE MAQUINAS
L Endereço:RUAJOAOJANIJARIOAYROSO,IANDAR 1890 - JARAGUAFSQ.
- JARAGUADOSill·se - CEP: 89253-100 Cedente:WAMDO BRASILEQUlP
IND IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 013195/103 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 2.903,37 - Data para pagamento: 23/07/2013-Valor
total a pagar R$3.009,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.903,37
- Juros: R$ 30,QO Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 253390/2013 Sacado: CUB1CO INDUSTRIADE MAQUINAS
L Endereço:RUAJOAO JANIJARIOAYROSO, IANDAR 1890 - JARAGUAFSQ.
- JARAGUADOSUL·se - CEP: 89253-100 Cedente:WAM00 BRASILEQUlP
IND IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 013195/102 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 2.903,38 - Data para pagamento: 23107/2013- Valor
total a pagar R$3.0I6,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.903,38
- Juros: R$ 36,77 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 253328/2013 Sacado: DENTALMUNDIALCOMATAC PRO-
, DS ODONTOL Endereço: RUA LEOPOlDO MAI1lEIRO 15 SL 09 - !araguá
do Sul-SC - CEP: 89251-490 Cedente: ZERMATI IND E COM IlDA Saca
dor. - Espécie: DMI . N° TItulo: 9318-1 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 657,20 - Data parapagamento: 23/07/2013·Valor total a pagarR$729,81
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 657,20 - Juros: R$1,97 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$10,79

Apontamento: 253510/2013 Sacado:FIAVIANAllMADASlLVAPASIDR Ende-
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RecopaSul-americana

Corinthians é O campeãoAtlético joga .mal e
perde para o Olimpia

PABLO PORClUNCULAlAFP

Em crise, o São Paulo
não foi páreo para o orga
nizado Corinthians,

/
que

venceu por 2 a ° nesta

quarta-feira e aumentou

seu número de títulos inter
nacionais: pela primeira vez

na história o time alvinegro
é campeão da Recopa Sul
-Americana. Romarinho
fez o primeiro gol da par
tida no primeiro tempo, e

Danilo completou na etapa
final. Além disso, o técnico
Tite conquistou seu quinto
troféu à frente do Timão, se

igualando ao recordista em

número de jogos pelo clu

be, Osvaldo Brandão. Tite já
havia levado o clube de Par

que São Jorge, às conquistas
da Copa Libertadores e do

Mundial, além de ter venci
do o Campeonato Brasileiro
e o Paulista. Já o São Pau

lo segue sem saber o que é
vencer. São nove jogos sem
triunfo, sete derrotas e dois

empates. Em duas partidas
pelo novo time, o recém
-contratado técnico Paulo
Autuori perdeu as duas.

2 A O
.

Aproveitando
o mando de campo,

paraguaios abrem
frente na decisão

da Libertadores

Com atuação abaixo

do esperado, o Atlé
tico-MG foi derrotado na

partida de ida da final da

Copa Libertadores, na

noite desta quarta-feira.
Jogando no Estádio De

fensores del Chaco, no

Paraguai, o Olimpia usou

bem o fator casa para fa
zer 2 a o, obrigando o

Galo a ter que tirar uma

grande desvantagem na

semana que vem, em Belo

Horizonte. Vindo de óti
mas reações contra Tiju
ana e Newell's Old Boys,
o Atlético-MG precisará
vencer o Olímpia por três

gols de diferença no Mi

neirão, na próxima quar

ta-feira, às aihso, para

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

PJVEDGPGC

13741213

'13 7 4 '1 2 10

4° Cruzeiro (+1) 12 7 3 3 1 15

5° lnternaciortal (+1) 12 7 3 3 1 16 12 4 57

6° Grêmio (+2) 12 7 3 3 1 8 6 2 57

YO Bahia (+5) 12 8 3 3 2 8 9 ,-1 50

COMPLICOU Mais uma vez o Atlético-MG terá que reverter um placar de 2 ii O 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

io- 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 11 10 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

r1"Vã$ool.:s 7

8",",:t��:J18° Portuguesa 7 1 2 7 10
.

·-3 33

19° i\t1ético-PR 7 12 29

ficar com o título inédito
.

da maior competição sul
-americana. O Olimpia,
por sua vez, poderá até

perder por um gol que fica
com seu quarto título da

competição. Se a diferen

ça for de dois gols a favor

doAtlético-MG, a decisão

vai para os pênaltis. Em
Assunção, os gols que de
finiram a vitória dos pa

raguaios foram marcados

por Alejandro Silva, aos

23' do primeiro tempo, e

Wilson Pittoni, ex-Figuei
rense, no apagar das lu

zes, aos 48' da etapa final.

INSlTlUTO DE ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIAse

3370-036613370-1867
o. /JaxiJ11. "'4
__�OM5CiIIliJ> iIIlE<Nn

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.

16h V�ória x Bahia

16h Internacional x Flamengo
16h Atlético-PR x Corinthians
16h Santos x Coritiba

.

18h30 Fluminense x vasco
18h30Goiás x Portuguesa

8"RODADA

20/7/13
18h30 Botafogo x Náutico
18h30 São Paulo x Cruzeiro
1Bh30 Criciúma x Grêmio

21/7/13

Líde! dO campeonatO

Flamengo

Rubro-negro
avança
o Flamengo che

gou a levar um susto do

ASA, mas venceu por 2

a 1 em Volta Redonda,
com gols de Elias e Mar

celo Moreno, e avançou
às oitavas de final da

Copa do BrasiL Agora,
o time espera o sorteio

para saber o adversário
da próxima fase.

Internacional

Classificação
fora de casa

ESTADO DE SANTA CATARINA

OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
C_OMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
ÓFICIALA: ISAMARTA MOHR ZIEMANN

ClassIfIcados para a Ubertadores

r��ãsérleB ,
Lanterna do campeonato

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
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
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, aposentados, casados pelo
regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei 6.515/77,
residentes e domiciliados na Rua lrineu Franzen n° 881, Tifa Martins,
nesta cidade; requereram com base no art. 18 da Lei 6.766f79, o

REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 633-lrineu

Franzner e Rua 1256-Das Palmeiras, bairroTifa Martins, 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

Kruger, 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 deverá ser

apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no

endereço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio Branco, n° 414, centro,
Jarag.lli1 do Sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL (SC),
24 de Junho de 2013.
AOFICiALA

Sob O comando de

D'Alessandro, o Inter

empatou em 1 a 1 com o

América-MG, ontem, no

Independência, pelo jogo
de volta da terceira fase
da Copa do BrasiL Com a

igualdade, o Inter avan

çou para as oitavas de

final, já que triunfou na

partida de ida por 3 a 1.

CLASSIFICAÇÃO - TURNO

V E D GP GC -SG A%

6 o 2 16 4 12 75

6031812667

5 1 2 18 9 9 67

5 1 2 17 12 5 67

4 2 2 15 14 1 58

33287150

3 3 3 11 14 -3 44

32388046

3 1 4 8 12 -4 42

3 1 5 12 17 -5 37

12° São Caetano (-1) 10 8 2 4 2 9 6 3 42

13'Ceará (+4) 10 8 2 4 2 10 8 2 42

14° Paysandu-PA (-2) 9 8 2 3 3 12 12 O 38

15° Avaí (-1) 9 -9 2 3 4 11 15 -4 33

16' Boa (-2) 9 8 2 3 3 6 11 -5 38

�-11'ê�F21'T "-8 12' '-17""45 .?2F""""":'1
18° ASA (-2) 7 8 2 1 5 7 15 -a 29

I19· América-RN (-1) 6 8 1 3 4 10 16 -6 25

4° Joinville (-2) 16 8

5° Figueirense (-1) 16 8

6° América-MG (-1) 14 8

7' Paraná Clube 12 8

8' Oeste (+8) 12 9

9' Bragantino 11 8

lO' Atlético-GO 10 8

11' Icasa (-2) 10 9

Criciúma

Tigre fica pelo caminho
20' ABC 2 8 O 2 6 4 16 -128

da Copa do Brasil. O Tigre
foi o segundo clube grande
que os pernambucanos eli
minaram. Na fase anterior,
a equipe derrubou oVitória
na Arena Fonte Nova.

Nesta quarta-feira, o

Salgueiro fez um gol aos 40
minutos do segundo tem

po, empatou por 1 a 1 com

o Criciúma, fora de casa, e

chegou às oitavas de final

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

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

9" rodada

16/7/13
lcasa O x 3 oeste

Sport 2 x O Ava;

19/7/13
21h Paraná Clube xAméric&RN
21h São Caetano x

Guaratinguetá

20/7/13
16h20 Boa x Paysandu-PA
16h20 Rgueirense x Palmeiras
16h20 Chapecoense x
Amérie&MG
16h20 Bragantlno x Ceará
21h ASA xAtlétiroBO
21h ABC x Joinville

Promovidos para a SérieA

RebaJxaeJospara a� C

Lanterna do campeonato
___________________

1
�------------------------------------------�
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VEMAíUMNOVO
.

lTO'
DEVEftlCJER CARROS.

AIA NOVA CHEVROLET.

,'�4�,

�-

FINO � ROAOS�

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
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