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Saúde-bem servida
Unimed Jaraguá inaugura unidade com Pronto Atendimento 24 horas, Laboratório

Clínico e Centro de Imagem para atender 27 mif associados na região.
PÁGINAS 4 E5

LÚCIOSASSI

Estilo Tato Branco
Duas receitas
bem práticas
Aprenda a preparar tomate
recheado com carne seca e

também um pirão
com caldo de peixe bem
incrementado. PÁGINA 11

Esporte
Futsaljaraguaense em
busca de novo título
Equipe sub-ao masculina viaja amanhã para Carlos
Barbosa (RS), onde disputa a 31a Taça Brasil da
categoria, que acontece entre os dias 21 e 27 de julho.
PÁGINA22

Lei Seca continua sendo
descumprida em Jaraguá

ÁLCOOL No primeiro semestre deste ano, 46 pessoas foram condenadas

pelo crime de embriaguez ao volante e perderam o direito de dirigir
pelo período de quatro meses a um ano. PÁGINA 20
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00 LEITOR

O casamento:
-,

amor e dinheiro
Eaí marmanjo! Aí, donzela! Prazer, sou o casamen-:

to. Matrimônio conjugal, lembra? A felicidade

plena, o.amor incondicional, um pacto, de fidelidade,
o vestido longo e branco o terno e a gravata. O charme
em pessoa. O status financeiro, o anel de ouro, o ter e 0-
não sentir, o prazer e o não existir, o bendito casamen

to. Muitos são os que se casam por impulso, deixando
de lado situações contundentes referente ao convívio
diário com determinada pessoa, apenas acreditando

que em alguns meses 'de namoro é possível conhecer
outrem. São os denominados ingênuos, aqueles que
realmente acham que a vida é um "mar de rosas" ...
Pura bobagem, santa ignorância!

Existe também o conforto, aquela mansão, piscina,
aquelas jóias e aquele homem, aquela mulher que tu
não amas, apenas se casas pelo o que o mesmo tem.

Isso mesmo, se casa pelo dinheiro, aquela conta ban
cária "gordinha" ... Ou melhor, dizendo, tu és a merca

doria e ele (a) o comprador (a) / consumidor (a). Pobre
coitado (a), vendendo-se por tão pouco, como se a fe
licidade fosse a aquisição de bens materiais, como se

você fosse levar um dia o que aqui construiu. Acorda o

"bobalhão", acorda o "madamezinha", daqui não levas

nada, além de um monte de barro caindo sobre o teu

rosto e sua passagem por aqui tendo um fim. Não se

case, não namore não se venda se amor tu não sentir.
. Isso só demonstra a falta de caráter e de vergonha na

cara que tu tens. Lembre-se a vida é muito curta para
ser insignificante.

• Leonardo Sasse

A MUSUCA ESCOLA DE MUSICA LTDA

ME, sob CNPJ 09.046.17010001-81 co

munica a perda de dois blocos de nota,
eom-numeração 001 ao 050 e 051 ao 100 ..

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

parae redacao@ocoITeiodopovo.com.br

Padroeira dosMotoristas
Festa em homenagem
à São Cristóvão

A Paróquia São Vendelino, de Schroeder, re
aliza até domingo a 30a Festa de São Cristóvão,
o padroeiro dos motoristas. Hoje à noite, a par
tir das 19h30, acontece uma celebração religiosa
no Posto Mime, localizado no Centro da cidade.

Amanhã, no mesmo horário, amissa será no Pos
to Salomon. Sábado a homenagem acontece na

IgrejaMatriz. No domingo, o evento festivo inicia
às 8h30, com a procissão dos veículos, missa e al

moço festivo, com costela ao fogo de chão.

COMENTÁRIO-

Vestindo afantasia
Se você contar mil vezes uma

mentira ela não vai virar uma
verdade. Continuará mentira. Mas
se você começar a fantasiar uma
virtude sobre você mesmo, depois
de um tempo é bem provável que a

fantasia vire verdade.

Quem me trouxe a esta conver�
sa, leitora, leitor, foi um americano
de nome JeffreyPfeffer, autor do li
vro "Poder Poder - Por que Alguns
Têm" . Nesse livro, o americano
diz ter testemunhado e ter certeza

de que um sujeito que vive agindo
como o gerente da empresa, sem
ser o gerente, acaba virando geren
te. Quando fantasiamos uma virtu
de que ainda não é nossa ou uma

posição que não conquistamos, a

persistência nessa fantasia acaba

por nos tomar habilitados para ser

respeitado, etc, etc. E isso acabará

por determinar nas pessoas que o

cercam uma idéia de competência,
de liderança em você... E não era o

que você queria quando começou
a "fantasiar "? Pronto, a fantasia -

uma inverdade - virou uma grande
verdade. Fantasiar para o bem
nos leva ao sucesso, contar meri
tiras nos leva ao descrédito.

Fantasiar ser uma pessoa me

lhor, o que de certo modo todos

fazemos, émuito-bom para a saúde

profissional. Aliás, não vamos lon
ge, os atores de teatro que "incor

poram
"

seus personagens acabam
sendo os grandes atores do palco,
os "verdadeiros ", os que nos con- ,

vencem que a farsa do palco é uma
grande verdade. Estou escolhen
do uma fantasia ...

LUIZ CARLOS PRl\TES

a pessoa que imaginamos e na po
sição que ''brincávamos'' possuir.

Amentira não produz bons re
sultados porque ela é um engodo
para o mal, já ã fantasia de virtu
des é uma "trapaça

"

que fazemos
visando ao bem. Sutil... Mas o

resultado é fornridável. Se você,
'por exemplo, começar a se achar
a grande figura da empresa onde

trabalha, essa idéia "maluca" vai
acabar lhe provocando uma ânsia

'

por saber mais, por fazer melhor o
trabalho, por ser mais admirado e

• Covardes
Vagabundo que chega se achando perto de uma

mulher, que a molesta e que lhe dá um tapa, por
exemplo, acaba, não raro, virando vítima nesta socie
dade hipócrita, sem essa, caras, sem essa. É preciso
que a sociedade - toda - se volte contra vagabundos
covardes que molestam mulheres, está mais do que
na hora de lima revolução cultural. Chega de machi
nhos mal-acabados metidos a bacanas, se achando.
Ferro neles. E sempre que um vadio desses levar
uma sova que a imprensa conte repetidas vezes a

razão do por que o sujeito entrou no laço.

passado eu era conhecido, hoje sou conhecido e "reco
nhecido ", que diferença! E na volta, senfo lá trás no
vôo da Gol, poltrona 27 B. Vem uma linda moça, Isa

bel Ramos, comissária da companhia, e me faz gentis
comentários sobre o meu trabalho no SCC/SBT Santa,
Catarina. O que mais posso dizer? Que força tem o

nosso "canhão ". Estamos fazendo GOL nas nuvens ...

• Canhão
Passei quatro dias em Porto Alegre. Não estava tão

frio assim, mas saí todos os dias com o blusão do "ca
nhão ", o IloSSO SCC/SBT SantaCatarina. Que suces

so. Santo Deus, não imaginava tanta popularidade. No_I

• Falta dizer
Veja também esta e diga se é possível... - "Insatisfa

ção no trabalho: saiba por que a infelicidade no traba
lho já atinge mais da metade dos empregados em todo
omundo... " Está numa edição especial da revista Você
S.A. Faz sentido, as pessoas estão trabalhando só pelo
salário e, nesse caso, ganhem o que ganharem, serão
sempre mal pagas. Ou fazemos o de que gostamos ou
vamos morrer mais cedo e, não raro, com boa folga
no bolso. O mau humor com o trabalho mata.

LÚCIOSASSI

TAPA BURACOS
O Departamento de Infraestrutura de Santa Catarina

(Deinfra),-a pedido da Secretaria de Desenvolvimento

Regional de Jaraguá do Sul, deu uma atenção na

rodovia SC-l0S e iniciou ontem uma operação tapa
buracos no trecho entre Massaranduba e Guaramirim.FÉ ILUMINADA'

Católicos deJaraguá do Sul participaram ontem da

celebração em referência aos preparativos da Jornada
Mundial da Juventude, que começa na semana que
vem no Rio. Um dos momentos' da cerimônia, realizada
na Igreja São Sebastião, foi caminhada das velas.

CORREÇÃO-
A 20a Festa Estadual do Colono, na Sociedade Centenário, no

Rio da Luz, ocorreu nos dias 12, 13 e 14 e não 6 e 7 de julho;
como foi divulgado na página 16, da edição do dia 18 de julho,
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ESTOU PAÇSA�DO f\II,6,L.
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EDITORIAL

Contorrwferraviário
Otrem é um veículo presente no co

tidiano da vida dos jaraguaenses e

demais moradores da região há um sé
culo. A linha férrea foi um importante
fator no desenvolvimento do município
no Vale do Itapocu.

A via férrea que cruza a nossa região
atende um importante canal de distri
buição da produção agrícola e industrial
do País, com ligação ao porto de São
Francisco do Sul. Porém. a passagem
do trem em Jaraguá do Sul e Guarami
rim não tem um peso estratégico nessa

logística porque esses municípios não
são pontos de transbordo de cargas. Ou
seja, a composição cumpre nesses mu

nicípios apenas uma rota de passagem.
Com o passar do tempo as cidades

aumentaram a demografia populacional,
os automóveis tomaram conta das vias e

o trem começou a ser visto como um ele
mento de estorvo. Hoje, quando passa, em
horários nadaprevisíveis, causa transtorno
para os motoristas e pedestres. Uma das

propostas paliativas é evitar que o trem tra

fegue na cidade emhorários demaior fluxo
-

de veículos, principalmente no começo da
manhã e fim de tarde:

'

,
Uma proposta é evitar que o trem
circule em horários de maior fluxo.

Porém, a única solução viável para
o problema é a construção de um anel
ferroviário. O projeto existe há uma dé
cada, mas como no Brasil tudo demora,
ainda não é realidade. Assim como foi
feita pressão para a duplicação da BR-
280, mais uma vez a comunidade deve
se manifestar para que o contorno da li
nha férrea saia do papel. Essa mobiliza
ção se faz necessária urgentemente,

Essa alternativa é positiva para a

empresa concessionária para toda a co

munidade, que terá mais mobilidade.

Informações: 47 3373-0303 - www.fml05.com.br
�----�------�------------�.

iI
.

• � Fale conosco
.
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VISITA DO PROCURADOR GERAL
O Procurador-Geral de Justiça de SC, Lio Marcos Marin (E), esteve ontem em Jaraguá do Sul, onde se reuniu
com os promotores de justiça da comarca. Ele tratou de assunto ligado àconstrução do prédio do Ministério
Público, em fase adiantada de construção. O imóvel abrigará as sete promotorias existentes no município. Oprédio deve estar pronto no final desse ano e, como consequência imediata, possibilitará ao poder judiciárioinstalar novas varas na estrutura onde funciona atualmente o Fórum de Jaraguá. A reunião aconteceu no
gabinete do promotor de justiça Aristeu Xenofontes Lenzi e contou também com a presença dos promotoresAlexandre Schmitt dos Santos, Mareio Cota, Belmiro Hanisc Jr e André Milioli, além do assessor Luciano
Naschenweng. Marin também conversou com o prefeito Dieter Janssen.

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

""� OCorreio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
\:::!!' fontes renováveiSpreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

" Aqui no Brasil, as
empresas precisam

. receber estímulos para
inovarem. E, se necessitam de
incentivo, é porque não têm
a intenção natural de
buscar a novidade.
Benjamin Sicsú,
vice-presidente
da Samsug na

América Latina.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3241
19 - 40 - 56 - 59 - 63

LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 932
01 - 04 - 05 - 08 - 12
13-14-15-16-18
20 - 21 - 22 - 23 - 25
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EOUIPAMENTOSndODERNOS

COMUNIDADE mais corretos possíveis. Se
gundo a coordenadora respon
sável pelo laboratório e pela
farmácia do hospital, Amanda
Nunes, na análise das amos

tras foi adotado o sistema de
química seca, já utilizado em

- países .como Estados Unidos,
França e Alemanha. "Os dis
cos onde analisamos as amos

tras já vêm com o reagente, en
tão a gente pinga o sangue, por
exemplo, e ele muda de cor, e

aíjá é possível fazer o diagnós
tico, com muita precisão para
os exames de sangue mais co

muns", explicou a coordena
dora. "Eu vim da Unimed de
Joinville para trabalhar aqui.
Nós colocamos equipamentos
muito semelhantes aos que te
mos em Joinville, que são to
dos de ótima qualidade, para
fazer o melhor resultado de
exame possível", disse a coor

denadora.

A cooperativa investiu
em tecnologia e capacitação
na nova unidade. Segundo o

gerente-geral da Unimed em

Jaraguá do Sul, Davidson Reif,
apenas o aparelho de resso

nância magnética - que faz
exame das partes "moles" do
corpo - custou aproximada-

. mente R$ 2,8 milhões. O de
tomografia, - que examina os

ossos - custou R$ 1,5 milhão.
De acordo com o gerente,

o investimento pesado em tais

equipamentos se justificaria
pela demanda desse tipo de
exame, utilizado na maioria
dos diagnósticos. "Sem esses

equipamentos a gente teria
que levar o paciente para ou

tros locais", disse Reif.
. Na parte de análises clíni

cas' o investimento em tecno

logia médica foi feito com o

objetivo de dar mais seguran
ça aos processos e resultados

..,

SAUDE MAIS FORTALECIDA
EDUARDO MONTECINO

UNIMED
Primeira fase do hospital da cooperativa é inaugurada com serviços de Pronto Atendimento, Laboratório e Centro de Imagem

Qnovo Hospital da Unimed
em Jaraguá do Sul deve

abrir suas portas à comunidade
de toda a região ainda no início
de agosto deste ano. Na noite de
ontem, a primeira parte do em

preendimento foi inaugurada,
mantendo-se a previsão da coo

perativa de entregá-la neste mês
como um presente pelo aniversá
rio de 137 anos do município, co
memorados no próximo dia 25.

Localizada no bairro Cen-

tenário, a estrutura oferece um

Pronto Atendimento 24 horas
para o público adulto e infan
til, com clínico geral e pediatra,
um Centro de Imagem equipado
com raio-x, ultrassom, tomogra
fia e ressonância magnética - to

dos digitais -, e Laboratório de
Análises Clínicas.

Serão beneficiados com os

serviços os 27 mil clientes Uni
med da região, além da popu
lação em geral, mas no aten-

dimento particular. A unidade
também estará aberta aos clien
tes da Unimed de outras regiões
que eventualmente estejam no

município ou nas cidades vizi
nhas e necessitem atendimento.
O hospital não prevê atendi
mentos pelo SUS (Sistema Úni
co de Saúde).

Nos próximos anos, o empre
endimento irá receber novas estru
turas, para se transformar em um

hospital geral, com centro círúrgi-

co, setor de internação e de Unida
de de Terapia Intensiva (U'I'l),

Com quatro mil metros qua
drados de área construída, a pri
meira parte do hospital custou
o investimento aproximado de

.

R$ 10 milhões para a estrutura,
e de mais R$ 8 milhões para os

equipamentos. A obra durou 18
meses para ficar pronta. O imó
vel foi construído para ficar a 3,5
metros do chão, como prevenção
a alagamentos, comuns no Bair-

ro Centenário. No andar térreo
irá funcionar o estacionamento.
O acesso ao piso superior conta
com duas rampas e elevador.

De acordo com o diretor
presidente da Unimed, German
Jimenez, os recursos investidos
nesta primeira fase foram via
bilizados pela parceria entre a

Unimed, que entrou com verbas
próprias, a Unicred e o Banco
Regional de Desenvolvimento
do Extremo SUl (BRDE).

Centro de Imagem teve investimentos em equipamentos
modernos, como o de ressonância magnética

\

A ESTRUTURA DO HOSPITAL DA uNlMeD
• Primeira fase - inaugurada ontem oferece serviços do Pronto
Atendimento 24 horas, Laboratório e Centro de Imagem.

• Segunda fase - irá agregar um centro cirúrgico e leitos para
internação ao empreendimento. Tem previsão de iniciar
dentro de um ano e meio.

• Terceira fase - prevê novas salas de centro cirúrgico, mais
leitos de internação e UTI. Sem previsão de início.

• Quarta-fase - ampliação vertical da estrutura. Essa obra
vai depender em parte da demanda da região. A região tem
expectativa de mercado para 40 mil associados.

�
. � �BE$FICIOSNO ATENDnvIENTO HOSPITALARDAREGIAO

A gente sabe que a demanda está grande
por atendimento na área da saúde, e
queremos melhorar esse serviço.
German Jimenez, presidente da
Unimed Jaraguá

-

""Para o secretário de Saúde de Jara
guá do Sul, Adernar Possamai, o novo

hospital da Unimed deverá desafogar
os prontos-atendimentos dos hospitais
Jaraguá e São e José. "Deverá ajudar no
fluxo, porque na porta de entrada (dos
hospitais) não teremos mais essa parcela

de associados da Unimed que procurava
o atendimento", disse o secretário.

Sobre uma possível parceria entre a

prefeitura e a Unimed para atendimento
pelo SUS no novo hospital, Possamai disse
que "esse é o sonho dequalquersecretário",
já que possibilitaria mais atendimentos e

novos serviços para a saúde pública. 'Te
mos que discutir com a Unimed quando
o hospital estiver bem instalado. Tem que
avaliar se a política da empresa permite
essa parceria", ponderou o secretário, que
afirmou o desejo de "estreitar as anrizades
e os contatos" com a direção da Unimed.

EDUARDO MONTECINO
German Jimenez projeta mais
ampliações no futuro hospital

Essa obra vai ajudar no fluxo de
atendimentos dos demais hospitais.
Ademar Possamai,
Secretário de Saúde

Inauguração da primeira fase do hospital da Unimed foi realizada ontem.
Na foto o deputado estadual Carlos Chiodini (E), gerente-geral da Unimed

Jaraguá Davidson Reif, prefeito Dieter Janssen, German Jimenez,
presidente da Unimed Jaraguá e o vice-prefeito Jaime NegherbonEDUARDO MONTECINO

"
Sem esses. equipamentos
a gente teria que levar o

paciente para outros locais.

Davidson Relf, gerente da
Unimed em Jaraguá do Sul

Pronto
Atendimento
conta com

unidade de

pediatria _

100 El\tIPREGOS ABERTOS COMA NOVA ESTRUTURA '

-

O novo hospital da Unimed em Ja

raguá do Sul permitiu a criação de
pelo menos mais 100 novos empregos
diretos, segundo informações do di
retor-presidente da Unimed, German

,Jimenez. Desse total, cerca de 70% cor

responde aos profissionais da área da
saúde, como enfermeiros e auxiliares
para o pronto atendimento, e o restante
são de funções administrativas. Profis
sionais técnicos de radiologia, de segu
rança do trabalho e bioquímicos tam
bém foram contratados.

De acordo com coordenadora assis
tencial do hospital, a enfermeira Rejarie
Fagundes Pereira, apenas na parte as-

sistencial serão 40 pessoas envolvidas
com- enfermagem e ambulância. Desde
primeiro de julho até o dia 31, esses pro
fissionais participam de cursos de capa
citação e fazem treinamentos.

A unidade terá uma equipe de enfer
meiros treinados para receber os pacien
tes e aplicar o Protocolo de Manchester,
sistema de classificação dos pacientes
para prioridade no atendimento aos ca

sos mais graves e urgentes. "Os pacientes
vão receber pulseiras com seus nomes

e datas de nascimento e, conforme são
classificados, muitos já vão entrar direto
para a sala de observação ou para a sala
de emergência", explicou a coordenadora.

Laboratório
'"

.., de análises
�

clínicas

UNIMED CONTINUA PARCEIRA DOS HOSPITAIS
O diretor-presidente da Uni

med em Jaraguá do Sul, German
Jimenez, salientou que o hospital
é uma opção a mais para os as

sociados, já que eles continuarão
podendo ser atendidos em qual
quer estabelecimento conveniado
à cooperativa médica. "A parceria
que temos com os hospitais Jara-

guá e São José se mantém", frisou
Jimenez. Conforme explicou, esta

relação continua sendo importante
para a Unimedjá que nesta primei- ,

ra fase o hospital não tem estrutura

para realizar procedimentos como

internações. Para as urgências, o

que existe é uma sala com rápido
acesso para s�ídas, que permite re-

ceber um paciente grave, para que
possa ser estabilizado e transferido
aos hospitais capacitados.

"A gente sabe que a demanda
está grande, por atendimento na

área da saúde, e queremos melho
rar esse serviço para nossos clien
tes, pois eles esperam por isso",
afirmou Jimenez.
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Patricia Moraes

PLEN
Vistas só adia votação
Pedido de vistas de Jefferson

Oliveira (PSD) ao projeto que
autorizava a Prefeitura a repassar
verba para a Codejas gerou crí
ticas. Para o presidente da Casa,
José de Ávila, o colega de partido
foi irresponsável. "A pedido do
Jeferson o governo veio até aqui

explicar o projeto, só que ele che

gou atrasado para reunião e agora
pede vistas", afirmou. Os outros

colegas também não entenderam
a manobra que só serve para adiar
a votação em um dia, já que o texto
volta ao plenário na tarde de hoje e

será aprovado pelamaioria.

EDUARDO MONTECINO

Pedro defende aextinção
No plenário ontem, Pedro Garcia contou que recebeu convite, logo

depois das eleições, para assumir a Codejas. "Disse para o Dieter na .

época que eu aceitava, mas só se fosse para encaminhar o fechamento.
A Codejas nunca ganha uma licitação, o Executivo precisa ficar repas-.
sando dinheiro, sempre foi assim", disse o experiente parlamentar:

Combate
às drogas

Vereador Jair Pedri espera ter
o apoio do prefeito Dieter Jans
sen na promoção de uma audiên
cia pública para debater as mais
eficientes alternativas no comba
te às drogas. Segundo Pedri, esta
sempre foi uma preocupação de
-Dieter e uma das medidas neces-
sárias seria a compra de interna
ções, nas Comunidades Terapêu
ticas, por parte da Prefeitura.

Capacitação
para o combate

Dieter Janssen recebeu ontem

a presidente nacional do PP Mu

lher, Beth Tiscoski, e a presidente
do PP Mulher de Florianópolis,
Marianne Tilminn. Elas vieram a

Jaraguá para apresentar o 'Semi
nário Drogas, por quê?'. O progra
ma capacita os educadores para
atuar na prevenção do _yso de dro

gas. A proposta é que o seminário

aconteça nomunicípio, 'em agosto.

SEXTA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2013

Prevenção de desastres
Defesa Civil conseguiu a aprovação para alterar 12

locais no levantamento que está sendo feito nas áreas
de risco do município. A expectativa também é de que
o governo federal lance um pacote exclusivo para pre
venção de desastres em Santa Catarina, comojá foi feito
voltado ao Estado do Rio de Janeiro.

-

Projeto paramobilidade
Equipe da Prefeitura se prepara para ter em

. agosto projeto já pronto para inscrever no PAC da
. Mobilidade, que será lançado pelo governo fede
ral. O objetivo é conseguir recursos para implan
tação de novas ciclofaixas, calçadas e iluminação. .L

\
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Papp toma posse
Ex-secretário em Jaraguá, alívio Papp (PSD), assu

miu oficialmente a recém-criada Secretaria de Gestão
da Prefeitura de Guaramirim. Já Denilson Weiis, que
atuou por 23 anos em Schroeder, tomou posse no car

go de diretor do setor administrativo. O desafio da du

pla será aumentar o controle orçamentário, com busca
de receita e diminuição de despesa.

Sessão extraordinária de ontem

já aconteceu às 15h, novo horário

estipulado para as plenárias da
Câmara de Vereadores. Como
diz AdemarWinter (PSDB): 'é
para já ir se acostumando'. -

• • •

Patrimônio histórico
Depois de Massaranduba e

Guaramirim, a proposta de acabar
com o recesso de inverno começa a

ser ventilada em Jaraguá do Sul.Criada por sugestão de Natália Petry (PMDB), a co
missão formàda com intuito de reformular a lei que
versa sobre o patrimônio histórico ainda não promo

. veu nenhum encontro; Mas, agora a previsão é de que
Eugênio Juraszek (PP) preencha a vaga deixada por
Natália compondo o grupo com Jair Pedri (PSDB) e

João Fiamoncini (PT), que ocupará a presidência.
Hoje, por lei, imóvel com mais de 40 anos não pode
nem passar por reforma sem autorização.

• • •

Diretor de Trânsito, Luiz Rogério
Kuml�hn, avisa que a pasta já

providenciou a colocação de placa,
alertando a proibição aos motoristas

de estacionar na ciclofaixa da
Reinaldo Rau. Acabou a desculpa, a
faixa é para uso de ciclistas e pronto.EDUARDO MONTEClNO

• .+ •

Chegou ontem à Câmara

projeto de lei que altera o Plano
Previdenciário do Issem.
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Campos
confirmado
o presidente do PSB e gover

nador de Pernambuco, Eduardo
Campos, reafirmou ontem du
rante almoço com a bancada de

deputados federais do seu partido
que vai mesmo disputar a presi
dência da República no próximo
ano. Este foi o primeiro movi
mento político de Campos depois
das manifestações' populares e

após os três encontros que teve

com o ex-presidente Lula.

CPIdaCopa
A oposição protocolou ontem

requerimento que solicita a aber
tura de Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito (CPMI) para
apurar denúncias de superfatura
menta e supostas irregularidades
nas obras para a Copa do Mundo
de 2014. O pedido, de autoria do

deputado Izalci Lucas (PSDB-DF),
foi assinado por 192 deputados e

28 senadores. O número está aci
ma do mínimo de um terço dos

parlamentares de cada Casa exigi
do para que seja declarada a aber
tura de uma investigação.

Distrital e

participação
o presidente do Supre

mo Tribunal Federal (STF),
ministro Joaquim Barbosa,
é um dos defensores do voto

distrital, para ele, o mode
lo mais justo a ser adotado.

Além disso, Barbosa acredita
que a melhor maneira de fa
zer a reforma política é atra
vés da participação popular.

,Procurageradesconfiança
A ministra das Relações Institucio

nais, Ideli Salvatti (PT), anunciou ontem

que o Ministério da Saúde solicitou à Po
lícia Federal que abra uma investigação
para apurar possíveis sabotagens ao pro

grama Mais Médicos, lançado na última
semana pelo governo federal. O número
de inscrições, foram 11,7 mil na primeira
semana, chamou a atenção.

O Ministério teria recebido uma série

de denúncias relatando que grupos têm

utilizado as redes sociais para dissemi

nar propostas para inviabilizar e atrasar
a implementação da chamada de profis
sionais. A ideia desses grupos seria gerar
um alto número de inscrições formais e,

posteriormente, provocar uma desistên-

cia em massa, prejudicando os reais in

teressados na participação da iniciativa e

não permitindo que profissionais estran
geiros entrassem no país. "Só poderemos
lamentar se isso efetivamente estiver '

acontecendo, porque seria uma forma
de sabotagem ao direito legítimo da po-
.pulação de ter um atendimento médico

garantido. Agora eu quero crer, pelo re
conhecimento que nós temos dos nossos

médicos, do seu compromisso com a me

dicina, com o juramento que eles fazem
ao se 'diplomar, que isso não esteja ocor
rendo. E que estes mais de 11 mil médi
cos inscritos estejam efetivamente com

disposição de atender a população onde
elamais precisa", discursou aministra.

A janta que
o povo pagou

A presidência da Câmara dos Deputa- ,

dos desembolsou R$ 28.400 para bancar
um jantar de confraternização da banca
da do PMDB, na noite de terça-feira desta
semana, na residência oficial do presi
dente da Casa, Henrique Eduardo Alves ,

(PMDB-RN). Anota de empenho emitida
pela Câmara especifica que o jantar seria
servido para 80 pessoas - exatamente o

número de integrantes da bancada do
PMDB. A nota, obtida pela ONG Contas

Abertas, mostra que o dinheiro foi gasto a

título de "Suprimentos de Fundos", rubri
ca destinada a despesas urgentes, quando
não há tempo hábil para efetuar concor-.
rências públicas. O cardápio incluiu ca

marão e queijo brie ao molho de carame

lo, além de champanhe. Émuito deboche!

Colombo assina contrato com BB
O governador Raimundo Colombo assinou ontem com o Banco do Brasil um contrato para

financiamento de R$ 1,056 bilhão para obras de infraestrutura de transportes e viabilização dos

programas "Caminhos Estratégicos da Produção" e "Prevenção de Desastres Naturais". O prazo

do financiamento é de 20 anos, com cinco anos de carência. Domontante, R$ 700milhões serão

aplicados em infraestrutura de transportes, mediante a execução de obras de implantação, ade
quação e ampliação de capacidade de rodovias estaduais e obras estruturantes para aumentar a

capacidade de operação dos portos catarinenses. Os outros R$ 356milhões serão destinados ao
projeto de prevenção de desastres naturais na Bacia do Rio Itajaí.

POJrmCA',1A�_t I.'
\
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Discurso do Papa
Diante da perspectiva de pro

testos durante a visita do Papa
Francisco ao Brasil, na próxima
semana, o Vaticano já anunciou

sua posição: está ao lado dos ma
nifestantes e prepara um discurso
de cobrança à classe política.

Arrogância
daFifa

O jornal alemão "Die Zeit" pu
blicou esta semana um artigo inti
tulado "Obrigado, brasileiros", di
zendo que conseguimos fazer o que
Alemanha, em 2006, e África do

Sul, em 2010, não fizeram: ques
tionar a arrogância da Fifa. "Final

mente, umademocraciase levanta
contra a profundamente antide
mocrática Fifa", diz um trecho.

Não temos que ter medo da

CPI. Este é um instrumento

da minoria, e podendo ser

instalada, os fatos têm que ser

investigados doa a quem doer.

Paom,Paim (1{S)" více�
lí�el!- do'P1"",�l1ad�...
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Repasse para Codejas é adiado
PED1DO DE VISTAS
Vereador quer mais

informações sobre
situação financeira
da companhia

Carolina Veiga
-,

Overeador Jefer�on �e Olivei
ra (PSD) pediu VIstas, on

tem, durante votação dos proje
tos de lei ordinária números 137 e

138, que autôrizam o Executivo a

destinar a quantia de R$ 120 mil
para a Companhia de Desenvolvi
mento de Jaraguá do Sul (Cede
jas). A proposta deve ser votada
em nova sessão extraordinária,
agendada para a tarde de hoje, às
15h. As sessões extraordinárias
não são remuneradas.

O adiamento da votação cau

sou desconforto aos demais parla
-mentares, masOliveira justificou
o pedido. Segundo ele, as infor
mações "repassadas pela adminis
tração municipal não coincidem

•

com o que ouviu dos funcionários
da companhia. "Visitei a Codejas
hoje (ontem) e os funcionários
estão trabalhando. Se há dificul

dades, precisamos primeiro saber
o motivo antes de autorizar o re-

. passe de uma quantia que não é

simbólica", defendeu.
Apesarde semostrar insatisfei-

- to com as explicações apresenta
das pelo Executivo para o repasse
financeiro, o parlamentar se mos
trou favorável aoprojeto. "Primei
ro quero esclarecer minhas dúvi
das. Depois posso ser favorável,
até porque não podemos deixar os
funcionários namão", declarou ele
sem, no entanto, citar quais são as

dúvidas existentes.
O valor do repasse seria uti

lizado para o pagamento da pri
meira parcela do 130 e das folhas
de pagamento dos meses de ju
lho e agosto dos 22 funcionários
da companhia. De acordo com

o Executivo, a Codejas apresen
ta déficit mensal de R$ 50 mil e
mais de R$ 500 mil em dívidas
com encargos tributários, traba-

.

lhistas e fornecedores.

Desde o meu primeiro
mandato que a Câmara

precisa autorizar o repasse
de recursos para a Codejas.
Pedro G;lrcia,
v-ema4or do PlaDB

ADIAMENTO Pedro Garcia (em pé) não gostou do pedido de vistas apresentado pelo colega

Vereadores discordam sobre destino
A possibilidade do fecha

mento da Companhia de De

senvolvimento de Jaraguá do
Sul cauSa divergências entre os

representantes do Legislativo
municipal. O vereador Jair Pe
dri (PSDB) defende que o ideal
não é o fechamento da empresã
de economia mista, mas sim a

criação de' possibilidades para
que o Codejas se tome autos

sustentável.

"É necessária vontade po�
lítica, técnica e administrativa

para manter a Codejas", afir
mou. Pedri, que foi diretor da

autarquia em 2005 no governo
do ex-prefeito Moacir Bertoldi,
admite, porém, que o problema
vem se arrastando há anos, pois
a empresa encontra dificulda
des para competir pelo melhor

preço com a mão de obra pri
vada e acaba não ganhando ne-

Ofertamaior

Três riovos postos de saúde serão construídos
Os bairros Jaraguá 84' e Ilha da'

Figueira, em Jaraguá do Sul, terão no
vos postos de saúde. E a população do
Vieira terá a estrutura que hoje funcio
na em uma casa alugada, substituída.
Com 195 m2 de área construída, cada
uma das duas novas unidades conta

rá com equipe de Estratégia Saúde da'
Família (ESF), que contém médico 40
horas, dentista, .agentes comunitários,
enfermeiro, auxiliares e os profissio
nais necessários para o funcionamento
do posto. Eles serão contratados atra
vés do concurso público da Prefeitura,

,

previsto para agosto deste ano.
De acordo com o secretário de Saú

de, Ademar Possamai, cada unidade
está orçada em aproximadamente R$
330 mil, sendo que para sua constru

ção a Prefeitura contará com R$ 200

mil repassados pelo Ministério da
Saúde para cada posto.D-restante será
pago pelo município. "No máximo na

semana que vem estamos lançando.o
edital de licitação", diz o secretário. O

_ processo irá indicar as empresas que

executarão as obras.
Aprevisão é de que em 40 a 60 dias

ocorra a habilitação das construtoras

e que, na sequência, as obras já sejam
iniciadas. Segundo Possamai, a cons

trução deumposto de saúdedessepor
te leva em média nove meses para ser

concluída. Os locais para as duas novas
unidades foram escolhidos levando-se
em conta a demanda da população.

Mesmo já possuindo um posto de

saúde, o BairroVieira também ganha
rá nova estrutura, que irá substituir o
local atual de funcionamento, impro
visadamente em uma casa alugada,
na Rua AlWin Müller, 71. O novo en

dereço da unidade será na RuaAdolfo

Tribess, próximo à Escola de Ensino
Básico Alvino Tribess. Já o posto de
saúde do Jaraguá 84 será construído
na Rua Bertha Weege, esquina com

a Rua Herbert Baumann, próximo à
Escola Luiz GonzagaAyroso. E a nova

unidade da Ilha da Figueira será ins
talada na Rua Rosa Ribeiro Kochella,
próximo ao B!1ÍTI:0 Águ� Claras, _.-

EDUARDO MONTECINO

I
. I

.

BA'RRO V"amA Unidade de saúde qué funciona em uma

casa alugada será substituída por. uma nova construção

POSTOS DE SAUoe EM FASE DE CONCLUSÃO:
• Bairro Boa Vista - Rua Francisco

Jacomini, ao lado da creche

municipal Rodolfo Hufenuessler
• Bairro Rio M()lha - Rua Adolfo
Antônio Emmendoerfer, ao lado da
Escola Municipal Ribeirão Molha

• Bairro Chico de Paulo -
.

Loteamento Firenzi - Rua Érico

Negherbon, próximo ao Posto
de Combustível Salomão

• Bairro Santa Luzia - Posto de
Saúde Ana Pretti Pedri - Rua
Emídia Prestini Gascho, 85

• Bairro Amizade - Posto de
Saúde Germano Hornburg -

Rua Roberto Ziemann, 841

nhuma licitação. -

Já o vereador Pedro Garcia'

(PMDB) afirma não ter dúvidas
de que a melhor decisão seria
o fechamento da companhia.
"Tem que fechar mesmo. Desde
o meu primeiro mandato que
a Câmara precisa autorizar o

repasse 'de recursos. para à Co

dejas", lembrou o peemedebista,
que cumpr� o quinto mandato
como vereador.

Outros
cinco postos
em obras

Iniciadas no ano passa
do, as obras de cinco postos
de saúde em Jaraguá do

Sul, nos bairros Boa Vista,
Rio Molha, Chico de Paulo, .

Santa Luzia e Amizade, es
tão perto de serem concluí
das. Segundo. secretário de

Saúde, Ademar Possamai,
as empreiteiras responsá
veis, que já haviam pedido
tempo adicional para os

trabalhos, infO'rmaram que
as unidades deverão estar

prontas entre o fim deste
mês e início de agosto.

"Depois de prontas,
falta providenciar parte da

mobília", diz o secretário.
Por conta da contratação
dos profissionais que irão
atuar nas unidades, a aber
tura dos postos para o uso

da comunidade deve ocor
rer no fifi dó ano. .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Edital oferece bolsas de estudo
A Fundação Cultural lançou a segunda edição do projeto Incentivando Talentos, deste

ano. O edital oferece cem bolsas de estudos para cursos de música, teatro, dança, capoeira,
artes plásticas e artes visuais. Os valores variam de R$ 40 a R$ 80 e atendem aos meses de
agosto a dezembro. O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis em http://migre.me/
fwLcL. As inscrições devem ser feitas até 8 de agosto.

oCORREIO00 POVO

Humor de
caralimpa

RISADAS Comediante Gustavo Mendes apresenta o show "Mais que Dilmais" no teatro da Sear

Bárbara Elice

Oicônico blazer ver

melho, somado ao

cabelo curto e ao formato
de rosto, permite que o

comediante Gustavo Men
des ganhe aspecto presi
denciável. "Achavam-me

parecido com ela. Levei a
brincadeira a sério", ex

plica o ator. Conhecido

por interpretar Dilma
Rousseff no programa
Casseta & Planeta Vai

Fundo e também num ca

nal no Youtube, Gustavo

apresenta o show "Mais

que Dilmais" no Centro
Cultural da Scar, dia 23.

A peça mistura piadas,
stand-up, imitações emúsi
ca ao vivo. É uma compila
ção dos melhores textos de

Gustavo, em parceria com

o comediante Gueminho
Bernardes, apresentados
ao longo de doze anos. De

cara limpa, o ator também
fala sobre temas atuais e,

por isso, cada show tem

repertório único. "É a ver

tente do humor engraçado,
não me classifico. Faço no

palco de tudo um pouco.
Fazer humor no Brasil é
como fazer humor na Rús

sia, só que em português e

commenos roupa", brinca.
"Mais que Dilmais" é

apresentado há dois anos.

A turnê já passou por quase
todas as capitais brasileiras
e acontecem, em média,
doze shows por mês. A vin-

da à Jaraguá do Sul é uma
iniciativa do Núcleo de Pro

moção à Saúde e Responsa
bilidade Social da Unimed.
Os ingressos da peça cus

tam um quilo de alimento
não perecível e devem ser

retirados na sede da Uni

medo A arrecadação será
doada a dez instituições fi
lantrópicas da região.

Carreira
Mineiro da cidade de

Guarani, Gustavo Men-

des ganhou destaque por

interpretar a personagem
Dilma. "Comecei a imitá-la
no segundo turno da elei

ção. -Ela é uma das coisas

que faço, mas sem dúvida
foi a personagem que me

abriu portas", diz. Os víde
os publicados na internet

somam mais de 12 milhões
de .visualízações. Apenas
um deles, sobre o pastor e

deputado Marco Feliciano,
teve cerca de 4,2 milhões
de visualizações.

Mostra

Instrumentos de torturamedieval em exposição
A Mostra Internacio

nal de Instrumentos Me
dievais de Tortura chega
à Jaraguá do Sul neste
sábado. A exposição reúne
objetos originais usados

no período da Inquisição,
com início no século doze.
Um dos itens mais conhe
cidos é a cadeira da inqui
sição - onde os acusados
sentavam-se sobre os es-

pinhos de ferro. A mostra

permanece instalada no

Museu Histórico Emílio
da Silva até 18 de agosto.
O ingresso custa R$ 6; es
tudantes e idosos pagam

meia entrada. Grupos
acompanhados por pro
fessores pagam R$ 2, mas

é necessário agendamen
to. O telefone para contato
é 3371-8346.

SEXTA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2013

. FOTOS DNULGAÇAO

Na televisão, o ator

venceu o "Show de Talen

tos", da TV Alterosa (SBT
Minas). Em 2006, lançou
"Gerações", o primeiro
show de humor solo, e ini
ciou no teatro com o grupo
Artes Mineiras. Durante a

carreira, lançou shows de
humor e trabalhou em pro

gramas da Récord e Rede
Globo. Atualmente, viaja
pelo país com os espetá
culos "Mais que Dilmais",
"Sarjeta" e "Ponto GG".

o quê: "Mais que Dilmais", de Gustavo Mendes
Quando: 23 de julho, às 20h
Onde: Centro Cultural da Scar. Rua Jorge
Czerniewicz, 160, Czerniewicz

Quanto: Um quilo de alimento não perecível.
O ingresso deve ser retirado na Unimed Jaraguá
do Sul, localizada na Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, 1412, Centro

°/0
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Charles Zimmermann · Escritor

Mundo de encantos
Borges disse que para ele a

ideia de paraiso era uma

biblioteca. Esse tal de Jorge
Luis Borges, escritor argentino,
é incrível sua influencia na
literaturamundial. Apresentações
em museus e exposições que
circulam mundo afora facilmente
levam uma frase de seus livros
no texto que apresenta algum
trabalho ou obra. Já a minha
ideia de paraíso facilmente vem
de uma livraria. O motivo émuito

simples. Desde mais novo, ainda
com pouco apetite pela leitura,
descobri que podia entrar em
uma livraria pegar qualquer
exemplar e ficar uma meia hora
segurando-o commuito cuidado

enquanto-o lia. Os livreiros não
se incomodavam. Enquanto
estou longe, se estou me sentindo
sozinho, peguei o habito de

-

sempre procurar alguma livraria.
Mesmo que eu não entenda
nada do escrito, faço através
.das fotografias o exercício da

imaginação do que está escrito.

Quem trabalha vendendo
livro tem algo de consultor,
de orientador. Há um

comprometimento com o cliente,
para entender seu gosto, sua

� necessidade, para satisfazer seu
desejo. No final é a busca de uma

resposta para uma pesquisa, uma

Clique animal

duvida ou até, como algumas
pessoas, dizem, Um livro para
este fim de semana. É uma busca
de uma companhia. Ou de algo
que alimente a alma.
Sou um comprador compulsivo
de livros. Muitos não li por
completo. Alguns já li por mais de
uma vez. O cheiro do livro, sentir
seu peso sobre as mãos, admirar
seu formato, sua textura, a magia
que vem com a página seguinte ...
-.É este aqui, afirmo

.

categoricamente num momento

de compra. Naquele momento
minha vontade parece afirmar o
destino de minha vida, - escolhi
um livro. Para o vendedor mais
um livro vendido, para mim, mais
que um livro, o passaporte para
uma existência infinitamente

superior na qual posso esquecer
momentaneamente a vida. -

Quanto custa? Não é o amargo
custo de um livro no Brasil, não

.

é isso. É simplesmente o desejo
,/ de viver outras vidas, sem outras

pessoas que não eu mesmo, ou

outros tempos e outros universos.

Nas fotos, a cidade de

"Alexandria no Egito. No
passado ficava a Biblioteca

de Alexandria, construída
para guardar todos os

escritos do Mundo Antigo

o charlesautor@gmail.com

ME LEVEM PARA
CASA! Quer

receber tudo em

dobro: carinho,
alegrias, gratidão

e companhia?
Adote essa dupla
inseparável: Lara

e Lana! Estão

sempre juntas!
São pequenas,

castradas,
vacinadas, muito

boazinhas e

carinhosas!
Contato: 3376-6400PROCURA-SE! . O gato Bruce desapareceu em

Guaramirim, no bairro Nova Esperança na sexta
feira (12). É um siamês, adulto, gordinho, olhos
azuis e meio arisco. Se você o encontrou, favor
entrar em contato com Denise, no 9151-6923 ou

3373-0524. Paga-se recompensa!

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

do Focinhos Carentes Jaraguá (to Sul
.:H .1 t 1- _l"illili t: '-I-, �

Amizade

Banhe&Tosa
4732751887
danibrecltt@ipest.com.br
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Ademir dos Santos

Alicia Schiochet Souza
Ana C. da Rosa
Ana Julia Pires

Anderson L. Raimundi
André V. Lenzi
Ariete W. Hoegen
Clara Kenen

Djalmo Bittencourt
Edilore Kohler

Elaine Bertoldi _

Emidia M. Valandro
Jonathan J. Steindl
Julia Beatriz Hoftmann
Kiriam Cristina Sjoberg
Kirian Sjoberg
Leide Laura Pinheiro de

/

Castro
Lucius Kanzler

Marcelo Hoftmann

Maria Terezinha de Souza
MérCia Sartori

Natalia L. Ooorcik;
Natan V. Miotto

nelson Volles
Neomar Seibt
Rafael Hansen

Roberto Essy
Roseana B. Müller

Tatiana Bittencourt

Terezinha Maria Pedrotti
Thaise Vasel

Ellen Rocche - Modelo e atriz
• Marisol Ribeiro - Atriz

Curiosidade
19 de' julho .. '.

... é o 2000 dia do ano
no calendário gregoriano.

, Faltam 165 para acabar
o ano. Dia do Futebol.
Dia da Caridade. Dia da
Junta Comercial. Dia dos
Povos Oprimidos. 1920
- A primeira Convenção
Americana pelos Direitos
da Mulher é realizada
em NovaYork. Em 1992
- Flamengo sagra-se
pentacampeão Brasileiro
superando, na final, o
Botafogo, num jogo que
ficou conhecido pela queda
"de parte da arquibancada
do Maracanã, vitimando'
torcedores rubro-negros .

Fonte:Wíkipedia
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Tomates Recheados
o tomate recheado é um prato típico de entrada. Pode ser servido

com diversos acompanhamentos. Minhas preferências são para:
massas, frangos e peixes. Mas cai bem com uma paleta de ovelha
preparada com sal grosso e regada aomolho de hortelã.

Ingredientes:
• 200 gramas de carne seca desfiada
• 50 gramas de queijo raladoparmesão
• i dente de alho bempicadinho
«Sol e qosto
• 1 copo de requeijão cremoso
-.1/2 colher demanteiga
• 2 colher de orégano

Primeiro tenha à disposição os tomates grandes
emaduros. Estou ilustrando duas maneiras de

preparar: com o tomate gaúcho, utilizando a tampa;
e o tomate italiano, que cortei em forma de canoa.
Retire o centro dos tomates e reserve. O que sobrou

�

do centro não desperdice (o saláriomínimo do
"

nosso País não nos permitedesperdícios, certo?)
Aproveite essemiolo para fazer ummolho caseiro e

preparar um espaguete.

Como fazer:
Numa pequena frigideiramisture: 1 tablete de caldo
de legumes ralado, 2 colheres de vinagre de vinho
branco, 4 colheres de azeite de oliva, 1 colher de
sopa de orégano, 1 colher de sopa demanjericão
(ambos desidratados). Dica importante: Sempre
que for utilizar temperos desidratados de qualquer
natureza coloque na palma da mão a quantia a ser

.

utilizada e esfregue com a outra fazendo um atrito.
Essa ação vai liberar o aromamuito importante
para melhorar o sabor do seu cardápio. Misture
todos estes ingredientes e leve ao fogo para uma
leve esquentada, o suficiente para dissolver o caldo
de legumes e agregar todos esses temperos. Pegue
os tomates e, com os dedos, passe esse tempero por

,
• 4 tomatesmaduros

.1/2 cebola bempicadinha
• 2 tablete de caldo de legumes
• Cheiro verde a gosto
.• 1/2 colher de chá de noz moscada
• 5 colheres de sopa de leite de coco
• 4 colheres de azeite de oliva
• 1 colher demanjericão

tõdos os tomates - por dentro e por fora - inclusive

nas tampas. Reserve. Ligue o fomo e comece a

preparar o recheio. Existem diversas maneiras para
preparar esse complemento. Aniinha dica-é esta:"

Recheio:
Numa panela pequena coloque amanteiga e a carne

,
seca. Refogue até dar uma leve fritada (reserve)
Na mesma panela coloquemais 1/2 colher de
manteiga, 1 tablete de caldo de legumes e refogue
o alho, a cebola. Desligue o fogo e acrescente o
requeijão, 5 colheres de sopa de leite de coco, duas
colheres de sopa de queijo ralado parmesão, 1 colher
de orégano, 1/2 colherzinha de chá de nozmascada,
1 colher de cheiro verde,misture bem e recheie os
tomates para finalizar. Regue por cima com queijo
ralado parmesão.Os tomates que tiverem a tampa,'
coloque por cima e leve ao fomo quentemantendo
uma temperatura de 180 graus, por uns 25 minutos, r:
ou até os tomates ficarem tostados e um pouco

enrrugados (fotos no alto). Desligue o fomo, e
prepare a mesa com os demais acompanhamentos
de sua preferência. Esse é um excelenfe prato de
entrada para ser saboreado de preferência com um

bom vinho'ou espumante. Bom apetite!

G tatobranco@tatobranco.com.br
ocP II

rane www.ocponline.com.br

Pirão com Caldo de Peixe
Ingredientes:
• 1 quilo de caldo depeixepronto. Doupreferênciapara caldo de
frutos do mar, porémpode ser de outropeixe também
• 1 pimentão vermelhopicadinho
•3 dentes de alhopicadinhos
• 2 cebolas médiaspicadinhas
• 3 colheres de azeite de oliva
• 2 colheres de salsinhapicadinha
• 2 colheres de cebolinha verdepicadinha
• 1/2. colher dealecrimfrescopicadinho
• 2 tabletes de caldo de legumes
• 2pacotinhos de Sázon (Aji-nomoto)prefiro o de cor verde
• Farinha de mandioca doMoinho Jaraguá
• 1 xícara de cheiro verdepicadinhoporafinolizor

Preparo:
Numa panela funda coloque o caldo de peixe com um litro de água
e deixe ferver. Reserve. Numa outra panela pequena ou frigideira
coloque todos os ingredientes, menos a farinha e a xícara de cheiro
verde. Refogue bem e coloque na panela do caldo. Acenda o fogo
e comece a acrescentar a farinha devagar, mexendo de forma
constante para não embolorar. Quando estiver ao ponto, ainda.
mole, pare de acrescentar a farinha e continue mexendo. Ela vai

engrossar um pouco com a ação do calor. Você pode preferir ela
maismole ou mais dura. O controle está na quantidade de farinha
que você for colocando; Não seja apressado em engrossar o caldo..

Não esqueça:
Para você ter uma farinha de qualidade é indispensável

- escolher o fornecedor certo. Em diversos cardápios que já
preparei, não abromão da: farinha'de mandioca doMoinho

Jaraguá. Sempre com safras novas, produtos de giro rápido.
Os produtos doMoinho fazem parte daminha preferência e

também de diversos amigos deste colunista.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bom dial
Bom dia! Hoje é sexta-feira,

dia 19 de julho de 20i3. Dia
do futebol! Aproveito a colu
na de hoje, que será lida por
mais de 30 mil pessoas, fora os

virtuais, para convidar a todos
para assistir, no sábado, o im
portante jogo de Futsal entre

CSM/Pré-fabricar/Mannes X
Assoeva. Combinado?

3370-3242

Todo dia uma
Estava lendo na coluna do

. Leo Pinheiro que um baiano,
cara de pau, deu uma saidinha
com uma prostituta e tentou

pagá-la com o cartão do Bolsa
Família. É mole? Ela recusou o

papel do governo!

Niver da I<eidy
Por favor, não ousem esque

cê-la: a arquiteta Keidy Caval
canti, a bela esposa do amigo
Rafael Cavalcanti, é a grande
aniversariante de hoje. Para
béns! O meu desejo é sua plena·
felicidade.

Pensando bem
Tem muitos momentos em

nossas vidas em que a luz miúda
nos revela muito mais que mi
lhões de flashes. Cuidado com a

vida complicada. A simplicidade
é tudo. Pense nisso!

Cerveja Óleo.de Soja
Co'onia ex cf 12 350m' Cocamar 900ml

_",J!\

ARQUIVO PESSOAL

_. Casa da Nonna
Hoje, o meu amigo Odinei Schappo, o coman

étante da Casa da Nonna, ao lado da mulher Sabri
naAdami Schappo, comemora dois anos de sucesso
em Jaraguá do Sul. Parabéns, brother!

Duas notas
O meu amigo,

Eduardo Lange anda
desfilando com um

apito a tiracolo. Eita
bichinho corneteiro!

Logo, logo o boa

praça vai alcançar o
pai, Celinho Lange, .e
assoprar a "vuvuzela".
Como dizem: Filho de

peixe, peixinho é ...

Enquanto isso, Miro
Maba anda viajando
alto. Sonhou que.
ganhou US$ 598
milhões na loteria
dos EUA. De volta à

realidade, acordou
em cima do Tiguan do
Cacique Americano.
Que pesadelo, hein!?

�
.

Luciana do Prado, Margot Oalsender e
Amanda Ribas prestigiam:lo a,9ª Noite da Ilha

Moa Gonçalves

NAS RODAS

A querida Rosane Ferrari
está arrumando as malas.

Ela, para tristeza dos amigos,
estará nos deixando, indo

morar em Criciúma.

Recebi em mãos da amiga Lu
Soares o convite para participar,
na próxima quarta-feira, dia

24, da inauguração das novas

e modernas instalações da

Baependi Corretora de Seguros.
Thanks, pelo convite.

*' "

Hoje, na Upper Floor, em
Guaramirim, tem música de

qualidade, com a participação
do DK Kbeça e sertanejo com

André Augl:lsto.

Maravilhosa
A Revista Nossa Weekend já

está nas bancas. Na capa, a mo
delo Jeniffer Stephani fala da
sua intimidade e como se man

ter bela no dia a dia.

Green Friends
No próximo dia 27 de julho

vai rolar, no espaço do Lon
don Pub, a festa Green Friends .:
Uma noite com várias atrações
que irão sacudir o sabadaço da

.

urbe sorriso.

ARQUIVO PESSOAL

Â::Medicma
Hoje à noite, em Itajaí, no Itamirim Clu

be de Campo, com direito a baile e muitas

homenagens, o jovem, Leonardo Schiochet,
filho de Lucas e Doglacir Leier (Nega) Schio
chet, cola grau pela Univali, no curso de me
dicina. A Turma da Canastra vai em peso
prestigiar o mais novo medico jaraguaense.

CAM A modelo Janiffer Stephani, a bela

que estampa a capa da Revista Nossa
Weenend deste fim de semana

,,'

AguaDoce
A Cachaçaria Água Doce, do meu amigo "Seu Zé", além

de ter a maior variedade de cachaças da urbe sorriso - são
mais de 200 sabores para quem gosta de uma "branqui
nha" - tem ainda muita música ao vivo, num ambiente
agradável e familiar.

Futsal'
No sábado, todos os caminhos têm uma direção: o sen

tido é a Arena Jaraguá. Pois é lá que ocorre, a partir das
19 horas, o grande jogo entre CSM/Pré-fábricar/Mannes X
Assoeva. A torcida foi convocada.

Frasqueira
Sempre buscando novos conhecimentos, em todos os

sentidos, principalmente no que diz respeito às tendências
de.arquitetura e decoração, Solange de Almeida Todt, caps
da Todt Ambientes, marcou presença na última Casa Cor,
em Florianópolis. Na frasqueira trouxe mil novidades.

"
Os dias prósperos não vêm por acaso.

Nascem de muita fadiga e muitos

intervalos de desalento.

Camilo Castelo Branco

Rua Ângelo Rubini 322 - Barra do rio Cerro

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2013

TE CONTEI
., No §.am'bar, quem
dá o tom musical
nesta sexta-feira é
a grupo de pagode
Desejo Constante.

� Já no Aloha, quem
sobe no palco é Odair
Acústico. Bom de

.

'?mais, ne.

,. Rogério Luiz
Kunhlem, diretor
de trânsito, embora
muito cobrado e às
vezes criticado, vêm
se esforçando ao

máximo dentro do

precário orçamento.
Na minha opinião,
tem feito um bom
trabalho à frente da

'.
pasta. Bola branca!

.. No Dia dos Pais,
o Hotel Kayros,
vai movimentar

,

um almoço super
especial. Fica a dica.

.. Quer alugar tendas
para festas? Ligue

.

9212-3555. De nada!

.. Juliana Renhaki
bate as taças e

faz tim tim nesta
sexta-feira. Os

cumprimentos da
coluna .

.. Já fez caridade hoje?

.. Com essa, fui!
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Tirinhas PREVlSAO DO TEMPO

Piadas

Ovos

Cheguei no mercado e perguntei para o vendedor:
- Quanto é meia dúzia de ovo?

Ele disse:
- Seis ovos.

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
· o Homem de Aço - Aventura - legendado - 143 min / Censura: 12 anos - sessões: 13h,
15h40,18h20,21h

ARCOPLEX2
• Turbo - Animação - Dublado - 95 min - Censura: Livre - sessões: 13h, 14h50, 16h40
• O Cavaleiro Solitário - Ação - Legendado - 149 min - Censura: 14 anos - sessões:
18h30,21h20

ARCOPLEX3
• Meu Malvado Favorito 2 - Animação - Dublado - 98 min - Censura: livre - sessõ-es:
13h50, 15h45, 17h40, 19h35

• Guerra Mundial Z - Ação - Legendado - 116 min - Censura: 14 anos - sessão: 21 h30

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• Meu Malvado Favorito 2 - 3D - 13:10, 15:20, 17:30, 19:30 -

DUB - Animação
• O Homem de Aço 3D - 21 :50 - LEG - Ação
• O Concurso - 14:20, 16:40, 19:00, 21:10 - NAC - Comédia
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:40, 15:40, 17:50, 20:00 - DUB

- Animação
• Truque de Mestre - os Ilusionistas - 22:10 - LEG - Suspense
• O Cavaleiro Solitário - 13:00 - LEG - Aventura
• O Homem de Aço - 15:50, 18:40, 21 :40 - DUB - Ação

-_
• O Cavaleiro Solitário - 21 :00 - LEG - Aventura

_

• Turbo -14:00,16:15,18:30 - DUB - Animação
• Guerra Mundíal Z - 3D - 19:40 - LEG - Ficção
• O Homem de Aço - 3D - 22:00 - DUB - Ação
• Turbo 3D - 13:20, 15:30, 17:40 - DUB - Animação
• GNC MUELLER
• O Homem de Aço - 3D - 18:3Q - DUB - Ação
• O Homem de Aço - 3D - 21 :30 - LEG - Ação
• Turbo 3D -13:4516:15 - DUB - Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme -14:00 - NAC - Comédia
• O Homem de Aço - 16:00, 19:00, 21 :50 - LEG - Ação
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 - DUB

- Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 21 :40-- NAC - Comédia

Uma lesma de

jardim sonha
em ser o animal
mais rápido da
sua raça, e uma

experiência
científica
inesperada
permite ao

animal realizar
este sonho.

Logo ele parte
enrbusca deUm
grande desafio:
participar da
cerrida de
Indianápolis.

Sudoku

Parcialmente
Nublado

5 S 7
Fontes: Epagri e Tempo Agora

8
I 1

Temperatura baixa
durante o dia

Tempo instável e mais úmido
com predomínio de nuvens e

condição de chuva namaioria
das regiões, devido a formação
de um sistema de baixa pressão
entre o PR e se, e à presença do
jato subtropical (ventos fortes
em altos níveis da atmosfera).

2 1 6

DOMINGO
Instiível

Preencha um quadrado
MíN: 12°C9x9 com números de 1 a 9 MÁX: 21°C

sem repetir números em NubladÓ

cada linha e cada coluna. LUAS

Também não se pode • NOVA 8(7 '"

• CRESCENTE. 16(7
Chuvoso

repetir números �m cada SEGUNDA
CHEIA 22/7 MíN: 11°Cquadrado de 3x3. .

..

• MINGUANTE 29/7 MÁX: 19°C Trovoada

Palavras Cruzadas

-, 5

6

5

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 12°C
MÁX: 19°C

"

HORIZONTAIS
1. A vitamina contida no lêvedo, no-trigo, no pão in

tegrai, na carne etc. / Órgão sensível da língua
2. O animal-símbolo do time de futebol do Cruzeiro,

de Belo Horizonte / O índio, em química
3. (Fig.) Guiado, encaminhado
4. (Gír.) Fato, verdadeiro ou não, divulgado com sen

sacionalismo para atrair atenção do público
5. A cantora norte-americana _ de jazz Fitzgerald

(1917-1996) / Na parte exterior
6. Lindo pássaro de corpo vermelho e asas pretas /

Transgredir preceito religioso
7. Cozer no espeto ou no forno / Uma ,viagem in

-

completa
8. A capital da Rússia
9. Espécie híbrida, resultante do cruzamento entre a

abóbora e a moranga
10. Outro nome do cabelo-de-anjo, massa usada

em sopas e doces
11. Peça que prende os vagões um a outro / Precede
° nome do médico

12. Arrasta-pé / Peça importante do jogo de xadrez
13. Abreviatura de lés-sudeste / O conjunto de 500 12

folhas de papel.

VERTICAIS
1. Pessoa que, supostamente, prediz o futuro / Pes

soa que comanda
2. Problema que faz perder total ou parcialmente a

sens.ibilidade e os movimentos voluntários / A
gente

3. Legumes, vegetais conservados em vinagre /
Nome comum de grande número de peixes de

_ pele sem escamas

4. Aquele que escreve versos / Devolver o fio às lâ
minas

5. (Fig.) Pessoa ignorante / Indivíduo que ampara,
ajuda financeiramente etc.

6. Canalha / (Ingl.) Página eletrônica
7. Pôr um pouco de açúcar em / Sigla do Rio Gran(,le

do Sul
8. Chefiado / Vale a mesma coisa
9. Período de 12 meses / Pinheiro característico do

Paraná.

2 S 4 5 6 789

2

-

•
•

•
•

•
•

• •
•

-

•
•

•
•

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13
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Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Carol tenta convencer Taís a ser modelo da coleção de

roupas de Lino. Chico fica emocionado ao ver Maria Adnia.
Alberto diz a Eric que Dionísio precisa ser interditado. Alberto
visita Samuel no hospital, que recebe o ex-genro com hostili
dade. Doralice liga para Quirino e avisa que está em um con

vento, colocando a cabeça em ordem. Dionísio comparece à

celebração de Hélio pelo cargo de vice-presidente da empresa.
Mila, na frente de Dionísio, do pai e de todos os executivos,
desmente Hélio, dizendo que não aprova suas atitudes e que
não aceita se casar com ele.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Plínio fica indignado com a menção de Irene à sua traição.

Rosemere pede a Tábata que não divulgue o encontro de Fi

lipinho para a imprensa. Zito encontra Amora no restaurante
com Maurício. Irene e Plínio têm uma conversa definitiva. Ca
milinha reconhece Verônica no Cantaí, mas Karmita não deixa

que ela a denuncie. Irene avisa a Fabinho que está na casa de
Plínio. Zito fotografa Filipinho e Brunetty bem próximos. Cami
linha incentiva Verônica a contar a verdade para Érico. Renata
se lamenta de ter perdido Érico. Wilson pensa em Charlene.
Lucinda se oferece para ajudar Charlene a ficar com Pedrinho.
Plínio não consegue perdoar Irene. Giane sofre por causa de
Bento. Glória não aceita que Rosemere fale de Wilson e Lívia.
Tábata fica animada com as fotos que Zito fez de Filipinho e

Brunetty. Silvério não quer mais contar para Bento que ele é
filho deWilson. Plínio sofre por causa de Irene.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
César, Félix e Pilar tentam acalmar Paloma. Valdirene se

aproxima de Maciel, que decide aproveitar a chance para con

seguir informaçôes sobre Atnio. César conversa com Rafael so
bre o caso da filha. Bruno lamenta ter terminado o seu relacio
namento com a pediatra. Glauce fica arrasada quando ouve

Bruno declarar o seu amor por Paloma. Leila convence Nicole

Amorã Vida

Vanessa Giácomo usa peruca loira em novela
Nos próximos capítulos de Amor à Vida, da Globo, Ali

ne (Vanessa Giácomo) vai aparecer com um visual que a

deixará quase irreconhecível. A secretária entra em cena

com uma peruca loira, óculos de grau e um sobretudo xa

drez. Na trama das nove, Aline vive a amante de César (An-

a fazer um testamento. Perséfone se oferece para ajudar Da
niel com Linda. Paulinha se entristece ao saber que Paloma
não é a sua mãe. Félix fica animado com o vídeo que Maciel
mostra para ele. O vilão convida Jacques para sàir, mas se ir
rita ao saber que ele mentiu para sair com Inaiá. Eron conta

para Amarilys que já morou com uma mulher. Silvia desmente
o que Michel falou para Patrícia.

• CARROSSEL - SBl . 20H30
Olívia conversa com Firmino e Graça. A diretora diz que

os funcionários precisam começar a se preocupar com a

arrumação da escola. O porteiro e a faxineira dizem que é
muito cedo para pensarem nisso, mas a diretora não se im

porta. Olívia distribui uma lista de tarefas. Paulo e Kokimoto
vão à casa de Valéria e encontram a garota com Bibi e Mar
celina. Os garotos querem encontrar a menina que Paulo
está gostando. O encrenqueiro senta em frente a Bibi e fica
a observando, mas não sente nada e 'os amigos descartam
a garota. Olívia continua irritada e briga com os funcionários
por eles estarem limpando a sala do terceiro ano. Porém,
Olívia esquece que foi ela mesma que mandou o porteiro e

a faxineira limparem o local. Alícia chega à casa de Valéria
e encontra Paulo na sala, o encrenqueiro fica encantarído

pela amiga, mas Koki não percebe e chama Paulo para ir à
casa de Maria Joaquina para ver se ela é a garota.

• DONAXEPA - RECORD - 22H
OS feirantes ficam desesperados com o tiroteio na feira.

O carro misterioso é visto mais uma vez pelos moradores da
vila após o tiroteio. Rosália fica desesperada com o tiroteio
na vila. François tira satisfação com Feliciano, pois achá
que o político é o culpado pelo fracasso do evento de sua

mãe. Ele parte para cima de Feliciano e começa uma briga,
enquanto Pérola chama os seguranças. Matilda diz a Dafne
que ela precisa amadurecer e aproveita para expulsar Ro
bério Escovão de sua casa. François e Feliciano fazem um

pacto de paz. Rosália tenta descobrir quem jogou caqui em
sua roupa. Meg lê notícia em que seu nome aparece. Dafne
fica frustrada ao ver suas fotos na revista. Meg conta a Lady
o seu plano de ser uma apresentadora de TV.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Tom Hanks é

vovô outra vez
Segundo a imprensa americana, o ator de

Forrest Gump confirmou, através de sua con
ta no Twitter, que seu filho Colin e suamulher
Samantha Bryant, tiveram uma meninina. A
bebê nasceu na semana passada, de acordo
com o orgulhoso vovô, e se chamará Charlot
te. Emocionado, o ator disse que a nova neta

vai governar o mundo em 2033 . Hanks se

prepara para voltar ao set de filmagens, onde
interpretaráWalt Disney.

Nicole Bahls quer
lutar contra doença
quematou seu cão

Depois de sofrer muito com a perda de
Bruninho, seu lulu da Pomerânia de estima

ção, a modelo e repórter Nicole Bahls quer se
certificar de que outras pessoas não precisem
sentir a mesma dor. Por isso, ela pretende se
envolver em campanhas de conscientização
sobre a cinomose, doença contagiosa que vi
timou seu mascote, de apenas quatro meses.

"É uma doença que vários veterinários não
souberam detectar os sintomas", disse. "Estou
com a agendamuito cheia nesses dias, mas as
sim que sobrar um tempo eu vou me envolver
com a causa", promete.

tônio Fagundes), mas o seu caso de amor com o chefe na

verdade não passa d� uma vingança pela sua mãe, amante
do médico e dono do Hospital San Magno no passado. O
que será que a amante de César está tramando com esse

disfarce?

-Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

Hoje, vocêvai conseguir enxer
garmais longe que o normal e com
isso perceber a sua vida sob uma

perspectiva mais ampla. Se. algo
não acontecer do jeito que você

planejou, procure não se deixar
dominar pela apatia e desmotiva
ção: tente reagir! Cor: vermelho.

Touro
20/4 a 20/5 - Thrra

É um dia em que terá maior
necessidade de silêncio, concen
tração: é tempo de refletir. No

campo das relações afetivas, o as-
.

traI revela ummaior desencanto e

as diferenças podem desencadear
um possível rompimento: pense
antes de agir! Cor: rosa.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Os relacionamentos em geral
contam com boas vibrações das
estrelas. Boa fase para renovar

seus contatos e investir em novos

projetos. No amor, o clima é de

desmotivação. Talvez as suas ex

pectativas estejammuito elevadas:
reveja seus valores. Cor: vermelho.

Câncer
21/6a21/7 -Água.

Jogue suas energias no traba
lho e este dia vai revelar altamente
produtivo. Quanto mais liberdade
de ação você tiver,maior será o seu
estímulo. Você corre o risco de se

sentir impotente diante de uma si
tuação. Cuidado com uma decep
ção amorosa. Cor: roxo.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Fazer o que se gosta é amelhor
maneira de manter o humor. É
tempo de contar com seu entu

siasmo, Em contrapartida, sua

vida amorosa inspira cuidados és
peciais. Uma avaliação equivocada
dos seus sentimentos pode causar

confusão. Cor: laranja.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Fique de olho principalmente
às novidades que envolvam o am

biente doméstico. À noite, porém,
o astral revela um conflito entre

seusmais íntimos anseios em opo
sição aos desejos de quem ama.

Perder o pé-da realidade pode ser

arriscado! Cor: bege.

o amor éa lembrança de uma vida passada e
opressentimento de uma vidafutura.

Houssaye

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

O dia favorece a troca de ideias
e a divisão de tarefas. Urano indica

que há possibilidade de conciliar

harmonia, independência e cum

plicidade nas relações afetivas.
Não leve tudo a sério, pois uma

palavra malcolocada pode estra

gar sua noite. Cor: laranja.

Escorpião
23/10a21/11-Água

Tudo o que conseguir hoje será
fruto do seu trabalho e dedicação
pessoal. O astral revela que é o

momento de priorizar sua carrei
ra. Mas, nem por isso você deve
brincar com a vida amorosa. O ci
úme pode sufocar a relação a dois:
tenha cuidado! Cor: creme.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Não perca a chance de se dedi
car auma atividade prazerosa com
a qual você se identifica. A chave
do sucesso está em se fazer o que
gosta. No campo afetivo, nem tudo
são flores. É preciso se desligar dos
ressentimentos e superarmágoas.
Cor: creme.

Capricórnio
22/12a20/1- Terra

É tempo de lutar por sua auto
nomia. O apoio ou a influência de

alguém da família pode contribuir
com o seu progresso. Não espere
a mesma sorte no campo afetivo.
Uma sensação irreal de inseguran
ça ou desencanto pode tomar con
ta do seu astral. Cor: creme.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Urano revela uma maior dis

posição para fazer inovações nos

diversos setores da vida. A comu

nicação será favorecida. Uma sen
sação de insegurança pode amea

çar a suavida afetiva. Não descarte
l:UTI sentimento de desapontamen
to. Cor: verde.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

O setor profissional recebe

poderosas vibrações. Não é hora,
portanto, de pensar pequeno. A

sensação de autoconfiança vai

ajudar você a enfrentar qualquer
desafio e os resultados serão satis
fatórios. Sua vida amorosa inspira
cuidados especiais. Cor: creme..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

Moradores ,de Corupá
exigem devolução dos
instrumentos do hospital
o jornalC01,Teio do Povo publicava em março

de 1949 um artigo, a pedidoda localidadedeCoru
pá, Distrito de Jaraguá do Sul. Osmoradores rela
tavam o fechamento do Hospital da Comunidade
Evangélica durante a ditadura. Os instrumentos
cirúrgicos foram entregues ao prefeito Herbster.
Depois de restabelecido o poder democrático, a

.

diretoria da comunidade solicitou a devolução
dos instrumentos. Descobriu-se então que os ins
trumentos haviam desaparecido da prefeitura. A
comissão' formada para reaver os instrumentos

cirúrgicos também não teve sucesso em achar o
destino dos equipamentos. A comunidade exigia
reparação do erro e que o prefeito mantivesse a

palavra dada em campanha, afinal os doentes não
podiam esperar pelo atendimento.'

A sede da PolíciaMilitar
·é inaugurada

A ,3a Companhia do 80 Batalhão de Polí
cia Militar (Joinville), assim designada desde.
1986, inaugurava sua sede própria em 20 de ju
lho de 1990. No 'terreno doado pela prefeitura
em 1988 foi construído o Quartel do atual ia?
Batalhão de PolíciaMilitar de Jaraguá do Sul. O
capitão Sérgio Luiz de Oliveira era comandante
na época da inauguração

ACERVO AI<QUrvO HJST6R1CO

A Casa do Colonizador foi inaugurada em 19 de
julho de 1991, servindo de ponto de informações
turísticas do município e com pequeno acervo dos

,c()lonizadores ct� nossa região•.,.. casa, const�uída
na rua Epitácio "essoa, foi doada e transferida para
o local atual, na Rua PrefeitoWaldemar Grubba.

Herton Schünemann

eutsche Icl<e_
Q hertons@gmail.com

Wie andere es sehen
Deutschland hat das hõchs

te Ansehen in der Welt laut einer
Studie von Rundfunkanstalt BBC.
Brasilien ist auf dem siebten Platz,
knapp vor den USA

Die liste der Vorurteile gegen
die Deutschen ist lang. Jenseits
der Klischees sieht alles anders
aus. Doch das Bild von Deutsch
land im Ausland ist besser als ge
dacht. 59% von Befragten in 25
Lãndern haben den Einfluss von

Deutschland ais .sehr positiv"
ausgewertet. Damit liegt Deutsch
land an der Spitze der Studie, ge
folgt von Kanada, Gro13britannien,

BELlEBTES DEUTSCHL�ND _

Oeutschland

�::::::::-EIKanada li
EU

Japan

GB

Frankreich

Brasilien

'USA

Südafrika

Indlen

China

�� Südkofea

Rus:sland

34", ,

32 ','

Japan, Frankreich, der Europâi
schen Union, Brasilien, USA, Chi
na und Südkorea.

Was bringt ein Land an die

Spitze der Skala?Es sind Lânder,
diewohlhabend, stabil in der Krise
und demokratisch sind. Deutsch
land ist besonders beliebt in Eu

ropa: 81% der Franzosen und 78%
der Briten haben das Land be
grü13t. Die Briten empfinden be..:
sonderswichtig, dass Deutschland
wirtschaftlich eine grõfere Sicher
heit zur Eurozone bringt.

, Es hângt aber auch von ande
ren Faktoren ab. Gro13veranstal-

... PosJtiv

... Negat!�

•••':11 Neutra!.
- _ weiB nicllt.

••11&'1' k. Angaben

9"
...Olil'. Angaben
.. .- in Prazem

i'

D

Queile: BBC Wortd Service Poli

NeuesWort / Palavra nova

twitter.com/hertonls

tungen wirken positiv aufs Image.
Die Expo 2000 in Hannover, die
WM 2006 und die Frauen-WM
2011 haben dazu beigetragen, das
Bild VOlT Deutschland zu verân
demo Solche Events weckten die

Neugier um dieWelt.
.

Allerdings bleibt diese positive
Sicht auf das Land selbst für viele
Deutsche schwierig. Nach einer
Studie von der Kôln-Universitât
sind die Deutschen sehr selbstkri
tisch. Obwohl sie stolz sein sollen,
stimmen sie zu, dass Auslânder
viele positive Eigenschaften ha

ben, die ihnen fehlt.

.....

Res1.lltlo em pO$guês:
o texto nos informa que a.Alemanha
éapontada como opaís de mais alta
reputação domundo, segúndo um
estudo da emissora BBS:;. Europeus
são os quemelhor avalíam o

país.As nações que tiveram bom

desempenho sãoprósperos, estàueis
e democráticos.A oportunidade de
apresentar o paíspositivamente em

grandes eventos, também contribuiu
para aguçar a curiosidade de
turistas.Brasil aparece em sétimo
lugar, logo àfrente dosEUA.

Es gibt ganz viele Wõrter, die manchmal gar nicht so
einfach sind, in eine andere Sprache zu übersetzen. Eins .

davon ist Verschlimmbesserung.
Eigentlich bedeutet .Verschlimmbesserung" ein Ver

such, etwas was schlecht ist besser zu machen, aber leider
wird es noch schlechter.

Es kommt von .schlímmer" (Komparativform von

schlimm) und von .besser" (Komparativform von gut).

Resmno em português:
Muitas palavras são, por vezes, intraduzíveis literalmente. Assim, ocorre com "Verschlimmbesserunq" ,

do alemão. Por analogia, ter-se-ia em português "desmelhorar", "desaprimorar", "desaprimoramento".
Contudo, como neologismos são criados a todo instante, literalmente diria-se "apioramento".

Cartoon· TOM?
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ZUKERMAN
LEilÕESIIBradesm

Local do Leilão: Av. Angélica, 1.996 - 3° andar - cj. 308 (Auditório) - Higienópolis - São Paulo/SP

'q!!l!@I,n.WdUMIi'Valormínimo: R$183.282,OO I
Edital de Leilão Presencial e "On-line" -Pabíc Zukerrnan, leiloeiro Oficial inscrito naJUCESP sob nº 719, faz saber, através do presente Edital,
que devidamente autorizado pelo Banco BradescoS/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em leilão (12 ou 2º)
do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local lnfracrtados, na forma da Lei 9.514/97. Localização do lmévek Corupá-SC.
Vila Isabel. Terreno cl aprox. 202.510m�. Rua Felipe Schmidt, 2.415. Matr. 60.298 - RI Jaraguâ do Sul-Se. Obs.: Sobre o terreno existem
edificações pendentes de averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes da averbação da construção, correrão
por conta do comprador. Consta averbada, Reserva legal cl área de 40.502m1 (Av. 4). Venda em carãter "Ad Corpus" e no estado em que se
encontra. Ocupado. LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES PRESENCIAL E "ON-LlNE": Escritório do Leiloeiro, situado na Av. Angélica nº 1.996,
3º andar-Conjunto 308 (Auditório), Higienópolis, em São Paulo/Ss.Ls Leilão: 1/8/2013, às llh30. Valor mínimo para venda: R$183.282,00
(cento e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e dois reais). 22leilão: 15/8/2013, às l1h30 (caso não seja arrematado no Islellâo}. Valor
minimo para venda: R$112.187,OO (cento e doze mil, cento e oitenta e sete reais), Condição de pagamento: À vista, mais cornissão de 5% ao
leiloeiro. Da participação "on-line": O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com 1 hora de antecedência
ao evento. Informações: (11) 2184·09000u e-mail: contato@zukerman.com.br

LEILÃO PRESENCIAL E "ON·LlNE" DE TERRENO· CORUPÂjSC
Táxi

Isenção do IPI
tem alteração

A Receita Federal cor

rigiu o formulário que
trata do pedido de isenção
do Imposto sobre Produ
tos Industrializados (IPI)
para taxistas e portadores
de deficiência. A altera

ção visa a esclarecer que
a solicitação de isenção só

pode ser feita por quem
está em situação regular
com o órgão.

O texto, que altera as

INs n? 1.368- e n? 1.369
- ambas publicadas no

mês passado, define que
o direito de adquirir veí
culo com isenção do im

postá só será concedido
uma vez a cada dois anos

e aplica-se aos casos em

que o solicitante faça par
te do Microempreende
dor Individual (MEl).

Segundo a Receita

Federal, os formulários

antigos serão aceitos até
o dia 30 de setembro,
quando todo o sistema
estará atualizado.

O microempreende
dor individual é aquele
que trabalha por conta

própria e que se legaliza
como pequeno empre
sário. A pessoa não pode
ter participação em outra

empresa como sócio ou

titular.

CÂMARA DE
VEREADORES
Dí J UA6U� DD SUl

2' Leilão: Dia 15/08/2013, às llh30

PROCESSO LlCITATÓRIO - 10/2013 - Dispensa de Licitação

Tendo Analisado todos os argumentos e pareceres referentes
possibilidade de contratação da Empresa ELEVADORES ELECON BALNEÁRIO
CAMBORIU LTOA - CNPJ N° 04.352.250/001-41, para execução de serviços de
manutenção preventiva do elevador da sede da Câmara Municipal, mediante
dispensa de licitação, verifiquei ser totalmente possível a celebração do contrato
mediante a modalidade pretendida.

.

Os interessados devem consultar o edital completo disponível nos sites: www.bradesco.com.brfimoveis e www.zukerman.com.br

COMUNICADO IMPORTANTE Isto posto, ratifico o entendimento contido nQ parecer técnico bem
como no parecer jurídico juntado aos autos.

Determino o prosseguimento do processo com a consequente
contratação da empresaAs empresas do Grupo YAMAHA DO BRASIL comunicam a todos os

interessados que a empresa JARAGUÁ MOTOS LTDA., localizada na

Rua-Walter Marquardt, 1.669, Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul- SC, _

desde 12 de julho de 2013, não é mais concessionária autorizada da

marca.

Jaraguá do Sul, 17 de julho de 2013.

JoséOzório de Ávila
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

A lista completa das concessionárias autorizadas da marca

YAMAHA pode ser consultada no seguinte endereço eletrônico:

www.yamaha-moto�.com.br. EDITAL TOMADA DE PREÇOS ND 56/2013. SECRETARIA DE OBRAS
E SERViÇOS. PÚBLICOS. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO:
Contratação de pessoa jurídíca para prestação dé serviços de engenharia
para colocação de cobertura, esquadrias e telas metálicas em um galpão
pré-fabricado, com área construída de 1.000m2, localizado na Rua Ângelo
Rubini, 600, no bairro Barra do Rio Cerro, em Jaraguá do Sul SC, com for
necimento de materiais e mão de obra, em conformidade com o Projeto, Me
morial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato

que são partes integrantes deste editaI,REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93
e demais alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: até as 13:30 horas do dia 06 de agosto de 2013, no Setor de
Protocolo desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Walter Marquardt nO 1.111 -

Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul- SC. ABERTURA dos ENVELOPES:
14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações
e Contratos. RETIRADA DO EDITAL E ANEXO: O edital estará disponível
na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo. Os
Anexos do Edital (Projeto, Memorial e Planilha orçamentária), deverão ser

retirados na Gerência de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, no endereço acima, no horário das 07:30 as 11 :30hs e das
13:00 as 17:00hs, mediante apresentação do recibo de pagamento de taxa
de R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento dos Anexos do Edital, deve
rá ser retirado no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal; no endereço
acima no horário das 8:00 a 16:00 hs. VALOR MÁXIMO PARA A CONTRA

TAÇÃO: R$ 93.200.00 (noventa e três mil e duzentos reais). Jaraguá do Sul

(SC),Ol de julho de 2013.

Para mais informações, consulte o nosso SAC (Serviço de Atendimento

ao Cliente) pelo telefone (11) 2431-6500, de segunda a sexta, em horário

comercial, ou por e-mail: sac@yamaha-motor.com.br-SACConsórcio:
0800-774-3233 ou e-mail: sac.consorcio@yamahamotor.com.br - SAC

Banco: 0800-774-8283 ou e-mail: sac.banco@yamaha-motor.com.br -

ou ainda oCAS - Atendimento aos Portadores de Deficiência Auditiva

ou de Fala: 0800-774-1415.

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA.

YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.

YAMAHAADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Dieter Janssen
Prefeito Municipal

EDI1l\L DE INTIMAÇÃO
REPúBUCA FEDEMI1VADO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: RuaCeI. ProcópioGomes deOliveira, 380·Centro
89251-201- JARAGUADO SUL- se - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

PREFENGELBERTOESCHLER 1683 - CHICO DEPAUIA - JARAGUÁDO SUL
se - CEP: 89250-0ll0 Cedente: SAN'D\NDER LFASING S/AARRENDAMENID
MERCANTIL Sacador: SAN'D\NDER LFASING S/A ARRENDAMENID MER
CANTIL Espécie: cr - N° Titulo: 70008031416 - Motivo: falta de pagamento
Vaiar: R$ 11.417,70 - Data para pagamento: 24/07/2013- Valor total a pagar
R$12.766,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 11.417,70 - Juros: R$
1.271.17 Émolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

EDITALDE INTIMAÇÃODEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97. c/c o artigo 995 do código de Normas
da CGJ /SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do
prazo legal. FICAMINI1MADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 253587/2013 Sacado: Al.EXUSBOA Endereço: RUANEURAM
PRESTlNIl00 - LOTE 58 - SANTA LUZIA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89267-120
Cedente: BV FINANCEIRA SA eREDfID FINANCIAMENTO E INVESTIMEN·
TO Sacador. - Espécie: CBI- N'Títulõ: 251024330 - Motivo: falta de pagamen
to Vaiar: R$ 3.710,80 - Data para pagamento: 24/07/2013- Valor total a pagar
R$4.734.33 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 3.710,80 - Juros: R$ 917,80
Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24.50 - Di
ligência: R$ 45,88

Apontamento: 253396/2013 Sacado: JEFERSON TIAU AN11JNES Endereço:
RUA 25 DE JUlHO 2043 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: FERNANDO
GILNEI DASIDIAME Sacador. - Espécie:DMI - N°Titulo: 8822013-4 - Motivo:
falta de pagamenfoValor: R$ 925.00 • Data parapagamento: 24/07/2013-Valor
total a pagarR$993,33 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 92.5.00 - Juros:
R$ 2.77 Bmoíumenros. R$ 12.25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24.50 - Diligência: R$ 5,71

.

- Publicação ediIaI: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$5.71

Apontamento: 253471/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENIDS P/ PISCINAS
ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA IAlAU - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO SAFRA S/A Sacador: ROTA IN
DUSTRIA IlDA Espécie: DMI - N" Titulo: 401406873 • Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 9.625,05 - Data para pagamento: 24/07/2013- Valor total a
pagar R$9.744,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.625,05 - JurOS:
R$ 41,70 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24.so - Diligência: R$ 17.63

Apontamento: 253682/2013 Sacado: IN MAQUINAS E MANUTENCAO IlDA
Endereço: RUA:ll21 PAUW EGGERT-I53 - JOAO PESSOA - JARAGUA DO
SUL-Se - CEP: 89257-770 Cedente:AmNORrECOM FERROEACO IlDA Sa
cador. - Espécie: DMI - W Titulo: 11780-1 - Motivo:faIta de pagamentoValor.
R$ 657,04 - Data para pagamento: 24/07/2013- Valor total a pagar R$745,12
Descrição dos vaiares: Valor do título: R$ 657.04 - Juros: R$ 2,19Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24 • .50·· Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 253576/2013 Sacado: JUUO CESARSTEPHANI Endereço: RUA
MAX EUGENIO ROBERrO ZIEMANN 345 - jereguã do SuI-SC - CEP: 89255-
360 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador.· Espécie: CBI . N° TItulo:
540240049· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.029,22 - Data para paga
mento: 24/07/2013·valor total a pagarR$2.5.51.43 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.029,22 - Juros: R$ 446.42 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23.10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 253474/2013 Sacado: R SIDIA EQUIPAMENIDS P/ PISCINAS
ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA IAlAU - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO SAFRA S/A Sacador. ROTA IN
DUSTRIA IlDA Espécie: DMI - N° Titulo: 400532514· Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 9.749.12" - Data para pagamento: 24/07/2013- Valor total a
pagar R$9.868,84 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.749,12 - Juros:
R$ 42.24 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 253685/2013 Sacado: IN MAQUINAS E MANUTENCAO IlDA
Endereço: RUA:1121 PAULO EGGERT-I53 - JOAO PESSOA . IARAGUA DO
SUL·SC· CEP: 89257-770 Cedente:ACONORrE COM FERRO EACO IlDA Sa
cador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 11575-2 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 966,17 - Data para pagamento: 24/07/2013- Valor total a pagar R$I.054,95
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 966,17 - Juros: R$ 2,89Emolwnentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 26.04

Apontamento: 253564/2013 Sacado: AI1SS0N FRANCO DA SILVA Endere
ço: RAFONSO NlCOLUZZl2613 - VIlA RAU - JARAGUÁ DO SUL·se - CEP:
89254-300 Cedente: BVFINANCEIRA S/A CF! Sacador. - Espécie: CBI· W
Titulo: 197000689/280412352 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.103.25
- Data para pagamento: 24/07/2013- Valor total a pagar R$2.692,81 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.103,25 - Juros: R$ 510,38 Emolumentos: R$
12:25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 253557/2013 Sacado: LEISE APARECIDA FRONER GONSAL
VEZ Endereço:·AV PREFEITD WALOEMAR GRUBBA, 5249 - CENfENARIO
. Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256·502 Cedente: CONFECCOES DE MAUIAS
FAUSTINO IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 3099.715/02 - Motivo:
falta de pagamentoVaiar: R$ 878,09 - Data para pagamento: 24/07/2r�3-Valor
total a pagarR$960,42 Descrição dos vaiares: Valor do·tftulo: R$ 878,D9 - Juros:
R$ 1,46 Emolumentos: R$ 12.25 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$
24,50 . Diligência: R$ 21,02

-

Apontamento: 253486/2013 Sacado: RHOM FORJADOS UDA Endereço:
RUA DA SAUDADE,248 - SEMlNARIO . CORU'PA-Se - CEP: 89278-000 Ce
dente: INDATRANS TRANSP. IlDA ME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
0000010731 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 119,41 - Data para paga
mento: 24/07/2013· Valor total a pagarR$248,45 Descrição dos vaiares: Valor
do tftulo: R$1I9,41- Juros: R$ 0,31 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23.10 Condução: R$37.60 - Diligência: R$55.78

Apontamento: 253586/2013 Sacado: ClEITON GALVANI Endereço: RUA'
CONRADO ERDMANN 250 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-105 Ceden
te: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador: - Espécie: eBI - WTitulo: 131032493
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.466,31 • Data para pagamento:
2A/07/2013·Valor total a pagarR$2.116.78Descrição dosvalores: Valor do títu
lo: R$1.466,31- Juros: R$ 584,52Emolumentos:R$12,25· Publicação edital:R$
23,10 Condução:R$ 24.50 - Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 253305/2013 Sacado: JOELm=N Endereço: RUA 1035 188
II 176 Q8 L 16 - JOAO PESSOA - Jaraguá do sul-se - CEP: 89250-000 Ceden
te: BANCOVOLKSWAGEN S/A Sacador: - Espécie: CBI- N" Titulo: 18089272
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.403.73 - Data para pagamento:
24/07/2013- Valor total a pagarR$1.574,31 Descrição dos valores: Valor do tftu
lo: R$ 1.403,73 • Juros: R$ 84,69 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23.10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 253362/2013 Sacado: MARIA REGINA ARAUJO RODRIGUES
Endereço: RUA JUUO PEDRI 189 AP 202 - VIlA NOVA - JARAGUA DO SUL·
SC - CEP: 89259-470 Cedente: CIA DE CREDfID FINANCIAMENTO E IN
VESTIMEN1D RENAUU DO BRASIL Sacador:· Espécie: cr - W Titulo:
20018862540·Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 5.175,64 - Data para paga
mento: 24/07/2013·Valor total a pagarR$5.531,03 Descrição dos vaiares: Valor
do tftulo: R$ 5.175,64 - Juros: R$ 289,83 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23.10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 253589/2013 Sacado: SEBASTIAO CARIEL Endereço: RUARI
18,55 - 1RES RIOS DO NORrE - jaragua do SuI-SC - CEP: 89250-000 Cedente:
BVFINANeElRAS/A Sacador:- Espécie: CBI - N'Título: 251013683 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 5.463,58 - Data para pagamento: 24/07/2013-Va
lor total a pagarR$7.263,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.483,58
- Juros: R$1.711,92 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 27,86

Apontamento: 253568/2013 Sacado: JONAS ZEFERINO Endereço: RUA
ADOLFO 1RIBESS 305 APT 01 - JARAGUA DO SUL-SC • CEP: 89256-690 Ce
dente: BVFlNANCEIRAS/ACFI Sacador. - Espécie: CBI- N'Título: 131026749
• Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.821,83 - Data para pagamento:
24/07/2013-Valor total a pagarR$2.484,34Descnçãodos valores: Vaiardo títu
lo: R$1.821,83 -Juros: R$ 579,94 Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,7?

Apontamento: 253348/2013 Sacado: GIilllANO EDUARDO HAENISCH RO
DRIGUES Endereço: R. PRES EPITAeIÓ PESSOA 1465AP 302 BL 3 - CENTRO
• Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251·100 Cedente: BANCO PSA FlNANCE BRA
SIL S/A Sacador. BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A Espécie: CF - N" Titulo:
20017174797 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 14.137,20 - Data para pa
gamento: 24/07/2013- Valor total a pagar R$15.626,27 Descrição dos valores:
Valor do tftulo: R$14.137.20· Juros: R$1.418.43 Emolumentos:R$12,25 - Publi
cação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10.79

Apontamento: 253453/2013 Sacado: PANIFICADORAIRMAOSANDERLEUDA
ME Endereço: ROBERTO ZIEMANN, 2650 - CZERNIEWlCZ· Jaraguá do sul-se
- CEP: 89255-300 Cedente: CIM DlSIRIBUIDORAQEALlMENIDSUDA Saca
dor. - Espécie:DMI - N° Titulo: 0000045701 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 511,01 - Data para pagamento: 24/07/2013- Valor total a pagar R$588,16
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 511.01- Juros: R$ 1,36 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital:R$ 23.10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 253582/2013 Sacado: WAlIAMIRO BERfHElSEN Endereço:
RUA SfGUARAjlrvA 100 - RIO NOVO - CORUPA-Se - CEP: 89278·000 Ceden
te: BVFINANCEIRA S/A CF! Sacador. - Espécie: CBI· N° Titulo: 131044057
- Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$ 790,07 - Data para pagamento:
24/07/2013-Valor total a pagarR$1.I33,06Descrição dos valores: Valordo títu- ,

lo: R$ 790,07 - Juros: R$ 175,65 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 94,39

Apontamento: 253577/2013 Sacado: JONA'IHAN DA SILVA Endereço: RUA
113960 CASA - Jaraguá do Sul-Sô - CEP: 89254·388 Cedente: BV FINANCEI
RA S/A CFI Sacador: - Espécie: CBI . N° Titulo: 131042028 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 2.295,76 - Data para pagamento: 2A/07/2013-Valor total
a pagar R$2.968.66 Descrição dos valores: Valor do tftulo: R$ 2.295,76 - Juros:
R$ 594,60 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$18,45

Apontamento: 253498/2013 Sacado: INS1l\IAD0RA MESCH LUZ DO DIAL
Endereço: RUAJOAOTOZINl, 2144· JOAOTOZlNl- CORUPA·se· CEP: 89278·
000 Cedente: MARQUES RASMUSSEN IlDA Sacador. . Espécie: DMI - N" TI
tulo: 1799· Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 927,00 - Data para pagamen
to: 24/07/2013-Valor total a pagar R$1.058.20 Descrição dos valores: Valor do
tftulo: R$ 927.00 - Juros: R$ 2.47 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 253333/2013Sacado:PWMAlUXIND.EmM DESABOES ITIlA
ME Endereço: RUAPEDRO GONZAGA 345 SAIA FRENTE - Jaraguá do Sul-Sô
CEP:89259-320Cedente:ROOONAVES-lRANSPORIESEENCOMENDASUDA
Sacador. - Espécie:DMI - N"1ituIo: 0376076290 - Motivo: faltadepagainentoValor.
R$497,36 - Dataparapagamento: 24/07/2013-Valor totala pagarR$564.24Descri
ção dos valores: Valordo título: R$ 497,36 - Juros: R$1,32Emolumentos:R$12.25

Certifico, que esteEditalde Intimação deProtesto fui publicado no jomal"OCor·
reiodo Povo". na data de 19/07/2013. Jaraguá do Sul (SC),19 dejulhode 2013.

Manoel GustavoGriesbachTabeliãoSubstituto
Total de títulos publicados: 22Apontamento: 253361/2013 Sacado: JOSERICARDODASILVA Endereço: ROD

,
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Feiras agropecuárias
ASecretaria Estadual daAgricultura e da Pes

caconfirmou a liberação deR$ 620milpara nove
municípios, em especial para a promoção e feiras
agropecuárias, equipamentos e reformas em es

truturas de apoio ao agricultor. A contrapartida
dosmunicípios será de R$ 347mil.

Aromistas
Não existe nenhuma escola que forma aro

mistas. Normalmente eles têm formação aca

dêmica em química ou alimentos, mas preci
sam desenvolver uma vasta memória olfativa
e degustativa e que leva muito tempo para ser

formada. A Duas Rodas acaba de diplomar cin
co jovens que participaram de seu Programa de
Trainees, que teve início em 2009 e, depois de

quatro anos, colhe os primeiros frutos.

Pessimistas
ApresidenteDilmaRousseffcriticou os "pes

simistas". Ela afirmou que tem certeza de que a

inflação do ano ficará dentro da meta. Por pes
simistas entenda-se o conjunto de economistas,
Eles têm como função antecipar os desdobra
mentos dos acontecimentos. Resta saber se a

"bola de cristal" da presidente hão foi sintoniza
da peloministro da Economia, GuidoMantega.

SC-Gás
Apesar da pequena oferta de gás, a distri

buidora continua seus investimentos no gaso
duto, que levará o produto de Indaial a Lages.
O primeiro trecho de 28 km - de Indaial aApi
úna - já está gaseificado.

Dívidas
A presidente Dilma Rousseff ressaltou o

trabalho de redução no percentual do serviço
.
da dívida em relação ao Produto Interno Bru
to. Segundo ela, atualmente está em "apenas"
4,6% do PIR Sempre lembrando que a redução
na taxa de juros realmente teve um efeito bené
,fico, mas como o governo relaxou a obtenção
de superávit primário, continuamos rolando
não só a dívida como também parte dos juros.

Termogr�a
Acontece nos dias 30 e 31 de julho a qua

lificação em Termografia em Instalações Elé
tricas, promovido pela Apevi, no Cejas.

Lourival Karsten

ERCA,...-..---
Manifestações
As manifestações que tomaram o

país nas últimas semanas refle
tiram no crescimento menor da eco

nomia em junho. A avaliação foi feita
pelo economista da Fundação Getu
lio Vargas (FGV), Paulo Piccheti, que
divulgou o Indicador Antecedente
Composto da Economia (lace). O ín
dice caiu 0,6%, depois de uma redu
ção de 1,2% em maio e de estabilida
de em abril. De acordo com Piccheti,
o impacto das manifestações foi sen
tido principalmente pelos serviços e

pela indústria, segundo dados preli
minares. "Vai desde o comércio, que

não pode funcionar o tempo todo, até
interrupções da cadeia logística de

suprimentos para indústria devido.
aos bloqueios de estradas], por exem
plo". Como os protestos ocorreram no

final do mês, o impacto maior sobre a

economia pode se destacar "de for
ma integral" no indicador do mês
de julho, acrescentou o economista.
Pára Piccheti, mesmo com uma con

tribuição negativa para a economia,
no curto prazo, como mostra o lace,
as manifestações sinalizam para mu-

.

danças estruturais necessárias ao

crescimento sustentado do país.

Portonave divulgou seus números relativos ao primeiro semestre do ano,
quando estabeleceu novo recorde de movimentação de contêineres. A empresa
registrou um crescimento de 18,8% em relação à igual período do ano passado.

Portonave
Os Ecopontos - centraismóveis de recebimento de resíduos recicláveis eperigosos

- que estão à disposição da comunidade de Navegantes para segregarem adequada
mente seus resíduos como pilhas, baterias, lâmpadas florescentes e óleo de cozinha,
rendeu para a Portonave a conquista do Prêmio Empresa Cidadã ADVB/SC 2013.
Trata-se de uma iniciativa simples, de custo reduzido e grande importância para o

ambiente e para a construção de uina imagem favorável pela empresa.

Agricultores
No próximo dia 25 de julho, além do aniversário de Jaraguá do Sul- é come

morado o Dia do Colono. Embora muitas vezes tenhamos a impressão de que o

trabalho no campo está sumindo, em SC ainda temos 1'1/0 da população vivendo
da atividade. Somo líderes na produção de alho, cebola, maçã, fumo e carne suína.
Além de estarmos entre os três maiores em arroz, carne de frango, banana e trigo.

Comércio internacional

SEXTA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2013

INOICE - PERlooo
SElIC 8,5% 10.JULHO,2013
TR +0,05% 18.JULHO.2013
CUS 1.289,50 JULHO.2013
SOVESPA +0,53% 18.JULHO.2013
NASDAQ +0,04% 18.JULHO.2013

AÇÕES PETR4 15,80 +3,88%
VALE5 27,54 +4,16%
SVMF3 12,95 +3,52%

POUPANÇA 0,5000 19.JULHO.2013 r

COMMOOITIES
PETRÓLEO - SRENT +0,04% US$110,770
OURO -0,01% US$1285,170

CAMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,2241 2,2251 -0,08%
DÓLAR TUR. 2,1500 2,2900 -0,87%
EURO 2,9148 2,9185 -0,05%
LIBRA 3,3853 3,3900 +0,14%

1ransgênicos
De acordo com dados do IBGE,

pela primeira vez os transgênicos
ocuparão mais da metade da área

plantada no país. Envoltos em

enormes polêmicas, os grãos ge
neticamente modifieados ocupam
áreas cada vez maiores e os ma

lefícios apregoados vão sendo es

quecidos. Amaior prejudicada foi
a Embrapa - e o país - pois suas

pesquisas ficaram paralisadas em

função da polêmica. Hoje depen-
.

demos dos produtores interna
cionais. A área cultivada chegou a

54% principalmente por causa dos
custos menores no trabalho e re

dução no uso de químicos.

No Eufrates
A Weg equipa as bombas que

farão a captação de água da Re

presa Atatürk, localizada no Rio

Eufrates, no Oriente Médio. Faz

parte do projeto a construção do
quinto maior túnel do mundo que
prevê irrigarmaisde 94mil hecta
res. Serão fornecidos oito motores
assíncronos de média tensão, atra
vés do parceiro local Dal-Group.

Inflação
A inflação desacelerou no mês de

junho, com alta de 0,26%. No acu

mulado dos últimos 12meses está em
6,'1/0, ou seja, acima do teto de 6,5%.

Pelas perspectivas do ano do governo federal, na safra
2022/23, o Brasil deverá responder por 44% das exportações de
soja no mundo, assim como 19,9% da carne bovina e 41,'1/0 das
exportações de carne suína. Além disto, deverá rrianter a lideran
ça nosmercados de exportação, que já detém nomomento.

Resultados
No dia 31 de julho, antes da abertura do pregão na BM&F BD

vespa, aWegdivulgará os resultados do semmdp trimestre de201q.
. ITr, ID. II 1.111 t iii '11.1111111 III I, I !I li I IIAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mais Médicos conta com
cerca de 12 mil inscritos
ABRANG'Ê cm

Programa tem o objetivo
de ajudar os municípios
a contratarem novos

profissionais. Jaraguá
do Sul estuda a adesão

Agência Brasil

Em apenas uma semana, o

Programa Mais Médicos re

cebeu 11.701 inscrições de pro
fissionais e 753 inscrições de
municípios, informou o Ministé
rio da Saúde. Cerca de 80% dos
médicos inscritos formaram-se
no Brasil e pouco mais de 92%
dos interessados sãô brasileiros.
As inscrições ainda estão abertas
e podem ser feitas pelos municí
pios e pelos médicos, até o dia 25
deste mêana página do progra-

ma na internet. Jaraguá do Sul é
um dos 39 municípios catarinen
ses selecionados para fazer parte
do projeto. A Prefeitura ficou de
definir hoje se vai aderir ou não à
essa proposta.

O número de vagas dispo
níveis só será conhecido após a

demanda apresentada pelos mu
nicípios. As prefeituras deverão
indicar o número de profissionais
de que precisam e apontar as uni
dades de saúde que têm capaci
dade instalada para atuação dos
médicos. Segundo o Ministério
da Saúde, para verificar o real
interesse dos médicos em parti
cipar da iniciativa, a Ouvidoria
do Sistema Único de Saúde (SUS)
entrará em contato com os pro
fissionais que já se inscreveram
e que apresentem algum tipo de
inconsistência no cadastro.

FABIO POZZEBOMlAGl'.NClA BRASil.

S:AtJDE Programa foi lançado semana passada pela presidente

,Cidadania
Telefonia ajuda
desaparecidos

Já está valendo a lei que
permite às operadoras de te
lefonia celular alugarem suas

redes para a implantação
de . sistemas de localização
de pessoas desaparecidas.

O principal objetivo da

proposta é integrar todas as

informações sobre pessoas
desaparecidas para facilitar
a sua localização. "Colocar
na internet os dados das pes
soas desaparecidas tem um

alcance muito maior do que
colocar um folheto nas pare
des das delegacias", avaliou.
Outra ideia do projeto é o.

uso do sistema GPS para 10-

calizaçãôde celulares de pes
soas desaparecidas.

A lei não estabelece como
será a remuneração das ope
radoras pelo uso das redes,
Ele lembrou que muitas
vezes os desaparecidos são

pessoas com dificuldade de

locomoção, como idosos, ou
com limitações mentais.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lei Seca mais rigorosa
não impede infrações

-,,; Nos
seis primeiros
meses do ano, 46
condutores foram
condenados por
dirigir alcoolizado

Débora Remor

Nos seis primeiros meses
do ano, 46 pessoas fo

ram condenadas pelo crime
de embriaguez ao volante
em Jaraguá do Sul e perde
ram o direito de dirigir pelo
período de quatro meses a

um ano. Outros 89 moto
ristas já foram penalizados,
mas o processo está em grau
de recurso, enquanto 60
processos a�tivos
foram instaurados. O levan
tamento é do Departamento
Estadual de Trânsito.

A Lei Seca ficou mais ri
gorosa em dezembro, mas o
reflexo mais imediato foi o
aumento da fiscalização. "A
conduta ainda é socialmente
aceita, apesar de ser crime
e dos riscos como lesão cor
poral e morte", lamentou a

juíza da Vara Criminal de
JaraguáAnna Finke Suszek.

Ela conta que do flagran
te até a sentença, os proces
sos demoram cerca de dois

ranos, principalmente devido
ao grande volume de casos

em andamento na Vara Cri
minal. Caso o acusado não
tenha outras passagens cri
minais e não volte a cometer

infrações penais, acontece
a suspensão condicional do
,processo e o motorista pas
sa por um período de prova
de dois anos, quando deve
comparecer uma vez por
mês ao Fórum.

Se ele não cumprir esses
pré-requisitos, o proces
so é levado a julgamento.
Se for condenado, a pena é
de seis meses de detenção,
convertida em prestação de
serviços à comunidade e a

perda do direito de dirigir
por dois meses. "O pior é ter
uma condenação na ficha
criminal. A bebida do final
de semana acaba gerando
implicações sérias", alertou a

juíza. "O percentual de con

denação é alto, já que para se

defender o acusado precisa
produzir uma. contraprova
convincente.';

A principal mudança na

legislação é que além do ba
fômetro, outras formas de
constatação da embriaguez

-

ao volante passaram a valer
como prova, como o aspecto
da pessoa no momento da
abordagem.

GUARAMtRfM Um dos veículos furtados foi
reconhecido pela vítima ao passar pelo galpão

COmPROVAÇÃO Recusa em fazer o bafômetro não é garantia de impunidade

COMO lÊ A ABORDAGEM
• Motorista é flagrado alcoolizado acima de 0,34 miligramas
por litro, Por ser um crime de trânsito ele é levado para a

Delegacia de Polícia. Lá ele tem as seguintes opções:

• Paga fiança, geralmente o

valor é de um salário mínimo,
e responde o processo em

liberdade. Caso seja absolvido,
o condutor recebe o dinheiro
de volta, Se for condenado, os
recursos são encaminhados ao

Conselho Penitenciário.

• Se não paga fiança, é
levado ao Presídio, onde
fica de um a três dias, Se.
ele for condenado, recebe
a pena pecuniária, que é o

pagamento de um salário
mínimo, que também é
revertida ao Conselho.

A infração gera multa de trânsito de R$ 1.915. Em
caso de reincidência, a multa tem o valor dobrado,

Mudança Cultural
Para o professor e 'soció

logoDauto J. da Silveira, "as
penas aplicadas contribuem
para a atenuação dos aci
dentes e mediantes as quais
é possível criar um terreno

Carretas são

recuperadas
, Quatro carretas foram re

cuperadas pela Polícia Civil, na
terça-feira, emGuaramirim. Os
veículos, com chassi adultera
do

-

e placas frias, estavam em

um galpão na Estrada Bananal
Sul e devem passar por perícia.
Uma das carretas tinha registro
de fruto e foi reconhecida Por
uma vítima, que passou pelo
local e acionou a Divisão de In
vestigação Criminal deJoinville
e de Jaraguá do Sul. Ninguém
foi detido e o caso será investi
gado pela DP de Guaramirim,
com o apolo do IGP de Jaraguá.

propício à educação de trân
sito, mas carecem de outros
elementos centrais". Ele cita
a "cultura do consumo" e

a "valorização excessiva da

exposição de bens" como ca-

racterísticas a serem repen
sadas. "A conscientização
acerca do ato de beber e di
rigir passa pela transforma
ção deste consumo caduco e

sem sentido", sentenciou.

Bau

Dupla assalta posto
Um posto de combustí

veis foi alvo de assaltantes
na noite de quarta-feira,

. no Rau, em Jaraguá do
Sul. Dois homens enca

puzados, armados de um
revólver 38, renderam os

funcionários e levaram
cigarros e R$ 2 mil em di
nheiro. Eles teriam fugido
a pé pela Rua Erwino Me

negotti e não foram locali
zados pela Polícia Militar,
que fez rondas na região.

Crack

Usuários são flagrados na DP
Dois homens. foram

flagrados usando entorpe
centes em frente a mc de
Jaraguá do Sul por volta
das 19h de ontem. Os dois
usuários, de 23 e 31 anos,
já tinham passagens crimi-

nais e disseram não saber
que ali funcionava' uma
Delegacia. Eles assinaram
um Termo Circunstancia
do, se comprometendo a

cOJ?parecer em audiência
em juízo e foram liberados.

Ônibus
Homem é
atropelado

Um pedestre de 57 anos
foi atropelado por um ôni
bus na noite de quarta-fei
ra, na Avenida Waldemar
Grubba, na Vila Lalau, em'
Jaraguá do Sul. O coletivo
entrava no estacionamen
to de uma empresa quando
a vítima atravessava a rua.

O homem foi socorrido pe
los Bombeiros Voluntários
por volta das 23h..Ele ti
nha suspeita de fratura das
pernas e foi encaminhado
ao Hospital São José.

Alta tensão

Eletricista
leva choque

Permanece na UTI do
Hospital São José o ho
mem de 21 anos que rece

beu uma descarga elétrica
quando trabalhava em um

poste no Pavilhão de Even
tos da Fecarroz de Massa
randuba, na Rua 11 de No-.
vembro, por volta das ioh
de ontem. O funcionário
usava todos os equipamen
tos de segurança e ficou
pendurado na cadeira de
pois do choque na alta ten
são. Além de queimaduras,
a vítima sofreu uma parada
cardíaca e foi socorrido e

reanimado pelos Bombei
ros Voluntários de Massa
randuba. O serviço de ajus
te no sistema elétrico está
sendo realizado por uma

empresaterceirizada, corno
preparativo para a Festa do
Colono e do Motorista, que
inicia hoje à noite.

Schroeder
Colisão revela
embriaguez.

Um Vectra, com placas
de Guaramirim, colidiu na

lateral de um Peugeot 206,
na noite de quarta-feira,
em Schroeder. Ninguém
se feriu, mas o motoris
ta do Vectra foi preso em

flagrante por embriaguez
ao volante. p teste do ba
fômetro resultou em 0,83
mg/L, configurando crime
de trânsito. A Polícia Mili
tar guinchou o carro, apre
endeu a carteira de habili
tação emultou o condutor.
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Atletas da ADJ
realizam ação
em hospital
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MUDANDO DE ARES Na véspera de uma importante partida
pela Liga Futsal, grupo troca as quadras pela solidariedade

Lucas Pavin esse apoio", disse.
Para o preparador

Oito atletas da ADJ Mauro, estas experiências
(CSM/Pré-Fabricar/ ajudam os atletas dentro

Mannes/FME), junta- de quadra nos jogos que
mente com o preparador restam até o fim da tem
de goleiros, Serginho San- parada. "Nós tivemos um
tana, e o preparador físi- caso semelhante, quando
co, Mauro Sandri, estive- fomos jogar duas partidas
ram na manhã de ontem

.

em Fraiburgo. Antes dos
no Hospital Jaraguá, re- jogos visitamos a Apae e

alizando a primeira ação o hospital do município.
social da entidade em Depois sentimos uma

2013. Com muita descon- diferença muito grande
tração, os atletas confra- no espírito da equipe,
ternizaram e distribuíram porque você vê. crianças
balas para as crianças en- doentes, com problemas,
fermas, na ala de pediatria e quando chega no local
do local.

.

cada sorriso, gesto e ca-

O ala Guto, destacou a rinho dada por elas mexe
importância desta visita muito com os jogadores",
para os jogadores. "Émui- destacou.
to importante a interação

-

Segundo a coordena
que temos com as crian- dora da internação do
ças no momento em que Hospital Jaraguá, Rafaele
elas necessitam de um ca- Elise Bruch da Silva, a vi
rinho a mais pela questão sita é um incentivo para as

da enfermidade. É impor- crianças. "É muito impor
tante também para mos- tante os jogadores esta
trar o nosso lado humano, rem visitando as crianças,
pois muitas pessoas só pois elas estão debilitadas
nos conhecem por sermos ou com algum problema.
jogadores. Mas também Então, eles trazem alegria
temos família e sabemos quando vem, e fazem com

o quanto é fundamental que as crianças se sintam

LUCAS PÂVIN/AVANTE!

melhor e queiram voltar
para casa o quanto antes".

Vale lembrar também
que a ADJ irá realizar ou
tra ação beneficente nos

próximos dois jogos da

equipe em casa. Amanhã,
os torcedores que forem
até a Arena Jaraguá acom
panhar o confronto con
tra a Assoeva, pela Liga
Futsal, poderão contribuir
com a doação de agasa
lhos (roupas de inverno).
Já na -segunda-feira, dia
22, no duelo contra a Cha

pecoense, pelo Estadual,
não haverá cobrança de

ingressos. Estes pois serão
trocados por um quilo de
alimento não perecível. Os
recursos serão entregues a

uma entidade beneficente
de Jaraguá do Sul.

"
Eles trazem alegria
e fazem com que
as crianças se

sintam melhor.

Rafaele da Silva,
'<. coordenadora
do hospital

MOMENTOS Acostumado a defender a meta da equipe jaraguaense, goleiro Boca
se aventura a contar uma história para garoto internado no Hospital Jaraguá

Os primeiros 15 assinantes que ligarem hoje a partir das
8h para 2106-1919 ganharão um par de ingressos.

Apesar da solidariedade, os jo
gadores não poderiam deixar de
comentar sobre a importante par
tida de amanhã, contra a Assoeva,
às 19h, na Arena Jaraguá, válida
pela segunda rodada da segunda
fase da Liga Futsal. O goleiro Boca

está confiante nos três pontos.
"Tivemos uma boa sequência de
treinos, o professor Lacerda con

seguiu dar alguns ajustes na equi
pe e creio que vamos estar prontos
para o jogo. Com o apoio da torci
da, vamos conseguir a vitória".

Liga Futsal
. Dentro de quadra, pensamento é na vitória sobre aAssoeva

Para o pivô Hugo e o ala
Nenê, o apoio do torcedor é fun
damental para o triunfo do time.
"A torcida nos incentiva e faz o

seu show a parte. O carinho vin
do das arquibancadas nos motiva
para sempre conquistar a vitó-

ria", reforçou Hugo. "É impor
tante. Em casa, nosso retrospecto
é positivo e isso também se deve
ao nosso torcedor. A partir de
agora, o apoio precisa ser maior,
pois as dificuldades aumentam
na competição", concluiu Nenê.

E TRAUMATOLOGIA se

3370..036613370-1867
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MMA x-team_team@hotmail.com

* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão

Roger Gracie

Ximú luta com
braço quebrado
GustavoXimú é uma das lendas vivas
doMMA que continuam em ação e

fazendo bonito. Dessa vez ele perdeu
a disputa de cinturão do Smash Fight.
Como um verdadeiro Samurai, lutou
dois rounds com o braço fraturado.
Ximú já foi operado e teve que
colocar ao todo seis parafusos e

uma placa de metal. A lesão ocorreu
quando ele defendeu um chute no

primeiro minuto do segundo round.
O atleta fez questão de afirmar

que isso não tiraria omérito do
vencedor em nenhum aspecto. "Eu
sou um atleta e confio muito nisso..
Sou praticante de artes marciais e

de esportes em geral desde os oito
anos de idade. Eu vivo em função do
esporte, minha vida gira em torno

da atividade física. Não bebo e não
uso drogas. Não me sinto velho para
treinar e nem pra lutar com ninguém.
Não sou um Randy Couture para
lutar até os 46 anos, mas acho que
posso lutar até 42, e esse é o meu

plano", finalizou Gustavo. Muitos
ainda afirmam que MMA, por
esses casos, é selvageria. Eu, por

. outro lado, acho que isso é uma
forma de vida, de encarar qualquer
dificuldade com naturalidade,
de sempre se superar, essa é a
verdadeira condição do ser humano
que é vencedor em tudo o que faz.

Revanche
Na semana passada, pelas palavras da própria cúpula do UFC, a revanche entre
Anderson Silva e ChrisWeideman dificilmente seria ainda neste ano. Para se ter
noção da loucura que ficou nos bastidores do UFC após a inesperada derrota do
brasileiro, os dirigentes resolveram voltar atrás na decisão e marcar a revanche
para o dia 28 de dezembro, no UFC 168. Será a chance que o brasileiro terá de
reverter as vaias que ganhou após o duelo frustrado contra o americano.

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

Futsal sub-20
corre atrás de

� título nacional
INÉDITO Apesar do sucesso em Santa Catarina, Jaraguá do
Sul nunca teve uma conquista brasileira nesta faixa etária

Lucas Pavin da casa, estão Botafogo (RJ),
Passense (MG), Unipa (PR) e .

Agape (CE).A estreia daADJ
acontece neste domingo, às

19h, contra os gaúchos da
União Rincão.

''Vamos com a expectati
va de chegar entre os quatro
primeiros. É uma competi
ção difícil, mas nós nunca

conseguimos essa conquista
e vamos com tudo em busca
desse feito", afirmou o técni
co Augustinho Ferrari. Para
o capitão Guilherme Zakal

vsky, o elenco está focado
em representar bem Jaraguá
do Sul. "Estamos confiantes.
Para nós, este é o campeona-

to mais importante do ano e

por isso, estamos treinando
muito forte para sair de lá
com o título", disse.

"É um campeonato difí
cil, onde tem muitos times
bons. Mas, a nossa equipe
tem qualidade para ir lá, fazer
uma boa competição e voltar,
pela primeira-vez, como cam
peão", ressaltou o ala Assis.
Já o goleiro Jean Reis, desta-
cou os principais concorren

tes daADJ para ser campeão.
"Acredito que Carlos Barbosa
e Goiás são equipes bastante
fortes e assim como nós, tem
todas condições de faturar o

título", finalizou.

D oger Gracie estreou nada bem no UFC e perdeu para Tim Kennedy. Logo
.napós o resultado, o astro brasileiro - para quem não sabe, é oAnderson
Silva do Jiu-Jitsu competitivo - recebeu o convite para lutar noMetamoris
Pro (evento profissional damodalidade), contra ninguémmenos queMarcus
Buchecha - que é o atual ''bicho papão" na arte suave. Roger deixou em aberto,
dizendo que tudo vai depender de seus compromissos com oMMA, pois o foco
é realmente diferente. Em entrevistas após a derrota, ele disse que não sabia
o porquê de ter rendidomenos que o esperado em sua estréia. Eu continuo
afirmando que a perda excessiva de peso no dia anterior à luta prejudica
os atletas, mesmo que de alto nível. A verdade é que tanto para enfrentar
Buchecha, quanto um possível adversário noMMA, Roger deverá encontrar
a fórmula para romper as barreiras que o atrapalharam em sua luta. Como
brasileiros, devemos torcer emuito para esse lutador que nos representa. Ofutsal sub-ao masculino

de Jaraguá do Sul viaja
amanhã para Carlos Barbo
sa (RS), onde disputa a 31a

Taça Brasil da categoria, que
acontece entre os dias 21 e 27
de julho. A competição conta

com dez equipes, divididas
em duas chaves. Os dois ti
mes que somarem o maior
número de pontos em cada

grupo avançam às semifinais.
Os jaraguaenses estão no

Grupo E1, junto com o Ana
nindeua (PA), Rincão (RS),
PeixejMazza (DF) e Goiás
(GO). No E2, além dos donos

PREPARADOS Estreia dos comandados de Augustinho Ferrari será no domingo no RS

Voleibol

Em Brusque
Xadrez

Absoluto
Duatlo

No domingo
Comandado por Luiz Quinze enxadristas de O Parque Malwee re-

Carlos 'Kadylac', 0_ voleibol Jaraguá do Sul, quatro deles cebe neste domingo, a ter
SUb-18 masculino de JaIÇl- beneficiários de bolsa-atleta, ceira edição do Duatlo de

guá do Sul participa no do- viajam para Fraiburgo, onde Jaraguá do Sul, que mistu-
\

mingo da segunda etapa da disputam a segunda elimi- ra atletismo e canoagem. A

Copa Aevi, que será realiza- natória semifinal do Cam- competição promovida pela
da em Brusql.le. A Marisolj peonato Catarinense Abso- Fundação Municipal de Es-

I PME estreia às ioh, contra luto, entre hoje e domingo. portes e Turismo inicia às

Gaspar, e volta a quadra, às A competição serve como 7h30 e contém um percur-
13h30, contra Navegantes. A preparação para os Jogos so de quatro quilômetros de

.

competição conta com seis da Juventude Catarinense corridae um quilômetro de
times, agrupados inicial- (Olesc), os Joguinhos e os canoagem, que acontece na

. • , .. mente em duas chaves .Iogos.ébertcs, . _ lagoa principal _ .
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Caixa encerra o ciclo
de patrocínio

A pós entrar com força
.l"1.no futebol, com inves
timentos que já ultrapas
sam os R$ 100 milhões, a
Caixa Econômica Federal
resolveu interromper no

vos patrocínios no esporte.
O banco até enviou e-mails

para os clubes com os quais
mantinha negociações para
informar que as tratativas FONTE SECOU Figueirense é um dos clubes que garantiram uma parcela do bolo

estavam suspensas.
As informações são da

coluna Painel FC, do jor
nal Folha de S.Paulo, des
ta quinta-feira. Entre os

clubes afetados com a pa

ralisação estão Palmeiras
e Santos. O time do litoral

Flamengo
Lateral retorna ao clube
o primeiro reforço da 'Era Mano Meilezes'

foi definido nesta quinta-feira pelo Flamengo. A
documentação do Arsenal chegou ao clube e o

lateral-esquerdo André Santos fechou seu retor

no ao Rubro-Negro após sete anos. Agora, a dire
toria corre para inscrevê-lo até o fim da janela de
transferências internacionais, neste sábado.

R$100 MILHÕES
Após investir
mais de R$ 100

milhões, banco
anuncia que não irá

apoiar novos clubes

perdeu oportunidade de as
segurar o patrocíniomáster

•

a times
LUIZ HENRIQUE/FIGUEIRENSE FC

do banco no mês de junho.
O clube havia consegui

do a Certidão Negativa de
Débito (CND), documen
to necessário para fechar
acordo com o banco. No

15 milhões anuais. O San- Os times que estavam

em negociações avançadas
com o banco, por outro

lado, não irão perder o pa
trocínio. Estão neste 'bolo'

tos recusou.

Do lado do Palmeiras,
os valores sequer chega
ram a ser discutidos. Ape
sar das conversas estarem

esquentando, o clube ain
da não possui a CND, o

que inviabiliza o negócio.

Vasco, Cruzeiro, Atlético
GO e Chapecoense. Os
acordos devem ser anun-

entanto, as negociações
travaram no valor que seria
pago. A Caixa ofereceu R$ ciados em breve.

Santos

Lateral Cicinho é apresentado
Contratado após se des

tacar vestindo a camisa da
Ponte Preta, o lateral-direito
Cicinho foi apresentado nesta
quinta-feira, no CT Rei Pelé,
como novo reforço do San
tos. O jogador, que esperava

resolver alguns assuntos bu

rocráticos, viu tudo se resol
ver na última quarta. Agora,
com contrato de cinco anos,
Cicinho pode fazer sua estreia
diante do Coritiba, neste do

mingo, na Vila Belmiro.

REPÚBUCA FEDERATIVADOBRASIL- FSfADO DESANTA
CATARINA

Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim
ANAAUCEMARI1NEUJ PESSOA,TabeliãDesignada

Rua28deAgnston'1918, Telefone: 47-33721494 Horário de
Funcionamento: 9h às 18h '

EDfll\LDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentadós
nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores
intimados a partir da publicação deste edital a os aceitarou pagar no
tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto àpossibilida
de de oferecimento de resposta escritanomesmo prazo, sob pena de,
em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto corresponden
te.Apresentepublicação sedeve ao fato dea(s) pessoais) indicada(s)
para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua loca
lização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou,

ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995,
997 c/c 1023, todos doCNCGJ.
Protocolo: 46162 Sacado:ALUJOI PRODlITOS DEALUMlNIOUDA
CNPJ: 13.225.956/0001-33 Endereço: Avenida Marechal Castelo
Branco n' 3600, Centro, 89275-000, SchroederCedente: BRASIL SUL
FOMEN1D MERCANTIL UDA CNPJ: 08.741.018/0001-56 Número
do Título: 106-106 Espécie: DÚplicata de Venda Mercantil Apresen
tante:CAlXAECONOMICAFEDERALDataVencimento:04/07/2013
Valor. 828,40 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
27,73, Diligência:R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46158 Sacado: LUANA RAQUEL VIEIRA.PRADO - ME
CNPJ: 17.788.520/0001-03Endereço: RVICIDRBRAMORSKI, 530 $L
02,89106-000, MassatandubaCedente: RIO BRANCO EQUIPUDA

ME CNPJ: 06.952.176/0001-20 Número do Título: 39811-4 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU
UNlBANCO SA DataVencimento: 26/06/2013 Valor. 512,00 Liquí
dação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 37,90,Diligência:R$
37,60, Edital: R$ 22,25

DE SANfACATARlNA CNPJ: 07.410.720/0001-74 Número do Títu
lo: 6825268 Espécie: Certidão da Dívida Ativa Apresentante: PGF -

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL Data Vencimento: 02/07/2013
Valor. 138,28 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
37,90, Diligência:R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46174 Sacado: Luiz Carlos Diedrich CPF: 430.091.079-
00 Endereço: Mario Bagatoli n' 815, Schroeder I, 89275-000,
Schroeder Cedente: Real Leasing S/A Arrendamento Mercantil
CNPJ: 47.193.149/0001-06 Número do Título: 70007832383 Espécie:
Diversos Apresentante: POR1l\L DE DOCUMENTOS SA DataVen
cimento: 30112/2012 Valor. 2.179,69 liquidação após a intimação:
R$12,25, Condução: R$ 27,73, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46175 Sacado: RIVAIL PEREiRA CFF: 004.817.389-40
Endereço: IZIDIO CARWS PEIXER n' 100, CENTRO, 89270-000,
Guararnirim Cedente: BANCO SAND\NDER (BRASIL) SA CNPJ:
90.400.888/0001-42 Número do Título: 3963860000000030 Espécie:
Cédula de Crédito Bancário Apresentante: POR1l\L DE DOCUMEN
ros SA DataVencimento: 15112/2011 Valor. 27.228,36 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,
Edital:R$ 22,25

Protocolo: 46046 Sacado: MAlCON ROCHA ME CNPJ:
14.791.135/0001-27 Endereço: RUA CARWS CASTRO, 76, 89270-

000, Guararnitim Cedente: DElTA CABLE TEL INF REP UDA CNPJ:
00.111.5Il1ooo1-80Número doTítulo: 00052868/B Espécie: Duplicata
de"ImdaMercantilpor IndicaçãoApresentante: !TAUUNlBANCO SA
DataVencimento: 05/07/2013 Valor. 646,60 liquidação apôsa intima
ção:·R$12,25, Condução:R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46168 Sacado: SELBAN MAGAZINE UDA CNPJ:
02.000.462/0001-34 Endereço: Rua 11 de Novembro, SL02 n' 4837,
Centro, 89108·000, Massaranduba Cedente: CONFABRAHAO UD
CNPJ: 61.419.222/0002-19 Número do Título: 160S/C Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNl
BANCO SA DataVencimento: 27/06/2013 Valor. 576,46 liquidação
após aintimação:R$12,25, Condução: R$ 37,90, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$ 22,25
Protocolo: 46156 Endereço:Rua 11 deNovembro, SI.02n' 4837, Cen
tro, 89108-000, Massaranduba Cedente: IR MENEG lND VFSIUA-

• RIO UDACNPJ: 88.441.555/0001-10NúmerodoTítulo: 048783/001
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
!TAUUNlBANCO SADataVencimento: 26/06/2013 Valor. 328,27 li
quidação após aintimação: R$12,25, Condução: R$37,9O, Diligência:
R$37,6O;Edital: R$22,25
Guararnirim, 18 de julho de 2013.

Protocolo: 45961 Sacado: RES1l\URANTE, lANCHONETE E PI
ZZARIA socsr CNPJ: 15.551.460/0001-85 Endereço: Avenida 7
de Setembro n' 566, Centro, 89108-000, Massaranduba Ceden
te: INSTITlJID DE METROLOGIA DE SANfA CATARINA CNPJ:
07.410.720/0001-74 Número do Título: 164245164 Espécie: Certi
dão da Dívida AtivaApresentante: PGF - PROCURADORIA-GERAL
FEDERAL Data Vencimento: 02/07/2013 Valor. 141,43 liquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 37,90, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$ 22,25
Protocolo: 45965 Endereço: Avenida 7 de Setembro n' 566, Centro,
89108-000, MassarandubaCedente: INSTITlJIDDEMETROLOGIA ANAAI1CEMARl1NElllPESSOA,TabeliãDesignada

PSG

Zagueiro contratado
O zagueiro Marquinhos,

revelado pelo �Corinthians,
já está em Paris para assi

nar contrato com o PSG. De

acordo com o jornal francês
L'Equipe, o anúncio da con
tratação é apenas questão

de tempo. O valor da tran

sação será de 32milhões de
euros, com mais 3 milhões
de euros embônus (no total,
cerca de R$ 102 milhões).
O contrato tem duração de

cinco temporadas.

PEDIDO DE LICENÇAAMBIENTAL
DE INSTALAÇÃO - ( LAI )

GAL.X Indústria Metalúrgica Ltda.
torna público que requereu junto
à Fundação do Meio Ambiente de
Guaramirim a Licença Ambiental
de Instalação ( LAI ) para a Ativi
dade Principal de Serviços Galva
notécnicos localizada na Rua Ex

pedicionário Olímpio José Borges
na 259 Bairro Avaí no Município de
Guaramirim - se.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1a Vara Cível

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

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

Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Execução de Sentença n' 036.05.004939-4/001

Exequente: HDI Seguros S/A e Dutra
Exeçutado: Fabrício Oliveira de Almeida

Intimando(a)(s): Fabrício Oliveira de Almeida, RG 2.928.244, Rua Max Eugênio
Ziemann, 101, Czerniewicz - CEP 89.255-360, Fone (047), Jaraguá do Sul-SC.

Objetivo: INTIMAÇÃO da penhora de dinheiro depositado no Sistema Finan

ceiro "Conta Única de Depósitos sob Aviso à Disposição da Justiça" do Pod

er Judiciário do Estado de Santa Catarina. Por intermédio do presente, a(s)
pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido,
fica(m) ciente(s) de que, neste Juizo de Direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bem como lNTIMADA(S) para atender(em) ao objetivo supra men-

cionado, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste editai.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido
o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es),
com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 14 de maio de 2013.
Leandro Katscharowski Aguiar

Juiz de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 6212013. O MUNiCíPIO DE'JARAGUÁ
DO SUL através do Excelentíssímo Senhor Prefeito Municipal, toma públoo
aos interessados que se encontra aberto CREDENCIAMENTO de empresas
jomalísticas, radiodifusão, telecomunicação, comunicação digital, cujo objeto é
a VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, que versarão sobre veiculação (inserção) de anúncio em jomal e
revista, veiculação de spots (áudio) em rádios locais e regionais, veiculação (in
serção) devr (vídeos) eni emissoras de TV, inserção de banners eletrônicos em
SITe ou blogs e veiculação de outdoor, em conformidade com oAnexo V - Minuta

de Contrato, que é parte integrante deste Edital eAnexo VI do E;dital (Tabela de
Preços), nas condições e prazos estipulados no presente regulamento. JUSTIFI
CA:IVA: No caso concreto, a licitação mostra-se desvantajosa para o interesse

público a ser atendido, melhor coadunando-se com tal finalidade: o credencia

mento, posto que permita a seleção de todos os interessados que atenderem os

reqaisltos do regulamento. Quantomaior o número de credenciados, melhor será
o atendimento ao interesse público, da publicidade e transparência dos atos e

demais procedimentos de interesse daAdministração. FUNDAMENTO LEGAL:

Inexigibilidade de competição por encontrarem-se preenchidos OS requisitos le

gais do artigo 25, caput da Lei 8.666/93, qual seja, da inviabilidade de competi
ção. PRAZO E LOCAL PARA CREDENCIAMENTO: a partir de 24 de julho de

2013, no horário das 7:30h às 11:30hedas 13 horas às 17 horas, naGerência de
Compras da Prefeitura Municipal situada à RuaWa�erMarquardt nO 1.111 , bairro:
Bana do Rio Molha, município de Jaraguà do Sul-SC. OBTENÇÃO DO EDITAL:
A íntegra do Edital poderá ser obtido no seguinte endereço supracitado, ou no

SITewww.jaraguadosui.sc.gov.br. INFORMAÇOES: Informações e esclarecimen
tos adicionais sobre este Credenciamento poderão ser obtidos na Diretoria de

Comunicação pelo telefone 0**(47) 3372-8031, no horário das 7:30h às 11 :30h e
das 13 horas às 17 horas ou pelo e-mail id81701@jaraguadosul.sc.gov.br (Elias).
Jaraguá do Sul, 15 de julho de 2013.

DlETERJANSSEN
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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