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Unimedlft.

Varzean

Terceira fase
está definida

.

o campeonato jaraguaense
de futebol terá a nova chave
dividida em dois grupos,
com quatro equipes cada.
Se classificam os dois
melhores. P.

•

GUIA 21
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Jaraguaenses
chegamaoRJ
Forammais de 20 horas
de viagem e rezas entre

Jaraguá do Sul à capital
fluminense.

Deslizamento no terreno da casa de Lenice e Alésio quase atingiu moradia vizinha, na localidade de Vila
Machado, no Bairro Nereu Ramos. Defesa Civil interditou local e moradores estão desalojados. PÁGINA 20

... CasOS.·de gripe exigem
reforços no atendimento

PLANO Secretaria de Saúde quer extender o horário de trabalho dos Pamas em Jaraguá do Sul para
. ampliar a oferta de serviços às pessoas que apresentem os sintomas da doença. O objetivo é evitar a'

lotação dos hospitais. Município pede apoio dos médicos para 'auxiliar nesse período. PÁGINA 4
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PONTO DE VISTA

GlLMAR DE OLIVEIRA
• Psicoterapeuta

Só�dói se
eupensar. ..

Odeio clichês. Pensamentos prontos, "frases-feitas" e

coisas do gênero - sim, às vezes inevitáveis - me cau

sam urticária. O Brasil é o reino do lugar-comum, da frase
feita. Das entrevistas dos jogadores de futebol às falas nas
novelas, os clichês assumem o posto da falta de criativida
de na concepção de um pensamentomais avançado.

Marcou um gol? Gesto de coração (aí, nota-se, no elo
se da câmera, a imitação anterior: o nome do amado ou

da amada no antebraço), mãozinhas juntas, dedinhos do
brados. Cortou o cabelo? Piadinhas prontas: "caiu da es

cada!" . Engordou? "Tá em fase de crescimento ... para os

lados". Seguem-se risadas amarelas. Nossa, que criativo!
Céu de brigadeiro! Aí a pessoa se questiona: "é céu

sem nuvens, azul. Brigadeiro é preto ... que sabor de

brigadeiro é esse?" Já o infame "com certeza"virou epi
demia, há poucos anos. Hoje, ele se tornou uma cor

ruptela horrorosa nas redes sociais: "conserteza".
É passeata: repete aquele cartaz! "Tenque" (um

dia foi "tem que") cantar o hino, todo 'errado, a plenos
pulmões (perdão: clichê), por pessoas que sabem mui
to bem imitar, mas não sabem omotivo de algo ser dito
ou ser feito. Ser levado a pensar, para muitos, é sacri
fício horrendo: dói! Pensar antes de falar, limitar-se a

dizer o necessário, a sua própria ideia, é tarefa árdua

para as mentes adestradas a repetir. Repetir para
não pensar. Alguém vai lucrar!

'

Repetir frases-feitas, dar um jeitinho ... não é criati-
.

vidade, é arremedo do correto, 'é saída tosca para o que
rião se planejou. O problema é mais profundo que re

petir clichês ou desconhecer sentidos e ações. Não pen
samos mais, não somos mais críticos de nós mesmos.

Nem ética, nem estética! Aíaiai...

C01IDIANO
Para participar desta seção envie suasfotos e sugestões

para eredacao@oco_rreiodopovo.com.br
Cara

Prêmio destaca
• •

açoes SOCIaIS

Estão abertas atéodia 2 deagosto as inscriçõespara 50
PrêmioODM Brasil, que irá reconhecer e valorizar ações,
programas eprojetos que ajudam o Brasil no alcance dos
oito Objetivos do Milênio (ODM). Podem participar da
premiação ONGs, universidades, fundações, empresas,
sindicatos emovimentos sociais, além de prefeiturasmu-

-

nicipais. As 60 melhores iniciativas serão visitadas por
especialistas e 30 delas serão premiadas com o Troféu do
Prêmio ODM, em solenidade que acontecerá no Palácio
do Planalto, em Brasília, O regulamento e a ficha de ins

crição estãodisponíveis no sitewww.odmbrasil.gov.br.

-

OPINIAO

COMENTÁRIO

Os sinais
Estou entre os que acreditam

em "sinais". Que "sinais"?
Sinais que a vida nos passa, si
nais que talvez um "deus" nos

mande. Já ouvi muita gente que
crê nesses sinais, já li também
camaradas "vips", como o Paulo

Coelho, dizendo-se crentes nos

sinais. Esses sinais.já disse, se
riam sinais que a vida nosmanda
de modo codificado, precisamos
estar muito atentos para perce
bê-los e, mais que tudo, para não
confundi-los com desejos.

Sabe-se que os desejos nos

alteram ii percepção, sabe-se

mais, sabe-se que a predispo
sição altera a percepção, isto é,
tendemos a ver e-a ouvir tudo o

que nos interessa e nos provoca
medo ou desejo. Pronto, já fui

LUIZ CARLOS PRATES

longe. Agora o fato.
Dia destes, num programa

de tevê, foi colocada a seguinte
questão: - O que você faria se

tivesse um filho gravemente en

fermo, cujo tratamento e cura'

custassem 100 mil reais e você
não os tivesse, seria pessoa po
bre. Um dia, você anda pela rua
e numa esquina encontra uma

maleta com 100 mil reais, na

maleta o nome e o endereço do
dono do dinheiro, o que você fa
ria, ficaria com o dinheiro para

TERÇA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2013

curar seu filho ou devolveria o

dinheiro ao dono?
Ouvi o programa, as muitas

opiniões e me lembrei dos tais
"sinais", Se alguém precisa, em
caso de vida ou morte, de 100

mil reais e os acha numa esqui
na, dinheiro perdido ou esque
cido por alguém, esse dinheiro
é um "sinal", foi colocado no

caminho da pessoa para que ela
resolva o seu problema. .. Baita
discussão. Segundo a "lei dos

sinais", quem encontrar uma

mala dessas sem unia necessi-
dade

.

de vida ou' morte, não é

"sinal", é achado mesmo e nes

se caso o dinheiro tem que ser

todo ele devolvido ... Essa a dis
cussão. E você o que acha dessa
história dos sinais?'

candidatos tatuados, toda razão à PM, toda. Imagine
um sujeito tatuado na testa com a frase AMOR DE

MÃE, e comandando uma tropa, imagine. As regras
são para disciplinar as corporações, os bobões "de
savisados" que querem' entrar na PM precisam saber
disso, e a "justiça" mais que todos os outros ... Nas

-forças armadas, nas polícias, se começarem a aceitar
de tudo um pouco vira zorra. Zorra Total.

• Som
Volta e meia retorno ao assunto. É o som alto. Não

raro, gente que se acha alguma coisa faz festas, reúne ami
gos, enchem a cara.gritam, pintam ebordam e se colocam
acima da lei do silêncio, da lei do respeito aos vizinhos.
E quando alguém, por força, os manda parar não faltani
idiotaspara defendê-los. Quero esses idiotas naminha de
legaeia, eles .iriam se encrencar com o som que o "Zé" er

gue na hora dos interrogatórios. Bah, ninguém ouve nada
.

lá fora... Safados. Essa gente tem que ser "silenciada", de
um modo ou de outro... E assim os que andam girando
de carro por aí fazendo omesmo barulho com o som alto.

• Falta dizer
O Populista - no ostracismo dos sem-méritos - conti

nuajogandoperdigotos no ar ao dizerque osda "oposição"
não aceitam que o povo ande de automóvel próprio. Coi
tado. Ele precisa é explicar a herança deixada à sucessora
e explicar o Bolsa Família - que você e eu 'pagamos. Dia

destes, em Salvador um cara acabou na delegacia. Queria
pagar uma garota de programa e omotel com o cartão do
Bolsa Família. O populista temmuito,muito a explic:rr.

• Tatuados
Conheço pessoas que se tatuam nas nádegas ou lá

em cima. na virilha, em lugares, enfim, "escusos". Pro
blema delas, só alguns poucos e em casos "especiais"
vão vê-las: .. No caso, todavia, da proibição da PM aos

Nabiblioteca

Exposições abertas
A Fundação Cultural de Jaraguá do

Sul promove na BibliotecaMunicipal Rui
Barbosa duas. exposições temporárias
com visitação gratuita. Uma-delas, cha
mada de "Resgate Histórico e Cultural
de Jaraguá elo Sul", contém trabalhos de
alunos do ensino.fulldamentál de Colégio

�

. MafistÍ:t São' Luís. Os trabalhos ficarão

expostosaté amanhã. A outra mostra en

volve o trabalho do setor de Patrimônio
Histórico e Cultural da FC. A exposição

, "O Velhinho em folha", que ficará aber
ta para visitação até o dia 30, contém

imagens de restauração de imóveis com

financiamento do Fundo Municipal de
Cultura. A visitação é gratuita. Abiblioj:e
ca fica naAvenida GetúlioVargas, 245. O
fone para contato é (47) 2106-8708.

ELES QUEREM BARRO
Não faltaram emoção e lama na 7! etapa do Rally Transcatarina,
realizada no sábàdo passado, em Guaramirim. O público pode
presenciar de perto o "bailado" das manobras dos competidores
em cerca de 900 metros de curvas abertas no campo do Seleto.
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EDITORIAL

[ornadapara
O desenvolvimento

Jovens de diversas partes do mundo
se encontram essa semana no Rio

de Janeiro para participar da Jornada
Mundial da Juventude (JMJ). O evento

não será apenas uma celebração reli

giosa. A mobilização também pretende
ajudar na reflexão do papel dessa gera
ção moderna nas mudanças sociais.

Hoje, o jovem tem acesso facilitado a

uma série de informações do mundo ex

terior, porém, segundo os princípios da

. Igreja, estaria.afastado do próprio conhe
cimento. Isso leva a uma ausência de auto
reflexão e aproximação à espiritualídade.

Entre os participantes da JMJ estarão
presentes 500 participantes da região de

Jaraguá do Sul. Um dos integrantes da

comitiva, Gabriel Vieira, disse em entre
vista ao jornal O Correio do Povo, que
essa união da juventude servirá para que
todos possam pensar se está fazendo a

diferença-na comunidade.

II
f3J

o agente do futuro é o jovem do

presente. E quanto mais vinculado às
I

mudanças que ocorrem dentro da sua

sociedade, seguindo princípios que aju
dem a fortalecer a espiritualidade e a fé,
estarámais disposto a contribuir emoti
var paramudanças necessárias àmelho
ria da vida de quem o cerca.

"
Quanto mais vinculados às mudanças,
os jovens ajudarão nas melhorias.

Como a Igreja busca o bem estar so

cial e tendo no.comando um Papa que
segue a doutrina franciscana 'de desa

pego aos bens e da valorização do ser,
a tendência é que novos pensamentos
possam estimular o surgimento de ge
rações motivadas a evoluir com foco no

desenvolvimento humano e espiritual.

Seleção pelo Hist6rico Escolar
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tOBITUÁRIO
• RAIMUNDO CORREIA DE LIMA

morreu na sexta-feira, dia 19, em Jaraguá
do Sul. Ele tinha 89 anos e deixou enlutados

filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado no cemitério do Bairro Nereu Ramos.
• IARADENKERmorreu !la quarta-
feira, dia 17, em Guaramirim. Ela tinha 54
anos e deixou enlutados irmãos,tios,filhos
,noras,netos,demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado no cemiterio do

Bairro Amizade.
• ESTERMOURA DA SILVA

morreu 'na quarta-feira, dia 17, em Jaraguá
do Sul. Ela tinha 71 anos e deixou enlutados
irmãos, fihos, genros, noras, netos; demais
parentes e amigos. O sepultamento foi

- realizado no cemitério da Vila Rau.
• ALICE CAMPREGHERBRIDAROLI -

morre na quinta-feira, dia 18, em Jaraguá
do Sul. Ela tinha 74 anos e deixou enlutados

filhos, filhas, genros, nora, netos, bisnetos,
irmãos e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado no cemitério

da comunidade de Santa Luzia.
• ADOLAR EICHSTADT morreu

na quinta-feira, dia 18, em Jaraguá
do Sul. Ele tinha 75 anos e deixou enlutados

3 filhas, 1 filho, 3 genros, 1 nora, 6 netos,
2 bisnetos, e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado no
cemitério de Rio da Luz I.
• LEONIDIATOMAZELI morreu na

quinta-feira, dia 18, em Jaraguá do Sul. Ela
tinha 81 anos e deixou enlutados o esposo,
filhos, genros, noras, netos, demais parentes
e amigos. O sepultamento será realizado no

cemitério da Vila Rau.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04781
1 º 47.366 500.000,00
2º' 92.815 34.200,00

-, 3º 81.507 33.600,00
4º 50.@92 32.800,00
5º 14.128 31.940,00

QUINA
SORTEIO Nº 3244
24 - 31 - 38 - 57 - 68

LOTOMANIA ,

SORTEIO Nº 1367
01-18-19-21-26
31-36-41-42-43

'-62 - 76 - 78 - 81 - 83
89 - 90 - 97 - 99 - 00-

MEGASENA
SORTEIO Nº 1513
17 - 28 - 31 - !J6 - 57 - 58

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1195
Primeiro Sorteio
10 - 14 - 15 - 16 - 36 - 41
Segundo Sorteio
01-12-17-22-24-28

"

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

âe inteira responsabilidade de seus autores.

�J O Correio do Povo utiliza papelproduzido ap;,rtir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

Eu perdi
e venho

perdendo
bllhões de

dólares
com a

OGX.
bilionário Eike
Batista, em artigo
no jornal Valor,
no qual relata a

difícil situação
da sua empresa
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Saúde reforça a atenção
contra gripe em Jaraguá
MEDIDA Secretaria

quer Pamas com

atendimento

ampliado para
evitar lotação
nos hospitais

Verônica Lemus

A secretaria municipal de
r\saúde de Jaraguá do
Sul está 'buscando médicos

para atender em regime de
. plantão nos Prontos Atendi
mentos Médicos Ambulato
riais (Pamas) do município
durante o feriadão desta

semana, em razão do aniver
sário da cidade. O objetivo
da secretaria é não deixar so

brecarregados os dois hospi
tais do município - São José
e Jaraguá - em decorrência
do rápido desenvolvimento
na região da gripe causada

pelo vírus influenza, que tem
aumentado a procura pelos
prontos-socorros.

De acordo com a dire
tora de Atenção Básica, lua
Guenther, até a tarde de on-

o

,

tem a secretaria conseguiu
garantir a abertura apenas
do Pama I, no bairro Czer

niewicz, na quinta e'sexta

feira, das 8h às 18h. Porém,
a equipe da prefeitura está
em busca de mais médi
cos para conseguir ampliar
o horário de atendimento

para até as 22h e conseguir
abrir ainda o Pama no sába
do e no domingo, além da.
unidade do Pama, na Barra
do Rio Cerro. "Estamos in
clusive mobilizando outros

municípios para ajudar ce
dendo profissionais", disse
a diretora.

A vigilância em saúde
do município recomendou
aos hospitais e todas às uni
dades de saúde que o uso

do remédio Tamiflu, indi
cado para a gripe causada

pelo vírus influenza, seja
intensificado. No entanto,
o medicamento Tamiflu só

pode ser usado com pres
crição médica.

PREVENÇÃq, Com sintomas, de pneumonia, Luiz Felipe foi protegido com máscara no Hospital Jaraguá

Máscaras para prevenir o contágio
As pessoas que che-

\.._
as se previnam", reforçou

gam com sintomas de o diretor, recomendando
gripe aos hospitais são o uso do álcool gel e cons
orientadas a usar másca- tante lavação das mãos.
ras para evitar a propa- A medida da secre

gação do vírus. Ontem, taria vai ao encontro da
o garoto Luiz Felipe Jus- chegada do frio intenso

tino, de três anos, foi ao na região, que deve con

hospital Jaraguá levado tinuar pelas próximas
pela mãe Aline Maira duas semanas, com pre
da Silva com indícios de visão também de tempo
pneumonia. Como. pre-

.

chuvoso ,e do aumento

venção, usou a máscara. da umidade do ar. Para o

A diretoria da uni- diretor do Hospital Jara
dade recomenda ainda guá, Jeferson Gomes, as
que as visitas a pacientes próximas duas semanas

internados sejam feitas devem ser críticas, já que
apenas em casos de real o ambiente estará favo
necessidade. "É muito rável para a proliferação
importante que as pesso- do vírus influenza.

"Para a época é nor-.

mal termos 100 aten

dimentos por dia. Mas
-recentemente chegamos
a 200 atendimentos por
dia, e agora amédia tem se

mantido entre 140, 150",
contabilizou o diretor.

A orientação do hospi
tal é que as pessoas apenas
procurem os prontos-so
corros em caso de neces

sidade. "Apesar de ser

ventilado, o ambiente (do
pronto-socorro) não é ade
quado, porque temmuitas

pessoas no mesmo local",
disse o diretor. Como al

ternativa, é recomendado

que em casos de suspeita,

as pessoas, principalmente
com crianças, procurem os

postos de saúde.
O Hospital e Mater

nidade São José também
adotou medidas inter
nas para evitar a disse-

.

minação do vírus iüN1
(gripe A)..Elas seguem
as seguintes orientações:
restringir em 30 minutos
o horário de visitas aos

pacientes internados no

hospital; limitar as visitas
ao setor de Maternidade;'
proibir visita de crianças
e gestantes; intensificar a
lavagem das mãos; refor
çar a importância da uti

lização do álcool gel.

MaisMédicos

Adesáoé
confirmada

Jaraguá do Sul vai aderir
ao programa do governo fede
ral Mais Médicos. Prefeitura
tem até esta quarta-feira para
encaminhar ao Ministério
da Saúde o pedido para ser

contemplado no programa
e receber os quatro médicos
solicitados. Os profissionais
deverão trabalhar na atenção
básica, cada um atuando em

uma unidade de Estratégia
Saúde da Família (ESF).

"Nós temos necessidade (de
médicos) e não podemos fechar
as portas e negar ajuda do go
verno federal", disse o prefeito
Dieter Janssen (PP). De acor

do com a diretora de adminis
tração da secretaria de Saúde,
Nanci Zimmermann, depois do
cadastramento no programa, o
Ministério irá selecionar osmu

nicípios que serão contempla
dos com os profissionais, mais
o recurso para o pagamento
dos salários, no valor de R$ 10

mil para cada médico. "Primei
ro vamos ver se o município
será contemplado, e aí sim ver

como faremos para garantir os
benefícios", disse a diretora de

administração.
'

A portaria do programa
determina, segundo o prefei
to, que cada município terá
como contrapartida <Iue arçar
com os custos de moradia, ali
mentação e transporte desses

profissionais. O secretário de

Saúde, Adernar Possamai, ha
via mencionado que esses be- .

nefícios poderiam incorrer em

diferenças salariais entre pro
fissionais da mesma categoria.'.

Entre os critérios de priori
dade para seleção dos municí

pios, está o número demédicos
por habitantes e o IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano)
de cada cidade. De acordo com
Nanci, no primeiro critério Ja

raguá do Sul teria poucosmédi
cos porhabitante atendendo na
saúde pública, porém, teria nú
mero de profissionais suficien
tes na rede privada. "Vamos
encaminhar as informações e

oMinistério de Saúde é que vai

analisar", disse Nanci. A dire
tora afirmou que pelo critério
de IDH, Jaraguá pode não ser

contemplado, pois possui índi
ce superior a municípios con

correntes, como os do Norte e

Nordeste do país.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Mais de 20 horas
para chegar ao RJ

. NATÁLIA TRENTINI

VIAGEM Primeiro grupo, com

150 fiéis do município e região,
chegou ontem à tarde para a

Jornada Mundial da Juventude

A promessa de uma longa caminhada de
.1"\fé durante semana, em uma experiên
cia de pura religiosidade, foi o suficiente

para que os jovens de Jaraguá do Sul que
participam da Jornada Mundial da Juven
tude �ncarassem Ulll percurso de mais de
20 horas para chegar ao Rio de Janeiro. O

primeiro grupo, com cerca de �50 pessoas
de Jaraguá do Sul, partiu rumo à capital
fluminense no final da tarde de domingo e

chegou ao Rio ontem, perto das 17h.
Nos primeiros quilômetros, .nem mes�

mo o trânsito desanimou. Entre as freadas
e arrancadas do ônibus, que permaneceu
em ritmo lento até o início da madrugada,
a empolgação foi contida com orações. Mas
as melodias se mostraram a forma mais

expressiva de comunicação entre o grupo.
Enquanto atradição religiosa de anos atrás
preconizava as longas horas de repetições,
os jovens encontram ligação com Deus pela
expressão. Usam suas vozes e instrumentos

para entrar em cantata com a espiritualida
de com canções .e.conversas particulares.
Tudo em clima de festa. Com fé e alegria.

Durante a missa de envio na Catedral
São Francisco de Assis, em Joinville, o Bis

po Diocesano Dom Irineu Roque Scherer
destacou que o processo de aproximação da
Igreja com seus fiéis, percorrido desde a mu

.

dança prática nas celebrações até abertura
das pastorais, é elevado com a crescente pre
sença dos jovens nos movimentos religiosos.
"Quem diria ver vocês nesse clima dentro da

Igreja? Dançando, batendo palmas; este é o
clima de renovação", comentou.

Coreografias, pulos e emoção acompa
nharam o grupo do clima frio do sul, ao calor
carioca. Nas três paradas, uma para ajanta,
outra para o café e a última para o almoço, já
começaram as trocas com grupos estrangei
ros. O idioma foi superado pela expectativa
compartilhada na mesma intensidade inde

pendente da nacionalidade. A chegada do

Papa Francisco-foi acompanhada pelá inter
net, através dos celulares, com emoção. Al
guns foram acolhidos por famílias cariocas,
que abriram as salas para que os peregrinos
pudessem acompanhar a chegada do pontí
fiée enquanto aguardavam a liberação dos

alojamentos. Hoje começam as atividades
oficiais da jornada com a missa de abertura,
festivais da juventude e feira vocacional.

EMOÇÃO Fiéis [araquaenses rezam no ônibus, a caminho do Rio

- Multidão recepciona O Papa
O Papa Francisco foi recebi- momentos os seguranças tiveram

do.por uma multidão de fiéis nas de proteger o Padre de alguns ex
ruas do Rio de Janeiro, ontem cessas da população que queria
à tarde. Ele está no Brasil para tocar no religioso.

-

participar da Jornada Mundial O primeiro compromisso ofi
da Juventude. Logo após dei-· cial do Papa Francisco foi um en

xar a Base Aérea do Galeão, ele _

contra 'no Palácio Guanabara com
foi recepcionado pela presidente autoridades. Ele discursou junto
Dilma Rousseff. No trajeto até com a presidente Dilma. No pro
a Centro, ele foi de carro fecha- nunciamento, saudou o povo bra
do até a Catedral Metropolitana, sileiro e, em especial, os jovens. "A
onde foi levado pelo papamóvel. juventude é a janela pela qual o

A Santidade foi saudada por futuro entra no mundo. E por isso

pessoas -emocionadas e bastante nos impõe grandes desafios", dis
agitadas. Muita gente / queria se se. Hoje ele participa de reuniões e
aproximar do Papa. Em alguns encontros com religiosos.

.

veíCULO Papa usou o papamóvel para clrcular.entre .�IP�pulação
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Aqui os servidores públicos catarinenses
têm crédito mais fácil, para

a vida não ficar difícil.

-

ir 0800 48 0506.�
SANTINVEST - opçÃO 1 - CRÉDITO PESSOAL -

Horário de iltemfimentn de segunda ii sma das 8h às 1711SISTEMA FINANCEIRO

��M§Ç
O Conselho Regional de Medjcina do
Estado de Santa Catarina Instituição
fiscalizadora da 'profissão-de Médico,
no uso das atribuições que lhe confere
o Art. 15, letra "d", da Lei nO 3.268, de
30 de setembro de 1957, e tendo em

vista o disposto na letra "c", do Art. 22,
do mesmo Diploma Legal, conforme
decisão do Conselho Federal de

Medicina, transitado em julgado que,
por unanimidade de votos, conheceu e

negou provimento ao recurso interposto,
relativo ao Processo Ético-Profissional nO
020/10, mantendo decisão do Conselho
de origem, aplicando a pena de:
"CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO
OFICIAL" ao Médico JOSOÉ FORTKAMP
JUNIOR - GRM/SC 3761, por não
ter assumido seus. procedimentos
terapêuticos, atribuindo seus insucessos
a terceiros, não usou todos os meios

disponíveis para o diagnósticó e/ou
tratamento, cometendo assim, infração

.

aos Artigos 32, 34 e 57 do Código.
de Ética Médica .. �esolução.CFM nO

1.246188, correlacionados aos Artigos 4°,
6° e 32 do atual Código de Ética Médica -

Resolução CFM nO 1.931/09.
Vicente Pacheco Oliveira

Presidente
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•

Para ta, ,atarina
. '

o presidente Jusesc, Fabricio Oliveira, apreseritou, ontem, durante a reunião mensal
do Conselho do Sebrae, as 11 metas que prometem permitir a abertura de empresas em
6,0 dias em Jaraguá do Sul. O modelo foi desenvolvido pela equipe do Ipplan.

Transparência
Presidente da Câmara, José deÁvila (PSD), foi o recordista de gastos no mês de junho.

-Conforme relatório disponível na internet, o gabinete do presidente custou R$ 1.821 no

mês passado, sendo que R$1.46ü foram desembolsados com diárias. Atrás dele, aparece o

petista João Fiamoncini, com R$ 1.141. Já em maio quem mais gastou foi Arlindo Rincos
e-

(PP), com total de R$ 2.63,0, desse valor, R$ 1.456 foramgastos com despesas de viagem.

Plano para O presídio- Emenda confirmada v
.-

Lio Tironi (PSDB) assinahoje ordem
de serviço para elaboração de um proje
to de regularização do presídio regional.
Ao custo de R$ 69 mil, a Sifra Constru
tora, terá três meses para apresentar
estudo contendo plano preventivo de
incêndio, hidráulico e arquitetônico.

Ó deputado federal .Marco Tebaldi (PSDB),
que esteve ontem na plenária semanal da Acijs,

'

confirmou a destinação de uma emenda no valor
de R$ 825mil para Prefeitura de Massarandubà.
O valor será investido em pavimentação na rota
turística deMorro do SantoAnjo, conforme opre-.
feito e também tucano,Mario Fernando Reinke.

Apelo atendido
Atendendo apelo da comunidade,

o governo anunciou ontem um novo

local onde será construído o abrigo .

provisório infantil. A sede ficará na

Rua Honorato Stinghen no Jaraguá
Esquerdo. A preocupação da Asso

ciação de Moradores era de que a

obra tirasse espaço da área de lazer.
Q terreno escolhido é de propriedade
.da Prefeitura e tem 2.337 metros qua
drados. A previsão é de que o projeto
arquitetônico fique. pronto no início
de outubro deste ano e que a obra seja
entregue no fim dezota.

EM'I F'O:'lC',10':'I
\ ,\

-

\,
- _".\ '_ �_

-

PrefeIto Dieter Janssen (PP).
reforça o setor de Duvidaria da

Prefeitura nesta semana. Com o lema
'fazer para entender e cobrar', ele

. trabalhará de meia hora a 1 h por dia
no setor. O objetivo é que a estrutura

seja modelo no atendimento
das demahdas do cidadão .

.. .. '.

Deputado Carlos Chiodini (PMDB)
teve a proposição que visava criar

.
a Semana de Combate à Pedofilia
em Santa Catarina vetada pelo
governador Raimundo Colombo

(PSD). O argumento é que a iniciativa
gera despesas e por isso é uma

prerrogativa do Executivo.
.

Os vereadores de Guaramirim vão se '

reunir em sessão extraordinária no dia
29 e 30 deste mês para votar a LDO.

Tanto a oposição quanto os governistas,

pediram mais tempo para analisar a
matéria que estava prevista para ir
ao plenário na última sexta-feira.

TERÇA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2013

,

(47)3275-0100

Novo laudo
Novo laudo sobre casos de in

salubridade .e periculosidade na

Preféihlra-' deJaraguá foi entregue'
ontem à tarde ao secretário de Ad
ministração, Sérgio Kuchenbecker.
Porém, a imprensa ainda não teve

acesso ao documento, que deve ser

detalhado nesta semana.'
W

Horta no
DanteMineI

Pedro Garcia (PMDB) se reúne
Presidente do PP, Ademir Izidoro, na próxima semana com os .mora-
programa o lançamento-de uma dores do condomínio Dante Minel
campanha de filiação. Além disso; para explicar comfunciona o.;p!=oç�.
em outubro" a sigla espera-contar - '::.' jetü '�Gef:minar,:::- J>oFqUé,'Çuidáf?d��>�
com todas as redês soclaís-como

...

�. i; -' -Sua 'Horta é Gtudar (hi:Si!a,8ã\ide'��
instrumento para divulgar propostas O parlamentar'lembra que a inicia-

e receber suqestões,
-

tiva, que consiste no cultivo de hor-
tas comunitárias, visa promover a

saúde, através da alimentação sau

dável. Ele propôs aos moradores
que explorem terrenos,baldios nas

imediações para o cultivo. O pro
jeto, desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Ru
ral eAgricultura, pretende implan
tar até o fim do ano hortas comuni
tárias em 4,0 bairros da cidade.

O vereador Jeíerson de Oliveira (PSD)
comemora a sanção do prefeito Dieter
Janssen (PP) ao projeto de lei que

determina que toda iluminaçãopública
em novos loteamentos seja à base da
tecnologia LED. Gera economia e

é ecologicamente mais correto.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



- Por que o senhor defen
de que ovotodistrital é ame
lhor alternativapara o país?

Porque ele aproxima o elei
tor do seu representante, permi
te que ele fiscalize e cobre mais
do seu deputado. No modelo
atual fica tudo muito distante,

"0 voto distri al
-- dá ide :,_ti,- de"

Deputado federal pelo Paraná, Sandro Alex (PPS) concedeu urna
entrevista ontem, por telefone, à coluna. O parlamentar é urn dos
14membros da Comissão Especial da Reforma Política, oficializada
na semana passada, sob a presidência-de Cândido Vaccarezza (PT).
Sandro é natural de Ponta Grossa, advogado por formação e defensor
do voto distrital. Acompanhe o que disse o deputado:

- Depois de tantos anos,
dá para acreditar que esta,

Comissão Especial vai con-'
seguir tirar do papel a re
forma política?

Dessa vez eu acredito que
vai ser diferente porque há um
apelo, urna pressão popular
por mudanças. É muito difícil
ao 'poder derivado' da situação
atual promover mudanças que
possam o ameaçar. Só com cla
mor por mudanças é que a re

forma política sai do papel.

alguns parlamentares se sentem

livres para fazer o que quiser. O
voto distrital dá identidade ao

sistema eleitoral, muda a lógica
perversa do modelo de hoje, por
isso, sou a favor da mudança.

-A proposta é que a re

forma' seja aprovada quan
do, para entrar em valida
de em que pleito?

A comissão tem 90 dias para
apresentar uma proposta. Creio
que algumas alterações já pos
sam valer em 2014, outras terão

que ficar para 2016. Mas não

compactuo com o que disse o

presidente do grupo (Cândido
Vaccarezza) de que tem que ser

tudo para 2018. Seria urn atraso.

-Mas a votação nas duas
Casas aconteceráneste ano?

Só com clamor por

mudanças é que a reforma

política sai do papel.

Tem que ser votada. Se não
for, O Legislativo cairá em um

descrédito total, maior do que
já está. Se a Câmara e o Sena
do não votarem neste ano, ne
nhum parlamentar vai poder
reclamar da baixa reputação
que tem perante a sociedade.

Rede de Marina corre contra o tempo
A Rede Sustentabilidade, partido que a ex-senadora Marina Silva trabalha para criar, conseguiu validar

em cartórios eleitorais 100 mil assinaturas de apoio, um quinto das cerca de 500 mil de que precisa para sair
do papel até outubro e poder disputar a eleição do próximo ano. A Rede estima que conseguirá dar entrada
no Tribunal Superior Eleitoral em meados de agosto. Marina vinha sendo apoiada pela oposição ao governo ,

federal, mas ao aparecer nas pesquisas de intenção de voto em segundo lugar, passou a ser vista como ameaça.

"
Se o PMDB está defendendo

a redução de ministérios, a
primeira coisa a fazer deveria ser

devolver as pastas que ocupa.

�putado Eunício de Oliveira
(PMDB-CE), ao discordar
da reforma proposta pelo
presidente da Câma1'a e
correligionário, Henrique Alves.

_"

POIJ.nlC.A
TERÇA-FEIRA, 23 DE JUlliO DE 2013

STJ bem equipado
Levantamento da Ong Contas Abertas mostra que o Supe

rior Tribunal de Justiça (STJ) encheu o carrinho de compras
de televisores, na semana passada. A Corte empenhou R$ 86
mil para a compra de 67 aparelhos de tecnologia LED. Entre as

aquisições estão 47 televisores de 32 polegadas, ao custo de R$
998,48 cada e seis aparelhos de 47 polegadas, por R$ 2,8 mil
cada. Além disso, três televisores de 55 polegadas, por R$ 3,6
mil a unidade também foram incluídos no pacote.

Combate à pobreza
A presidente Dilma Rousseff propôs ontem ao Papa

Francisco apoio a projetos internacionais de combate à po
breza e à exclusão social, como iniciativas voltadas para o

continente africano. O tema, fez parte da conversa reservada'
da petista com o pontífice, na qual Dilma defendeu que o

governo brasileiro e o Vaticano podem unificar ações inter
nacionais nessas duas áreas.cítandeas medidas que o Bra
sil já desenvolve em relação à África. Dilma recebeu o Papa
na base aérea do aeroporto do Gàleão, no Rio.

Balanço do PT
Em documento elaborado durante reunião do diretório na-.

cional, o PT defende a reforma ministerial e ajustes na políti
ca econômica entre as prioridades do governo Dilma Rousse
ff para o segundo semestre do ano. A cúpula também cobra a

reaproximação com os movimentos sociais e a mobilização da '

militância para recuperar a credibilidade da sigla e das insti
tuições. Outro ponto abordado diz respeito às alianças. Mesmo
sem citar o PMDB, os petistas mostram descontentamento com

,

o principal parceiro de governo.

o recordista de arrecadação
o deputado federal Cândido Vaccarezza, (PT-SP), confirmado na

presidência da Comissão ESpecial da Reforma Política, elegeu-se em
2010 com a campanhamais cara da Câmara. Ele declarou ao Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) ter gasto R$ 4,7milhões no pleito. Esse é um
dos motivos que levou pelo menos metade dos deputados integrantes
do grupo a se manifestar contrário à escolha de Vaccarezza, pois urn
dos temas do debate será justamente o fim do financiamento privado.
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Grupo discute alterações na lei
PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Aumento na idade

dos imóveis para
tombamento será

uma das propostas
discutidas na comissão

Carolina Veiga

OS vereadores que compõem
a comissão que discutirá

alterações na legislação sobre o

patrimônio histórico de Jaraguá
do Sul se reuniram pela primeira
vez na tarde de ontem. O objetivo
do primeiro encontro, que contou
com a participação do assessor

jurídico da Câmara, Leonel Pradi
Floriani, foi conhecer os critérios
que determinam o tombamento
histórico dos imóveis para, a par
tir de então, deliberar alterações
na legislação vigente.

O presidente da comissão,
João Fiamoncini (PT), salientou
que para os próximos encontros

integrantes da Fundação Cultu
ral e do Conselho Municipal do
Patrimônio Histórico, Cultural,
Arqueológico, Artístico e Natural

Bolsas

.Audiência
na Fameg

Começa hoje em Gua
ramirim o ciclo de audi
ências públicas -

que vai

percorrer sete municípios
catarinenses para debater o

Projeto de Lei Complemen
tar 012.0/2012, que discute
a inclusão dos alunos que
estudam a distância no pro
grama de bolsas de estudo
do governo do Estado.

O autor do projeto, o

deputado Carlos Chiodi
ni (PMDB), estará hoje, às
19h na Fameg para discutir
a proposta, que tramita na

Assembleia Legislativa. "Es
tender estebeneficio, quevai
de 30% até 70% de descon
to, para o aluno de ensino a .

distância irá gerar oportuni
dades para pessoas carentes
se capacitarem", explica o

deputado. No Brasil, 16%
das matriculas no ensino

superior já são de alunos de
ensino a distância.

EDUARDO MONTEClNO

NOVA LEr Integrantes da Comissão do Patrimônio Histórico fizeram ontem a primeira reunião

(Comphann), 'serão convidados
a colaborar. "Hoje ainda somos
leigos no que diz a legislação so
bre o patrimônio histórico, mas
temos ciência de que alguns
tópicos precisam ser alterados,
como a idade dos imóveis para

<'

LÚCIOSASSI

. &i e:TfuzeS Evaldo Junckes solicitou
mais tempo para analisar a proposta

tombamento", salientou.
O vereador Eugênio Ju

raszek (PP) mostrou situações
de moradores das localidades
de Rio da Luz e de Garibaldi que
são prejudicados pela atual le
gislação. "Temos o caso de uma

jabuticabeira centenária no Ga
ribaldi. A árvore está caindo so

bre uma residência e não se sabe
o que fazer", pontuou. .

Juraszek ainda destacou o

caso de algumas pessoas que ga
nham residência dos familiares

e que não sabem como proceder
para reformar os imóveis. "As casas
são tombadas, mas os moradores
não reéebem as informações sobre
como proceder, como fazer as re

formas. Fazem a obra errada e aca

bam ficando sem alvará", concluiu.
A legislação atual é de 1993 e

determina que um imóvel com 40
anos entra automaticamente no

processo de tombamento, sendo

proibidas intervenções e reformas
que descaracterizem a configura
ção original. Para o vereador Jair
Pedri (PSDB), esse critério precisa
ser revisto. "Um dos pontos que

.

discutiremos será a idade para o

tombamento do imóvel. Temos o

entendimento de que 40 anos é
um períodomuito curto", afirmou.

"
Temos o caso de uma

jabuticabeira centenária no

Garibaldi. A árvore está caindo
e não se sabe o que fazer

�.Juraszek (PP!
ifl,tegrard�'·da comissão

Forade razo

Votação da LDO em sessão.extraordínáría
A votação do projeto de lei

n? 13/2013, que norteia a ela

boração 'da Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO), deverá
acontecer apenas nos dias 29
e 30 de julho, próxima segun
da e terça-feira, prazo máximo
para votação. O atraso se deve
ao pedido de prazo maior para

,

analisar o projeto feito pela Co
missão de Economia, Finanças
e Fiscalização da Câmara de
Vereadores de Guaramirim. A

votação deveria ter ocorrido no
ultimo dia 19.

Segundo o relator da co

missão, Evaldo Junckes (PT),
os anexos que designam onde
os recursos serão investidos
chegaram à Câmara apenas
no dia 16 de julho. "Queriam
colocar o projeto na pauta na

sessão do mesmo dia. Mas,
valores como os mostrados ali
precisam ser analisados com

atenção maior", explicou o ve

reador da bancada governista.
De acordo com Junckes,

antes da votação é preciso
comprovar a existência das
necessidades apontadas no

projeto. "Tem R$ 1,2 milhão'
destinado à compra de carros

para a Secretaria de Educa
ção, R$ 250 mil para reforma
da estação rodoviária e o mes

mo valor para a construção de
pontos de ônibus, este último
de responsabilidade das em

presas que ganham a conces-:

são para explorar o transpor
te", exemplificou.

Bancada doPArIDB
,

�

e ,.# ..

sara conrrana
.

"

A bancada do PMDB na

Câmara, composta por qua
tro vereadores, deve ser voto

contrário ao projeto de Lei n?

13/02013. De acordo com a ve

readora Sandra Janh, a deci
são foi tomada em reunião na

última semana e a justificativa
é o não cumprimento do pra
zo legal para apresentação da

proposta, que expirou no dia
15 de abril. "O Executivo tinha
até 15 de abril para apresentar
o projeto, que entrou atrasado
para votação, por conta disso,
há um parecer jurídico sobre a

co-responsabilidade do verea

dor em aprovar o projeto nes

te caso", salientou. O texto foi

protocolado no dia 16 de junho
e os anexos somente na sema

na passada.
Segundo Sandra, não está

descartado um processo ad
ministrativo contra o .Execu
tivo pelo não cumprimento da
lei. "Estamos estudando essa

possibilidade. Vamos primei
ro conhecer em que pé anda
um processo semelhante
aberto contra a administração
passada", concluiu.

Texto deveria ter sido

protocolado pelo
Executivo até o dia

15. de abril. Oposição
votará contra projeto .
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Tortura medieval em exposição
CURIOSIDADE Mostra internacional de instrumentos de punição está aberta para a visitação no museu histórico

Bárbara Elice

A Mostra Internacional
.1"\de Instrumentos Me
dievais de Tortura volta à

Jaraguá do Sul, neste ano.
. A exposição, única nomun
do, reúne trinta tipos de ob-
jetos originais, usados des
de o ano de noo. Amostra

está aberta à visitação no

Museu Histórico Emilio
Silva até 18 de agosto.

O esmagador de cabe

ças, a cadeira de inquisição
e a mesa de estiramento
foram meios cruéis de pu
nição durante muitos sécu
los. Eram usados por reinos
e igrejas como um método
ético de correção a crimi
nosos e hereges. Atualmen
te, esses mesmos objetos
servem de exemplo sobre
uma história que não deve
se repetir. "A exposição tem
objetivos histórico e social.
É uma aula de história viva
e faz refletir sobre como fo
mos no passado. Naquela
época era bárbaro, mas era

ético. Isso mostra como o

ser humano evolui e como

tem que evoluir", diz a co-

_

ordenadora da exposição
Carla Andrade. Segundo
ela, no período medieval,
acreditava-se que a tortura

erao caminho para a "sal
vação" e as punições eram

acompanhadas de festa em

praças públicas.
No Museu Emílio Silva

o visitante poderá conhe
cer um dos instrumentos
mais antigos de tortura, a
cadeira inquisitória. Cons
truída em 1189, o acusado
sentava-se e tinha o corpo
perfurado por estacas de
ferro. Outro instrumento
de perfuração é a ''Virgem
de . Nuremberg", também
chamada de "dama de fer
ro". Construída em 1515, é
semelhante a um sarcófago
de madeira e contém furos

para passar lâminas. Como
os torturadores conheciam
a anatomia humana, os fu
ros eram estratégicos e as

lâminas não atingiam áreas
letais - o que provocava a

morte lenta.
A mostra é fruto de um

trabalho da Associação de

Pesquisadores de História
de Verona, na Itália. Com
o objetivo de disseminar
o conhecimento sobre a

brutalidade humana, esse

grupo selecionou instru
mentos de tortura em di
ferentes museus da Euro

pa e organizou uma única

exposição. Foram cerca de
dez anos de pesquisa e ar

recadação dos itens.
A exposição começou

na Itália, em 1985, com

o slogan "Tortura nunca

mais". Nos anos seguintes
passou, principalmente,
em castelos onde se prati
cavam a tortura: na Fran-

,
.

ça, Espanha, Alemanha,
Áustria e Polônia. O acervo

chegou ao Brasil em 1996
por iniciativa do histo
riador Franco Gentili, da
Associazione Ricercatori
Storici D'Itália, de Floria
nópolis. A exposição esteve
em Jaraguá do Sul naquele
ano e voltou neste mês ao.
Museu Emilio Silva.

O ingresso da mostra

custa R$ 6. Estudantes e

idosos pagam R$ 3,00.
Grupos acompanhados
de professores pagam R$
2,00, mediante agenda
i:nento prévio. O· Museu
Histórico Emílio da Silva
fica na Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, 247,
Centro. O horário para vi

sitação do espaço é de terça
à sexta-feira, das 8 às nhgo
e das 13h30 àS16h30. Aos
sábados, das 9 às 12 horas;
aos domingos, das 15 às 18
horas. O telefone para con

tato é (47) 3371-8346.

FOTOS LÚcrO SASSI

BRUTALIDADE Entre os

objetos, acima, as algemas
de madeira foram usadas

pelos egípcios para prender
escravos. Abaixo, a caixa para
mãos era usada em tribu-nais
do século dezoito como

punição a pequenos furtos

ASSESSORIA DE IMPRENSA FESTNALDE DANÇA DE)OINVlLLE

Premiado

Segundo lugar no
festival de dança

O Projeto Wald Oli
veira ficou em segundo
lugar na primeira noite
do Festival de Dança de
Joinville. A coreografia
"Divididas" leva o nome

de Jaraguá do Sul no

gênero de dança con

temporânea. Na Mostra
Competitiva, as duas bai-

larinas disputaram na ca

tegoriajúnior com o Bal
let Margô Brusa (RS) e

Abydos Estúdio de Dan

ça (RS). A-próxima parti
cipação do Projeto Wald
Oliveira será amanhã,
com a coreografia "Ou
tro Lado da História", no
solo feminino de jazz.

I I I e
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Daniel Medeiros

Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, linguagem e Crítica Cinematográfica ti) daniell.cinema@gmail.com

o Homem de Aço
Fazer um reboot de um

super-herói consagrado
nos cinemas é sempre uma
tarefa arriscada. Ainda mais
quando esse herói é alguém tão
icônico quanto o Superman.
Sendo assim, é admirável que
os realizadores de O Homem

. de Aço consigam não apenas
contar uma história de origem,
como também entregar uma
trama que insere elementos
novos da mesma maneira em
que se mantêm fiel ao universo
em que se baseia.
Iniciando a projeção com a iminente
(e já conhecida) destruição do planeta
Krypton, a trama logo apresenta
um Clark Kent adulto e com alguma

. consciência dos seus poderes. É
então que, através de flashbacks,

+são mostrados alguns momentos
específicos da sua juventude. E é
interessante notar o texto é econômico
nesse sentido, contando apenas
alguns atas heroicos de Clark que, de
alguma maneira, terão importância no
decorrer da história.

"-

Apesar de manter um clima realista, O
Homem de Aço ainda encontra espaço
para explorar questões fantásticas e

.

religiosas inerentes ao protagonista.
Além da influência clara (e histórica)
do judaísmo, onde a origem do

Superman pode ser comparada à

origem de Moisés - a criança que é
colocada num barco à deriva do rio
Nilo e é criada por outras pessoas
tendo que esconder sua verdadeira
origem -, o filme também aponta
diversas referências ao cristianismo,
desde a frase de Jor-EI, afirmando que
"ele será um Deus para eles", passando
pelo momento em que o herói busca
conselhos em uma igreja, e culminando
na idade de Clark (33 anos).
Nesse conceito do real e do fantástico,
a escolha de Zack Snyderpara
comandar o longa parece mais do que
acertada. Conhecido por um estilo
visual bastante particular, o cineasta
consegue se equilibrar bem entre

essas duas vertentes. Mais do que isso,
Snyder mostra-se hábil ao conceber

um embate que faz jus ao poder
daqueles seres sobre-humanos.
As sequências de batalha, além
de muito bem construídas,
realmente representam uma

ameaça ao herói. E o seu poder
é ilustrado através dos estragos
causados em Metrópolis, que é

praticamente reduzida às cinzas.
Também uma escolha acertada,
devido à'combinação de talento
e tipo físico, o atar Henry Cavill
acaba não tendo muito tempo
para desenvolver a dualidade
Clark Kent/Superman. E sem um

desenvolvimento mais aprofundado,
seu personagem acaba prejudicado
por alguns equívocos do roteiro,
como o fato de mostrá-lo revelando
seus poderes para Lois Lane (uma ...

jornalista, vale destacar) logo no seu

primeiro encontro com ela..
Mesmo assim, O Homem de Aço tem
muito mais qualidades do que defeitos,
e é exatamente no equilíbrio entre .

real e fantasia que
residem os seus

maiores méritos.

Direção: Zack
Snyder. Elenco:
Henry Cavill, Amy
Adams, Michael
Shannon.

Clique animal

ME LEVA! Zulu é

castrado, vacinado,
vermifugado e

está esperando
um lar amoroso.
Interessados entrar
em contato com a

Clinica Amizade, no
. telefone 32751887

Envie a foto do seu

animalzinho para
contatctâbeatrlzsasse.
com.br ou encontre
um companheiro de

estimação has páginas
do Facebook da Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul

ADOTE
Este é o Nino.
Ele tem mais
ou menos

7 anos, é
um SRD,
muito dócil e
calmo. Está

esperando
alguém que o

queira adotar.
Castrado,
vacinado e

vermifugado:
Contato: Tayse,
9987-7666
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22rl
Alexsander M. Beltron
Aliria Mader

.

Alisson Silva
Anelise Hofelmann
Antonio Rosa Neto
'Bnno P. da Silva
Décio Konrath
Deise Adriana Bonete
Drieli Prestini
Edmar Porath
Elise Ossowsky
Elvira Maestri
Gabriella Kusz
Geraldi E. da s. Correa
Ginai D, P. Kopp
lolanda Michels
Irma Matias Sell
Janete Terezinha Krahn
Juliano da Silva
Leandro Isberner
Leonardo Persch
Luciana Schenider
Luciane S. Ruskaweski
Lucilia Buzzarello
Lucia José da Costa
Luis C, Padilha
Luiz Borges
Marcelo dos Santos
Márcia Draeger
Margot Santos
Maria Cecilia N. Peters
Maria F. Grest
Maria M, F. Freiberger
Mateus Schultz
Regina Cunha
Richard G. A. Volkmann
Roseliane Bobalo
Tailini Lisboa
Valdir Krutsch
Vaimor V. Nicholetti
Vanessa p, Machado
Vanessa R. Hinteregger
Vilma Tavares
Viária Mahnke

23n
Antonio Schneider
Arnilda Adam
Benicicio Giovane Barge
Benicio G, Barg
Bruna Marquardt
Christa J, Schuster
Cirlei Patricia IIibio
Djymmy Franciel Gnewuch
Edemar Oecksler .

Elvira Picolli Gerent
Fabiane Marquardt
Fernanda Kintino de Souza
Franklin Tadeu Hanemann
Geane Samara Serpa
Guilherme Henrique Westphal
Ismar A, Schwartz
Juliana Tomelin
Lauro Volz

Leopoldina C, Wintreich
. Luciano Krisanski
Maikon A. Postai
Marcia A. Reigel da Silva
MariaJ. C. Albuquerque
Monique Ortiz
Neusa Kekes Tanom
Ovideo Stiz
Paulo R, Berri
Rafael Raduenz Aman
Rosaní Plítze
Ruan G. Motta
Samuel Patricia
Sandra R. Tomelin
Taíane R. Machado
Tatíane Albrecht'
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Michele Camacho

FOTOS REPRODUÇÃO

e micamacho@monalisadebatom.com

? OCPII

Looksbásicos

www.ocponline.com.br
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Ando recebendo com bastante
frequência pedidos de leitoras so

bre looks básicos para o dia a dia.
Sabem aqueles dias que acordamos
meio sem vontade de pensar em

uma roupa específica e adoraríamos
já ter algo planejado? Assim! Daí
que - vejam a coincidência - semana

passada fiz um look especial para o

blog que é perfeito para dias assim,
e resolvi repassar pra vocês a dica de
duas peças que fazem um casamento
incrível e que além de básica (todo
mundo tem) é de praxe bem confor
tável e perfeita para nossos dias fres
quinhos. Estou falando do combo
legging + tricô, quer mais básico que
isso? Mas juntos meninas, eles for
marnproduções maravilhosas, viu?
Podem apostar! Ah girls, lembrando
que a legging pode ser de couro fake,
legging tradicional e de malha, o que
vocês preferirem e gostarem mais.

É SÓ O que se vê: saia/shorts depontas

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

Elas viraram hit, e de
cada dez blogs de moda,
nove usam a saia/shorts
de ponta. E não há uma

loja que eu visite hoje
em dia que não tenha um
modelitcho para chamar
de seu. Coloridas ou es-:

tampadas eles conquista
ram o coração das garotas
e serão não só o it shorts
do inverno como também
serão mega usadas no

verão. E como por aqui
ainda está bem friozinho,

.

separei umas produções
com elas com carinha de
inverno.
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Bom dia!
Hoje é terça-feira, dia 23 de

julho de 2013. Estamos chegan
do ao fim do mês e com aquele
frio de arrepiar, se é que você
me entende. Logo, logo estamos
em agosto. É fim de ano se apro
ximando. O tempo voa! Vamos
abrir com muita energia positi
va mais uma semana de coluna.
Antes, claro, uma frase bem legal
para você refletir: "Não poucas .

vezes esbarramos com o 'nosso

destino pelos caminhos que esco

lhemos para fugir dele" (Jean de
La Fontaine),

3370-3242

Chá de Bebê
surpre�a

No dominho, na elegante área
de festas do Edifício Gerent, co
legas da Clínica Ser armaram

concorrido Chá de Bebê surpresa
para a mamãe, Cynthia Schuler.
Vem aí a gatinha, Luisa!

Faísca
Quem avisa amigo é: por

enquanto, não convidem para
dividir a mesma mesa os meus

amigos Altevir Fogaça e Caca Pa
vanello. Por favor, esperem o in
verno acabar. Combinado?

Frase do dia
Mensagem enviada por exí

mio pensador da urbe jaraguaen
se: "Se a democracia brasileira for
espionada, vai expelir os micró
bios que a atacam".

Cerveja Óleo de Soja
Colonia ex cf 12 350m' Cocamar 900m'

Fernanda Junkes, Maiara Diehl e Andrieli Mader na concorrida Madalena

FEIJOADA Laércio Stoinski, o Bispo, Marli Gonçalves
e Baiano comandaram domingo a Feijoada do Bispo

»:
\�

DIPL
S.A C. 0800702 5152

Rua José Jesuíno Correia, 1300. Km13
Industrial Zeferino Kuklinsk,
Massaranduba - se - Brasil

www.dipil.com.br

Reunião
Stammtisch

Nesta quarta-feira, às 19
horas, vou assumir o posto
de anfitrião. Recebo, no Pa
vilhão "1\' do Parque Muni
cipal de Eventos, para come
ricos e bebericas, os líderes
de grupo da Stammtisch. O
encontro marca a abertura
da lIa edição da maior festa
de amigos da região Norte. O
evento será dia 3 de agosto.

Carolina
Rodrigues

Carol Rodrigues é uma querida
amiga, supermãe, cada vez mais
feliz e de bem com a vida.

. Moa Gonçalves

NAS RODAS
Na noite de domingo, Bárbara
Schneider movimentou roda de

amigas em sua residência. Feliz
da vida com sua nova fase, a

loira, que nasceu em Porto Alegre,
anda arrasando nas terras de São

Sebastião. Curiosos?
Pergunte a ela e ponto.

• • •

Outra que está desfilando linda
com as madeixas mais curtas e

um corte moderno é a sempre
eleqante Laurita Karsten Weege.

.. . ..

Gisele Freitas armou mesão
com amigos para comemorar o

seu niver, no sábado passado.
O .aqlto dos "parabéns pra

você" teve espaço na área de
festa do-seu apê!

Vai perder?
Será amanhã, dia 24, a partir

das 19 horas, na Arena Jaraguá,
a grande festa da 105 FM. Para
comemorar os 137 anos de Jara

guá do Sul, a emissora progra
mou uma grade de shows nacio
nais que ficará para a história da
cidade. São 15 apresentações. Só
feras! No palco: Conrado & Ales
sandro, Gian &. Giovani, Marlon
& Maicon, Garotos De Ouro, Léo
& Junior, Fred & Gustavo, Téo &
Edu, Regy & Nando, Rogério Ma
grão e Banda, Italo Fernandes,
Tuta Guedes, Rodrigo Valentin,
Maiara Coelho, Marcelo San e

Tony & Thiago. Vai perder? O in

gresso é um quilo de alimento.

Bigodaço
Mauricio Lenzi é outro amigo

que está desfilando com um ''bigo
daço" cheio de estilo. No caso dele,
comprido, malhado e bem ralo.
Certamente é de dar' inveja ao es

trelado gato Garfield. Tá podendo!

Leitor fiel
O leitor fiel de hoje é o meu

amigo, Agenor Fachini. que por
muitos é carinhosamente chama
do de "Pity Bitoca". Ele é outro ca
marada que acompanha a coluna
todos os dias para ficar super an
tenado nas noticias da sociedade

jaraguaense. Valeu, brother!

Complicado!
Do jeito que a coisa vai indo e

com tanto arruaceiro, vândalo e.

marginal infiltrado nas manifes

tações pelo Brasil afora, não será
nenhuma novidade se rolar um

plebiscito para saber se quebrar
vitrine e destruir patrimônio
deve virar crime hediondo no

Brasil. Sim ou não?

ENCONTRO
Patrícia Weirich e marido

Liomar Mech, sábado,
no Espaço Buena, no

4 Q Le Jour De La Beute,
promovido pela Loja Le Bru

Perfumes importados
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e moagoncalves@netuno.com.br ".

MAURICIO HERMANN

Feijoada
TE CONTEINo domingo que passou, dia

21, foi a vez da Feijoada do Bis

po, do nosso querido Laércio
Stoinski, reunir muitos nomes

famosos de nossa querida urbe
sorriso, Entre eles: Beta Chiodini,
Dário Chiodini, Adernar Duwe,
Altevir Fogaça, o deputado Carlos
Chiodini, Luiz Bonillauri e outros
"in". O agito foi na Chácara do
Mime. Tudo!

• Em contagem regressiva para a tradicional

Feijoada do João Pessoa, que rola no dia 17
de agosto, na sede da sociedade. Nomes in de
nossa sociedade já estão com o convite na mão!

. • Esse colunista curtiu mesa com amigos na

Feijoada do Bispo, domingo, na Chácara Mime.
Entre eles, Gilson Grama, o vice-prefeito Jaime
Negherbom, Miro Maba e Paulinho Chiodini.

Noite das
Massas

Os casais, Teco e Solange Janssen, e Nico
e Márcia Petry, estão curtindo as delícias de
Porto Seguro.

.--,-

Na quarta-feira, dia 24, às 20

horas, o Restaurante Califórnia da

Barra, dos meus amigos, Valter e

César "Gaúcho", movimenta uma

concorrida Noite de Massas. Além
de unia grande variedade desse

prato, terá como acompanhamen
to galeto assado, bife à milanesa
com carne suína, bife acebolado

.
e saboroso buffet de sobremesas.
Hummm... É imperdível! Quer sa
ber mais? Ligue 9930-8948.

Quem anda mais feliz que banqueiro
sueco em dia de depósito é o amigo, Volnei
Reinke. A festa de seu aniversário, no último
sábado, foi hiper prestigiada. Né, meuàmigo
Jeremiaz?

• Você já fez caridade hoje?

• Com essa, fui!
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Tirinhas
DiScíPULO DE
SóCRAIES,

Piadas

Sotaque alemão
Nestas férias fui pra Jaraguá do Sul, daí, passando em Pomerode, vi

um senhor alemão e perguntei:
- Onde se vai pra Jaraguá?
E ele começa a responder:
- Pra Xaraguá, tu vai Reto, Reto, Reto, depois Xobe, vai Xubindo, dai

desce, desce, desce e segue Reto que tu Xega em Xaraguá ...
Eu, com toda educação, disse:
- O senhor é um alemão puro, né?
E ele:
- Puro? Puro é tu que não sabe Xega em Xaraguá!

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 - sessões:

13h50, 15h45, 17h40, 19h35
, Guerra Mundial Z - Ação - Legendado - 116 min -'Censura: 14 anos - sessão: 21 h30

JOINVILLE
• GNC GARTEN
'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 Mundial Z - 3D - 19:40 - LEG - Ficção
, O Homem de Aço - 3D - 22:00 - DUB - Ação
-Turbo 3D c 13:20, 15:30, 17:40 - DUB - Animação
• GNC MUELLER

,O Homem de Aço - 3D - 18:30 - DUB - Ação
,O Homem de Aço - 3D - 21 :30 - LEG - Ação
'Turbo 3D - 13:45 16:15 - 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

Turbo
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 em
busca de
um grande
desafio:

participar da
corrida de

Indianápolis.

Sudoku
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Fontes: Epagri e Tempo Agora

Chance de
neve em se
Chuva durante manhã,
melhorando no decorrer do dia.
Chance de neve no Planalto Sul e
de formamais isolada nas áreas
altas doMeio Oeste, Planalto Norte
e até mesmo no Oeste do Estado.
Temperatura baixa.

- HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

� �

J J' Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 1°C
MÁ)(: 12°C Parcialmente

Nublado

..

.� 1,'

QUINTA
Instável

MíN: 4°C'
MÁX: 13°C

5°e ..

19°C
Preencha um quadrado

9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Nublado

LUAS �• NOVA 8/7
.'

Chuvoso

.CRESCENTE 16/7 SEXTA •CHEIA 22/7 MíN: 4°C
• MINGUANTE 29/7 MÁX: 17°C Trovoada

I c 1 íT{)') TOL!

HORIZONTAIS
1. Argumento central I (Ing!.) Pessoa que só quer saber

de estudar 1

2. Prender os pulsos do detido
3. Briga de galos / Redução de apartamento 2

4. Luanda é a capital deste país africano de língua portu-
guesa / As iniciais do ator norte-americano Newman 3

(1925-2008), de "A Cor do Dinheiro"
5. Tempo que leva a Terra para girar sobre si mesma / Nas- 4

cido com um ou mais irmãos de um mesmo parto,
6. As iniciais do ator Magrini j Tingir

'

5
7. Pequena árvore que emprestou seu nome a uma cidade

cearense 7 Interjeição usada como saudação 6
8. As pontas do ... cartaz / Dar pancadas, surra o� tunda
9. (lnql.) Presunto / Fibra têxtil 7
10. A língua de uma nação IAs jniciais da cantora leão

0��1M� 8
11. Parasito do intestino / A personalidade de cada homem
12. De lado a lado 9
13. Um bicho-papão como Shrek, personagem infantil do

cinema / Projétil das armas de fogo, - 10

VERTICAIS
1. Que comete crimes sexuais, por desequilíbrio mental /

Tecido com estampas grandes 12
2. Malquerença
3. A parte da roupa que cobre o braço I Abalar a firmeza 13

de um terreno, uma construção etc., fazendo covas ou

túneis
4. Bulbo em gomos usada na alimentação, principalmente

como tempero / Tíra que remata as saias I Cinco mais
três

5. Cão extremamente ágil e veloz, de pernas compridas,
corpo alongado com abdome muito estreito / O ator

paulistano Prado
6. O neônio / Rota regular de aviões comerciais / Um grupo

sanguíneo
7. A maior e mais pesada das nossas aves / índios da

América Central, cujo povo atingiu alto grau de'civili

zação / A sigla de uma borracha sintética muito usada
para fazer de brinquedos, brindes etc.

8. (Ingl.) Praticante do gênero de música que combina
letras faladas sobre uma base instrumental e trechos
de outras músicas I O diretor de teatro Flávio (1934-
1988); de "O Pagador de Promessas"

'

- 9. Tubo ou vala para escoamento de águas em excesso

num terreno / O romancista e contista peruano Mario
Vargas, de "Conversa naOatedral".

2 3 74 5 6 6 9

11

•
•

•
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•
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• • • •
• •
•

•
•

•
•
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RESPOSTAS NA MESMA �IÇAO
36 PÁGINAS' APENAS·R$ 4,90
�-�� ---

MAIS UMA REVtSTA MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATIVA
,-- - ._- �--

CONFIRA AS NOV1DADES
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Noyelas
• FLOR DO CARIBE --GLOBO - 18H .

Dionísio tenta agarrarMaria Adnia, mas ela reage. Dionísio
diz a Guiomar que a mãe de Candinho foi o único e verdadei
ro amor de sua vida. Guiomar garante a Maria Adnia que ela

pode aparecer em Vila dos Ventos e que nada acontecerá com

Candinho. Samuel consegue falar por telefone com o amigo -

Manolo, que garante que irá a Vila dos Ventos em breve. Can
dinho sai com Maria Adnia e apresenta a mãe para a cidade
inteira. Cassiano chega à conclusãb de que alguém interme
diou o sequestro de Samuel, e que a mesma pessoa pode des
mascarar Dionísio. Alberto dá um prazo de 24 horas para que
Hélio pague a dívida que tem com Dionísio. Nicole e Amaralina

planejam a aproximação entre Guiomar e Duque. Bibiana en

contra Hélio dormindo nu carro.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
-

Plínio exige falar com ámãe adotiva de Fabinho. Bárbara

expulsa Áurea de seu quarto. Cardoso desfaz o contrato com

a Class Mídia. Bento se encanta com o book de Giane. Bren
da fala mal de Rosemere para Perácio. Giane se declara para
Bento. Perácio reclama por Rosemere sair com Nelson. Santa
conta para Maurício o que Fabinho fez com Margot, Wilson
decide voltar a trabalhar com Natan. Mel avisa a Sueli Pedro
sa que Amora perdeu a campanha do Kim Park. Lucinda tira

satisfações com Damáris. Fabinho entra em pânico quando
Maurício e Amora-chegam à casa de Plínio com Margot. Bren
da ameaça abandonar Perácio. Wilson descobre a armação
que Damáris fez contra Charlene. Renata promete a Vinny dei
xar a bengala se conseguir a conta do Kim Park de volta para
Érico. Érico e Palmira se encontram. Giane faz sua primeira
sessão de fotos. Fabinho se revolta contra Margot.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Rafael avisa que vai procurar o registro de Paloma no

cartório. Lutero implora que César o mantenha como supervi
sor dos residentes: Ninho chama Paloma para viajar com ele.

Saramandaia

Apaga o fogo! Marcina fica em chamas
Depois de mais uma briga com João Gibão (Sergio Guizé),

Marcina (ChandellyBraz) está quase pegando fogo de tanto ca
lor. E, para desespero deCazuza (Marcos Palmeira) eAparadeí
ra (Ana Beatriz Nogueira), éjustamente nesta hora que o pro
fessor Aristóbulo (Gabriel Braga Nunes) e dona Pupu (Aracy

Luciano se oferece para consolar Joana. Félix fica feliz com o

afastamento definitivo de Lutero e discute com César. Paloma
fala para Ninho que precisa de uma famlla, Félix conversa

com Jacques. Silvia vai com Michel ao bar dos médicos para

provocar Patrícia. Luciano vai para a casa de Joana. Michel

pede para se separar de Silvia. Félix vai embora do tlat de Ja

cques e reencontra Anjinho na rua. Edith reclama do marido

para Tamara. Márcia marca a data de seu casamento com Atí

lia, e Maciel avisa a Félix. Valdirene sofre por causa de Carlito.

• CARROSSEL - SBl - 20H30
Todos aproveitam o piquenique e brindam. Dona Amé

lia chama de netos os alunos de Helena. A diretora elogia a

professora pelo comportamento das crianças e diz que só ela

consegue acalmá-los. Olívia marca uma reunião com Helena
na escola, para o dia seguinte. Amélia pede um copo de água,
Helena se vira para pedir a Renê, mas não encontro o namora

do. Ao ir procurá-lo a professora escuta uma conversa-do pro
fessor, que termina a ligação dizendo querida. Ao perguntar
quem era Renê diz a Helena que era um amigo. A professora
desconfia da atitude do professor. Rosa tem a ideia de combi
nar com todas as mães dos alunos para fazerem uma cesta

�e doces para dar para Olívia. Valéria adora a ideia ..

• DONA XEPA - REÇORD - 22H
Xepa fica sem jeito diante lsabela.' Dorivaldo, agitado,

conversa com Ângelo sobre o terreno de Xepa. Dorivaldo diz a

Ângelo que o líder da quadrilha se parece muito com o Esme
raldino. Matilda e Teresinha falam sobre Camila e Graxinha.
Dafne pede ajuda a Graxinha para descobrir o verdadeiro pai
de Gisele. Lady se surpreende com o novo comportamento de
MegPantaleão. Geni fica balançada com o pedido de Robério

paradormlr em sua casa. Xepa e Feliciano)azem um acordo.

A feirante decide trabalhar na casa de Pérola. Isabela intima
Pérola a contar toda a história sobre a farrflia Pantaleão. Jú
lio César e Vitor Hugo conversam sobre a gravidez de Isabela.
Pérola fica preocupada com a gravidez de risco de sua filha.
Júlio César fica desconfiado com a intenção de Vitor Hugo de
colocar Rosália para trabalhar na Sabor e Luxo. Rosália desde
nha de Benito. François e Catherine conversam sobre Rosália.

* O resumo dos capítulos-é de responsabilidade das emissorqs.

Fofo as

Nasce filho deWilliam
e I{ateMiddleton

Veio ao mundo nesta ségunda-feíra o pri
meiro filho do príncipe William e da duquesa
Kate Middleton: é um menino que nasceu às

16h24 (horário local, 12h24 do Brasil) pesando
3,79 quilos. Rate e o filho passam bem e fica-
rão no hospital durante a noite. O nascimento,
muito aguardado especialmente pela imprensa
e curiosos que cercavam o hospital nos últimos .

dias, será comemorado com salvas de tiros e lu
zes coloridas iluminando a cidade de Londres.
O príncipeWilliam estava presente.

Nasce Antonio, filho
de Juliana Paes

No sábado (20), Juliana Paes ainda postou
foto no Instagram, onde aparece mostrando a

imensa barriga. Já na madrugada de domingo
(21), às Oh18, nasceu Antônio, o segundo filho
da atriz com o empresário Carlos Eduardo

Baptista. Os dois já são pais de Pedro, 2 anos.
O parto, que foi-de cesariana, pois o bebê era

muito grande e estava com o cordão umbilical
enrolado no pescoço, ocorreu na maternidade
Perinatal da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do
Rio de Janeiro. A criança nasceu com 3,980

.

kg e 53 cm. Seguindo a linha de famosas como
Samara Felippo e Leticia Spiller, Juliana optou
por congelar o cordão umbilical do filho.

Balabanian) decidem fazer uma visitinha surpresa. Quando o

doutor Rochinha (André Frateschi) chega para socorrer a afo
guentada, o professor e sua mãe aproveitam para subir até o

quarto. Quando veem o estado da garota, que arde em chamas
a ponto de explodir o termômetro, ficam impressionados.

"-2 Áries
.. 20/3a1914-Fogo

.

•
É hora de sermais seletivo nas

amizades. Há possibilidade de se

desentender com pessoa de au

toridade nesta terça. Não perca a

chance de quebrar a rotina nesta

noite. Mostre-se mais aberto(a) às
mudanças: esta é uma fase de re

novação! Cor: tons pastel.

i.l Touro
20/4 a 20/5 - Terra

É preciso cuidado com o cli
ma de competição que poderá
detectar no ambiente de trabalho

hoje. Há possibilidade de se sen-

tir pressionadoía). Mantenha um

certo mistério sobre a sua vida
amorosa. Discrição é a palavra de
ordem nesta noite, Cor: preto.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

_

Cuidado com oexcesso de tra
balho neste dia ou pode se sobre

.

carregar! Tente respeitar os limi
tes do seu corpo. Bom astral para
fazer novas amizades. No campo
afetivo, o clima é de leveza e des-

contração.Acumplicidade vai pre
dominar a dois. Cor: preto.

Câncer
21/6 a21/7 -Á!;ua

Pode haver um transborda
mento de emoções e problemas
que você vinha tentando evitar,
Encontre soluções definitivas para
os problemas. No campo senti

mental, a fase é de renovação. Esta
é a chance de investir numa con

quista amorosa. Cor: tons claros.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

O dia revela um conflito entre

os seus desejos mais íntimos com
o que os outros esperam que faça."
Priorize seus objetivos! Certas res
ponsabilidades em família podem
se transformar em um fardo. Boa
fase _para reavivar a relação com

seu par. Cor: tons pastel.

-Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Tenha cuidado com o excesso

de trabalho neste dia. Evite fazer
críticas ou cobranças aos demais.
O desejo de ser útil pode prevale
cer ínclusive no campo afetivo. Ze
larpelos relacionamentos pode ser
fundamental se quiser mantê-ias
em harmonia. Cor: verde.

Grandes descobertas e progressos dependem
sempreda colaboração de váriasmentes.

Grahâm Bell
j

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Não abuse da sorte ao lidar
com as finanças neste dia. Quanto
mais prazerosa for a sua profissão,
maior será o seu desempenho. No
amor, o clima é de grande des

contração. Tudo indica que estará
mais abertoía) às mudanças na

sua vida amorosa. Cor: vinho..

Escorpião
23/10a21/11 -ÁgUn,

Não seja tão rígido(a) no con

vívio com os familiares. Você pode
estar muito crítico e autoritário e

issopode prejudicar suas relações.
No campo profissional, quanto
mais liberdade de ação você tiver,
maior será a sensação de bem
estar. Cor: tons claros.

eJe_ Sagitário
II. 22/11 a21/12-Fogo

Você terá a sensação de que as

coisàs vão estarmeio "amarradas"
nesta terça-feira. A sua tolerância

pode, ser testada, então, procure
manter a calma. A noite será mais

agradável. Osmomentos de prazer
e descontração podem márcar a

vida a dois. Cor: marrom.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Não se envolva com os proble
mas financeiros dos outros. No

trabalho, é preciso respeitar os

limites do seu corpo, do contrário

pode acabar se sobrecarregando.
Interesses em comum vão fortale
cer a vida a dois. Sua generosidade
vai agradar o par. Cor: cinza.

Aquário
21/1 a 18/2 -Ar

Você terá especial dificui�de
'para conviver com pessoas au

toritárias e intransigentes, mas a

recíproca também é verdadeira. O
excesso de trabalho ou responsa-

.

bilidade pode levar você à exaus

tão. Na relação a dois, o clima é de
boa sintonia. Cor: rosa. ,

rJe. Peixes
� 19/2a19/3-Thrra

Se algo não acontecer do jeito
que vocêplanejou, nãoperca as es

peranças de retomar os seusproje
tosmais tarde. Tudopode seruma
questão de tempo. Fugir à rotina
pode ser fundamental nesta noite.
Na paixão, uma surpresa pode vir
a calhar. Cor: vinho.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Estrada RioMollia
Massaranduha é aberta

No final de 1923, o engenheiros Epingaus fez
a Vistoria da recém construída estrada entre o

Rio Molha até Massaranduba. Obra feita pelo sr,

Ravaché, . O representante da Diretoria de Obras

públicas dó Estado fez o percurso de automóvel e
declarou que a Via estava ótima.

'Salão Doering
embalando as tardes
no ezerniewícz

"

Em 1946/, oSalão Doering foi construído por
'

�en;ique Sohn eClarapoeringSol1u'l)epoi$; elll
1953,', fO,i vehdíde para Leo,'poldo, Doering. ,An,exo
ao sàlão) a fiWrilia DÔeriFigmantinha �u�rtos'de
pensão«Muitas festas, tardes dançantes (soirées)
foram realizadaS. Em 1960, o estabelecimento é'

,

,,' ,-

amplíado e, em 1993, encerrou suas, atividades
como Salão Doering. Depois, o espaçofoi alugado
para a Scorpions.

ComércioWerhmeister
é aberto em Santa Luzia

ARQUIVOHISTÓruCOIFUNDO EAMILlAWEEHMllISTÉR

Após adquirir aprendizado em
..

diversas empresas da região, Emílio
\Nehrmeister reselve abrir seu próprio negócio.

Em 1944 Instalou o ComércioWehrme'ist�r
na localidade de Santa Luzia. En'l,1983 passou

a receber os cuidados administrativos
do filho AlbinoWerhmeister

-

Qudr publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para G)contato@beatrizsasse.com.bl:

___3Jore aqui__l �

A "Turma da

Alegria" se reuniu
novamente na

casa do Dirceu,
dia 6, para

deliciar uma bela
churrascada e

cervejada. Todos
saíram fartos!

Parabéns para a princesa Lara Gonçalves. Ela completa 9 anos
de idade neste dia 23. Desejamos muita saúde e felicidades. '

Muitos'beijos. "Te amamos muito". Quem deseja são seus pais
Adenilson e Luciane, o mano Augusto, avós e tios

Parabéns
'e muitas
felicidades

para a Valquiria
Baumann
Manske. No dia
8 ela completou
mais um ano

de vida. No dia
17 foi a vez do
filho Guilherme
celebrar 12
anos. "Amamos

vocês", são os

votos do esposo
Osnir Manske e

da filha Gabriela

Parabéns para Arlete e Carlos. Eles comemoram hoje oito anos

de casados. "Que Deus abençoe essa união sempre. Lembro
como se fosse hoje, fui testemunha e festejei a noite toda

com vocês". Olha a família linda que formaram. Parabéns de
Salete e Mareio, de seu. pai Adelino e de Eds�n e família

,� I

"Karin Mara Pscheidt, obrigada por
ser esse pessoa maravilhosa que

você é, sem pedir nada em troca. Não
temos nada que possa recompensar
você, apenas nossa sincera amizade

obrigada por tudo querida!"
Com muito carinho, Elisangela
Sawulski e Jozeane.chetter

Os familiares e amigos parabenizam
Vanessinha Brosowskl, Ela

,

aniversariou no dia 1,6, desejando
muita saúde, tellcldades e sucesso
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Apontamento: 253565/2013 Sacado: JEANINE ROSE WMBARDI
MAeHADO Endereço: RUA JACOB GESSER 270 FUNDOS - JARA
GUA DOSUL-SC - CEP: 89255-420Cedente: MARCENARIAGllMAR
LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 05/05 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 477,00 - Data para pagamento: 29/07/2013-Va
Iar total a pagar R$56O,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$
477,00 - Juros: R$ I, II Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDIThL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACAIARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUA DO SUL- SC Novo Tele(one/Fax: (47)3274-1700

EDID\LDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
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 pa
gamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facu1tado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INI1MADOSDO PROTESTO:
Apontamento: 253638/2013 Sacado:ADRIELE APARECIDABARSCZ
Endereço: RUA EURICO DUWE lOO!.ADO 3263 - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89264-000 Cedente: BVFINANCEIRA S/A CFI Sacador. - Es
pécie: CBI - N°Titulo: 750113725 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 2.356,19 - Data para pagamento: 29/07/2013-Valor total a pagar
R$2.781,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.356,19 - Juros:
R$ 342,43 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 253792/2013 Sacado: AI.ClR ANTONIO GASPARET:
TO Endereço: RUA LINDA RUXMATHIAS 421 - jaraguã do SuI-SC
- CEP: 89256-075 Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Sa
cador: CUTElARIA ffiAI LIDA Espécie: DMI - N° TItulo: 0000001565
- Motivo: faltade pagamentoValor:R$120,00 - Data para pagamento:
29/07/2013-Valor total a pagarR$196,19Descrição dosvalores: Valor
do título: R$120.00 - Juros: R$ 0,40 Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital R$ 23, 10 'Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 253802/2013 Sacado: ALEXANDRE GRADE Endere
ço: RUA ANNlETA MATIAS RENHE, 18 APl - AMIZADE - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89254-100Cedente:OFlCINAMECANICAB LIDA
EPP Sacador. - Espécie: DMI - N" Trtulo: 1800-3 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 237,62 - Data parapagamento: 29/07/2013-Va
lor total a pagar R$327,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$
237,62 - Juros: R$ 7,68 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$24,50 - Diligência:R$ 22,72

Apontamento: 253910/2013 Sacado: ANGEI.A MARIA DA SILVA
BATISTA Endereço: RUA ERVINO MAORElRA 292, - SEMINÁRIo
- CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: COOPERATIVA CRED EM
PRESARIOSAlTOVALE DORIONE Sacador. COOPERATIVA CHED
EMPRESARIOS ALTO VALE DO RIO NE Espécie: CT - N° TItulo: 247
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 3.592,19 - Data para pagamen
to: 29/07/2013-Valor total a pagar R$4.201,07 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 3.592,19 - Juros: R$480,15 Emolumentos:R$12,25-
Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 253203/2013 Sacado: CARlA BEATRIZ STEFANHAK
DOS SANTOS Endereço: RUA LUDOVICO WEIILER 280 - ANO
BOM - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000Cedente: HANSATURTRANS
PORTE ETURlSMO LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N'Titulo: 8665
- Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 65,50 - Data para pagamento:
29/07/2013- Valor total a pagarR$214.48Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 85,50 - Juros: R$ 0,25 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 253397/2013 Sacado: ENGE!.AST LIDA EPP Ende
reço: RUA CAMPO ALEGRE 83 - ILHA DA FIGUEIRA - Iareguã do
SuI-SC - CEP: 89258-100 Cedente: CS COMERCIO DE INFORMATlC
LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 2.870,00 - Data para pagamento: 29/07/2013- Valor
total a pagar R$2.951,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.870,00 - Juros: R$ 4,78 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 253645/2013 Sacado: ERON FAGUNDES Endereço:
RUA ESPlRITOSANTO 230 - CBNTRO - JARAGUADO SUL-Se - eEP:
89251-110 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador. - Espécie:
CBI - N" TItulo: 251021787 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
2.190,23 - Data para pagamento: 29/07/2013- Valor total a pagar
R$2.838,36Descrição dos valores: Valordo título: R$ 2.190,23 - Juros:
R$ 577,49 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 253201/2013 Sacado: ESMERALDA DE FATIMA RO
DRIGUES Endereço: RUA OITO HILBRECHT 1194 - BOMPlANT -

CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: HANSATUR TRANSPORTE
E TURISMO LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 8668 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 87,70 - Data para pagamento:
29/07/2013-Valor total a pagarR$234,77 Descrição dós valores: Valor
do título: R$ 87,70 - Juros: R$ 0,32 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 73,80

Apontamento: 253911/2013 Sacado: ·FABIANE RIBEIRO Endereço:
RUA 21 DEABRIL 172 - SEMINARIO - CORUPA-SC - CEP 89278-000
Cedente: COOPERATIVA CRED EMPRESARIOS AlTOVALE DO RIO
NE Sacador. - Espécie: CT - N° TItulo: 1048 - Motivo: falta de paga
mentoValor. R$ 685,88 - Data para pagamento: 29/07/2013-Valor to
tal a pagarR$836,78Descrição dos valores: Valor do título: R$ 685,88
- Juros: R$ 22,17 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,10
Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 253798/2013 Sacado: F1DEUS COM. DIST. BEBIDAS
LID Endereço:'RUA MAXWILHEIM,604 - VILA BAEPEND - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89256-030 Cedente: SCH1EWE COMERCIO
S LIDA EPP Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 2218 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$I66,OO - Data para pagamento: 29/07/2013-
Valor total a pagarR$242,12Descrição dos valores: Valordo título: R$
166,00 - Juros: R$ 0,33 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:RU5,94

Apontamento: 253810/2013 Sacado: GUlRE COMERCIO DE MO
TOS lIDA Endereço: RUA JOSE TIlEODORO RIBEIRO 658 - ILHA
DA FIGUEIR - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-120 Cedente:
SUPRIDATIATE!.lJ'DA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 3589 -

Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 706,34 - Data para pagamento:
29/07/2013-Valortotal apagarR$764,82Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 706,34 - Juros:R$1,88Emolumentos: R$12,25 - Pública
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

.

Apontamento: 253909/2013 Sacado: INGRID DASILVA DE LlZ En
dereço: ESTRADA FRANOSCO GRETTER, S/N - RlBElRAO CAVAW
- Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89265-215 Cedente: COOPERATIVACRED
EMPRESARIOSAlTOVALE DO RIO NE Sacador. - Espécie: CT - N"
TItulo: 274 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$I.630,5O - Datapara
pagamento: 29/07/2013-Valor total apagarR$1.880,89Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.630,50 - Juros: R$151,63 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên-
cia:R$38,91

.

Apontamento: 253641/2013 Sacado: JAQUEuNE SILVEIRA Endere
ço: RUAMARTIM I<OCHEllA 100 - Jaraguá do SuI-SC - CEP 89258-
800 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador. - Espécie: CBI - N°
Título: 251020289 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.275,20
- Data para pagamento: 29/07/2013- Valor total a pagar R$2.969,89
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.275,20 - Juros: R$ 618.09
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 253649/2013 Sacado: JAURIDEWITT Endereço: RUA
ALBERTO MAICGI 40 - TIFA MARTINS - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89250-000 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador. - Espécie:
CBI - N° TItulo: 251026081 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
7.343,48 - Data para pagamento: 29/07/2013- Valor total a pagar
R$9.136,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.343,48 - Ju
ros: R$I.713,47 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 253901/2013 Sacado: lN MAQUlNAS E MANUTEN
CAO LIDA-ME Endereço: RUA PAUW EGGERT 367 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89257-770 Cedente: BERMO VAl.VUlAS E EQUIPA
MENTOS INDUSIRIAIS LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo:
53198/1lA - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.013,46 - Data
para pagamento: 29/07/2013- Valor total a pagar R$1.101,71 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 1.013,46 - Juros: R$ 2,36 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 253902/2013 Sacado: lN MAQUlNAS E MANUTEN
CAO LIDA-ME Endereço: RUA PAUW EGGERT 367 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89257-770 Cedente: BERMO VALVUlAS E EQUIPA
MENTOS lNDUSIRIAIS LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo:
12387/6lA - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 306,33 - Data para
pagamento: 29/07/2013- Valor total a pagar R$392,93 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 306,33 - Juros: R$ 0,71 Emolumentos:R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$26,04

Apontamento: 253829/2013 Sacado: KDG EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA Endereço: EXP.CABO HARRYHALDlICH, 865 - CEN
TRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89251-380 Cedente: JARAGUA
TURISMO LIDA Sacador. - Espécie:DMI - N"TItulo: 0010164506-
Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.815,96 - Data para pagamen
to: 29/07/2013-Valor total a pagarR$2.89O,35 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.815,96 - Juros: R$ 3,75 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 253658/2013 Sacado: IARINOX COMERCIO DE
PRESENTES LIDA Endereço: RUAANGEW SCHIOCHET 321 SLOI
- CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP Cedente: TRAMONTINA SUL
S/A Sacador. - Espécie:DMI - N'Titulo: 00218961-2 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 1.172,98 - Data para pagamento: 29/07/2013-
Valor total a pagarR$1.246,35 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.172,98 - Juros: R$ 2,73 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução.Rs 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 253734/2013 Sacado: IARINOX COMERCIO DE
PRESENTES LIDA Endereço: RUAANGEW SCHIOCHEl321 SLOI
- CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Cedente: TRAMONTrNA SUL
S/A Sacador. - Espécie: DMI - N°TItulo: 0218961-3 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 1.172,99 - Data para pagamento: 29/07/2013-
Valor total a pagar R$1.246,36 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.172,99 - Juros: R$ 2,73 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edi
tai: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 253644/2013 Sacado:WIZ FERNANDOVARELA En

dereço: RUA JOSE NARWCH 1929 IT 224 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89253-790 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador. - Espécie:
CBI - N" TItulo: 251011626 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
1.682,97 - Data para pagamento' 29/07/2013- Valor total a pagar
R$2.300, 12 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.682,97 - Juros:
R$ 539,67 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital; R$23,10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 253648/2013 Sacado: MCVCOME INSTEI.ETR LIDA
Endereço: RUA ERICHMIELKE 80 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-
350 Cedente: GL El.ETRO -El.ETRONICO LIDA Sacador. - Espécie:
DMI - N" TItulo: 0174263-01- Motivo: falta de pagamento Valor. R$
1.522,71 - Data para pagamento: 29/07/2013- Valor total li pagar
R$1.596,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.522,71- Juros:
R$ 3,55 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 253571/2013 Sacado: OSNllDOANTONIO DA SIIYA
JUNIOR Endereço: RUAEMII1AHORNEURG 95 - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89255-520 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI Sacador. - Es
pécie: CBl - N° TItulo: 251025444 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 2.655,60 - Data para pagamento: 29/07/2013- Valor total a pagar
R$3.371,97Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.655,60 - Juros:
R$ 633,80 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$24,50 - Diligência: R$22,72

Apontamento: 253908/2013 Sacado: PAUW RIBEIRO DOS SANTOS
Endereço: RUADOMINGOSANACLEfOGARCIA92-TRESRIOSDO
NORTE - Jaraguá do SuI-SC - CEP 89268-990 Cedente: COOPERATl
VACREDEMPRESARIOSAlTOVALEDORIONE Sacador.- Espécie:
CT - N'Titulo: 1058 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.636,70
- Data para pagamento: 29/07/2013- Valor total a pagar R$1.876,62
Descrição dos valores: Valor do título: R$1.636,70 - Juros: R$ 152,21
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 27,86

Apontamento: 253865/2013 Sacado: R SILVA EQUlAPAMEN1üS P/
PISC Endereço: RUAGERMANO MARQUARDT 299 - JARAGUÁDO
SUL-SC - CEP 8925&-200 Cedente: NBC BANI< BRASIL SA - BCO.
MUlllPW Sacador. ROTA INDUSfRlA LIDA Espécie; DMI - N"
TItulo: G80161/1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 9.250,05 -

Data para pagamento: 29/07/2013- Valor total a pagar R$9.349,1I
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.250,05 - Juros: R$ 21,58
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 253861/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMEN1üS
PARAPISCINASME Endereço: RUAGERMANOMARQUARDT 299-
VILAlAIAU - JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89256-200Cedente:UNI
PRIME NORlE DO PARANA Sacador. ROTA INDUSIRIA LIDAEs
pécie: DMI - N° TItulo: GaÓ060/1 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$10.028,12 - Data para pagamento: 29/07/2013-Valor total apagar
R$1O.128,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 10.028,12 -

. Juros: R$ 23,39 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 253864/2013 Sacado: RSILVAEQUIPAMENTOSPARA
PISCINAS ME Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - VILA
lAIAU - )ARAGUÁ DO SUL-SC - CEP 8925&-200 Cedente: NBC
BANI< BRASIL SA - BCO.MUÍllPW Sacador. ROTA INDUSfRlA
LIDAEspécie:DMI - N'Tírulo: G8OO97/2 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 9.371,87 - Data para pagamento: 29/07/2013- Valor total
apagarR$9.471,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.371,87
- Juros:R$ 21,86 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 253866/2013 Sacado:R SILVAEQUIPAMENTOS PARA
PISCINASME Endereço:-RUAGERMANOMARQUARDT 299 - VILA
lAIAU - )ARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-200Cedente:ATIANTA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE!1D Sacador. ROTA INDUS
TRIA=AEspécie:DMI - N" 1ítulo: G80094/2 - Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$ 9.000,73 - Data para pagamento: 29/07/2013- Va
lar total a pagarR$9.096,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$
9.000,73 - Juros: R$18,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital
R$23,10 Condução: R$ 24,50- Diligência:R$17,63

Apontamento: 253644/2013 Sacado: R SILVA EQUlAPAMENTOS P/
PISC Endereço: -RUA GERMANO MARQUARDT, N. 299 - VILA lA
!AU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89256-200 Cedente: BANCO FI
BRAS/A Sacador. ROTA INDUSfRlA LIDAEspécie: DMI - N'Titulo:
Ga0082/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 9.000,04 - Data para
pagamento: 29/07/2013-Valor totala pagarR$9.09S,52Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 9.000,04 - Juros: R$ 18,00 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$17j63

Apontamento: 253862/2013 Sacado: R. SILVA EQUlAPAMENlOS P/
PISC Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - JARAGUÁ DO
SUL-Se - CEP: 89256-200 Cedente: NBC BANI< BRASIL SA - BCO.
MUlllPW Sacador. RQIA INDUSTRIA LIDA Espécie: DMI - N°
TItulo: Ga0098/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 9.962,08 -

Data para pagamento: 29/07/2013- Valor total a pagar R$IO.062,80
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.962,08 - Juros: R$ 23,24

Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 254026/2013 Sacado: R. SILVA EQUlAPAMENTOS P/
PISC Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT, N. 299 - JARAG\)A
DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO INDUSIRlAL E CO
MEROAL. S/A Sacador. ROTA INDUSIRIA LIDA Espécie: DMI - N"
TItulo: G80165/1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 8.803,05 -

Data para pagamento: 29/07/2013- Valor total a pagar R$8.906,93
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.803,05 - Juros: R$ 26,40
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

.

Apontamento: 253618/2013 Sacado: R.DA SILVA EQUIPAMENTOS
ME Endereço: RUA FRANCISCO PlERMANN 170 - VILA LENZI - Ia
ragyá.dq SuI-SC - CEP: 89252-500 Cedente: GET GWBAI. ENERGY
ANO TEI.ECOMMUNICATlON LIDA Sacador. - Espécie:DMI - W
TItulo: G79975/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$,11.251,58 -

Data para pagamento: 29/07/2013- Valor total a pagar R$11.357,89
Descrição dos valores: Valor do título: R$II.251,58 - Juros: R$ 26,25
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

';;��;'-';;��;�-253624-;2Õ-13-s,;�d�:-RDASlLvÃ-EQüíPÃMOOãs
ME Endereço: RUA .FRANCISCO PlERMANN 170 - VILA LENZI -

Taraguá do SuI-SC - CEP: 89252-500 Cedente: HSBC BANI< BRASIL
S/A - BANCO MUlllPW Sacador. GET GWBAI. ENERGY ANO
TEl.ECOMMUNICATlON LIDA Espécie:DMI - N"TItulo: Ga0042/2
- Motivo: faltadepagamentoValor. R$ 8.004,59 - Datapara pagamen
to: 29/07/2013-Valortotal a pagar R$8.116,66 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 8.004,59 - Juros: R$ 32,01 Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamentá: 253836/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS
ME Endereço: RUA FRANCISCO PlERMANN 170 - VILA I.ENZl- Ja
raguá dó SuI-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA
Sacador. GET-GWBAL ENERGY ANO TEL LID Espécie: DMI - N°
TItulo: G80104/4 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 4.247,57 -

Data para pagamento: 29/07/2013- Valor total a pagar R$4.336,12
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.247,57 - juros, R$ 8,49
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21.

Apontamento: 253839/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS
ME Endereço: RUA FRANCISCO PlERMANN 170 - VlLAlENZI - Ia
raguá do SuI-5C - CEP 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVALSA
Sacador: GET-GWBAL ENERGY ANO TEL LID Espécie: DMf - W
TItulo: GaOl05/4 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 4.999,03 -

Data para pagamento 29/07/2013- Valor total a pagar R$5.089,08
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.999,03 - Juros: R$ 9,99
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 253863/2013 Sacado: RSILVA EQUIPAMENTOS P/
PISCINASME Endereço: RUAGERMANOMARQUARDT 299 - )ARA
GUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: ATlANTA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIRE!1D Sacador: ROTA INDUSfRlA LIDA
Espécie: DMI - N° TItulo: G80079/3 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 9.885,06 - Data para pagamento: 29/07/2013- Valor total a
pagarR$9.988,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.885,06
- Juros: R$ 26,36 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamehto: 253621/2013 Sacado: RAFAEI.A DE SOUZA RODRI
GUES Endereço: PEDRO GONZAGA 345 LJ 1 - Iaraguã do Sul-SC -

CEP 89259-320Cedente:MMRINDUSIRIA ECOMERCIODEPIAS
TICOS IT Sacador. - Espécie: DMI - N"TItulo: 032-03 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 410,76 , Data para pagamento: 29/07/2013-
Valor total a pagarR$492,47 Descrição dosvalores: Valordo título: R$
410,76 - Juros: R$16,15 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital
R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 253626/2013 Sacado: RESIDENOAL. CARWS DIAS
LIDA Endereço: RUAREINOlDO RAU - 60SL501A504- JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Cedente: PAPAIZ NORDESTE IND E
COM UDA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 011596301 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 114,42 - Data para pagamento:
29/07/2013-Valortotal apagar1l$185,28Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 114,42 - Juros: R$ 0,22 Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 253643/2013 Sacado: TEODOLlNDO ZANGHELINI
Endereço: RUA JOSE KRAUSE 411 - JARAGUA DO SUL - CEP: Ce
dente: BV FINANCEIRAS/A CF! Sacador. - Espécie: CBI - W 1ítulo:
131039822 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.802,99 - Data

para pagamento: 29/07/2013- Valor total apagar R$3.687,02 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 2.802,99 - Juros: R$ 818,47 Emo
lumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
-Diligência:R$5,71

.

Apontamento: 253796/2013 Sacado: TIflAGO SCHNAlDER TAVA
RES Endereço: DOMINGOSANAClElD GARCIA NUM 1280 - TRES
RIOS DO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89266-300 Cedente: CO
MERCIO ACOS JARAGUA LIDA EPP Sacador. - Espécie: DMI - N"
TItulo: 13944 - Motivo: falta de'pagamento Valor. R$ 110,25 - Data
para pagamento: 29/07/2013-Valor total a pagar R$21O,07 Descrição
dos valores: Valor do título: R$1I0,25 - Juros: R$ 0,25 Emolumentos:
llJi 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia: R$39,72

Apontamento: 253859/2013 Sacado: TIflAGO SCHNAIDER TAVA
RES Endereço: DOMINGOSANAClElD GARCIANUM 1280 - TRES
RIOS DO - )ARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89266-300 Cedente: HSBC
BANI< BRASIL S/A - BANCO MUIT1PW Sacador. COMERCIO DE
ACOS )ARAGUA LIDAEspécie:DMI - N'Título: 13877 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$375,06 - Data para pagamento: 29/07/2013-
Valor total apagarR$475,5ODescrição desvalores Valordo título: R$
375,06 - Juros: R$ 0,87Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 39,72

Apontamento: 253388/2013 Sacado: VAWIRWlS HOUER Ende
reço: RUA GOIAS, 176, VIlA LENZI - JARAGUA DO SUL-5C - CEP:
89252-310 Cedente: HYGIE SYSTEMS COML E DIST LIDA Sacador.
- Espécie:DMI-N"TItulo: 14631/-Motivo:faltadepagamentoValor.
R$ 122,00 - Data para pagamento: 29/07/2013- Valor total a pagar
R$202,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 122,00 - Juros: R$
0,61 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 253606/2013 Sacado: VERENICE HEMPKEMAIERDA
COSTA Endereço: RUAROBERTO JOSEJUNCKSWTE08- Jaraguádo
SuI-5C - CEP 89258-809 Cedente: INFRASUL -INFRAESIRUTURA E
EMPREENDIMENT Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 0234523001
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 338,81 - Data parapagarnento:
29/07/2013-Valor total a pagarR$417,32 Descrição dos valores: Valor
do título:R$338,81- Juros:R$1,91 Emolumentos:R$12,25 - Publicação
editalR$23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 253640/2013 Sacado:VILMA SANDRA TIRANTE En
dereço: RUA CEL PROCOPIO GOMES DE OUVElRA 1149 - Jaraguá
doSuI-SC- CEP 89251-275Cedente: BVFlNANCElRAS/ACF! Saca
dor. - Espécie: CBI - N'Tltulo: 251001361- Motivo: falta de pagamen
toValor.R$1.861,54 - Data parapagamento: 29/07/2013-Valor total a
pagarR$2.629,0I Descrição dos valores: Valor do título: R$1.861,54-
Juros: R$ 696,83 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povo", na data de 23/07/2013. Jaraguá do Sul
(SC), 23 dejulhode2013.

Ma:noelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 44
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ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/ 2a Vara Civel - Rua Guilherme Cristiano
Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul-SC -

E-mail: jaragua.civeI2@tjsc.jus.br
.

.

Juiz Substituto: Gustavo Bristot de Mello - Chefe de Cartório: Ana
Lucia Rozza.
EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS - Execução
PorOuantia Certa Contra Devedor Solvente nO 036.06.006189-3 - Exequente:
Polimix Concreto Lida. - Executado: Olga Galleo!ti Mello - Citando(a)(s): Olga
Galleo!ti Mello, brasileiro(a), Aposentado, CPF 272.920.248-07, Rua Prefeito
Waldemar grubba, 01, Baependi - CEP 89.256-000 - Jaraguá do Sul-SC.
Valor do Débito: R$ 2.133,79. Data do Cálculo: 04/09/2006. Por intermédio
do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto
ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste- Juizo de Direito, tramitam os

autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 3 (três) dias,
contados do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do

principal, acessórios, honorários advocaticios e despesas processuais. Não
ocorrendo o pagamento, proceder-se-á à penhora de bens do executado. O
executado poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15

(quinze) dias, a contar do término do prazo da citação. E, para que chegue
ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o
qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de
O dias na forma da lei. Jaraguá do Sul (SC), 02 de julho de 2013.

REPÚBUCAFEDERATlVADO BRASIL-FSL\OODESANTA CATARINA
Tabelionato do Município eComarcadeGuaramirim - ANAAUCEMARTINEUlPESSOA,Tabeliã

Designada
Rua28 deAgosto nO 1918, Telefone: 47-33721494 Horário deFuncionamento: 9h às 18h
. EDID\LDE INTIMAÇÃO

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

Protocolo: 46206 Sacado: CARROCARIAS RODAR LIDA CNPJ: 01.850.594/0001-92 Endereço: RUAPE
DRO PAUWSTREITSN, 89270-000,GuaramirimCedente: FRONTAl.PECAS E SERVIOOSPARACAMI
NHOES CNPJ: 07.324.328/0001-02 Número do Titulo: 1194/02 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER SA Data Vencimento: 05/07/2013 Valor. 2.100,00
liquidação após a intimação:R$12,25, Condução> R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital,R$ 22,25

Protocolo: 46142 Sacado: LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS CPF: 006.448581-17 Endere
ço: Estrada Ba:na:nal do Sul n° 335, Ba:oa:nal do Sul, 89270-000, Guaramirim Cedente: LUIZANTONIO
MORA CPF: 390.078.639-91 Número do Título: 002 Espécie: Nota PromissóriaApresenta:ote: WIZ
ANTONIO MORADataVencimento: 07/07/2013 Valor: 950,00 Liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,.Edital R$ 22,25

Protocolo: 46217 Sacado: MAICON ROCHA ME CNPJ: 14.791.135/0001-27 Endereço: RUA CAR
WS CASTRO, 76, 89270-000, Guaramirim Cedente: DEITA CABI.E TE!. INF REP LIDA CNPJ:
00.111.511/0001-80 Número doTitulo: 00052958/B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indica
çãoApresentante: ITAU UNIBANCO SADataVencimento: 13/07/2013 Valor: 470,80 Líquidação após a
intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 19 de julho de 2013.

ANb-AUCEMARIlNEUlPESSOA, TabeliãDesignada

o Conselho Regional de Medicina do Estado
de Santa Catarina Instituição fiscalizadora da
profissão de Médico, no uso das atribuições
que lhe confere o Art .. 15, letra "d", da Lei
nO 3.268, de 30 de setembro de 1957, e

tendo em vista o disposto na letra "c", do
Art. 22, do mesmo Diploma Legal, conforme
decisão do Conselho Federal de Medicina,
transitado em julgado que, por unanimidade
de votos, conheceu e deu provimento
parcial ao recurso interposto pelo apelante,
referente ao Processo Ético-Profissional nO
058/06, abrandando a decisão do Conselho
de origem, aplica-lhe a pena de:
"CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO
OFICIAL" ao Médico JOSOÉ FORTKAMP
JUNIOR - CRM/SC 3761, por não ter
valorizado as queixas da paciente, não
adotando as medidas preconizadas em

sua especialidade, tendo como resultado
de sua omissão uma lesão corporal grave,
condenando-a a uma deficiência física e

funcional irreparável, cometendo assim,
infração aos Artigos 29 e 57 do Código de
Ética Médica - Resolução CFM nO 1.246/88,
correlacionados aos Artigos 1 ° .

e 32 do
atual Código de Ética Médica - Resolução
CFM nO 1.931/09.

Vicente Pacheco Oliveira
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Crédito
A busca das empresas por crédito recuou

4,7% no primeiro semestre de 2013, compara
tivamente ao mesmo período do ano passado,
conforme apurou o Indicador Serasa Experian
de Demanda das Empresas por Crédito. Foi o
segundo menor desempenho para um primei
ro semestre de toda a série histórica do indica
dor, iniciada em 2007, tendo sido somente su
perior a queda de 6,7% na procura empresarial
por crédito verificada no primeiro semestre
de 2009, por conta do ambiente recessivo da
economia brasileira naquela época. De acor

do com os economistas da Serasa Experian, a
inflação elevada, as incertezas quanto à recu
peração da atividade econômica doméstica e o

processo de elevação das taxas de juros afeta
ram a demanda das empresas por crédito ao

longo dos primeiros seis meses; de- 2013 .

.-

é�:.

Análise por porte
o recuo-da demanda das empresas por cré

dito, neste primeiro semestre de 2013, concen
trou-se nas micro e pequenas empresas..que
exibiram variação de -6,8% frente ao mesmo

período do ano passado. Por outro lado, a de
manda por crédito das médias empresas exibiu
avanço de 6,3% no acumulado de janeiro a ju
nho de 2013 e, nas grandes empresas, a expan
são da procura por crédito até junho deste ano

totalizou 18,6% frente ao período de janeiro a

junho de 2012. Perante o ambiente externo ain
da debilitado e dado o estreitamento do merca
do de capitais, as médias e grandes empresas
tenderam a: buscar financiamento junto à rede
bancária doméstica, aumentando suas buscas
por crédito neste primeiro semestre de 2013.

Talentos
o XVIII Encontro de Talentos Humanos

acontece no dia 8 de agosto, com a-palestra "O
DNA das Empresas Inovadoras". Ela será mi
nistrada pelo especialista Rogério Chér. A ação
acontece no Grande Teatro da Scar.

Curso
Com ênfase em fluxo de caixa, a Apevi

promove no próximo dia 14 de agosto uma

qualificação em estratégia de tesouraria..

Confiança
o Índice de Confiança doEmpresário Industrial=-Ievanta

do pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresenta
um quadro bem preocupante. Nesse mês houve uma queda de
4,9 pontos na comparação com junho.

Lourival Karsten

Vitrine de negócios
A Associação das Micro e Peque
.1"\.nas Empresas e do Empreende
dor Individual do Vale do Itapocu
(Apevi) realiza no dia 13 de agosto
daVitrine de Negócios. O evento ini
cia às 19h, no Salão de Eventos do
Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul (Cejas). Será concedido a cada

empresário participante um mi
nuto para apresentar um produto
ou serviço que deseja vender para
as empresas âncoras - Comércio e

Indústria - Breithaupt e Grameyer
Equipamentos Elétricos. Informa
ções e inscrições através do telefone
47-3275-7028. Adesões limitadas.

-Acrílico
o Grupo Santa Clara é formado pela Acrílicos Santa Clara, a Stilo

Clean (luminárias em acrílico), e a Bold, distribuidora de chapas de acrílico
policarbonato e PETG. Seu veículo fabricado em acrílico continua fazendo
muito sucesso na divulgação desses produtos e da empresa jaraguaense.

Atendimento telefônico
Preparar ereciclar os participantes para exercer as atividades de atendi

mento profissional ao telefone. A partir de uma abordagem prática durante
o treinamento, serão discutidos os erros que-se cometem e as técnicas-que
ajudam a otimizar a comunicação e o relacionamento da empresa com os

clientes. São objetivos da qualificação 'promovida pela Apevi de 12 a 15 de
agosto no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

GILMAR DE OLIVEIRA
Psicólogo

TERÇA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2013

íNDICE PERíODO
SElIC .8,5% 10.JULHO.2013
TR 0,000% 22.JULHO.2013
CUB 1.289,50 JULHO.2013
BOVESPA +2,08% 22.JULHO.2013
NASOAO +0,36% 22.JULHO.2013

AÇÕES PETR4 16,30 +2,64%
VALE5 28,45 +1,86%
BVMF3 12,40 +0,81%

POUPANÇA 0,5000 23.JULHO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT -0,47% US$109,880
OURO -0,03% US$ 1336,260

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2329 2,2336 -0,31%
DÓLAR TUR. 2,1600 2,3000 +0,44%
EURO 2,9380 2,9395 -0,43%
LIBRA 3,4221 3,3526 -0,16%

Ajuste fiscal
o presidente do Banco Central,

Alexandre Tombini, afirmou que o

governo precisa definir claramente o

ajuste fiscal e detalhá-lo para a socie
dade. Interessante essa declaração,
pois, até agora, o-governo não deu
sinais de que está propenso a realizar
uma medida que poderá ter um im

pacto significativo em curto prazo.

Volta aos estudos
Indústrias do Vale do Itajaí re

ceberão entre os dias 22 e 24 de
julho a visita de educadores do
Sesi para sensibilizar os trabalha
dores a retomar os estudos. São 75

_

colaboradores que atuarão exclu
sivamente dentro das indústrias.
A iniciativa visa melhorar os índi

,Ct;S de escolaridade na região, que
apontam que 56 mil industriários
não possuem a formação básica.

Educação
profissional_
o Senai inaugurou na -6itima

sexta-feira mais duas unidadesmó
veis de educação profissional.' Elas
estão focadas em automação indus
trial e usinagem a CNC (Comandos
Numéricos Computadorizados).
Instaladas em carretas semirrebo
ques com dois eixos, as unidades
percorrerão o Estado para oferecer
cursos em cidades onde não existam
laboratórios do Senai nessas áreas.

Tv por assinatura
Pesquisa da consultoria CVASolutions revelá que os brasileiros

(gastam em média R$ 141 por mês com a programação de TV por
assinatura. Trata-sede ummercado cada vezmais significativo.
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� 'êàd,.enZa, eegante, potente
wà'ácil de comprar.
A "

-Jaraguá do Sul: 473275-0808 Av.PrefeitoWaldemarGrubba,1346-Baependi
Power Impo'rts

Slumen.au • Sal. Camboriú • jaraguá do Sul
joinville • Florianópolis. São José

.

Quantidade de 5 unidades para cada, modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 31/07/13 para o Kia Cadenza Z555. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Frete não induso no vaiare de RS 2.500,00
para o Kia Cadenza. Fotos ilustrativas. .
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Deslizamento causa
interdição de casas
ALERTA Duas
famílias foram

retiradas, na
localidade de Vila

Machado, no bairro
Nereu Ramos

Bárbara Elice

Duas famílias tiveram de
deixar suas casas por

-

causa dos riscos de desliza
mentos ocasionados pelas
chuvas em Jaraguá do Sul.
A queda de um barranco de
uma moradia, na localidade
de Vila Machado, no bairro
Nereu Ramos quase atingiu
a residência vizinha.

O latido insistente do
cachorro chamou a aten

ção de Alecio Dionísio de
Camargo, de 47 anos. Era

. quase meia-noite de do
mingo quando ele decidiu
sair da cama para verifi-
.car a segurança da casa.

"Quando voltou, ele disse:
levanta para ver o que está
acontecendo. Ao abrir a ja
nela, não acreditava na ter
ra caída", afirmou a esposa
Lenice Fátima Mercadante,
de 37 anos. No local tam
bém moram duas crianças,
filhas do casal.

O deslizamento ocorreu

na lateral da casa, numa das
partes mais altas do morro.

A terra cedeu e atingiu a

casa vizinha, que não foi in
terditada, mas a família pre
cisou sair do local e teria ido

RISCOS Devido às chuvas, a Defesa Civil continua em estado de alerta moderado

para a casa de familiares.
O primeiro socorro veio

do Corpo de Bombeiros.
Durante a segunda-feira, a

família de Camargo recebeu
duas visitas da Defesa Civil
e foi comurticada sobre a

interdição da casa. "Estou
com as coisas arrumadas
para sair. Peguei cobertores

, e roupas, mas não sei o que
vamos fazer", disse Lenice.

Moradora do local há
um ano e meio, ela desco
nhece o histórico de risco
daquela área. Com-o desli
zamento, os sacos de con

tenção que sustentavam o

terreno ficaram evidentes.
- A equipe da Secretaria

de Desenvolvimento Social

Sequestro relâmpago
Vítima é deixada em Jaraguá

Um caminhoneiro, de
34 anos, foi vítima de se

questro relâmpago e foi
mantido refém depois de
sofrer um assalto, em um

posto de combustíveis. A

vítima, de 34 anos, foi en
contrada pela Polícia Mi
litar na Rua Manoel Fran
cisco da Costa, no Bairro
João Pessoa, por volta
das 20h30 de domingo. O
motorista contou que foi

visitou o local ontem à tar
de para reconhecer a situa
ção. As duas crianças foram
encaminhadas para a casa

da avó, no bairro Jaraguá
Esquerdo. O casal ainda
iria escolher entre ficar na
casa dos familiares ou no

abrigo provisório no Pavi
lhão de Eventos. Segundo
o diretor de Proteção Bási
ca da secretaria, Joel Luis
Corrêa, eles poderão ficar
abrigo até a Defesa Civil
avaliar o local novamente.

Monitoramento
Devido as chuvas, tam

bém foram registradas que
da de árvore no Boa VIsta
e deslizamentos menores

nos bairros Ilha da Figueira,
. Água Verde e Rau. "Acon
teceram pequenos danos,
não são questão de risco. O
que preocupa mais é a situ

ação das áreas de encosta e

estamos monitorando pela
quantidade de chuva", disse
o secretário da Defesa Civil,
Marcelo Prochnow.

Segundo a Defesa Civil
estima-se que 6.125 mora

dias e 25480 pessoas estão

expostas ao risco de movi
mentos de terra. A previsão
é-que a chuva continue até
amanhã, quando o dia deve

. ser ensolarado e a tempera
tura podevariarentre 14°C e

2°C. Desde sexta-feira, Jara
guá soma 95mm de chuva.

.

Assalto

Taxista e posto. foram alvos
abordado por três homens Dois assaltos foram re

armados quando estava gistradosno finalde semana,
estacionado às margens' em Jaraguá do Sul e Corupá,
da BR-101, em Piçarras, e nenhum .dos envolvidos
na noite de sábado. A car- foi preso até o momento.

reta, carregada de pneus, e Um taxista foi rendido por
cavalinho foram roubados. dois homens armados que
A vítima foi trazida para teriam pedido uma corrida
Jaraguá do Sul, onde foi li- da rodoviária até o Bairro
berada apenas na noite de Águas Claras, namadrugada
domingo. O trio teria fugi-

.

de sábado. A vítima, de 30
do em uma caminhonete anos, perdeu R$ 200 em di-
prata com carroceria. nheiro, dois celulares e chave.

do carro e ainda foi trancada
no porta-malas enquanto a

dupla fugia. Outro caso foi
registrado em um posto de
combustíveis da Rua Rober
to Seidel, no Bairro Seminá
rio, na noite de sexta-feira,
Dois homens entraram ar-

-,

mados e roubaram o dinhei- ."

ro que estava no caixa e com
um dos clientes, e ao saírem
efetuaram um disparo para .

o teto da loja.

Vítima Fatal
Bêbado atropela pedestre

Atropelada na manhã
de sábado, em Schroeder,
Maria SueliWittich Fausto,
de 58 anos, foi sepultada no
domingo, no CemitérioMu
nicipal de Indaial. Ela mo

rava há cerca de um mês no
Vale do Itapocu e foi atin
gida a 300 metros de casa,
na Rua Guilherme Bauer,
no Bairro Bracinho, por
volta das 11h. A vítima foi
socorrida pelos Bombeiros

. Voluntários e encaminhada
ao Hospital São José em es

tado grave, mas não resistiu
aos ferimentos. O condutor
do Clio, de 38 anos, disse
que não conseguiu evitar o

atropelamento, na estrada

de chão, pois teria tentado
desviar de outro veículo.

O motorista foi encami
nhado ao Presídio Regional
de Jaraguá do Sul depois
que o teste do bafômetro re
-sultou em 1,83 miligramas
de álcool. Ele confessou ter

bebido e achou que foi justa
a suaprisão em flagrante. De
acordo com o Delegado de .

Guaramirim, Daniel Dias, o
homem vai responder pelo
crime de embriaguez ao

volante e por homicídio no

trânsito, que tótalízam pena
de sete anos de detenção.

Assista ao vídeo com

entrevista do motorista no

www.ocponline.com.br

Serra de Corupá
Carreta tomba e deixa ferido

Um mar de grãos de
milho invadiu o pátio de
duas residências que ficam
às margens da BR-280,
na Serra que liga Corupá a

São Bento do Sul, às 15h45
de ontem. A carga, de 38
toneladas, estava em uma

earreta que vinha de Pa

panduva com destino ao

posto de São Francisco do
Sul e tombou na rodovia ao
passar pelo Km 93, trecho
conhecido como Britador.

O motorista, de 49
anos, foi socorrido pelos
Bombeiros Voluntários
de Corupá com suspeita
'de traumatismo craniano,
afundamento de crânio,
hemorragia externa e fra
tura no braço direito. A

. vitima foi encaminhada
ao Hospital São José de
Jaraguá do Sul em estado
grave, O veículo, com pla
cas deAraquari, será reco
lhido pela seguradora, que

também ·é responsável
pela retirada da carga. A
Polícia Rodoviária Fede
ral aponta a chuva e o ex

cesso de velocidade como

as causas do acidente.
Para omorador de uma

das casas atingidas, Geral
do Kizema, de 44 anos, a

invasão do pátio virou ro

tina. "Este foi o segundo só
hoje. No dia 12 teve outro

que destruiu metade da
minha propriedade e cau

sou um prejuízo de mais
de R$ 40 mil. Nós dormi
mos com medo, pensando

,

que um carro ou caminhão
vai invadir a casa a qual
quer momento", disse.
Estamanhã, um veículo de
passeio, também tombou
na frente da casa de Kize
ma. Os três ocupantes não
se feriram com gravidade.
Houve queda de barreira
no Km 101 da BR-280, que
está em meia pista.

EDUARDO MONTECINO

ft�VASÃO As 38 toneladas de milho se espalharam
1'10 acidente, causado por excesso de velocidade

./
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Definida a terceira
fase do Varzeano
CHAVE J Após a finalização da Chave J, na tarde de sábado,Tecnopan/ABFI
Belmec e Vila Lalau se juntam às seis equipes classificadas na semana anterior

Lucas Pavin

Sob o 'dilúvio' que caiu
em Jaraguá do Sul na

tarde do último sábado, o
31° Campeonato Varzeano
de Futebol conheceu seus

dois últimos classificados
à terceira fase da competi
ção. As vagas foram defini
das no grupo J, onde Vila
Lalau e Tecnopan/ABF/
Belmec com cinco pontos
cada, levaram a melhor e

avançaram. A chave teve

que ser decidida nos crité
rios de desempate, já que
o invicto Galácticos termi
nou esta fase com a mes-

ma pontuação.
Precisando apenas de

uma vitória'simples sobre o
já eliminado GT Society, o
Vila Lalaunão se resguardou
e aplicou uma sonora golea
da. Depois de um primeiro
tempo equilibrado, vencido
com um resultado parcial de
1 a o (gol de penalti), garan
tiu a classificação ao golear
por 7 a 1, jogando em casa.

Enquanto isso, no Es
tádio Guilherme Tribess,
Tecnopan/ABF/Belmec e

Galácticos ficaram no 1 a L

Com isto, a .Tecnopan ga
rantiu vaga na terceira fase

e, de quebra, ficou com a

primeira colocação.
Se na Vila Lalau o gra

mado não prejudicou no

andamento da partida, o

mesmo não pode ser dito
do Guilherme Tríbess. Com
o gramado encharcado, os

dirigentes dos clubes chega
ram até a cogitar o adiamen
to da partida no intervalo.

Os gols do confronto fo
ram anotados na segunda
etapa. Aos 14', após cobran
ça de falta, Almir recebeu
na área e abriu o marcador

para o Galácticos. O tento

da classificação da Tecno

pan foi anotado logo na se

quência. Aos 22', após bola

alçada na área, Cabaiías
foi oportunista e cabeceou

empatando e dando núme
ros finais a partida. "Nesse
campo é complicado de

jogar, mas perder faz parte
do jogo. Eles levaram sorte,
fizeram o gol e temos que
dar os parabéns", comen
tou Santiago, do Galácti

cos, ao final da partida.
. Com o término da se

gunda fase, o Campeonato
Varzeano de Jaraguá do Sul

chegou à marca de 282 gols
em 88 jogos. O artilheiro do
certame é Adilson da Silva
Correia, do Bazar do Rau,
comnove gols anotados.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Continuidade.

Grupos da terceira fase formados

MOLHADO Forte chuva prejudicou
o andamente da partida entre

Tecnopan e Galácticos, no São Luís

Com a definição dos úl
timos classificados, o Varze
ano jaraguaense conheceu
a formação das chaves da
terceira fase, que é dividida
em dois grupos de quatro
equipes cada, onde se clas
sificam os dois melhores

para a semifinal. Na Chave
M estão DRM Comercial/
Fibra & Fios (10 do Grupo
I na segunda fase), Atlético
Estrada Nova (10 do Gru

po K), Santo Antônio/MC
Construtora (20 do Grupo
L) eVila Lalau (2° do Grupo

J). Já a_Chave N é formada

por Kiferro EC (10 do Grupo
L), PontePreta/Barra (20 do
Grupo I),. ZEC (2° do Grupo
K) eTecnopan/ABF/Belmec
(10 do Grupo 3). A primeira
rodada da fase acontece no

próximo sábado, dia 27.
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

NA DISPUTA Jogando em casa, a Vila Lalau (verde)
goleou o GT Society e avançou para a terceira fase

CAMPEONATO VARZEANO
Chave I

Chave J

o 3 o 14 i -13 0%
i :

Chave K

3 5 [-2; 11%

Chave L

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

ÚlUmos Jogos (20/7)
campo da Vila Lalau:
• Vila Lalau 7x1 GT Society - Chave J

Estádio Gullhenne Trlbess:
• Tecnopan 1x1 Galácticos - Chave J

Próximos Jogos (27/7)
campo da Arsepum:
• 13h30 - Tecnopan x ZEC - Chave N
• 15h30 - Vila !.alau x A�ético Estrada Nova (AINEC) - Chave M

campo do Santo Antônio:
.

• 13h30 - Ponte Preta/Barra x Kiferro - Chave N
• 15h30 - DRM Comercial/Fibra & Fios x Santo Antônio/MC Construtora - Chave M
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

CORAGEIIi Participantes deram exemplo de motivação ao encararem o frio e a chuva

Duatlo reúne
36 atletas no

<'

Parque Malwre
R.ESISTÊNCIA Prova consistia em 4 km de corrida e 1 km de

remadas, podendo ser disputada de forma individual ou em trios

Lucas Pavin

A pesar da: chuva e prin-
1"\.cipalmente do frio, o

30 Duatlo de Járaguá do
Sul, realizado na manhã
deste domingo (21), no

Parque Malwee, foi um

sucesso. A competição
contou com 36 atletas,
envolvendo tanto homens
quanto mulheres, que dis
putaram a prova de atle
tismo e canoagem de for
ma individual ou em trios.

Os competidores foram
divididos nas categorias
'Comunidade' e 'Industriá
rio', esta válida pelos Jogos
do SESI, tendo que percor
rer 4km correndo, o equiva
lente a duas voltas ao redor
da lagoa principal do par
que, e 1 km remando, sendo

premiados os três primeiros 'Masculino', em 21:29.
colocados de cada categoria. Além da premiação aos

No 'Individual' mas- melhores colocados, ,todos
culino, Claudio dos San- os participantes receberam
tos levou a melhor, com o um kit alusivo ao evento

tempo de 23:19: No 'Indi- promovido pela Fundação
vidual' feminino, a vence- Municipal de Esportes e

dora foi Alicia dos Santos,· Turismo, que contou com

em 32:44. O trio Adilson, apoio do SESI, Clube de Ca
Paulo e Vendelino foram noagem Kentucky, Unimed .

os melhores no 'Misto', e da Faculdade Jangada.
em 25:31. Já o trio Adil- "As equipes mostra

san, Francislei e Claudio ram bastante vontade em

venceu no'Masculino', em competir. Em. nenhum
21:07. momento pensaram em

Pelos'Industriários',Jo- desistir por causa da chu
nathan 'Pequeno' Reinke, va ou frio e o povo queria
da Malwee, foi o vencedor mesmo correr e remar.

no 'Individual' masculino, Foi uma manhã bem
em 26:00. O trio Renata, aproveitada e um evento
Marcos e Eurico faturou o muito bonito, apesar do
'Misto', em 22:57. Já o trio tempo", disse a sub-coor
Marcos, Eurico e Alexan- , denadora de.Eventos da
dre, daWEG, venceram no FME, Maria da Costa ..

Liga Futsal

Equipe se

complica
No segundo confronto

na segunda fase da Liga
Nacional, a ADJ (CSMj
Pré-Fabricar jMannesj
FME) não repetiu as boas
atuações recentes e per
deu para a Assoeva por
4 a 3, na noite de sábado
(20), na Arena Jaraguá.
Com o triunfo, o Assoeva
assumiu a liderança do
grupo C, com seis pontos.
Já a ADJ permanece na

terceira colocação, com

um ponto somado e ligou
o sinal de alerta para a se

quência do campeonato.
Na Liga Futsal, o próximo
desafio jaraguaense será
contra o Concórdia, dia
12, fora de casa.

Futsa! Sub-20

Vitória na
TaçaBrasil

A Associação Des

portiva Jaraguá (ADJ)
estreou com vitória na

31a Taça Brasil de Futsal
Sub-20 Masculino.. Jo
gando em Carlos Barbosa
no domingo (21), a equi
pe comandada por Au

gustinho Ferrari venceu
o Rincão, do Rio Grande
do Sul, por 4 a 3, com

gols de Taynan (2X), Gui
lherme e Assis. O time

jaraguaense volta à qua
dra hoje, quando enfren
ta o Goiás Esporte Clube,
pela segunda rodada.

Breakers

Novo reforço
anunciado

Visando o titulo do
Torneio Touchdown, um

Campeonato Brasileiro de
futebol americano, o Jara
guá Breakers (AvelljMa
dalena) segue se reforçan
do. Indicado pelo 'head
coach' Dennis Prants, o

wide receiver Paollo Cou

to,' mais conhecido como

Grilo, é o novo contratado
dos 'Quebradores'. O jo
gador que veio do Cuiabá
Arsenal chega amanhã em
Jaraguá do Sul e já treina
com o grupo na quinta.

Justino Pereira da Luz
Diretor Presidente do ISSEM

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVI
DORES MUNICIPAIS

JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 09/2013
O ISSEM de Jaraguá do Sul - SC comunica que se en

contra instaurada a licitação abaixo especificada:
- Processo na 09/2013 - Edital de Credenciamento
- Objeto: CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS PARA O
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS
AO TRATAMENTO DOS BENE:FICIÁRIOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE - FMASA DO
ISSEM
RETIRADA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O edital es
tará disponível na Internet no endereço WWw.issem.com.
br sem qualquer custo. Informações, dúvidas e esclare
cimentos poderão ser solicitados através do e-mail com
pras@issem.com.br, ou por escrito através do na sede do
ISSEM, na Rua Walter Marquardt, n° 623 - sala 05 - Bair
ro Vila Nova, Jaraguá do Sul - SC.

• ESTADO DE SANTA CATARINA

� MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" 58/2013. SECRETARIA DE EDUCA
çÃO. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL OBJETO: Contratação de pes
soa jurídica para prestação de serviços de engenharia para ampliação
(área 462, 14m2) e reforma (área 2.801 ,96m2) na E.M.E.F Luiz Gonzaga
Ayroso, situada na Rua Bertha Weege, N° 4725 no bairro Jaraguá 84
em Jaraguá do Sul SC, com fornecimento de materiais e mão de obra,
em conformidade com o Projeto, Memoríal Descritivo, Planilha Orça
mentáría/Quantítatíva e Minuta de Contrato que são partes íntegrantes
deste edital. REGIMENtO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações
posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até
as 13:30 horas do día 13 de agosto de 2013, no Setor de Protocolo des
ta Prefeitura Municipal, síto 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 dísponível
na Internet no endereço www.jaraguadosuLsc.gov.br sem qualquer cus
to. Os Anexos do Edítal (Projeto, Memoríal e Planilha orçamentária), de
verão ser retirados na Gerência de Lícitações 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, medíante apresentação do recibo
de pagamento de taxa de R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento
dos Anexos do Edital, deverá ser retirado no Setor de Protocolo desta
Prefeítura Municipal, no endereço acíma no horário das 8:00 a 16:00 hs,
VALOR MÁXIMO PARAACONTRATAÇÃO: R$ 568.240,51 (quinhentos
e sessenta e oito mil duzentos e quarenta reais e cinqüenta e um cen

tavos). Jaraguá do Sul (SC), 12 de julho de 2013.

Dieter Janssen

Prefeito Municipal
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Oportunidade Única
Vendemos Consórcios Imobiliários contemplados

IBRADESCO [I 32.400,0� Entr. + 118 289,00

BRADESCO I 32.44101' Entr. + 128 267.93
TAU I 43.313,01 Entr. + 175 330,00

,

BRADESCO I .45.120,01, Entr. + 87 228,00i
rlSBC 52.300,0� Entr. + 74 310,00

I

TAU , 54.000,0� Entr. + 173 395,00
�

TAÚ 70.000 O� Entr. + 171 46300

TAU 1- 82.000 OI Entr. + 177 53100

I TAU
I 172.00000 Entr. +, 181 1.18600

IEMBRACON
.

I 205.883 O� Entr. + ' 167 1.411 00,

lpORTO SEGURai 277.700 O� Entr. + 156 1.80400

TAU I 428.'�60 o Entr. + 161 3.10400

Também Compramos seu Consórcio

tigue agora

(47) 8453-0201/ (48) 9993�1200
E-mail: contato@bancredi.com

TemGsOldmsvalores para consulta_!
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Barça p_erto de
anunciar seu

novo comando
ARGENTINOS Geraldo 'Tata' Martino, ex-Newell's, deve
assumir o clube catalão Juntamente com sua comissão técnica

Agência Avante! terá a companhia de seus
fiéis escudeiros, o auxiliar

Jorge Pautasso e o prepara
dor físico Elvio Paolorroso,
que já havia praticamente
confirmado a chegada de
"Tata" ao Barça.

Martino, que vem de
bons trabalhos por Líber
tad (PAR), Cerro Portefío

(PAR) e Newell's, além da

Seleção Paraguaia, chega
para substituir Tito Vila
nova. O espanhol teve uma
recaída em seu tratamento

contra o câncer e preci
sou abandonar o emprego

para cuidar de sua saúde.

Há cerca de um mês, o
técnico argentino negociou
para assumir o Santos, logo
após a demissão de Muricy
Ramalho" mas a equipe
da Vila Belmiro optou por
manter o interino Claudi
nei Oliveira no cargo.

Nesta temporada, "Tata"
Martino sagrou-se campeão
argentino com o Newell's,
clube do qual é ídolo tanto

como jogador, quanto como
técnico. Ele também levou
a equipe de Rosário até as

semifinais da Libertadores,
sendo eliminado nos pênal
tis peloAtlético-MG.

Segundo os principais
veículos da mídia es

portiva espanhol, como

Marca, As, Mundo Depor
tivo e Sport, .0 argentino
Gerardo "Tata" Martino
será é o novo técnico do
Barcelona. O ex-coman

dante do Newell's Old Boys
chega hoje à Espanha para
assinar o contrato, mas

não comandará a equipe
azul-grená no amistoso de
amanhã, contra o Bayern.
deMunique, na Alemanha.

No novo trabalho, ele

EXPERIENTE Tata Martino vem de boas campanhas no Newell's, Cerro e Paraguai

(47) 3173-6910
Rua Jorge'CzemiewiQ. 907 - Q.emiewia I� do $ti!I- se

Atlético-MG

Bernard
Prestes a decidir a li

bertadores, oAtlético-MG
já deve procurar outro jo
gador para substituir um
dos' grandes destaques
da equipe na competi
ção. Nesta segunda-feira,
o jornal francês L'Équipe
noticiou que o meia-ata
cante Bernard viaja após
a decisão contra o Olím

pia para Londres, onde,
assinará contrato de cin
co anos com o Arsenal.

Tênis

Fase ruim
O Brasil não possui

mais tenistas entre os

cem melhores do mun

do. Nesta segunda-feira,
a Associação dos Tenis
tas Profissionais (ATP)
divulgou a nova classifi

cação da entidade e con

firmou a grande queda
do brasileiro Thomaz
Bellucci. O atleta pau
lista caiu 43 posições e

agora é apenas o 1130 da

qualificação.

São Paulo

Clima quente
Depois da confusão re

gistrada neste domingo,
na sede do clube do São

Paulo, quando simpati
zantes do presidente Ju
venal Juvêncio brigaram
com associados que ma

nifestaram apoio a Marco

Aurélio Cunha - possível
, candidato da oposição -, a

torcida organizada Inde

pendente, cujos integran
tes foram acusados de

agredir os oposicionistas,
.declarou que não aceita
Marco Aurélio no coman

do do Tricolor.

Internacional

Damião deve ser negociado
Se o Napoli não ofereceu

o valor esperado pelo In

ternacional para contratar

Leandro Damião, o Zenit

alcançará esse objetivo. O
clube russo irá propor ao

Internacional 25 milhões
de euros (R$ 73.4 milhões)
pelo camisa 9 colorado, que
voltou a atuar no último do

mingo após se recuperar de
lesão na coxa direita.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

2° Coritiba (-1) 16 8 4 4 o 11 7 4 67

3° Cruzeiro (+1) 15 8 4 '3 1 18 7 1163
4° Intemacional (+1) 15 8 4 3 1 17 12 5 63

5° Vitória (-3) 14 8 4 2 2 13 8 5 58

6° Bahia (+7) 13 9 3 4 2 8 9 -1 48

7° Santos 12 8 3 3 2 12 9 3 50

8° Grêmio (-2) . 12 8 3 3 2 9 8 1 50
9° Goiás (+4) 12 8 3 3 2 7 10 -3 50

10° Atlético-MG (+3) 10 7 3 1 3 7 7 O 48

11° Vasco (+6) 10 8 3 1 4 11 15 4 42

12° Criciúma (+4) 10 8 3 1,...-4 10 14 4 42

13° Corinthians (-2) 10 8 2 4 2 6 5 1 42

14° Fluminense (-5) 9 8 3 O 5 12 13 -1 38

15° Flamengo (-5) 9 8 2 3 3 8 8 O 38

16° São Paulo

"1'l
18° Atlético-PR

8 9 2 2 5 11 D � �,

''''''l''"'''1'f'08''' íO""""T"3tl
7 8 1 4 8,.1.315 -2 29

19° Portuguesa Fi) 7 8 1 4 3�·s 12 4 29
20° Náutico 4 8 1 1 6 4 16 -1217

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

GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento,

S"RODADA Allótlc»I'R 1x1 Co�_nlhlans
Santos 2x2 Corlllba
Fluminense 1x3Vasco
Goiás 2x1 Portuguesa

�

Líderdo campeonato

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B ,

CLASSIFICAÇÃO - TURNO

3°Sport (+2) 3 18 12 6 67

4° Joinville (-1) 17 9 5 2 2 18 9 9 63

5° Figueirense (-1) 16 9 5 1 3 19 15 4 59

6° Paraná Clube (+1)15 9 4 3 2 12 7 5 56

r Bragantino (+1) 14 9 4 2 3 10 8 2 52

8° América-MG (-3) 14 8 4 2 2 15 14 1 58

9° Atlético-GO (+1) 13 9 4 1 4 9 12 -3 48

10° Oeste (+6) 12 9 3 3 3 11 14 -3 44

11° Boa (+4) 12 9 3 3 3 7 11 4 44

12°Gua�(+5)10 9 3 1 5 13 17 -4 37

13° Icasa (4) 10,9 3 1 5 12 17 -5 37

2 4 3 9 7 2 37

2 4 3 10 10 O 37

9"RODADA Bfaganllno 2x0 Ceará
MAOx1AllótI�
ABC 0x0 Jolnvfll.lcasa 0x3 Oeste

Sport 2xOAvaí
Paraná Clube 4.0Amé_N
São Caetano 0>1

Guarallnguetá
Boa 1x0 PaysandtH'A- - -

Rguelrense 2x3 Palmeiras

(4713273.5528 f (47) 3371-913$
Rua BerthaWeepr 2450 - Jataguâ 99 I Jaraguá do Sul - se,
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Loca,: Próximo ao�inásio (te esportes Rodolfo Jahn
fi l
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APOIO:
PREFE1TU�A DE ;

GUARA�IRIM
J

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma entidade sem fins
lucrativos, fundada em 14 de setembro de 1998, com sua ,

'Comulilidade Teralilê1.itiGa localizada na Estrada GeralAurora, bairro
Rio Gerro II, no munio'ípícrde Jaraguá doSul, se.
o maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar, prevenir,
reabilitar e ressocializar o dependente de álcool e outras drogas, bem
come orientaros familiares em particular e a sociedade em geral. :

- O CORREIO DO POVO
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