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Apesar do mau tempo, cerca de 2,5 mil pessoas participaram do desfile em comemoração aos 137 anos do município. PÁGINAS 4 E 5

Assistência Social

Natália Petry fala
.

sobre projetos
Secretária revela números que
comprovam a diminuição de
indicações políticas e aponta
prioridades: PATRICIA MORAES,

PLENÁRIO,PÁGINAS 6 E7

JornadaMundial

Lembranças e
voluntariado�nimedll\
Contato com o próximo é uma

experiência para ficar guardada.
Programação de hoje inclui
meditação com o Papa. NATÃUA
TREN1lNJ, OCP NA JMJ,PÁGINA a

FORÇA ECONÔMICA _Com mais de.700 empresas e empregando mais de 24 mil

. pessoas, setor têxtil da microrregião mostra potencial ao conquistar o país e o
horário nobre de telenovelas e jornais nas emissoras brasileiras. PÁGINAS 18 E 19
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Ecômodo reclamar de tudo quando se vive no como

dismo. É simples falar dos outros quando os seus er

ros tu deixas cobertos embaixo do tapete. É simples achar
defeitos e falar da vida alheia. É simples, fácil e prático
difamar qualquer pessoa desde que não falem sobre você.

,
Críticas construtivas sempre são bem-vindas, elogios são

gratificantes e estimulantes, são estonteantes. Mas e aí, já
parou para pensar em você? Seus erros, defeitos, quem
você é? O certo? Aquele que nunca na vida cometeu er

ros? Bacana, provável que vires fantoche ou até mesmo

uma estátua em frente ao Palácio do Planalto.
Erros, deslizes, cometemos diariamente, em muitos ca

sos nem percebemos, faz parte do ciclo da vida do ser

humano. Estamos propícios a isso. Acertamos e recebe
mos elogios, sentimo-nos gratificados. Sorriso torna-se

constante no decorrer daquele dia. E quando tu comete

um erro o que ocorre? Na maioria das situações tu aca

bas se tornando omotivo do bafafá detodo o pessoal que
está ao seu redor. Criticam-te e esquecem tudo aquilo
que tu.já fizeste dentro de fim estabelecimento comercial
ou até mesmo no que se refere à situação do cotidiano

pessoal. Aquele que um dia recebeu o seu auxílio hoje te
critica e fala mal de você. Faz parte da cultura do povo
brasileiro que se diz correto, mas que na realidade é lei

go (não me refiro a todos, mas a maioria).
Criticar é fácil, é simples pata quem tem boca. Fofocar é

•

prático para quem não tem vergonha na cara. Auxiliar e

compreender um erro é surreal em um mundo real.
Poucos são os que te incentivam e procuram te aju

dar a concertar um erro. Poucos são os seres humanos

que cuidam de si próprio, do seu próprio narize prezam
pela dignidade, personalidade ... pelo caráter. Muitos são
os pacóvios, fofocam e difamam, cuidam da vida alheia,
os famosos "bocas de bueiro", aqueles que muito falam
e nada são ...Apenas seres humanos vagos sem compai
xão, o desprezo e a ingratidão, o cidadão sem educação.

• Leonardo Sasse

COTID
Paraparticipar desta seção envie, suasfotos e sugestões

para e-edacao@ocolTeiodopovo.com.br
..ele
Palestra para
prevenir doenças

A Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul pro
move na próxima segunda-feira (29), às 14 horas,
no Centro Empresarial (Ceias), umapalestra sobre
as hepatites virais para cabeleireiros, manicures,
tatuadores e body-piercings. A ação é organizada
pelo Programa Municipal de Combate às DSTs,
Aids e HepatitesVIrais, é gratuita e oferece, nomo
mento da palestra, testagem gratuita para as hepa-
tites,HIVe sífilis, para quem quiser realizar o teste.
O Cejas fica Rua Octaviano Lombardi, 100, Bairro
Czerniewicz, ao lado da Sear,

COMENTÁRIO
D A �ror que....

�nto, tento e não acho saída,
.1 nada me convence. Já estudei
todas as principais "religiões

" do

mundo, todas, e o fiz com vagar,
sublinhando passagens, pensando,
olhando para cima e... Nada. Ab
solutamente nada. Nenhuma con

vincente explicação e muito menos

uma saída. Vou sermais claro.
Dia destes, uma garota, 18 anos,

meteu-se no mar da Praia de Boa

Viagem, no Recife, e não se deu
bem. Fui muitas e muitas vezes

àquela praia. Era narrador de fute
bol ao tempo do milagre brasileiro,
viajava-se facilmente e combomdi
nheiro no bolso. Hoje os locutores

_

narram por televisão, regra geral,
não dizem isso aos telespectado
res, e as empresas enxugam mais e

lUIZ CARLOS PRATES

mais o orçamento de viagens. Mas
não é esse o assunto. O assunto são
asminhas especulações.

Como disse, a menina de 18·

anos, não importa o nome dela, foi
atacada emordida na coxa por um
tubarão. Socorrida, teve a perna

amputada, à_ noite, morreu. O que
fez na vida aquela menina para
sofrer o $1é sofreu? Quem deu a

ela esse aziago "destino"? Por que
a "maldade" desse acidente com

quem nada de mal fez na vida?

• .Casamento
Dois tipos bem badalados da televisão, com uma fi

lha criança ao meio deles, separaram-se. O boca-aberta
veio dizer que ele émuito intenso em tudo que faz e que
não davamais, cansou, o casamento deu o que tinha que
dar, desgastou-se. Aposto que daqui a alguns dias ele vai

,

aparecer ao lado de outra e a história vai se repetir, esses
tipos não sabem o que querem emuito menos têm o que
oferecer às mulheres ... Bah, não têm nada... Mas agora é

assim, o casamento é uma brincadeira de roda no mais
das vezes, claro, para os irresponsáveis do casamento

descartável. Elas precisam ver isso antes, antes, eu disso.
Bolas, perco meu tempo, esses tipos se merecem.

'D'':�� •
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Fiquei só olhando as multidões histéricas que cer
'caram o Papa no Brasil. Quem vê de longe aquelas
pessoas pode pensar que são pessoas boas, dignas,

De outro lado, um dos meus

amados vira-latas, o Bob, adoe
ceu e ficou cego e surdo. O que
fez o cãozinho para sofrer o que
está a sofrer? Por que humanos,
bons, e cães, quase divinos.fso
frem sem ,culpa? Por que o so

frimento dos justos? Por que o

sofrimento de crianças e bichos

que nada fizeram de mau e de
errado na vida? Quem me expli
ca? Aliás, não me tente explicar,
não me tente, vou acabar per
dendo o amigo, a amiga ...

Ninguém, nada me vai expli
car o sofrimento sem uma "boa"
causa "anterior" de pessoas e

bichos em sofrimento. As expli
cações que ouvi até hoje são tão

estúpidas quanto ignorantes.

que vivem a verdadeira religião ... E é claro que você
sabe qual é a verdadeira religião, só existe uma: é a ho
nestidade. Uma pessoa honesta tem cadeira garantida
no céu, no céu do respeito e da dignidade entre seus

assemelhados. O que mais há, e os mais que cercaram
o Papa são desse tipo, são os sepulcros caiados a que
se referiu o Cristo. Mas o Papa, que de trouxa não tem
nada, sabe bem disso. Aliás, eu gostaria de poder ler
os pensamentos do Papa quando cercado pelas multi-
dões histéricas, ah, queria ...

• Falta dizer
Ainda não 'disse e não ouvi ninguém dizer. Se a

princesa de Gales, a Kate Middleton, fosse pobre, coi
tada dela. Deu à luz um menino, ela não teria futuro .

Se fosse uma filha, ah, ela teria na velhice uma boa as

sistência. Filho só ajuda, quando ajuda, dando algum
dinheirinho, fora disso, puft...
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As obras de recuperação da pavimentação da Rua João danuáno Ayroso, no
Bairro Jaraguá Esquerdo, foram retomadas nessa semana e deverão durar pelo
menos mais quatro dias, caso o tempo permitir. A recuperação foi uma exigência
do Samae para a empresa Paviplan. A construtora havia realiiado as obras de

implantação da rede coletora e não finalizou o serviço a contento, deixando a
rua com buracos e desníveis nas áreas em que sofreu intervenções.

Carreira
, Vagas 'abertas
-R&Marinha

A Marinha do -Brasil abre em

agosto as inscrições para concurso

. de contratação de 98 profissionais
de nível superior. As vagas são para
complementar o quadro de Oficiais
da.Armada e de Fuzileiros Navais.
Os candidatos interessados po
derão se inscrever através do site

www.ingressonamarinha.mar.mil.
br, no período de 12 de agosto a 12

de setembro de .2013. O valor da

inscrição é de R$ 45.

LOTOFÁCIL
, SORTEIO NQ 935
01 - 02 - 03 - 04 . 05
06 - 07 - 09 - 10 - 12
14 - 18 - 19 - 22 . 23

QUINA
SORTEIO NQ 3247
26 - 31 - 49 - 62 - 65
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EDITORIAL

Uma grevepreocupante
A Polícia Civil da região, d� Vale do

.rt.Itapocu se soma, na proxima sema

na, aos colegas do Estado na grevemar
cada para iniciar na segunda-feira. La
mentavelmente, o cidadão � que ficará
refém dessa atitude, desencadeada pelo
descontentamento dos servidores com o

salário recebido do governo catarinense.
Com a paralisação, os trabalhos de

investigação, encaminhamento de in

quéritos policiais à Justiça" registros
de cartório e confecção de documen

tos, como Carteira de Identidade, es
tarão comprometidos.

A greve surge num momento em

que as limitações do sistema de segu

rança do Estado continuam expostas à
lentidão do próprio governo em inves

tir nas estruturas das delegacias, equi
pamentos modernos e mais profissio
nais para ajudar no combate ao crime.

Esse ano, Santa Catarina sofreu
com atentados orquestrados de dentro

dos presídios e houve muita dificulda
de de conter as ações para poder ga
rantir o retorno da calmaria nas ruas.

Agora, com a polícia incomodada,
abre-se brecha para mais temor, atra
vés da fragilidade do sistema e da falta
de ação mais definida do governo em

relação aos planos salariais da catego
ria e de modernização do sistema.

"
o cidadão é que ficará refém

dessa atitude, desencadeada pelo
descontentamento dos servidores.

Quando instituições consideradas
essenciais ao atendimento à sociedade
se mostram incomodadas, a sociedade
fica exposta aos riscos da violência, es
ses, muitas vezes originados de fatores
que também revelam a ausência da

atuação do Estado.

• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Patricia Moraes· redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.br.Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9149-9771' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 9161
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* Os artiqos e opiniões assinados não retraiam
necessariamente oposicionamento dojornal, sendo

.de inteira responsabilidade de seus autores .

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

tOBITUÁRIO
• ALTAMIR NUNES morreu na quarta-

feira, dia 24, em Jaraguá do Sul. O:mhecido pelo
apelido de "Cabelinho", ele tinha 60 anos e deixou
enlutados irmãs, cunhados, sobrinhos e demais

parentes e aIIÚgOS. O sepultamento foi realizado
ontem, no cemitério do BairroChico de Paula.
• JADERSONMARCEL FERREIRA

morreu quarta-feira, dia 24, em Guaramirim.

Ele tinha 32 anos e deixou enlutados pai,
mãe, irmãos, sobrinhos, cunhados e demais

parentes e amigos.O sepultamento ocorreu
ontem, no Cemitério Municipal.
• AFFONSOWOLF morreu na terça-feira,
dia 23, em Jaraguádo Sul. Ele tinha 86 anos e

deixou enlutados irmãos, esposa, filhos, noras,
netos, bisnetos e demais parentes e amigos.
O sepultamento ocorreu na quárta-feira, no
cemitério da Igreja Luterna do Jacuaçu.

caa

Prêmio Brasil-Alemanha
Estão abertas até '9 de agosto as inscrições para o Prê

mio Brasil-Alemanha de Inovação 2013. O concurso foi
criado pelo Departamento de Inovação e Tecnologia da
Câinara Brasil-Alemanha (AHK) e tem como objetivo
identificar e reconhecer os esforços de inovação realiza
dospor empresas. Podem concorrer ao prêmio empresas
brasíltlká$"Qq�émãs instaladas no Brasil. Os industriais
interessadbs em concorrer ao Prêmio de Inovação podem
se inscrever no site www.inobrasilalemanha.com.br.

Samae

Plantão nesta sexta
O Samae de Jaraguá do.Sul nãoterá atendimento ao pú

blico na sede da autarquia nesta sexta-feira, devido ao ponto
facultativoreferenteàscomemoraçõesdeaniversáriodomuni-'
cípio. Os serviços essenciais serãomantidos, comatendimento
noplantão 24 horas através do telefone 2106-9100. /"

" O_Pa�a Francisco
nao e um nome,

é um projeto de

igreja. Uma
igreja pobre, •

humilde,
despojada
do poder,
que dialoga
com o povo
Teólogo Leonardo

80ff, em entrevista ao

jornal espanhol EI País.
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137 ANOS
Programação levou cerca de 2.500 pessoas ao centro da cidade durante
a manhã de feriado. Baile no Parque de Eventos encerra os festejos

Não teve garoa, vento, ou
frio suficiente que im

pedisse os jaraguaenses de
demonstrar o carinho e o or

gulho que têm por Jaraguá
do Sul. Ao som da banda do
62° Batalhão de Infantaria de
Joinville, 41 entidades, envol
vendo cerca de 2.500 pesso
as, participaram do desfile cí
vico em homenagem aos 137
anos da cidade. Foram quase
três horas de programação na
Avenida Getúlio Vargas, na

região central.
Acompanhado por inte

grantes do primeiro escalão
do governo, o prefeito Dieter

Janssen, ao lado da esposa,
Zélia Braithaupt e das filhas,
assistiu ao desfile do alto do
camarote das autoridades,
instalado em frente à Fun

dação Cultural. "A população
enfrentou o frio e veio para a

rua homenagear e fortalecer
as

-

características. de nossa

cidade. Somos muito gratos a

todos", declarou.
A programação foi aberta

com uma solenidade de home

nagem às sociedades étnicas
e culturais e à Schützenfest.
Destacou-se a importância
dos grupos folclóricos para a

preservação da história e da

colonização de Jaraguá do Sul.
O dia festivo para a cidade
acabou por volta das 17h com
apresentações das associações
culturais, com o encerramen

to do primeiro Encontro das

Etnias, realizado em frente à
-

Fundação Cultural.
Mas as atividades relacio

nadas ao aniversário do muni

cípio terminam somente ama

nhã, quando acontece a Festa
dos Atiradores, no Parque de
Eventos, e se inicia a contagem
regressiva para a 25a Schüt
zenfest. Durante a noite, tam
bém será realizada a eleição
dasmajestades do evento.

ROMlLDAZANGBEJ.OO

INSTITUTO DE ORTOPEDIA'

E TRAUMATOLOGIAse

3370-036613370-1867
/}�. {)(/J(íelll V41

DmDI"1émico lIe!;ponsáW'tOIM-SC 8535 RQE4471

A população enfrentou o frio

e veio para a rua homenagear
e fortalecer as características
de nossa cidade. Somos

muito gratos a todos.

Prefeito Dfeter Janssen

Tradições germânicas
foram um dos destaques
durante o desfile

Personagem carismática, Romilda Zanghelini, de 70 anos, desfilou
acompanhando os colegas do Centro de Referência do Idoso. Durante
todo o trajeto, ela empurrou a bicicleta adornada com anéis de latas
de refrigerante e crochê especialmente -feita para comemorar a data.

,-

VITOBIAPElAAJAPBA
Ao lado dos companheirinhos de quatro patas da Associação Jara

guaense Protetora dos Animais (Ajapra), a pequena Vitória aproveitou o

passeio matinal para dar parabéns a Jaraguá do Sul e participar da festa.
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MOCONEVI

o Movimento de Consciência
Negra do Vale do Itapocu (Moco
nevi) também marcou presença no

desfile dos '137 anos da cidade e fez
todos lembrarem que a etnia afro-

•

descendente teve importância fun
damental para o desenvolvimento
e crescimento do município. Para a

presidente do Moconevi, Rosa Nilva
Soares de Mello, 45 anos, o desfile é
uma oportunidade de divulgar a cul
tura africana. "É uma oportunidade
de mostrar nossa voz e lembrar a to
dos da nossa história na região, que
é expressiva", conclui.

uÉ IlVlPORTANTE RESGATAR O CIVISMO"
Fábio Moretti, de 39 anos, aproveitou o feria

do em homenagem aos 137 anos de Jaraguá do
Sul para levar o pequeno CaioMoretti, de quatro
anos, para ver pela primeira vez o desfile festivo.
Para ele, além de uma oportunidade de tirar as

crianças de casa e da frente da televisão, o even-

to dá lições de cidadania aos pequenos. "É bom
para ele entender que a cidade dele também co

memora aniversário e para despertar a curiosi
dade sobre o civismo", concluiu. Durante todo o

desfile, Caio esperou ansioso pela passagem dos
Bombeiros Voluntários.

TURMA DO CHAVES
Chaves, Chiquinha e Kiko também estiveram presentes no desfile e

fizeram a alegria da criançada que foi contemplar o-evento. Interpre
tados pelos jovens Luiz (15), Maira (15) e Jessé (18), eles desfilaram
pelo grupo de dança DetonAxé.

o leão Dari - per
sonagem da Polícia Mi
litar utilizado no Pro

grama Educacional de
Resistência às Drogas
- também participou da

homenagem a Jaraguá
do Sul. Segundo ,o sol
dado Julio César Bar

boza, ele estava ao lado
das demais modalida
des de ações realizadas

pela PM para proteger
o cidadão, como o canil
e o patrulhamento, que
foram apresentadas à
comunidade.

DARI, O LEÃo .

CONTRAAS
DROGAS

, 'I

CASSIUS
CORRETORA DE SEGUROS

'

Você, tranquilo.

(47) 3370-0212

BICICROSS
As crianças e adolescentes da

Equipe Jaraguaense de Bicicross
deram adrenalina ao desfile. Co
mandadas pelos jovens premia
dos no Campeonato Brasileiro de

Bicicross, Maria Isabelly Borges,

de 14 anos, (2° lugar), Leonardo
e Eduardo Spridmann, de 16 e Ú!
anos, (6° e 8° lugar) e Anderson
Junior, de sete anos, (7° lugar),
cerca de 25 crianças pedalaram
para homenagear Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP6e7

Patricia Moraes ."

PLENARIO
1IIl. ==��::::��= 1II '" 472106-19261 patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br 1IIIIIII • �._------_._.---------!IlIiII-------.------._---------------------

LÚCIOSASSI

www.ocponline.com.br SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2013

ê um trahalho em rede"
Há pouco mais de um mês no

.

cargo, a secretária de Assistên
cia Social, Natália Pecy (PMDB), já
semostra confortável com o desafio

assunrido� Entre as prioridades es
tão Irconstrução de um novo abrigo
infantil, amudança da sede do Cen
tró'dé'ConyÍyência do Idoso para o
Parque de Evftlltos>e um lar tempo-
.;l'ário paramulh . Na

..AsenhoraassumiuaSecretaria
hápoucomais deummês.Oquefoi
feito neste período?

- Minha primeira missão é cumprir
as metas estipuladas pelo prefeito Die
ter. A imediatafoi a redução dó número
de cargos comissionados, trabalho que
foiíniciadopelaEuci. Não quero que pa
reça provocação, mas temos que ter um

parâmetro para comparar. O organogra
ma do governo anterior' foi preenchido
om 16 cargos de chefia, da secretária aos

bgerentes, sendo que apenas um

servidor concursado foi aproveitado
eos outros 15 eram comissionados,
.011 s�a, indicações políticas. Ago
ra., temOS·11 pessoas nestes postos
e apenàs três são de fora do qua
dro. A despesa anual com a folha,
levando em conta estas posições,
foideR$1.054milhão, no anopas-

mais de 44%, que será

revertida em benefícios

para população.

-Mãe dé Vinicius
• Filiada ao PMDB
• Duas vezes vereadora
• Já foi presidente ,da FundqçãoCultural, direfcra
da Fl,Indação de Esportes e superintendente dá

Secretaria de Assistência Social
• É formada em Educação Flsióa

sade, já com o guadto.atual, será de R$
,

583 mil, temos uma eeonomia de mais
de 4f1,%, que serâ revertida em beneficios

parapopulação.

- Além da questão econômica�
que vantagensvêno aproveitamen
to doservidor decarréíra?

.
- Quem tem entendimento damáqui-'

napública éo servidort&nico de carreira.
Se as nomeações são estritamente políti
cas, elas atrapalham todo andamento do
trabalho, até porque quem é da casa se

sente desmótivado, Neste início de go
verno, não preenchemos diversos cargos
e temos apenas três comissionados. Com
a ampliação dos nossos trabalhos, os dois
Crasem construção, o novo abrigo infantil
e o demulheres, teremos que aumentar a
equipe,masmesmo assim, quando isso se
concretizar, nossos cálculosmostram que
nomínimo vamos economiZar 32% sobre
o organogramado governo anterior.

- Quais os principais projetos da
AssistênciaSocial?

- O primeiro deles é a construção de
um novo abrigo para as crianças e ado
lescentes em situação de vulnerabilidade
social.Agora, com a definição do local,nós
pretendemos ter o projeto arquitetônico
pronto em outubro, entregando a obra no
fim de 2014. Outro projeto importante é a
reínstalação do Centro de Convivência da
Terceira Idade no Parque de Eventos, no
Pavilhão C. O projeto está pronto ea ideia
é que depois da Sehützenfest a gente co

mece o processo licitatório para entregar
o espaçopronto 6mmarço.ou;ib:rildo ano
que vem. A.AssistênciaSocial éurn traba
lho em rede, com. âtenção nos centros de

educação infafitil aos postos de saúde fazendo com
que os problemas sejam detectados e encaminha
dos aos Cras, por exemplo.

- E o Clube de Mães também continua
no Parque de Eventos?

- Tudo, porqueé o mesmo programa, sob a

responsabilidade da mesma gerência. Com o re

ordenamento da Assistência Social, passou-se a

defender a convivência das famílias, independente
da idade. Éummomento positivo para o setorpor
que se define-com clareza também o que ê atenção
básica, média complexidade e alta complexidade.
Tanto o Clube de Mães quanto o de Idosos é aten
ção básica, um trabalho de prevenção. Por eles não
estarem vinculados ao Cras e por não ter uma po
lítica específica para este público, nós estamos vin
culando os idosos no programa de atenção básica,
subsidiado hoje pelo governomunicipal. Mas com
nosso projeto de convivênciamais ampla, serápos
sível pleitear verbas do Estado e daUnião.

-OomoawliaaimponânciadotrabWho
desenvolvido com os idosos?

-O ex-prefeito Geraldo Werninghaus já se de
dicava a observar estes números, o que representa
ter um idoso ativo e atuante e aquele que não tem
atividade.Antigamente, depois de uma certa idade,
as pessoas esperavam o fim da vida na varanda de
casa, depressivas sem receber um olhar do Poder
Público. Hoje, com estas pessoas envolvidas em

atividades cuÍturais, esportivas e de lazer em geral,
a gente investe na prevenção e gastamenos com a

saúdepropriamente dita. Todo trabalho que se faz
voltado à prevenção, seja em qual for a secretaria,
se evita que as famílias precisem de atendimento
de média e alta complexidade. Daqui a 10 anos,
30% da população será composta por pessoas.da
terceira idade. Se não existirpolíticaspúblicas defi
nidas, bons Programas, teremos problemas sôeiàís
aindamais sérios no futuro..

o número de beneficiados do Bolsa Família, são
2.059 famílias com renda per capim de até R$ 70,
nós ainda vivemos uma situação diferenciada em

relação a outrosmunicípios 00mesmo porte.Mui
tas famílias chegam aqui em busca de oportunida
de, mas depois entram no mercado informai por
que não têm especialização. COm uma renda baixa
eum custo de vida elevado, elas acabam precisan
do de !ljuda, um complemento para poder viver. A
Prefeitura também oferece um beneficio eventual

que é uma cesta básica. Não deixa de ser uma con
tradição, Jaraguá é um município rico, mas ainda
assim algumas familias passam sérias dificuldades.
Isso realmente preocupa.

- Como acontece o acompanhamento
para que essas pessoas que hoje recebem

ajudapossam terum futuromelhor?
- O conceito que a sociedade tem é que as famí

lias vêm aqui para buscar cesta básica. Mas a cesta
básica nem faz parte do Bolsa Família, que já im
põe uma série de exigências.A famíliapara receber
o dinheiro do programa, tem que ter as crianças na
escola, carteira de vacinação em dia. O assistente
social acompanha estas famílias, ajuda a incluir 1}0
mercado de trabalho, incentiva a fazer cursos di
versos. É feito todoum trabalhopara queestas pes
soas deixem de precisar do auxílio, conquistem seu

próprio sustento, tendo um futuro melhor. Aqui
em Jaraguá do Sul nós vivemos uma situação dife
renciada, nossas equipes conseguem acompanhar,
tanto quemuitas pessoas gueeI112004recebia1ftQ
Bolsa Famíliahoje nãopreçisam

..

Nova queda
Pesquisa Ibope divulgada

ontem reforçou a tendência de

queda na aprovação do governo
da presidente Dilma Rousseff,
que caiu 24 pontos percentuais
e atingiu 31%.A avaliação pes
soal de Dilma passou de 71% na

pesquisa de junho para 45% no

levantamento atual. O Índice de

.
quem desaprova foi de 25% para
49%. O percentual de entrevis
tados que diz "confiar" na pre
sidente também caiu - passou
de 67% em junho para 45% em

julho. O percentual que não con
fia na presidente subiu de 28%

para50%,

o Ibope também fez uma

avaliação do desempenho
dos governadores. Raimun
do Colombo apareceu na

pesquisa com 30% de ótimo
e bom, o que o deixou com

a quinta melhor avaliação.
10 governador com o melhor,
Índice é Eduardo. Campos
(PSB), de Pernambuco, que
teve gestão avaliada como

ótima ou boa por 58% da

população do Estado. Em se�

gundo lugar, com 41%, apa
rece o governador do Paraná,
BetoRicha (PSDB), seguido
pelos do Ceará, Cid Gomes

(PSB), com 40%, e de Minas
Gerais, Antônio Anastasia

(PSDB), com 36% de apro
vação.

Nos Estados

POLÍTICA
" SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2013

EM FOCO
Prefeitos da região esperam a

visita do governador Raimundo
Colombo (PSD) na próxima

terça-feira. O principal assunto
abordado será a divisão dos
recursos previstos no Fundam.

• + •

Deputado estadual Cláudio

Vignatti esteve ontem na

região para encontro do PT.
A preparação para as eleições
internas da sigla e as novas

pesquisas de avaliação
do governo federal

pautaram as conversas.

ç- .' •

Prefeito Dieter Janssen (PP)
participou das festividades
de aniversário do município
acompanhado da esposa
Zélia e das filhas. Reforçou
a importância do zelo da

sociedade com Jaraguá do
Sul. Ao lado dele também
estavam secretários e

o deputado Carlos
Chiodini (PMDB).
• • +

Enxuga aqui, enxuga ali,
já tem gente no governo

defendendo que a Secretaria
de Habitação vire Diretoria:
O que pode evitar o corte é o

montante considerável previsto
para moradia popular nos

próximos anos.
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Integração é parte da JOITIada
FORÇA DA FÊ Peregrinos do mundo inteiro trocam

informações.e objetos como forma de preservar lembranças

Muito mais do que uma
semana de eventos, a

Jornada Mundial da Juven
tude serve de. cenário para
transformações. A cada
dia, sorrisos, olhares, troca
de informações e pequenos
gestos de amizade aumen

tam a bagagem de lições e

experiências que os peregri
nos levarão para casa.

As conversas aconte
cem nas situações mais
adversas. Mas o principal
local é o metrô e o trem.
No meio da multidão que
lota os vagões que seguem
rumo a Zona Sul do Rio
de Janeiro, visitados dia
riamente pelos jovens de
Jaraguá do Sul, a timidez
não tem vez. Antes mesmo

. daapresentação, o grupo já
começa a conversar.

Mesmo num espaço
reduzido, o mundo parece
perder suas fronteiras. De
um lado, peregrinos deGoi
ás. Do outro, um grupo do
Amazonas. Alguns passos à
frente, jovens dos Estados

Unidos. Quando a lingua
gem é barreira, mímicas e

músicas se tornam solução.
"Aqui podemos ver a fé em
diferentes culturas, essa

verdadeira massa católica
nos inspira. Vemos que a

igreja está viva. Também é
a chance de aprender coi
sas que nunca imagináva
mos, falar com pessoas que
nunca teríamos contato",
comenta Reinaldo Siscate,
de zô anos.

.

Compartilliar as diver
sidades vivenciadas em

cada região serve de mo

tivação para todos. Para o

peregrino do Rio Grande
do Norte, William José
Pradella, 22 anos, a recom

pensa de ficar em um bair
ro distante é a convivência
no caminho para os even

tos. "A gente vive no nosso

mundo e percebemos que
existem diferentes rituais.
É um clima dê conheci
mento e partilha", analisa.

A interação acontece

também pela troca de ob-

jetos. Cada um preparou
itens especiais para ne

gociar por lembranças da

jornada. Desde camisetas
do Brasil, até pequenos
broches, lenços da Paró
quia São Sebastião e cha
veiros. Vale qualquer coi
sa para transmitir carinho
e receptividade:

De todas as situações vi
vidas nos primeiros quatro
dias de jornada, amudança
de visão sobre a abrangên
cia da fé é o que Luciana

Borges do Amaral, 14 anos,
levará para casa. Segundo
ela, levar lembranças dos

lugares por onde passou e

das pessoas tem grande sig
nificado. Perceber que den
tro das diferenças sociais,
existem pessoas que bus
cam a caminhada religiosa
impressionou a jovem. "A
Igreja não é só aquilo que
estamos acostumados. A

jornada vai ser real quan
do eu deitar na minha casa

e relembrar tudo que vivi
nesse tempo", declara.

FOTOS NATÁUATRENTINI

Luciana Borges preparou itens especiais
para trocar com outros peregrinos

Frio fora do comum
Paramuitos que se pre

param para enfrentar o

calor, o clima encontrado
no Rio de Janeiro foi uma
grande surpresa. Frio,
vento e chuva. As baixas
temperaturas assustaram

principalmente os cario-

Voluntários fazem evento
Em cada evento, nas

diversas ações da Jornada
Mundial da Juventude, o

trabalho dos voluntários é
essencial. São cerca de 60
mil pessoas, 45 mil do Rio
de Janeiro, e o restante di
vididos entre moradores
de outras regiões do Brasil
e

.

.estrangeiros, Entre esse

grupo gigantesco, estão
dois jaraguaenses.

Um deles é Carlos Fi

sher, 22 anos. Depois de

participar como peregrino
na última jornada, em Ma

dri, ele sentiu o dever de

ajudar a servir em seu país.
Destacado como socorrista,
sua função é dar apoio nos

atos centrais de Copaca-

bana e Guaratiba."É bem
interessante poder ajudar,
estamos felizes por não
termos precisado atender
ninguém, mas sempre po
demos ajudar com alguma
informação para os turis
tas. Estar a serviço, à dispo
sição do próximo, reanima
a fé", comenta Fisher.

Os voluntários estão

espalhados por toda a ci

dade, nas esquinas e pon
tos de transporte coletivo
para indicar direções, nos
alojamentos para receber
os jovens, distribuindo kits
alimentação, organizando
filas, são inúmeras tarefas
para que a jornada possa
acontecer.

Carlos, de crachá, é um dos 60 mil
voluntários do evento. Ele já havia

pallticipadp da JMJ, em Madri

cas que ressaltam a todo
instante com estranheza
sobre a virada no tempo.
Além das mochilas e ca

misetas, as capas de chu
va viraram itens de iden
tificação dos peregrinos.
Para percorrer os diversos

eventos espalhados pela
cidade, é preciso contar
com a proteção. O frio não
assustou os jaraguaen
ses, mas para afugentar a

chuva, o grito de guerra é:
"estamos molhados, mas

Deus seja louvado!".
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Motociclistas comemoram data com show
Nesta sexta-feira, véspera do Dia do Motociclista,

o Motoclube Cano Quente de Jaraguá do Sul promove
em sua sede um jantar especial para aos amantes das
duas rodas. A noite terá também clássicos do rock de
forma acústica em violão e voz, a cargo da dupla Ri
cardo Vicenzi e Fábio Tobias (banda Kravan) na ver
são: Duo V&T Project Unplugged.

Entre um rock e um blues, algumas poesias serão
declamadas, tiradas do livro do vocalista "Sensato ou

Romântico" lançado em 1997 quando Corupá come

morou 100 anos. Aproveitando a data, a banda Kra
van parabeniza a todos os motociclistas de coração
pela data tão honrosa, já quemotociclista de verdade é
amante de um bom rock'n'roll e da amizade saudável.

oCORREIODO SEX'FA-FElRA 26 DE JULHO DE 2013

-

Músicos concentrados em Corupá
ARTE Segunda edição da Oficina de Bandas oferece aulas e concertos para o público durante três dias consecutivos

Bárbara Elice

os diferentes timbres de ins
trumentos de sopro e per

cussão vão ecoar em Corupá, nos
próximos três dias. Os autores se

rão os 120 músicos brasileiros que
estarão reunidos na 2a Oficina de
Bandas, promovida pela Escola de
Música Jazz Band Elite.

O evento oferece dez oficinas
de técnicas instrumentais, além de
concertos gratuitos ao público nesta
sexta-feira, sábado e domingo. Para
ministrar as aulas foram convida
dos professores da Yamaha Brasil;
de bandas de Curitiba, Biguaçu e

Florianópolis e o maestro alemão
Dietmar Wiedmann. "As oficinas
são para reciclar o aprendizado. A
cada aula, cada encontro, a tendên
cia é a reciclagem dos conhecimen
tos", afirma o regente da Jazz Band
Elite, LauroWendorfJunior.

As aulas e os ensaios acontece
rão no Seminário Sagrado Coração
de Jesus, nas manhãs de sábado e

domingo. Na parte da tarde, ocor-

rem os ensaios para o concerto da
Mega Banda. Os 120 alunos ins
critos vêm de Joinville, Jaraguá
do Sul, Schroeder, Guaramirim,
Florianópolis, Videira, Fraiburgo,
São Bento do Sul, Rio Negrinho e

do Rio Grande do Sul. O local das

apresentações abertas ao público
será o ginásio da Escola Municipal
Aluísio Carvalho de Oliveira, onde
também funciona o alojamento dos
alunos. Abanda ·anfitriã, Jazz Band
Elite, abre o evento hoje, às 20h30.
Na noite de sábado a apresentação
é da Banda TremI, de São Bento do
Sul. No domingo, às 16h, acontece o
concerto da Mega Banda no Semi
nário de Corupá.

A Oficina de Bandas tem como

objetivo o aprimoramento dos mú
sicos da região. Serão ministradas
aulas de regência musical, trombo
ne, flauta transversal, percussão, sa
xofone, trompa, tuba e euphonium,
trompete, clarineta e manutenção
de instrumentos musicais. O evento

celebra, também, os 22 anos da Es
cola deMúsica Jazz Band Elite.

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUA DO SUlJDIVULGAÇÃO

PIERO RAGAZZIIARQUIVO OCP

INCREMENTO Também professor no Femusc, maestro Dietmar
Wiedmann virá da Alemanha para lecionar regência musical

Construção Volumétrica
Curso de modelagem com Shingo Sato

Shingo Sato é modelista,
vive e trabalha entre Milão e

Tóquio e percorre o mundo
ensinando TR Design. A téc- .

nica, que pode ser traduzida
como reconstrução transfor
macional, combina os funda
mentos da modelagem com a

tradição do origami japonês
e permite que sejam criados
grandes volumes e estrutu
ras diferenciadas nas peças.
Shingo vem pela primeira vez

ao Brasil para dois workshops
que acontecem no Orbitato,
em Pomerode. Serão duas'
turmas com 15 participantes
cada. O primeiro curso acon

tece de 12 a 17 de agosto e o

segundo de 18 a 23 de agosto.
Shingo começou a desen

volver o TRDesign há 20 anos.
Trata-se de uma técnica mais
intuitiva e orgânica que os tra-

A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul promove, na
Biblioteca Municipal Rui Barbosa, exposição temporária

.

com visitação gratuit�. A mostra envolve o trabalho do
setor de Patrlrnônlc Histórico e � intitulada "O Velhinho
em folha"; com .imagens de restauração de imóveis com
financiamento do Fundo Municipal de Cultura. A visitação
é gratuita e segue até dia 30. Contato é (47) 2106-8708.

dicionais métodos de modela
gem, por permitir que através
do erro e das tentativas, novos
resultados sejam encontra

dos. "Ao tentar descobrir no
vas combinações ou alteran-

DElMANTEMElLUNElDIVULGAÇÃO

\0

do seus pontos de vista, você
pode chegar a soluções impre
vistas, ou caminhos mais ou

sados que antes que você não

imaginava", explica.
Por ser um processo em

que o modelista vai descobrin
do novas formas e chegando a

novas soluções a medida que
vai trabalhando, Sato aconse

lha a não parar nos primeiros
resultados. "Não pense que o

primeiro resultado é a única
solução quando você experi
menta a TR Design,' quanto
mais protótipos, mais promes
sas de soluções. O objetivo é
experimentar e basear a sua

pesquisa no protótipo mais
promissor e apropriado para o

seu projeto", aconselha.
Outras informações: orbi

tato.com.br, . contato@orbita
to.com.br ou (47) 3395-0447.
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Lagartixa de 100 quilos
Sustos são esperados quando caminho pela vegetação

dominada por gramados secos e palmeiras de carnaúba
da ilha de Komodo, na Indonésia, localizada quase na

Austrália. Andando sempre na "cola" do guia, de medo, não
se distanciando por mais de poucos passos, eis que com
frequência por detrás de montes de pedias aparece um lagarto
de 100 quilos. Sempre babando e a toda hora mostrando uma
fina e longa língua amarela. Somente aqui vivem. Chamados
de dragões de Komodo, esse réptil, tem aparência pra lá de
assustadora. Poderia certamente se encaixar aos filmes onde
monstros aparecem devorando pessoas. Seu corpo aparenta de
um lutador musculoso. Suas patas são imponentes. As cicatrizes
corpo afora demonstram as lutas disputando uma fêmea
durante o periodo de acasalamento.
Mas é sua língua, sua arma fatal. Sua presa, na maioria das
vezes búfalos selvagens, morre em até três dias depois da

Clique animal

ADOTE ULICA Muito meiga e calma, uma
excelente companheira. Machucou a patinha.
num acidente mas isso não a impede de viver
feliz e dar muito carinho aos adotantes.
Porte médio, castrada e vacinada. Contato:
Clínica Schweitzer.Telefone: 3275-3268 .

Banho& Tosa
4732751887
danibrecht@lbest.com.br

H 11. i r III i I

mordida. A saliva desse animal babão é
virulenta. De hábitos diurnos, ataca nas

horas mais quentes do dia. Um búfalo
levou meia hora para desaparecer entre
cinco dragões. Somente o par de chifres
ficou, registrando que aquele búfalo foi
vida um dia. Nem os ossos sobraram.
Além de predador, os dragões são canibais.
Os filhotes que saem dos ovos depois de nove
meses enterrados, fogem dos adultos pôr até os
seus cinco anos de idade. Nesse período, vivem
em árvores se alimentando com sapos e cobras.
Esses monstros vivos que são os maiores
lagartos do mundo, não são relíquias dos

tempos dos dinossauros, são animais dos
tempos modernos. Agora por que eles
vivem somente nessa ilha perdida na

Indonésia é um mistério:

ADOTE NINA Cachorrinha
calma, super dócil, uma
excelente companhia. Tem
8 anos de idade, castrada,
vacinada e vermifugada.
Contato: Marisa. Telefone:
3276-3196 e 9602-7934

Envie a foto do seu

animalzinho para contato@
beatrizsasse.com.br ou

encontre um companheiro
de estimação nas páginas
do F"acebook da Ajapra e do ,

Focinhos Carentes
Jaraguá do Sul

Anuzacle

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 26 DE JUlliO DE 2013

2sn
Adilson Kreutzfeld
Adriano Hostin
Alcione Flohr

Aldete Kanszenski
Anita Spezia Picóli
Aristides Minei
Belisário L. de O. Lagedo
Daiana C. Costa
Donizete de Souza
Eduardo Travassos
Eliane F. dos Santos
Fabiane Vegini
Geison D. Dalcanale
Janaina D. Borchardt .

Jaqueline Hruschka
Katia N de Souza Pincegher
Katia Noriles Pincegher
Lavinia Volzuita Xavier
Marcelo da S. Oliveira
Márcio L. C. Severo
Maria M. Milan
Maria Zehnder
Marileia Baumgaertel
Moisés Vieira
Odilson Beck

Olga Marcari
Osni C. de Aguiar
Rafael A. de Jesus
Rafael Mahs
Roberto Voltolini

Rogério Fossile
Romilda Ruwsan
Romi S. Soares
Rosimeri Schmeller
Sandra R. Meier

Sérgio Luiz F. Pereira
Tatiana Spézia

• Mick Jagger - Cantor
• Helen Mirren - Atriz
• Kevin Spacey - Ator
• Sandra Bullock - Atriz

Curiosidade
26 de julho ...

... é o 2070 dia do ano

no calendário gregoriano.
Faltam 158 para acabar o
ano. Dia dos Avôs e das
Avós - Brasil e Portugal
Dia do Arqueólogo no
Brasil. Dia do Moedeiro.
Dia da Imprensa Espírita.
Dia de Santa Ana, mãe
de Maria. Dia de São

Joaquim, pai de Maria..
Em 1952 - Morre Eva

Perón, primeira-dama
Argentina. (n. 1919).

Fonte:Wikipedia
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Salada verde

FOTOS LÚCIO SASSI

Um acompanhamento indispensável para diversos
pratos é a salada verde. Neste caso preparei uma
combinação de rúcula e agrião, regada com azeite
de oliva e granola salgada da Cia da Saúde.

Porém, se você quer valorizar sua salada,
acrescente tomate seco da Casa da Nonna.

Lentilha com
linguiça paio
o 500 gramas de linguiça paio
o 500 gramas de lentilha doMoinho Jaraguá
o 3 dentes de alho picadinhos
01/2 cebola cortada em cubos

01/2 cebola cortada em meia lua
o 1 cebola cortada ao meio e separe as camadas
o 1 cenoura picada em cubos ( ou ) 250 gramas
de aipim picados em cubos
o 2 tomates peqüenospicados em cubos
o 1/2 pimenta dedo de moça seca bem

picadinha
o 2 caldos de legumes
o 2 pacotinhos de Sazón marrom
o 1 caixa de creme de leite
o 2 copos de água
o 1 colher de sopa de orégano
o Cheiro verde picado (a gosto)

,

Em um recipiente disponha 500 gramas
de lentilha e cubra com água quente (três
centímetros acima). Reserve. Neste processo, a
água quente vai eliminar o amargo da lentilha,
soltando um caldo amarelo que deve ser retirado.
Lave rapidamente em uma água corrente
da torneira e reserve. Você pode optar em
cozinhar a lentilha em uma panela de pressão
para acelerar todo o processo. Corrio eu gosto
de cozinhar ao meu estilo, e com muita calma,
disponho a lentilha, a cenoura ou o aipim em

uma panela de ferro ou alumínio fundido, com
água o suficiente para cobrir três centímetros
acima. Acrescente dois caldos de legumes e
dois pacotinhos de Sazón e deixe em fogo alto
até que a lentilha cozinhe de leve. Deixo para
finalizar o cozimento com todos os ingredientes

juntos para agregar os sabores. Desligue o fogo
e reserve. Em uma panela com uma colher de
azeite de oliva em fogo baixo, frite levemente o

paio. Em seguida acrescente mais duas colheres
de azeite de oliva juntamente com o alho, a
cebola, o tomate, a pimenta dedo de moça e um

copo de água para não secarmuito. Deixe refogar
um pouco e desligue o fogo. Na panela de ferro
ou alumínio utilizada anteriormente junte os

demais ingredientes e em fogo baixo termine o
-

cozimento da lentilha com a panela tampada.
Acrescente água quando necessário e ao

terminar o cozimento da lentilha coloque cheiro
verde a gosto, uma caixa de creme de leite e

orégano, misture bem, corrija o sal se necessário
e desligue o fogo. Sua lentilha com linguiça paio
está pronta e pode ser servida com arroz branco.

Minha dica é sempre ter todos os ingredientes
picados e disponíveis para uso imediato. É
muito desconfortável ficar atrásando um
procedimento por ausência de organização.
Quando estamos atrapalhados ficamos
impacientes, certo? Eu aprendi a me organizar
e não abro mão deste ritual, pois sobra tempo
para conversar com os amigos e degustar uma
bebida moderadamente. Bom apetite!

ocP 1
www.ocponline.com.br

Berinjela refogada
o 2 berinjelas grandes cortadas em cubos
o 2 dentes de alho bempicadinhos
o 1 cebola média cortada em cubos
o 1/2pimentão vermelho cortado em cubos
o 1 tomatemaduro cortado em cubos
o 5 colheres de azeite de oliva
o 2pacotes verdes de Sazón

o Sal a gosto
o Suco de 1/2limão
o 2 xícaras de àgua

Coloque as berinjelas em cubos
c

com a casca em um recipiente
contendo duas xícaras de água,
o suco de i/z limão, uma colher
de chá de sal e dois pacotinhos
verdes de Sazón. Misture bem
e reserve. Em uma panela,
com cinco colheres de azeite de

oliva, refogue o alho, a cebola, o
pimentão e o tomate. Acrescente
as berinjelas reservadas.Misture
um pouco e deixe refogar até ela
murchar o suficiente para seu
cozimento. Desligue o fogo e

acrescente o orégano, com mais
um pouco de azeite de oliva.
Misture levemente e está pronto.

DICAS DO TATO

BRANCO:
o Para preparar esta

delícia encontrei todos
os ingredientes na
Verdureira da Rachel.'
o Esta receita de berinjela
pode ser utilizada
como uma salada de

acompanhamento
ou como aperitivo de
entrada em uma torrada.
o Este saboroso e apetitoso
aperitivo seus convidados

poderão degustar com um

bom vinho da Bodega Richter.
Consulte quem entende do ofício,
como o nosso companheiro
Alessandro R Richter
o Como se diz nas gírias, 'um
forrinho cai bem' e 'saco vazio
não fica em pé', ou seja: nada de
etiquetas. O
pior são seus
convidados

esperarem
até a hora do

prato principal
roxinhosde
fome. Tô certo?
Bom apetite!

Aclys Crianza 2008. Região:Rioja, Espanha.
Uva: 95% Tempranillo /3% Graciano /2%
Mazuelo. Estágio: 18meses em barricas de
carvalho americano de terceiro uso. Teor
Alcoólico: 13,1%. Vinho de cor rubi, com

aromas delicados, notas defrutas vermelhas
bem combinadas com os aportes aromáticos

conferidospelo carvalho americano.
Na boca apresenta taninos elegantes
e boapersistência. Acompanha bem

pratos leves, massg:s e risotos,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bom dia!
.

Bom dia, urbe sorriso! Hoje
é super sexta-feira, dia 26 de ju
lho de 2013. Dia da Vovó. Eba!!!
Frio a pino, fim de semana che
gando, e muitas novidades para

.

você! Vamos que vamos à colu
na mais lida do Norte do Estado
de Santa Catarina. Mas antes,
uma frase bem bacana para você
refletir: "Enquanto eu estiver

vivo, eu quero ver coisas que me
estimulem um pouco, críticas

construtivas, porque é muito
bom quando um crítico escuta

um trabalho seu e faz um reparo
construtivo". (Dominguinhos).

3370-3242

Fofocódromo
Pelo meu fio vermelho, fiquei

.sabéndo que um casal de nosso

high, lindos e maravilhosos, anda
tendo um relacionamento às es

condidas. Os dois são separados
ainda frescos e não querem dar
bandeirá. Filmes na casa dele,jan
tarzinho fora da cidade e viagens
são a tônica do novo lave. Quem
são? Não conto nemmuerto.

Estrela de Ouro
Famosa pelos grandes'bailes

da nossa região, a Banda Musical
Estrela de Ouro, de Jaraguá do
Sul, tirou do forno seu CD inédi
to. São 13 músicas, todas alemãs.
Muito bom! Breve você pode con
ferir nas melhores lojas da urbe
sorriso. De nada!

.

I
"fJ\1(Jj]W»-

QHair Studio

47 3370-0999

UpperFloor
Hoje à noite, todos os cami

nhos têm um sentido: a única

direção é a Upper Floor, em Gua
ramirim. Vai bombar! Pois lá rola
um sertanejo dos bons com Ro

gério Dourador e tem pagode da
melhor qualidade com o Grupo
Atitude, além da presença do DJ
Alan Silva. Bom demais!

"
Eventos podem transitar

do impossível ao inevitável,
sem jamais terem passado
pelo provável"

AJaxl! de Tocqueville

PRESTIGIANDO
O empresário

Roberto Breithaupt
e Luciana Soares,

quarta-feira, na
inauguração das

novas instalações
da Baependi
Corretora de

Seguros

FOTOS DNULGAÇÃO

DESTAQUE
Da Casa
Gourmet
os irmãos
Andressa
Ehlert e

Alexandtre
Ehlert, em
recente
encontro soclal

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Quer ganhar um ingresso e

assisti! ao mega show deLuan
Santana na faixa dia 3 de

agosto? Acesse a fan Page "Moa

Gonçalves" no Facebook, curta e

cruze os dedos.

• • •

Com o apoio da Fundação
Cultural, no próximo dia 7 de

agosto, o meu amigo e escritor,
Marcelo Lamas, lança o livro

. Arrumadinhas. O lançamento
será na Biblioteca da Prefeitura

Municipal, às 19 horas, O
músico Oda dá o tom à noite de

autógrafos. Thanks, pelo convite.

.. '.

Sábado, para comemorar

o niver do amigo, Arnaldo
Lehmann, vai rolar o maior

pagode no bar do Oca.

É amãnhã, a partir das 16'l10�
ras, que:rola, no eSpaço de ev.eR':
tos e chl;lirasqueiras do Parque

� .. '" ,. ,.

Malwee, :a Festa Julina da Ar-
malwee. NoMrçrlá: haverá serviço
completo>de bar, e cozinha" éoill
direito abebidase comidas típicas
,e apartiõipação da banda In Na�'::
tura, que deve garantir, a anima

ção da noite a,partir de 21 horas

FOTOS MAURICIO HERMANN

Stammtisch
Essa festa merece super destaque na coluna! Dia 3 de agosto, não

apenas a nossa cidade, mas toda a região Norte de Santa Catarina, vai
parar para ver a 11 a edição de uma das festas mais badaladas do cená
rio social de Jaraguá do Sul. O evento é pioneiro no nome Stammtisch
e é parte integrante dos eventos que merecem atenção por parte dos'
festeiros de plantão! Agendem!

Buxixo
Na última terça, a organização da Feijoada do Moa fe

chou com a Construtora Correia, um dos maiores grupos
de Santa Catarina, o patrocínio master para comemorar a

13a edição da maior feijoada do Norte de Santa Catarina.
O evento ocorre dia 26 de outubro, no espaço externo da

Epic (Ex-Falcão 12). Festa para 2,5 mil pessoas. O encontro

contará com o grupo Dazaranha, Projeto Daxterz (Júnior
Lima), atores e várias outras atrações. E o que é melhor:

quem comprar os primeiros ingressos poderá sair do frege
motorizado, copiou? Aguardem!

Capa
Linda, a futura mamãe e nutricionista, Lidiane Atala, estampa a

capa da Revista Nossa, edição de agosto. A matéria, bem escrita pela
jornalista, Priscilla Pereira, está imperdível!

B!t.AS Clenia Ronchi e Thalse Gadotti,
contertndo.e, e.ve.iltQ t!iiJ" J..e�Bftu, Re.r,fumes

VARIEDADES
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moagoncalvesíg'netuno.com.br

BALADA
Suellen

Zanella,
na upper
Floor

TECONTEI-
.. Hoje quem bate as

taças e faz tim tim é
a amiga jomvillense,
Liliane Blank. Os
'cumprimentos da coluna.

.. Vocês não sabem o

que a Jaime Motos vai

aprontar na 13ª Feijoada
do Moa. Aguardem!

.. Com apoio da;
Fundação Cultural, dia .•

31' de agosto vai mlar,.no
Clube Atlético Baependi;
uma homenaqem ao

espetáculo "Tango
Argentino". Mais
irlfemnações no
9979-1633.

.. Você já acessou6 site
de compras Top Mai�on!
Camisas Femlrilnas?
É um show! Juro! Dá
um clique em1www.
topmaison.com.br.
Camisas que a atriz
Marisa Orth, a Damarls,
de Sang,ue Bom, usa
na novela estão com

descontos de até 65%.
De nada!

'. Com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tirinhas Sudoku

Piadas

Fofoca!
'-

- Mariazinha analise a frase, há uma mulher olhando pela janela, é
singular ou plural?

- Singular.
- Muito bem! Agora você Joãozinho. Há várias mulheres olhando

pela janela, o que é?
- Fofoca!

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Wolverine: Imortal Ação - Leg. - 128 min -

Censura: 12 anos - 14h, 16h30, 19h, 21 h30 f'

ARCOPLEX2
• O Homem de Aço - Aventura - Leg. - 143 min -

Censura: 12 anos -15h50, 18h30, 21 h1 °
• Turbo - Animação - Dub. - 95 min - Censura: Livre - 14h

ARCOPLEX3
• Meu Malvado Favorito 2 - Animação - Dub. - 98 min -

Censura: livre - 13h50, 15h45, 17h40, 19h35
• O Cavaleiro Solitário - Ação - Leg. - 149 min -

Censura: 14 anos - 21 h30

J01NVILLE
.GNCGARTEN
• Wolverine mortal- 13:40, 19:00 - 3D - DUB - Ação
• Wolverine: Imortal- 16:20, 21 :40 - 3D - LEG - Ação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 15:40, 21 :20 - NAC - Comédia
• O Concurso - 13:50, 17:40, 19:30 - NAC - Comédia
• Turbo -13:10,15:10,17:10 - DUB - Animação
• O Cavaleiro Solitário - 21 :50 - LEG - Aventura
• Truque de Mestre - os Ilusionistas - 19:20 - LEG - Suspense
• Meu Malvado favorito 2 - 13:00, 15:00, 17:00, 19:10 - DUB - Animação
• O Homem de Aço - 21 :1 O - DUB - Ação
'Wolverine: Imortal-13:30, 16:10,18:50,21:30 - LEG - Ação
• Turbo -13:2Q - 3D - DUB - Animação
• Guerra Mundial z - 19:40 - 3D - LEG - Ficção
• Meu Malvado Favorito 2 -15:20,17:30 3D DUB - Animaç�o
• O Homem de Aço - 22:00 - 3D - LEG - Ação
• GNC MUELLER
• Wolverine Imortal - 18:45 - 3D - DUB - Ação
• Wolverine: Imortal- 21 :25 - 3D - LEG - Ação
• O Homem de Aço - 15:50 - 3D DUB - Ação
'Turbo -13:45 - 3D DUB - Animação
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:00, 15:00, 17:00 - DUB - Animação
'0 Homem de Aço -19:00,21:50 - LEG - Ação
• Wolverine: Imortal- 13.:30, 16:20, 19:10, 21 :40 - DUB - Ação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 21 :40 - NAC - Comédia

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

. (

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2013

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Persiste o risco
para agricultura
o frio começa a diminuir,mas
ainda há previsão de temperatura
próxima de Qoe e geada nas áreas
altas do Estado ao amanhecer. No
decorrer do dia, sol entre nuvens
e temperatura em elevação. Entre
aGrande Florianópolis e o litoral
Norte há chance de chuviscos.

�, �
Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 12°C

MÁX: 21°C
Parcialmente

Nublado

-� �!U-
"hI'

DOMINGO
Instável

MíN: 100C
�MÁX: 23°C
Nublado

LUAS •• NOVA 8{7
Chuvoso

.CRESCENTE 16{7
.SEGUNDA •CHEIA 22[7 MíN: 9°C--'"

• MINGUANTE MÁX: 22°C
'·4

29{7 Trovoada
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Olf)nlOS

HORIZONTAIS
1. O ator e cineasta norte-americano'�obert, de

"Golpe de Mestre"
2. A flor simbólica nacional/Competidor, adversálio' 2
3. Animal para experiências de laboratório / Um pe

daço de ... filé
4. O acetilsalicílico é um conhecido remédio para

dores de cabeça / Bolsa, em inglês
5, Mais eompndo
6. Produzir efeito
7. Famoso pico da serra do Espinhaço, próximo a

Ouro Preto, em Minas Gerais
8. A peça do telefone que se leva ao ouvido
9. Situação complicada ou embaraçosa
10. Lavatório / (Ingl.) TIpo ,de calGao curto, esportivo
11. Sigla da era prê-erístã / Relativo à idade
12. Fuzarca, gandaia / (Sigla) Material usado na pro

dução de garrafas,de refrigerante
13. Constituído de tecidos moles.

3

5

6

1

8

9

10'

VERTICAIS,
1_. (Pop.) Cheia de grana f Jogo de cartas com dois

baralhos de 52 cartas e que tem sistema de 12

apostas semelhante ao do pôquer 13
2. Momento histórico / Água ,gaseificada, aromati

zada
3. Sem vigor fh,iCO' / A parte superior da coxa / As

iniciais do cantofCarlos·
4. Perder a saúde / O fundo da ... cratera
5. (Mitol,) Caçador gigante, filho de Posêidon, mor-

to por Árteníis e transformado em constelação 1
Achar-se presente

6. O vale fluvial típico da Galícia ! Ave doméstica

apreciada por sua carne e seus ovos
7. Dígito Verificador I Grão de frutas e cereais / C'an
)

junto de profissionais com determinada especia
lização

8. Famoso personagem das "Mil e uma. Noites' /
Signo zodiacal que vai de 21 de março a 21 de
abril

9. Figura com valor simbólico e alusivo / No futebol,
toque fraco, e curto dado na bola com o lado do

.pé.

234 5 6 769
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Zuleika não consegue acordar Ester e liga para Cas
siano. Ester perde a entrevista da guarda de Laurinha.

Alberto mente na entrevista, dizendo que Ester costuma

chegar tarde em casa, deixando claro que ela é irrespon
sável. Carol pergunta a Uno por que ele desenhou o rosto

de Taís nos modelos de suas roupas. Dionísio resolve fazer
o pagamento de 1 milhão de dólares exigido por Arruda

para não revelar a verdade sobre o sequestro de Samuel.
Samuel informa ao delegado que foi vítima de crime ra

cial e que suspeita de Dionísio como mandante. Alberto
oferece dinheiro para Silvestre voltar a trabalhar na sua

empresa e, em troca, pede que ele coloque uma bomba

na mina de Cassiano e Duque. Rafael confessa a Duque
que era ele quem fazia a travessia para o Brasil das obras
roubadas por Dionísio. A bomba explode na mina e Cas
siano fica soterrado.

• SANGUE BOM - GLO�O - 19H
Socorro se preocupa com o pedido de Amora. Fabinho

se vangloria para Mel de ser o filho de Plínio. Nice chanta-
,

geia Damáris para que Lucindo seja readmitido. Lucindo
avisa a Érico que Palmira está no Cantaí, e ele convida
Silvia e Maurício a acompanhá-lo. Vinny consegue fazer
Renata andar sem a bengala. Amora explica seu plano
para Socorro. Filipinho chama Perácio para ir ao Cantaí, e
Rosemere se irrita. Salma procura Glória, e Brenda tenta

ouvir a conversa das duas. Giane vê Bento pendurar sua
foto. Socorro desiste de ajudar Amora. Filipinho é beijado
pela Mulher-Jambolão. Nestor puxa Silvia para dançar. So
corro é rude com Salma e Gilson. Silvia recqnheçe Verôni
ca. Glória guarda, em uma gaveta, um porta-retrato com

a foto de Lívia e Bento. Amora disfarça a voz e liga para 0

programa de Sueli Pedrosa. Amora forja um surto na fren-

VARIEDADES
OCP15
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Chiquititas
Estreia mantém SBT em segundo lugar

Em embate direto com o Jornal Nacional, da Globo, a
estreia do remake de Chiquititas, novela infanto-juvenil que
fez sucesso nos anos 1990, garantiu a vice-liderança ao SBT
e marcou média de 13 pontos no Ibope. Na média prévia, a
Record ficou em terceiro lugar com 9 pontos e a Globo em

primeiro com 28. O lançamento ocorrido no dia 15, portanto,
cumpriu a missão de manter a boa audiência no horário no
bre conquistada por Carrossel, que está na reta final e man
teve praticamente o mesmo desempenho do capítulo inau

gural, quando atingiu 13.4 pontos emmaio do ano passado.

te das câmeras e Socorro se sente culpada. Wilson leva
Damáris para falar com Isaura. Socorro muda de ideia e

decide ajudar Amora.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Paloma se apresenta a Mariah. Maciel convence Már

cia a passar a van para seu nome. Edith combina com

Aline de seguir Félix quando ele sair do hospital. César la
menta ter brigado com a filha. Paloma tem uma conversa

definitiva com Mariah e acaba se reconciliando com Pilar.

Edith e Aline veem Félix e Anjinho juntos. Tamara insiste

para a filha continuar casada. Wagner beija Edith. Paloma

conta para César que encontrou Mariah.

• CARROSSEL - SBY - 20H30
O SBT não divulga a íntegra do último capítulo da novela.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Rosália fica tensa e Xepa a pressiona para revelar

como descobriu o terreno. Feliciano diz a Rick que enga
nará Édison. Miro diz à Dafne que já conseguiu um labo

ratório de confiança para fazer o exame de DNA. Rosália
detalha os passos que a levaram até a descoberta do ter

reno. Xepa pede para ficar a sós com a filha. Ela pergunta
sobre o dinheiro que, supostamente, seria utilizado para o

pagamento da dívida. Depois de ser pressionada, Rosália
confessa que tem o dinheiro, mas assume que não daria

nada para salvar a casa. Robério seduz Inocência. Xepa
sente as duras palavras de Rosália. Rosália sai e Édison a

segue. Xepa aparece logo na sequência e expulsa a filha

de sua casa. Feliciano é pressionado por Miro, que dese

ja saber quais eram suas reais intençôes ao ajudar Xepa.
Rosália vai embora da vila. Miro ameaça Feliciano. Aos

prantos, Rosália mente para Isabela e Pérola. Ao monito

rar as gravações das câmeras de segurança, François vê
um vídeo de Pérola beijando Júlio César. Rosália faz com

que Pérola a chame para morar em sua casa. Camila vê
Esmeraldino circulando pela vila.

* Q resumo dos capítulOS é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Gaga é a celebridade
• ••

Jovemmars nca

Apesar da cirurgia de quadril que a obrigou a

cancelar parte de uma turnê, LadyGaga ganhou
80 milhões de dólares no ano passado, alcan
çando assim o topo do ranking da Forbes com
celebridades de até 30 anos. O cantor canadense
Justin Bieber apareceu em um distante segun
do lugar, com 58 milhões de dólares, e a cantora
Taylor Swift ficou em terceiro, faturando 55 mi
'lhões, Neste mês, Gaga anunciou que vai lançar
um novo álbum em 11 de novembro, com o título
de "Artpop", Ainda sobre a lista, o DJ, compo
sitor e produtor Calvin Harris, ficou em quarto
lugar, .com 46 milhões de dólares, e a cantora

Rihana ficou em qÚinto, com 43milhões.

'�da não tive
aumento", diz Faro

Ser apresentador sempre foi uma meta na

vida de Rodrigo Faro. Na ânsia de se tornar co

municador, em' 2008 ele trocou a Globo pela
Record, onde, nas tardes de sábado, assumiu o

comando do O Melhor do Brasil. Já estabele
cido no horário, desde o último mês de junho
Faro tem passado por mais uma "prova de

fogo": ocupar o horário deixado pelo recém
demitido Gugu Liberato, além de enfrentar a

concorrida audiência dos domingos. "Com hu

mildade, encarei a proposta da emissora e ve

nho trabalhando para entregar o meu melhor",
garante ele, ao se divertir comentando que não

. tevemudançade salário até. omomento.

20/3 a 19/4 - Fogo
Quanto mais sutil você for,

mais perto estará de alcançar os
seus objetivos. Jogue suas ener

gias no trabalho e veja 'como tudo
acontece.À noite, convém seman

ter na rotina.As relaçõesmais sóli
das contam com ótimas vibrações:
aproveite! Cor: cinza.

fazer o que gosta. Hoje, você vai

perceber o quanto é fácil captar
o desejo dos outros. Você saberá
conciliar o prazer com trabalho.
A dois, compromisso e seriedade
estão em harmonia com afeto e

envolvimento. Cor: amarelo.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Há urn certo conflito entre

os seus mais íntimos anseios em

oposição ao que os outros espe
ram que faça. Quem trabalha em

casa conta com boas vibrações. As
relações pessoais ganham novos

estímulos agora: aproveite para se

aproximar. Cor: tons claros.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Você não terá dificuldade para
divulgar seu trabalho, Novos so

nhos e aspirações podem vir à
tona.Vai serfácil revelar sua capa
cidade de captar o desejo dos ou-

,', tros. No romance, é hora de tomar
atitudes mais ousadas com sua

cara-metade. Cor: vinho.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Bom dia para separar o joio
do trigo nas diversas áreas da sua

vida. É preciso descartar o que
não servemais. No campo afetivo,
você terá o apoio e a segurança que
sempre desejou. A lealdade será
altamente valorizada na relação a

. dois. Cor: marrom.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Siga a sua intuição pára fazer a
coisa certa na horamais oportuna.
Quanto mais anônima for a sua

atuação profissional, maior será
o seu desempenho. Procure agir
discretamente no campo afetivo.

Compartilhar a sua vida é tudo o

que você quer. Cor: marrom.

Escorpião
23/10a 21/11 -Água

Você terá amplas condições
de entreter as pessoas. No campo
afetivo, o astral vai estar do jeito
que sempre quis. É omomento de
transmitir segurança, seriedade
e interesse na relação. A atração
fisica vai exercer urn papel impor
tante. Cor: azul-escuro.

Sagitário
22/11 a 21/12 - Fogo

Não deixe que o comodismo

prejudique o seu progresso. Este

é o momento de fazer alguns sa

crificios em prol da carreira. tudo
que envolva assessoria, pesquisa e

concentração será favorecido. Sua
vida amorosa ganha urn novo im
pulso nesta noite. Cor: laranja.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra·

Hoje, você terá urna melhor
---

percepção das coisas, como se

olhasse do alto e visse sua vida
sob urna perspectiva mais ampla.
Confie na sua capacidade de con
vencer e encantar a sua clientela.
No romance, você estará seguro(a)
do que sente e quer .. Cor: marrom.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

É chegado o momento de ava
liar o que é importante ou não em
sua vida. Medite sobre as coisas

que dá valor. Traçar prioridades
'pode ser fundamental no traba
lho. Um poucomais de ousadia vai
estimular a vida a dois: curta cada
momento! Cor: verde.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Conte com a sua habitual sen
sibilidade para captar as expecta
tivas dos outros. Lidar com a sua

clientela ou com os colegas de
trabalho será muito gratificante.
No cenário amoroso, a sua matu

ridade vai surpreender sua alma

gêmea: aguarde! Cor: vermelho.

Virgem
,23/8 a 22/9 - Terra

Hoje, você pode se tornar o

centro das atenções com urna cer

ta facilidade. Vênus em seu signo
realça todo seu charme, beleza e

poder de sedução, enquantoNetu
no aurnenta a intuição. Não perca
a chance de fazer urna proposta
séria a quem ama. Cor: preto;
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Inauguração 4e ampliação
da Usina Bracínho

Tendo suas atividades iniciadas em 28 de
abril de 1931, a Usina Bracinho passoupor nova

inauguração em 26 de julho de 1953. A antiga
usina tinha produção de 7.000CV. A ampliação
que se verificou em 1953 consistiu na instalação
de duas unidades hidroelétricas, num total de
20.000 CV. Outras obras complementares ain
da devem serrealizadas, como, por exemplo, a
derivação das águas do Rio do Júlio para a Ba

ria do Bracinho. A linha Capivary - Jaraguá,
construída pelo Estado, no governo de Irineu

Bornhausen, faz o entroncamento com a Usina
.

Bracinho, ambas de 60 ciclos. Desde 1944 havia
o racionamento de energia na região. Naquela
época estava suspensa qualquer nova ligãção.
Com a inauguração da usina, que passava a

denominar-se "25 de julho", o desenvolvimento
da economia da região ganhava novo impulso.
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A Aisoeiação Rural de ,Jaragufi. do Sul.
com o patroclmc da Prefeitura Municipal,
1e,& a efeito. no dia 26 de Julho. domingo.
a sua Primeira ExposiQilo Municipal de

Animais. �

as inscrições para 8: expoeíçâo, deverão
ser apresentadas atê o dia 10 de Julho, em

impressos especiais, fornecidos pela Asso-

ciação e Dep. Agro-pecoário do Munioipio.-
Serão somente admitidos animais erta

õce. no muutelplo: bovinos puros, meetlçca e

eomuus, de 6 a 30 mexes de idade e eqmuoa
de mOais de 2 anos.

A Expo81ç:ào terá Jugar no. POSTO
AGRO - PEOUÂRIO «MINISTRO JO.�O
'CLEOPHAS. e será aberta as 9" horas, com
8 presença' das autoridades.

Os premtos serão fixados pela Comissão
organísadora. Logo após a inauguração. se
,ri procêdida a extração da rifa em benefí-.
cio da AS90éisQão. constantes dos seguintes
premios:

"

"

1.: .. Uma vaca Jel'soi
/2_ � Uma terneira Jorsei
$... UÔl arado
4. ', Uma maquina de ooriar trato

Õ. - Umm�inhodearroz(ll2sacoplbor.)
6. e 7. - Uma semeadeira
8. - Uma batedeira de manteiga para

30, Jitros (Oferte da firma Germa.no
S.l8in9��AJm

-

m·�jnbO quitara

.

.19, -"J]j:!'"Ii.�!>q!l!adpr., • -Ó, ..,
•

,.

��1J�h��yin�\ .�aquina de cortar c,_�n::�\
12;" '" Um .aeec de ração bala'Dceada.1a,ttJ8-) f
lá. . Um'aaco de ração balanceada,(gado)

�

IÃ. -",Um moinho de- ca-tê"
�6. a 17. <Uma pOr<)a raça (Caroncbe)

'c' 18. - 'tim porCo da raça (Oarunoho)
, , Uf_ a 28_· Um casal de' frangos Le-

'-abo��. �r38:U: Um casal de frangos New-
.' aampabire

'
, ;

.

""'" ':\39J a 40: � Pl"-8,m.io segeeâo.
\

-O� õUhetes, acbam-ee a venda .na ,AslJq·
cia�ãQt .:tia:�t\. "�fiUtl-is e �g8nt88 eeeecteta,
cu9.wdo Or$ 20.00.

Os portadores. de bilhetes ter-ão en�ada
graCuita na expoeleão.

Ha."d. no local oaueraecede, R86taU�
rante e bebidas.

Jaraguá do Sul, junho d_s 1953.

A Comissão Org-anísadora:
Ã.R'l'UR lt1!LlJER. Presidente de honra
NEY. 1!1RA;NCO. Presidente
·;fEFFERSON DE PAULA, Secretário
PR. A.G.UINALDO DE SOUZA
DR. 'BERNAllDO ARONOWICH.

�����tl�tERT
LI!:Of'OLDO BLESE
WOLFG:ANG REICHERT

.

Em26�e
: julh() cJ�
1953; Jaraguá
do Sul
celebrava o
aniversário de

colonizaçãoI
, coml:!ma
grande
exposição de
animais.

Herton Schünemann

lsche�c1<e__
hertons@gmail.com twitter.com/hertonls

So kalt schon lange nicht mehr
Wer sagt, dass derWinter eine

weille Jahreszeit ist? Normaler
weise ist derWinter wirklich hier
in Brasilien nichtweill. Aber dieses
Jahr zeigte sich diese Jahreszeit

ganz anders, und das -in vielen Or
ten in Siidbrasilien, wo die Tem

peraturen stark gefallen sind, ais
in Jahren vorher.

In Europa ist es anders. Die
Deutschen zum Beispiel ignorie
ren den Winter, solange es geht.
Wenn es schon sehr kalt ist, fei
em sie noch manchmal open-air
Partys. Auch im Januar tragen
manche noch leichte Kleidung.
Sie glauben, dass innere Warme

gegen die âufere Kâlte hilft. Des-

.....

Resumo em português:Desta vez o inverno aqui no Brasilmostrou umafaceta bem diferente que em anos anterio

res. Temperaturas mais baixas trouxeram além dofrio, neve e gelo, que encantaram tanto crianças como adultos. O

frio aqui afugentamuitospra dentro de casa, mas os alemães, no inverno, ainda fazem atividades corriqueiras como:
festas open-air, andar de bicicleta ou mesmo nadar com a mesma naturalidade da meia estação.

halb trinken sie mit klappernden
Zâhnen Chai Latte, natiirlich an

den Tischen vor den unzãhligen
gemütlichen Cafés.

Nicht einrnal bei wirklich viel
Schnee akzeptieren die Deut

schen oft, dass man im Winter

spezielle Fortbewegungsmittel
braucht.Weille Stra13en? Na und?
Auch im Januar pflügen Fahrrâ
der Schnee wie Eisbrecher den
arktischen Ozean. Minus Tem

peraturen? Quatsch! Sie legen
Schneeketten ums Fahrrad und
fahren trotzdem weiter. So ge
wohnt sind sie mit der Kâlte, dass
es sogar in vielen Stâdten ein
Weihnachtsschwimmen gibt, und

·Wmtersport man auf den Schiern in
flachem Land. Oft gibt
es spezielle Wege für
den Langlauf. Das sind
die Loipen. Ein Schlitten
ist ein Transportmittel
ohne Motor, mit dem
man aufSchnee oder Eis
fahren kann.

Und wer nr ein biss
chen Bewegung haben

mõchte, kann auch im
Garten oder auf der
Stra13e Spa13 haben. Man
kanneinen Schneemann
aus Schnee bauen oder
einen Schneeballkampf
machen, mit Bâllen aUS

Schnee geformt.

ImWinter kannman
auch drau13en viel Bewe

gung haben, egal ob kalt.
Ein typischer Win

tersport, wo es Schnee

gibt, ist das Schi fah
ren. Auf Schi fâhrt man
einen Berg hinunter.
Genauer gesagt, ist das
das Alpine Schi fahren .

Die Wege und der Be
reich zum Schi fahren
sind die Piste. Wem das

Alpine Schi fahren zu

gefâhrlich ist, geht zum
Skilanglauf. Dabei lãuft

NeuesWort /Palavra nova

das auchwenn die Seen schonmit
Eis zugefroren sind. Für uns Bra
silianer etwas unglaublich.

Und hier ist dieserWinter für
uns diesmal besonders. Es ist in
Südbrasilien so kalt, wie es in

den letzten 10 Jahren schon nicht
mehrwar. Es gibtEis und Schnee
in vielen Orten. Es ist so merk

würdig, dass es vielen Touristen
mit bunten Ohrenwârmern und
Mützen anlockt. Erwachsenen
freuen sich ebenso wie Kinder.
Die Kãlte stõrt dann gar nicht.
Je kâlter das Wetter desto hitzi

ger werden die Menschen. Kühl
bleiben im Winter nur die Tem

peraturen.

FOTOS DIVULGAÇÃO
.

,> '\.

.....
Resumo em português: O texto nos ensina algumas
palavras novas sobre do inoema.Sõo esportes ou atividades
de lazer comuns quandahá neve.Schifanren � andar de

esquis;Schlittenfahren - andar ê1e-trenÓ; Schneemann. bauen
- fazer um boneco de neve; Schneeballkampfmachen =fazer
uma guerra de bolas de neve.
\

Mit der Kâlte, die in ganz Brasilien eingebro
chen ist, ist es auch geeignet, ein passendesWort

dazu lernen. Es ist ein Kleidungsstiick und dient,
um die Hânde zuwârmen.

Der Handschuh (oder Handschuhe im Plu

ral), es ist ein Komposita aus zwei Nomen: die

Hand (mão) und der Schuh (sapato).
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Internet
Está na pauta da reunião Acijs-Apevi de

segunda-feira a apresentação do cenário e

novas tendências da internet brasileira. A

palestra será ministrada por Luís Hufenües
sler Leigue e Marjorie Yamaguti.

Apevi nos Bairros
Acontece na próxima terça-feira, às 19h30,

na EscolaWaldemar Schmitz, no Bairro Ilha da
Figueira, mais uma edição doApevi nos Bairros.
O tema será: "Meu negócio: o que fazer para dar
certo!" O evento é gratuito.

Responsabilidade social
A Assembleia Legislativa de Santa Cata

rina informa que estão abertas as inscrições
das entidades sem fins econômicos e empre
sas interessadas em participar da Certificação
e Troféu Responsabilidade Social - Destaque
Santa Catarina. O objetivo é reconhecer e des
tacar as empresas privadas e entidades com

fins não econômicos que tenham a responsa
bilidade socioambiental incluída em suas po
líticas de gestão. Informações no link http://
responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.br .

Senai-Sesi
Estão abertas as inscrições para a edição

2013 do Edital Senai e Sesi de Inovação. So
mados, os recursos para o desenvolvimento
de projetos inovadores chegam a R$ 30,5
milhões. Desse total, R$ 20 milhões são para

projetos do Serviço Nacional de Aprendi
zagem Industrial (Senai); R$ 7,5 milhões

para projetos do Serviço Social da Indústria

(Sesi); e R$·3 milhões em bolsas de pesquisa
em Desenvolvimento Tecnológico e Indus
trial (DTI), do Conselho Nacional de Desen

volvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

• SANTINVEST

Lourival Karsten
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Velocidade íNDICE PERíODO
SElIC 8,5% 10.JULHO.2013

peSquisa conduzida pela Akamai, geral apurada ficou em 1,1 Mbps. TR +0,05% 25.JULHO.2013

com 243 operadoras de diversos As velocidades nomundo variaram CUB 1.289,50 JULHO.2013

países, mostrou o verdadeiro retrato entre 0,4 Mbps, de uma operadora
BOVESPA ,.1,43% 25.JULHO.2013
NASDAQ +0,71% 25.JULHO.2013

das conexões à internet por meio de nigeriana e 8,6 Mbps, de uma russa. AÇOES PETR4 16,84 +2,75%

redes móveis. As duas operadoras bra- Pela pesquisa, apenas nove empresas VALE5 29,14 +0,69%

sileiras incluídas na pesquisa tiveram puderam ser classificadas como de BVMF3 12,57 +2,11%

um desempenho diferente. Uma regis- banda larga, pois tiverem média no
POUPANÇA 0,5000 26.JULHO.2013

trou média de 0,9 Mbps e pico de 8,8 trimestre superior a 4 Mbps. Do total,
COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT -0,12% US$ 109,160
Mbps, enquanto a outra teve média de 64 operadoras tiveram velocidades OURO +0,06% US$ 1335,310

1,3 Mbps e pico de 11,6 Mbps, Amédia entre 1 Mbps e 4 Mbps.
CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2380 2,2395 -0,49%
DIVULGAÇÃO DÓLAR TUR. 2,2200 2,3300 +1,3%

EURO 2,9769 2,9800 +0,23%
LIBRA 3,4494 3,4534 +0,09%

Armazenagem
Continuam as preocupações com os constantes problemas da insuficiente

capacidade dos armazéns em reservar os grãos das safras. AOrganização das

Cooperativas do Estado de Santa Catarina (Ocesc) pede apoio do governo para
mudar esta realidade. Hoje, o Estado conta com capacidade de armazenagem

para pouco mais dé 4 milhões de toneladas, mas a produção é de 7,5 milhões
de toneladas. Existe um déficit de capacidade da ordem de 40%.

Barreiras sanitárias
Mesmo mantendo o embargo contra carne proveniente do Paraná, Rio Grande

do Sul eMato Grosso do Sul, a Rússia está admitindo as compras de produtores des
tes estados. Porenquanto, apenas algunsprodutores de SC estãohabilitados àvenda.

Auto pagamento
Finalmente está chegando ao país um sistema, já comum em países de

senvolvidos, que é o registro das compras no chek-out. O cliente faz o pa
gamento 'com seu cartão sem participação de algum funcionário da loja ou
supermercado. Já tive a oportunidade de realizar compras desta forma, até
em cidades bem pequenas, e a experiência não foi ruim. Resta saber se no
Brasil o uso de cartões realmente vai crescer o suficiente para esse serviço.

A Santivest comemorou ontem 19
anos de atividades. Essa empresa
tem boa atuação no mercado de

crédito, financiamento e,investimentol!li ... 'lj'I�.jl�II�Ij�I=u__ u,�.�'�',,�'. '�I,�"��'��I�I_� �

Distrito
de Inovação

A área em que será er

guido o Distrito de Inova

ção, bem como o conjunto
de instituições em torno da
Católica de Santa Catarina

,deverá contar com a im

plantação de rede de fibra
ótica para que possa contar
com ligações de internet de
alta velocidade. No Distrito
de Inovação também está

prevista a instalação do
Instituto Senai de Tecno

logia Eletroeletrônica, que
também demandará este

tipo de facilidade.

Marco civil
daintemet

O governo está tentando - até

agora em vão =: o marco civil re

gulatório para a internet, mas en

frenta problemas de toda ordem.
O presidente da Câmara dos De

putados, Henrique EduardoAlves,
coloca como direito fundamental
do cidadão o acesso à internet de
altavelocidade. Quando o povo vai
para a rua protestar, não sabem o

.

- motivo do descontentamento.

Crédito rural
Segundo o Ministério da Agricul

tura, o montante de crédito contra

tados pelos produtores rurais para a

safra 2012/13 alcançaram amarca de

R$ 139,7 bilhões. Este número per
mite algumas reflexões. Se o volume
de créditos contratados é tão grande
em um período de preços e rentabili
dade altos, qualquercrise demercado
poderá trazer sérias consequências.

..
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ECONOMIA
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ELASSAOAS
'QUERIDINHAS'
DOMERCADO

RECONHECIMENTO
Com investimento em qualidade, pequenas indústrias têxteis

da reqlâoqanham espaço na grande mídia nacional

A l���s . empresas do ramo
- .1"\textil Instaladas no Norte do
Estado já conquistaram, há al

gum tempo, o país inteiro e são
conhecidas inclusive no exterior.

Mas, nos últimos anos, outras

marcas da microrregião de Jara

guá do Sul têm despontado no ce

nário nacional e emplacado suas

peças em figurinos de novelas e

telejornais, além de também ves

tir as chamadas celebridades.
Uma delas é a Baumgarten Ca

misas. Criada em 1977, a fábrica
de Massaranduba passou por di
versas fases. Nos primeiros anos,
era apenas uma pequena malha

ria, que tinha no mix de produtos
também lingeries. "Meus pais,
Adalberto e Ilga, começaram ima

ginando fazer peças somente para
pessoas próximas, gradativamen
te é que o negócio foi se abrindo

pára a região, o Estado e restante

do Brasil", explica Claus Baum

garten, herdeiro da marca.
Apartir da década de 1980, a fá

brica, ainda com produção de peças
de confecção em gerai, expandiu as
'Vendas para o país inteiro. E nos

anos seguintes direcionou o foco
exclusivamente ao mercado das
camisas de alta qualidade e valor

agregado, um nicho em ampla as

censão. De acordo com o proprie
tário, hoje a Baumgarten conta

com cerca de 200 funcionários,
entre diretos e terceirizados. Eles

produzem peças que seguem via

gem para destinos pouco imagina
dos e bastante distantes. Na lista
dos campeões de vendas estão,
por exemplo, representantes de
Estados como o Maranhão, Piauí,
Rondônia e Paraíba,

Mas, é na televisão que a em-

presa vem ganhando um desta

que importante e digno de orgu
lho para a região. Continuamente,
as peças integram os figurinos da
Rede Globo. Os apresentadores
do Fantástico, Zeca Camargo e

Tadeu Schmidt, têm usado a mar

ca com frequência durante a atra

ção dominical da emissora, Já no '

horário ocupado pela teledrama

turgia, a Baumgarten costuma

vestir personagens de diferentes
novelas. "Todos usam os nossos

produtos quando os convêm. Não
há nada contratual, mas, sim,
uma parceria que já dura cerca de
quatro anos", esclarece Claus.

Recentemente, a equipe da

Baumgarten foi à Grécia para a

produção da campanha de inver
no 2013. A coleção é toda inspi
rada nos contrates de cores das

paisagens do país europeu.

,
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Instalada em Jaraguá do Sul, a
Elô Camisaria é outra marca que
vem ganhando espaço considerá
vel na moda feminina brasileira.
Assim como a Baumgarten, ela já
veste celebridades e aparece nos

figurinos de novelas e telejornais.
Entre as apariçõesmais comen

tadas estão algumas ocorridas du
rante a atual trama das 19h da Rede
Globo, Sangue Bom, com a perso
nagem Damáris, vivida por Marisa
Orth. Antes, ao longo de Salve Jor

ge, folhetim das aih substituídopor
Amor àVida, a atriz TotiaMeirelles
tambémusava aspeças da empresa
enquanto encenava o papel da vilã

I

Bruno de Lima, sócio-proprietário da Elô Camisaria,
diz que a meta é ampliar e diversificar o mix de produtos

Microrregião
tem mais de 700

empresas de

vestuário, a maioria
delas instalada em

Jaraguá do Sul

" A INDÚSTRIATÊXTIL E 00 VESTUÁRiO EM SC

• Empresas: 9.702
• Empregados: 170 mil

• Participação na indústria catarinense: 21%
Fonte: Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina

Meus pais, Adalberto e liga,
começaram imaginando fazer
peças somente para pessoas

próximas, gradativamente é que
o negócio foi se abrindo.

Cfau& Baumgarten,
empresáriO' DADOS DO SETOR NA MICRORREGIÃO OE

,

JARAGUÁ DO SUL

• Total de empresas ativas (julho/2013): 712
• Total de empregados: 24.580
• Fábricas mais antigas ainda em atividade:

Marisol, Malwee, Marcatto e Nanete

Wanda. Além disso, a jornalista
Ana Paula Padrão apareceu por di
versas vezes na bancada do Jornal
da Record vestindo camisas assina
das pela empresa jaraguaense. _

Com forte demanda no merca

do, a camisaria feminina é o foco

principal da marca, que somente

na última coleção enveredou pelo
universo dos casacos e blazers. De

'

acordo com o sócio-diretor, Bruno
de Lima, o passo seguinte é ampliar
o mix de produtos apostando em

batas e biusas. "Como já trabalhá
vamos fortemente com tecido pla
no, enxergamos uma oportunidade
no uso das matérias-primas em

L______ _ _

confeccionados", complementa.
Ligada à Netzer, a Elô fabrica

suas peças no sistema private
label, no qual toda a produção é
terceirizada com parceiros quali
ficados. Por isso, a empresa tem

apenas oito funcionários diretos.
Já os indiretos somam outros 40.

Segundo o diretor, nos próximos
anos, o objetivo é ampliar a parti
cipação no mercado brasileiro de
multimarcas sustentando parte
das coleções em camisas que não
obedecem à modelagem tradicio
nal deste tipo de peça. A camisa
ria já está presente em todas as

regiões do país.

MASSARANDUBA JARAGUÁ DO SUL

• Empresas: 107 • Empresas: 397
• Empregados: 1,7 míl • Empregados: 17,1 mil

I'
..

SCHROEDER- GUARAMIRIM
• Empresas: 63 • Empresas: 117
• Empregados: 1,1 mil • Empregados: 3,5 mil

_ CORUPÁ-
• Empresas: 28 Fonte: Sindicato dos Trabalhadores

das Indústrias de Vestuário de
• Empregados: 1.180 Jaraguá do Sul e Região
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SETOREMPREGAMAISDE 24MILNOVALE DO ITAPOCU

A indústria têxtil catarinen
se é uma referência para todo
o país. Considerado o segundo
polo nacional, atrás apenas de
São Paulo, o Estado conta com

a maior empresa brasileira fa
bricante de camisetas de malha
e uma das mais expressivas do
mundo. Também é considerado
o principal produtor de linhas

para crochê e fitas elásticas da
América Latina e se destaca, ain
da, na elaboração de artigos de

cama, mesa e banho.

Segundo dados recentes

da Federação das Indústrias
do Estado, de Santa Catarina'

(Fiesc), as quase dez mil em

presas do segmento empregam
cerca de 170 mil pessoas. Jun

tas, essas marcas possuem uma

participação de 21% no setor

empresarial catarinense con

siderando o valor da transfor

mação industrial. Com grande
destaque nacional, sua repre
sentatividade ultrapassa os

20% no âmbito brasileiro.
A importância é tamanha

que cada vezmais essas fábricas
tem aberto novos mercados no

exterior. Em 2012, por exemplo,
as exportações alcançaram a in
crível soma de US$ 172 milhões,
ou seja, 5% do total negociado
pelo Brasil junto aos demais

países. De acordo com a Fiesc,
Santa.Catarina é o maior expor
tador brasileiro de fitas e fibras

sintéticas, roupas de cozinhai
toucador, atoalhados de algo
dão, tecido e feltro, camisetas e

, demais peças de malha.
Com forte atuação neste

cenário, a região Norte, em

paralelo c0ll! o Vale do Itajaí,
é destaque. Nessas áreas, con
centram-se algumas das prin
cipais representantes têxteis
do Estado. E, no caso do Vale,
do Itapocu, o segmento merece

atenção especial. Isso porque,
de acordo com o Sindicato dos
Trabalhadores das Indústrias
de Vestuário, os cinco municí

pios da microrregião contam

com a surpreendente marca de

700 fábricas pautadas no ves

tuário. Elas garantem emprego
a pouco mais de 24,5 mil traba
lhadores, ou seja, comparando
esse total com o número de

habitantes, equivale a mais do

que a população inteira das ci
dades de Corupá, Schroeder ou
Massaranduba.

LÚCIOSASSI

Baumgarten
Camisas de' _

Massarandub�
foi criada em

1977 e hoje __

vende em
todo o Brasil

AS CELEBRIDADES VESTEM SANTA CATARINA
FOTOS DIVULGAÇÃO

Totia Meirelles Ana Paula PadrãoTadeu Schmidt e Zeca Camargo
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Veículo rola Serra abaixo
após bater em poste na BR
SUSTO Nem chuva, nem excesso de yelocidade. Para PRF,
mal súbito teria sido a causa do acidente ontem, em Corupá

Débora Remor das uh,
_

às margens da

BR-280, em um local de
difícil acesso. De acordo
com testemunhas e infor

mações dos Bombeiros e

da Polícia Rodoviária, o

motorista não vinha em

alta velocidade e a pista
não estava molhada, o que
sugere que a vítima tenha
tido um mal subido.

o homem, de 33 anos,

apresentava sinais de fra
tura nas costelas. e não

soube explicar o motivo
do acidente. Ele foi en

caminhado pelos Bom

beiros Voluntários, com

ferimentos moderados,'
ao Pronto Atendimento
de Corupá. O carro, com

placas de Canoinhas, ficou

Um professor universi
tário se feriu ao per

der o controle do veículo

que dirigia na Serra de

Corupá, na manhã de on

tem: O Corsa saiu da pista,
se chocou contra um poste
e desceu a ribanceira, pa
rando de lado, por volta

completamente destruído

e, devido à dificuldade do

terreno, a retirada dele do
local só foi concluída no

fim da tarde.
Poucas horas depois,

outro veículo também te

ria saído da pista, no Km

97 da BR-280, segundo a

PRF. Dos dois ocupantes
do carro, apenas um re

latou dores e ferimentos e

foi socorrido.
Pelos menos quatro

acidentes foram registra-

dos entre os Km 90 e 97
da BR-280, em Corupá,
só essa semana. O cami

nhoneiro Walmor Mello
Teixeira de Freitas, de 29

anos, não resistiu aos fe
rimentos causados pelo
tombamento do veículo,
na curva do Britador, na
tarde do dia 22, segunda
feira.

Moradores do local pe
demmais sinalização e re

dutores de velocidade na

descida da Serra.
EDUARDO MONTEClNO/ARQUIVO OCP

DIVULGAÇÃO/ARQUIVO PESSOAL

PREJuízo Condutor não se feriu com gravidade, mas o Corsa de Canoinhas ficou completamente destruído e em local de difícil acesso

LIXO ESQUEC DO
OS moradores da casa 106 da Rua Padre Horácio, na Vila lenzi, em Jaraguá
do Sul, tiveram uma surpresa nada agradávellÍa manhã de ontem. A empresa de

coleta juntou o lixo na frente da residência, mas teria esquecido de recolher os

sacos do outro lado. Cachorros ajudaram a bagunçar ainda mais o cenário, que
permaneceu assim até o fim da tarde. Por causa do feriado, nem o morador,
nem a equipe do jornal conseguiram uma resposta da empresa responsável.

'fi"abaIh.o

Acidentes deixam dois
feridos emGuaramirim

Coli�ão
Motociclista
fratura perna

Uma colisão entre uma
moto e um Picasso na Rua

Erich Froehner, em Schro

eder, por volta das 7h·de
ontém, deixou uma pes
soa ferida. O motociclista,
de 29 anos, foi socorrido

pelos Bombeiros Voluntá
rios de Guaramirim com

fratura exposta na perna

esquerda e suspeita de he
morragia. Ele foi conduzi
do pelo Samu ao Hospital
São José, onde permanece
internado na ala cirúrgica.
O motorista do outro veí
culo não se feriu.

Munição de 38
PMprende
suspeito

Um homem foi enca
minhado ontem ao Pre

sídio Regional, acusado
de porte de munição. O

. suspeito foi abordado pela
Polícia Militar nos fundos'
de uma danceteria, naVila
Lalau, em Jaraguá do Sul,
por volta das 21h de quar
ta-feira. De acordo com a

PM, ele teria dispensado
seis projéteis de calibre 38
ao perceber a chegada da

guarnição, e foi preso em

flagrante. Encaminhado à

Delegacia de Polícia, o ho
mem negou a posse damu

nição, mas não convenceu

o delegado Daniel Dias.

Uno branco

Condutor

foge do local
A Polícia Militar está

procurando o responsável
por um Uno branco, de

placas MDY 4606. O con-

. Dois acidentes de tra- 16h30, e encaminhado ao dutor deste veiculo teria

balho foram registrados Hospital Padre Mathias. cortado. a frente de uma

em Guaramirim na tarde O outro caso foi em" motocicleta na RuaMano
de ontem, um deles resul-. um posto de combustíveis el Francisco da Costa, no
tau na amputação de parte às 'margens da BR-280,. João Pessoa,. por volta das.
de um dedo da mão de um por volta das lSh30. Se- 10h de ontem, e fugido' do
operário de 36 anos. Ele. gundo os Bombeiros Vo- local do acidente, em dire
trabalhava em uma cons-'. luntários, que atenderam ção ao Bairro Santa Luzia.

trução no Bairro Amizade a ocorrência, o homem O motociclista, de 19 anos,

quando teria bando em -. trabalhava na .oficina me-. e a passageira;de 20, tive."
uma calha e cortado a p.ün·<·, cânica quando uma chapa. ram escoriações e foram

ta do anelar esquerdo. 6 "metálica caiu sobre a bar- encaminhados ao Hospi-.
homem foi socorrido pelos riga dele. A vítima, de 28 tal são José, de Jaraguá
Bombeiros Voluntários de anos, foi levada ao hospi- do Sul, pelos Bombeiros

Guaramirim, por .volta das �tal comferimentos'leves, Voluntários.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MULTIUSO Clube de Canoagem Kentucky colabora na limpeza
dos rios, auxilia a Defesa Civil e mantém uma escolinha gratuita

Lucas Pavin

No último dia 15 de

julho, o Clube de

Canoagem Kentucky (Ca
noken), de Jaraguá do Sul,
completou 25 anos. Fun

dada em 1988, a associa

ção nasceu a partir de uma
ideia do canoísta Ruy Les
smann, juntamente com

uni grupo de amigos prati
cantes damodalidade. Ruy
havia comprado um caia

que, começou a remar nos

rios pela cidade e convidar

pessoas para compartilhar
o momento. A partir disto,
seus amigos Julio, Teodo
ro, Oswaldo e Sandro tam

bém adquiriram caiaques
e logo começaram a reali
zar novos desafios, explo
rações de rios e a disputar
competições.

Na época, Lessmann

passou a observar a es

trutura da 'canoagem em

Santos (SP), mantendo
contato com Fabio Paiva,

campeão brasileiro de ca

noagem e fabricante de

caiaques, convencendo-se
da importância da forma

ção de uma associação de

canoagem na cidade, para
maior divulgação e orga

nização do esporte. Foi

então que exatamente no

dia 15 de julho de 1988, o
grupo realizou uma reu

nião na antiga Câmara de

Vereadores, onde decidi

ram e elaboraram uma ata

de fundação, dando nasci
mento ao Kentucky.

Com os objetivos prin
cipais de difundir a ca

noagem na região, lutar

pela preservação dos rios

e apoiar a comunidade, o

Kentucky é responsável
por organizar o maior en
contro ecológico da mo

dalidade no sul do Brasil

(o "Canoa Ecológica", em
defesa do Rio Itapocu),
como também de repre
sentar Jaraguá do Sul nas

competições de canoagem

em todo o país.
A entidade realiza di

versas atividades de cons

cientização emprol de nos
sos rios, como as limpezas
nos rios Itapocu, Jaraguá
e Itapocuzinho (onde nor
malmente são retiradas
toneladas de lixo jogadas
indevidamente) e as cam

panhas junto às escolas e

através de eventos. Além

disto, auxilia a Defesa Civil
em ações e mantém uma

escola de canoagem aberta
à população na qual, dia
riamente, ao final da tarde,
os sócios canoístas ensi
nam sobre o esporte aos

interessados, cedendo os

equipamentos para a prá
tica de canoagem.

Para o atual diretor
administrativo e ex-presi
dente Marcos Zanghelini,
é gratificante ser associa
do do clube há 20 anos e

ter participado de inúme
ras atividades ao longo
do tempo. "Minha maior

satisfação é ver o clube
continuar evoluindo ano

após ano, em clima de
muita harmonia .entre os

sócios, com a entrada de
novos sócios, aquisição de
novos equipamentos, no
vas conquistas e sempre
sendo uma referência de

seriedade, honestidade e

engajamento com a comu

nidade, inclusive sendo
reconhecida como uma

das associações de cano

agem de melhor organi
zação no Brasil", afirmou
Zanghelini, lembrando

que as ações beneficentes
realizadas pelo Kentucky
não são só.para o clube,
mas também para toda
comunidade jaraguaense.

"
Minha maior satisfação
é ver o clube continuar

evoluindo ano após
ano, em clima de muita

harmonia.

Marcos Zanghelini,
diretor do Kentucky

OCP21

Kentucky repesenta
Jaraguá do Sul em
eventos nacionais

e até internacionais
da modalidade

ENTRETENIMENTO Com diversos rios cortando o

município, a prática da canoagem é uma opção de lazer

DIFUSÃO Entre as missões do Clube de Canoagem
está a popularização da modalidade na'cidade e regiãoAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Jaraguá perde amistoso
para o Coritiba por 3 a O
PREPARAÇÃO Amistoso encerrou a preparação do Leão para disputar
o Campeonato Catarinense, que inicia já no próximo dia 4 de agosto

"

!
(
f

Em jogo truncado e mar

cado pelo péssimo estado
do gramado do Estádio João

Marcatto, o Sport Club Jara

guá perdeu para o Coritiba
na tarde de ontem por 3 a o,
em partida amistosa realizada

como comemoração do ani
versário de Jaraguá do Sul.
Os gols da equipe paranaense
foram marcados por Eberson,
Emerson Santos eAlex Santos,

. todos na segunda etaoa.

O técnico Mozart escalou o

Leão no esquema 4-2-3-1 com

.Júnior, Maicon, Ricardo, Neto
e Jefinho; Piter, Nêgo, Carlos
Neto, Nando e Zé Vitor; Eric.
Apesar do placar, o treinador
gostou do que viu. "Fomos
muito bem nos primeiros 60
minutos. A equipe do Coritiba
é qualificada e ninguém gosta
de perder, mas foi proveitoso
o treino e agora é continuar o
trabalho até a estreia na Di-

I

k

I
,
,

!

l!

visão de Acesso", disse. O la
teral-direito Maicon também
avaliou o time. "Fizemos um

bom jogo, enfrentando uma

equipe de Série A do Brasilei
ro. Jogamos de igual, mas ti

vemos algumas falhas de mar
cação que oMozart vai corrigir
durante a semana, para en

trarmos 100% no campeona�
to", afirmou. ..,�

"Apesar do campo ruim,
nosso time conseguiu tocar

_)

bem a bola e segurar a pressão
do adversário, que é um time

qualificado. Quanto aos erros,

foi bom cometê-los agora para
podermos corrigir durante a .

semana e estrear bem no Es

tadual", finalizou o zagueiro e

destaque da equipe jaraguaen
se na partida, Neto.

Este .âITIistoso foi o último
do Jara�, antes da estreia no
Catarinense, que acontece no

dia 4 de agosto, no João Mar

catto, contra o Navegantes.
Até lá, o elenco treina forte e

faz os últimos ajustes pará es

trear bem na competição .

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

BOA MOVIMENTAÇÃO Coritiba não trouxe para Jaraguá do Sul seu elenco principal, que está entre os líderes do Brasileiráo
\

·Basquete
Técnicos jaraguaenses participam de curso de aperfeiçoamento

Considerada uma grande
oportunidade para os técnicos e

profissionais de educação fisica

aprenderem um pouco mais so

bre a modalidade, com grandes
nomes do basquete brasileiro,

a Escola Nacional de Treinado
res (ENÍ'B) realiza seu curso de
Nível II até domingo, dia 28, em
Curitiba. Entre os participantes
do curso desenvolvido pela Con
federação Brasileira de Basketball

(CBB) estão três técnicos de Jara- uma programação cheia durante

guá do Sul: MiltonMateus e Paxá todos os dias, com aulas teórica e

Stange, da Ajab, além de Rafael práticas com técnicos como Lula

Mueller, atualmente em Joinvil- Ferreira (Franca), Régis Marrelli
.le. O treinamento acontece no (São José dos Campos) e André
Círculo Militar, do. Paraná, tendo I! : Germano (Seleções de Base).

Bolão23

Vieirense em
Blumenau

A Associação Esportiva e

Recreativa Vieirense representa
Jaraguá do Sul no Campeonato
Catarinense da Série Prata de
Bolão 23 feminino. A competi
ção acontece no Clube de Caça e

Tiro Esportivo e Cultural Itou

pavazinha, em Blumenau, entre
os dias 26 e 28 de julho. A dele

gação jaraguaense contará com

treze bolonistas.

Futsal Sub�20

Semifinalista
da Taça Brasil

AADJ venceupor 3 a o o Pei

xejMazza (DF), no jogo de aber
tura da última rodada da fase
de grupos da 31a Taça Brasil de
Futsal Sub-20 Masculino (Divi
são Especial). A partida foi reali
zada ontem, na cidade de Carlos
Barbosa (RS). Com o resultado,

, a equipe comandada por Augus
tinho Ferrari garantiu sua classi

ficação para a semifinal.

Ciclismo

Passeio da
FME é adiado

A FME adiou a realização do
Passeio Ciclístico em hOl�ena
gem ao aniversário de Jaraguá
do Sul, que aconteceria ontem.

O motivo foi a instabilidade cli

mática, que além de prejudicar
a presença de ciclistas, coloca
ria em risco a saúde daqueles
que optassem pela participação.
Uma nova data para o evento

deve ser anunciada em breve

pela autarquia.

ADJ

Nova ação
beneficente

A ADJ (CSMjPré�Fabricarj
MannesjFME) volta a jogar na
quarta-feira (31) pelo Campeo
nato Catarinense da Divisão Es

peciaL Apesar de valer pontos,
a partida terá um caráter bene

ficente, já que toda a arrecada

ção será destinada ao Hospital
de Fraiburgo. O adversário será

Concórdia, às 2Gh, no Centro de
Eventos de Fraiburgo, já que a

-Arena Jaraguá estará locada.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Copa do Brasil pode
ganhar em emoção
CLÁSSICO Sorteio

do próximo dia

6 pode colocar
frente a frente

equipes com forte

rivalidade regional

Na noite de quarta-feira,
foram definidos os de

zesseis cubes classificados
às oitavas de final da Copa
do Brasil. Agora, um sorteio
no dia 6 de agosto irá definir
os jogos da próxima fase eli
minatória, onde há chance
de haver clássicos paulista,
carioca e mineiro. Da mes

ma forma, porém, os times
grandes podem pegar algu

.

mas equipes teoricamente
mais fracas, como times das
Séries B, C e D.

Atual campeão do tor

neio, o Palmeiras pode en

frentar o rival Santos já nas
oitavas. A equipe praiana
eliminou Q CRAC, de Goi

ás, na fase anterior, e chega
embalada por uma série de
seis jogos sem perder, com
quatro vitórias e dois em

pates. Também pode haver

LUIZ HENRIQUE/FIGUEIRENSE FC

BOTAFOGO Depois de eliminar o Figueirense, Fogão pode encarar um clássico
'"

Corinthians X Santos, par
tida que decidiu o Paulis
tão. Já os clássicos cario
cas têm três possibilidades
diferentes: Vasco x Botafo

go, Fluminense x Botafogo
ou Flamengo x Botafogo. A
equipe da Estrela Solitária
foi quem chegou com mais

dificuldades até as oitavas,
tendo que passar pelos pê
naltis contra o Figueirense.
Já Minas Gerais pode ver

um confronto explosivo
entre o Atlético-MO, atual
campeão da Libertadores,
e o Cruzeiro, que chega à

oitavas embalado por boas

vitórias e goleadas na Copa
do Brasil.

Entre algumas das
''barbadas'' que podem so

brar para os grandes, no

entanto, estão zebras como
o Salgueiro-PE (Série D),
Luverdense-M'I' (Série C)
e oNacional-AM (Série D).

PSG

Thiago Silva permanece
o zagueiro Thiago Silva se sentiu feliz com a pretensão

do Barcelona em contratá-lo,mas garantiu nesta quinta-fei
ra que não tem "nenhuma razão" para deixar o Paris:Saint
Germain (PSG), que aumentou seu salário para 12 milhões
de euros por ano em seu contrato, em vigor até 2017.

Manchester

Insistência por espanhol
As duas recusas do Barcelona ainda não fizeram o

Manchester United desistir da contratação do meia espa
nhol Cesc Fábregas. Nesta quinta-feira, o técnico recém- .

contratado David Moyes voltou ao assunto e insistiu que
há negociação e que a mesma ainda está em andamento.

São Paulo
Lesionados

Tênis

Vexame
Rio2016

Revolta
Para piorar a crise,' o NVoltando ao torneio Eliminada na votação

São Paulo ganhou dois jo- onde fez sua estreia como que' escolheria a sede da

gadores em situação físi- profissional, há 15 anos, Olimpíada-iô, Chicago de
ca preocupante. -Denilson o tenista Roger Federer, monstrou ainda se sentir

e Luis Fabiano deixaram cabeça de chave número 1 incomodada com isso. Na

a derrota de quarta-feira no ATP de Gstaad, perdeu capadojornal'Chicago Sun
para o Internacional lesio- para o alemão Daniel Bran- Times" desta quinta-feira, a
nados e devem perder não ds (550 do ranking), por 2 publicação que questiona a

só o clássico deste domingo sets a 0, com parciais de segurança na cidade -do Rio
com o Corinthians, como 6-3 e 6-3, em uma hora e de Janeiro. "Perdemos para
a Copa Audi, torneio a ser cinco minutos de partida, isso?", diz a manchete do

disputado a partir de 31 de pelas nas oitavas de final do jornal, trazendo na capa uma
.

julho, na Al.emanha"d;olJ'l' ).' ltQrneio suíço. .v- ,.,. _! J ,�, ., -imagemdasmanifestações..«.

Natação
Histórico
Depois de apenas uma

semana, o Brasil já con

quistou mais medalhas do

que conseguiu nos últimos
dois Mundiais de Natação.
Ontem, a equipe de mara

tona aquática formada por
Poliana Okimoto, Allan do
Carmo e Samuel de Bona

garantiumais um bronze na

prova de revezamento, asse

gurando a quinta conquista
eIliÍIBarcelona.

Tabelionato 6riesbach
!\lotas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
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INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORIACAEspécie: DMI - N° TItulo: N52612/2 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 809,48 . Data para pagamento: 31107/2013�Valor total a pagarR$8SB,50 Descrição dos vaIores:
Valor do título: R$ 809,48 - Juros: R$ 3,23Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$15.94

Apontamento: 254282/2013 Sacado: BUZZAREUD COMERCIODE PECAS E Endereço: AVENIDAPRE
FErrdwALDEMAR GRUBBA 5070 S - VIlA lMAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-501 Cedente:

.

COMERClALSTARTE lIDA Sacador: BUZMAQCOMERCIODE PECASEMAQ Espécie:DMI- N°TItulo:
1023856M - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.016.67 - Data para pagamento: 31/07/2013- Valor
total a pagarR$L095,50Descrição dosvaIores: Valor do título: R$ L016,67 - Juros: R$1,35 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$17,63

Apontamento: 254139/2013 Sacado: INSTAIADORAMESCHLUZDODIA L Endereço: RUAJOAOTOZI
Nl, 2144 - JOAOTOZINl - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: MARQUES RASMUSSEN lIDA Saca
dor. - Espécie:DMI- N°TItulo: 1665 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 567,66 - Dataparapagamento:
31107/2013-Valor total a pagarR$697,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 567,66 - Juros:R$I,51
Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 253763/2013 Sacado: IHONYCHARLES DEPA Endereço: RUA CARWS HARDT 2600 AP
12 - Jaraguã do SuI-SC - CEP: Cedente: MARCOS PMARQUES Sacador. - Espécie: NP - N°TItulo: 01101
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 300,00 - Data para pagamento: 31107/2013- Valor total a pagar
R$419,18 Descrição dos vaIores: Valor do título: R$300,00 - Juros: R$ 40,00 Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 254266/2013 Sacado: MARCOS CESAR CORREA Endereço: ]lUA IlDA FRlEDEL IAFIN
556 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Cedente: UDO DREWS JUNIOR Sacador. - Espécie: NP - N°TItulo:
OI-OI - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 300,00 - Data para pagamento: 31107/2013- Valor total a
pagarR$409,47Descrição dos vaIares: Valordo título: R$ 300,00 - Juros: R$ 9,90·Emolurilentos: R$12,25-'
Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$)9,72
Apontamento: 254264/2013 Sacado:MARIA.ZENAIDEDESOUZABORSUK Endereço: RUAPAUWVOL
TOIlNlI42APrI42,JaraguádoSuI-SC-CEP:B9285-202Cedente:AYMORECREDITDFINANCIAMEN
TO E INVESI1MENID SA Sacador. - Espécie: CBI - N" TItulo: 239732529 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 17.370,07 - Data para pagamento: 31107/2013- Valor total a pagarR$18.661,57 Descrição dos
vaIares: Valor do título: R$ 17.370,07 - Juros: R$ Ll92,74 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,5Ó - Diligência: R$ 38,91

Apontamento: 253880/2013 Sacado: MERCADO SCHREIBER lIDAME Endereço, ALBERIO SANlDS
DUMONT, 555 - JARAGUADOSUL - CEP: Cedente: CONEXAO C RCOMERCIODECARIDESTELEFONI
Sacador. - Espécie: DMI - N"TItulo: 24647EN - Motivo: falta de pagamentoValor. R$196,72 - Data para
pagamento: 31/07/2013- Valor total a pagar R$276.23 Descrição dos vaIores: Valor do título: R$ 196,72
- Juros: R$ 2,03 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$17,63

Apontamento: 254199/2013 Sacado: PANlFICADORA IRMAOSANOERLE lIDAME Endereço: ROBER
TO ZIEMANN, 2650 - CZERNIEWICZ - Jaraguá do sul-se - CEP: 89255-300Cedente RAFAELBAMfEIA
NASCIMEN1D ME Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: NI346111 - Motivo: faIta de pagamentoValor:
R$ 446,65 - Data para pagamento: 31/07/2013-Valor total a pagarR$528,69 Descrição dosvaIares: valor
do título: R$ 446,65 - Juros: R$ 6,25 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

.. ,

Apontamento: 254164/2013 Sacado: R SILV�EQUIPAMENIDS P/ PISCINAS ME Endereço: GERMANO
MARQUARDT 299 - VIlA lMAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: UNIFRIMENORTE
DO PARANA Sacador. RüD\INDUSTRIA lIDA Espécie:DMI- N° TItulo: G80077/3 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 9.170,77 - Data para pagamento: 31107/2013-Valor total apagarR$9266,59 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 9.170,77 - Juros: R$18,34 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 254166/2013 Sacado: RSILVA EQUIPAMENIDSP/ PISCINAS ME Endereço: GERMANO
MARQUARDT 299 - VIlA lMAU -.JARAGUÁDO SUL-Se - CjjP: 89256-200 Cedente: BANCO SAFRA S/A
Sacador.RüD\INDUS1RIAIIDAEspécie:-DMI- N°TItulo: 4O�406881-Motivo: faltade pagamentoValor.
R$ 9.625,06 - Dataparapagamento: 31107/2013-VaIortotal apagarR$9.744,24Descrição dos vaIares: Va
lordo título: R$ 9:625,06 - Juros: R$ 41,70 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

. .

.

����;;;';;�;�'-i54i6;i2Õi3-S;_;;;;d�;R-siLvÃ-EQüiPAMENIDS'Pi'PiSCiNÃS-ME-fud��:GERMANO
MARQUARDT 299 - VIlA lMAU - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: UNIFRIME NORTE
DO PARANA Sacador. RüD\ INDUS1RIA lIDA Espécie: DMI: N"TItulo: G8oo76/3 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 9.665,51 - Datapara pagamento: 31/07/2013-Valor total a pagarR$9.762,32 Descrição
dos vaIores: Valor do título: R$ 9.665,51 - Juros: R$ 19,33 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 254082/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENIDS PARA PISCINAS ME Endereço: RUA
GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA lMAU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: RüD\
INDUSTRIAIIDA Sacador. - Espécie: DMI- N°TItulo: G8009112 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
9.503,12 - Data para pagamento: 31107/2013·Valor total a pagarR$9.602,77 Descrição dos vaIares: Valor
do título: R$ 9.503,12 - Juros: R$ 22,17Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução.Rã
24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 254165/2013 Sacado: R SILVA EQu:n'AJIffiNTOS PARA PISCINAS ME Endereço: RUA
GERMANOMARQUARDT299-VIlAlMAU-JARAGUADOSUL-SC-CEP:89256-200Cedente:UNlPRI
MENORTEDO PARANA Sacador. RüD\ INDUSTRIAIIDAEspécie:DMI- N°TItulo: G80166/1- Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 9.371,16 - Data parapagamento: 31/07/2013-Valor total a pagarR$9.467,38
Descrição dos vaIares: Valor do título: R$ 9.371,16 - Juros: R$ 18,74 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$17,63

Apontamento: 254192/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENIDS PARA PISCINAS ME Endereço: RUA
GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA lMAU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: RüD\

.

INDUSTRIAIIDA Sacador. - Espécie:DMI- N"TItulo: G80095/2 - Motivo: feltadepâgamentoValor. R$
9.554,06 - Data para pagamento: 31107/2013-VaIortotal a pagarR$9.660,20Descrição dosvàlores: Valor
dó título: R$ 9.554,06 -. Juros: R$ 28,66Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 254163/2013 Sacado: RDASILVAEQUIPAMENIDSME Endereço.BljáGERMANOMAR
QUARDT 299 - Iaragué do SuI-SC - GEP: 89256-200Cedente: FUNDODEINVESTlMENTOEMDIREITOS
CREDIT Sacador. GErGWBALENERGYANO TELECOMMUNJUU10N IIDAEspéci!'.:DMI-N"TItulo:
9917-2/7 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 7.854,69 - Data para pagamento: 31/07/2013-Valor total
a pagarR$7.950,45Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.854,69 - Juros: R$15,70Emolwnentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento:.254270/2013 Sacado: RHOM FORJADOS IJDA Endereço: RUADA SAUDADE,248 - SE
MINAR)') - COl)UPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: INDATRANS TRANSP.IIDA ME Sacador. - Espé
cie: DMI- N° Titulo: 1JililOO1l401 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$121,97 - Data para pagamento:
31107/2013-Valor total apagarR$251,02Descrição dos vaIores: Valor do títtilo: R$ 121,97 - Juros: R$ 0,32
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento:.254274/2013 Sacado: RHOM FORJADOS lIDA Endereço: RUA DA 'SAUDADE,248 -

SEMlNARIO - eORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: TRANSPORTES KEllER Sacador: - Espécie:
DMI - N" TItulo: 0001926021 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 290,00 - Data para pagamento:
31107/2013- Valor total a pagarR$419,79Descrição dos vaIares: Valor do título: R$ 290,00; Juros: R$ 1,06
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$37,60 - Diligência:R$ 55,78

Apontamento: 254265/2013 Sacado: ROSANGElA BERIUlA Endereço: RUA JORGE FREDERICO EN
GELMANN SN - laraguá do SuI-SC - CEP: 89266-450 Cedente: AYMORE CREDrro E FINANCIAMENTO
E INVESTlMENlDS S/A Sacador. - Espécie: cr - N° TItulo: 20017066461- Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 7.545,17 - Data para pagamento: 31107/2013- Valor total a pagarR$8.462,64 Descrição dos va- .

Iates: Valor do título: R$ 7.545,17 - Juros: R$ 829,96 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 27,86

Apontamento: 254105/2013 Sacado: SONEITI ALIMENlDS IJDA Endereço: R EXPEDIC FIDEIlS
ESTlNGHEN 71 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89265-740 Cedente: CONESUL CONSULTORIA E NE
GOCIOS IJDA Sacador. MARCIA REGINA ALVES DE ARAUJO DALPRA - M Espécie: DMI - N" TItulo:
PROl0049/01- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ Ll96,70 -Data para pagamento: 31107/2013-Valor
total a pagarR$L282,06 Descrição dosvaIares: Valor do título: R$ Ll96,70 - Juros: R$2,79Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 22,72

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo': na datade
26/07/2013.
Jaraguá do Sul (SC), 26de julho de 2013.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto Total de títulos publicados: 21

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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