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Greve

Polícia limita
•

os serviços
Policiais civis da região
paralisaram os atendimentos.
Prioridades serão apenas os
casos graves. PÁGINA 20

Varzeano

Santo Antônio
com vantagem
Aproveitando o fator campo,
equipemarca 3 a o na DRM
Comercial na abertura da
terceira fase. PÁGINA 21

l\JIercado
Novas cédulas
em circulação
Notas de R$ 2 e.Rs 5 foram

lançadas ontem pelo Banco

Central. LOURIVAL KARSTEN,
PÁGINA 18

-

Luta contra o crack

Dependente químico desde a infância, Rafael de Moraes, 21, está em recuperação no Centro de Atenção
Psicossocial de Jaraguá do Sul. Unidade atende 200 pessoas vítimas do mal das drogas. PÁGINAS 4 E 5

Gripe A causa amorte de
mais duas pessoas na região

ALERTA o falecimento de dois homens, um de Guaramirim e outro de Jaraguá do Sul, que
estavam na UTI do Hospital São José aumentou a dolorosa estatística causada por essa doença.
Neste ano, quatro pessoas perderam a vida. Sistema de saúde focaliza a prevenção. PÁGINA 8
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA

Oq7;;jaz
a diferença?

D esolvi fazer um trabalho com meus filhos. Coloquei
fios para assistir aos jornais do meio-dia. O que se vê
nestas reportagens, comuns em todos os jornais? Pobres
pedindo algum ''benefício " do governo, algum vintém
que o descaso do governo deixou de lado.

Da rua ao estúdio: entrevista comumpintor famoso, de.

pois um juiz. Filhos, o que vocês notaram? "Este rapa]: e o

moço dos quadros falam bem, estão bem vestidos."
.

O que faz 'a diferença, filhos? Da banguela com dor
nos poucos dentes querendo dentista no seu bairro ao

cientista com um novo olho biônico. A diferença está no
tempo de permanência nas escolas.

Abandonaram a escola antes da formatura. Ago
ra, dependem dos corruptos e imbecis que ajudaram a

eleger. Se não há governo que devolva os impostos em

serviços, quem estuda consegue se ajudar, ao invés de
queimar pneu em loteamento enlameado.

Quando abandonaram a escola? Como foi? O que os

paispensaram? Será que algum professor explicou aos

pequenos que quem abandona os estudos lança sobre
si mesmo uma maldição?

Professor, conte histórias de vida. Faça seus alunos
sonharem, a ver a escola como o caminho de progresso.
Insista: mostre exemplos de pessoas realizadas, identifi- .

que-os com o esforço e a recompensa, na escola e no tra
bailio. Cite pessoas que estudaram e cresceram na vida.
Tambémmostre histórias de fracasso: gente que, sem es

cola, ou perdeu tudo ou ficou na pobreza.
Ensine-os a nunca faltar. Seja assíduo (os "mestres es

pertinhos", que forjam atestados, morram, por favor), pois
exemplo educa! Quebre a ideia em vigor, de quem tira zero é
esperto, quem mata aula é mais livre. Meus filhos entende
ram: a escolamelhora, aomenos, a entrevista na 1V.

Paraparticipar desta seção envie suas fotos e sugestões.

para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Gestão estratégica
A Associação das Micro e Pequenas Empresas e do

Empreendedor Individual doVale do Itapocu (Apevi) re
aliza no dia 14 de agosto o curso "Gestão estratégica da te
souraria". Ele seráministradoporJulio Diniz, economis
ta com pós-graduação em finanças e gestão empresarial.
As aulas vão ocorrer no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul dás 8h às 1211 e das 13h às 17h . O investimento é
de R$ 1.370,00 (nucleados e empreendedores individu- .

ais associados), R$ 1.507,00 (associados) e R$ 2.260,00
(demais interessados). As inscrições podem ser feitas
com cartão de crédito e débito das bandeiras VISa, Mas
terCard, American Express, Diners Club International e
Elo. Inscrições e inscrições pelo telefone (47) 3275-7024
ou pelo e-mail capacitacao@apevi.com.br.

Se aqueles milhares de "feli
zes" - ou seriam histéricos?

- que andaram pelas ruas aba
nando para o Papa fossem de
fato pessoas boas, de bons prin
cípios, o Brasil não seria o que
é, seria um santuário. Aqueles
"alegrões" - maioria - não crê
em em nada, dizem crer, mas se

desmentem nó dia a dia de suas

ações. Aliás, aquela gente me fez
lembrar de uma história. É mais
ou menos assim:

Um sujeito tinha bem na fren
te da porta de sua cozinha uma

enorme árvore, troncuda, forte,
bonita mas ao mesmo tempo um
enorme problema para o dono da
casa, a árvore atrapailiava a todos
para entrar ou sair da cozinha.

O homem um dia tentou cor
tar a árvore mas foi proibido pela

quis demonstrar humildade e para isso rejeitou pratos
feitos pelo chef do Copacabana Palace, hotel de luxo do
Rio de Janeiro. Contam os jornais que ele preferiu que
freiras cozinhassem para ele. É para isso que servem as

freiras? É, mulheres na Igreja Católica só para cozinhar,
cortar bandeirinhas para festas na paróquia e estender
tapetes para Papas ... Rezar missa, oficiar "sacramentos
"

e assumir paróquias, ah, isso não. Homens emulheres
não são iguais? Não para "eles

"

...

COMENTÁRIO

Eu sabia!

lUIZ CARLOS PRATES

prefeitura, pelos órgãos de defesa
ambiental, essas tolices de hoje ...
Não havia como se livrar daque
la árvore incômoda, e o dono da
casa se queixava para os amigos
sobre a árvore.

Um dia alguém lhe sugeriu que
fizesse uma novena, nove dias de
orações com um pedido especial a
Deus para que Ele, num milagre,
acabasse c<?m aquela árvore cha
ta. O sujeito nunca ouvira falar de
novena, orações, nada. Mas topou
a idéia, pôs-se todas as noites a re
zar, nove noites de orações.

• Mulheres
ligo o rádio e dali a pouco o locutor, todo entusias

mado, anuncia uma balada e diz - enfático - "Mulher
não paga até à meia-noite ". E sabes por que, leitora,
mulher não paga? Porque mulher é boa isca para os ho
mens irem à tal balada. Os donos da casa promotora do
evento sabem disso. Com poucasmulheres, a festa é um
fracasso. Nesse caso, mulheres são iscas; no' caso dos

r gaúchos que chamam as mulheres de "prendas
" eles

estão querendo dizer que mulher é prêmio, como são
prendas as ofertas que fazemos para os bazares ou festa
de igreja... Ou elas se fazem respeitar ou vão continuar
no cabresto deles. Sendo iscas ou prendas ...

TERÇA-FEIRA, 30 DE JUIlIO DE 2013

Chegada a nona noite, o ho
mem foi cedo para a cama, fez as
orações que encerravam a nove

na e deitou-se para esperar pelo
milagre'de no dia seguinte ver a
árvore sumida de sua porta da
cozinha. Amanheceu. O homem
correu para a cozinha, abriu a

porta e ... deu de cara com a árvo
re, lá estava ela, impávida, tran
quila, forte, bonita.

O homem deu de ombros e

apenas disse: - "Eu sabia ... " Quer
dizer, ele rezou aquelas noites to
das "sabendo "

que a árvore não
sairia do lugar. E é assim que os

histéricos da falsa fé andam pe
las ruas, sem acreditar em nada ...
Mas enchendo a boca e dizendo
se pessoas puras, de muita fé. Os

gestos diários desses brasileiros
todos os desmentem. Bah!

• Falta dizer
Ah, outra coisa que o Papa não falou para o povo

brasileiro é que para o Brasil crescer como nação tem
que incluir na cesta básica camisinhas e jornais ... Cami
sinhas para evitar que irresponsáveis façam filhos e jor
nais para que as cabeças se iluminem e saiam das trevas
da ignorância. Sem isso, babaus!

• Freiras
Já estava esquecendo, e seria crime hediondo dei-

xar passar em branco, o Papa, quando esteve entre nós,

LÚCIOSASSI

GELO DESTRUIDOR
O Instituto Rã-bugio, de Jaraguá do Sul, lamentou os prejuízos
causados pela neve na reserva nativa que foi adquirida pela
entidade no município de Itaiópolis. Segundo o diretor do instituto e

ambientalista Germano Woehl Junior, centenas de árvores de grande
porte simplesmente tombaram ou tiveram quase todos seus galhos
quebrados devido ao acúmulo de gelo e os ventos fortes.

aualificação
Pós-graduação
na Católica se

Continuam abertas na Católica
SC as inscrições para 16 cursos de
pós-graduação em Joinville e em

Jaraguá do Sul. Algumas opções
abrangem a área de Gestão Empre
sarial, Gestão Comercial, Gestão
Estratégica de Marketing, Gestão de
Projetos, Gestão de Pessoas, e Ges
tão de Logística. Informações estão
disponíveis no site www.catolicasc.
org.br e pelo e-mail pos@catolicasc.
org.br e telefones 3275-.8233, 3275-
8226 e 3275-8219 (Jaraguá do Sul)
e pelo e-mail pos.joi@catolicasc.
org.br e telefones 3043-5200, 3043-
5298 e 3043-5299 (Joinville).
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CHARGE

NÃo sou
orÁRIO!

EDITORIAL

Amensàgem
do Papa Francisco

OPapa foi embora, mas colocou o

Brasil para refletir. As frases ditas
pelo novo líder da Igreja Católica foram
direcionadas para todos, sejam seguido
res de doutrinas religiosas ou agnósticos..

Nessa passagem ele reforçou a ne

cessidade de estarmos vigilantes às
ações que desagradam à sociedade.
Sejam elas vindas pelá classe política,
através da corrupção, falta de ética, fi
siologismo ou carência de políticas pú
blicas que valorizem o desenvolvimen
to do povo. Sejam também oriundas da
própria comunidade: violência, desres
peito entre si, desequilíbrio familiar,
envolvimento com drogas.

O Papa foi um porta-voz de um aler
ta. Ele espera que toda a sociedade -

jovens, adultos e idosos - seja agente
de ações do bem. Ele também virou
um arauto de uma Igreja Católica que
tende ser mais tolerável às posturas

diferenciadas das doutrinas antigas
pregadas por essa: instituição milenar.
O Papa quer as pessoas,' independente
de credo, classe social ou opção sexual,
sejam respeitadas como são. A orienta
ção é básica. Vai ao encontro de um dos
mais bonitos ensinamentos de Cristo:

- "amai o próximo como a si mesmo".

" O Papa espera que toda a

sociedade seja agente de

ações do bem.

Seguindo isso não são necessários
mandamentos.Essa orientação já é
completa. Porém, difícil de ser pratica
da porque as pessoas ainda colocam os

interesses delas sobre os dos demais.
Tem de haver equilíbrio, bom senso

e sensatez. Foi essa mensagem que o

Papa Francisco deixou.

'41Jq�70
Rua Jorge&emi� 907 - CzemieWict I Jaragtlã dQ Sul- se

Fale conosco .

(47J 3!'31oSh8f (47) 071-9438
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Unimed
Atendimento na espera

Os serviços do Pronto

Atendimento, Centro de Ima
gens e Laboratório da nova

unidade da Unimed, inaugu
rada no dia 18 de julho, no
Bairro Centenário, em Jara

guá do Sul, ainda não estão
sendo oferecidos à comuni
dade. O motivo, segundo in
formações da gerência geral
do plano de saúde, se deve à
burocracia exigida. Isso teria
forçado o adiamento. Ainda
não há uma dataprevistapara
início dos trabalhos. "Mesmo
estando totalmente regular e
cumprindo todas as normas

para: construções deste porte,

os trâmites legais estão cor

rendo comprazosmuito além
dos considerados no planeja
mento. O hospital está estrn
turalmente pronto para ser

aberto e atender à população,
internamente' e externamen
te. No entanto, precisamos
aguardar . por um processo
burocrático, que está fora da,»
nossa alçada. Iniciaremos 'às
atividades assim que finaliza
dos os trâmites legais e infor
maremos quando tivermos os
atendimentos disponíveis",
explicou o gerente geral da
Unimed Jaraguá do Sul, Da
vidson Gustavo Reif.

tOBITUÁRIO LOTE.RIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04783
1 Q 45.537 500.000,00
2Q 79.538 34.200,00
3Q 20.913 33.600,00
4Q 57.956 32.800,00
5Q 81.866 31.940,00

QUINA
SORTEIO Nº 3250
15 - 25 - 28 - 63 - 68

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1369
01 . 05·06 - 09 - 13
15- 23-24-31-40
41 - 55· 60 - 65 - 68
69 - 72 - 75 - 81 - 87

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1515
04 - 13 - 14 . 18 - 49 • 59

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1197
Primeiro Sorteio
01 - 08 - 12 - 30 - 36 - 44
Segundo Sorteio
01 - 14 - 21 - 26 - 36 - 48

• LUCINDA FUCHSWURMILI morreu
ontem, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 68 anos e

deixou enlutados o marido, filhos, neto e demais

parentes e amigos. O velório será realizado até
às 10 horas de hoje na Capela do Cemitério da
Vila Lenzi. Após, o corpo será encaminhado ao
Crematório Catarinense.
o WANDAARALDI CHIODINI morreu no

domingo, dia 28, em Jaraguá do Sul. Ela tinha
85 anos e deixou enlutados filhos, genros, nora,
netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado ontem, no Cemitério
Municipal do Centro.
o GUILDAMAmES SHULZ morreu no

domingo, dia 28, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 7Q
anos e deixou enlutados irmãos, filhos, genros,
noras, netos, bisnetos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado ontem, dia
29, no cemitério da comunidade de Rio da Luz 1.

"
o plano era

ser campeão
mundial,
e isso
aconteceu.
Mas o recorde'
eu realmente
não esperava.
Alan Fonteles - atleta
que tem as duas
pernas mecânicas.
novo recordista
mundial dos 200
metros com 2{)s66
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EDUARDO MONTECINO

Faz três meses que Rafael de Moraes está vencendo a batalha contra
o crack. Mas, ele ainda precisa se livrar da maconha e do álcool

CMCI(É CONSIDERADOUMPROBJ.EMADE SAÚDE
Considerado uma epidemia e um pro

blema de saúde pública, o uso do crack
tem se proliferado em velocidade surpre
endente no Brasil. Tanto que, recente

mente, o governo federal estendeu para
Santa Catarina o programa 'Crack, é pos
sível vencer'. Com isso, o Estado recebeu

DROGAS
FRENTE
AFRENJE

COM O VICIO
LUTA CONTRA A DEPENDÊNCIA

S!!gundo estatísticas, apenas 30% dos usuários de entorpecentes que
solicitam auxílio conseguem de fato abandonar o consumo

Um mal estar generalizado
toma conta de Rafael deMo

raes toda vez que se depara com
ela. Enjoo, dor de barriga e uma

vontade quase incontrolável de
tocá-la são sensações conheci
das intimamente pelo jovem de
apenas 21 anos e poderiam até
descrever uma daquelas paixões
tidas corno patológicas. Mas, não,
no caso dele e de tantos outros
homens e mulheres espalhados
mundo afora, retratam a vida de
quem conheceu de perto o uni
verso do vício pela droga.

Para Moraes, esse envolvi
mento começou ainda na in
fância. Foi aos 12 anos de idade
que, por intermédio do irmão
mais velho, ele experimentou o

crack. Na primeira vez, nada de
diferente sentiu. Na segunda,
também não. No entanto, quan
do fumou a droga pela terceira
vez enveredou por um mundo.
de delírio e necessidade do qual
luta até hoje para se livrar.

Com a vida guiada pelo entor
pecente, a sala de aula ficou para
trás e a formação escolar acabou
estacionada na quinta série do
Ensino Fundamental. Conse

quentemente, jamais aprendeu

quatro bases móveis de videomonitora
mento a serem instaladas em Florianó
polis e, ainda, ampliou as ações de en

frentamento às drogas cobrindo também
Blumenau, Joinville e São José.

O investimento do Ministério da Saú
de no tratamento a dependentes químicos

nas três cidades, até 2014, deverá alcançar
a marca de R$ 15 milhões. O montante pos
sibilitará a criação de 150 leitos para atendi
mento aos usuários de drogas, em especial o
crack, além de três novos Centros deAtenção
Psicossocial (CapsAD) Porte III para atendi
mento 24 horas, um Caps porte lI, um Caps

Porte III 24 horas e um Caps Infantil. Ou
tra iniciativa do programa é a implantação
de quatro Unidades de Acolhimento, com
equipe profissional 24 horas para cuidados
contínuos, sendo duas para atendimento de
adultos e duas para crianças e adolescentes,
além de três Consultórios na Rua..

um oficio determinado e passou
a ganhar o sustento fazendo ser

viços gerais. Não demorou, então,
para se transformar em um cri
minoso com duas passagens pela
prisão. "Estava 100% drogado
quando resolvi fazer um assalto
armado e fui preso. Depois, da se
gunda vez, bati na minha, agora,
ex-mulher. Nesse dia, estávamos
os dois sob o efeito de crack e ál
cool", explica.

Exausto com a realidade
quase catastrófica que estava vi
venciando, Moraes tomou uma

decisão que lhe levou a nova

condição: a de usuário em pro
cesso de recuperação. O parana
ense deixou o que restava da vida
de delitos e loucuras ocasionadas
pelo vício e pediu ajuda profissio
nalem Jaraguá dó Sul. No Centro
de Atenção Psicossocial (Caps)
especializado no tratamento de
dependentes de álcool e drogas,
ele encontrou o apoio precisado
para conquistar três. meses de
distanciamento do crack.

Hoje, ao mesmo tempo em

que tenta se manter longe da
substância, também luta para
abandonar a bebida. "Ainda faço
uso de maconha e álcool, mas

-

preciso me livrar urgentemente.
É uma necessidade, pois tenho

hepatite C e elapode se tornar cir
rose", conta.

Enquanto tenta nunca mais
sucumbir à tentação do vício, o
jovem enfrenta as crises de abs
tinência provocadas pela força
de se afastar e dizer não à droga.
"Quando vejo, dá uma vontade
louca de fumar. Teve época que
não estava contente se não me

drogasse todos os dias, cheguei
a fumar cinco a dez gramas por
noite", confessa. Entretanto,
atualmente, ele tem total cons
ciência de tudo o que aquele
simples 'sim' falado na infância
trouxe à sua existência. "Des
truí minha casa, minha família,
minha vida. Não aconselho nin
guém a entrar nisso", afirma.

"
Destruí minha casa,
minha família, minha
vida. Não aconselho

ninguém a entrar nisso.

Rafael de Moraes,
dependente químico
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PORTADE ENTRADA
Em Jaraguá do Sul, é una

nimidade entre quem convive
com os prejuízos trazidos pelo
crack que o entorpecente ainda
não alcançou o status de epide
mia. Contudo, já exige atenção
redobrada do poder público e da
polícia e ação especial por parte
dos especialistas. De acordo com
a coordenadora de Saúde Men
tal do município, Denise Thum,
o consumo da droga, em pratica
mente todos os casos, está associa
do com o vício a outras substân
cias. A principal delas é o álcool.

Na opinião dela, a bebida vem
trazendo prejuízos sérios à popu
lação local. Além de gerar uma
infinidade de problemas sociaise
de saúde, ela serve de porta de en
trada para os demais vícios. "Não
podemos dizer que há uma epide-
mia de crack em Jaraguá do Sul,
porém, com certeza, temos uma

epidemia de álcool", afirma. Por
isso, a maioria dos usuários de
crack não iniciou o consumo de
drogas por ele, mas pela ingestão
desenfreada de bebidas. "É como

se fosse algo naturalizado, as pes
soas aprendem a beber dentro da
própria casa, e algumas não dão
conta demanter isso de forma es

porádica", complementa.
Foi exatamente o que ocorreu

com César Stenger, 42. Aos 18
anos, ele passou a consumir álco
ol em festas nas quais o objetivo
principal era se divertir. Com o

passar do tempo, o excesso virou
regra e o alcoólatra viu a vida se

resumir ao vício. Então, perdeu o

confiança da família, a companhia
da esposa e também o emprego.

Agora, depois de..quatro anos
em tratamento no Caps AD, o

mecânico industrial tenta re

conquistar parte do que dei
xou ser arruinado pela bebida.
"Acho que parar totalmenté será
impossível, mas também não
quero mais que isso me leve a

internações. Preciso minimizar
os efeitos e ter controle sobre
mim mesmo", comenta.

O caso de Stenger é um

exemplo típico e nada raro para
a equipe do Centro de Atenção
Psicossocial de Jaraguá do Sul.
"Na região, o álcool é o carro

chefe das festas. Quem não con
some acaba sendo visto como

um estranho. Isso, ao longo do
tempo, vai trazendomuitas con
sequências", ressalta Denise.

O OBJETIVO É :MINIMIZAR O VÍCIO
Instalado no município há qua- mesma situação e encontraram aju

tro anos, o Centro de Atenção Psi- da no local.
cossocial Álcool e Drogas (Caps AD) Segundo Denise, em todosos casos,
já registrou o atendimento a mais de o objetivo principal da equipe é ofere
quatro mil pessoas ao longo do curto cer cuidado de saúde aos usuários.
período de existência. Atualmente, "Trabalhamos com a lógica da redução
estão em tratamento pouco mais de danos. Queremos que voltem a ter
de 200, entre usuários e familiares. o controle sobre a vida deles", esclare
De acordo com a coordenadora de ce. Por causa dessa forma de atuação, a
Saúde Mental do município, Deni- abstinência não é forçada. "Se a pessoa
se Thum, menos de 10% desses de- usa dois tipos de drogas e deixar uma,
pendentes químicos que buscaram já conseguiuminimizar a situação. Pa
ajuda no serviço público consumia rar totalmente é uma decisão dela, não
exclusivamente o crack. "A maioria podemos forçar", complementa.
associou o vício a outras drogas líci- Conforme a coordenadora, os de-
tas ou ilícitas", ressalta. pendentes químicos são proibidos

A situação dos usuários é igual- apenas de consumir entorpecentes
mente diversa. Alguns acessam o dentro do ambiente do Caps. Ela ex

Caps AD quando estão visivelmen- plica que a abstinência como primei
te debilitados, em situação de rua ro requisito do tratamento não signi
ou ao perceberem a vida pessoal fica sucesso ao fim do atendimento.
ou profissional comprometida pelo Isso porque, segundo estatísticas,
consumo das drogas. Como apoia-

.

somente 30% dos usuários que solici
dores, geralmente, estão familiares tam auxílio conseguem de fato aban
ou

.

amigos que já passaram pela donar o vício.

Denise Thum coordena o atendimento de Saúde Mental e ressalta que o
objetivo é fazer os usuários a retomarem o controle sobre suas.vldae I r "
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"
Acho que parar
totalmente será

impossível, mas
também não quero
mais que isso me leve
a internações. Preciso
minimizar os efeitos
e ter controle sobre
mim mesmo.

César Slenge-r.
depe'l-dente em
tratamento

.:1)

César Stenger
começou a ingerir
bebidas alcoólicas aos
18 anos de idade e,
aos 42, ainda luta para
abandonar o vício

Você, tranquilo.

. (47) 3370-0212

COMO PEDlRAJUDA
O Centro de Atenção Psicossocial Álco

ol e Drogas (Caps AD) funciona na Rua João
Picolli, 488, no Centro de Jaraguá do Sul. O
acesso ao serviço é totalmente gratuito e os pa
cientes atendidos ainda recebem alimentação e

vale-transporte. O local fica aberto de segunda
a sexta-feira, das 8h às 17h, com exceção das
terças-feiras, dias nos quais a equipe permane
ce à disposição da comunidade até às 20h30.

Durante todo o período de atendimento, há
um profissional de nível superior de plantão e as

sim que o dependente químico entra nó Caps a

primeira atitude é acolhê-lo. Depois de uma con
versa inicial, são agendadas entrevistas e consul
tas para a elaboração de um plano de tratamento
individualizado. Entre em contato ou busque ou
tras informações no telefone (47) 3370-5693.
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Executivo enviou 101 propostas à Câmara
A proveitando o recesso

.1"1dos trabalhos no Le

gislativo, que encerra nesta

quinta-feira, a repórter Caro
lina Veiga fez um balanço das
propostas de lei de autoria do
Executivomunicipal apresen
tadas para votação durante o

primeiro semestre de 2013.
Os dados presentes na pes
quisa foram retirados do site
da Câmara de Vereadores de

Jaraguã'do Sul, no link "pro
posições em tramitação". _

Durante o período ana

lisado - de 2 de fevereiro a

17 de julho - foram apre
sentadas cinco propostas

de Lei Complementares e

96 de Lei Ordinária. Destas,
72 já tramitaram e 69 foram
sancionadas. O que chama a

atenção, é que dos projetos
de Lei Ordinária, 59 pedem
autorização para a abertu
ra de créditos e alterações
nos orçamentos vigentes. O
principal motivo para Isso é

que o governo trabalha com

Orçamento apresentado pela
administração anterior.

Das cinco sugestões de
Lei Complementar enviadas
pelo Executivo, duas foram
aprovadas. A de n? 4, que
autoriza a Prefeitura a abrir

o Programa de Recuperação
Fiscal (RefisJaraguá 2013)
para incentivar o pagamen
to de débitos em atraso com

o município; e a de n? 3, que
institui, novamente, o pro

grama "Segundo Tempo"
nas escolas, programa aban
donado na

- administração
passada e que deve voltar a
acontecer em agosto.

Aguardam votação em

plenário as propostas n? 1,
2 e 5, que discorrem sobre a

Reestruturação do Plano de
Benefícios Previdenciários
administrado pelo Issem -

pautas n? 1 e 5 - e sobre o

Crédito Adicional:
Prefeito Dieter
Janssen tem

tentado manter
uma relação

saudável com
-

os vereadores,'
preferindo a

conversa ao

confronto

Para a abertura de créditos adicionais foram liberados apenas dois

Projetas de Lei Ordinária, que totalizam R$ 316.118,81. O primeiro
projeto abre a quantia de R$ 66.118,81 para o FundoMunicipal de As
sistência Social. O segundo destinou R$ 250 mil para o Samae, para a

ampliação emanutenção das estações de tratamento de esgoto. Ambos
foram aprovados pela Câmara, sancionados e promulgados.

Crédito Especial:
São 20 projetos de lei de abertura de crédito especial que já passaram pela Câma

ra esté ano. Destes, três foram aprovados e 16 já foram sancionados e promulgados. Um
deles, o de número 134/2013, ainda aguarda votação. O valor corresponde a R$ 100mil,
que serão destinados para melhorias da estrutura administrativa do Samae. Ao todo,
os 20 projetos de lei representam abertura de crédito no valor de R$ 6.914.382,94. Dos
20 projetos, apenas um foi rejeitado por votação na Câmara de Vereadores. Trata-se do
texto de-Lei Ordinária-no 24/2013, de 11/03, que destinava R$ 900 mil para o Fundo

Municipal de Previdência Social (FMPS). O mesmo projeto foi reapresentado dia 26 do
mesmo mês e aprovado pelo Legislativo. Entre os projetos de abertura de crédito es

pecial apresentados no primeiro semestre, a polêmica foi gerada pelo de n? 137/2013,
aprovado em sessão extraordinária pela Câmara de Vereadores, e que destina R$ 120

mil para a Companhia de Desenvolvimento de Jaraguá do Sul (Codejas).

Plano de Cargos, Carreiras e

Vencimentos dos Servidores

públicos municipais, especi
ficamente para a categoria
dos médicos especialistas.

Como propostas de Lei

Ordinária, para abertura
de créditos especiais a se

rem destinados às diver
sas pastas do município, o

Executivo apresentou 59

projetos de lei, que perfa
zem a quantia total de R$
20.179.867,91 repassados
por meio de crédito adicio

nal, adicional suplementar
e especial. Abaixo listamos
as principais delas:

www.lrnoveisplaneta.com.br

(41)3275-0100

Adicional
Suplementar:

Para abertura de Crédito

Adicional Suplementar foram
-27 projetos de Lei Ordinária.
Destes um ainda está em vota

ção e um já foi aprovado, mas
aguarda assinatura do prefei
to Dieter Janssen. Em votação
está o de n? 127/2013, apre
sentado dia 16 de julho, que
discorre sobre o repasse de R$-
345 mil para o Fundo Munici

_
pal de Saúde, para suplementar
o teto municipal de alta e Ii1ê.:'
dia complexidade. Aguardando
promulgação está o projeto que
destina R$ 489 mil para a exe

cução de serviços de publicida
de. As 25 propostas restantes já
foram aprovadas; sancionadas

- e transformadas em leis. Elas

representam a abertura de cré
dito adicional suplementar total
equivalente a R$ 12.949.366,16.
O maior valor' corresponde a

R$ 1,780 milhão e foi destina
do à Secretaria da Fazenda, R$
250 mil para serem repassados
à Amvali, à Fecam, à CNM e a

consórcios, R$ 400 mil para as
sistência aos servidoresmunici

pais e o restante, R$ 1,080 mi
lhão, para a execução de obras.

TERÇA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2013

EM FOCO
Um dos fatores que tem contribuído para a

relação independente, mas respeitosa, entre
os poderes Executivo e Legislativo, é o próprio
perfil de Dieter Janssen. Menos adepto da
política que se faz com fígado, e muito mais
voltado à administração por resultados, Dieter
aproveita as boas ideias, eséuta a todos, busca
o acordo, chama para conversa, não responde
provocações e está focado em tirar do papel

bons projetos para o município.
• • •

Infelizmente sempre tem alguém querendo
ressuscitar a velha política. Alguns nem vergonha
têm. Oferecem apoio ao Executvoe querem em

troca cargos e outros b_enefícios. Se até agora
o governo esteve de alguma forma blindado

contra o toma lá dá cá, não há dúvidas de que a

pressão vai aumentar. O desafio será saber lidar
com a romaria de pedidos de alguns vereadores

sem se,sujeitar ao loteamento do espaço.

• • •

A bancada governista na Câmara não teve muito
trabalho até aqui. É fácil representar um governo

recém eleito e com umaampla margem de
votos. Porém, ninguém governa sem passar por
bons confrontos e a base aliada não se mostrou

preparada até aqui. O que se viu em alguns
casos foi governistas (até os mais experientes)
chegando ao plenário sem saber fazer a defesa

dos projetos. Daí a oposição deita e· rola.
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Lei obriga
a reciclagem

Desde o dia 11 de junho, todos
os prédios com mais de três pavi
mentos do Estado do Rio de Janei
ro estão obrigados a fazer a coleta
seletiva, separando papel, plástico,
vidro e metal em compartimentos
diferentes. A iniciativa vem sendo
elogiada no país inteiro e tem sérias .

chances de ser um modelo copiado.
A fragilidade, porém, é que a legis
lação não definemultas ou punições
para os condorrúnios que não cum
prirem as regras. Os baixos índices
de reciclagem representam um sé
rio prejuízo ambiental e econômico.
Desde que assumiu a Prefeitura de
Jaraguá do Sul, Dieter Janssen vem
batendo nesta tecla.Amédianomu
nicípio não chega a 4%. No Rio de
Janeiro, a Cornlurb recolhe apenas
1,9% do lixo considerado reciclável.
Ameta é que chegue a 5% até o fim
deste ano. E a 25% apenas em 2016.

Fies dá salto
Em três anos, o número de

universitários incluídos no Fies au
mentou mais de dez verei e chegou
a 893 mil em 2013. Só no primeiro
semestre, 327 mil contratos foram
firmados, o que representa 8'fAi do
montante de 2012. O Ministério da
Educação (MEC) espera que o ano

termine com 1 milhão de alunos. O
salto foi gerado pelas facilitações nas
condições de financiamento e tam
bém à postura ativa de instituições
particulares em cooptar alunos pelo
programa. Ao mesmo tempo em

que o Fies resulta no maior acesso
.

de estudantes ao ensino superior, é
também tido pelas instituições pri-

.

vadas como sinônimo de ganho cer
to e queda na inadimplência.

Quadrilha
OMinistério Público (MP) cum

priu ontem cerca de 30 mandados
de prisão e de busca e apreensão
em municípios de Santa .9ltarina,
Rio Grande do Sul e Paraná. A ação
foi batizada de Operação Lance Fi
nal e desmantelou uma quadrilha
que' atuava em leilões que envol
viam máquinas agrícolas, ônibus e

caminhões. Eles negociavam com

participantes para que os bens fos
sem arrematadospor integrantes do
grupo pelo lancemínimo. Em segui
da, era feito um novo leilão, chama
do de "caixinha", entre os interessa
dos no produto. A diferença entre o

valor arrematado na Prefeitura e o

do "caixinha" era dividido entre eles.

Jaraguá cresce menos que amédia
o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal brasileiro subiu

47,5% nas últimas duas décadas, saindo da classificação "muito baixo"
para o nível considerado "alto". Essa é a uma das principais conclusões
do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2m3, pesquisa daONU
feita com a ajuda do Ipea e divulgada ontem. Amelhor nota do país ficou
com São Caetano, em SP, de 0,862. Em Santa Catarina, a liderança é de
Florianópolis, com 0,847. Jaraguá do Sul ficou em 34° lugar no país e
8° no Estado, com média 0,803. O município está situado na faixa de

_

Desenvolvimento HumanoMuitoAlto (IDHM entre 0,8 e 1). Entre 2000 Código de barrase 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação
(com crescimento de 0,103), seguida por Renda e por Longevidade. Ja- Está pronto para ser votado no plenário do Senado projeto de lei
raguá do Sul teve um incremento no seu IDHM de 33,39% nas últimas complementar que toma obrigatório o uso de código de barras nas
duas décadas, abaixo da média de crescimento nacional (47,46%) e abai- transações feitas pelaUnião, Estados, emunicípios. O PIS 375/2011
xo damédia de crescimento estadual (42,54%). tem o objetivo de facilitar o rastreamento de todo o dinheiro que

entra e sai dos cofres públicos. O autor da proposta, senador Blairo
Maggi (PR-MI), explica que o código de barras deverá conter infor
mações suficientes para rastrearqualquerpagamento realizado pela
administração direta, bem como por suas autarquias e fundações,
prevenindo o desvio de dinheiropúblico e permitindo apunição dos
responsáveis por eventuais pagamentos irregulares.

Homenagem à imprensa
o aniversário de 182 anos de fundação da imprensa catarinense foi

lembrado ontem, com ato comemorativo na Praça XV de Novembro, no
centro de Florianópolis.Asolenidade foiprestigiadapelo presidente daAs-
sembleia Legislativa, deputado Joares Ponticelli (PP). O Dia da Imprensa .. 'Catarinense, instituído pela Lei Estadual 12.946/2004, é celebrado anu- . _almente em 28 de julho. A data faz referência à publicação de "O Catha-

SA. TINVESTrinense", o primeiro jornal impresso no Estado, fundado pelo lagunense "

Jerônimo Coelho, em 1831. Atualmente, o jornal mais antigo do Estado, :6wn�.., fliN�(:IHiW

ainda em circulação, é O Correio do Povo.
",II i IIIIIIIII! 1IIII
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. Ainda sem táxi
Somente um interessado antes da abertura de envelo-

se apresentou ontem no pro
cesso de concorrência aberto
pela Prefeitura de Massaran
duba para permitir a explora
ção de um total de 10 pontos
de táxis. Mas a licitação terá
que voltar à estaca zero, por
que o pretendente estava com
a documentação vencida. E

pes, mais uma vez José Osnir
Ronchi (PP) tentou impugnar
o processo, só que a manobra
estava fora de prazo. Segundo
o prefeito Mário Fernando
Reinke (PSDB), os preços, de
R$ 6 mil no ponto central, e

R$ 3 mil nos bairros, serão
mantidos.

EDUARDO MONTECINO

Novo inimigo
Segundo colunista Lauro

Jardim, da Veja, não é só com o

ex-deputado federal ClaudioVig
natti que a ministra Ideli Salvatti
acumula rixa. O inimigo íntimo
da vez éAloizio Mercadante. Aos
mais próximos, ela o define como
um "entrão", que distribui pal
pites e opiniões onde não é cha
mado. O problema é que a presi
dente Dilma Rousseff não pensa
assim e tem dado amplo espaço
para oministro da Educação.

. Onda de
'paralísaçâo

Em meio à paralisação dos
setores de segurança pública, o
governador Raimundo Colom
bo (PSD) recebeu mais uma

notícia preocupante. Emprega
dos da Celesc decidiram cruzar

os braços no dia 8 de agosto.
Entre as reivindicações está a

realização de concurso público
para contratação de pessoal.

POÚTICA
TERÇA-FEIRA, 30 DE JULHO. DE 2013

Mudanças em Portugal
A Assembleia da República de Portugal começou a votar

ontem um pacote de projetos de lei que permitirá ao governo
aumentar a jornada de trabalho dos funcionários públicos (de
35 para 40 horas semanais) além de tornarmais fácil a dispensa
de contratados. Pela proposta, os servidores públicos que forem
retirados do atual posto de trabalho.terão até um ano de mo
bilidade, com salário reduzido, para conseguir nova colocação.
Terminado o prazo, o governo poderá demitir. A intenção do
governo é dispensar 30 mil funcionários públicos. O corte faz
parte das medidas estruturais de redução de despesas acorda
das no programa de ajuda financeira externa.

Jaraguá dando exemplo
.

Integrantes da comitivajaraguaense na JornadaMun
dial da Juventude deram belo exemplo. Após o encontro
da multidão, no domingo, munidos de saco de lixo foram
juntar a sujeira deixada em Copacabana. Entraram em

rede nacional. É assim que se faz.

Há 33 anos a Santinvest oferece aos
seMdores púb1ioos catarimenses

maiores produtos: aáfito � eamlbDCa

0800480596
- 1Ow>�jmJ � - U[OOlll@ !PIE$$(J)1A1L -
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Preços reduzidos no comércio

CDL retoma o Liquida JaraguáVírus influenza
faz mais vítimas

As vitrines de mais de
200 lojas de Jaraguá do
Sul devem anunciar gran
des descontos a partir de
1° de agosto. Para reno

var os estoques e aquecer
as vendas no período de
inverno, a Câmara dos

Dirigentes Lojistas (CDL)
anunciou o retomo do Li

quida Jaraguá. A campa
nha será realizada até o

dia 17 de agosto. O objeti
vo é movimentar as ven- .

das para o Dia dos Pais e .

celebrar o aniversário de
.

45 anos da entidade.
Os descontos devem

chegar a 70% em lojas de

roupas, calçados, eletro-

domésticos, móveis, per
fumaria e presentes. Até
o momento, 206 comer

ciantes da região central
e de bairros como Ilha da

Figueira, Vila Nova, Vila
Lenzi e Vila Lalau aderi
ram ao Liquida Jaraguá.
"Temos que nos manter

ativos no comércio. Sem
pre inovando, buscando
novidades para os con

sumidores e ajustando os

preços. É um contexto de
vários fatores que levam
a faze:r um bom negócio:
qualidade, atendimento,
novidade, bom preço e

loja arrumada", orienta o

presidente da CDL, Nei-

vor José Bussolaro.

Quatro anos após a

última edição do Liquida
Jaraguá, a campanha foi
reativada e deverá acon

-tecer duas vezes ao ano:

nas trocas de coleções de
verão e inverno. No mês
de agosto ela ainda in
crementa as vendas para
o Dia dos Pais - a quarta
data comemorativa que
mais movimenta o co

mércio varejista. "O Li

quida Jaraguá não deixa
de ser uma provocação
ao lojista, pela inovação;
e ao consumidor, para
comprar na cidade", afir
ma Bussolaro.

GRtP;EA Dois homens, um de Guaramirim e outro de Jaraguá
do Sul, que estavam na UTI do Hospltal-São José morreram

17 de julho. A segunda víti
ma foi um homem de Jara

guá do Sul, que estava inter
nado na UI1 de um hospital
em Curitibanos, e faleceu no
dia 24 deste mês.

Segundo informouo di
retor de Vigilância em Saú
de da Secretaria da Saúde
de Jaraguá do Sul, Jackson
Jacobi, até o início da tarde
de ontem a gripe contabi
lizava 108 casos suspeitos
no município e 34 confir
mados. São 153 casos sus

peitos na região. Até às 16h
de ontem, a vigilância em

saúde ainda contabiliza
va o número de pacientes
internados. A orientação

dos órgãos de saúde é para
que os pacientes que senti
rem os sintomas de gripe,
como febre alta (acima
de 38°, 39°) de início re

pentino, dor muscular, de
cabeça, de garganta e nas

articulações, procurem
imediatamenteummédico.

Os cuidados básicos de

prevenção são: manter os

ambientes arejados, com

janelas abertas, mesmo

quando estiver frio; lavar
bem as mãos e com fre
quência; usar álcool gel;
manter uma alimentação
saudável e, ao tossir, prote
ger a boca e o nariz comum

lenço ou braço.

Verônica Lemus

Mais duas mortes são
registradas na re

gião em consequência da
gripe provocada pelo vírus
influenza. Um homem de
Guaramirim, que faleceu no
último domingo, e outro ho
mem de Jaraguá do Sul, que
morreunamanhã de ontem.
Ambos estavam internados
na UI1 (Unidade de Terapia
Intensiva) do Hospital São
José, em Jaraguá do Sul.

Ao todo, o Vale soma

quatro óbitos em decorrên
cia da gripe A A primeira
morte, de uma mulher de
Corupá, foi registrada no dia

EDUARDO MONTECINO/ARQUIVO oCP
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Finalização, da obra em dois meses
procurador do município,
Raphael da Rocha Lopes,
já foi solicitada a liminar

para que a obra possa ser

retomada antes da conclu
são do processo. "Solicita
mos a emissão de posse,
mas a Justiça determinou
que um perito avaliasse o

terreno e verificasse se o

valor proposto é justo", e:l(
plicou. O perito tem de 15 a
20 dias, após ser intimado,
para apresentar o laudo
técnico da área.

Quando a obra for
inaugurada, deverão ocor

rer alterações. na mobili
dade da região. Contudo,
segundo o diretor de Trân
sito de Jaraguá do Sul,

A Prefeitura de Jaraguá
do Sul deverá esperar mais
dois meses para concluir as
obras da Ponte do Curtume,
construída entre os bairros
Jaraguá Esquerdo e Barra
do Rio Molha. A obra foi in-

ainda não há definições.
Uma das possibilidades
avaliadas é a alteração do
sentido da Avenida Walter Promoções no comércio vão oferecer até 70% desconto em agosto

Marquardt, que pode vir a
ser único. "Só teremos um
consenso quando o acesso

estiver pronto. Mas, a al
teração no sentido da via

pode inviabilizar outras

obras previstas para a re

gião", afirmou.
A Ponte do Curtume

Entidade organiza festa dos 45 anos
"O varejo de Jaraguá do
Sul tem muito a crescer.

Temos que começar a

pensar em um varejo ao

nível do que é a nossa

indústria, as pessoas e

a imagem da nossa ci

dade", avalia. Por isso,
o presidente também
anuncia a mobilização
do setor para estimular a

revitalização do calçadão
da Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca.

O retomo da cam

panha acontece num

momento especial para
a entidade, que comple
ta 45 anos no dia 3 de

agosto. A cerimônia de

comemoração acontece
na sexta-feira, às 20h, no
Clube Atlético Baependí,
com homenagens às pes
soas que contribuíram
para o desenvolvimento
do comércio local.

O décimo Troféu Mé-

rito Lojista será para Ro
naldo Kõhntopp e o prê
mio Amigo da CDL será
de Afonso Piazera Neto.
Também serão homena
geados três associados
pelas participações em

plenárias, treinamentos
e convenções.

Com a chegada aos

45 anos de atividades da

CDL, Bussolaro destaca
a importância de repen
sar o futuro da entidade.

terrompida até que o proces
so de desapropriação de um
terreno seja concluído. O es-

paço é necessário para cons
trução das ligações da ponte
com as principais vias de
acesso, a Walter Marquardt
e a João JanuárioAyroso.

O proprietário do imó
vel em questão não concor
dou com o valor oferecido
pela Prefeitura pela área
e o processo foi parar na

Justiça. De acordo com o

começou a ser construída
em junho de 2012, possui
100 metros de extensão e 17
metros de largura. Foram
investidos R$ 3.042.172,92,
financiado pela Agência de
Fomento do Estado de San
ta Catarina (Badesc).
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25a Schützenfest

Rainha e princesas são escolhidas
Débora Remor

A noite parecia de con
tos de fadas, com as damas
em belos vestidos, coroas
e buquês. E esse foi o sen
timento de Taimara Maria
Engel ao ser eleita a rai
nha da 25a Schützenfest,
e das duas princesas, Taís
Welke Viviani Lescowicz.
O trio assumiu a missão
de divulgar a maior festa
de tiro da região do Vale
do Itapocu na noite de sá
bado, quando foram esco

lhidas as majestades.
Cerca de duas mil pes

soas acompanharam e

torceram pelas represen
tantes das 15 entidades
filiadas à Associação dos
Clubes e Sociedades de
Tiro do Vale do Itapocu.
"Elas são todas muito bo
nitas, mas infelizmente te
mos que escolher apenas
três", disse o presidente
da Associação, Wilson
Bruch. "As vencedoras
agora vão precisar se su

perar, pois o trabalho fei
to até então estava muito

bom. Queremos é ampliar
ainda mais a abrangência
da divulgação da festa, e

depende delas dar o tom

da alegria", concluiu. Este
ano, a Schützenfest acon
tece entre os dias 10 e 20

de outubro.
Ao receber a faixa de

rainha, Taimara disse que
não acreditava que seria
eleita. "Estou muito emo

cionada por que vim para
representar minha so

ciedade (Alvorada), Não

esperava isso, mas estou

feliz e vou fazer o me

lhor", falou sorridente. A

segunda princesa Viviani,
do salão Barg do Rio da
Luz, confirma a expectati
va: "vou procurar cumprir
bem o meu papel", pro
meteu. Apesar de saber da
responsabilidade, para a

primeira princesa Taís, da
sociedade Aliança, o clima
era descontraído. "O en

trosamento e a amizade

que temos entre as socie
dades é muito bom. Me
sinto honrada de ter ga
nhado, sei que temos mui-

to trabalho pela frente."
As majestades da

Schützenfest de 2012,
que deixaram a função às
novas princesas e rainha,
aproveitaram a noite para
dar conselhos. "Entrega
mos as faixas e coroa com

o coração apertado, mas a

certeza de dever cumpri
do", disse a rainha da 24 a

edição, Brenda Dias Mo- -

rais de Araújo. As prince
sas Ana Caroline Postao
Sacht e Alana Ficagna
Miotto agradeceram pela
experiência que passaram
e dos momentos que vão
ficar para sempre na me

mória delas. "Desejamos
que elas representem bem
a festa e a nossa região. A
responsabilidade é grande
mesmo", disse Alana.

EDUARDO MONTECINO

BELEZA A Rainha da 25ª Schützenfest, Taimara Maria Engel
com as princesas, Viviani t.escowícz (E) e Taís Welk (D)

www.colegiojaragua.com.br -

o QUE: Oficina "Cronistas
de Hoje", com Luís
Henrique Pellanda

QUANDO: 2,3,30 e 31 de agosto
ONDE: Sesc Jaraguá do Sul

QUANTO: R$ 50 para o público
e R$ 25 para comerciários

I

Re· aprender
a escrever
LETRAS Jornalista de Curitiba mlnlstra oficina
de formação de escritores em Jaraguá do Sul

Bárbara Elice peças clássicas e orientar
a produção de crônicas
dos alunos.

Para participar, os in
teressados devem entre

gar no ato da inscrição um
texto de tema livre, de até
uma lauda. Esse trabalho
não tem caráter elimi
natório; servirá somente

para o oficineiro identifi
car o estilo de cada aluno.
A inscrição deve ser feita
na central de atendimento
do Sesc Jaraguá do Sul. O
horário das aulas de sexta
feira, nos dias 2 e 30, será
das 19h às 22h. Nos sába
dos, dias 3 e 31, será das
çh às 12h e das 13h às 18h.

Autor de "O Maca-

A prenm:es de escrit�....l:"\res terao a oportum
dade de aprimorar suas

criações no mês de agosto.
Luís Henrique Pellanda,
escritor e jornalista curi
tibano, estará em Jaraguá
do Sul para ministrar a

oficina "Cronistas de Hoje"
no Sesc. As inscrições se

guem abertas até amanhã
e custam R$ 50.

Serão 22. horas de
aula, divididas entre os

dias 2, 3, 30 e 31 de agos
to. A oficina é direcionada
a iniciantes e a cronistas

que buscam aprender so
bre as técnicas. Pellanda
apresentará o panorama co Ornamental" e "Nós
desse gênero literário no Passaremos em Branco",
Brasil, além de discutir , Pellanda foi cronista e co-

editor do site Vida Breve -

que conta com a média de
20 mil acessos por mês e

publica textos de autores
como Fabrício Carpine
jar, Humberto Werneck e

Marcia Tiburi. Atualmen
te é editor do blog Eletro
ficção, cronista da revista

Topview e colaborador da
Gazeta do Povo, do Ras
cunho e do Suplemento
Pernambucano.

Nos meses de agosto a

setembro, o jornalista mi
nistra as oficinas do pro
jeto Arte da Palavra: For
mação de Escritores em

Jaraguá do Sul, Blumenau
e ltajaí. Ao final das aulas,
ele selecionará cinco textos
de cada unidade do Sesc

para integrar um livreto de

publicação do projeto.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica e daniell.cinema@gmail.com

Daniel Medeiros

o Cavaleiro Solitário

QUinta
parceria do diretor .

'.",

Gore Verbinski com o ator Johnny
Depp, O Cavaleiro Solitário faz uma
bem vinda homenagem ao gênero de
western, palco de grandes clássicos
e atualmente quase esquecido pelo
cinema contemporâneo. Revitalizar
um gênero adormecido é uma
ótima ideia na teoria, o problema
é que, na prática, a impressão que
fica é que o diretor parece ter se
preocupado tanto em homenagear o
gênero. que tanto gosta que acabou
esquecendo-se de fazer um filme
que se sustentasse por si só.
O roteiro é baseado num herói
de rádio da década de 1930 e

acompanha um advogado (Hammer,
encarando a persona do homem
bonzinho de maneira caricata) que
volta para sua cidade natal visando
fazer a lei sem o uso de armas (ao
mesmo tempo em que o progresso
também chega à cidade, no formato
de trilhos de trem). Porém, quando
o encontro com um temível (e <'

carnívoro) criminoso (Fichtner)
termina de forma trágica, o herói
é trazido- de volta do mundo dos
mortos para buscar justiça ao lado do

Clique animal

. Direção: GoreVerbinski.
Elenco: Johm1yDepp,Armie
Hammer,William Fichtner.

bizarro
índio Tonto
(Johnny Depp, sendo
novamente Johnny Depp).
As referências clássicas são vistas (e
ouvidas) ao longo de toda a projeção.
Desde o conceito do homem da lei
em uma cidade dominada por armas
(O Homem Que Matou Facínora),
passando por temáticas como o poder
do dono da ferrovia (Era Uma Vez no
Oeste), até chegar a cenas específicas
(o grilo .que silencia antes de um
ataque) e na reimaginação de temas
musicais clássicos (todo mundo vai
reconhecer a música que toca no

clímax), está tudo ali.
Assim como a assustadora construção
do vilão do filme, que não se contenta
em matar o inimigo, mas ainda sente
a necessidade de comer seu coração.
Apesar do roteiro não explicar, o ato
de comer carne humana (no cinema
pelo menos) é entendido como um

roubo da força interior do inimigo,
. ou, nesse caso, da sua alma. E a

maneira como Verbinski mostra essa

cena específica merece destaque, pois

PERDlDO Esse cachorrinho foi encontrado no

sábado à noite, atropelado em frente a pizzaria
Casarão. Está em observação na clínica, porém quem
o encontrou não tem condições de pagar as diárias e
precisa de um lar temporário ou uma adoção para ele.
Está bem assustado. Pode ser que tenha fugido ou

abandonaram ele há pouco tempo. Mais informações
com Fernanda Junkes 3370-0786 ou 9909-4278

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

do Focinho.s Carentes Jaraguá do Sul

ele
consegue
ao mesmo tempo
esconder a imagem e ainda assim
torná-la mais brutal, por se tratar da
visão de outra pessoa.
Mas apesar de todas as suas

qualidades, o grande defeito de
O Cavaleiro Solitário é não saber
escolher o tom da sua narrativa.
Apresentado diversas estripulias
feitas por Johnny Depp, o filme
parece uma mistura de western
com Piratas do Caribe. Mas como
um é uma franquia bilionária
enquanto o outro é considerado um
gênero maldito financeiramente,
fica fácil adivinhar qual temática
acaba reinando no longa. Investir
nas gracinhas de Depp é uma
estratégia totalmente monetária, e
que além de não ter dado certo nas

bilheterias, ainda sacrificou aquilo
que poderia ser um ótimo faroeste à
moda antiga.

MEADOTE! Esse
cão foi achado no

bairro Água Verde,
nas imediações da
Escola Anna Tõwe
Nagel. Ele é macho,
está castrado,
desvermifugado
e vacinado.
Muito dócil e

companheiro!
Está à espera de
um lar! Contato
com Anneliz, no '

e-mail macanhan@
hotmail.com
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2911
Ademir Konell
Albertina Francener
Anderson Kopp
Arilson Eugênio Müller
Carolina L. Barabax
Cristiane S. Wehrimister
Dirceu Henn
Edinara Keunecke
Ednara Keunecke
Elizania L. P. dos Santos
Ernesto Bendhalk
Everaldo A. Correa
Everaldo Aparecido Correa
Joarez O. Laurindo
Lonita Carmine Spézia
Lucas L. Arnecke
Lucas Luneli
Mareio R. N. Negherbon
Maria Rosa dos Santos
Marilene Ribeiro
Mario Belegante
Marisa G. Schuveinle
Marisa Piontkivicz
Marli K. Kopp �
Matheus Dernarchi
Rafael Augusto
Rosa Reichert

Rosangela Weiller
Ruhan Rafael dos Santos
Thais R. Hansen

Tiago Ronghetti
Vanessa do Nascimento
Waltraudt R. Brosokski
Zeneida W. Kopp

30fT
Ademir Vieira De Oliveira
Ana Karsten
Arno Neuhaus
Carla Luiza Volz
Cristiane Fusi
Daiane Mário Panini
Daniel F. Lemke
Daniel Lima
Elcidia L. Muller
Genésio Venturi
Geni M. de Quadros
Gilson José Tirone

Hyara Cristina Erbarch
Ivo A. Tomelin
Ivo Arildo Tomelin
Ivone R. B. Benner
Ivone R. Bonatti

Jayla M. Demarchi
Jean Marcel Guths
Larissa B. Fadoni
Lirio Vegini
Luciana Krueger
Luciano Bachmann
Luiz de Oliveira Freitas
Luiz H. Bortolini
Luiz Henrique Bertoline

.

Natalia Jung
Osmar Minatti
Osmarina Paternoli
Paulo Roberto Meier
Paulo Robson Piontkewicz
Quiliano Decker

Sigismundo Gandofi
Wifried Gaedke
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FOTOS REPRODUÇÃO

Dica de beleza:
Cílios de boneca

G micamacho@monalisadebatom.com m monalisadebatom.ocponline.com.br

Nofrio: use
e abuse do
trench coat
Nos últimos dias, ofrio anda
tomando conta da city e para

quem trabalha ou estuda, e não
tem como se esconder dentro de

casa, o jeitinho é usar looks que
esquentam, não é?Então meninas,
usem sem dó o trench coat, peça
que não só deixa a produção bem

linda e chique como também bem

quentinha. Como o tempo está
bem louco - tem dias que é super
quente e nos outros bemfrio - é

sempre bom ter um casaquinho
que esquenta, né girls?

Quem gosta de cílios bem
curvadinhos - feito boneca - vai
adorar essa dica que a nossa

musa da beleza doMonalisa de
Batom, Jeniffer Stephani deu:
"meninas, para quem ama um

cílio bem curvado, uma boa dica
é a máscara de cílios Volume
Effect Faux Cils Shoking, da

Yves Saint Laurent. Ela promete
(e cumpre) cílios bem pretos e

exageradamente volumosos na .

primeira aplicação". Os olhos
ficam incríveis meninas) vale cada
centavinho gasto com ela viu?

.

. Vocês encontram essa máscara no
site da Sephora Brasil e ela vem
em outras cores!

, Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email com
perguntas, dúvidas ou sugestões, escreva para: micamacho@monalisadebatom.com. Beijokas!Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Trânsito
Jaraguá já está com ares de cidade grande. Se você

tiver um compromisso que tenha que migrar do bair
ro ao centro ou vice-versa, saia mais cedo, com no

mínimo 30 minutos de antecedência. Caso contrário,
terá que dar explicações. Fica a dica.

ocr 12e13
www.ocponline.com.br
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BODl dia!
J

),
1�1

Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

super terça-feira, dia 30 de julho
de 2013. E as temperaturas em .

baixa e o sol nas alturas registra
ram um perfeito fim de semana.

As férias deram bye, bye. Tudo
voltou ao normal. E nesse clima
vamos conferir a coluna de hoje,
que será lida por mais de 30 mil

pessoas, fora os virtuais. Antes,
uma frase bem legal para você
refletir: "A alegria de fazer o bem
é a única felicidade verdadeira"
(Leon Tolstoi).

)!

li

_Aj·ÜOJ�a,rStud'o
47 3370-0999

,;;,.
\�

DIPIL
S.AC. 0800 ;;02 5152

Rua José JeSUlnO Correia, 1300, I"'�m 13
'ndcrst)1a� Zeferino Kukfmsk! :

" lV1assan:,mduba - se - Brasil

www.dlpll.corn.br

Mais uma
Muitas duplas andam pintando

na nossa urbe e na nossa região.
Desta vez é a dupla Jian & Mar
celo que está arrasando em festas
descoladas do pedaço. Sábado,
na festa Green Friends, mataram
a pau, se é que você me entende.
Anotem: em breve conto mais no
vidades por aqui!

Presença
SolangeMarques era uma

das figuras mais assediadas
na festa do irmão, João Emí
lio, sábado último. Soltei
raça, com uma super legião
de amigos e um sorriso que
sempre foi peculiar à loira,
transitou de lá pra cá sempre
dando um "oiiii", que é a sua

marca registrada. "So" é as

sim, gente que acontece.

Everaldo
Quem esqueceu, ainda está

em tempo de se desculpar: ontem
Everaldo Correa foi o grande ani
versariante da cidade. Quem tem o

número do celular dele, por favor,
ligue! Ele vai adorar saber que foi
lembrado. Tim tim pra você.

Quando será?
Depois de tempos e tempos

namorando, em seguida noivado,
quando será que finalmente o Éri
co Sabel Bartel vai pedir a Karim

Gonçalves em casamento? Já está
adiando demais!

o amor é lindo!
Recebi este e-mail de um eterno

apaixonado, fazendo referência à
sua amada. Gostei e faço o registro.
"E o Sol falou: - Tenha paciência, a
Lua vai voltar e com o brilho mais
intenso, Eu também".

FOTOS MAURICIO HERMANN

BALADA O empresário da noite
Leandro Lichtenberg, e Aline Pricila
Oechsler conferindo a London Pub

I'nGHT Volanda Rodrigues e Marcelo
Fernandez prestigiando o concorrido
restaurante Cherrs lrlsh Pub

Moa Gonçalves

"
O amor é filho da ilusão e

pai da desilusão.

Miguel de Unamuno

NAS RODAS
o jornalista, Jailson Angeli,
comandante d�o programa de
entrevista da 105 FM, ao lado
de sua musa, Jadna Garcia, foi
conferir a Expo Concórdia no fim

de semana. Bom também!
.. .. ..

Um dos fotógrafos de Jaraguá
que sempre merece destaque
é o Chan. Tem dom natural.

Cada flash seu é um verdadeiro

espetáculo fotográfico. Gosto
muito do trabalho dele.

. .. .

Depois de um giro pelo frio
do Chile, o casal Nei e Nega
Lombardi já está de volta ao

batente.
.. .. .

Ontem, Maura Kreis, comemorou
intensamente o seu aniversário.

Tim tim pra você.

�r.ame.e��
3370-3242

A&EOutlet
Amanhã, mais conhecido como quarta-feira, inaugura em Jara

guá do Sul aA& E Outlet Chico Loja especializada em roupasmulti
marcas feminino emasculino. A casa está localizada na Rua Domin
gos da Nova, 462. Volto ao assunto.

Maratona
Sandra Regina Silva, a Paçoca, está namelhor fase de sua vida.

Presença vipada nas melhores rodinhas sociais de nossa urbe, ela
deu um look no fim de semana em Sampa. Tênis, sebo nas canelas
e again, claro! Participou, domingo, do Goldem FourAsics, famo
sa maratona de rua. Tá voando baixo!

Niver
Arnaldo Lehmertz, o popular Oca, também promoveu fes

tão no último sábado. Ele comemorou ao lado da família e dos
amigos mais uma edição do seu níver. Com pagode embalado
pelo Resgate do Samba e uma feijoada que foi de degustar de
joelhos, o encontro de famosos foi em seu habitat natural: o

Espaço do Oca, é claro!

Stammtisch
A 11a Stammtisch, que ocorre neste sábado, além demuita ale

gria e descontração, vai contar com a presença da Bicicleta Cento
péia, o Barril e a Jabiraca. O desfile será às 10 horas.

VARIEDADES

TE CONTEI
.. Domingo foi comemorado
o Dia do Agricultor!
• No feriadão de aniversário
de Jaraguá do Sul, quase que
perdemos um dos grandes boêmios.
Ficou no fio do bile.

• Quinta-feira, dia 1 º de agosto, a
partir das 18 horas, rola mais uma
edição da Garage. '

• Hoje à noite, quem comanda a

cozinha do famoso grupo Loks é o
amigo, Pepe Narloch.O encontro
marca a passagem de seu

aniversário, dia 25 de julho.

• O meu amigo Bibbe Andreata foi
o grande aniversariante do dia 28 de

julho. Mil vivas!

• Já fez caridade hoje?

.. Com essa, fui!

Rua Satãl) do Rio Branco, 41 - Cetttro

Fone (47) 3371-2552

BELA Greice Kelly, presença
bonita nas baladas da moda

DO\,JGlAS CARVALHO

Luan Santana
Quer ganhar um ingresso e assistir ao mega show de

Luan Santana na faixa dia 3 de agosto? Acesse o fan page
"Moa Gonçalves" no Facebook, curta e cruze os dedos

Borbulhante
Uma bela profissional liberal também anda fazendo par

te da lista vip de "again" da urbe sorriso. Linda e morena,
ela tem sido vista sem par nas melhores rodas sociais de
nossa city. Ao lado de amigas e amigos, a darling parece es

tar super feliz e aliviada. Está contado!

]araguá do SUl: 47 3275-0808 AlLlI"Il!feitoW�1demarGrubba 1345-Baependi

*Exoneração de responsabilidade: o modelo ·Kia Cerato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veículos médios no 2012 Blazil Vehlc1e Owneship Satisfation Study da
j.D.Power. O estudo foi baseado em mais de 6500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veículos de passeio no Brasil Os resultados do estudo são baseados em experiêndas e percepções
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiêndas podem sofrer variações. Visite o site www.jdpowerdobrasil.com.Fonte:JHPowerandAssociates.Mals Alta Satisfação
Geral do Oiente para fabriCantes de velcu!os de passeio. Declaração de Consumo. de Combustível emmnformidade com a Portaria Inrnetro n' 010/2012.

Power Imports
Blumenau • Bal. Camboriú • Jaraguá do Sul

Joinville • Florianópolis' São José

lirnites de
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tirinhas

Piadas
,

Indio folgado
o cacique da tribo, convidado para participar de uma reunião da,

Funai, viaja para a cidade, de ônibus.
A certa altura da viagem, vira-se para um de seus ajudantes e diz:
- Cacique com sede! Cacique quer água!
O ajudante pegou uma caneca de dentro de uma mochila, foi para o

banheiro do ônibus e logo voltou com ela cheia de água.
O cacique bebeu com sofreguidão e tornou a lhe estender a caneca:
- Cacique ainda com sede! Cacique quer mais água!
O ajudante tornou a buscar a água.
- Cacique quer mais água!
O ajudante pega a caneca novamente, mas logo volta com ela vazia.
- Que houve? Não tem mais água? - pergunta o Cacique, irritado.
- Tem sim .. , Mas agora tem um cara-pálida sentado no poço.

Cinema

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

Censura: 12 anos - 14h, 16h30, 19h, 21 h30
ARCOPLEX2
• O Homem de Aço - Aventura - Leg. - 143 min - Censura: 12 anos - 15h50, 18h30, 21 h1 O
• Turbo - Animação - Dub. - 95 min - Censura: Livre - 14h

ARCOPLEX3
• Meu Malvado Favorito 2 - Animação - Dub. - 98 raln - Censura: livre - 13h50, 15h45,
17h40, 19h35

• O Cavaleiro Solitário - Ação - Leg. - 149 min -

Censura: 14 anos - 21 h30

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• Wolverine Imortal- 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 :10 - DUB - Ação
• Wolverine: Imortal- 13:30, 16:10, 18:50, 21 :30 - LEG - Ação
• Turbo -13:20 - 3D - DUB - Animação
• Guerra Mundial z - 19:40 - 3D - lEG - Ficção
• Meu Malvado Favorito 2 - 15:20, 17:30 - 3D DUB - Animação
• 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 Fav.orito 2 - 13:00, 15:00, 17:00 - DUB - Animação
• O 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

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Início de semana
ensolarado
Nevoeiros isolados ao amanhecer
e predomínio de sol entre nuvens
em SC, devido a umamassa

.

de ar seco e frio. Condições de
geada no-Planalto Sul por causa
das temperaturas baixas e em

gradativa elevação durante o dia.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

�
-�)

Ensolarado

AMANHÃ
MíN: e-c
MÁ)(: 22°e

Parcialmente
Nublado

-� .�
V
j ,-

Instável
QUINTA
MíN: 12°e
MÁX: 25°e �

Nublado

LUAS

�• NOVA 8/7
." .'

Chuvoso

.CRESCENTE 16/7 SEXTA •., CHEIA 22/7 MíN: 14°e
• MINGUANTE 29/7 MÁX: 26°e Trovoada

A RECREATIVA

PI

HOBIZONTAIS
1. O nome "da famosa personagem vivida por Adriana Este-

ves na novela "Avenida Brasil"
2. Até agora
3. O cineasta e cronista Arnaldo I Nota Fiscal Eletrônica
4. (Os) O poema de Luís de Camôes, que descreve a via

gem de Vasco da Gama à índia
5. Curandeiro / Grande camarão de água doce, de carne

apreciada,
6. Sufixo que denola qualidade] Murros
1. Isenta de males I Ficar imóvel numa determinada posi

ção, para ser fotografado
8, Estado patológico de persistente sonolência I Outro

nome do piche
9. Pais de filhos pais I Si�la do estado de Itabaiana e La

garto
10. Que pronuncia com hesitação e sem clareza de sons I

As iniciais do pintor francês Manet (1832-1883)
11-. Mulher de estatura muito abaixo da média I (Telev.)

Sinal que contém a informação referente às cores da

imagem
12.Abreviatura de de.cigrama I (Ingl.) Em economia, a taxa

de risco cobrada. pelo empresfador, além dos juros, e 11
que varia de acordo com o tomador

13. Grande sala para concertos, recitais, declamações etc. 12

2.

3

4

5

6

7

8

-9

10

VERTICAIS
1. Confederação Brasileira de Judô I Doce preparado com

um fruto de casca aveludada e polpa sumarenta
2. Cavalo que tem o pelo cor de canela, com uma tonali

dade simultaneamente castanha e avermelhada I Papa
espessa ':de tubá cozido

3. (Pop.) Impertinenfe I Mulher que não foi batizada
4. (Med.) A contração das pupilas I Conjunto de pessoas

que vivem sob a mesma lei e sob o mesmo governo eu

que habitam uma mesma região, éipade etc.! A ultima
nota musical

5. (ReL) Inscrição que Pilatos IlÔS na Santa Cruz como

injúria a Jesus I Solução que s� emprega na hidratação
de pessoa enferma e também como veiculo de medica
mento I Comissão Pastoral da Terra

6. O sítnb.olo químico do neodímio I Àlrãs de I Cadeia de
montanhas

1. (Fig.) Desvantagem I Reduzir a pó ou a fragmentos pe
quenos e homogêne.os

8. (Matem.) Os números ou elementós submetidos à ope
ração de multiplicação / O centro da .. , Jamaica

9. (ReI.) O filho de Deus feito homem I Liquidado, saldado.

13

1 7 8 92 3 4 5 6
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SE VOCÊ ACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTAl

NAS BANCAS
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Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Bibiana e Donato perguntam para Hélio se ele conhece
Arruda, e percebem que o filho pode estar envolvido no se

questro de Samuel. Bibiana pede a Juliano que vá à polícia
contar que viu Hélio e Arruda no resort Carol decide viajar para
ficar longe de Uno e Taís, e comenta com Mila que fingirá para
a mãe que está indo viajar a trabalho. Uno afirma a Carol que
a ama e que quer se casar com ela. Juliano dá um prazo de
uma semana para Hélio ir à polícia confessar seu envolvimen
to no sequestro de Samuel. Samuel descobre que a explosão
na mina revelou uma jazida de turmalina da Paraíba no local e
conta a novidade para Cassiano,

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Malu fica abalada com as intrigas de Amora. Charlene

considera a hipótese de perdoar Wilson. Brunetty dispensa
Tito. Mari seduz Zito e descobre onde Bárbara está internada.
Dorothy e Kevin pedem para Plínio se casar com Irene. Érico
comemora o sucesso da Crash Mídia. Mari fotografa Bárbara
na clínica de repouso. Socorro avisa a Amora que estará na clí
nica no dia em que Plínio e Fabinho fizerem o exame de DNA.
Amora agradece Fabinho por ter acabado com sua carreira.
Luz destrata Xande, e 'Filipinho o consola. Perácio fala para
Rosemere que vai se separar. Malu chega à casa de Bento, e
os dois se surpreendem com a entrada de Amora. �iane foto
grafa Amora se jogando contra um táxi.

• AMOR À VIDA· GLOBO· 21H
Paloma estranha a presença de César na casa de sua

_

mãe biológica. Mariah pede para sua vizinha avisá-Ia se um

dos dois aparecer em sua casa novamente. César convence
Paloma de que foi procurar Mariah para ajudá-Ia. Aline conse
gue fotografar Anjinho e Félix dentro do fiat. César concorda
que Jonathan seja obrigado a fazer a faculdade de Medicina.
Félix discute com Edith. Perséfone leva o rapaz contratado por
Michel e Patrícia para casa e se surpreende ao descobrir sua

Flor do Caribe

Lino desfaz mal-entendido e se declara a Carol
Depois de escutar urna conversa pela metade e achar que

Uno (José Henrique Ligabue) está apaixonado por Taís (Dé
bora Nascimento) Carol simplesmente decide partir de Vila
dosVentos. A sorte é queTaís sacou a confusão que a fotógrafa
fez e vai correndo avisar o rendeiro do mal-entendido. Quan-

profissão. Bruno pensa em Paloma. Márcla e AtJ1io se desen
tendem com outro vendedor de hot dogs, Carlito combina de
levar Valdirene e a família a um shaw de forró. Perséfone fica
furiosa com Patrícia e Michel. Félix recebe a documentação de
sua falsa empresa e marca um encontro com seu comparsa.
Aline entrega as fotos que tirou de Félix para Edith. A secretária
avisa a P,ilar que César vai almoçar com Gigi e a induz a pensar
que ela seja a amante de seu marido. Paulinha ganha um cha

péu de Paloma. Edith eWagner ficam juntos.

• CHIQUITITAS- SBT . 20H30
Pata fala aos amigos que é perigoso ela fugir com eles.

Binho e Rafa tentam convencê-Ia, mas a garota diz que não
quer arriscar. Ernestina vê Pata conversando com os meni
nos e pede para que ela volte para frente do orfanato. Chico
desconfia que Pata os conheça. Mosca faz malabares para as

garotas e elas adoram. O menino diz à irmã que irá voltar mais
tarde. Chateada, Carol observa Maria Cecilia e Junior. O rapaz
convida a garçonete a ir ao orfanato ter notícias sobre Pata,
mas carol recusa o convite e diz que não fica bem ela ficar
saindo com o chefe. Leticia apoia à amiga. Ana finge ser um

cliente para ganhar um doce e as meninas se divertem com

a situação. Mili percebe que Pata está triste. A garota fala à

amiga que sabe que aqueles garotos eram seus amigos e que
Mosca era seu irmão. Mili promete não contar a ninguém o

segredo e pede para ela não fugir do orfanato. Mosca, Binho e

Rafa pensam em uma maneira de buscar Pata.

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

descobriu o terreno. Feliciano diz a Rick que enganará Édison.
Miro diz'à Dafne que já conseguiu um laboratório de confiança
para fazer o exame de DNA. Rosália detalha os passos que
a levaram até a descoberta do terreno. Xepa pede para ficar
a sós com a filha. Ela pergunta sobre o dinheiro que, supos
tamente, 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.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
1bny Salles admite
traição em rede nacional

Os Ias de sinceridade podem se preparar
para achar Tony Salles urn cara exemplar (já os

de fidelidade, nem tanto). O marido de Scheila
Carvalho não fugiu de seus atos e admitiu, em
rede nacional, que traiu a esposa com a mineíra

Kamyla Simioni, em entrevista ao "Domingo Es
petacular", da Rede Record. O caso ocorreu du
rante o Carnaval. Enquanto a esposa segue con
finada em "A Fazenda 6", Tony chora e garante
que já pediu perdão a Deus e só está esperando
Scheila sair para pedir e para ser perdoado.

Justiçaproíbe que
Record e R7 abordem
vida de PaollaOliveira

A atriz global Paolla Oliveira ganhou na

Justiça o direito de não ter informações a res
peito de suavida pessoal veiculados pela emis
sora Record, o portal R7 e a coluna da jorna
lista Fabíola Reipert. Trata-se de urna liminar
já que segundo relatórios do processo, Paolla
teria reclamado que a colunista do R7 estaria
divulgando informações inverídicas sobre sua
vida. O nome dá global estava envolvido em

boatos de urn relacionamento com o colega
Juliano Cazarré, que é casado, e os rumores

estariam causando transtorno para os dois.

do eles procuram Carol descobrem que ela já.partiu de mala
e cuia para longe dali. Aí vai urn verdadeiro comitê atrás da
moça todo mundo dentro de urn buggy. Na estrada eles conse
guem interceptar o ônibus e Candinho tratada logo de explicar
tudo "O Uno não gosta da Taís, não. Ele quer casar com você".

oamorcomeça nos olhos
e a intimidade o completa.

20/3 a 19/4_-Fogo
Profissionalmente, o astral

'é dos mais promissores. Não se

surpreenda se você Conseguir uma
promoção ou cargo de chefia Bom
astral em família. Os vínculosmais
íntimos serão favorecidos neste

dia. Seu desejo de segurança será

correspondido, Cor: roxo.

Libra
23/9 a 22/1O-Ar

Mostre-se confiante para en

frentar as mudanças que podem
ocorrer. O dia se revela promissor
para quem trabalha em casa ou

por contaprópria. No campo afeti
vo, a fase é dasmais excitantes. In
teresses em comum vão fortalecer
seus la_ços. Cor: roxo.

.. -,

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Coloquemais energia nos pro
jetos que quer realizar e não vai se
arrepender. É o momento de im
primir mais impulso e velocidade
às suas tarefas de rotina. Há sinal
de grande entendimerrto com a

pessoa amada. O diálogo será o

seumaior trunfo. Cor: marrom.

Escorpião
23110a21/11-Água

Você estará captarido melhor
o desejo dos outros e isso torna o

momento propício para conversas
esclarecedoras. Na relação a dois,
o astral é de perfeito entrosamen
to. O desejo de agradar a quem
ama está em alta! Não tenhamedo
de se declarar. Cor: rosa.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

O seu anonimato pode ser fun
damental para conseguir os resul
tados que deseja no ambientepro
fissional. Mudança na sua rotina

pode vir a calhar, podendo, inclu
sive,mudar de residência. A noite
é ideal para quem deseja surpre
ender seu amor. Cor: vermelho.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Você estará com O astral mais
equilibrado hoje, então, aproveite
para priorizar o que de fato tem

importância. O setor profissional
ganha uma nova alavancada. Boa
noite para olhar com carinho para
a sua vida amorosa: aprofunde
vínculos! Cor: preto.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Aproveite a presença de Mar
te em seu signo para mostrar que
você é uma pessoa de atitude. A

ajuda dos amigos será fundamen
tal para dar mais ritmo às suas

atividades e seus compromissos.
Romancemais cúmplice e compa
nheiro. Cor: amarelo.

Capricórnio
22/12a20/1- Terra

Trabalhar em equipe será sua

melhor opção neste momento,
por isso deixe a individualidade de
lado. O dia pode ser tão promissor
nos negócios e no campo afetivo.
Você podeviver intensas-emoções.
O clima é de forte sensualidade no
romance. Cor: branco.

Leão
22/7a 22/8 - Fogo

Nada vai cair do céu, mas tudo
o que você conseguir, hoje, será
fruto do seu esforço e dedicação.
A noite é ideal para surpreender a
sua cara-metade: aproveite! Lem
bre-se que se às vezes a quietude
pode ser estratégica e muito bem
vínda! Cor: tons claros.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

No campo profissional, o dia
promete ser muito produtivo,
principalmente se você trabalha
em casa oupor conta própria. Nos
assuntos sentimentais, o astral re
vela maior intimidade, aconchego
e dedicaçãomútua. Não há do que
se queixar. Cor: creme.

Virgem Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Quem trabalha com esporte ou
alguma atividade competitiva con
ta com especial ajuda das estrelas.
Aproveite o astral para buscar um
sentido mais profundo em todos
os acontecimentos e situações. O
clima é de prazer e harmonia no

romance. Cor: creme. _

23/8 a 22/9 - Terra

A sua motivação vai estar vín
culada às pessoas com as quais
convive ou trabalha. A chave do
sucesso está em se fazer o que gos
ta e você não deve perder a chan
ce de revelar sua criatividade. No
campo afetivo, o clima é de entro
samento. Cor: laranja.

'
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

Baile da Geada

1<

I

Para espantar
o frio, um
grupo de
senhoras da
Sociedade
Atiradores
Jaraguá
resolveu,
em agosto
de 1937,
organizar.
o Baile da
Geada. Bem
adequado aos

tempos atuais

Jourdan anuncia locação
ou venda de lotes

Após fazer a medição dos lotes das terras do
tais do Conde d'Eu e por meio de contrato assina
do com a Princesa Isabel, em abril de 18'76 Emílio
Carlos Jourdan se instala em Joinville. Anuncia
no jornal Colonie Zeitung, a venda ou locação de
terras, no que chamava "Domínio ltapocu":

"O encarregado de Suas Altezas o Senhor
Príncipe e Senhora Princesa Condessa d"Eu,
faz saber que arrenda ou vende terras a colonos
nacionais e estrangeiros do "Domínio Itapocu"
dos mesmos Augustos Senhores. Os arren

damentos são por 15 annos com faculdade de
compra no prazo de dez annos. A compra pode
ser em dinheiro ou a prazo ém 5 pagamentos
annuais. Os contractos na cidade em seu escrip
tório. Joinville 2 de novembro de 1876. Emílio
Carlos Jourdan."

,
1

EmpresaAuto
Viação Catharinense

A Empresa Auto Viação Cathari
nense adquiriu, em 1937, a empresa de

transportes da firma Breithaupt & Cia,
e a seção de despachos desta empresa e

também do Sr: Ricardo Janssen. Des
sa forma, passou a ser a única empresa
naquele período a realizar transportes
de Jaraguá e zona Norte do Estado.

Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para contato@beatrizsasse.com.br.

__)Jore a uil,___

Gustavo Carvalho parabeniza
a namorada Júlia Silva.

Ela aniversariou no dia 14,
completando 17 anos

Ora. Márcia (de amarelo) comemorou o aniversário na

Confeitaria Doce Pimenta cercada por suas amlqas

Reencontro
das Amigas do
Colégio Divina
Providência.

Em pé:
Regiane,
Simone e

Vanessa;
sentadas:
Simara e

Andréa

Parabéns a Eliane Minei,
Secretária da Junta de Serviço
Militar e responsável pelo Posto
de Identificação de Corupá.
Ela aniversariou no dia 16. Os
amigos e familiares desejam

saúde e felicidades

Os amigos e familiares

parabenizam leonir Célia
Demarchi (Celinha), secretária
da Epagri de Corupá, que fez
aniversário no dia 10. Votos de
saúde, felicidades e sucesso

Os pais Isael e Cristiane parabenizâm as

filhas Raisa e Milena Krazewsky pelos
aniversários, comemorados nos dias 23
e 25 de julho, respectivamente. 'Queridas

filhas, a vocês desejamos sempre o

melhor que a vida tem a oferecer'.

Família reunida
no aniversário
da Oma Melanie
Schroeder. Ela

completou 91

anos, no dia
29 de julho.
Quem deseja
toda felicidade,
saúde e muito
amor são seus' .

filhos, netos,
bisnetos e toda
sua família

Parabéns a Edla Hasse. No dia 27
comemorou mais um ano de vida. "Que
Deus a abençoe sempre e que essa
data se repita por muitos anos ."De

sua afilhada Salete Bier e esposo; e da
sobrinha Arlete Jacobi e família
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REPÚBIlCAFEDERATIVADO BRASIL- FSTADO DE SANTACATARINA
Tabelionatodo Município e Comarca deGuaramirim - ANAAIlCE

MAKTINEIll PFSSOA,TabeliãDesignada
Rua 28 deAgosto n' 1918, Telefone: 47-33721494Horário de Funcio

namento: 9h às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta
serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados

. a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal
(3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de ofereci
mento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fa
zendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente
publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada
ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou dorniciliada(s) fora da Circuns
crição Geográfica da Serventia ou, alnda, porque ninguém se dispôs a
receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em con
fonnidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 46289 Sacado: DANlELOUVElRADA SILVA CPF: 773.872.369-
68 Endereço: RODOVIASC 413 KM 6n' 13, Rio Branco, 89270-000, Gua
ramirim Cedente: BANCO FIAT S/A CNFJ: 61.190.658/0001-06 Número
do Título: 62410/000000020216685 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
por Indicação Apresentante: ADVOCACIA BEIllNXTI PEREZ DataVen
cimento: 01/02/2012 Valor. 2,496,41 Liquidação após a intimação: R$
12,25, Condução: R$12,49, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46302 Sacado: DJ COMUNlCACOFS EXPWRACAO DE
CNFJ: 03.658.136/0001-81 Endereço: JOAO BOCHARDT, 89270-000,
Guararnirim Cedente: P P COM E TRANSPORTF.'i LIDA ME CNFJ:
10.173.601/0001-50 Número do Título: 1272 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: ru\U UNlBANCO SA DataVenci
mento: 17/07/2013 Valor. 130,00 Liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46326 Sacado: lESSE FERREIRADE SOUZA CPF: 009.036.179-
27 Endereço: Rua LepoldoWuIfn' 93, Avai, 89270-000, Guararnirim Ce
dente: COOPERXTIVA DE CREDITü RURAL DO P1.ANAU'O SUL CNFJ:
03.033.469/0001-15 Número do Título: 0119 Espécie: Duplicata deVenda

Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANI< BRASILSA - BAN
CO MUI11PW DataVencimento: 05/07/2013 Valor. 650,00 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edi
tal: R$22,25

Protocolo: 46313 Sacado: OIlMPIO BOGO JUNIOR CNFJ:
15.239.054/0001-81 Endereço: Rua Marechal Castelo Braoco n' 1188,
Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: FAROL FOMENTO MERCANTIL
LIDA Número do Título: 005041E Espécie: Duplicata deVenda Mercan
til por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO SA DataVencimento:
15/07/2013 Valor. 926,88 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condu
ção: R$ 27,73, Diligência: R$ 37,60, Editai: R$ 22,25

Protocolo: 46315 Sacado: PAUIl COM DE FRALDAS LIDA ME CNFJ:
10.827.424/0001-88 Endereço: IRINEUVILElAVEIGA 1558,89270-000,
Guararnirim Cedente: VILMAR DALlABONA CNFJ: 05.689.761/0001-16
Número doTítulo: 500/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indi
cação Apresentante: !TAU UNIBANCO SA DataVencimento: 18/07/2013
Valor: 1.082,50 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

_ Protocolo: 46282 Sacado: TRANSPORTES GFSEAN LIDA ME CNPJ:
04.335.969/0001-74 Endereço: Rua Paulo Schrnidt n' 11, Centro,
89270-000, Guararnirim Cedente: R G COMERCIO DE PECAS LIDA
CNPJ: 04.960.743/0001-64 Número do Título: 009090/A Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNI
BANCO SA Data Vencimento: 01/03/2013 Valor: 255,09 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,
Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46293 Sacado: VOLNI CARWS CHAVES CPF: 701.641.699-
20 Endereço: RUA OSCAR SETER n' 100, BEIRA RIO, 89270-000, Gua
ramirim Cedente: BV FINANCElRA S/A C.EI CNFJ: 01.l49.953/0001-89
Número do Título: 131025450 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data
Vencimento: 31/08/2009 Valor: 1.240m Liquidação após a intimação:
R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25
Guararnirim, 30 de julho de 2013.

ANAAIlCE MARTINELU PFSSOA, TabeliãDesignada

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

Municipios que compõem a comarca: Jaraguã do Sul e Corupã.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguã do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de
Jaraguá do SuVSC, toma público pelo presente edital, que PAULO ROBERTO
SCHMITZJÚNIOR, CI n" 4.920.05S-SESPDC/SC, CPF n' 043.125.329-31, brasileiro,
empresário, solteiro, residente na Rua 783-Adolfo A. Emmendoerfer (fundos), bairro
Rio Molha, nesta cidade, e JOÃO MARTINHO ZAMBONETI, CI n" 388.296-SSP/
SC, CPF n" 222.524.959-87, brasileiro, gerente industrial, separado judicialmente,
residente na Rua 783-Adolfo A. Emmendoerfer (fundos), bairro Rio Molha, nesta
cidade, REQUERERAM com base no artigo 213, inciso II, da lei n" 6.015/73, com
as modificações introduzidas pela lei n'10.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE
ÁREA do imóvel consistente em um terreno situado nesta cidade na Rua 783-Adolfo
Antônio Emmendoerfer (fundos), matriculado sob o n" 16.519, ficha 01, Livro 2-RG,
a ser retificado confonne planta e memorial descritivo arquivados neste Registro
de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2' e 3' do mencionado dispositivo legal,
FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A SEGUIR NOMINADOS para,
querendo, se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presente
publicação): CONFRONTANTES - OLGA GEllERT BEDTCHE, Rua Bahia n° 93,
bairro Jaraguá Esquerdo, (CEP) 89.253-140, Jaraguá do Sul-SC; MARLI FERREIRA
DA SilVA, Rua 9-25 DE Julho, s/n', bairro Vila Nova, (CEP) 89.259-000, Jaraguá
do Sul-SC;ALBERTINA JANETE ELlZIO, VALMIR FRANCISCO ELlZIO, Rua WaHer
Marquardt n" 623, bairro Rio Molha, (CEP) 89.259-565, Jaraguá do Sul-SC; ELIANE
BET, Rua 25 de Julho n'126, bairro Vila Nova, (CEP) 89.259-000, Jaraguá do Sul
SC, OllVlO ANDREGHETONI, Rua 783-Adolfo Antonio Ernrnendoerfer s/n°, bairro
Rio Molha, (CEP) 89.259-695, Jaraguá do Sul-SC; Se for o caso, a manifestação
deverá ser ferta na forma de impugnação fundamentada, dirigida ao endereço
deste Registro de Imóveis (situado na Rua Barão do'Rio Branco n" 414, Centro, na
cidade de Jaraguá do Sul-SC, expediente das 09:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às
18:00hs), advertindo-se desde já que presumir-se-á a anuência do confrontante que
não apresentar impugnação no prazo da notificação.

JARAGUÁ DO SUL (SC),
19 de Julho de 2013.

AOFICIALA

PUBLICAÇÃO
LEGAL

Faça como manda a lei:

Publique em jornal de
_ grande Circulação

o jornal O CORREIO DO POVO

ate_"de preceitos da lei 289/SA '

por enquadrar-se como jornal
diário de grande circulação

local e regional. Balanços, atas, •

editais, demais publicações legais.;

(41) 2106-l919

Apontamento: 254189/2013 Sacado: DRUANMODAS LIDA - ME Endereço:
R.BffiNARDO DORNBUSCH 1172 SAlA 02 - JARAGUADO SUL - CEP: 89256-

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

Apontamento: 254381/2013 Sacado: ANTONlA DE FATIMA llMA Endereço:
RUA CARWSHARDT 686 FUNDOS - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-580
Cedente: IMOBILlARlA PIERMANN LIDAME Sacador. - Espécie: DMI - N'
TItulo: 334 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$l.lOO,OO - Data para paga
mento: 02/08/2013-Valor total a pagarR$1.18O,78Descrição dos valores: Valor
do título: R$l.lOO,OO - Juros: R$ 3,30 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi
tal:R$23,10 Condução: R$ 24,50- Diligência:R$17,63

Apontamento: 254480/2013 Sacado: BC COMEROO DE PISOS LIDA ME
Endereço: R ROBERID ZIEMANN 201 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89255-300
Cedente: 0IlBANK SA Sacador. UlTRAPISO COMEROO E IMPORTACAO
LIDA Espécie: DMI - 1'" TItulo: N54772/1- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 705,49 - Data para pagamento: 02/08/2013- Valor total a pagar R$784,10
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 705;49 - Juros: R$ 2,82 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 254487/2013 Sacado: BCCOMEROODEPISOS LIDAME Eb.
dereço: RROBERID ZIEMANN201 SLOl- Jaraguá doSul-SC - CEP: 89255-300
Cedente: GOEDE EXPORTADORALIDA Sacador. - Espécie: DMI - 1'" TItulo:
GOE4351.2 - Motivo: falta de pagamento \Talor. R$ 212,00 - Data para paga
mento: 02/08/2013- Valor total a pagar R$288,99 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 212,00 - Juros: R$1,20 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência:R$15,94

Apontamento: 254489/2013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOS LIDAME En
dereço: R ROBERTO ZIEMANN 201 SLOl- Jaraguá do Sul-se - CEP: 89255-300
Cedente: GOEDE EXPORD\DORALIDA Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo:
GOE4341.2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 638,00 - Data para paga
mento: 02/08/2013- Valor total a pagarR$717,40 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 638,00 - Juros: R$ 3,61 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 254225/2013 Sacado: Bill COM DE MOVEIS LIDA Endere
ço: R CEL PROCOPIO G. DE OIlVElRA 400 SL 01 - CENIRO - JARAGUÁ DO
SUL-se - CEP: 89251-201 Cedente:ANTONIO JOSE PORT Sacador. ME22'.OM
MOVEISLIDA-MEEspéde:DMI - N'Título: 20204 - Motivo: falta depagamen
toValor. R$1.285,00 - Data para pagamento: 02/08/2013- Valor total a pagar
R$1.356,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.285,00 - Juros: R$ 1,28
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di
ligência: R$10,79

Apontamento: 254309/2013 Sacado: BELW EBOsa;rro LIDAME Endere
ço: R REINOLDO RAU 165 - CENIRO - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89251-
600 Cedente:GUMZCONlABllIDADE ECONSUIT0RlAEMPRESA Sacador.
- Espécie: DMI' - N' TItulo: 9200169530 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
401,00 - Data para pagamento: 02/08/2013-Valor total a pagar 0$472,84 Des
crição dos valores: Valordo título: R$ 401,00 - Juros: R$1,20 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução:1l$24,5O - Diligência: R$10,79

Apontamento: 254191/2013 Sacado: CARWS ALEXANDRE KOENE Endere
ço: RUA JOSE BRUNNER 393 APT 203 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89255-380
Cedente: CASAS DAAGUAMATERIAIS PARA CONSIRUCAO LIDA Sacador.
- Espécie: DMI - N" TItulo: C270565879/1 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 28,80 - Dataparapagamento: 02/08/2013-ValortotalapagarR$104,62Des
crição dos valores: Valor do titulo: R$ 28,60 - Juros: R$ 0,23 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação editai: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 254308/2013 Sacado: DAlANA PEREIRADESOUZA Endereço:
AVMARECHALDEODORODAFONSECA 191 SL 4 - laraguã do SuI-SC - CEP:
89251-701 Cedente: Bf.RL'.IMOVEIS Sacador. - Espécie:DMI - N°TItulo: 92/
NEGOC002 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 333,33 - Data para paga
mento: 02/08/2013-Valor total a pagar 0$404,97 Descrição dos vaiores: Valor
do título: R$ 333,33 - Juros: R$1,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 254612/2013 Sacado: DEFASE SERVICOS EI.EIRICOS LIDA
Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 253 - VIlA lMAU - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO DAYCOVALSA Sacador. EBERlE
EQUIPAMENTOSEPROCESSOEspécie:DMI-N°TItulo:3402022602-Motivo:
falta de pagamentoValor: R$1.239,96 - Data parapagamento:,02/08/2013- Va
lor total a pagar R$1.320,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.239,96
- Juros: R$ 3,30 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 254284/2013 Sacado: DENTALMUNDIAL COM. All\C. PROD
Endereço: R LEOPOLDO MAIRElRO N 15 SL 09 - CEN1RO - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89251-490 Cedente: UNIDEN IND COM PROD ORfOD LIDA
Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0001A - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$1.443,81 - Data para pagamento: 02/08/2013-Valor total a pagar R$1.517,33
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.443,81- Juros: R$ 2,88 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
10,79

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

100 Cedente:visUAL INDUSTRIA E COMEROODE CONFECCOFSLIDA Sa
cador. - Espécie: DMI - N'Tírulo: 37850/1 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 236,53 - Data para pagamento: 02/08/2013- Valor total a pagar R$313,1O
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 236,53 - lums:R$ 0,78Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, I O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 254370/2013 Sacado: EWISA DRABZINSKI Endereço: AV
PREFEITDWALDEMAR GRUBRA 3545 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-502
Cedente: TATACON CONSIRUTORA lTIlA Sacador. - Espécie: DMI - 1'" TI
tulo: ILHAAPTO 3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.406,70 - Data para
pagamento: 02/08/2013-Valor total a pagarR$1.488,40 Descrição dos valores:
Valordo titulo:R$1.406,70 - Juros: R$ 4,22Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$24,50- Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 253993/2013 Sacado: EVANlR MULLER Endereço: RUA uns
BORIDLINI 643 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: LWN OFlONAMECA
NICALIDAME·Sacador. - Espécie:DMI - N'Título: 05-4357 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 483,66 - Data para pagamento: 02/08/2013- Valor total
a pagar R$S62,42 Descrição dos vaiores: Valor do título: R$ 483,66 - Juros: R$
-1,28Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência:R$17,63

Apontamento: 254423/2013 Sacado: INSTAlADORA MESCH LUZ DO DIA L
Endereço: RUAJOAOTOZINI, 2144 - JOAOTOZINI - CORUPA-SC - CEP: 89278-
000 Cedente: MARQUES RASMUSSEN LIDA Sacador. - Espécie: DMI - 1'"
TItulo: 1720 - Mótivo: falta de pagamentoValor. R$ 488,50 - Data para paga
mento: 02/08/2013-Valor total a pagar R$618;85 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 488,50 - Juros: R$ 1,62 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 254482/2013 Sacado: J N TRANSPORTF.'i EXPRESS LIDA
Endereço: RUA ERNESTO RODOLFO FRITZ SOHNENHOL 236 - Jaraguá do
Sul-se - CEP: 89255-140 Cedente: BANCO RURALSA Sacador. CONFIANCA
NEG INT LIDA Espécie: DMI - N°TItulo: 4971-1/1 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 1.319,28 - Data para pagamento: 02/08/2013-Valor total a pagar
R$1398,14 Descrição dos valores: Valor do título: R$1319,28 - Juros: R$ 3,07
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di
ligência: R$15,94

Apontamento: 254121/2013 Sacado: JOSE MARIA CORDEIRO Endereço:
CARWSHARDT,2600APT24BLC8 -AGUAVERDE - Jaraguádo SuI-SC -CEP:
89254-580 Cedente: BANCOVIPAL S A Sacador. AM MORENO PNEUS LID
Espécie: DMI - N° TItulo: 7640ZEl/5 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
1.028,00 - Data para pagamento: 02/08/2013- Valor total a pagar R$1.l09,23
Descrição dos valores: Valor do título: R$1.028,00 - Juros: R$ 2,05Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
19,33

Apontamento: 253960/2013 Sacado: JOSIMAR JOEL KRElSSING Endereço:
RUAADEIlNAI<LElNELERf, 95 - FIRENZI - OIlCO DE PAULO - Jaraguádo
Sul-se - CEP: 89256-500 Cedente: COOPERXTIVA CREDI llVREADMISS AS
SOCIADOSGUARAM Sacador. ALiSSANDRAVIEIRA Espécie: DMI - 1'"TItu
lo: ROO1/01/0002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.000,00 - Datapara
pagamento:,02/08/2013-Valor total a pagar R$3.083,48 Descrição dos valores:
Valor do título: R$3.000,OO - Juros: R$ 6,00Emolumentos: R$12,25 - Publicação
editai: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 254210/2013 Sacado: JUCIMARA KOLEEI Endereço: RUA RA
RAODORIOBRANCO 77 -SL02- JaraguádoSuI-SC- CEP: 89251-4OOCedente:
CASASDAAGUAMA1ERIAIS PARACONSIRUCAO LIDA Sacador. - Espécie:
DMI - 1'" TItulo: C270560786/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 96,66 -

Data para pagamento: 02/08/2013-Valor total a pagarR$167,97 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 96,66 - Juros: R$ 0,67 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 254211/2013 Sacado: JUCIMARAKOLEEI Endereço: RUA RA
RAODORIOBBANCO 77 - SL02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-400Cedente:
CASAS DAAGUAMA1ERIAIS PARACONSIRUCAO LIDA Sacador. - Espécie:
DMI -N°TItulo: C270561080/3 - Motivo:faltadepagamentoValor.R$I00,73 -

Data para pagamento: 02/08/2013-Valor total a pagarR$171,73 Descrição dos
valores: Valor do título: R$100,73 - Juros:R$ 0,36Emolumentos: R$12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 254212/2013 Sacado: JUCIMARAKOLEEI Endereço: RUARA
RAODORIOBRANCO 77 - SL02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-400Cedente:
CASASDAAGUAMATERIAIS PARACONSIRUCAO LIDA Sacador. - Espécie:
DMI - N'TItulo: C270561329/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 74,50 -

Data para pagamento: 02/08/2013-Valor total a pagarR$145,36 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 74,50 - Juros: !!$..o,22 Emolumentos: R$12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 254214/2013 Sacado: JUClly1ARA KOLEEI Endereço: RUA BA
RAODORIO BBANCO 77 -SL02- JaraguádoSul-SC- CEP: 89251-400Cedente:
CASAS DAAGUAMATERIAIS PARACONSIRUCAO LIDA Sacador. - Espécie:
DMI - N' TItulo: C270563070/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 263,25 -

Data para pagamento: 02/08/2013- Valor total a pagarR$335,38 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 263,25 - Juros: R$I,49 Emolumentos: R$12,25 - Pu
blícação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 254215/2013 Sacado: JUCIMARA KOLEEI Endereço: RUABA
RAODORIOBRANCO 77 -S1.02 - Jamguãdo Sul-Sô- CEP: 89251-4ooCedente:
CASAS DAAGUAMATERIAIS PARACONSIRUCAO LIDA Sacado" - Espécie:
DMI - N' TItulo: C270563262/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 73,73 -

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBllCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DESANTACAll\RINA

Novo endereço: RuaCeL Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUA DO SUL-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Data para pagamento: 02/08/2013-ValortotaI a pagarR$144,73 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 73,73 - Juros: R$ 0,36 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu
blicação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 254217/2013 Sacado: JUClMARA KOLEEI Endereço: RUA BA
RAODORIO BRANCO 77 -SL02- Jaraguá doSul-SC-CEP: 89251-400Cedente:
CASAS DAAGUAMATERIAIS PARACONSIRUCAOLIDA Sacador. - Espécie:
DMI - N"TItulo: C270563460/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 39,33 -

Data para pagamento: 02/08/2013-Valor total a pagar R$110,12Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 39,33 - Juros: R$ 0,15 Emolumentos: R$12,25 - Pu
blicaçãoeditaI: R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 254218/2013 Sacado: JUCIMARAKOLEEI Endereço: RUABA
RAODORIOBRANC077 -SL02 - JaraguádoSuI-se-CEP: 89251-400 Cedente:
CASASDAAGUAMA1ERIAIS PARACONSIRUCAO LIDA Sacador. - Espécie:
DMI - N'Titulo: C270563647/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$143,27 -

Data para pagamento: 02/08/2013-Valor total a pagarR$214,38Descrição dos
valores: Valor do título: R$143,27 - Juros: R$ 0,47 Emolumentos: R$12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 254247/2013 Sacado: JUClMARAKOLEEI Endereço: RUABA
RAODORIOBRANCO 77 - SL02 - JaraguádoSul-se - CEP: 89251-400Cedente:
CASAS DAAGUAMA1ERIAIS PARACONSIRUCAO LIDA Sacador. - Espécie:
DMI - N° TItulo: C270560196/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$173,30 -

Data para pagamento: 02/08/2013-Valor total a pagarR$245,32 Descrição dos
valores: Valordo título: R$173,30 - Juros: R$1,38 Emolumentos:R$l2,25 - Pu
blicaçãoedital: R$23;10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 254433/2013 Sacado: lARINOX COM DE PRESENTES LIDA
Endereço: RUAANGEW SCHIOCHET 321 SL 01 - CENIRO - JARAGUA DO
SUL-se - CEP: 89251-520 Cedente: TRAMONTlNA F SA IND MEI Sacador.
- Espécie: DMI - N'Tltulo: 00099553-3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
1.373,20 - Data para pagamento: 02/08/2013- Valor total a pagar R$1.447,50
Descrição dos vaiores: Valor do título: R$1.373,20 - Juros: R$ 3,66 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
10,79

Apontamento: 254348/2013 Sacado: lARINOX COMEROO DE PRESENTES
LIDA Endereço: RUAANGEWSOIlOCHET321SLOl- CENIRO - Jaraguádo
Sul-se - CEP: Cedente: TRAMONTlNASULS/A Sacador. - Espécie:DMI - 1'"
Trtulo: 00214128-3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.377,96 - Data para
pagamento: 02/08/2013- Valor total a pagar R$1.451,81 Descrição dos vaiores:
Valor do título: R$1.377,96 - Juros: R$ 3,21 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 254349/2013 Sacado: lARINOX COMEROO DE PRESENTES
LIDA Endereço:RUAANGEWSCHIOCHET321 SL01- CENIRO- Jaraguádo
Sul-se - CEP: Cedente: TRAMONTlNA SUL S/A Sacador. - Espécie: DMI - N°
TItulo: 00214128-4 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.377,96 - Data para
pagamento: 02108/2013-Valor total a pagarR$1.451,35 Descrição dos vaiores:
valor do título:R$1.377,96 - Juros: R$ 2,75 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital:R$23,10 Condução: R$ 24,50- Diligência:R$10,79

Apontamento: 254390/2013 Sacado: LEO IND.ECOM. DEALIMENTOS LIDA
Endereço: F.'iTRADA GUARAJUVA. 3369 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente:
HSBC BANI<BRASILS/A - BANCO MUI11PW Sacador. ONIYCOMERCIAL
LIDA Espécie: DMI - N° TItulo: 12155 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
2.587,00 - Data para pagamento: 02/08/2013- Valor total a pagar R$2.754,38
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$'2:587,00 - Juros: R$ 7,76 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$
86,67

Apontamento: 254369/2013 Sacado: LUCIMARA DE llMA KOLAROWKI En
dereço: RUADONAEMMASASSE 04 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-220 Ce
dente: TATACON CONSIRUTORA LIDA Sacador. - Espécie: DI,;; - N' TItulo:
IF APTO 318 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 609,18 - Data para paga
mento: 02/08/2013-Valor total a pagar R$688,48 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 609,18 - Juros: R$1,82 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:
R$23,10 Condução:R$24,50-Diligência:R$17,63

Apontamento: 254231/2013 Sacado: MADERFARMA COMEROO DE MEDI
CAM Endereço: RUAJOSETHEODORO RIBEIRO 1015 - JARAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 89258-000 Cedente: CERVOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
TOS LIDA. Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 001386095 - Motivo: falta de
pagamento Valor. R$ 468,86 - Data para pagamento: 02/08/2013- Valor total .

a pagar R$S47,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 468,86 - Juros: R$
1,56 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$16,75

Apontamento: 254368/2013 Sacado: PANIFICADORA IRMAOS ANDERLE
LIDAME Endereço: ROBERTOZlEMANN, 2650 - CZERNlEWICZ - Iaragua do
Sul-SC - CEP: 89255-300 Cedente: RAFAELBARATEIANASCIMENlDME Sa
cador. - Espécie:DMI -N'Titulo:NI3772/l-Motivo: faltade pagamentoValor.
R$ 246,14 - Data para pagamento: 02/08/2013- Valor total a pagar R$324,80
Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 246,14 - Juros:R$ 2,87 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 253817/2013 Sacado: PLANlID\AGUA E AR PROJEIDS AME
Endereço: RUA lEOA KlRSHlNERTOLD, 170 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89255-726 Cedente: TECNOPIASTICO BELFANO LIDA Sacador. - Espécie:
DMI - N'TItulo: 1 070946A - Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 992,09 - Data
para pagamento: 02/08/2013-Valor total a pagarR$1.082,92 Descrição dos va
lores: Valordo título: R$ 992,09 - Juros: R$ 8,26 Emolumentos: R$12,25 - Publi-

_,r
-

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

Apontamento: 253818/2013 Sacado: PLANlID\ AGUA E AR PROJEIDS AME
Endereço: RUA lEOAKIRSHINERTOLD, 170 - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89255-726 Cedente: TECNOPIASTICO BELFANO LIDA Sacador. - Espécie:
DMI - N'Tltulo: 1 070946B-Motivo:faltadepagamentoValor.R$992,09 - Data
para pagamento: 02/08/2013-Valor total a pagarR$1.080,61 Descrição dos va
lores: Valordo título: R$ 992,09 - Juros: R$ 5,95Emolumentos: R$12,25 - Publi
caçãoeditaI:_R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligêhcia: R$ 22,72

Apontamento: 253819/2013 Sacado: PLANlID\ AGUA E AR PROJEIOS AME
Endereço: RUA lEOA KIRSHINER TOLD, 170 - JARAGUA DO SUL-se - CEP:
89255-726 Cedente: TECNOPIASTICO BELFANO LIDA Sacador. - Espécie:
DMI - N'TItulo: 1 070946C - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 992,09 - Data
para pagamento: 02/08/2013-Valor total apagarR$1.078,29 Descrição dos va
Iares: Valor do título: R$ 992,09 - Juros:R$ 3,63 Emolumentos: R$12,25 - Publi
cação edital: R$23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$22,72

Apontamento: 253615/2013 Sacado: R &KDIST COM DE MATCONST LIDA
Endereço: RJOAO JANUARIOAYROSO 1472 - JARAGUAESQUERDO - Jaraguá
do Sul-se - CEP: 89253-101 Cedente: MENIRPISO COMERCIAL LIDA Saca
dor. - Espécie: DMI - 1'" TItulo: 1124 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
3.575,00 - Data para pagamento: 02/08/2013- Valor total a pagar R$3.659,13
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.575,00 - Juros: R$ 8,34 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
15,94

Apontamento: 254455/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS P/ PISCINAS
ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VILA lMAU - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente:RarA INDUSTRIALIDA Sacador. - Espé
.cie;DMI - N'Titulo: G80167/1- Motivo: faha de pagamentoValor. R$ 9.637,46
- Data para pagamento: 02/08/2013- Valor total a pagar R$9.947,73 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 9.837,46 - Juros: R$ 32,79 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação editai: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$17,63

Apontamento: 254484/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS P/ PISCINAS
ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA lAlAU - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89256-200Cedente: BANCO COOPERXTIVO SICREDI SA Saca
dor.RarAlNDUSTRIALIDAEspécie:DMI - N'Título:G80224/2 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 5.229,38 - Data para pagamento: 02/08/2013- Valor
total a pagar R$S.326,03 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.229,38 -

Juros: R$19,17Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - DiIigência: R$ 17,63

Apontamento: 254485/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS P/ PISCINAS
ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA IAlAU - JARAGUÁ DO
SUL,SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDISA Saca
dor.RarAlNDUSTRlALIDAEspécie:DMI - N°TItulo: G8022S/2 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 6.001,80 - Data para pagamento: 02/08/2013-Valor
total a pagar R$6.101,28 Descrição dos vaiores: Valor do título: R$ 6.001,80 -

Juros: R$ 22,00 Emolumenfos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 254496/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS P/ PISCINAS
ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA IAlAU - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO SAFRA S/A Sacador. RarA IN
DUSTRIA LIDA Espécie: DMI - 1'" TItulo: 410875759 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 9.335,20 - Data para pagamento: 02/08/2013- Valor total a
pagar R$9.446,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.335,20 - Juros:
R$ 34,22 Emolumentos: R$12,25 - Publicação editai: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 254398/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En
dereço: RUAGERMANO MARQUARDT 299 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89256-
200 Cedente: RarA INDUSTRIA LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo:
G79963/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 9.529,35 - Data para paga
mento: 02/08/2013- Valor total a pagarR$9.637,99 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 9.529,35 - Juros: R$ 28,58 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 254188/2013 Sacado: SANTOS & BERIDLW LIDA Endereço:
RUA BERIHAWEEGE 741 SL 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-500 Ceden
te: BANCOVOIORANI1M SA Sacador: lSAPA IMPORD\CAO 'E COMEROO
LIDAEspécie:DMI - N'Títukx 3614732301- Motivo: falta de pagamentoValor.
R$1.184,29 - Data para pagamento: 02/08/2013-Valor total a pagarR$1.269,22
Descrição dos valores: Valor do título: R$1.l84,29 - Juros: R$ 2,36 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
22,72

pontamento: 253989/2013 Sacado:VAlMIRDOSREISEndereço: RUAVICTOR
ROSEMBERG 830 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-400 Cedente: SENlR EM
BAIAGENS LIDA EPP Sacador. - Espécie:DMI - N° TItulo: 7-8-8-6-4 - Motivo:
falta de pagamentoValor.R$ 376,56 - Data para pagamento: 02/08/2013-Valor
total a pagar 0$457,37Descrição dos valores: Valor do título: R$ 376,56 - Juros:
R$ 0,75 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

.

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado nó jornal
"OCorreiodo Povo", na data de 30/07/2013. Jaraguá do Sul (sq, 30 de julho de
2013.

Manoel Gustavo GríesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 43
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• MIME
Em 30 de julho de 1977, a Mime se

resumia a um posto de combustíveis
situado na Rua Walter Marquardt, no
Bairro Vila Nova, cuja administração foi
assumida pela família Chiodini. Nestes

. 36 anos, a empresa cresceu de forma
acelerada e se transformou em uma

rede de postos espalhados pelos mais
diversos pontos do Estado.Um dos
maiores passos foi a criação, em 1990,
da Agricopel. A unidade é especializada
na distribuição de produtos derivados de

petróleo e acessórios automotivos. Ela
deu um grande impulso à ampliação do

empreendimento. Em 2001, a rede Mime
foi pioneira com a inauguração do primeiro
posto a oferecer GNV no Estado.

"

Etica empresarial
o evento que irá abordar sobre ética empre

sarial tem vagas limitadas. Promovido pela Ape
vi, no dia 16 de agosto, às içhgomín, a palestra
contará com a presença do professor Clóvis de
Barros Filho. Serão trabalhados os seguinte fun
damentos: liberdade/responsabilidade, confian
ça, ética e eficácia empresarial e transparência.
Ingressos estão à disposição naApevi.

Crédito pessoal
Com o aumento na taxa básica, os juros

sobre o crédito pessoal estão em alta, incorpo-
, rando adicionalmente o peso da inadimplên
cia. Segundo o Banco Central do Brasil, o per
centualmédio está em 73% ao ano. Observe-se

que se trata de uma taxa absurdamente alta e,

por isto, este tipo de operação - assim como o

financiamento com o uso do cartão de crédito
- deve ser evitada.

Premiação
Viacredi de Blumenau e Betha Sistemas

de Criciúma foram as vencedoras doprêmio
Oscar Alvear Urrutia, no Panamá. Os des

taques representam o reconhecimento aos

projetos de inovação na gestão humana.

Lourival Karsten

\0,1\,'\! 1
I

Vitrine,de negócios
Essa ação, promovida pela Apevi,

será realizado no próximo dia 13
de agosto, no Salão de Eventos do Cen
tro Empresarial'de Jaraguá do Sul. A
atividade representa uma aposta da

Associação das Micro e Pequenas Em
presas e do Empreendedor Individual
na apresentação de produtos e serviços

pelos seus associados aos potenciais
clientes. Cada empresa inscrita terá
um minuto para mostrar as novidades

para os demais participantes. Trata-se
da apresentação de "comercial" ao vivo
e de forma bem interessante. A ideia é
focar nos reais benefícios do que se está .

pretendendo vender.

N, 'd:u)lovas ees :.,: 'as
Começam a circular ontem as novas cédulas de R$ 2 e R$ 5. Os principais itens

de segurança nas duas cédulas são a marca d'água, o "quebra cabeças", no qual
o valor da cédula aparece quando examinada contra a luz, marcas em alto relevo
e elementos fluorescentes, visíveis sob a luz ultravioleta. Em julho de 2012, o BC
colocou em circulação as novas cédulas de R$ 10 e R$ 20 - que deverão substituir
as notas antigas, destes valores, até meados de 2014 - antes da Copa doMundo. As
cédulas de R$ 50 e R$ 100 da nova família do real já estão em circulação, e espera
se que as notas antigas, destes valores, sejam trocadas até o fim de 2013.
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Vestuário
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íNDICE PERíODO
SElIC 8,5% 10.JUlHO.2013

TR 0,000% 29.JUlHO.2013

CUB 1.289,50 JUlHO.2013
. BOVESPA '

-0,42% 29.JUlHO.2013

NASDAQ -0,39% 29.JUlHO.2013

AÇÕES PETR4 16,68 -1,59%
VALES

,
28,90 +1,20%

BVMF3 12,43 -2,51%

POUPANÇA 0,5000 30.JUlHO.2013

COMMODITIES
PETRÓlEO - BRENT +0,49% US$109,160
OURO -0,00% US$ 1328,210

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2693 2,2702 +0,64%
DÓLAR TUR. 2,1800 2,3200 -0,85%
EURO 3,0087 3,0098 +0,34%
LIBRA 3,4797 3,4811 -0,19%

.

.

Perspectivas
do câmbio

A crise de confiança dos inves
tidores na economia brasileira teve

como conseqüência direta a saída
de capitais em moeda estrangeira.
Isso provocou um grande desequilí
brio destes investimentos. O Banco

Central teve de intervir e, além de

ampliar suas dívidas com operações
cujo parâmetro é a moeda norte

americana, realizou a venda de bi
lhões de dólares de nossas reservas.

Infelizmente, não existe uma pers

pectiva de que essa situação mude
radicalmente nos próximos meses.

Dependemos que o governo tome
medidas que provoquem uma rever

são nas expectativas. Algo bem difícil
com a atual equipe econômica.

CIPA
A prevenção de acidentes e

doenças decorrentes do trabalho,
de modo a tomar compatível per
manentemente os serviços, com a

preservação da vidà e a promoção
da saúde de trabalhador, mais que
uma exigência legal é uma grande
oportunidade para as empresas
maximizar resultados e obter uma
maior participação dos colabora
dores. A qualificação programada
pelaApevi para 19 a 23 de agosto,
das 18h às 22h, no Ceritro Em

presarial de Jaraguá do Sul, visa
habilitar pessoas para esta impor
tante tarefa e conhecer as princi
pais ferramentas utilizadas.

Este setor, com grande peso na atividade econômica

do município e região, apresentou em julho uma queda
de 5,9 pontos no Índice de Confiança do Empresário In
dustrial. A pesquisa é feita pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI). Em média, a queda no período foi de
4,9 pontos. O setor de vestuário apresentou resultados
ainda piores que a média da indústria.
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Cubica Construções: presente nos

pequenos trabalhos e nas grandes obras
Empresa atua nas regiões norte e sul de Santa Catarina e é apta a participar de licitações públicas

Fundada em Iode Outubro de 2005, a

Cubica Construções surgiu no mercado
com amissão de executar obras industriais,
comerciais e residenciais, utilizando mo

dernas tecnologias de forma sustentável.
Com uma equipe de profissionais altamen
te capacitados, a empresa tem como objeti
vo oferecer excelência em todos os seus ser

viços. "Realizamos desde pequenos reparos
até grandes obras e procuramos atender a
todos sempre da melhor forma possível",
destaca o responsável técnico Rogério Sil
vano André, arquiteto e urbanista pós
graduando MBA Gerenciamento de Obras,
Tecnologia & Qualidade da Construção

A Cubica Construções atua nas regiões
norte e sul do estado de Santa Catarina,
e passa por uma fase de reestruturação,
preparando-se para atender novos clien
tes. "Queremos atingir os ramos em

presarial e comercial, como escritórios,
consultórios e lojas. Para isso, estamos

revitalizando a nossa marca e nos colo-

pleta Rogério Silvano André. O arquiteto
explica ainda que os serviços prestados
para empresas públicas ocorrem através
de processo licitatório. "Nossa capacitação
técnica e econômica qualifica a empresa a

participar destes processos", finaliza.
Atualmente, várias obras estão em anda

mento, entre elas um residencial no 'bairro
João Pessoa, em Jaraguá do Sul, e um posto
de saúde no bairro Avaí, em Guaramirim.
Também estão sendo realizados projetos e

orçamentos para clientes particulares, com
modelos residenciais unifamiliar e multi
familiar. Um dos destaques é o projeto de
revitalização e reforma do Edifício Miner,
prédio antigo de Iaraguã do Sul, construído
há mais de quatro décadas.

A Equipe Cubica, formada por Rogério
e pelos arquitetos Tonny Negreli e Danielle
Caroline da Silva, obteve a 2a colocação no

concurso nacional para elaboração do an

teprojeto da sede do ISSEM Jaraguá do Sul.
Acesse o trabalho em: www.cubicaconstru-

cando à disposição do mercado", com- coes.com.br.

A Equipe Cubica foi a 2a colocada no concurso national para
elaboração do anteprojeto da sede do ISSEM Jaraguá do Sul

FOTOS DIVULGAÇÃO'

o Edifício Carlos Spézia, na Rua João Picolli, no Centro de

Jaraguá do Sul, teve obras de reforma executadas pela Cubica

cuerce
Rua Reinoldo Rau, 60 - Centro
Jaraguá do Sul - se
Telefone: (47) 3275-1816
adm@cubicaconstrucoes.com.br
Visite o site: www.cubicaconstrucoes.com.br
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PAMUOS
Policiais
civis vão
reduzir os
trabalhos nas

delegacias.
Serão
priorizados os

casos graves

Dele acias limitam os
. .�

aten imentos na regtao
. GREVE Policiais civis do Estado pedem mais

estrutura, reforço no efetivo e aumento de salário
piores do Estado na relação de

policial por habitante. Os traba
lhadores fazem escalas absurdas
de plantão porque não há poli
ciais suficientes. Quando ingres
sa na carreira da Polícia Civil, o
policial já pensa em sair e pede
exoneração na primeira oportu
nidade", lamenta Rocha. O piso
da categoria está em R$ 900,

aproximadamente, mas chega
a R$ 2 mil com o acréscimo de
abonos e adicionais.

A Delegacia Regional, onde
funciona Detran, Cfretran e expe
dição de alvarás, também terá os

serviços paralisados. Os estagiá
rios e terceirizados vão receber os
documentos, mas o processonão
terá andamento sem a assinatura
do policial. "Haverá acúmulo e

atrasos sem precedentes, e mais
uma vez pedimos apoio da po
pulação. Na região toda, apenas
uma pessoa é responsável pela
avaliação prática de quem tira
a Carteira de Habilitação. Este é
um bom exemplo de como esta

mos sobrecarregados e desmoti
vados", desabafou.

Para casosmais simples, como
registro de boletim de ocorrên
cia de perda de documentos ou

ameaça, a população é orientada
a fazer o procedimento pela in
ternet. O serviço está disponí
vel na página www.policiacivil .
sc.gov.br, no link Delegacia Ele
trônica. A confecção de Cartei
ras de Identidade, que é de res

ponsabilidade do Instituto Geral
de Perícia, não será afetada.

Débora Reinor apoiam os colegas.
Na região são quase 60 agen

tes e escrivães que cruzam os bra
ços. "Sabemos que a população
vai serprejudicada nessemomen
to, mas ela já vem recebendo um
atendimento precário há anos.

Por isso pedimos a compreensão
e apoio das pessoas, porque esta

mos lutando pormelhores condi

ções de trabalho, mais estrutura e
. reforço no efetivo, que depois se

reflete em um trabalho melhor
do policial quando atende a co

munidade", explicou o policial
Fábio de lima Rocha.

"A nossa região é uma das

A pesar de as portas estarem

r\.abertas e todos os funcioná
rios trabalhando, não há atendi
mento ao público nas delegacias
de polícia doVale do Itapocu. Os
policiais civis de Santa Catarina
entraram em greve oficialmente
ontem, e o trabalho está restri
to aos casos de grave ameaça a

vida, como homicídio, latrocí
nio, sequestro, estupro, desapa
recimento de pessoas e medida
protetiva em caso de agressão à
mulher. Os delegados de polícia
nãoaderiram à paralisação, mas

Compá
PM barra festa rave

Maoonba

Flagra de 14 quilos
Mais de 14 quilos de maconha fo

ram apreendidos e um homem, suspei
ta de tráfico de drogas, foi preso em fla

grante na tarde de sábado, em Jaraguá
do Sul. O acusado, de 24 anos, já tinha
cumprido pena por tráfico e foi reenca
minhado ao Presídio Regional. Na casa
dele, dentro de um armário, no Bairro
Ilha da Figueira, foram encontrados,
além de maconha, LSD, uma balança
de precisão e R$ 1,1 mil em dinheiro.
Assista ao vídeo sobre essa apreensão
no sitewww.ocponline.com.br .

A festa rave na tarde de domingo, em
uma chácara no bairro Pedra de Amolar,
em Corupá, terminou com a chegada da
Polícia Militar. Após denúncias, os policiais
constataram que havia consumo de entor

pecentes e abordaram os 120 participantes
da festa. Três homens, entre 24 e 26 anos,
foram identificados como organizadores da
festa e assinaramumTermo Circunstancia
do. APM apreendeu uma pequena quanti
dade de cocaína, um comprimido de ecs

tasy, um tubo de lançaperfume e um frasco
de anabolizante com 200 comprimidos.

PO Polícia Militar recolheu a maconha, facas
e o dinheiro supostamente oriundo do tráfico

Masaranduba
Funcionário
leva choque

Um homem, de 34 anos, fi
cou gravemente ferido ao levar
um choque enquanto fazia a

manutenção de um transfor
mador ém um poste da SC-415
(antiga 474), no Bairro Guara

ni-açu, em Massaranduba, na

noite de domingo. De acordo
com os Bombeiros Voluntários,
a vítima teve 35% do corpo
queimado e caiu de uma altu
ra de seis metros, por volta das
19h30. Ele foi levado ao hospi
tal. Este é o segundo caso em

menos de duas semanas, em

Massaranduba. No dia 18, um
eletricista, de 21 anos, também
foi eletrocutado quando traba-
lhava em um poste do Pavilhão
de Eventos. Ele foi socorrido,
passou alguns dias na UTI e já
se recupera em casa.

Motociclista

Jovemmorre ao

bater em poste
Foi sepultado, ontem em

Xanxerê, no Oeste do Estado, o
motociclista que perdeu a vida
em um acidente de trânsito na

madrugada de sábado, em Ja

raguá do Sul. Gregori Iuri Bari
ckell, de 26 anos, bateu em um

poste na Rua Epitácio Pessoa,
por volta das 4h30, e não resis
tiu aos ferimentos. Esta é a 15a
morte causada por acidente de
trânsito no município esse ano.

Oito deles eram motociclistas.

Investigação
Motor furtado
é recuperado

Um motor, avaliado em R$
90 mil, foi recuperado dias de

pois de ter sido furtado. Um
dos suspeitos teria apresentado
documentação falsa para re

tirar a peça da fábrica de Ja

raguá do Sul, que deveria ser
. enviada para uma criação de

camarão no nordeste brasilei
ro. O segundo acusado estava

oferecendo o motor no mercado
local de Joinville, onde policiais
civis da Delegacia da Comarca
de Jaraguá do Sul conseguiram
prender os dois homens, na úl
timasexta-feira, dia 26. Ambos
confessaram a participação no

crime e vão responder a um in

quérito policial. O motor foi de- .

volvido à fabricante.
.
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Santo Antônio abre
frente no Varzeano
NOVA FASE Aproveitando o fator campo, equipe marca 3 a O na CRM Comercial
na abertura da terceira fase. Já Ponte Preta/Barra e Kiferro ficaram no 1 a 1

Lucas Pavin da, Ponte Preta/Barra e

Kiferro ficaram no empa

te, por 1 a 1, em jogo equi
librado, pela Chave N. A

Kiferro saiu em vantagem,
com um belo gol de falta
de Euclides. Mas a Ponte

chegou ao empate com o

veterano Dide, de cabeça.
''Tirando a arbitragem

que foi mal, o jogo foi bom.
Apesar do campo estar

bastante escorregadio, as

duas equipes jogaram bem
e tornaram a partida mui
to parelha. Esperamos nos

próximos jogos manter a

regularidade que estamos

tendo, pois o nosso time é

iniciou em vantagem na

Chave M. Jogando bem, a
equipe superou a surpresa
da competição até então, o
DRM Comercial/Fibras &

Fios por 3 a o.

Com os cinco gols ano
tados nos dois jogos da ro
dada, o Varzeano alcan

çou a marca de 287 gols
anotados em 90 jogos. O
artilheiro da competição
é Adilson da Silva Cor

reia, do já eliminado Ba
zar do Rau, com nove gols.
A competição prossegue
no sábado, dia 3, com os

dois jogos não realizados
nesta rodada.

muito unido e vamos em

busca da classificação para
a semifinal, mas sempre

respeitando o adversário",
disse Darlan, zagueiro e

capitão da Ponte Preta. "O

empate foi justo, pois as

duas equipes tiveram gran
des chances e o resultado
acabou sendo bom para
nós, pelo fato de termos três
desfalques importantes.
Acredito que a arbitragem
foi muito mal e errou para
os dois lados" - afirmou o

técnico da Kiferro, Edi.
Na sequência, o San

to Antônio fez prevalecer
o fato de atuar em casa e

Com o adiamento do
confronto entre Tec-

. nopan/ABF/Belmec e

ZEC, em virtude da limi
nar concedida aos Galác

ticos, fato que ocasionou
também a não realização
do duelo entre Vila Lalau
e Atlético Estrada Nova,
apenas dois jogos movi
mentaram a abertura da
terceira fase do 31° Cam
peonatoVarzeano de Jara
guá do Sul, no sábado (27).

As partidas acontece

ram no campo do Santo
Antônio. Abrindo a roda":

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

EMPATE Ponte Preta (azul), de MarquinlÍos, e Kiferro, de Mika, ficaram no 1 a 11 em um jogo bem disputado

Segunda Divisão
Rodada teve três empates por 1 a r

O Campeonato Regional da Se

gunda Divisão de Jaraguá do Sul teve
sequência neste domingo (28), com
os jogos em atraso das três primei
ras rodadas. Confira os resultados
das categorias 'Titular' e 'Aspirante'

(entre parênteses): Rio Cerra (3) rxi
(2) Rio Molha, Vitória/Galácticos
(3) rxi (3) Atlético e Avaí (1) ixi (o)
Guarany. A quarta rodada da primei
ra fase está marcada para o próximo
fim de semana, dias 3 e4 de agosto. A

Liga Jaraguaense de Futebol (LJaF)
éonfirma no decorrer da semana as

datas das partidas. Vale lembrar que
os 'Aspirantes' entram em campo pri
meiro, às 13h30, e os 'Titulares' logo
na sequência, às ISh30.

�FORÇO Atletas
do Santo .Antônio
(preto) mostraram

muita determinação
na vitória sobre a

DRM Comercial

E TRAUMATOLOGIASC

3310-036613370-1867
Ik lkrJti. "'41

lIl!iI1I1I!lI(lllimli"",�I�a!li!Ili iIl!lJE<IIm:

CAMPEONATO VARZEANO
CHAVE M

CHAVE N

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

' ",r"
.

Últimos Jogos (27/7)
Campo do SantO AntônIo:
• Ponte Preta/Barra 1xl Kiferro _ Chave N
• DRM Comercial Ox3 Santo Antônio _ Chave M

Próximos Jogos (3/8)
Campo a confInnar:
• 13h30 - Tecnopan x ZEC _ Chave N
• 15h30 _ Vila Lalau xAtlético Estrada Nova (AINEC) - Chave M

ERRATA:
• Erramos na página 24 da edição do último sábado'(27),
ao atribuir uma fala de Célio Coelho, representante.da
equipe Galácticos, a Marquinhos Ranucci, coordenador
de eventos da Fundação Municipal de Esportes e Turismo.
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CONFRATERNIZAÇÃO Atividade encerrou com uma foto reunindo os participantes

Evento do Sesc
reuniu 180
competidores
COMEMORAÇÃO Corrida rústica (5 e 10 km) compôs o calendário
oficial de atividades alusivas ao aniversário de Jaraguá do Sul

Lucas Pavin ruas centrais domunicípio.
Na prova de 5 km, os

vencedores fora Lourdes
Scholemberg e Tiago Luiz
de Souza. "A prova 'foi for
midável. Foi a primeira vez

que eu chego em primeiro
lugar em uma cOÍTÍda aqui
em Jaraguá e a emoção foi
muito grande. Aconselho a

todos praticarem esse ep
porte, porque correr é ma
ravilhoso e as recompensas
são enormes, como a me

lhora na saúde e até no psi
cológico", disse Lourdes.

Na prova de 10 km, deu
Simone Ponte Ferraz (com o

melhor tempo entre homens

e mulheres) e Jefinho Hel
ler. Os vencedores garanti
ram vaga na final estadual
do circuito, que acontece em
Florianópolis, contra os de
mais campeões do Estado.

O coordenador do even
to Kleber Rangel, citou os

principais propósitos da

competição. "O objetivo
do evento foi incentivar as

pessoas para a prática.da
modalidade, além de pro
porcionar uma qualidade
de vidamelhor para a popu
lação, já que atualmente as

pessoas estão se tomando
sedentárias com pouca ida
de", afirmou.

Qserviço Social do Co
mércio (Sesc) realizou

no domingo (28), a etapa
de Jaraguá do Sul do Cir
cuito Sesc de Caminhadas e

Corridas. A largada aconte
ceu às çh, na sede da enti
dade (bairro Czemiewicz).

O evento fez parte do
calendário de atividades'
alusivas aos 137 anos de

Jaraguá do S11), contando
com cerca de 180 atletas
nas provas de 5 e 10 km,
enquanto aproximada
mente 80 pessoas realiza
ram uma caminhada pelas

CopaKaiser
JJBordados bem na competição

Os jaraguaenses do JJ Bordados e os

massarandubenses do Primeiro Braço en

traram em campo no domingo (28), pela
quarta rodada na Copa Kaiser. Na categoria
Titulares, o JJ superou o Primeiro Braço por

2 a 1. Na Veteranos, o JJ BordadosjVitória
goleou oAtlético Itoupava por 7 a o. Já o Pri
meiro Braço empatou com o Samba Gol por
o a o. Por fim, na Aspirantes, o JJ Bordados
venceu o São Bernardo por 1 a o.

Ensino médio completo; Domínio em Desenho e

Pintura; Desejável conhecimento de Mosaico e

Xilogravura; Afinidade para trabalhar com diversas
idades,

SERViÇOS GERAIS: Comparecer com currículo no SESC
Ensino fundamental; Experiência com JARAGUÁ DO SUL Jaraguá do Sul, dia 02/08/2013 às 13h
a lim eza de ambientes internos e externos, ara realiza ão da rova técnica.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC
através do site www.sesc-sc.com.br. ícon Trabalhe,ConQsco

Sénior
-

Resultados
Neste sábado (27), ocor

reu a segunda rodada do

Campeonato Regional de
Seniores. Na Vila Lalau,
Roma e Guarany empata
ram em 1 a 1 e o Jukar go
leou o Bairro João Pessoa

por 4 a o. Já no Estádio Eu
rico Duwe, a BelmecjOlicar
foi superada pelo Unidos
por 2 a 1. Na sequência, Fla
mengo e Cruz de Malta fica
ram no empate por 1 a 1.

Schroeder

Definidos
O 'Campeonato Munici

pal de Schroeder conheceu
seus semifinalistas do do

mingo (28), com a realiza
ção das últimas três partidas
pela primeira fase. Os duelos
decisivos acontecem no pró
ximo domingo (4). No perí
odo da manhã, a Néki Con
fecções encara oTupy, às 9h.
Já pela tarde, os Amigos da
VIla duelam contra o Inde

pendente, às 14h30.

Futsal

Na Seleção
Convocado para a Sele

ção Brasileira, o ala Dian,
da ADJ

.

(CSMjPré-Fabri
carjMannesjFME), Ira

vestir a camisa amarelinha
pela primeira vez na cate

goria adulta e embarca hoje
com adelegação para o De
safio Internacional contra a

Bélgica, nos dias 10 e 4 de

agosto, em São Luís (MA) e
Fortaleza (CE) .'

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

Cal. Time

CLASSIFICAÇÃO - TURNO

P J V E D GP GC SC A%

2° Internacional +5 18 10 5 3 2 18 15 3 60

3° Botafogo -2 17 9 5 2 2 13 8 5 63

4° Coritiba-2 17 9 4 5 O 12 8 4 63

5° Bahia +3 16 10 4 4 2 10 10 O 53

6° Vitória -1 15 9 4 3 2 14 9 5 56

7° Grêmio 15 9 4 3 2 11 8 3 56

8° Vasco +2 13 9 4 1 4 14 17 -3 48

9°Santos-3 12 9 3 3 3 12 10 2 44

10° Goiás-2 12 9 3 3 3 8 12 -4 44

11° Corinthians +1 11 9 2 5 2 6 5 1 41

12° Ponte Preta +5 10 8 3 1 4 9 10 -1 42

13° Atlético-MG -4 10 8 3 1 4 8 11 -3 42

14° Criciúma-3 10 9 3 1 5 12 17 -5 37

15° Flamengo 10 9 2 4 3 9 9 O 37

16° Atlético-PR +2 10 9 2 4 3 16 17 -1 37

;S-g
6

6

20° Portuguesa -1 7 9 1 4 4 10 15 -5 26

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

9"RODADA Náutico 3xO Intemaclonal
Cruzeiro 4x1AIIético-MG
Flamengo 1x1 Botalogo
Bahia 2x1Goiás
Cortllha 1x1VItória

_ Líder do campeopato Vasco 3x2 Crlclúma
CIassIflcados para a Ubertadores Portuguesa 2x3 AUéUco-PR

.;"'RetiáiXàd�"'B1 Ponte Preta 1xO Santos
Corlnthlans OxO São Paulo
Grêmio 2xO Rumlnense

Lanterna do campeonato

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO • TURNO

Coi. TIme P J V E D GP GC SG A%

: :

2° Palmeíras-L 22 10 7 1 2 20 7 13.73

3° Sport 21 10 7 O 3 20 12 8 70

4" Figueirense +1 19 10 6 1 3 22 16 6 63
5° Paraná Clube +1 18 10 5 3 2 15 7 8 60

6° Joinville ·2 17 10 5 2 3 19 11 8 57

7° América-MG 1 15 9 4 3 2 16 15 1 56

8° Bragantino-l 14 lá; 4 2 4 11 10 1 47
9° Icasa +4 13 10 4 1 5 14 18 -4 43

io- Atlético-GO -1 13 10 4 1 5 9 13 -4 43
11° Boa 13 10 3 4 3 8 12 -4 43

12°0este-2 12 10 3 3 4 11 16 -5 40
13° Guaratinguetá -111 10 3 2 5 14 18 -4 37

14°ASA+4 10 10 3 1 6 9 17 -8 33

15° São Caetano-l 10 10 2 4 4 10 10 Q 33

16'Ceará·l 10 10 2 4 4 10 13' -3 33

1\.1-g'�10�� 12"ff6",,�:"'"g"(j
180 9 10.2 3 5 12 lB 'Õ 30
19° AIDérjça·RN 9 10.2' 3 5 11 20 -9 30 .

20° ABC 6 10 1 3 6 7 16 -9 20

lO'RODADA Chapecoense 3x1Avaí
Rguelrense 3x1São Caetano
ABC 3xO PaysandlH'AASA 2x1 Braganllno

lcasa 2x1Jolnvllle
AIIétIco-GOOx1Amérfca.RN
sport 2xO Oeste
Paraná Clube 3.0 Ceará

Guaraunguetá 1x1 Palmeiras
Boa 1x1Amérlca-MG

Informa abertura de processo seletivo

Cidade

Comparecer com Currículo no Sesc
JARAGUÁ DO SUL Jaraguá do Sul, dia 02108/2013 às 10h

para realização da prova técnica.
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Fluminense

Técnico Abel Braga é
demitido após derrota
o técnico Abel Bra

ga não resistiu às cinco
derrotas consecutivas no

Campeonato Brasileiro e

foi demitido do coman

do do Fluminense nesta

segunda-feira. A diretoria
tricolor se reuniu com o

treinador na última ma

drugada, no hotel em

Porto Alegre, depois de o

time perder para o Grê
mio por 2 a O, e a saída
ficou definida durante a

conversa.

Depois de dois anos e

dois meses no comando
do Flu, período em que
conquistou o Campeona
to Carioca e o Brasilei
ro de 2012, Abel deixa o

clube em momento que
a equipe acumula maus

resultados e não conse

gue mostrar um bom fu
tebol. Há duas semanas,
o treinador recebeu uma

proposta milionária do Al
Ain, dos Emirados Ára
bes, mas recusou por ter
contrato com o Tricolor
até o final deste ano. No
total das duas passagens
pelo Flu, incluindo a pri
meira em 2005, Abel co
mandou o time em 217

jogos, com 114 vitórias,
44 empates e 59 derrotas,
tendo um aproveitamen
to de 59,29%.

Agora, a diretoria do
Fluminense busca um

novo treinador, e dois
nomes surgem com força
nos bastidores das Laran

jeiras: Vanderlei Luxem
burgo e Ney Franco, am
bos sem time atualmente.

Luxemburgo já teria até
conversado sobre a pos
sibilidade com Celso Bar

ros, presidente da Uni
med-Rio, patrocinadora
do clube.

NElSON PEREZ/FLUMINENSE FC

TRISTE' ROTINA Abelão foi de campeão brasileiro no

final de 2012 a desempregado em julho de 2013

Barcelona

Neymar pode estrear hoje
Ao lado de Daniel Al

ves, Victor Valdés, Jordi
Alba, Piqué, Busquets, Fá
bregas, lniesta, Xavi e Pe

dro, Neymar se apresen
tou ao Barcelona somente

Equador
De luto

Morreu ontem o ata

Cante Cristian "Chucho"
Benítez, de 27 anos, titu
lar da seleção do Equador.
Ídolo do América-MEX, o

rjogador havia assinado há
menos de um mês com o EI

Jaish, do Catar, mas sofreu
uma parada cardíaca na

madrugada de domingo.

nesta segunda-feira por
conta da participação na

Copa das Confederações
e já deve estrear hoje, em
amistoso contra o Lechia

Gdansk, na Polônia.

PSG

Thiago Silva
O Paris Saint-Germain

renovou o contrato do za

gueiro brasileiro Thiago Sil
va até junho de 2018, com
um aumento de salário de
2 milhões de euros (quase
R$ 6 milhões), o que eleva o
total de seus rendimentos
anuaiS para cerca dos 12

milhões de euros ao ano.

São Paulo

Dirigente é contratado
o São Paulo definiu

quem será seu novo supe
rintendente de futebol. O

advogado Gustavo Oliveira,
filho do ex-jogador Sócra-

tes, entrou em acordo com

o clube e, inclusive, viajou
para o exterior com a dele

gação tricolor para a dispu
ta da Audi Cup.

•

!
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Lições da Jornada destacadas
SEGUIDORES Depois
de participar de evento
religioso no Rio de

Janeiro, jovens de

Jaraguá irão disseminar
os pedidos do Papa

-

A Jornada Mundial da Juven-
1"\tude pode ter oficialmente
chegado ao fim, mas os jovens
de Jaraguá do Sul e região que se

.,

aventuraram em uma semana de

peregrinação, no Rio de Janeiro
ainda têm um longo caminho pela
frente. Depois de uma semana in

tensa, começa uma nova missão.
Com uma mensagem clara e

direta durante a celebração de
encerramento, o Papa Francis
co aos peregrinos que lotaram a

praia de Copacabana no último
. domingo a tarefa de "ressoar" as

experiências através do mundo.
Apregação foi em espanhol ela-

Jovens de Jaraguá do Sul e região, na praia de Copacabana, na missa com o Papa no domingo

roo Avitalidade e força damensa
gem deixou a multidão em silên
cio, interrompido apenas pelos
aplausos. "Essa experiência não

pode ficar trancafiada. É como

cortas o oxigênio de uma flama
que arde", disse Francisco.

Ele destacou ainda que a

melhor ferramenta para evan

gelizar um jovem é outro jovem.
Elogiou a criatividade dos movi
mentos e pastorais que já fazem
este trabalho e pediu que "sigam
em a frente e não tenhammedo".

Levar a palavra de Deus até
as "periferias existenciais" até
mesmo às pessoas que parecem
indiferentes a fé, foi um dos
principais desafios lançados aos

jovens. "Ide e fazei discípulos
entre todas as nações", versículo

do evangelho de Mateus e lema da
jornada agóra será levado para o

dia a dia dos grupos de jovens em
Jaraguá do Sul.

"

"As pessoas vem para o grupo,
mas a gente não vai atrás. Preci
samos ter mais ousadia, buscar
novas formas de fazer os encon

tros, sair da sala, ir para as ruas",
destacou Emer Almeida, 29 anos,

integrante do grupo de oração jo
vem Busque oAlto.

As· palavras fortes e enco

rajadoras do Santo Padre tam
bém motivaram Entoni .Cattoni,
18 anos, coordenador do grupo�

Templo Vivo, a sair da zona de
conforto. "Através do nosso tes

temunho podemos trazer mais

jovens, e como o Papa falou, pre
cisamos ir semmedo", comentou.
Para atingir os novos objetivos,
ele acredita que a jornada foi

fundamental, porque mostrou ao

mundo a força da juventude den
tro da Igreja Católica.

Venha'atéaPrefeituraMunicipal
e regularize seus débitos.

\
.

Horário de atendimento do setor âe
Trlbutoção: 8h ÔS Uh 113h às 16h
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