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Política

Adequação nas
. leis da habitação

�
c -prefeitura de Jaraguá analisa

, alterações da Lei de Regulamentação
Fundiária para atender às novas

exigências. PATRICIA MORAES.
.

PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7

Ponteem
reforma
Passagem que liga o bairro
Imigrantes, em Guaramirim,
ao Centenário, em Jaraguá
do Sul passa por obras
de melhorias.

PÁGINAS

Talento
Vadinhoem
alto astral
Radialista Marcelo Luís incorpora
o personagem cor de rosa que faz
sucesso em programa de rádio e,

também é bastante MIXsolicitado em festas.
.

,

Epitácio Pessoa terá ciclovia
e corredor de ônibus

MOBILIDADE,
.

�s alterações serão _ implantadas ao longo de toda a rua, a partir da ponte
Abdon Batista até o entroncamento-com a Erwino Menegotti. Proletodeveser finalizado

este mês e entregue à Secretaria de Urbanismo para a execução. PÁGINA 8
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DO LEITOR

Porque só
algumas empresas

"l Tarias causas são apontadas para o fracasso das empresas
V que abrem e fecham antes de completar os dois anos de
vida: falta de planejamento, falta de inovação, local errado,
falta de conhecimento, tino comercial ou a inabilidade do em
prendedor no trato com os clientes e funcionários, etc. Mas
penso que existe algo aindamais impactante do que tudo isso.

O grande erro do empreendedor que começa um negó
cio e fracassa está no seu modo de pensar: "vou abrir um
negócio paramim, não voumais trabalhar para os outros".
Ora, se o fundamento do trabalho está em trabalhar para
os outros, aquele que não quer isso não precisa ter clientes.
A empresa trabalha sempre para produzir algo para outras
pessoas e nunca para o seu proprietário.

Existe uma ideia errada no Brasil que parte principal
mente de partidos políticos e sindicatos que vendem a

ideia de que o empresário ganhamuito dinheiro, que basta
empreender para ficar rico. Esquecem de dizer que para
ganhar dinheiro precisa trabalharmuito, no mínimo de 12

a 15 horas por dia, sem feriadão, sábado, domingo. Tem
muitos impostos a pagar, muitas contas, precisa acordar
cedo e dormirmuito tarde. Por conta disso,muitas pessoas
se aventuram a abrir empresas, sonham em ser empresá
rios para ganhar dinheiro rapidamente.

Os dois fundamentos que resumem porque algumas
empresas não sobrevivem e não crescem são: a) a empresa
tem a finalidade de servir, ser útil à sociedade, à comuni
dade a que pertence. Em outras palavras, a empresa é da
sociedade, da comunidade; b) se as pessoas perceberem
que numa empresa não existe a vontade de servir ao·pú
blico ela fechará.

Penso que se uma empresa não for necessária ao mun

do não há razão para nascer, crescer, progredir.Assim sen

do, a chave para garantir a sobrevivência é' o crescimento
da empresa está em ser e continuar sendo necessária ao

mundo ao longo de todo o ciclo de sua vida. É neste mo

mento que deve entrar a inovação. Cabe ao administrador
da empresa redirecioná-la a continuar sendo necessária .

• Orlando ada, é administrador

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para Gredacao@ocorreiodopovo.com.br

Salide
Rede de cuidado
ao homem

Aconteceamanhã aassembleiaparaconstituir
aAssociação da RedeNacionalMasculina de Pre
venção e Combate ao Câncer de Jaraguá do Sul.
A proposta da nova entidade é estimular ações
voltadas à saúde do homem. Todas as pessoas
interessadas nesse assunto podem participar
da reunião. O evento será realizado às 9 horas,
no auditório do Sindicato do Vestuário, na Rua
Francisco Fischer, 60. Informações-com Anto
nio Marcos de Souza, no telefone: 9103-9359.

fi nmn rUI

Mundinho safado. Ou doen
te. Muito doente. Não bas

tamais a pessoa ser ou ter. É pre
ciso ser mais, muito mais e ter

mais e mais. Claro que essa conta

não fechaporque não há limites
ao querer ou ao ser.

Conheço meninas lindas, bo
nitas de berço mas que não se

aceitam ou não se aceitaram, e

daí que se entregam a cirurgias
inúteis para ficarem mais boni
tas. E no primeiro que mexem é
nos seios. Não lhes basta ter seios,
querem seios grandes ou diferen
tes dos naturais. Esse é só um

exemplo. Mas há também os "in
defesos" das circunstâncias, cir
cunstâncias profissionais, como

no caso dos jogadores de futebol.
Esses pobres coitados, os joga

dores, ainda que muitos sejam ri

cos, vão morrer cedo, tão exigidos

COMENTÁRIO

Sere ter

lUIZ CARLOS PRATES

e maltratados que são por si mes
mos ou pelos que lhes deviam tra

tar bem. Quer uma prova do que
digo? Ouve estamanchete do Esta
dão: - "Remédios ameaçam saúde
de atletas". Diz o jornal que o uso

de analgésicos e anti-inflamatórios
passou a ser generalizado, tudo.vi
sando à recuperação mais rápida
dos atletas contundidos. Como os

caras jogam bem mais de 60 jogos
por ano, precisam estar sempre
em boa forma, mas as lesões são
inevitáveis. E para que não fiquem
muito tempo fora do time, afinal,
isso envolve interesses de todo

• Diferentes
Vale a pena repetir. Queres ficarmais bonito, boni

ta, queres deixar os outros ardendo de inveja por den
tro? Melhora tua cabeça, lê mais, eleva teus gostos nas
artes, nas informações especiais, cultiva bons hábitos
e com isso distancia-te deles, eles vão sentir isso e vão
morder a língua de inveja. Todas as grandes belezas
ou estão na cabeça da pessoa ou não estão em nenhum
outro lugar. Sejas diferente no mundo dos iguais ... E
sabes quanto custa isso? Nem um pila, nada. Só custa
um pouco da água benta da testa, o suor...

• Eles
Já ouviste a conversa aí de cima? Então, vai ficar me

lhor o entendimento agora. E o que dizer dos artistas,

tipo e principalmente comerciais,
os caras se deixam "envenenar "

por remédios que lhes são dados

para voltarem logo aos gramados.
E será que não há médicos metidos
nessa história, caras que não jogam
o jogo da boa cura dos jogadores
mas dos interesses do clube?Ou que
são pressionados pelas diretorias ou
que fazemmau uso damedicina por
eles mesmos, para dar a idéia de

competência com o Depto. Médico
vazio? Quem pode responder...?

As pessoas estão se matam por.
vontade própria ou por fraqueza
diante de "compromissos" pro
fissionais. Vivemos - o tempo das

"aparências ", ser é pouco, é preci
so ser cada vez mais e mais. Ou ter
mais e mais, que é o que leva po
líticos à ladroagem... Quem tiver

cabeça que se salve, o mundo está
ardendo no fogo da loucura.

muitos deles bonitos, ricos, famosos e� completamente
fora da casinha da vida saudável? Caras que se drogam,
que se pervertem de ummodo inaceitável, camaradas que
não se contentam com nenhuma mulher ou homem, que
vivem nummundo da lua e tendo-tudo na palma damão,
o que dizer deles? Nada, fazem parte desse mundo tonto
em que não basta mais ter ou ser, é preciso mais e mais.
E como esse tipo de gente, regra geral entre nós, não cos
tuma ter amigos, dá no que anda por aí: loucuras de todo
tipo! Sintomuito, não lhes tenho pena!

• Falta dizer
O budismo do bem. Queres ser feliz? Desapega-te

e vive o momento presente. Nada nem ninguém te po
dem fazer feliz senão tu mesmo no teu aqui e agora.

EDUARDO MONTECINO

NEBLINA AN ES DO SOL
As primeiras horas do amanhecer de ontem mostravam um

cenário bastante cinzentó e nebuloso, em Jaraguá do Sul.
Com o passar das horas, a neblina que caiu sobre a cidade se

desfez e a região foi brindada com um belo dia ensolarado.

Qualificação
Senai dá curso
sobre NR lO

O Senai de Jaraguá do Sul está com as inscri

ções abertas para os cursos à distância da Norma

Regulainentadora 10, de Segurança no sistema
elétrico de potência e suas proximidades. São 40
horas aula e o valor é de duas parcelas deR$ 155.A

exigência é que o interessado tenha o Ensino Fun
'damental completo. As inscrições vão até o dia 23
de agosto. 'Informações no telefone 3372-9500.

LOTERIAS
L.-oTOMANIA
SORTEIO N° 1370
03 . 05 . 07 . 09 . 10
20·21 ·24· 40 . 43
46 . 48 - 53 . 57 . 58
66·75·78· 88 . 97

QUINA
SORTEIO N' 3253
04 . 07 . 27 . 60 . 70

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO N° 04784
12 41.419 250.000,00
22 70.113 17.100,00
32 70.237 16.600,00
42 62.094 16.100,00
52 76.274 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO N° 1516
04 - 18 - 20 - 34 - 45 . 60
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EDITORIAL

Cuidado com a cidade
A forma como a cidade é apresenta
r\.da, pelas suas ruas e imóveis, re
flete a maneira que os seus moradores
tratam de seus próprios patrimônios e

.

.

espaços. Se formos analisar friamente
a realidade de Jaraguá do Sul, precisa
mos refletir sobre como muitas calça
das estão sendo cuidadas pelos donos
das residências, estabelecimentos co

merciais e até do Poder Público.
Não é de hoje que há reclamações

do mau estado de conservação desses
passeios públicos. O município pos
sui regras que definem os limites e

dá orientações da padronização dessa
melhoria. Só que a falta de conheci
mento sobre essas regras faz com que
muitas pessoas construam as calçadas
do jeito que achar mais conveniente.
Este ano, de duas mil calçadas feitas
na cidade, apenas 13 solicitaram a li
cença da Prefeitura para a execução da
forma correta.

%

Para tentar resolver esse problema
de desencontro de informações, a atual
administração montou uma comissão
especial para avaliar a realidade dos
passeios públicos. Foi diagnosticado
que a grande maioria deles apresenta
alguma irregularidade. A meta é fazer
uma nova legislação sobre o assun

to para deixar as regras mais claras e

trabalhar uma campanha de conscien
tização e orientação aos moradores
de como devem tratar esses espaços.

"
Precisamos refletir sobre como

,

muitas calçadas estão sendo

cuidadas pelos-donos dos imóveis.

Ter esses passeios bem tratados re
presenta uma imagem de respeito dos
moradores à própria cidade. Afinal, é
nela onde vivemos e temos que cuidar.

m-• /� Fale conosco
• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.hr • Edição: Diego Rosa e Patricia Moraes- redacao@ocorreiodopovo.com.hr- ..
• Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.hr·Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9149-9771· Plantão Entregas: 2106-1919·99021380·9161
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Universitários

Inscrições para
auxílio financeiro

As inscrições para o programa Auxílio
Financeiro para Alunos de Baixa Renda
Familiar que cursam o Ensino Superior
no segundo semestre de 2013 poderão ser

feitas a partir de hoje até o dia 9 de agosto
através de preenchimento de formulário
eletrônico, que estará disponível nos sites

jaraguadosul.sc.gov.br e educacao.jaragua
dosul.com.br. Para realização da inscrição,

.

serão disponibiliZados microcomputadores
na Biblioteca PúblicaMunicipal Rui Barbo
sa, situada naAvenida Getúlio Vargas, 245,
Centro, em frente ao Shopping Breithaupt
A biblioteca funciona de segunda a sexta

feira, das 8 às 18 horas, sem fechar para o

almoço. E aos sábados, das 9 às 12 horas.

E Tento

Encontro e palestra
dere�osh�anos

"

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� O Correio do Povo utilizapapel produzido apartir de
'í,:::;!' jantes renováveispreservando asjlorestas no mundo.
Recicle a iriformação. Passe estejornalpara outro leitor.

Precisamos discutir imediatamente
um projeto para o País. Eis a pista
clara de por onde somos forçados

a iniciar nossos esforços: um ciclo de

industrialização pelo caminho
da substituição
de importações,
feita em bases

Permanecem abertas as inscrições para o 8° Encontro de
Talentos Humanos, promovido pela Associação Brasileira de
.Recursos Humanos de Santa Catarina - Regional Jaraguá do
Sul. O evento será no dia 8 de agosto, na Scar, com a palestra do
presidente da primeira empresa Junior do Brasil e ex-diretor
corporativo de RH da Natura, Rogério Chér. As inscrições po
dem ser feitas através do site: www.abrhjaraguadosul.org.br. O
valor é de R$ 40. Os associados à ABRH pagam R$ 30, estu
dantes R$ 25 e, a cada grupo com 10 inscrições, uma é grátis.

modernas como
fazem hoje Coreia
do Sul e China.
Ciro Gomes,
ex-ministro da
Fazenda .

CORREÇÃO
• Na declaração do presidente do Ipplan, Benyamin Fard, que saiu na

página 5 da edição de ontem, ouve um erro na transcrição do texto.
A fala correta dada pelo presidente é: "Com isso, a expectativa é
aumentar a renda média da população e diminuir a desigualdade ".

• A capa da edição de ontem, quinta-feira, saiu com

o dia da semana como sendo sexta-feira.
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Ponte entre Guaramirim
e Jaraguá é recuperada
PASSAGEM Secretaria
de Obras trabalha
na reconstrução da

passarela entre os bairros

Centenário e Imigrantes

Natália Trentini

Dev� ser concluído dentro �e
uma semana a recuperaçao

da passagem sobre ponte da Za
notti. A passagem liga os bairros
Centenário, em Jaraguá do Sul,
e' Imigrantes, em Guaramirim.
A estrutura usada por pedes
tres, ciclistas e motociclistas foi
interditada pela Defesa Civil no
último dia 22.

. Responsável pelo lado mais

danificado, a Secretaria de
Obras de Jaraguá do Sul irá
reforçar a cabeceira da anti

ga ponte colocando pedras na

margem do rio. O pontilhão
. de madeira será reconstruído.
O custo da obra ainda não foi
calculado. ,"Queremos liberar
a passagem porque 0 trajeto é

RECUPERAÇÃO Cabeceira que fica no lado de Jaraguá do Sul será reforçada com pedras

mais seguro do que trafegar
pela BR-280, que é o outro
caminho entre as cidades",
comentou o secretário, Hide
raldo Colle .

Em maio deste ano, o vere
ador Charles Longhi, de Gua
ramirim, havia alertado sobre

"

precariedade da passagem. A
estrutura de madeira já esta

va em desnível e apresentava
fragilidades. Com as chuvas, a
situação piorou. Diariamente,
cerca de 300 pessoas, princi
palmente funcionários de em
presas, passam pelo local.

Para recuperação total da

ponte, os municípios devem
buscar recursos no Governo
do Estado. Até 1960, esse era

o principal acesso a Jaraguá do
Sul. A estrutura acabou par
cialmente destruída anos de

pois por uma enchente.

Guaramirim

Empresa retoma os trabalhos na Rua 28 de Agosto
EDUARDO MONTEClNO

li ,

1EGURANj'A Operários da construtora
trabalham na instalação de faixas de

, pedestres elevadas, na 28 de Agosto

Em até 40 dias, a reurba
nização da Rua 28 de Agos
to, em Guaramirim, deve
ser concluída. Já são quase
dois anos desde o início da

pavimentação da principal
via do município. A empresa
Conpla Construções e Plane
jamento, responsável pelo
projeto, retomou a obra esta

semana com a construção de
faixas elevadas a partir do

portal de acesso, no bairro
Nova Esperança.

O cronograma prevê a

finalização da parte de in
fraestrutura e, depois, dos
detalhes urbanísticos. Pri
meiro serão instaladas fai
xas de pedestres, feita pintu
ra de sinalização horizontal
e na sequência as correções
nas cal9adas e consertos em

pontos danificados.
"Como nossa preocupa

ção era com a segurança, de
mos essa prioridade. Desde a

pavimentação, a rua se tor
nou um corredor, osmotoris
tas acabam andando muito

rápido", comentou a direto
ra de Planejamento Urbano,
Ana Beatriz Schier. O projeto
ainda prevê arborização na

extensão da via.
A obra estava paralisada

desde a metade do ano pas
sado. Segundo Ana Beatriz, a
falta de repasses para a em -

,

presa e desconformidades
entre o projeto e a execução\

teriam exigido novas nego-
ciações com a Agência de
Fomento do Estado de Santa
Catarina (Badesc), financia
dora do projeto.

Schroeder
Servidores pedem
salários iguais

A diferença salarial entre profis
sionais que exercem a mesma fun
ção dentro da redemunicipal de saú
de de Schroeder levou um grupo de
funcionários ao gabinete do prefeito,
Osvaldo Jurck, namanhã de ontem.
Onze técnicos de enfermagem e dois
enfermeiros do programa Estratégia
Saúde da Família (ESF) estariam ga
nhando menos do que os servidores
das unidades básicas de saúde, com
mesma formação e carga horária.

''Viemos trazer essa realidade ao

prefeito. Queremos ganhar igual
mente, atéporque o trabalho do ESF
é mais complexo. Nossa rotina exige
acompanhamento; continuidade no

atendimento, visitas domiciliares",
destacou o técnico em enfermagem,
Fernando Cleiton, 33 anos.

Segundo a.secretária de Saúde
e Bem Estar Social, Halina Temo
thio, a diferença existe desde 2004.
A equiparação salarial já foi analisa
da e geraria um custo de R$ 8,3 mil
mensal, em torno de R$ 100mil por
ano. "Na questão financeira, hoje
temos recursos no fundo de saúde
para dar este aumento, mas estamos
presos por causa da lei de responsa
bilidade fiscal", comentou.

O gasto com a folha de paga
mento da Prefeitura extrapolou
o limite estabelecido pela lei. O
indice está em 54,9% quando de
veria chegar ao máximo de 51,3%.
Medidas para reduzir este inchaço
na folha têm sido tomadas. Nomo
mento qualquer acréscimo salarial
está legalmente impedido.

"Este pedido é legítimo, não tem
o que discutir, mas precisamos ade
quar a estrutura de caixa. Estamos
com menos funcionários e traba
lhando para aumentar a arrecada
ção", afirmou o prefeito.

Médicos
Com a saída de oito médicos

que não concordaram com o cum

primento integral carga horária, a

administração decidiu readequar o
quadro de acordo com a nova rea

lidade. Agora, serão recontratados
apenas cinco profissionais especia
listas, com carga de 8 horas sema

nais ao invés de 20 horas.
"Nós reforçamos os salários

dos clínicos gerais e decidimos
buscar apenas pediatra, ginecolo
gista, cardiologista e psiquiatra",
explicou Halina.

Com isso, os gastos na ordem de
R$ 90 mil caíram para R$ 60 mil.

Segundo ela, os atendimentos não
serão prejudicados.
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Escolas terão ações preventivas
GRIPE Retorno às aulas na próxima segunda-feira, dia 5, está
mantido e profissionais serão orientados como evitar a doença

Verônica Lemus

A s escolas municipais e

Í\estaduais de Jaraguá do
Sul serão orientadas sobre
as

.

medidas de prevenção
contra a gripeA Napróxima
segunda-feira, dia 5, inicia o

segundo semestre letivo. O
surto da gripe, que jámatou
quatro pessoas na região,
levantou a possibilidade de

que o retomo às aulas fosse
adiado no município.

"Em consulta à secreta

ria de Saúde e em conjunto
com as outras secretarias,
tomamos a decisão de não
adiar o início das aulas",
disse o secretário municipal
de Educação, Elson Cardo
so. O secretário disse que
segue orientações doMinis
tério da Saúde para evitar as
paralisações das atividades,
a não ser em casos de uma

grande epidemia.
. Segundo Cardoso, as

ações de prevenção devem
trazer mais segurança aos

alunos das escolas e cen

tros de educação infantil, e
também aos profissionais

que atuam nesses locais.
Algumas das medidas
preventivas são: manter
as salas arejadas e limpas,
livres de materiais que
possam ser compartilha
dos pelas crianças, deixar à
disposição materiais antis

sépticos, como álcool gel e
sabonete, além de toalhas
descartáveis.

Além disso, as crianças
serão ensinadas sobre os

cuidados que devem to

mar e haverá uma espécie
de fiscalização por parte
da Secretaria de Educação
para assegurar o cumpri
mento das medidas.

Para um melhor resul
tado, o secretário destacou
a importância da cola

boração da comunidade,
principalmente dos pais e

familiares de alunos. "Eles
podem nos ajudar forne
cendo' garrafinha de água
para as crianças, agasalhá
los bem para suportarem
o ambiente mais arejado e

se caso alguma criança ou

adolescente apresentar al
gum sintoma da gripe que

Reciclagem
SDR quer parceria na região
para ampliar inclusão digital

A Secretaria do Estado
de Desenvolvimento Re

gional (SDR) de Jaraguá
do Sul quer ampliar o pro
grama Inclusão DigitaI. O

projeto faz a montagem
de computadores a partir
de material de informática
descartado pela população.
O equipamento é doado a

alunos da rede estadual com
bom desempenho escolar
e que não têm condições
financeiras para comprar
umamáquina nova.

O que não pode ser reuti
lizado é encaminhadopara a
Associação BeneficenteVida
Nova (ABVN), que faz a ven
da do material, gerando re

cursos para a entidade.
Segundo o coordenador

do programa, Ronaldo Ma
ciel Coser, o projeto poderia
entregar mais computado
res se houvesse mais mate-

-

rial disponível. Por isso, na
tarde de ontem, o coordena
dor, juntamente com a ge
rente de Assistência Social,
Trabalho e Habitação, Tânia
Dantas, recebeu represen
tantes do Executivo de Mas
saranduba, Corupá, Schroe
der, Guaramirim e Jaraguá
do Sul. A equipe propôs um
convênio com as prefeituras
para aderirem ao projeto In
clusão Digital, aumentando
a oferta de resíduos eletrôni
cos. O grupo ainda irá definir
como será o funcionamento
do programa, já o processo
precisa de licenças.

procurem imediatamente o

posto de saúde", disse Car
doso. Ele recomenda que
não seja feita a automedi
cação, pois pode prejudicar
o tratamento da doença.

Professores
capacitados

Nas escolas estaduais, os
diretores participam na tar

de de hoje de reunião com

uma equipe da Gerência
de Saúde, da Secretaria do
Desenvolvimento Regional
(SDR) de Jaraguá do Sul,
que irá informar sobre as

medidas preventivas, como
cuidados ao tossir e reco

mendação de lavagem fre

quente das mãos. Também
.

serão repassadas informa
ções para identificação de
possíveis casos da doença.

Segundo a gerente de

Educação, Lorita Zanotti
Karsten, são cerca de 21 mil
alunos da rede estadual que
voltam às aulas na segunda
feira. "Temos 31 escolas es- .

taduais e o retorno dos alu
nos está mantido", disse.

LÚCIOSASSI

HIGIENE Álcool em gel para a limpeza das mãos é uma das medidas preventivas

Número de infectados pode aumentar
Conforme o diretor de

Vigilância em Saúde de Ja

raguá do Sul, Jackson Ja

cobi, são 117 o número de
casos suspeitos de gripe.

Por conta de problemas
no laboratório de Florianó
polis que faz os exames de
confirmação dos casos, os

números confirmados se

mantêm em 35, mas a pre
visão do diretor é que au-

LÚCIOSASSI

REUTILIZAÇÃO Computadores entregues ao programa
são reaproveitados e doados aos alunos carentes

mente com a chegada dos de lavar as mãos frequen
exames. Com a rotatividade temente, usar o álcool gel,
dos pacientes internados, cobrir a boca ao tossir e -

com alguns ganhando alta procurar atendimento mé-
e outros dando entrada, os dico a . qualquer sintoma:
número de internados es- febre alta (acima de 38°,
tava na média de 29, sendo 39°) de início repentino,
quatro na UTI. dormuscular, de cabeça, de

Jacobi reforçou a ne- garganta e nas articulações,
cessidade de as pessoas le- irritação nos olhos, tosse,
varem a sério a questão da falta de ar, coriza, cansaço
gripe, adotando o hábito ou inapetência.

Jaraguá-Pomerode
Decisão sobre as obras na
rodovia se-lO vai demorar

Serão necessários en

tre 30 a 60 dias para que o

Departamento Estadual de
Infraestrutura (Deinfra)
anuncie a empresa vence

dora da licitação para as

obras de pavimentação da
Rodovia SC - 110, no trecho
de Jaraguá do Sul até o pé
da serra de Pomerode. O

" valor da obra foi orçado em
cerca de R$14milhões, para
melhorias em um trecho to
tal de 12 quilômetros.

As propostas, envia
das por 11 empresas, foram
abertas no último dia 25.
Porém, segundo a assesso

ria de imprensa do Deinfra,
três empresas entraram com

recurso contra algumas con
correntes, alegando, entre

outros, falta de capacidade
técnica para executar os tra
balhos. A comissão de lici

tação irá julgar'os recursos,

processo que deverá levar de
15 a 30 dias. Após a decisão,
serão abertas as propostas
financeiras das concorren

tes, sendo necessários mais

15 a 30 dias para o anúncio
da vencedora.

O edital de licitação
prevê os seguintes servi

ços: execução dos traba
lhos rodoviários de terra

planagem, pavimentação
asfáltica, drenagem, si

nalização
'

de trânsito,
contenção, iluminação e

meio ambiente. A previsão
de término das obras é de

540 dias após seu início.
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Lei de regularização fundiária alterada
Secretário de Habitação, Antonio Mar

cos da Silva (PMDB), já entregou à
Procuradoria uma minuta de projeto que
altera a Lei de Regularização Fundiária,
de 1999. Os técnicos da pasta focaram
em três questões principais. Primeiro, a

necessidade de adaptar as regras confor
me os programas desenvolvidos no mu

nicípio. Segundo, o governo federal cobra

alguns requisitos, especialmente para o

Minha Casa, Minha Vida, que não esta
vam sendo observados. Por último, mas

não menos importante, foram seguidas as

normas previstas no Programa Lar Legal,
que tem o intuito de regularizar loteamen
tos irregulares em Santa Catarina. Na prá
tica, segundo o secretário, a nova lei deve
respeitar as especificidades de cada caso,

prevendo diferentes políticas para questões
simples e complexas, o que não acontece

hoje em relação aos mais de cem loteamen
-tos irregulares. Ao mesmo tempo, aSecreta
ria dá inicio a regularização de quatro loca
lidades. Os relatórios aguardam aprovação
do prefeito Dieter Janssen, da Defesa Civil
e da Fujama para que o processo seja de
sencadeado dentro de 15 a 20 dias.

LÚCIOSASSI

De volta às sessões
Com o fim do recesso, os vereadores voltaram ontem a realizar sessões ordinárias. Na pauta estava o projeto que autoriza o Samae a

investir R$ 120mil em uma nova guarita e r,ecepção. O texto recebeu nove votos favoráveis e a abstenção de JefersonOliveira (PSD). Antes
da votação, Jair Pedri (PSDB), que foi favorável, usou a tribuna para questionar se este é omelhormomento para obra, citando a decisão da
Câmara de engavetar a compra de um terreno para que o Executivo possa investirmais em serviços públicos.

DIVULGAÇÃO
Novas doses

O prefeito Dieter Janssen (PP) telefo
nou ontem para o governador Raimundo
Colombo (PSD) solicitando que o Estado
disponibilize mais doses da vacina con

tra gripe A ao município, em função dos
números que colocam Jaraguá do Sul na
liderança de casos registrados. Colombo
prometeu enviar ainda hoje uma equipe da
Divisão de Vigilância Epidemiológica para
conversar sobre a situação com o secretário
Ademar Possamai.

Assim é fácil
O vereador Pedro Garcia, que pre

side a comissão especial da BR-280,
espera receber na próxima semana,
do Dnit, projeto de iluminação públi
ca para o trecho que passa por Nereu
Ramos. Porém, o órgão alega não ter
recursos para efetuar a obra, que pode
ficar a cargo da Prefeitura.

� ""' ti
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EM FOCO
Mais um ciclista perdeu a vida

esta semana em Jaraguá do Sul,
foi o sexto este ano. E o que

cobrar (há muito, eu sei) do poder
público quando os motoristas são

imprudentes e banalizam
a vida deles e dos outros?

Triste realidade.

+ +_.

Promotor Rafael Meira Luz
instaurou inquérito civil para apurar
possíveis irregularidades sanitárias
no funcionamento dos chamados
'Espaço Vida Saudável', mantidos
por distribuidores da Herbalife.

+ + •

Depois de quase três horas de
debate entre representantes do
Crea, Aeajs, Rã-bugio e Fujama,
um novo encontro foi marcado

para próxima terça-feira
para avaliar a proposta do

Executivo de uma nova lei para
condomínios horizontais.

+ + +

Dieter Janssen (PP) e o presidente
da Fundação de Esportes, Jean
Leutprecht (PCdoB), recebem a

- imprensa hoje para solenidade de
assinatura da ordem de serviço para
o início das obras de reforma do

Ginásio Arthur Müller. Foi promessa
de campanha e tema de batalha na

administração anterior.

Sem impressoras
A empresa vencedora da lici

tação deixou os postos de saúde
de Guaramirim sem impressoras.·
Reclama do preço, que ela própria
se propôs a fazer durante a con

corrência. Vereadora Sandra Jahn
(PMDB) denunciou a situação.
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Amin pede sugestões a correligionários
o único catarinense com uma chamado distritão, em que a dis

cadeira no grupo de trabalho forma- puta para uma cadeira parlamentar
do para apresentar uma proposta deixa de ser proporcional e passa
de reforma política, que depois irá a ser majoritária, ou seja, se elege
à votação no Congresso, o deputa- aquele que :fizer mais votos, inde
do federal, Espiridião Amin; enviou pendente da votação da legenda.
carta aos correligionários pedindo Já foi um passo se considerarmos
sugestões de temas que devam ser que até então Amin defendia a ma

analisados, e saiIido em defesa do nutenção do sistema atual. Porque,

infelizmente, fica dificil esperar que
figuras como o ex-governador de
Santa Catarina, conhecido e votado
pelo Estado inteiro, batalhem por
mudanças mais estruturais e im

portantes, como o voto distrital, ca
paz de dar voz e vez a todas as regi
ões, baratear as campanhas e ajudar
a fechar o cerco contra a corrupção.

Bauer apresenta
seis emendas

Senador Paulo Bauer (PSDB) apresentou
seis emendas ao Programa Mais Médicos, do
governo federal. Uma delas isenta os profissio
nais que se formaram nas instituições privadas
da obrigatoriedade de atuar na rede pública.
"Quem teve a sorte de poder se formar com re

cursos próprios já pagou pela formação", comen
tou. Além disso, Bauer sugere que os médicos
estrangeiros passem por uma prova de idioma
para poder trabalhar no país. Ao todo, o projeto
recebeumais de 200 emendas no Senado.

Nepotismo sem
subordinação

Entendimento do Conselho Nacional de Jus
tiça sobre nepotismo, que está na pauta de de
bate para o' segundo semestre, pode alterar as
regras do jogo e ter um efeito cascata sob outros
poderes. Voto de um conselheiro diz que a "prá
tica de nepotismo é reconhecida mesmo na au

sência de subordinação hierárquica entre o ser- .

vidor comissionado e o efetivo designado para o

exercício de cargo de direção".

A Comissão de Assuntos Econômi
cos do Senado solicitou à Secretaria do
Tesouro Nacional uma série de infor
mações sobre as dívidas dos Estados e

dos municípios. A CAE decidiu também
alterar o procedimento de análise de
autorizações para empréstimos a Es
tados e municípios. A partir de agora,
os pedidos serão lidos numa sessão da
comissão e votados apenas na seguinte
para que os membros obtenham infor
mações da situação financeira de cada
requerente antes da votação.

Dívidas
levantadas

Morde e assopra
Depois do governador do Rio Grande do

Sul, Tarso Genro, sair atirando no PMDB em

entrevista ao jornal O Globo, coube ao presi
dente nacional do PT, Rui Falcão, tentar ame
nizar a situação. Em nota oficial, Falcão ressal
ta a importância da sigla aliada para o governo
de Dilma Rousseff.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Câmaramuda regimento
Foi concluído o estudo feito por uma comissão interna da

Câmara de Joinville, com objetivo de propor alterações
no regimento interno da Casa. A expectativa é de que a

votação aconteça já nas próximas semanas. Pela nova

proposta, a palavra livre terá "O tempo reduzido de cin
co para três minutos e o prazo para análise de projetos
será ampliado de 10 para 30 dias.

Lei sancionada
A presidente Dilma sancionou

ontem projeto de lei que determina
o atendimento obrigatório e ime
diato no SUS'a vítimas de violência
sexual. Com a sanção, Dilma man
teve no projeto um trecho que foi
alvo de polêmica entre religiosos
por obrigar hospitais a prestarem
serviço de "profilaxia da gravidez"
a mulheres abusadas. As entidades
religiosas pediram veto ao inciso
por entendem que o termo abre
brecha para o aborto.

POlÍTICA
SEXTA-FEIRA,2 DE AGOSTO DE 2013

Desvios do Fundeb
Principal entrave para a melhoria do IDHM no

Brasil, e para o crescimento de uma sociedade, a qua
lidade da educação tem sido duramente afetada por
desvios e malversação de recursos destinados pelo
governo às escolas. Levantamento da Controladoria
Geral da União (CGU) mostra que 73% das Prefeitu
ras fiscalizadas em 2011 e 2012 fraudaram processos
de licitação para a compra de serviços e materiais de
uso na rede pública de ensino. Em alguns municípios,
a verba foi sacada na boca do caixa.

Atucanados
A corregedoria-geral do governo de São Paulo co

meçou a ouvir ontem os depoimentos de diretores e

funcionários citados nas denúncias de corrupção em

licitações de metrô e trem do Estado. O escândalo foi
noticiado pela revista IstoÉ e envolveria bilhões de re- '

ais durante as administrações tucanas.

Diretores afastados
O governo de São Paulo criou um sistema de ava

liação que pretende tirar do cargo diretores de escola
que tiverem baixo desempenho. Pela proposta dese
nhada pela gestão Geraldo Alckmin (PSDB), os novos
diretores serão avaliados por três anos. Após o perío
do, os que não alcançarem desempenho satisfatório
terão mais três anos para se recuperar. Os que falha
rem perderão o posto.

"
Onde se dá transparência
às informações, os
índices de corrupção
caem vertiginosamente.
Jorge Hage. da
Controladoria-Geral
da União.
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Faixa preferencial na Epitácio
emros

Projeto deve

ser entregue na

primeira quinzena
de agosto, quando'
começa a alocação
de recursos

Carolina Veiga

Projeto que prevê al

terações' na Rua Epi
tácio Pessoa, na região

.

central de Jaraguá do Sul,
deve ser finalizado na se

mana que vem e entregue,
para alocação de recursos

e execução, para a Secre
taria de Urbanismo. A re

vitalização foi planejada
pelo Instituto de Pesquisa
e Planejamento (Ipplan) e
integra a segunda fase do
macro projeto de implan
tação de vias preferenciais
e ciclovias na cidade.

Segundo o presidente
do Ipplan, Benyamin Pa
rham Fard, a rua receberá
ciclovia - hoje o local con
ta com ciclofaixa sem se

paração física - e corredor

preferencial para o trânsi-

I!'I1lUWUt.'ÇAS Rua Epitácio Pessoa contará com faixa preferencial para circulação de ônibus e táxis e ampliação da ciclovia

to de Ônibus, táxis e veícu
los emergenciais. As alte
rações serão implantadas
ao longo de toda a rua, a

partir da ponte Abdon Ba
tista até o entroncamento
com a Erwino Menegotti.

O modelo projetado,
contudo, seta diferente do
implantado no início do

ano nas ruas Ex-comba
tente Antônio Rita, Henri
que Piazera, Francisco Fis
cher, Expedicionário João

Zapella e Avenida Mare
chal Deodoro.. "A faixa
preferencial para o trans

p�rte coletivo ficará ao

lado da ciclovia, mas com
uma segregação física",

explica o presidente. Por

isso, as obras devem de
mandar um tempo maior
para execução. "Como
serão intervenções mais

complexas, a execução
será mais demorada.
Mas, por enquanto, ainda
estamos concluindo o pro
jeto para alocação de re-

cursos", informou. Ainda
não há previsão de quanto
amudança irá custar.

O projeto faz parte.
dos planos do prefeito
Dieter Janssen de elevar
para 85 a quilometragem
de ciclovias disponíveis
na cidade. Atualmente, o
ciclista dispõe de 33 qui-

lômetros. Para alcançar
o objetivo, também está
em fase inicial de elabo
ração-o projeto que prevê
a construção de ciclovias
margeando os trilhos da
América Latina Logística,
nos locais em que há pos
sibilidade de integração
com a malha viária.

:aemaQ

Oportunidade de desconto para o contribuinte inadimplente
Será aberto na próxi

ma segunda-feira, dia 5,
o Programa de Recupera
ção Fiscal de Jaraguá do
Sul 2013 (Refis Jaraguá).
Através dele, a Prefeitura

pretende estimular o paga
mento de tributos em atra

so oferecendo descontos
de 80 a 35% sobre os juros
e multas aplicados nos va
lores iniciais dos impostos.

O prazo para aderir à

proposta segue até 29 de
novembro e o contribuin
te precisa procurar o setor
de tributos da Prefeitura,
munido com os documen
tos de Identidade e CPF

(pessoas físicas) e CNPJ e

contrato social da empresa
(pessoas jurídicas).

O Refis será válido para

os tributos, ajuizados ou

não, vencidos até dezem
bro de 2012. O valor total
poderá ser pago em até 24
parcelas e os descontos
oferecidos variam de acor
do com a modalidade de

pagamento escolhida e a.
data de adesão ao progra
ma. (Confira os descontos

disponíveis na tabela).
De acordo com o secre

tário de Administração,
Sérgio Kuchenbecker, com
a implantação do Refis, a
ideia é reaver parte da dí
vida ativa do município.
"Temos 69 milhões de im

postos não pagos. A expec
tativa é arrecadar o maior
valor possível", informou.

. O Refis é válido para
credores do Imposto Pre-

dial e Territorial Urbano
(IPTU), do Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Na
tureza (ISSQN) e de taxas,
como as de limpeza, con
servação das vias públicas,
licença para localização
e permanência no local
e Vigilância Sanitária. O

programa é válido ainda
para o quite de débitos

.

.

com preços públicos e de
multas decorrentes de in-

frações. O pagamento des
tes dois últimos títulos não
pode ser parcelado.

• EC 'OS
.

Secretário prefere
não fazer estimativa

de quanto a

Prefeitura vai
receber

tABELAS DE DESC.ONTOS:
• Tabela I: Anistia por número de parcelas*

N°de Multa de Juros de
Parcelas Mora (%) Mora (%)
Única .50 50

Em até 6 40 40
...............,

...

De 7 a 24 30 30
* Para pessoas físicas, as parcelas terão valor mínimo de 50% da

Unidade Padrão do Município (UPM), enquanto para as jurídicas, o
valor será de uma UPM, equivalente a R$ 129,88.

\ • Tabela II - Anistia Adicional - Por incentivo à adesão

N° de Parcelas Multa de Juros de
Mora (%) Mora (%)

Até 30/8/13 30 30

De 2/9/13 a 30/9/13 15 15

De 1/10/13 a 31/10/13 10 10

De 1/11/13 a 29/11/13 5 5
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ZecaBaleiro apresenta l'Piano eVoz"
Após a participação na 7a Feira do Livro, o

cantor e compositor Zeca Baleiro volta a Jaraguá
do Sul com o show "Piano eVoz". Acompanhado
porAdrianoMagoa no piano e acordeon, ele traz
no repertório as novas e antigas canções auto-

rais, além de releituras. O show será a atração
do Centro Cultural da Scar no dia 23 de agosto,
às 21h. Os ingressos estão à venda no site ticke
tcenter.com.br e custam R$ 80 no primeiro lote.
Estudantes pagam meia entrada.

oCORREIO00POm SEXTA-FEIRA,2 DE AGOSTO DE 2013

Vadinho, O 'Boy Magia'
de Jaraguá do Sul

ALTO ASTRAL Personagem criado pelo radialista Marcelo Luis se tornou uma referência carismática de bom humor e atração artística

Ariston Sal Jr.

TIle chegou a Jaraguá do Sul em 2007
.r:.vmdo direto do interior de São Pau
lo. Figura ímpar com seus "vinte e uns"
anos de idade comemorado em 24 de
maio, Vadinho torce para o XV de Pira
cicaba e hoje é personalidade marcante
na cidade assim como o Bratz e oBlade. �

Foi em um programa- de rádio na

Studio FM que Vadinho surgiu pela
primeira vez. Sua entrada como ouvin
te em um programa ao vivo foi apenas
o início de sua popularidade na cidade.
Depois disso, fez sua estreia na (extin
ta) Noite do Ti-Ti-Ti, um evento social
de Jaraguá que contava apenas com_ a
participação de mulheres.

No início Vadinho trajava um im

pecável temo branco, mas aos poucos
sua indumentária mais conhecida, o

indefectível temo rosa, venceu sobre as

outras peças do guarda roupas e hoje é

impossível dissociar um do outro.
Vadinho fez parte do programa Chá

das Cinco, como integrante fixo e hoje
faz parte do Donas da Casa, na mesma

rádio que olançou, Paralelo aos progra
mas passou a participar de eventos so

ciais em Jaraguá e região, onde, com sua

presença irradiante, alegra convidados
e até os trabalhadores dos eventos mais
famosos que permeiam o ano.

o criador do
personagem

O multimídia Marcelo Luis é natural
de Londrina, no Paraná e trabalha em

rádio desde os 16 anos de idade. Ele é
o criador do personagem Vadinho que
com seu jeito "despojado" de ser virou

. figura marcante de Jaraguá do Sul.
Para Marcelo, Vadinho está em

constante processo de construção. A
cada aparição o personagem ganha
novos trejeitos, frases e tiradas engra
çadas que fazem a diversão dos progra
mas na rádio Studio FM, onde Marcelo
trabalha desde 2005, e dos eventos que
anima em Jaraguá e região.

"O Vadinho surgiu como uma brin
cadeira para a rádio. Eu entrei como se

fosse um ouvinte. Foi uma participação

apenas para a Studio. Eu nem trabalhava
aqui ainda. Quando pediram para eu fa
zer a participação e por eu trabalhar em
outra emissora, resolvi imitar um gay. O
coordenador da radio gostou e me convi
dou para estender a participação", conta
Marcelo sobre o início de sua criação.

Em 2007 o Vadinho tomou forma
pela primeira vez, antes, restrito apenas
a voz transmitida pelas ondas do rádio,
sua estreia em carne, osso emaquiagem,
aconteceu na Noite do Ti Ti Ti. "Era um
evento aqui de Jaraguá em que só parti
cipavam mulheres e me chamaram para
uma participação. Fui de temo branco
e a maquiagem para caracterizar bem o

Vadinho. Depois consegui um temo cor

de rosa com meu amigo Neni da (con
fecções) Doce Mel e ficou composto o

visual mais conhecido. O personal style
do Vadinho é o (artista plástico) Márcio
Palosky, que elabora as indumentárias,
chapéus, mas eu também contribuo bas
tante nessa caracterização", lembra di
vertido Marcelo.

"rosa Pink". Eu vou adequando, incorporan
do novos elementos e tal".

Para a construção do personagem, Marce
lo considera que émuito difícil fazer bem feito

.

um personagem gay, ou bêbado. "Esses per
sonagens são caricatos por si só. Émuitomais
fácil você errar a mão, pesar nas tintas do que
acertar", avalia. "Acho que uma boa parte do
sucesso do Vadinho éo segredo, que está sen
do desfeito agora para muita gente, com essa

entrevista", considera Marcelo.
Ele conta que os colegas de comunicação e

alguns conhecidos sabem que ele é oVadinho,
mas que amaioria das pessoas conhece o per
sonagem apenas pelo rádio e isso
cria toda uma mítica em volta de
sua criação. "O rádio tem umama

gia, cada um imagina oVadinho de
umamaneira própria", diz.

MULTITAREFAS
Marcelo, vestido de Vadinho,

trabalha com rádio desde 1995.
Apresenta um programa sábado
à noite de música eletrônica, o
Superpista. É DJ há mais de 20

anos, fotógrafo, produtor, locutor

Uma figura
reconhecida na região

Nos últimos seis anos Marcelo já le
vou o seu Vadinho para Massaranduba,
Schroeder, Canoinhas, JoinvilÍe e diz
que é sempre um prazer vestir o perso
nagem. "O Vadinho faz sucesso entre

homens, mulheres e crianças e minha
grande preocupação no início era saber
como o público gay reagiria ao persona
gem. Tenho muitos amigos gays e tal,
mas eles adoram o Vadinho e sempre se

divertem junto. Aprovaram total", lem-
.

braMarcelo.

Quanto a escolha do nome o pro
dutor diz que escolheu ''Vadinho''
por ser sugestivo e carinhoso ao mes
mo tempo. "Tem gente que chama de
Vadinho, Valdinho, Vandinho, de Viadi
nho", diverte-se ao contar.

Sobre o linguajar do

personagem, peculiar
e engraçado, Marcelo
explica que tem fases,
"teve a fase que eu fa
lava muito "fofis", "que-
rido", "fofolete", "boy magia", I l" lj l t
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'Róliude' Nordestina

No meio de uma estreita rodovia
estadual que corta o semi-árido

paraibano, um letreiro de uns 80 metros
de comprimento por uns 5 metros de
altura surge ao lado de mandacarus e

xiquexiques (espécies de cactos, comuns do
nordeste) e uma família de bodes. As letras
formam a expressão "Roliúde Nordestina",
dando boas vindas a pequenina cidade de
Cabaceiras. Esse povoado com casinhas em
azul, amarelo e branco, de calçada do século
19, ruelas de cascalho e barro, por muito
tempo foi só conhecido como o lugar que
menos chove no Brasil. Em seu inocente
isolamento, agora o povoado tem lugar
cativo na história do cinema brasileiro: já.

"

foi palco-de três documentários e de onze

longas-metragens, entre eles o consagrado
"O Auto da Compadecida" que virou
minissérie e o premiado -"Cinema, Aspirina
e Urubus". Este tomou de empréstimo a

paisagem cheia de pedras e espinhos - um

Nordeste rachado pelo sol, para ambientar
as andanças de um alemão vendedor de
aspirinas em busca do anonimato nos
confins do Brasil, nos anos difíceis da
Segunda Guerra. Particularmente, um dos

. melhores filmes nacionais que assisti.
Assim que saio do ônibus, um senhor
que vestia uma camiseta estampada
parcialmente desbotada, um cinto de
caubói pra dar inveja a qualquer texano,
veio a mim. Receptivo, indicou-me a

única hospedagem da cidade. Lugar pra
lá de básico, mas que abrigou estrelas do
cinema-nacional. Seu nome é Zé de Sila,
sujeito que fala até pelos cotovelos, mas
não aborrece. Suas conversas que têm a

dose certa de mentiras estrategicamente
colocadas para realçar seus feitos - não
os inventando, eram arquitetadas na
varanda defronte ao seu estabelecimento

comercial, bem diante da pracinha central.
Seu estabelecimento vendia panelas,
botinas em couro de bode, redes de dormir,
cuecas, xaropes curandeiristas, rapadura,
cachaça - um repertório de caixeiro
viajante a moda antiga, figurino que ele

interpretou no filme "Os Desvalidos". Diz
que sua cena preferida, de figurinista,
foi no "Cinema, Aspirina e Urubus" que
se passa num bordel. "O meu papel era
ficar abraçado, namorando e passeando
pelo cabaré com aquela menina a noite
todinha". Mas o assunto preferido de Seu
Zé de Sila são suas aventuras amorosas e

os bailes nos anos de 1960. Entre um gole
e outro de uma cachaça com butiá, seus
amigos se metem na conversa: "O apelido
de Seu Zé de Sila é encantador de viúvas.
Ele tem fama de conquistar mulheres que
acabaram de perder maridos". E todos
caem na risada.

c íque animal PROCURA-SE O
TUTOR Esse cão
foi encontrado
em Guaramirim,
próximo ao

Mercado Burei.
Está na Clínica
Veterinária
Friedemann
aguardando seu

dono. Contato:
Josiane, no
telefone: 3372-2124

ADOTE[ Foi abandonádo na rua, mas agora
já está castrado e vacinado. É de porte
pequeno e foi batizado de Brad Pitt. Se você
puder acolhê-lo na sua família entre em

contato com Thinara Machado, no 3371-9823

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

do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul
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Aniversariantes

2/8
Afonso Blank

Agostinho Goslar de Oliveira
Aline Cristofolini
Ana Carolina Voigt

- Andressa Foppa
Angela Maiochi
Cecilia V. Prestini
Cezar Pinheiro Cruz
Cleiton Dalpra

-

Clóvis Soares Junior
Eduardo da Silva
Erineu A. Lazzarotto
Gabriel Marcarini
Gerson Wolf

Hortência Pescharki
lolanda Haufte
Jackson L. Rossweiller
Janice T. Vercino
João Francisco Alves
Jonathan Lunelli
José Moraes
Kunibert Hein
Laura M. Avila

Lucinéia da-Silva
Marcos Welke
Maria Rosemere Pereira de
Azevedo
Patricia Herrmann
Pedro Bonein

Raphael Felipe Dalsochio
Sirlei T. A. Junckes
Susana L. Formigari
Teresa Bertoldi

Wilson Mayer

• João Kléber - Apresentador
• SamWorthington - Ator
• Edward Furlong - Ator
• Isàbel Allende - Escritora

Curiosidade
2 de agosto ...

... é o 2140 dia do ano

no calendário gregoriano.
Faltam 151 para acabar o
ano. 1934 - Adolfo Hitler
assume a presidência
do Terceiro Reich, após

\

a morte do presidente
da Alemanha, Paul von
Hindenburg. 1990 - O

Iraque invade o Kuwait,
acendendo o estopim para
a Guerra do Golfo, liderada
pelos Estados Unidos.
Saddam Hussein justifica
a invasão, afirmando que
o Kuwait praticava política
de superextração de

petróleo.Fonte: Wil9.pediaAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Filés de linguado

Ingredientes:
• 500 gramas de filé de linguado
• 1/2 suco de limão siciliano
• 1/2 colher da raspa da casca do limão siciliano
• 1/2/olher de, tempero Arisco com pimenta
• 2 dentes de' alho ralados
• 1 cebola média ralada
• 250 gramas de molho quatro queijos da Casa da Nonna
• 50 gramas de alcaparras dessalgadas
• 1 colher de cheiro verde picadinho
• 1 colher de orégano
• 2 colher de azeite de oliva

Preparo:

Numa xícara coloque uma colher de'
azeite de oliva, misture o suco do limão,
o sal Arisco e o orégano. Reserve. Numa
travessa refratária disponha os filés de

linguado devidamente descongelados e

bem escorridos. Tire o máximo de água
existente. Tempere de ambos os lados com
os ingredientes reservados e deixe marinar

por 15 minutos. Depois, leve ao forno para
uma assada breve, até ficar levemente
corado. Desligue o forno. Reserve. Numa

panela pequena, ou frigideira, coloque uma

colher de azeite de oliva, o alho ralado,
a cebola ralada. Refogue um pouco em

fogo baixo. Desligue e acrescente o molho

quatro queijos da Casa da Nonna, as

alcaparras e o cheiro verde. Misture bem e

você já está com o molho pronto para regar
o peixe. Na mesma travessa onde estão os

"

filés disponha o molho por cima. Leve ao
forno quente por cinco minutos, tempo
suficiente "para aquecer o molho. Sirva em
seguida com os acompanhamentos de sua

preferência.

ocP 11
www.ocponline.com.br

Minhas manias na cozinha
Eu sigo a escola e os ensinamentos dos grandes chefs

que, diariamente, colocam na mídia seus conhecimentos.
Todo o cardápio que preparo é baseado nos ensinamentos
desses especialistas. Eu me concentro muito e acho chato
fazer um cardápio sem dedicação, sem amor à esta maravi
lhosa arte de cozinhar. Procuro estar de bem com a vida e sigo
o estilo que aprendi.

,I'

Tenho também as minhas regras e, com isso, me sinto
bem. Para cozinhar, não abro mão de escolher os produtos
que vou utilizar. Eles têm que ter qualidade e ser de boa pro
cedência. Essa decisão é muito importante, pois evita os des
perdícios. Tudo o que você compra deve ser bem aproveitado.

Todos os equipamentos que utilizo têm de estar limpos. Os
ingredientes devem estar picados, separados um por um. Isso
facilita muito a organização.

Eu começo a preparar o meu ritual cedo. Este é o meu se

gredo. Não gosto de correria ou atrasos. Procuro planejar o
horário que vou servir. É muito chato fazer as pessoas espe
rarem. Às vezes, um bom petisco ajuda um pouco no planeja
mento final do prato principal.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

super sexta-feira, dia 2 de agosto
de 2013. Amanhã é Dia do Ca

poeirista. Chegou mais um fim
'

de semana e estamos em pleno
inverno. Temperaturas bacanas
e grandes festas farão deste fin
de um encontro de gente bacana,
momentos inesquecíveis e com

grandes comemorações entre

amigos. Neste sentido, vamos co
meçar a nossa coluna de hoje, que
será lida pormais de mil pessoas,
fora os virtuais! Antes, para não

perder o costume, uma frase para
você refletir: "Nunca faça mal a

ninguém e, se puder, também evi
te com seu conselho que outros o

façam. Empenhe-se sempre em

fazer o bem" (Carlos Bernardo
González Pecotche - Raumsol).

3370-3242

CarneSuina
Com pele e osso

Cerveja
ltaipava ex cl 12350.

"!!:.,,�

489, kg
DIVULGAÇÃO

COQUETEL As sócias da A&E Outlet Chie, Elisabete Silva e

Anna Gayoso Neves, emolduram Dalianna Garcia e Si IeneWolf,
no

c-
concorrido coquetel de inauguração da loja multimarcas

Stammtisch
Amanhã, ou seja, sábado, nossa urbe vai respirar a 11 a Stammtisch Jaraguá, O maior encon

tro de amigos do Norte de Santa Catariana. O evento, que ocorre no Pavilhão de Municipal,
vai reunir mais de 15 mil pessoas. Com certeza será um dia voltado à família e às pessoas que
adoram celebrar a vida. No comando, este colunista. O valor da entrada é R$ 2 ou mais e 100%
da renda será doado para a Apae. Ano passado a entidade arrecadou R$ 12 mil. Vale conferir!
A festa �omeça às 9h30, com o desfile do Wilfried, Jabiraca, Bicicleta Centopeia, o Barril e a

Rainha da Schutzenfst e suas princesas. Imperdível!

"
o amor é a causa do

movimento do Universo.

Platão

Filhota
Mércia Maria Wolff está em

polvorosa neste finde e com

uma razão super especial. A sua

filhota-princesa (ela é muito lin
da), Thais Wolf, está passando
o finde entre nós. Veio curtir a

Stammtisch. Seria um crime este
colunista não registrar a presen-

I

ça da fofa na coluna de hoje!

Moa Gonçalves

-

NAS RODAS

Quem estreia idade nova no

domingo, dia 4, é o vereador,
Jair Pedri. Na segunda-feira,
ele recebe constelação de

amigos para open house na

"Casa Amarela".

.. .. ..

O empresário, Nini Camello,
é outro amigo que está

preocupado com o "corpitcho".
Todos os dias gasta pelo menos

uma hora na academia. Não é

por nada que está mais fino que
assovio de papudo.

.. .. ..

Amanhã, muitos nominhos
catalogados .90 nosso high

estarão na 11 ª Stammtisch. Será
um desfile de gente bonita.

.. Premiação
o industrial Guilher

me Weege, presidente da
Malwee, foi destaque entre
"Os Mais Importantes no

Varejo", prêmio promovi
do pela revista Novarejo.
Vencedor na categoria Li

derança de Varejo/Per
sonalidade, o executivo

participou de cerimônia
de premiação realizada
ontem (31), no hotel Tran
samérica, em São Paulo,
durante o BR Week 2013
- Brazilian Retail Week

2013, maior evento brasi
leiro 'para o segmento.

Gata
Outra gatíssima que está arrasan

do corações é Jaqueline Mélo, mas
são tantos os pretendentes que ela vai
precisar fazer uma seleção. Né, Leo? E
do jeito que a gatinha está empolgada,
pode atê rolar um "test-drive" antes de
escolher um para namorar. Brincadei
ras à parte, ela é gata.

Timtim

DMJLGAÇÃO

Muitoshow!
No sábado, na 11 a Stammtis

eh, a comissão organizadora do
evento distribuirá 500 colares
coloridos. O mesmo estilo de

adereço usado no Mardi Grass,
Carnaval americano realizado
na cidade New Orleans. Aliás,
copiamos a ideia de lá. Outra
coisa: a mulher que desfilar
com o maior número do ador
no pode se considerar a mais
bonita da festa. É o que diz a

lenda. Copiou?

Pagode
Logo mais à noite, um dos

points mais concorridos nesta

sexta-feira, o Sam'bar, recebe

para os seus habitues show com

Oda e Parceiros do Samba.

Proibido
Na Stammtisch deste ano é ex

pressamente proibida a utilização
de som mecânico e amplificado.
Música, como diz um amigo, só
no gogó. Anotado?

Hoje os meus amigos, os irmãos, César e Fabiola Rocha, são os grandes
aniversariantes do dia. Por favor, quem tem o número do telefone, ligue! Eles
vão adorar saber que, foram le,m,h,r,:Jdo,,s., Tim ltim,'.!'( 'l. I " iiI 'I II n ! • , II ,I i n j .1

London
Hoje também teremos London Pub. Super opção para

quem gosta de uma boa noite ao lado de amigos, com
muita música ao vivo e DJs. O London, nas sextas, tem
sido encontro dos casais de nossa terrinha. Very chic!

Buxixo
Fiquei sabendo que aquela linda morena, separada e

sozinha há algum tempo, engatou namoro novo. Parece

que o romance começou quarta-feira, durante um jantar.
Por isso que ela anda tão faceira. Vamos averiguar.

Mter Stammtisch
Amanhã, após a grande festa dos amigos, o agito será

na Epic Concept Club. A turma do pedaço vai comandar
o After Oficial da Stammtisch. Para recepcionar a galera,
Eduardo, Rodrigo e Nando, os caps da casa, reunirão os

Djs residentes e vários convidados. É imperdível. O frege
começa às 18 horas. Tudo de bom.com, anotem também!

CONVITE ESPECIAL

I)ia 6 de agosto esbí cbegand •

E bora de rever a turma..
Plre�se lllaBél! �Nelifl!ll!tas alim.tl� Alem;1a) !,l�ça doo

C0l'efjaiS ife f<WlJr<r!aé'a, tra\'1!lllhJOOw tQllllHll IilullfaJ JQ IJ Luan,
Ilí'sllíiIill:Ii� da a.1n! es 9l mJJ11iEstIldf Fi wgrãiiltOl filMa! &eqistnar
essa em:�1i) es�ecm.

P.mt��00Ir00 lilAJms�� rodame!Jwr qw.� I1S.'iE o ",illllt0
balíi�f� EI�1!im IPIillrfsSfll', mie!Wls cJili apllatlll
�e�í&tmM�l<1l!tl11fasstab\ll�� eat\!llllillil!
toolalr esse�tlr1ill ill'J,lDl aiiié _� iti�elfm.

�� paaapr4m& l,1aJit�edlaiS(i!1!ll
�,��m:taI!'!!$�_íHIlallt
�ijfWi!!Iil�.blI

oS�«!il)� llSllaa�a$ dlilfs."
�e�
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TE CONTEI
..f. Na legenda de ontem,
erramos. O certo seriam
as sócias, Anna Gayoso

,
Neves e Elisabete Silva e

não Anna Gayoso Neves
eJanaina Ferreira Lima,
como foi divulgado. Sorry!

O cantor Fernando
Lima e o grupo Atitude
movimentam hoje a

Upper Hoor.

Rodrigo Mendonça e

FelipeFolchini, que de
bobos não têm nada,
estão fazendo parte da

equipe de vendas da
Imobiliária Leier. Ao lado
de Charles Medeiros, o
cap, eles andam fazendo
um ótimo trabalho na

área. Ao Rodrigo e ao

Felipe, amigos de todos,
o sucesso e aquele
"conta com a gente".

• Vai almoçar hoje?
Anote o nome da
Confeitaria Bela Catarina,
no centro de nossa

terrinha, na Rua João
Marcatto.

.. O empresário,
Orlandinho Stoco, foi
curtir temporada nos

Estados Unidos. No
programa, além de muito

passeio, claro, buscar
conhecimentos na área
industrial.

.. O meu abraço de

hoje cheio de energias
positivas vai para
Napoleão e o Ademir,
comandante do Gesso
Jaraguá, que deram
aquela força para este
colunista. Aquela abraço
e viva a Stammtisch.

• Já fez caridade hoje?

.. Com essa, fui!
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Tirinhas

Piadas
Ladrão desconfiado
o juiz para o condenado:
- Você teve algum cúmplice nesse roubo?
- Nenhum, dotô ... Sabe como é, hoje em dia não dá pra confiar em

ninguém!

Cinema

JOINVILLE
.GNCGARTEN
o Os Smurfs 2· 13:30. 15:40. 17:50. 20.:0.0. - 3D - DUB -

Comédia
o Os Smurfs 2 - 22:0.0. - 3D - LEG - Comédia
o Meu Malvado Favorito 2 -13:0.0. 15:0.0. 17:0.0. - DUB

Animação
o Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 19:0.0. 21 :0.0. - NAC
-Comédia

o Turbo -13:0.5 - DUB - Animação
o Red 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos - 15:10.
17:30. 19:50. 22:10. - LEG - Ação

o O Concurso - 19:40. 21 :30. - NAC - Comédia
o Os Smurfs 2 - 13:10. 15:20. 17:40. - DUB - Comédia
o Wolvenne: Imortal- 16:10. 18:50. 21 :20. - LEG - Ação
00 Homem de Aço -13:20. - DUB - Ação
o WOlvenne: Imortal-19:1 o. 21 :45 - 3D LEG - Ação
o Meu Malvado Favorito 2 -14:15 - 3D DUB - Animação
oWolverine Iniortal-16:3o. - 3D - DUB - Ação
• GNC MUELLER
o Wolverine: Imortal - 21 :30. - 3D LEG - Ação
o Os Smurfs 2 - 13:40. 16:10. - 3D DUB - Comédia
oWolvenne Imortal- 18:45 - 3D - DUB - Ação
o Meu Malvado Favorito 2 - 13:0.0. 15:0.0. - DUB - Animação
o Wolvenne: Imortal- 17:0.0. 19:30. 22:0.0. - DUB - Ação
o Os Smurfs 2 - 13:15 15:20. - DUB - Comédia
o Red 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos - 17:30.
19:50. 22:10. - LEG - Ação

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
o Wolverine: Imortal Ação - Leg. - 128
min - Censura: 12 anos - Diariamente -

14h, 16h30, 19h,21h30
ARCOPLEX2
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado -

105 min - Censura: Livre - Diariamente
-1 3h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30

ARCOPLEX3
• Turbo - Animação - Dub. - 95 min -

Censura: Livre
Diariamente - 13h30
.- O Homem de Aço - Aventura - Leg.

- 143 min - Censura: 12 anos -

Diariamente - 21 h1 °
• Meu Malvado Favorito 2 - Animação

- Dub. - 98 min - Censura: livre -

Diariamente - 15h25, 17h20, 19h15

·'ÓsSmurfs 2
Gargamel está, mais uma
vez, atrás da essência dos
protagonistas. Para atingir seu
objetivo, ele cria os Naughties,
seres pequeninos que são uma
espécie de versão malvada dos
Srnurfs, Os heróis precisarão
contar com a ajuda dos amigos
humanos para salvar a Smurfette
das garras dos inimigos.

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

SEXTA-FEIRA,2 DE AGOSTO DE 2013

Chuva chega
ao Estado
Nevoeiros ao amanhecer, sol pela
manhã e a tarde a nebulosidade
aumenta com condições de chuva
do Oeste ao litoral Sul. NoVale do
Itajaí e Grande Florianópolis, a chuva
acontece à noite. Nas outras regiões,
somente aumento de nuvens, devido
ao avanço de uma frente fria.

Nublado

LUAS �,

• NOVA 6/8 .� , .

Chuvoso

.CRESCENTE 14/8
SEGUNDA -.CHEIA 20/8 MíN: 12°C ,

.• MINGUANTE 28/8 MÁX: 17°C Trovoada

HOJE
Jaraquá do Sul

e Região

� (1
, .

Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 14°C

MÁX: 21°C
Parcialmente
Nublado

� if'S:.
s

DOMINGO
Instável

MíN: 14°C
MÁX: 21°C

laoe,
123°C

8. Sociedade Anônima / Que contém o elemento quí-
mico Na 8

9. (Lat.) Exatamente como se escreveu / Artigos de
vestuário 9

10. Causar ou provocar muita pressa ou precipitação
a / As iniciais do poeta Teixeira (1560-1618), de 10

"Prosopopeia", primeira obra da literatura brasileira
11. Parte do porto onde se abrigam os navios / Realizar 11
12. Registro de fatos históricos memoráveis / Nenhuma

das Alternativas 12
13. A capital da Bósnia-Herzegovina.

HORIZONTAIS
1. O início de .. , julho / O cineasta Glauber (1939-1981),

de "Terra em Transe"
2. Conselho, advertência I (Pop,) Reprovação em exa

me

3. Doutrina tradicional hebraica para a interpretação da
Bíblia / O irídio

4. A capital da Ucrânia / Perversão do apetite que ocor
re durante a gravidez

5. Linda ave do cerrado brasileiro, ameaçada de extin
ção

6. Reação exagerada de um organismo para alimentos
ou remédios

7. Parecer belo ou bom

VERTICAIS
1. O Sparrow vivido pelo ator Johnny Depp na série "Pi

ratas do Caribe" / As águas que não movem moinho
2. Fruto de sabor agridoce, utilizado na fabricação de

sucos, sorvetes etc. / Gesticulação cômica, careta
3. Suprimir qualquer limitação / Adorno de penas, plu

mas para cabeça
4. O ator Telly, o "Kojak" / Qualquer ambiente separado

por divisórias, em laboratórios de análises clínicas,
escritórios etc,

5. Conjunto de pessoas ou coisas / (Fig.) Situação su

perprotetora / As consoantes de sujo
6. Diz-se de mesa em que são contados os votos
7. Caixa Postal! A jltriz sueca Bêrgman (191'5-1982),

de "Casablanca" / Gás Natural Veicular
8. Pequeno poema japonês, de três versos I Reunião

de côneqos
9. Vento brando e aprazível/Pequena porção de um

produto como prova de sua qualicade.

II
•
•

•
• •
•

•
•
•
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•
•

•
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Castro repassa a orientação de Dionísio para que Hélio
possa depor na delegacia. Carol avisa a Lino que um canal
de televisão inglês quer entrevistá-lo para um programa so

bre os novos nomes da moda no Brasil. Hélio confessa em
seu depoimento que foi o mandante do sequestro e da ten
tativa de homicídio contra Samuel, justificando que sua in

tenção era incriminar Alberto. Cassiano desconfia da vera

cidade da confissão de Hélio. Bibiana e Donato estranham
quando percebem a felicidade de Hélio, que faz planos para
quando sair da prisão. Guiomar pergunta a Maria Adllia se

Candinho é filho de Dionísio.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Gilson fica impressionado com a reação de Glória ao falar

com Bento. Bárbara tenta convencer a todos de que não pro
vocou a separação de Irene e Plínio. Amora fala para Sueli que
vai ficar sozinha. Tito leva um fora de camilinha. Nelson critica
Brunetty por aceitar fazer a campanha da Class Mídia. Bárbara
destrata Irene, e Plínio a leva para sua casa. Fabinho é irônico
ao ver Irene e Plínio pela manhã. Socorro se atrapalha na hora
de fazer a troca do material para o exame de DNA de Fabinho.
Gilson ouve Salma e Silvério falarem que Wilson é o pai de
Bento. Amora conta seu plano para Bárbara. Socorro avisa a

Amora que o plano delas pode dar errado.

• AMOR À VIDA - GLOBO· 21H
César questiona Félix sobre seu relacionamento com An

jinho. Atnio volta para casa, e Vega se assusta. Márcia procura
pelo marido e culpa Carlito por seu sumiço. vega chama Lutero
para examinar Atnio. César exige que Félix reate seu casamen
to. Gigi aconselha Edith a extorquir o ex-marido nos tribunais.
César ameaça expulsar Félix do hospital. Amarilys aconselha
Paloma a ter cuidado com o irmão. Perséfone lamenta não ter
resolvido seu problema com Rafael. Atnio não acredita que te
nha perdido a memória novamente. Edith procura Silvia. Glau-

Amor à Vida

Edith ameaça fazer escândalo se não sair com uma fortuna
Edith (Bárbara paz) está decidida a não sair com urna mão na

frente e outra atrás da separação com Félix (Mateus Solano). E ela
vai contar com a ajuda de Silvia (Carol Castro) nesta batalha. "Na
hora que o dinheiro entrar em jogo, não tenha ilusões, Edith.Agen
te tem que considerar todo mundo como inimigo. Use todas suas

ce apoia Félix. Lídia e Olavo acertam os detalhes do plano para
flagrar Leila e Thales juntos. Nicole faz quimioterapia. Márcia
foge da polícia com a ajuda de Carlito. Atnio comenta com Lu
tero sobre os novos contratos feitos por Félix. Aline convence

César de que a culpa pela orientação sexual de Félix é de Pilar.
, Paulinha se esquece de tirar o Chapéu que ganhou de Paloma
e Bruno percebe. Patrícia pede para Michel conversar com Sil
via. Lutero leva Atnio para falar com Félix.

• CHIQUITITAS - �BT • 20H30
Pata acaba dormindo em seu esconderijo. Leticia não

concorda com a presença dos meninos de rua em sua casa.

Carol tenta tranquilizar a amiga e diz que será só por uma noi
te, pois ela irá encontrar outro lugar para os meninos. Leticia
diz que os garotos precisam tomar banho. Mosca e Rafa acei
tam, mas Binho não concorda, mas acaba sendo convencido
pelo irmão de Carol, Beta empresta suas roupas aos garotos.
Chico avisa as meninas que também não encontro Pata e que
precisam avisar Sofia. Carol prepara lanches para os meninos.
Dani não quer comer e Mosca fala que na rua eles precisam
trabalhar muito para conseguir comida. Envergonhada, a me

nina come seu lanche sem reclamar. Sofia chega ao orfanato
e Mili conta sobre o sumiço de Pata. Chico se desculpa, mas
diz que não sabe como a garota desapareceu.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Esmeraldino sai do carro. Rosália consegue se esquivar

de Benito. François surge e beija Rosália em .um local afas
tado, antes que ela se vá, raivosa. Meg decide contar seu

segredo para Lady. Lis e Benito se espantam ao perceberem
que disputarão o mesmo cargo. Bem vestido, Esmeraldino se
mantém impassível. Lis e Benito se enfrentam diante de Júlio
César, que não entende muito bem. Édison chora. Xepa sente
uma dor no peito, mas logo se acalma e seus amigos a levam
para longe de Esmeraldino. Recuperado, Édison encara o pai
e cobra explicaçôes. Júlio César entende que Benito era o na

morado de Lis. Acusado de interesseiro, ele e Lis são expulsos
da sala. Antes de ir, enfurecido, Benito afirma não querer nada
da família Pantaleão e vai embora. Lis fica triste. Esmeraldino
revela para Édison que seu pai está morto.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Frota diz que está tudo
armado para Scheila
ganhar '� Fazenda"

Um dos idealizadores do programa "A Fa

zenda", não é de hoje que Alexandre Frota fala
mal dos rumos tomados pelo reality. Desta
vez, o apresentador foi longe. Ele acusou a Re
cord de ter tudo acertado com Scheila Carva
lho, para ela ser a campeã da sexta edição do
programa. A Rede Record negou a acusação e

disse que em todas as edições as votações são
auditadas por consultorias independentes.

Homem nu invade a

tela do 'Fala que Eu Te
Escuto' e irrita pastor

Uma cena inesperada surgiu no programa
Fala que Eu Te Escuto, comandadopor pasto
res da Igreja Universal do Reino de Deus, na
Record, na quarta-feira (31). Durante o deba
te do tema obesidade infantil, o pastor aten
deu ao vivo uma ligação, via Skype, onde uma
moça. Ela conversava sobre o assunto e algum
segundos depois um rapaz -entra no quarto,
atrás dela, sem roupa, e começa a pular na
cama, mostrando o bumbum. No mesmo ins
tante, o pastor pediu para cortar as imagens
e chamou a atenção da produção da atração.

anuas!", diz a advogada. Preparadas, as duas seguem para reunião
que a loira convocou com a família do ex, e Edith lança a bomba
diante de Félix, César (Antonio Fagundes) e Pilar (Susana Vieira).
"Eu quero urn excelente acordo financeiro ou vou aos tribunais.
Mais que isso: faço urn escândalo!", ameaça.

Horóscopo
Não éuma ação que vence uma paixão.

É uma paixãomaisforte que vence outra
mais fraca. Bento de Espinosa

�Áries
.. 20/3a19/4-Fogo

Você' terá facilidade para se

aproximar de novas pessoas, fa
zendo seu trabalho render. Aposte
no diálogo para encontrar solu
ções para problemas. Não deixe
nada pendente. À noite, um clima
de romantismo pode esquentar a
relação e a paquera. Cor: roxo.

.,. Touro

Ü 20/4 a 20/5 - Thrra
.

•

Se tem tarefas inacabadas no

trabalho, é hora de colocar em

ordem. Não perca as chances de
ganhar dinheiro: boas oportunida
despodem surgir.Ànoite, apaixão
deve acendero relacionamento. Se
está SÓ, é hora de se aproximar do
seu alvo. Cor: amarelo.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Você não terá dificuldade para
dar conta das suas tarefas hoje.
Mas o seu _sucesso vai depender
do seu empenho. Faça a sua par
te e zere pendências. Na paquera,
explore seu charme e vai fazer su
cesso.Adois, umpouco de privaci
dade vai bem. Cor: verde.

Câncer
21/6 a 21/7-Agua

Hoje, o desejo de fazer o que
gosta estará em destaque. Mas
nem por isso você irá passar por
cima da 'Vontade dos outros. Se
está SÓ, saia com os amigos, vá a

festas. Só tenha cuidado com um

romanceproibido.Adois, apaixão
vai falarmais alto! Cor: branco.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Bom dia para correr atrás dos
seus interesses. Mostre os seus

projetos no trabalho, pois há chan
ces de conseguir. colocá-los em

prática. Marque um programa
com os amigos: há boas chances
de conhecer alguém interessante
ou agitar o romance. Cor:.branco.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Bom dia para mostrar garra
e cumprir suas tarefas, pois seu

empenho vai se refletir na sua car
reira. À noite, há boas chances de
se dar bem na paquera. Use seu

charme e não tenhamedo de dar o
_ primeiropasso.Adois, saberá unir
romantismo e desejo. Cor: roxo.

Libra
23/9a 22/10 -Ar

,

Com disposição para encarar

novos projetos e se arriscar no tra
balho, você vai se esforçar para se

destacar entre os colegas. À noite,
um clima de paixão vai marcar o
amor. Aproveite para fazer algo di
ferente com quem ama ou se apro
ximar de alguém. Cor: branco.

.. "",-

Escorpião
23/lOa21/11-Agua

Termine projetos que estavam
inacabados ou que tinha adiado.
Trabalhar só serámais fácil e trará
melhores resultados. À noite, não
terá dificuldade para se dar bem
na conquista, mas fique longe de
romances complicados. A paixão
esquenta: curta! Cor: verde.

Ife_ Sagitário
.1 22/11 a21/12-Fogo

No trabalho, faça o que puder
em equipe e verá que os resultados
serão satisfatórios. Se a grana está
curta, aproveite para cortar despe
sas. Se já encontrou seu amor,pre
fira um programamais sossegado.
Na paquera, só invista se for sério.
Cor: branco.

Capricórnio
22/12a20/1-Terra

Não será dificil se concentrar
no trabalho hoje. Mas saiba que
terá que se esforçar bastante para
dar conta de todas as tarefas. À
noite, deixe o egoísmo de lado: seu
par pode precisar da sua ajuda.
Está só? Um colega pode chamar
sua atenção. Cor: marrom.

Aquário
21/1a18/2-Ar

Você não vai ter dificuldade
para conversar com as pessoas e

serámais fácil se entender com os

colegas. Termine as tarefas que es-
'

tão pela metade.À noite, seu mag
netismo dará as cartas na paquera.
Romance em alta: façauni progra
ma animado. Cor: marrom.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

No trabalho, você terá energia
edisposiçãopara fecharbons acor
dos e ganhar dinheiro. Negócios
em família recebem boas energias.
À noite, a vontade de curtir o seu

lar deve crescer: aproveite para
namorar em casa.Apaquera pode
deixar a desejar. Cor: azul.
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Eine l<inderbibliothel{ in 13 Sprachen
Es ist lângst bekannt, dass es .

viele Zuwanderer in Deutschland
gibt, und mit der Europâischen
Union ist das Pendeln zwischen
den Lândern immer grôfer, Um
das Leben von den Immigranten
leichter zu machen, gibt's immer
mehr interkulturelIe Bibliotheken
in Deutschland. Sie solIen Zuwan
derem helfen, sich in Deutschland
zurechtzufinden.

Für viele Menschen ist es

wichtig, dass sie die Unterschie
de zwischen den Kulturen verste
hen. Also nichts Besseres als in
die Stadtbibliothek zu gehen und
sich Bücher in anderen Sprachen

leihen, die nicht in Deutsch sind.
Dazu gehôren auch CDs und viele
Videofi1me in anderen Sprachen.

So ein Beispiel gibt's in Duis
burg, wo ganz viele Zuwanderer
leben. Die Bibliothek verfügt von
Büchem in 13 Sprachen. Aber
nicht nur Kinder oder deren El
tem leihen sich die mehrsprachi
gen Medien aus. Erzieherinnen,
die in ihren Kindergartengruppen
viele Zuwandererkinder haben,
nutzen das Angebot in solchen
Bibliotheken aus. Auch Schulen
leihen in der Fremdsprachenab
teilung Bücher aus.

In vielen Stâdten, wo der Mi-

grationshintergrund sehr grof
ist, schicken die Stadtbibliothe
ken einen umgebauten Linienbus
mit fremdsprachigen Medien auf
Tour .durch die Stadtteile. Die
Bibliotheken bieten oft auch ein
Programm an zweisprachigen
Vorlesestunden und Theaterauf
führungen. Das ist in erster Linie
für die türkischen, griechischen
oder franzõsischen Kinder und
ihre Eltem, aber ganz oft bleiben
auch andere, âltere Bibliotheksbe
sucher stehen, weil sie die Sprache
interessiert und sie die Geschich
ten hôren wolIen. So macht lesen
sicher noch mehr SpaB.

Silvia Kita
Historiadora

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Reativação do Sport
Club Estrella

Fundado em 10 de janeiro de 1909, o Sport Club
EstrelIa, em Retorcida, passou por períodos contur
bados. Porém. em outubro de 1935, alguns sócios
resolveram que o clube deveria ressurgir e, assim,
foi aclamada uma diretoria provisória: Waldomi
ro Banninski (presidente), Victorio Murara (vice
presidente), Waldemar Rau (10 secretário), José F.
Machado (2° secretário), José Binder (10 tesourei
ro), H. Streese (20 tesoureiro): O Conselho Fiscal
era formado por: Lino Piazera, Genaro Sarti, Anto
nioMachado e ainda, o capitão de campo, o sr. Gui
lherme Schiochet. A diretoria convidava os .antigos
sócios a quitarem 50% das mensalidades atrasadas
para serem novamente incorporados ao quadio.

. social. Pensavam ainda em criar o Tiro de Guerra
e novos jogos e diversões. Em 1939 incorporava a

extinta Sociedade União Football Club.

.....

Resumo em português:
Com a grande quantidade de cidadãos
imigrantes naAlemanha, cada
oezmais se encontram bibliotecas
interculturais. Duisburg tem uma

exemplar, com acervo em 13 línguas.
! Opropósito é ajudar os imigrantes

com informação, promover a
, diversidade cultural efacilitar

a aquisição linguística. Escolas
também usufruem a seção de livros
de línguas estrangeiras.Muitas vezes,
as bibliotecas também oferecem um

programa com contação de histórias
bilíngue e apresentações teatrais.

Criada a Sociedade
EscolarAnitaGaribaldi Weiter mit denmerkwürdigenWõrtem, die es im Deutschen gibt, ist

dieses auch ganz tolI.
Das heutige Wort ist Schadenfreude -. Schadenfreúde ist ein Wort,

das oft in anderen Sprachen auch schwer zu übersetzen ist,
Es ist ein Komposita aus Schaden (dano) und Freude (alegria). Es

ist verwendet, um das Gefühl der Freude oder Zufriedenheit mit der
Beschâdigung, Probleme oder Unglück der anderen zu beschreiben. Im
Volksmund hier in Brasilien ist es beschrieben aIs .Pfeffer in den Augen
der anderen ist erfrischend."

NeuesWort/
Palavra nova

Substituindo a antiga Sociedade Escolar n? 30
A, que havia sido fundada em 11 de novembro de
190'5, em 1940 é criada a Sociedade EscolarAnitá
Garibaldi. A unidade promovia a educação pri
mária. A instituição tinha um terreno adquirido
em 1903, com uma residência para o professor,
umedifício escolar, ranchos e outras benfeitorias.
Os fundadores da escola foram: JorgeWolf, João
Mueller, João Strennêr e José Kuroli. O presiden
te nomeado em 1940 foi Francisco Ersching, de
origem húngara.

'Resumo empQttugtlês:
Schadenfreude é um empréstimo linguistico do alemão, Schaden (dano)

.

eFreude (alegria), também usado em outrasHnguas do Ocidentepara
designar o sentimento de alegria ou satisfaçãoperante o dano ou
infortúnio de um terceiro.É apalavra que dá significado ao sentimento
descrito no ditopopular "pimenta nos olhos dos outros é refresco".

Lachmit Witz 1:

Sie steht vor dem Spiegel und sagt zu ihrem Ehemann:
- Ich bin nicht mehr so schlank und nicht so schõn. Bitte, sag etwas Auf
bauendes zumir!
Er:
- Deine Sehstârke istbundertprozentig!
Witz2:
.Sind Sie mit ihrem Beruf zufrieden?", wird Hugo gefragt.
"Ja, sehr. Ich bin nâhmlich hei der Post." sagt Hugo. '

,,Aha, und was tun Sie da?"
-

.Ich stemple die Briefe."
"Na, das ist doch aber wirklich langweilig!"
.Langweilig? Haberj�ÍH�in��;tW.gII JfliE:WmU�lein anderes Daturnl"·

Nos casamentos nas primeiras décadas do
século XX os noivos reuniam toda a família e

amigos para uma grande festa. E a banda de
música não podia faltar
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A família de ARCELlNO SACANI agradece as ora

ções e homenagens prestadas, e convida a todos para
a missa de sétimo dia, que será realizada às 19 hs, na
Matriz São Sebastião, nesta sexta-feira, dia 2 de agosto

(J.��
"DUI4é.�
��.---

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FSfADODESANTACATARINA
Thbelionato do Município eComarca deGuaramirim
ANAAUCEMARI1NEW PESSOA,TabeliãDesignada

Rua28 deAgosto n';918, Telefone: 47-33721494 Horário deFuncionamento; 9h às 18h
EDITALDE INflMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacio
nados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduolegal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no
mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente, A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoais) indicada(s) para aceirartemj, ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for{em) residente(s) ou domiciliada(s) fora
da Circunscrição Geognífica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação noendereço fornecido pelo apresame, tudo em conformidade oom os arts. 995, 997 ele 1023, todos do CNCGJ.
Pmtocolo: 46449 Sacado: ALEXANDRE JOAO DEBORBACNPJ: 17.703.19710001-28 Endereço: E51RADABANANAL DO SUL, bananal do sul, 89270-000, Guaramirim Cedente: MAXIPECAS COM EQUIP COST
ITDA Número do Título: 4003469M Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:ITAUUNlBANCO SADataVencimento: 25/07/2013 Valor. 568,00 liquidação após a intimação: R$12,25,Condução: R$ 26,30, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25
Pmtocolo: 46353 Sacado: ASSOOACAO FRATERNAMENSAGEIROS DA LUZ CNPJ: 05.360.773/0001-00
Endereço: RuaAgostinho Kraisch n' s/n°, NovaEsperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: PALAVRAE
PRECEEDITORA ITDACNPJ: 03.963.75110001-00Número doTítulo: 9932-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 10/07/2013 Valor. 213,08 li
quidação apôs a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25
Pmtocolo: 46464 Sacado: CARROCARIAS RODAR ITDA CNPJ: 01.850.594/0001-92 Endereço: RUA PE
DRO PAULO STREIT SN, 89270-000, Guaramirim Cedente: FRONTAL PECAS E SERVICOS PARACAMI
NHOESCNPJ: 07.324.328/0001-02Número doTítulo: 1197/03 Espécie: DuplicatadeVendaMen;aotil porIndicação Apresentante: BANCOSANTANDER SADataVencimento: 22/07/2013 Valor. 1.700,00 liquidação após a intimação; R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência; R$ 24,50, Edital: R$ 22,25
Pmtocolo: 46485 Endereço: RUAPEDRO PAULO STREITSN, 89270-000,GuaramirimCedente: FR0NTAL
PECAS E SERVICOS PARACAMlNHOES CNPJ: 07.324.328/0001-02 Número do Título: 1194/03 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER SA DataVencimento:
19/07/2013 Valor: 2.100,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$24,50, Edital: R$ 22,25

Pmtocolo: 46495 Sacado: CELSO MOACIR GOMESME CNPJ: 15.279.692/0001-26 Endereço: ANTONIOUMlAUF jUNlOR 134, 89270-000, Guaramirim Cedente: CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER S A CNPJ:
84.709.955/0001-02 Número do Título: 330134001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indica
ção Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCOMUIIIPW DataVencimento: 23/07/2013 Valor.
229,05 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25
Pmtocolo: 46498 Sacado: CONZKIJ CONFECCOES INDUSIRIA E COMERCIO ITDA ' EPP CNPJ:
01.650.592/0001-50 Endereço:RodoviaGuílhermelensenn« s/n, Centro, 89108-000,MassarandubaCeden
te: INDAlAL REFElçoES ITDAME CNPJ: 09247.376/0001-70 Número do Título: 643 Espécie: Duplicatade Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 19/07/2013 Valor.
1.006,50 liquidação após a intimação;R$12,25, Condução: R$ 37,90, Diligência: R$ 37,60, Edital; R$ 22,25
Pmtocolo: 46452Sacado: D CESARMARM E GRAN ITDA ME CNPJ: 10.791.16110001-02 Endereço: RUAOSCAR BUBUJZ, S/N n' S/N, BANANAL DO SUL, 89270-000, Guaramirim Cedente: AliCANTE COM
lMP EXP ITDACNPJ: 00.870.856/0001-65 Número do Título: 38/4 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação.Apresentante: ITAUUNlBANCO SADataVencimento: 24/07/2013 Valor. 1.419,08 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 26,30, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25
Pmtocolo: 46464 Sacado: EIAINE CRISTINA MAFFEZZOW CPF: 029.515.629-50 Endereço: RUABRAUUNOHULLER N 89,89270-000, GuaramirimCedente:A LMOROElREU CNPJ: 10.245.618/0001-
75 Número do Título: 01108 Espécie; Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: lTAUUNlBANCO SA DataVencimento: 20/07/2013 Valor. 81,68 liquidação após a intimação: R$12,25, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 46444 Sacado: FUNDO MUNICIPAL DE A§SISTENCIA CNPJ; 13.884.310/0001-68 Endereço:RUA 28 DE AGOSTO n' S/N, CENTRO, 89270-000, Guaramirim Cedente: ORBENK DISIRIBUIDORA P
L ITDA CNPJ: 10.332.516/0001-97 Número do Título: 42287#01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: ITAUUNlBANCO SADataVencimento: 18/07/2013 Valor. 23,96 liquidaçãoapôs a intimação; R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

.

Pmtocolo: 46458 Sacado: JOSlANE KEUNEKE CPF: 026.804.109-12 Endereço: ·CAMPINHA CEN
TRAL ne S/N, CAPINHA CEN1RAL, 89108-000, Massaranduba Cedente: JONAS ROBERTO ECCEL CPF:
033.548.289-94 Número do Título: OI Espécie: Nota PromissóriaApresentante: JONAS ROBERTO EC
CELDataVencimento: 23112/2012 Valor.lO.ooo,OO Liquidação após aintimação: R$12,25, Condução: R$50,77, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Pmtocolo: 46453 Sacado: OLMA ALVES - ITDA - ME CNPJ: 15.700.211/0001-04 Endereço: Rua VictorBramorski nv 530, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: RIO BRANCO EQUIP ITDA ME CNPJ:
06.952.176/0001-20 Número do Título: 359/2-4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; ITAU UNlBANCOSADataVencimento: 07/07/2013 Valor. 1.702,50 liquidação após a inti

. mação: R$12,25; Condução: R$ 37,90, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25
Pmtocolo: 46485 Endereço: RuaVictorBramorski n" 530, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: RIO
BRANCO EQUIP ITDAME CNPJ: 06.952.176/0001-20 Número do Título: 310/3-4 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante; ITAUUNlBANCO SA DataVencimento: 15/07/2013 Valor:
219,75 liquidação apôs a intimação: R$12,25, Condução: R$ 37,90, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25
Pmtocolo: 46487 Sacado: OSMIR JOSENlCOCCELUCPF: 593.994.069-20 Endereço: E51RADATIBAGI,
89270-000, Guaramirim Cedente; PPCOMETRANSPORTEStrDAMECNPJ: 10.173.601/0001-50Núme
ro do Título: 1279 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO
SA DataVencimento: 25/07/2013 Valor. 400,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
23,73, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Pmtocolo: 46409 Sacado: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE DO ITAPOCU S/S ITDA CNPJ:
03.819.722/0001-60 Endereço: Rod BR 280, Km 60 n' 15885, Imigrantes, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: CIZESKl INCORPORADORA ADM. E EMPREENDIMENTOS IMOBlllARlOS ITDA CNPJ;
79.251.534/0001-40 Número do Título: 6295/13 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 15/07/2013 Valor. 94.600,77 liquidação após a inti
mação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25
Pmtocolo: 46472 Sacado:VIlFREDOVOIGT CPF: 381.105.479-15 Endereço: Rua Gustavo Streitn' s/n",Rancho Bom, 89275-000, Schroeder Cedente: RAÇOES CATARlNENSE ITDA CNPJ: 08.761.945/0001-38
Número do Título: 2060948U Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXAECONOMlCAFEDERALDataVencimento: 18/07/2013 Valor. 325,51 liquidação apôs a intimação:R$12,25, Condução:R$ 70,06, Diligência:R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Pmtocolo: 46399 Sacado:WGUSINAGEM CNPJ: 09.266.187/0001-44Endereço:RuaAlvinaGorgesXavierne 330, Ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: DIFUSO DISTR. PARAFUSOS EWALD ITDA
CNPJ: 82.887.175/0001-27 Número do Título; 5066-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 12/07/2013 Valor. 4S8,50 liquidação após a

intimação: R$12,25, Condução: R$16,OI, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25
.

Guaramirim, 02 de agosto de 2013.

ANAAUCEMARTINEW PESSOA, TabeliãDesignada ," I

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraquá do Sul/Se, torna público pelo presente edital, que DJD IMÓVEIS
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no eNPJ sob nO 83.540.187/0001-43,
estabelecida na Rua 02-Av. Marechal Deodoro da Fonseca nO 191, sala 9, Alameda 25, centro,
Jaraguá do sul/se; requer com base no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE
DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 636-eecilia Planinscheck Marquardt, 637-Thereza
Watzko Butzke e 638-Gustavo Barroso. bairro Rau, perimetro urbano de Jaraguá do Sul/Se,
abaixo caracterizado, aprovado pelo Municipio de Jaraquá do Sul/Se, conforme Certidão nO
423/2012, expedida em 19/12/2012, assinando como responsável técnico. a engenheira civil
Elisane Maria Bender de Freitas, CREA nO 36875-7, ART nO 4592910-7. O desmembramento
é de caráter residencial, possui a área total de 7.825,35m', sendo constituído de 2 (duas)
parcelas.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias,
contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16-Barão
do Rio Branco, nO 414, centro, Jaraguá do sul/se.

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

ESTRADA
lt�,!�

Municípios que compõem a comarca: Jaraguã do Sul e Garupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITALDEINflMAÇÃODEPRarES1D
Nos ter.mos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
de Nonnas da CGJlSc, para a devida ciência ao responsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pa
gamento no prazo de 3' (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado odireito àsustaçãojudicialde protesto e ou oferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INI1MADOS DOPRarES1D:

Apontamento: 254m/2013 Sacado: AJZ COM DE PRODUTOS
AUM ITDA Endereço: RUAJOSETIlEODORO RIBEIRO, 220 - IIBA
DA FIGU - jARAGUA DO SUL-se - CEP: 89258-000 Cedente: PAVI
WCHE AUMENJOS ITDA Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo:
OOOOOS8141 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 559,32 - Data
para pagamento: 07/08/2013-Valor total a pagarR$637,03 Descrição
dos valores: Valordo título: R$ 559,32 - Juros: R$I,11 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dílígên
cia:R$16,75

Apontamento: 254834/2013 Sacado: ALDUIR DISNER Endere
ço: RU IRINEU FRANZNER 27 LOTE 27 - Iaraguá do Sul-se - CEP:
89253-740 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador. - Espécie:
CBI- N" TItulo: 131043747 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
2.418,35 - Data para pagamento: 07/08/2013- Valor total a pagar
R$3.062,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.418,35 - Ju
ros: R$ 564,28 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 254625/2013 Sacado: BPV - PROMOCOES E EVEN
TOS ITDA Endereço: RUA JOSE TIlEODORO RlBEIRO,3867 - IIBA
DA FIGUElR - JARAGUA DO SUL-Se - CEP: 89258-001 Cedente:
CIZESKl I ADM EMP IMOBlllARlOS Sacador. - Espécie: DMI- N"
TItulo: 6394/13 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 6.500,00 -

Data para pagamento: 07/08/2013- Valor total a pagar R$6.593,93
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.500,00 - Juros: R$ 17,33
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 254949/2013 Sacado: DISIRIBUIDORA MINAS
QUEUO ITDAME Endereço: RUARlNALDO BOGO 390 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89258-071 Cedente: CONEXAO C R COMER
CIO DE CARIDESTELEFONI Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
251440n - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 408,04 - Data para
pagamento: 07/08/2013- Valor total a pagar R$484,53 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 406,04 - Juros: R$I,89 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$16,75

Apontamento: 254908/2013 Sacado: DORSACESSORIOS E INFOR
MATIÇA Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FON
SECA, 108 - 2/ SL 03, C - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89251-700
Cedente: CDC BRASIL DIST DE TENOWGIAS Sacador. - Espécie:
DMI - N' TItulo: 15793/C - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
1.230,83 - Data para pagamento: 07/08/2013- Valor total a pagar
R$1.3l2,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.230,63 - Ju
ros: R$ 10,66 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$lO,79

Apontamento: 254706/2013 Sacado: EUAS PEREIRA Endereço:
RUA JOSE LESCOWICZ 295 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-
360 Cedente: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVES
TIMENTO SA Sacador. - Espécie: CT - N'TItulo: 20017066441
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 12.754,61 - Data para
pagamento: 07/08/2013- Valor total a pagar R$13.752,16 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 12.754,61 - Juros: R$ 905,57
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50: Diligência: R$ 32,13

Apontamento: 254830/2013 Sacado: FABIO FLOHR Endereço:
RUA RlBElRAO AURORA 100 - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89250-000
Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador. - Espécie: CBI - N' TI
tulo: 750112820/490293719 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
3.850,13 - Data para pagamento: 07/08/2013- Valor total a pagar
R$4.559,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.850,13 - lu-

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

EDITAL

JARAGuÁ DOe SUL, 19 de jUlho/�e 2013.
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Rio é aprovado
pelos turistas

Quase todos os turistas
estrangeiros que vieram
para a Jornada Mundial
da Juventude (JMJ), no

Rio de Janeiro, querem
voltar ao país, de acordo
com um levantamento fei
to pelo Instituto Brasileiro
do Turismo (Embratur).
Os dados divulgados on

tem ainda serão detalha
dos, mas já mostram mu

danças nas perspectivas
dos turistas que vêm de
outros países. No total,
500 pessoas foram ouvi
das entre 23 e 28 de julho
e S9% delas disseram que
deixaram o Brasil satis
feitos ou muito satisfeitos
com o que viram.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DESANTACATARINA
Novo endereço; Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADOSUL- SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

ros: R$ 618,58 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$31,12

Apontamento: 254872/2013 Sacado: GSM COMEROO DE PROD
PARA,MOV Endereço: RUAWURENCO 974 - Jaraguá do Sul-se -

CEP: 89253-000 Cedente: BANCO SAFRA S/A Sacador. QUAIIIY
FIX DO BRASIL COM E !MP Espécie: DMI - N' TItulo: 431880905
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 65,63 - Data para pagamen
to: 07/08/2013- Valor total a pagar R$141,70 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 65,63 - Juros: R$ 0,28Emolumentos: R$12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 254418/2013 Sacado: JOSEMARSTUNFF Endereço:
RUAEUSAVOLKMANNMMSS 18- JaraguádoSul-SC- CEP:89260-
642 Cedente: AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTO E INVESTI
MENTOSS/A Sacador. - Eapécie:CT -N'TItulo:20017112077 -Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$16.141,49 - Data para pagamento:
07/08/2013- Valor total a pagar R$17.640,82 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 16.141,49 - Juros: R$ 1.415,07 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$24,41

Apontamento: 254876/2013 Sacado: MAUIAS SPEZIA Endereço:
RUA HERCIl10 BERTOLDI77 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-320.

Cedente: IPC COMUNICACAO ITDA Sacador. - Espécie: DMI-N'
Titulo: 000251 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 424,40 - Data
parapagamento: 07/08/2013-Valortotal apagarR$508,24Descrição
dosvalores: Valor do título: R$ 424,40 - Juros: R$I,27Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$22,72

. Apontamento: 254928/2013 Sacado: MARLON TENFEN Endere
ço: AVMARECHAL DEODORO DA FONSECA, 429 - CENTRO - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Cedente: SPLENDORE INCOR
PORADORA EMArDE CONS Sacador: - Espécie: DMI-N'TItulo:
09/2013 - Motiva: Jalta de pagamentoValor. R$ 91,30 - Data para
pagamento: 07/08/2013- Valor total a pagar R$162,24 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 91,30 - Juros: R$ 0,30 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dili
gência: R$IO,79

Apontamento: 254711/2013 Sacado: ODILSON BUENO DE PAULA
Endereço: RUATERESAWA1VKBU1ZK 74 - JARAGUADO SUL-se
CEP: 89254-334 Cedente: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
lNVESllMENTO SA Sacador. - Espécie: CT - N'TItulo: 20014557155
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 6.536,34 - Data para paga
mento: 07/08/2013- Valor total a pagar R$7.125,35 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 6.536,34 - Juros: R$ 509,83 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$19,33

Apontamento: 254963/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS
P/ PISCINAS ME Endereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-500 Cedente: HSBC BANK
BRASIL S/A - BANCO MUI11PLO Sacador: GET GLOBAL ENER
GY AND TELECOMMUNICATION ITDA Espécie: DMI- N'TItu
lo: G80158/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 5.993,46 -

Data para pagamento: 07/08/2013-Valor total a pagarR$6.090,9l
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.993,46 - Juros: R$
19,97 Emólumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 254874/2013 Sacado: R.DA SILVA EQUlPAMEN
TOS ME Endereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VilA
LENZI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: HSBC
BANI< BRASIL S/A - BANCO MUI11PLO Sacador: GET GWBAL
ENERGY AND TELECOMMUNICATION ITDA Espécie: DMI
- N' Titulo: G801261l - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
9.990,36 - Data para pagamento: 07/0812013-Valor total a pagar
R$10.100,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.990,36
- Juros: R$ 29,97 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 254998/2013 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RO-

DRIGUES Endereço: RUA PEDRO GONZAGA N.345 - VilA
NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-320 Cedente: MUL
TIZlP lMPORIACAO E EXP ITDA Sacador: - Espécie: DMI - N'
Titulo: 18041821A - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 651,80
- Data para pagamento: 07108/2013- Valor total a pagar R$732,35
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 651,80 - Juros: R$14,99
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 254999/2013 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RO
DRIGUES Endereço: RUA PEDRO GONZAGA N.345 - VilA
NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-320 Cedente: MUL
TIZlP lMPORIACAO E EXP ITDA Sacador: - Espécie: DMI- N"
Titulo: 18041821A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 651,80
- Data para pagamento: 07/08/2013- Valor total a pagar R$729,09
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 651,80 - Juros: R$ 11,73
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 255000/2013 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RO
DRIGUES Endereço: RUA PEDRO GONZAGA N.345 - VilA
NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-320 Cedente: MUL
TIZlP lMPORTACAO E EXP ITDA Sacador: - Espécie; DMI - N'
TItulo: 18041821C - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 651,80
- Data para pagamento: 07/08/2013-Valor total a pagar R$725,83
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 651,80 - Juros: R$ 8,47
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 254553/2013 Sacado: SMP COM. REPRESENACOES
ITDA Endereço: RUAMAXDOERING 313 - Jaraguá doSul-SC - CEP:
89255-120 Cedente: LA SURE PRODTERMOEL CONF lIDA Saca
dor. - Espécie: DMI- N'TItulo: 1006682 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 399,77 - Data para pagamento: 07/08/2013- Valor total
a pagar R$471,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 399,77
- Juros: R$I,46 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 254927/2013 Sacado: TUCANO WCADORA DE
MAO DE OBRA Endereço: ESTRADA GARIBALDI, S/N CASA 53 -

JARAGUA 84 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Cedente: RETI
FICADEMaroRES RECABOR ITDAME Sacador: - Espécie: DMI
- N'1itulo: 01848 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 4.995,00
- Data para pagamento: 07/08/2013- Valor total a pagar R$5.l03,63
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.995,00 - Juros: R$16,65
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 32,13

Apontamento: 254676/2013 Sacado:VALDENIR JOSE BORGES En
dereço: RUA CONRADO ERDMANN LOTE 67 - JARAGUÁ DO SUL
SC - CEP: 89255-110 Cedente: POSTO PEROLA DOVALE ITDA Sa
cador. - Espécie:DMI- N'TItulo: 19031-Motivo: faltadepagamento
Valor. R$ 553,87 - Data para pagamento: 0710812013- Valor total a
pagar R$626,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 553,87 -

Juros: R$ 2,40 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 254705/2013 Sacado: VALOCH TRANSPORTES
RODOVlARIOS DE CARGA Endereço: RUA RICARDO RASS
NER 60 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-720 Cedente: SICOOB
BLUCREDI SC COOP CRED LIVRE ADMlS Sacador: AUTO
ELETRICA CIDO LTDA Espécie: DMI - N' Titulo: 0008396 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 183,00 - Data para pa
gamento: 07/08/2013- Valor total a pagar R$260,08 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 183,00 - Juros: R$ 0,48 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$16,75

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povo': na data de 02/08/2013. Jaraguá do Sul
(SC); 02 de agosto de 2013.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 21

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Qualificações Necessárias:
- Ambos os sexos com experiência comercial;
- Segundo grau completo ou superior;
- Boa negociação e busca de resultado;
- Perfil voltado à pulverização de Mercado;
A empresa oferece:
- Comissões e ajuda de custos;
- Treinamentos constantes.

Enviar seu currículo para: rh@copapel.com.br

Dólar
A cotação da moeda norte-americana em

relação ao real continua surpreendendo, ape
sar do esforço do governo para conter a alta. A
cotação alcançada no último dia de julho é a

maior desde 31 de março de 2009.

PIBEUA
Uma das incertezas do mercado é em relação,

à manutenção dos incentivos do FED (Banco
Central dos EUA), considerando-se que no se

gundo trimestre o PIB dos EUA cresceu 1,�Aí.

Emprego
De acordo com pesquisa da Seade (Funda

ção Sistema Éstadual de Análise de Dados) e
Dieese (Departamento Intersindical de Estatís-

"

tica e Estudos Socioeconômicos), realizada nas
sete principais regiões metropolitanas do país,
a taxa de desemprego emmaio estava em 11,2%
e passoupara 10,9% emjunho. Embora a atívi
dade econômica do país esteja crescendomuito
pouco, o nível de emprego - pele menos nestas
regiões - se mantém bem elevado.

Economia americana
Com o aquecimento da economia nos EUA,

está aberta a temporada de caça aos profissio
nais estratégicos, especialmente os pesquisado
res. Uma multinacional norte-americana - com

grandes operações no Brasil - quer que essa'

mão de obra assine um aditivo aos seus contra
tos que os proíbe de aceitaroferta de emprego de
uma lista de empresas domesmo setor.

• ESTOFADOS JARDIM
Uma das mais significativas indústrias de
móveis da região, completa hoje 34 anos de
atividades com forte presença no mercado.

• GRADUAL
Comemora hoje 20 anos de atuação em

beneficiamentos têxteis que é um elo

importante da cadeia de produção de
, vestuário na região.

Lourival Karsten

MERC
Unimed Jaraguá
P�lo nono ano consecutivo, a Uni

med Jaraguá do Sul foi reconhe
cida nacionalmente por sua atuação
junto à comunidade local. A' coope
rativa acaba de receber mais um Selo

de Responsabilidade Social. Ele é ofe
recido pela Unimed do Brasil, desde
2003, às instituições que promovem
ações em prol de uma sociedade mais
justa, ética e sustentável.

Pesca artesanal'
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca se tornou a porta-voz

dos pescadores artesanais. As instruções normativas interministeriais
10/2011 e 12/2012 tornaram a atividade desses pescadores equivalente aos

pescadores industriais Muitas leis e normas só servem para tumultuar.

Frango para oMéxico
As autoridades do México aceitaram as garantias sanitárias do Brasil o que ha

bilita a exportação de carne e ovos férteis de galinha para aquele mercado. O início
das exportações agora depende apenas da burocracia doMinistério da Agricultura
na emissão dos devidos certificados. As expectativas são das mais positivas. Os fri
goríficos nacionais estimam que seja possível aumentar em 4% do volume de fran
go exportado com a conquista deste novo cliente para o produto nacional.

Bovespa
O mês de julho terminou com pelo menos uma boa notícia. O índice Bovespa

registrou um ganho de 1,64% e se tornou o primeiro mês do ano que fechou com
crescimento. Uma das operações na ordem do dia nos últimos meses tem sido o

empréstimo de ações. Trata-se de uma operação bastante especulativa que permite
ganhar dinheiro apostando na queda das cotações futuras das ações.

Negócios da moda
De 24 a 27de setembro acontece no Rio de Janeiro o Congresso Interna

cional de Negócios daModa (CINM), promovido pela Federação das Indús-
-

trias do Rio de Janeiro. O objetivo é reunirquempensa e quem faz omercado
damoda, com presença de pesquisadores estrangeiros e empresários.

SEXTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC r8,5% 10.JUlHO.2013
TR 0,00% l.AGOSTO.2013
CUS 1.295,30 AGOSTO.2013
BOVESPA +1,88% 1.AGOSTO.2013
NASDAQ +1,36% 1.AGOSTO.2013
AÇÕES PETR4 16,94 +3,99%

VALES 28,55' +1,42%
SVMF3 12,48 +1,46%

POUPANÇA 0,5000 26.JUlHO.2013

COMMODITIES
PETRÓlEO· BRENT +1,88% US$ 111,000
OURO -0,06% US$1310,660

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,3004 2,3019 +0,85%
DÓLAR TUR. 2,2200 2,3600 ·1,67%
EURO 3,0429 3,0460 +0,55%
LIBRA 3,4822 3,4867 +0,7%

Produtos
importados

Desde ontem deveria estar em

vigor a Ficha deConteúdo de Impor
tação (FCI) para todos os produtos
com conteúdo demateriais importa
dos, mas o convênio ICMS 88 pror
rogou a exigência para o dia 10 de
outubro deste ano. Diversas ques
tões estão provocando a postergação
da entrada em vigor desta legislação
desde de janeiro deste ano.

,

SeGAS
A distribuidora de gás natural

comemora a ligação de seu primeiro
cliente - Dystar deApiúna - na nova

rede do Projeto Serra Catarinense .

Ele é considerado omaior projeto de
irifraestrutura de distribuição de gás
natural em obras no país. Essa rede
terá 230 quilômetros e atendem 16

municípios catarinenses.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mercado

Cadastro positivo
facilita empréstimo

o cadastro positivo, banco de
dados de bons pagadores, vai contri
buir para a queda da inadimplência
e para previnir o superendividamen
to, no médio prazo. A avaliação é da

Federação Brasileira de Bancos (Fe
braban).

A partir de ontem, as instituições
financeiras, com a autorização dos
clientes, começam a repassar as in

formações para os bancos de dados.
Para a Febraban, com o cadastro

positivo, haverá melhores condições
de concessão de crédito, com prazos
mais longos e mais agilidade na li

beração do financiamento. Uma vez

que permitirá avaliar não só o histó
rico de crédito como também os va

lores tomados pelo cliente.
Segundo a Febraban, o cadastro

positivo "tende a diminuir a cha
mada assimetria de informações",
ou seja, o tomador sabe mais sobre
sua capacidade de pagamento do que
quem empresta. A adesão ao novo

cadastro é voluntária. Os clientes
que não aderirem continuarão com o

mesmo relacionamento com o siste
ma financeiro.

'Apoio internacional
Brasil investiu R$ 1,6
bilhão em cooperações

Em 2010, o Brasil gastou R$1,6 bilhão
- US$ 923 milhões - em cooperações des
tinadas ao desenvolvimento internacional.
O valor é 91,2% maior do que o registrado
no ano anterior. Do total, R$96S milhões,
equivalente a 66,3% do total, correspon
dem a gastos com cooperações multilate
rais e R$ 491 milhões (33,7%) com coope
rações bilaterais.

Entre as despesas públicas estão desem
bolsos feitos por meio de tratados, conven
ções, acordos, protocolos, atos institucio
nais ou compromissos internacionais. Os

gastos correspondem à disponibilização de

pessoal, infraestrutura e recursos financei
ros mediante a capacitação de indivíduos
e o fortalecimento de organizações e ins

tituições no exterior, além da organização
ou participação do país em missões, como a

manutenção da paz.

HC
CARROCERIAS 'FRISOR

HC Hornburg comemora
40 anos de atividades'

A HC Hamburg Suple
mentos Rodoviários surgiu
em 1973, fruto do trabalho

conjunto da família Hom

burg, do pioneirismo e da for

ça de vontade do casal Heinz
e Wally e da curiosidade do
filho primogênito do casal,
Adelino. Heinz começou a fa
bricar carrocerias de madeira

para caminhonetes ainda na

década de 1950 e foi pionei
ro no negócio em Jaraguá do

Sul, Quando o filho, Adelino,
passou a ajudá-lo nos negó
cios, na década de 1970, surgi
ram as primeiras carrocerias

frigorificadas, que desde 2005
são o grande negócio da HC.

Atualmente a HC oferece
seis variações de carrocerias

frigorificas para o cliente, que
pode personalizar o produto
de acordo com as necessi
dades da carga a ser trans
portada. Estão disponíveis

as carrocerias sorveteira,
lisa, paleteira, gancheira,
gancheira paleteira e semi

reboque. E, ainda há uma

nõvidade no transporte de
resfriados e congelados. A

Carroceria Versatile, lança
mento da HC e já considerada
no mercado nacional a carro
ceria mais leve do mercado.
Com dimensões reduzidas,
ela é ideal para o transporte
dentro das grandes cidades.

Nestes 40 anos, vocês aperfeiçoaram a fórmula para parcerias fortes e duradouras.
Uma q 'mica est' vel e, d sucesso, baseada em honestidade e transparência.
, ,

'

E por isso que temos orgulho de dizer que .as soluções da Flexível estão presentes
nas Carrocerias Frigorífic�s HC. Hornburg.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Réu é condenado a

14 anos por homicídio
;1E .3

Família da vítima

acompanhou
julgamento e

se diz aliviada
com a sentença
Débora RemoJ

Jean Carla da Rocha, de
21 anos, foi condenado

a 14 anos e cinco meses de
detenção pelo assassina
to de Silvino Viergutz, em
maio de 2010. O réu está

preso há três anos no Presí
dio Regional e pretende re
correr da decisão, tomada
no final da tarde de ontem,
pelo Tribunal do Júri de Ja-

raguá do Sul.
As duas famílias, da

vítima e do réu, acompa
nharam o julgamento em

silêncio e ouviram quando
a sentença foi lida pelo juiz
Gustavo Bristot de Mello,
por volta das 17h30. Ape
sar de satisfeita com a con

denação, a filha de Silvino,
Josi Daiane, questionou:
"desses 14 anos, quantos
ele vai cumprir?". Ela teme
que daqui a dois ou três
anos ele seje solto. "O re

sultado nos conforta, mas
nada vai trazer meu pai de
volta", comentou o filho da
vítima, Claudio Luis Vier

gutz. "Pelo menos que sir
va de exemplo para tantos

criminosos que assaltam
comércios, como vemos

quase todos os dias", desa
bafou.

Os pais de Rocha tam
bém estiveram no Fórum e

falaram com o filho e com

os advogados de defesa.
Eles não quiseram dar de
clarações à imprensa. Um
dos advogados de defesa,
Márcio Cassimiro de Men
donça, disse que pretende
recorrer da decisão. "Tive
mos uma dificuldade, que
foi assumir o júri na última
horá e tive apenas 40 dias

para ouvir Rocha e estu

dar o processo. Não posso
afirmar com certeza, mas

talvez isso tenha influen-

ciado o resultado", afirmou
o defensor. O advogado an
terior, que acompanhou o

processo, desistiu de fazer
a defesa em sessão do júri.

Entenda o caso:

Viergutz foi morto com

dois disparos de um revól
ver calibre 22, por volta das
13h do dia 12 de maio de
2010, dentro da sua mer

cearia. As investigações'
apontaram que dois ho
mens chegaram de moto,
um deles entrou no estabe
lecimento e fez os disparos.
Um adolescente de 17 anos,
dirigia a moto e afirmou
que foi Rocha quem atirou.

LÚCIOSASSI

Jean Cario da Rocha (camisa listrada) negou a participação no crime, mas não convenceu os jurados

Acusado nega a participação no crime
Duas testemunhas e o

réu deram depoimentos
durante a sessão do Tribu
nal do Júri. Jean Carla da
Rocha repetiu as declara
ções que já havia feito duas
semanas após o crime, na
delegacia, e ao. longo do

processo, negando ter esta
do no local, no dia em que
Silvino Viergutz foi morto.
A sua defesa foi baseada na
desqualificação das teste
munhas e na falta de provas
sobre a participação dele. A
arma nunca foi encontrada.

Os jurados, dois ho- crime. Rocha foi condena
mens e cinco mulheres, do a 13 anos e quatromeses
acataram integralmente a por homicídio qualificado
tese da acusação feita pelo (sem chance de defesa a ví
Ministério Público. Depois tima) e a um ano e um mês
de uma pequena redução por corrupção de menores,
na pena porque o réu tinha totalizando 14 anos e cinco
apenas 18 anos na data do . meses de.detenção,

mato. Os outros dois ocu

pantes foram encaminhados
a Delegacia para explicar a
fuga e porque no carro havia
duas chaves "mixas" - mui
to utilizadas para arrom

bar veículos - escondida no
forro do teto. Também foi

apreendida uma pequena
quantidade de maconha. O
condutor do veículo, de 27
anos, não era habilitado e foi
autuado por dirigir drogado.

Perseguição
PM prende suspeitos em fuga

Uma perseguição da Po
lícia Militar terminou com

dois detidos e urn fugitivo,
namadrugada de ontem, na
TIha da Figueira, em Jaraguá
do Sul. Os suspeitos estavam
em urn Golf, com placas de
Joinville, e tentaram fugir de
urna abordagem naRua Ezí
dia Carlos Peixer. Durante
a fuga, urn dos passageiros
saltou do veículo em movi
mento e se embrenhou no

Carro bate em ônibus
Mulher ferida em acidente

Umamulher de 28 anos
teria se ferido quando o

veículo onde estava bateu
na traseira de um ônibus
e depois se chocou contra
o poste do semáforo, por
volta das 23h30 de quarta
feira, na Avenida Walde
mar Grubba, naVila Lalau,
em Jaraguá do Sul. Ela era

passageira de uma Pajero e

disse aos policiais militares
que o motorista acelerou
propositalmente para ba-

ter, pois havia consumido
cocaína. O condutor, de 29
anos, foi encaminhado a

Delegacia de Polícia depois
de ser autuado por con

duzir veículo sob efeito de

droga e por porte de entor

pecente. No veículo foram
encontradas duas pedras
de crack e uma bucha de
cocaína. O carro foi guin
chado, omotorista autuado
e teve a Carteira de Habili
tação apreendida.

Flagrantes
.

Homens são presos por furtos
Dois homens foram

encaminhados ao Presídio
Regional na tarde de ontem
acusados de praticar furtos
em estabelecimentos co

merciais. No primeiro caso,
urn homem de 45 anos

foi preso quando tentava
sair de urn supermercado
levando uma garrafa de

whisky, na manhã de on

tem, no Centro de Jaraguá

do Sul. Ele foi contido pelos
seguranças, que acionaram
a PM por volta das uh, Os

vigias contaram que o ho
mem já havia roubado be
bida no dia anterior, mas
escapou antes de ser pego.
Outro suspeito, de 30 anos,
foi capturado depois de
furtar três óculos de sol de
urna loja do Bairro Ilha da
Figueira.

.

JaraguáEsquerdo
Lanchonete é assaltada

�.'Uma lanchonete foi, chamou a PolíciaMilitar e
invadida por três homens
armados na noite de quar
ta-feira, no Bairro Jara

guá Esquerdo. O proprie
tário do local, de 5:4 anos,

disse ter sido assaltado. O
trio teria levado o dinhei
ro do caixa, celular e uma
faca. Eles conseguiram fu
gir em um carro.

WEGS.A.
COMPANHIAABERTA

CNPJ 84.429,695/0001-11
ERRATA

AVISO AOS ACIONISTAS
- DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS

Informamos aos nossos acionistas e ao mercado em geral que, por equivoco, no AVISO
AOS ACIONISTAS divulgado em 30 de julho último, e publicado nos jornais Valor Econômi
co O Correio do Povo e Diário Oficial do Estado do Santa Catarina em 31 de julho último,constou erroneamente o valor por ação dos dividendos intermediários deliberados em RCA.
O valor por ação correto é R$ 0,185001236. O valor total declarado, de R$ 114.778.284,00,
assim como outras informações constantes do referidoAVIS·OAOSACIONISTAS não foram
alterados. Informações adicionais podem ser obtidas no Banco Bradesco SA, Departamen
to de Ações e Custódia, Cidade de Deus, Osasco (SP), telefone (11) 3684-9495, ou direta
mente na sede da WEG S.A., Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n." 3.300, CEP 89.256-
900, Jaraguá do Sul (SC), telefone (47) 3276-<>973. Jaraguá do Sul, 01 de agosto de 2013
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BREA�" rea xers pega
o Juventude na
Serra Gaúcha
INVICTOS Equipe de Jaraguá do Sul tenta manter a boa fase no Brasileiro

lucas Pavin

Buscando a terceira vitória
consecutiva no Torneio

Touchdown, um Campeonato
Brasileiro de Futebol America

no, o Jaraguá Breakers (Avellj
Madalena) encara o Juventude
Gladiators amanhã, às 14h, no
Estádio Alfredo Jaconi, em Ca
xias do Sul (RS).

Com duas vitórias em dois

jogos, a equipe jaraguaense es

pera manter a boa fase e para
isso, o 'head coach' Dennis
Prants terá duas novidades no

grupo. O wide reciever Paollo

Couto, mais conhecido. como

Grillo, ex-Cuiabá Arsenal e o

kicker Gabriel Beltran Ferra

reto, ex-Titans, de Washington
(EUA), que foram recém-con
tratados, estão à disposição do
treinador para o confronto na.

serra gaúcha.
O quarterback norte-ame

ricano Julian Banks falou o

que espera desta partida fora
de casa. "Minha expectativa é

ganhar esse jogo, mas atuando
com muita atenção, pois todas
as equipes querem nos veneer.

Deverá ser um jogo divertido

para nos preparar para o Corin
thians Steamrollers, no dia 25,

. que é o verdadeiro teste para os

Breakers", disse.
Já o presidente e atleta

Everton Gnewuch, destacou
a qualidade do adversário e o

principal objetivo para a par
tida. "É um time ousado como

pudemos acompanhar no jogo
contra o time de Brasília. En
tão vamos tomar cuidado, afi
nal temos poucos dados dessa

equipe. Manter a liderança na

Conferência é a nossa priorida-

de", finalizou.
O Torneio Touchdown é

uma competição nacional in

dependente, que reúne vinte

equipes de todo o Brasil, di
vididas em quatro grupos (ou

.

Conferências). Os adversários
do Jaraguá Breakers na "Con
ferência Bill Walsh" serão Lusa

Rhynos (49xO), Timbó Rex

(19xO), Juventude Gladiators e

Porto Alegre Bulls. Além deles,
os 'Quebradores' enfrentarão
três times de grupos diferen
tes: Corinthians. Steamrollers, .

Tubarões do Cerrado e Ipatin
ga Tigres.

Confronto contra o Juventude'
Gladiators será neste sábado,
dia 3, no Estádio Alfredo

Jaconi, em Caxias (RS).

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

. Olympya confirmou que jogaria aqui, mas FCF marcou seusjoqos para Blumenau

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

SOlUÇÕES 'Head Coach' Dennis Prants terá duas novas peças
para compor a equipe contra o Juventude Gladiators, fora de casa

Catarinense Feminino

Federação Catarinense confirma
,os jogos do Olympya em Blumenau

Apesar de ter anunciado
que jogaria em Jaraguá do Sul,
mesmo após a parceria com a

FURE, de Blumenau, o Olym
pya teve seus confrontos como

mandante no Campeonato Ca-
.

tarinense de Futebol Feminino
confirmados para a cidade do
Vale do Itajaí, conforme tabela
divulgada pela Federação Ca
tarinense.

O Olympya estreia justa
mente "em casa" contra a gran
de favorita ao título, o Kinder
mann. Além destas equipes, a

edição de 2013 do Estadual terá
os times do Beira-Rio, de Ita

poá, e Vasto VerdejMetropo-

litano, de Blumenau .. O início
da competição será no dia 10
de setembro e será disputado
em três fases: turno, returno e

finais. As quatro equipes se en

frentarão no sistema de pontos
corridos, em turno e returno. As
duas primeiras colocadas esta

rão classificadas para. a terceira
fase, a decisão. A equipe que
somar mais pontos nas duas

primeiras fases terá a vantagem
de decidir o título. jogando em

casa. A final será realizada no

dia 20 de outubro. Vale lem
brar, que o 'Time de Meninas'
foi o primeiro campeão estadu
al feminino, em 2007.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP22
ESPORTEwww.ocponline.com.br SEXTA-FEIRA,2 DE AGOSTO DE 2013

Banana retorna como
auxiliar técnico na
AFINADOS Profissional conhece o técnico Sérgio Lacerda t'!á 30 anos e

tem histórico vencedor. Os dois trabalharam no futsal jaraguaense em 2012

A AD Jaraguá (CSMjPré-Fa
.1"1bricarjMannesjFME) ga
nhou um "novo-velho" reforço
em sua comissão técnica. João
Carlos Barbosa, o Banana, será
o auxiliar técnico de Sergio La
cerda para a sequência da tem

porada. VIsando os importantes
compromissos que a equipe
jaraguaense tem pela frente na

LigaFutsal e noCampeonato Ca
tarinense, Banana já foi integra
do ao elenco nesta semana para
iniciar os seus trabalhos. No ano

passado os dois ocuparam fun

ções invertidas na equipe.
Aos 48 anos, o auxilliar fa-

lou sobre seu retorno ao futsal
da cidade. "Meu objetivo é aju
dar a ADJ a alcançar os objeti
vos traçados para temporada,
para satisfazer aos torcedores
e investidores. Quero contri
buir com o Lacerda nesta reta

decisiva, para buscar a classifi
cação à próxima fase da Liga",
destacou. Aprimeira passagem
de Banana pelo clube foi em
maio de 2012, quando assumiu
a equipe na primeira etapa da

Liga Futsal, levando o' clube à

<

fase de grup�s. Depois deixou o

município para voltar a coman
dar o Kairat, do Cazaquistão.

Como treinador, Banana

já comandou as equipes do
América, Criciúma, UCS de
Caxias do Sul, UPF de Pas
so Fundo, Foz do Iguaçu, e

em outras equipes interna
cionais: Gestesa (Espanha),
Talavera (Espanha), Kairat

(Cazaquistão) e Sibiriak (Rús
sia). Entre os títulos conquis
tados, ele foi campeão da Liga
do Cazaquistão por cinco vezes,
campeão Liga Espanhola pelo
Gestesa (Série Prata), além do
título Brasileiro de Seleções.

O treinador Lacerda apro
vou a chegada do auxiliar téc-

nico ao grupo. "Será bom para
todos da equipe. Tenho muita
afinidade com o Banana, pois
nos conhecemos há mais de
30 anos. O importante é que
temos a mesma linha de tra

balho, de buscar o melhor para
levar o futsal de Jaraguá do Sul
para as melhores conquistas na
Liga e no Catarinense".

"
Quero contribuir com

. o Lacerda nesta reta

decisiva, para buscar

a classificação à

próxima fase da Liga.
Banana, auxiliar técnico

SUCESSO Trabalhando em conjunto, Lacerda (E) e Banana (D) colocaram a ADJ como uma das quatro melhores da última Liga

Copa Interbairros

Equipes estão confirmadas
Visando incrementar o enfrentam em eliminatórias uma equipe vença o oponente 14 de agosto, às 19h, na Arena

futebol amador e promover simples, com jogos de ida e vol- por quatro gols ou mais de di- Jaraguá. Cada equipe pôde
a integração entre os bairros, ta em todas as fases, exceto na ferença no jogo de ida, estará inscrever até 2S atletas .nas
a quinta edição da Copa Inter- final e na decisão do terceiro automaticamente classificada à cidos a partir de 1996, sendo
bairros de Futebol foi confir- lugar, que se dará em jogo ÚIlÍ- fase seguinte. O congresso téc- obrigatório que eles residam
mada com 22 equipes. Eles se co. Nas fases preliminares, caso nico está agen'd�do para o dia J nôbh'irró'CItie irão defender.

SCJaraguá
Ingressos na hora

O Sport Club Jaraguá comuni
cou, através de seu site oficial, que
não realizará a venda antecipa
da de ingressos para a estreia da

equipe no Campeonato Catarinen
se da Divisão de Acesso. Assim, o
torcedor que quiser acompanhar
de pertoa partida contra o Nave

gantes, no domingo, às 1Sh30, no
João Marcatto, deverá comprar
seu ingresso na bilheteria do Es
tádio. O custo será de R$ 10, para
todos os setores.

Na Capital
Estádio comum

Sonhando com Arena única em

Florianópolis, Avaí e Figueira pro
metem ouvir torcedores antes de
baterem o martelo de construírem
uma obra em conjunto. O trunfo
dos clubes para convencer os torce
dores será o conforto e em projeto já
existente em Milão, _na Itália, onde
Intemacionale e Milan compar
tilham o mesmo estádio há anos,
sem maiores.problemas. Ainda sem
local definido e apenas na base da
conversa, os planos foram revelados
ontem, em coletiva de imprensa.

Julgamento
Galácticos fora

Por 3 votos a o, o Tribunal de

Justiça Desportivo de Jaraguá do Sul
não aceitou o recurso do Galácticos

Esporte Clube, que tentou remarcar o
confronto contra a Tecnopan. O jogo
terminou empatado em 1 a 1 e culmi
nou na sua eliminação do Campeo
natoVarzeano. A alegação era de falta
de condições no gramado do Estádio
Guilherme Tribess, prejudicado pela
chuva contínua que caiu em Jaraguá
do Sul, no dia 20 de julho.

Varzeano

Rodada sábado
Com adecisão no Tribunal en

volvendo as equipes Tecnopanj
ABFjBelmec e Galácticos Esporte

-

Clube, o Campeonato Varzeano de
Jaraguá do Sul terá sequência na

tarde de sábado, dia 3, com dois

jogos. Inicialmente a Tecnopan en
cara o ZEC, 13h30, pela Chave N.
Na sequência, a Vila Lalau pega o

Atlético, pela Chave M, às 'l..Sh30.
As partidas serão realizadas no

campo daArsepum. O campeonato
alcançou a marca de 287 gols ano
tados em 90 jogos.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DERROTAS Clube do Morumbi saiu da Audi Cup sem vencer ou marcar gols

Tricolor chega
•

a catorze Jogos
• .,I' •

sem vrtónas
CRISE Derrota para o Milan, por 1 a 0, amplia a maior sequência
de resultados negativos da vitoriosa história do São Paulo

Em crise no Campe
onato Brasileiro, na

zona de rebaixamento, o

início da excursão do São
Paulo pelo mundo não
teve o efeito esperado. De
pois de perder por 2 a o

para o Bayern deMunique
na quarta-feira, o time

brasileiro, com uma es

calação mista, caiu diante
do Milan nesta quinta por
1 a o, na Allianz Arena, na
disputa de terceiro lugar
da Copa Audi. O único gol
do jogo foi marcado aos

sete minutos do segundo

tempo. Kinsley Boateng
entrou na área são-pau
lina e chutou. O goleiro
Dênis, que substituía Ro

gério Ceni, deixou a bola

passar por debaixo das
suas pernas.

Dessa forma, o São
Paulo se afunda ainda
mais na crise. O time trico
lor não vence há 14 jogos,
ampliando sua pior marca
na história, e se despede
do torneio amistoso na

quarta e última colocação
sem ter marcado nenhum

gol sequer. Além disto,

o técnico Paulo Autuori

(com seis derrotas e um

empate) tem o pior início
de trabalho de um treina
dor tricolor na história.

Agora, o São Paulo via
ja para Portugal, onde en

frentará o Benfica na Copa
Eusébio, outro torneio
amistoso que serve como

pré-temporada dos clubes

europeus. Após este com

promisso, o time tricolor
encerra sua turnê interna
cional no Japão, onde jo
gará a Copa Suruga contra
o Kashima Antlers.

AudiCup
De virada, Bayem fica com o título

De virada, Bayern
de Munique derrotou
o Manchester City e fa
turou o título da Audi

Cup, também conhecida

por Torneio de Muni

que. Com gols de Müller

Natação
Bronze para brasileiro

Thiago Pereira tinha
tudo para ficar com a prata
nos 200m medley noMun
dial de esportes aquáticos
de Barcelona, mas acabou
levando o bronze. Ontem,
ele liderou até a metade

da prova, mas foi ultrapas
sado no final pelo norte

americano Ryan Lochte e

acabou batendo a mão um
centésimo depois do japo
nês Kosuke Hagino, que
terminou em segundo.

RealMadrid
Segundo o jornal "As",

o Real Madrid finalmente
convenceu o Tottenham a

vender o meia-atacante Ga
reth Bale e pagará 120 mi
lhões de euros (mais de R$
361 milhões pelo câmbio

atual), fazendo do galês o jo
gador mais caro da história
do futebolmundial.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO • TURNO

CoI. TIme P J V E D GP GC SC A%

2° Bahia +2 19 11 5 4 2 13 10 3 58

3° Cruzeiro-2 18 10 5 3 2 22 9 1360
4° Intemacional +2 18 10 5 3 2>1815 3 60
5° Botafogo -4 17 9 5 2 2 13 8 5 63
6° Vitória -1 15 9 4 3 2 14 9 5 56

7"Grêmio-2 15 10 4 3 3 11 10 1 50

8° Corinthians +3 14 103 5 2 8 5 3 47

gOVasco +1 13 9 4 1 4 14 17 -3 48

10° Atlético-PR +6 !13: 10 3,4 3 18 18 O 43

11° Fluminense +6 12 10 4 O 6 13 15 -2 40

12° Santos -6 12 9 3 3 3 12 10 2 44

13° Goiás-5 12 9 3 3 3 8 12 -4 44

14° Criciúma 11 10 3 2·,.--5 13 18 -5 37

15° Ponte Preta -3 10 9 3 1 5 12 15 -3 37

16° Atlético-MG -3 10 9 3 1 5 9 13 -4 37

'O"T"íf
São Paulo 11 2 3 4- -3 27

9° Portuguesa 10 1 5 ae -5 27

Palmeiras
o torcedor do Palmei

ras já pode se preparar para
ver seu time no novo está
dio a partir de abril de 2014,

quando a equipe alviverde
comemora seu centenário.

Segundo o presidente do

clube, Paulo Nobre, esta é a
data estimada da entrega do
Allianz Parque, quevemsen

do construído desde 2010.

20' Náutico 7 9 2 1 6 7 16 ·9 26

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

1O"RODADA Corinthians 2xO Grêmio
Bahia 3xO Flamengo
:1/8 .

Botafogo xVltória*
Goiás x V8sc0*
*encerrados após o fechamento
"'_

tidar do campeonato 3:1/7
ClassIfIcados para a Ubertadores Fluminense 1xO Cruzeiro

r�Para a Sérfe 8"'"1 AtlétiroMG 1J<2At1étirof'R
Portuguesa 1xl Criciúma
Coritiba 5x3 Ponte Preta

Lanterna do campeonato

e Mandzukic no segundo tínez marcou o gol dos

tempo, bávaros se re- ingleses. Comandado por
cuperam, passam pelos Pep Guardiola, ex-Barce
Citizens e conquistam a lona, o Bayern dominou

competição amistosa dis- as ações no primeiro tem
putada também por São po, chegando a ter 72% de
Paulo e Milan; ��'ft11a�; I ; J??sse de bola. [. ii . ,; If I, [I .. i .
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consorciobradesco:com�.Central de Atendimento Bradesco consórciôs:4õ04�6 »>
para capitais e regiões metropolitanas' 080072'2 4436--�_"'---
para as demais localidades· SAC Bradesco Consórcios
0800 7211166 • SAC Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099 • Ouvidoria 0800 727 9933

Conheça os planos na medida certa para você tirar
os seus projetos do papel. Ligue 0800 887 1580
ou acesse conscrclobradesco.corn.br e faça uma

simulação. Se preferir. fale com o Gerente Bradesco.

t:.witterlt @Bradesco
i' c... I facebook.com/Bradesco
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