
Metade do preço
Feira da Malha inicia nesta sexta-feira no Portal. Descontos são de até 50%.

oderno e sustentável
Porcelanato Extra Fino garante reforma mais ágil e sem barulho, além de ser mais ecológico.

Construir&Reformar ágina 16

Reunião define o futuro
.

.

da Fe dosAtiradores
Enquanto a Prefeitura diz que o evento está garantido e que falta apenasdefinir os detalhes da programação, presidente daAssociação dos Clubes e Sociedades

de Tiro do Vale do Itapocu, Celso Hille avisa que alguns sócios jámanifestaram desinterésse
pela festa. Hille também diz que há pouco tempo para o planejamento e que isso

pode comprometer a realização da Schützenfest. Além disso, o desgaste criado pelas denúnciasde irregularidades na última edição da festa ameaçam a parceria entre a Prefeitura e a

associação. Uma reunião acontece hoje para definir sobre a realização do evento.
Página 11

.-'

Autor de "Meu pequeno gremista" e "Pra ser

sincero", Humberto Gessinger lotou o auditório
montado na Praça Ângelo Piazera, na noite de ontem.

Morte foi planejàda
segundo a polícia
Assassinato do adolescente Alan
Andrei Rubol, de 17 anos, teria
contado com a participação de
um rapaz de 18 anos. Inquérito foi
concluído ontem. Página 23
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Veja Quem são
as concorrentes

ao título.

BEATRIZ
SASSE

Página 12

Ponte do Roo longe
de virar realidade
Moradores da rua Anna Muller e
Prefeitura não çhegam a acordo.
Enquanto isso, obra continua
parada. Página 11

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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História do Esporte
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ERNEST BENDHAGK

De Hamburgo para Jaraguá do Sul
--m 1927, Johannes Anton August Bendhack, a esposa Tereza

Schwartz Bendhack e o filho de quatro anos Ernest Bendhack

imigraram para o Brasil, vindos de Hamburgo na Alemanha .

...... Eles fixaram residência em Iaraguá do Sul, na Estrada Itapocu
que depois passou a ser chamada de rua Engenheiro Bruestlein - no

início da Segunda Guerra.Mundial mudou outra vez, foi denominada
de ruaAbdon Batista, hoje Jorge Czerniewicz.

Artífice do Ferro
Johannes, homem culto e de

sabedoria ímpar, trouxe da velha

Europa a habilidade de forjar o

ferro: inventar, modelar e fabri
car artefatos de ferro. Estabele
ceu-se com ferraria e fábrica de

esquadrias. Fabricava qualquer
tipo de porta, janela, grades para
varandas, cercas etc., além de es

tar apto a fabricar e executar re

paros em troles, carroças e carre

tões. Esta habilidade, mais tarde, _

foi assimilada pelo filho Ernest.

'Um Pedacinho
da Alemanha'

Assim, Ernest definiu o Sport
Club Germânia, fundado em 1931
e que se localizava contíguo à re
sidência de sua família. O bate

. papo; o carteado de skat, o cânti-
co alegre 'Trink, trink, brüderlein
trink', e a cerveja importada os re

metiam à pátria distante. O clube
tinha 'status especial', abrigava as

pessoas notáveis da sociedade ja
raguaense. Era um pedacinho da
Alemanhaem nossa Jaraguá.

Diretoria do
E.C. Germânia na
décadade30

FOTOS DIVULGAÇÃO

Foto em frente ao Pavilhão Central da sede do Germânia - Ernest 8endhack .

é o quinto atleta da direita p/esquerda na 3a fila

Einigkeist Unsere Starke (A União Faz a Força)
Era o lema do clube escrito em língua alemã na

torre central do pavilhão da sede. O esporte era co

mandado pelo professor AdolfHermann Schultze,
cujo código de conduta era baseado em três pon- .

tos: disciplina, ética e coragem. As modalidades

praticadas eram: ginástica olímpica, handebol,
punhobol, voleibol e atletismo. Estas modalidades
eram desenvolvidas no estádio do clube. Já a dan-

ça, ginástica rítmica e teatro eram efetuados no Sa
Ião Buhr. Todos os implementos e aparelhos eram

importados da Alemanha. As competições aconte
ciam contra clubes co-irmãos, das cidades de Ioin
ville, Blumenau, São Bento do Sul, Curitiba, São

Paulo, São Leopoldo eNovo Hamburgo. Ernest era
um atleta polivalente, tinha bom desempenho nas

modalidades de atletismo, ginástica e punhobol.
ACERVO- WALTER C_ HERTEL

Atletismo
Emest conquistou algumas meda

lhas nas provas de salto em altura e salto
em distância; porém, sua especialidade
era a corrida (800 e 1500 metros).Veloz e
resistente tinha na arrancada final o seu

ponto forte. Afirma que o grande astro

do atletismo naquele tempo eraWalter
Weller. Ele era imbatível nas provas de
arremesso de peso e disco.

Ginástica Olímpica
Ernest brilhou na barra fixa e na

'.'

ginástica de solo. Flexibilidade, au

dácia e precisão eram suas principais
qualidades. Em sua opinião, Raulino

,
Neckel foi o melhor ginasta brasilei
ro de seu tempo. Foi tão bom quanto
Diego Hipólito é hoje.

Casou
Em 1945 casou com Elfi Sohn (fa

lecida), conheceu-a no clube. Ela era

uma das estrelas da equipe de ginás
tica olímpica do EC. Germânia. Tem
duas filhas, Relindes e Heli, uma neta

Elizabeth. Hoje, aos 87 anos, aposen
tado' desfrutando de boa saúde, reside
no mesmo local onde sua família fixou
residência quando imigraram da Ale-

manha para nossa cidade. . .

Time de Punhobol do Germânia em ação. 1938

Punhobol
O EC. Germânia formou um time de punhobol quase im

batível, as jogadas armadas pelo craque Walter Carlos Hertel
eram letais. A atuação deste time representava na prática a

imagem viva do lema: 'A união faz a força': Formavam no ,es

quadrão:Walter Carlos Hertel, Ernest Bendhack, Heinz Zahler,
Willy e Heinz Mahnke, Ary Fruet, Geraldo e Egon Doubrawa,
Raulino Neckel, Walter Weller, Gert Wilhelm, Eugênio Silva,
,.Ingg.Patzsch,Afonso Kopmann e Quilíano Sohn.. . ,
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PONTO DE VISTA

Um país de lenga lengas
Não

sei por que cargas d'água eu pensei
nesta palavra: lenga lengas. O fato é que
ao ler reportagens sobre o andamento
das obras da duplicação da BR 101, eu

associei a palavra lenga lengas a algo demorado e

que não termina nunca, como se me expressasse
da seguinte forma: isso fica nessa lengalenga e não
acaba nunca. Por curiosidade, fui pesquisar o tema
e fui tomado de surpresa, pois "lengalenga é um
texto com frases curtas que normalmente rimam
e com muitas repetições que permitem decorá-lo
com muita facilidade. Geralmente, as lengalengas
estão associadas a brincadeiras e jogos", surgindo,
como exemplo, uma lenga lengas que é muito co

nhecida, a do Tempo: "O tempo pergunta ao tempo
'quanto tempo o tempo tem. O tempo responde ao

tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tem

po o tempo tem". Bem pertinente a nossa BR 101,
coincidentemente, pois uma reportagem do refe
rido diário destacava: "quem sabe em 2013". Mas

espera, estava se referindo às obras que deveriam
estar concluídas em 2008, logo, cinco longos anos

de atraso. E por que ainda não está pronta? Bem,
as desculpas vão desde empreiteiras que ganha
ram a concorrência e não fizeram as obrasporque
quebraram ou porque não. tinham dinheiro para
fazê-la. E tome novos acordos, aumento de custos,
transferência para outras empresas, novas licita

ções, e acima de tudo, as desculpas dos problemas
ambientais. É um empurra-empurra que não aca

ba nunca, e a duplicação por consequência. Em
Santa Catarina, dos 238,5 Km licitados, 59,7% estão

duplicados e liberados, 29,3% em execução e 11%
nem começaram, isso que a obra já deveria estar

pronta. Há trechos em que o processo para a con

cessão das licenças ambientais, que autoriza 'o iní-

"

cio dos trabalhos, ainda não foi aberto. Dizer que
o Brasil vai crescer em ritmo chinês, se torna uma

ofensa para a eficácia das obras naquele país, pois
1!0 tempo em que a BR 101 está levando para ficar

pronta, eles teriam terminado milhares de quilô
metros com quatro pistas. A raiva e a contrariedade
com tudo o que se refere à bagunça nos órgãos go
vernamentais e ONGs que se proliferam e se dão ao

direito de opinar e impedir obras que são cruciais

para o nosso desenvolvimento, me faz criarminha

própria lenga lenga:

"A pista simples
duplicou parte,

.

parte parou.
No Ibama
caiu
Não pariu.
O motorista
chorou.
Gritou.
O Denit

VIU,

OUVIU,

depois falou:
- Não faz mal,
é natural.
O asfalto novo

quebrado
será arrumado"

Nada contra os índios, contra a flora ou o bío
ma das regiões que serão cortadas pelas estradas,
mas quando se chegam às raias do absurdo, é hora
de tomar decisões. O que esperar da nossa BR 280?
Não é possível que isso não mude.

,

E tome novos acordos, aumento de custos, transferência
para outras empresas, novas licitações, e acima de tudo,

as desculpas dos problemas ambientais. ".

SERViÇO
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Copa de Pênaltis
chega à final

A etapa final da Copa de Pênaltis de
Guaramirim acontece no sábado, dia 10.
A disputa será na Chácara Antonio Alba
no, localizada no' quilômetro quatro da
rua Lauro Zimmermann, no Guamiran

ga. Oito equipes disputam as quartas de
finais, seminifinal e final. Os classificados
são Chile, Grécia, Eslovênia, Eslováquia,
África do Sul, Alemanha, Itália e Coréia do
Norte. A competição teve início em junho
com, 32 equipes que representam os paí
ses participantes da Copa do Mundo.

IMAGEM DO DIA

, Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados),

�::E�

Fenapi começa
em Piçarras .

De 8 e 11 de julho acontece a 10a Fena

pi (Feira de Negócios eAtrações de Balne
ário Piçarras). O acesso é gratuito. No pri
meiro dia de festa, o cantor Zé Ramalho
dá o pontapé inicial para showsque acon
tecem durante os quatro dias de evento. A

dupla sertaneja Gian & Giovani vai encer
rar a programação no domingo. O cantor

revelação Victor Pedroso, ex-vocalista do

Grupo Garotos de Ouro é o destaque do
dia 9. No sábado, amúsica rola com a du

.plaÁlvaro e Daniel.
.

O�::U:
Sesc Saúde no

Shopping dia 28
o programa Sesc Saúde volta ao Shop

ping Center Breithaupt em mais uma edi

ção no próximo dia 28 de julho, das 7h30
às 12h. Conforme a coordenação do pro
grama, o evento tem como objetivo levar
à comunidade informações e orientações
de prevenção e promoção da saúde, com
a realização de exames de glicemia e de

colesterol, verificação da pressão arte

rial, peso/altura, cálculo do IMC, teste de
acuidade visual, etc. É fundamental estar
em jejum para a realização dos exames.

CORUpiÁ
Bananalama hoje
no Seminário

7° Bananalama começa hoje em Co

rupá. O encontro de trilheiros será reali
zado rio. Seminário Sagrado Coração de

Jesus até o dia 11 de julho. O calendário
de shows começa nessa quinta-feira com
Garotos de Ouro, Garotas 8 Segundos e

Léo Lima, o ingresso
é

um quilo de ali
menta não perecível. Amanhã, a festa fica
por conta de Dejavú do Brasil e Elisângela
Dias. Informações no site www.bananala
ma.com.br, no e-mail contato@bananala
ma.com.br ou no telefone (47) 3375-3252.
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JARAGUÁ DO SUL

A Comissão Processante
do Refis recorreu ontem
à tarde da liminar judicial
expedida terça-feira
à noite, que impediu a

votação do relatório final.

Aessãü
especial quevotaria

o relatório estavamarcada

para ontem, às 16h, mas
oi suspensa depois que o

juiz substituto Bruno Makowiecky
Salles deferiu o pedido de liminar
solicitado pelos acusados na Cp,
incluindo a prefeita Cecília Konell

(DEM), que poderia ser cassada.
Segundo o relator da comissão,

Justino da Luz (PT), a CP não con

cordou com os argumentos dos

acusados, que alegaram que as tes

temunhas apresentadas por Cecília
e pelo ex-procurador Volmir Elói
não foram ouvidas. "Eles falaram

que tinham 13 testemunhas. Na

verdade, eles apresentaram 26, 16 a

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira,8 de julho de 2010

mais que o máximo permitido pela
lei. Nós respondemos, pedimos
para que eles reduzissemalista,mas
não houve resposta. Foram omissos
e agora reclamam que houve um

cerceamento de defesa, o que não
é verdade", afirma o relator. Entre as

.

26 testemunhas apresentadas pela
defesa, estavam os 11 vereadores da
Casa que, caso fossem ouvidos, não
poderiam votar no relatório final. A
lista da prefeita continha, ainda, os
nomes de Ivo Konell e Volmir Elói,
também acusados na denúncia.

A defesa da comissão foi proto
coladanoFórum e passaráprimeiro
pela análise do Ministério Público,
depois segue para o juiz respon
sável. Ele pode determinar que as

testemunhas sejam ouvidas, ou tão
somente acatar os argumentos do

Legislativo ou negar. Iustino está

confiante. "Acredito que na próxi
ma semana estaremos marcando a

nova data da sessão especial", diz.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

LIMINAR

Câmara recorre na Justiça
Prefeita argumentou que testemunhas de defesa não foram ouvidas

CEI da Schützenfest pode
.

virar ,comissão processante
A CEI da Schützenfest pode

virar uma CP (Comissão Pro

cessante) hoje à noite na Câ-
,

mara de Vereadores. O 'relató
rio final da CEI foi utilizado'

,

como base para uma denúncia
contra a prefeita Cecília Konell
(DEM), protocolada ontem à
tarde na Câmara. O documen
to será lido na sessão de hoje
e, se aprovado, a comissão
será constituída.

A denúncia foi feita pelos
advogados Airton Sudbrack e

Sônia, Lila Tió Sudbrack, pelo
jornalista Sérgio Antônio Peron,
e pela servidora pública Tacia
na Tecilla Gessner. O grupo
acusa a prefeita de infração po
lítico-administrativa por causa
da realização da Schützenfest
do ano passado. A Prefeitura
teria terceirizado a festa de for
ma irregular e liberado recursos

públicos sem licitação. A pena
para este caso é a cassação do

mandato, situação semelhante
a da CP do Refis.

Os denunciantes se emba
saram na CEI da Schützenfest,
que investigou os indícios de

irregularidades na festa duran
te seis meses. O trabalho culmi
nou com um relatório, aprovado
pelo plenário da Câmara no mês

passado. Além de Cecília, outros
cinco envolvidos no evento fo
ram denunciados na CEI, mas

não foram citados no pedido de
abertura da CP.

A denúncia deve ir
ao plenárlo hoje à

.

noite e precisa de
maioria simples
para ser acatada.

PROCEDIMENTO,

É preciso maioria simples
no plenário para a denún
cia ser acatada.' A comissão
é aberta no mesmo dia, e um

sorteio definirá os três inte

grantes, que terão 90 dias para
concluir a investigação. Se o

relatório final confirmar a de

núncia, uma sessão especial
será marcada para aprovação
do documento, que precisará
de dois terços dos votos.

Data: 11.28 e zg de Julho de 2fJl11

lfllfário: das t!ih às 22h3lJ

looa XP Ifl'teStimen'iOS f 337UHl8
Pau:et'men ein a� lOxoo tallliU de elidIU.

PIERO RAGAZZI

"
Acredito que na

próxima semana

estaremos marcando
a nova data da
sessão especial.
JUSTINO DA LUZ (PT),

RELATOR DA CP

"

Outro argumento
,foi derrubado

O mandado de segurança
impetrado alegava, ainda, que o

prazo para conclusão dos traba
lhos foi expirado, pois o julga
mento deveria ocorrer dentro de
90 dias. No entanto, o juiz subs
tituto Bruno Makowiecky Salles
afirmou que a comissão teve que
fazer dois adiamentos durante o

processo, um a pedido de Cecília
e outro de Elói, o que permitiu a

relativização do prazo.Vereadores da comissão se reuniram ontem à tarde para discutir a liminar
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Carolina Tomaselli

Candidato
a deputado estadual, Carlos

Chiodini pediu licença da presidência
do PMDB de Jaraguá do Sul para se

dedicar exclusivamente à campanha
eleitoral. Em seu lugar, assumiu o empresá
rio Elmo Mathias (à dir.). O anúncio feito du
rante reunião na noite de terça-feira.

Mas a tônica do encontro foi a postura
do partido diante das denúncias' contra a

administração municipal no âmbito da Câ
mara. O que vinha sendo cobrado por cor

religionários, visto principalmente a postura
do vereador Lorival Demathê, contrário aos

dois relatórios, da CEI da Schützenfest no

plenário e do Refis, votado no âmbito da co
missão, presidida por ele.

Pois é
É frágil o argumento de que o PMDB está

com o DEM na disputa pelo governo do Es
tado para.justificar os votos divergentes dos
vereadores Lorival Demathê e Jaime Ne

gherbon. Se fosse assim, em 2008, quando
a tríplice aliança já existia, peernedebístas e

democratas teriam disputado a Prefeitura na
mesma chapa, e não como adversários ferre
nhos que foram.

O debate esquentou e o partido reafir
mou: é oposição ao governo. O que significa
que, havendo relatórios e pedido de cassa

ção, a bancada será orientada a votar favo-
'

rável. Neste caso, não seguir a deliberação
pode significar a perda do mandato.

liA nossa legenda (PMDB) não vai

compactuar com atas considerados imo
rais" e que lesam o bom trabalho que
nossos representantes estão realizando

para a comunidade no cenário político",
declarou Chiodini.

Demathê não participou da reunião e,

por isso, a executiva pretende chamar outra
com os dois vereadores na semana que vem

para ratificar a decisão, registrada em ata.

Confusão
. Signatários tiveram de reapresentar o pedi
do de abertura de uma nova Comissão Proces
sante contra a prefeita Cecília Konell (DEM).
Por incrível que pareça, juntaram o relatório fi
nal da CP do Refis, e não o daSchützenfest, que
motivou o pedido, por essa razão negado pela
.presídente da Câmara, Natália Petry (PSB).
Com o novo protocolo, a leitura e votação pelo
plenário podem ocorrer já na sessão de hoje.

Creche
Um dos compromissos do pre

feito Felipe Voigt (PP) em Brasília,
esta semana, foi assinar convênio

-

com, o Ministério da Educação
para construção da tão esperada
creche no bairro Schroeder I. O

projeto tramitava há três anos. São
cerca de R$ 570 mil que o governo
federal libera para a obra.

FALA·Aí!
,

'

Sou contra o PT ter
dois candidatos na
mesma cidade.

EX·DEPUTADO ESTADUAL
DIONEI DA SILVA, QUE RETIROU
A CANDIDATURA E CLASSIFICOU

COMO IRRESPONSÁVEL A DECISÃO
no PARTIDO DE LANÇAR DOIS
NOMES À (AMARA FEDERAL

POR JARAGUÃ DO SUl..

Especializados em Implante
Dentário e Ortodontia

Tratamentos de Clinica Geral
Clareamento a laser

laser terapia para diversas
aplicações na odontologia

ARQUIVO OCP

DIVULGAÇÃO

'" Serviço,
-

Já está disponível no site do TSE o link Divulgação de Candidaturas - Divulga-
.
Cand2010, com diversas informações sobre os políticos que apresentaram pedido
de registro de candidatura para concorrer às eleições. Nele, é possível ter acesso
à declaração de bens e às certidões criminais apresentadas pelo candidato. Além
disso, os eleitores podem obter no link dados pessoais (nome completo, data de
nascimento, estado civil, naturalidade, ocupação, grau de instrução) e partidários
(legenda, coligação, situação do pedido de registro, entre outros) do candidato. Os
pedidos de registro de candidatos a deputado ocorrem no TRE.

O vereador Justino Pereira da Luz (PT) informa que os recursos pro
metidos e empenhados pelo deputado federal Décio Lima estão dispo
níveis na Caixa Econômica Federal. Os R$ 97,S mil serão investidos na

construção de uma galeria no bairro Estrada, com contrapartida de R$
8 il do município. Segundo ele, as obras serão licitadas e executadas
até dezembro deste ano, "pois elas têm de ser terminadas antes do pe
ríodo de chuvas e, deste modo, evitar mais perdas materiais". O projeto
foi um pedido dos vereadores mirins da Escola Marcos Emílio Verbi-

.

nem, e um pleito de mais de cinco anos.
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CHARGE EDfrORIAL

Saúde
A

inda este ano os órgãos de saúde do

município devem assinar o Protoco
lo de Manchester. O documento vai

, definir critérios mais rígidos para- o

serviço de emergência e urgência. Hoje, cerca
de 60% dos pacientes que procuram por um
dos prontos-socorros dos dois hospitais da ci
dade deveriam buscar atendi
mento nos postos de saúde os

nos Pamas. É justamente com

isso que o protocolo pretende
acabar. Só serão atendidos os

pacientes que realmente apre
sentem.sintomas graves.

Mas, a questão da saúde só

piora com o passar dos anos e

até agora poucos avanços no

setor público foram apresen
tados. As pessoas procuram o pronto-socorro
porque sabe que não serão atendidas nos pos
tos de saúde. Vão ter que esperar, no mínimo,
uma semana para conseguir uma consulta.

O caso é ainda mais grave para quem busca
atendimento especializado. As filas aumentam

com uma rapidez que o município não conse

gue atender: Médicos reclamam dos salários'
pagos. Faltam profissionais. O atendimento
muitas vezes 'é precário.

A criação do Sistema Único de, Saúde (SUS)
foi um avanço para sociedade brasileira. Hoje,
países desenvolvidos como os Estados Unidos

correm atrás do prejuízo e ten

tam criar, dentro da realidade
norte-amerícana, um sistema

capaz de garantir o acesso à
saúde para todos os cidadãos.
A Constituição brasileira diz

que ia saúde é direito de todos
e dever do Estado'. Na práti
ca, porém, nenhum governo
consegue cumprir com esta

missão. Para que a situação
melhore e o atendimento passe mesmo a ser

um direito de todos não tem milagre, é preciso
mais investimento e melhor gestão. O que não

significa criar mais impostos, não, é preciso que'
,

o governo estabeleça a saúde como prioridade
na hora de dividir os recursos.

OOLEITOR

Crédito sem discriminação
ançada há dois anos pelo
presidente Luiz Inácio Lula

'

da Silva, a Política de De
�_senvolvimento Produtivo
(PDP) foi um reconhecimento tá
cito do governo à necessidade de
fortalecer e desenvolver a indús

tria, bem como garantir um fluxo

permanente de investimentos no

setor. Afinal, a ati
vidade manufatu
reira é decisiva para
a multiplicação de

empregos, avanço
deP&D, exportações
e a sustentabilidade
de crescimento do
PIB sem riscos de
recrudescimento da
chamada, inflação
de demanda.

taxa de intermediação de 0,8%
paraO,S%.

Todas essas medidas são muito

pertinentes. No entanto, há imensa
distância entre a pompa e circuns
tância do lançamento da PDP há
dois anos e a realidade cotidiana do
atendimento das empresasnosban
cos. Verifica-se total descompasso

entre a intenção po
lítica do governo e a

realidade da libera

ção do crédito. Como
sempre aconteceu, os

agentes financeiros,
cadastrados no BN-

, DES para repassar os
recursos continuam

impondo as mesmas

exigências, obstá
culos burocráticos k

garantias invariavelmente impos-
síveis parauma grande parcela das
empresas brasileiras. Na prática,
portanto, persiste a dificuldade de
acesso ao crédito.

É premente, portanto, uma

política específica e diferenciada
,de disponibilização de crédito

para indústrias pequenas e mé

dias, na qual não haja diferen-
'

ciação entre os Estados. As difi
culdades nacionais de acesso ao

crédito já são bastante graves. O

que dizer, então, de obstáculos
ainda maiores para a Amazônia,
região em franco desenvolvi
mento? Tudo o que o Brasil não

precisa, neste momento muito

propício de sua economia, é de

políticas restritivas e discrimina
tórias de acesso ao crédito, mola
propulsora do crescimento.

DOLEfrOR

Cosmetovigilância: uma
nova fonte qualificadora

" No Início do ano de 2006 entrou em vigor a
resolução RDC 332 de 1 de dezembro de 2005,
que trata da implantação do sistema de Cosme

tovigilância em todas as empresas fabricantes e/
ou importadoras de Produtos de Higiene Pesso

al, Cosméticos e Perfumes. Este sistema foi cria
do para facilitar a comunicação, por parte do

usuário, sobre problemas decorrentes do uso,

defeitos de qualidade ou efeitos

indesejáveis, bem corno o aces

so do consumidor à informação.
Através do sistema de Cosmeto

vigilância, as empresas fabri
cantes e/ou importadoras de

produtos cosméticos deverão
manter registro de todos os re

latos feitos pelos consumidores
em relação a problemas causa

dos por cosméticos, e avaliá
los. A partir dessa avaliação

devem ser tomadas medidas com o intuito de

garantir a qualidade e segurança do produto
em questão. No caso de situações que impli
quem em risco à saúde do usuário, as empre
sas deverão notificar aAnvisa sobre o relato.

,

Uma vez que a grande preocupação com a se

gurança dos produtos cosméticos decorre princi
palmente do fato desses produtos serem conside
rados de venda livre, ou seja, o consumidor pode

. adquiri-los quando desejar, a Cosmetovigilância é
um novo instrumento qualificador.

os
casos de agravos à saúde humana não

são restritos aos medicamentos. A lista de

princípios ativos, hoje, sabidamente tóxi
cos, presentes em produtos para higiene

pessoal e embelezamento é significativa. Con
forme publicado no ano de 2004 na revista cien
tífica: Science, medicine and animais; há regis
tros na história que relatam a comercialização
de produtos à base de mercúrio,
e outros contendo altas concen

trações de ácidos, ou à base de
cloreto de cobre e hidrato de clo
ro; ou ainda xampus, contendo
em suas formulações substân
cias carcinogênicas, como o te

tracloreto de carbono.
No entanto, foi o caso de um

cosmético que possuía um co

rante para cílios e sobrancelhas
usado em estabelecimentos de
beleza que entrou para história da toxicologia
como uma das maiores tragédias resultante da

comercialização de cosméticos. O produto dei
xou pelo menos 12 indivíduos cegos e causou a

morte de uma mulher nos EUA. Foi exatamen
te nesse contexto que surgiu a conscientização
da necessidade de maior controle dos produtos
cosméticos por parte das 'agências regulatórias.
Atualmente, aAnvisa (Agência Nacional deVigi
lância Sanitária) vem editando diversas Portarias
e Resoluções com o objetivo de regulamentar a
produção, a comercialização e a fiscalização do
setor de cosméticos no Brasil.

Há imensa distância
entre a pompa e

circunstância do
lançamento da PDP
h'á dois anos e a

realidade cotidiana
do atendimento das
empresas nos bancos.

" "
No sentido de favorecer o fluxo

de investimentos, a PDP contém

.alguns mecanismos interessantes,
que valem ser lembrados neste

momento em que se aproxima o

seu aniversário de dois anos: R$
'320 bilhões de financiamento do
BNDES, no penodo 2008-2010;
eliminação da incidência do IOF
de 0,38% nas operações de cré
dito do BNDES, Finanie e FINEP;

,

ampliação do funding do BNDES,
,com desembolso total projetado
para a indústria e serviços, entre
2008 -e 2010, de R$ 210,4 bilhões

''(capacidade' produtiva, inova

ção 'e modernização); redução de
20% no spread básico do conjun
to de linhas de financiamento do

BNDES; diminuição de 40% do

spread básico no caso dos bens
de cápital; duplicação do prazo de
financiamento da linha Finame,
de cinco para dez anos; queda da

o produto deixou
pelo menos 12
indivíduos cegos
e causou a morte
de umamulher

nos EUA.

",

Neila de Paula Pereira, doutora em Ciências
Farmacêuticas pela UFPR e professora da UFBA

João Francisco Sa/�mão, presidente da Fieac
(Federação das Indústrias do Estado do Acre)
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OBRA NA VI RAU

Prefeitura emoradores
discordam sobre ponte
Não háprevisão para o início da construção e nemmesmo para o fim do impasse
Um- problema entre a Associação
de Moradores da Vila Rau e a

Secretaria de Planejamento ainda
passará por muita discussão
antes de ser resolvido.

I1passe
giraem tomo da construção

uma ponte na rua Anna Muller

nke, para ligaroRau e o bairroAmi
de. Os moradores já se posiciona

ram contra a obra. A insatisfação foi causa
da depois que o projeto original, que previa
a construção da ponte na rua Waldemar

Rau, foi descartado e a Secretaria de Plane

jamento apresentou a nova proposta.
Segundo o secretário Aristides Pansteín,

a mudança ocorreu porque na rua Anna

Enke a construção seria economicamente

mais viável, além de trazer benefícios ao sis
tema viário em questão de mobilidade. "Se
for como planejamos, vamos poder fazer
uma ligação entre cinco bairros, sem contar

que esta seria uma ponte menor", afirma o

secretário. A intenção é criar um eixo entre
o Rau,ÁguaVerde, EstradaNova, Amizade e

Czerniewicz. O projeto está sendo divulga
do entre as entidades jaraguaenses e contí
nua em processo de análise.

A Associação de Moradores acredita

que a mudança vai trazer transtornos.

"Essa rua é uma área residencial, vai aca
bar prejudicando. Além disso, a Anna -

Enke não tem a metragem que está pre
vista no Plano Diretor", alega Adilson Pe

drotti, membro da comissão montada

pelos moradores para reivindicar o cum
primento do projeto original. Enquanto o

secretário afirma que os custos seriambem

menores, Adilson defende que as obras te
riam que incluir a mudança de tubulação, .

reforço de asfalto e uma provável indeni
zação aos moradores por causa do alarga
mento da lua. "Ficariamais caro", completa.

A associação afirma que a Prefeitura
estaria distribuindo nas empresas um

abaixo-assinado para conseguir o apoio
da população. "Estão querendo colher
assinaturas de quem não sabe o que
está acontecendo", afirma Adilson.

Segundo o representante, os morado
res estão esperando que uma audiência

pública seja marcada. Eles também acio

naram o Tribunal de Contas de Santa Cata
tina por causa da paralisação das obras na
Waldemar Rau, que haviam começado na

administração anterior. O secretário do Pla

nejamento rebate, afirmando que as obras

paralisadas estão desta formaporque o pro
jeto não estava sendo seguido pela empresa
responsável pela construção.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

"
Estão querendo
colher assinaturas
dequemnão
sabe o que está
acontecendo.
ADILSON PEDROTTI,
DA COMISSÃO DE
MORADORES

"

7

,
- . .,.,

PIERO RAGAZZI

Obras na Waldemar Rau não tiveram continuidade porque, segundo a Prefeitura, o projeto não foi seguido pela empresa

.

PAMA 1 DO CZERNIEWICZ-FOI TRANSFERIDO PARA O CENTRO

Reforma .continua sem imprevistos
PIERO RAGAZZI

Enquanto o Pama 1 (Pronto mento inicial de R$ 470 mil deve

Atendimento Médico Ambulato- sofrer poucas alterações. Uma

rial) do bairro Czemiewicz passa delas é a necessidade de trocar

por uma reforma, as consultas o telhado - do edifício, que é de

continuam acontecendo em uma madeira, mas ainda não se sabe
casa alugada. Apesar de o novo 10- quanto isso vai custar. "Nenhum

cal, que tem cerca de 15 cômodos, pagamento foi feito por enquan
ter passado por algumas adapta- to. Isso só acontecerá com a con-

_
ções para atender os pacientes, o clusão da primeira etapa, que é

trabalho não foi prejudicado. seguida pela fiscalização dos en-

"Estamos conseguindo fazer genheiros da secretaria", explica
o atendimento de modo satis- o secretário da Saúde, Francisco
fatório. O único problema é se Airton Garcia.
acontecer um novo surto de Gri- Como a Secretaria deixou a

pe X', explica a encarregada do sede do Pama 1 e agora está loca

Pama I, CleusaMaria Nunes. Por lizada no Centro Administrativo,
dia, o Pronto Atendimento está toda a gerência de vigilância em

recebendo de 300 a 400 pessoas, saúde - que hoje está distribuída

que buscam serviços médicos, por casas alugadas - será trans

ambulatoriais, farmacêuticos e ferida' para o prédio reformado.

'odontológicos, além do atendi- "É uma forma de cortar custos e

mento domiciliar. fazer com que a equipe trabalhe
A reforma, que começou em em conjunto", explica o secretário.

Junho, está caminhando sem im- O atendimento está acontecendo,
previstos e o prazo de seis meses por enquanto, no número 391 da

""U' "" ,;j�/,I"!!III,l

deverá ser cumprido. O orça- ruaMaxWilhelm, no Centro. Pama 1 atende cerca de 400 pessoas por dia
:: • • •

-
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Wp �' O ser busca o outro ser, e ao conhecê-lo acha a razão de ser, já dividido.São dois em um: amor, sublime selo que à vida imprime cor, graça e sentidd.r,!.

.

Amar se Aprende Amando, Carlos Drummond de Andrade

'Todos os grandes nornes da Uteratura, a urna páÇ.Jina de distância.
i\ VVEG 'inoentiva a leitun·l.

FEIRA DO LIVRO

'Quem lê e ouve é
quem completa a obra'

"Humberto Gessinger lota da Feira do Livro
falando 'de música, literatura e até de religião
JARAGUÁ DO SUL

Um microfone nas mãos
parece bastar para que,
ele roube a atenção de
centenas de pessoas.
Pelo menos, é isso que
aconteceu, ontem, em
Jaraguá do Sul.

Humberto Gessinger, visi
tante ilustre da Feira dp Livro,
movimentou a Praça Ângelo
Piazera e fez com que todos os

olhares do público. 'ficassem
voltados a ele durante mais de
uma hora de bate-papo. Res
pondendo às perguntas da pla- ,

teia, falou sobre música, litera
tura, religião, futebol e, claro, a
respeito da própria trajetória.
Aclamado do-início ao fim, o ar
tista ainda fez a alegria dos fãs
ao autografar suas obras. '

Indagado quanto à entra
da no universo literário com
o lançamento dos livros "Meu
pequeno gremista" e "Pra ser

sincero", Gessinger parafraseou
até chegar a uma resposta que
arrancou novos sorrisos. "O
combustível eu já tinha den
tro de mim, era só calibrar os

pneus".

Com 25 anos de carreira, foi
difícil fugir das perguntas acer-

,

ca da carreira musical. E, óbvio,
dos pedidos pela volta da ban
da Engenheiros do Hawaii. I�
música está sempre na frente
dos formatos", disse. Já quan
do o assunto é a atualidade
de suas composições, Gessin
ger também surpreendeu. "Se
uma canção não durar, no mí
nímo, 25 anos nem merece ser
escrita. Um jornal transcende
aquele dia para o qual foi es
crito, imagina um livro, um

disco e �ma pintura".
Depois disso, a conversa

ainda girou em torno das pre-.
ferências artísticas, das influ
ências dele e das expectativas
do público. Como não poderia
deixar de ser, Gessinger ter
minou o bate-papo afirmando
que não espera refletir na pro
dução de ninguém para o qual
guarda admiração. Na opinião
dele, a maior demonstração de
respeito às platéias é deixando
que elas concluam o produ
to depois de, supostamente,
finalizadas. "Que lê e quem
ouve é quem completa a obra",
enfatizou.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

"
Nunca montei uma banda
para ficar em casa ou
dentro de um estúdio.

Talvez seja hiperativo na
minha carreira, mas temos
que correr riscos e cometer

erros também.
. Literatura e

música clássica
não são algo
fácil, mas

. valem a pena.

"

"

"
Eu toco mal todos
os instrumentos
e gosto disso.

Sempre que não
domino a técnica,

presto mais
atenção às

canções que estão
dentro deles.

Humberto
Gess�nser fez
questão de

presentear os fãs
com um bate..papo

demâis de hora
dedur:ação

rc(Q)llí1�,���$�
amaracomvoce.blo9spot.comWWW.c .
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E um ônibus ou
umabiblioteca?
Quintal da Feira do Livro também tem diversão

JARAGUÁ DO SUL

Não é só de livrarias e histórias
prontas a serem levadas para
casa Que a Praça Ângelo
Piazera está tomada.

.
,

A
área externa da Feira do Livro de

Jaraguá do Sul tem muito mais a

oferecer. Tem, por exemplo, uma
biblioteca completa à espera dos

visitantes. Onde ela está? Basta olhar ao

redor e caminhar até um ônibus estacio
nado no quintal do evento. É nele que o

público encontra 1,6 mil publicações dis
poníveis à leitura.

Segundo o monitor, Daniel dos Santos, o
acervo foi montado com a intenção de agra
dar qualquer público. "O objetivo é incen
tivar as pessoas a frequentar as bibliotecas
da própria cidade'; explica. Por isso, a versão
móvel fica nomunicípio apenas até a próxi
ma segunda-feira, dia no qual a Feira tam- .

bém vai embora. Por enquanto, ela já rece

beumais de 1,3mil leitores curiosos.
Duas dessas pessoas são as amigas Ga

briela Belarmino, 10, e GiovanaAlves, 11. As
estudantes se impressionaram com a possi
bilidade de encontrar livros dispostos den
tro de um veículo. "Se todas as bibliotecas
fossem assim seria legal", sugerem.

No caso desta, a visitação ocorre en

quanto os estandes ficam abertos.
O acesso. é gratuito.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

QUER SABER MAIS?

Acompanhe a Feira
do Livro também
através da página
virtual do OCP

(www.ocorreiodopovo.
com.br) e do Twitter
(@ocorreiodopovo).

"
Para a criança, a biblioteca ,é

apaixonante porque o ambiente foi
criado para deixar todos à vontade.

DANIEL DOS SANTOS, MONITOR

" Crianças se
impressionam

com a Biblioteca
I

Móvelltapemirim3D é uma das atrações.
Filmes são exibidos a

cada 30 minutos

Feira também tem cinema 3D
A lista de ofertas da Feira do Livro deste ano possui outra novidade. Além dos

ônibus daBibliotecaMóvel e do Caminhos do Saber, projeto de inclusão digital do
município, o ambiente ainda conta com um cinema 3D. Com exibição de filmes
a cada 30 minutos, a ideia já atraiu a atenção de quase duas mil pessoas desde a

última sexta-feira. Para participar, basta encontrar um assento disponível. O in

gresso custa R$ 6 (adulto) e R$ 5 (criança). Segundo o responsável, Marcelo Sena,
a iniciativa existe desde 2007 e percorre o país desde então.

Especial' 9

FOTOS PIERO RAGAZZI

• 9h15 - Contação de histórias
(Maratona de Contos do Sesc)

, • 9"45 - Contação de histórias

(Mara!ona deContos do Sesc)
• 10h15 - Contação de histórias.
(Maratona de Contos do Sesc)

• 10h45 - Contação de histórlas
(Maratona de Contos do Sesc)

• 14h - Contação de histórias
(Maratona de Contos do Sesc)

• 14h30 - Contação de históriás
(Maratona de Contos do sesc)

• 15h - Contação de histórias (Marq_tona
de Contos do Sesc)

• 151)30 - Contação de histórias

(Maratofli3 de Contos do sese)
• 19h - Agora é que são elas
Três escritoras conversam sobre o ofício
da escrita, suas preferências literárias e

o que é ser mulher e escritora.
• 20h - Lançamento 'dos livros "Um Lu�ar,
Versos e Retalhos" de Elyandria Silva,
"Códigos e barras de ser" de Adriana
Niétzkar e "Tonalidades" de Suzi
Daiane da Silva .

• 21h - Encerramento da Feira

U\uitomais. ssí iJi d
te .c.o11}. 1 J .s ;_L s.

.

. �o� '.. D"fi1l0re um muo(.lJ;O ue fl1l0r: n _

��ot\: vub tcae "'�"l'
.

açao.
. e't'h'a- .�� otCCa Biblioteca PúblicaMunicipalRuiBarbosa
\.ee� 'x.,e t'().\'Ç)v.. -

..Nherta de segunda a sexta-feírae das 'J às 19 horas

0'2'1l,,<S'- ""l ,\'S\. Sábado; das 8 às 13 horas -Informações: 2166.S7,o8
PREFEITURA

DE JARAGUA DO SUL
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Dalila Têxtil é destaqae
No momento em que se questiona a in

vasão do mercado brasileiro pelos produtos
importados, ganham destaque as declara

ções de André Luís Klein da Silva que con

firmam a aposta da Dalila em produtos com
maior complexidade técnica parà se diferen
ciar dos importados. Este é omotivo pelo qual
a Dalila trabalha com a expectativa de cresci
mento em 2010 que poderá chegar a 30%.

Presidência do CMTE
o Conselho Municipal de Trabalho

e Emprego - CMTE - é uma entidade
definida por lei federal fê tem como

principal atribuição pronunciar-se
em relação à

-

aplicação de verbas do
FAT para qualificação de trabalhado
res. Seus quinze membros efetivos e

quinze suplentes são divididos em três
bancadas' que representam o governo,
os empregadores e os trabalhadores.
Esta composição tripartite também se

aplica à direção dos trabalhos e pelo
.

regime de rodízio, acaba de ser esco

lhida a nova direção, constituída pela
presidente Ana Maria Roeder, o vice
presidente Emerson Luiz Poglia e a'

secretária Janete Godoi. Até então, a

presidência estava a cargo de Newton
.

Saloman representando aApevi.

Déficit do setor têxtil -

.

o setor têxtil por diversos anos conse-
.

. guia equilibrar sua balança com o mercado
externo, compensando as importações com
asexportações. Nos últimos anos, no entan
to, o consumo interno e a pouca competi
tividáde de nosso país desequilibraram a

balança e nos primeiros cinco meses deste
ano o déficit acumulado bateu em US$ 1,15
bilhão. Este resultado é 108% maior que o de

igual período do ano passado o que mostra
o agravamento da situação. As· importações
deste ano já chegaram a ·US$ 1,88 bilhão
contra exportações de US$ 730,3 milhões.
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Mercado Regional

Lourival Karsten

.Carne para os EUA
Depois da suspensão temporária de certificação das

carnes bovinas brasileiras por causa da existência de re
síduos de vermífugo acimados níveis toleráveis em al

guns lotes, estas liberações estão voltando a acontecer

e os embarques para os Estados Unidos de carne termo

processada deverão voltar brevemente à normalidade.
Ainda não há acordo para a volta dos embarques de car-

.

ne in natura, o segmento mais lucrativo do setor.

Superávit comercial
Incluindo.os dois primeiros dias úteis do mês de julho, o saldo da

balança comercial do Brasil acumulou um superávit de 1)S$ 8 bilhões

que não deixa de ser significativo mas que representa uma queda
muito forte em relação ao saldo positivo de US$ 14,525 bilhões em

igual período do ano passado. Este é o efeito de um mercado domés
tico aquecido que ao mesmo tempo em que incentiva a importação,
torna ainda menos atraente a exportação porque o mercado interno

paga preços melhores.

Intelbrás evoluindo
A empresa fabricante de equipamentos de comunicações e infor

mática estabelecida em São José anuncia a homologação pelaAnatel de
gravadores digitais de vídeo. Desta forma, a empresa está se qualificando
cadavezmais para ser uma referência no setor 'que apresentaum grande
crescimento em função dos cuidados tomados em todos os condomí
nios e edifícios - assim como residências - em relação à segurança.

I N·DIGADORES

COMUNICADO
Seara Alimentos S/A. torna público que requereu à 'Fundação Jaraguaense de Meio Am

biente - FUJAMA, autorização para recuperação de área degradada, através do Plano de Re

cuperação de Áreã Degradada - PRAD, do imóvel localizado à Rua JGS 474 - Ribeirão Grande
da Luz, bairro Rio da Luz no-rnunlclplo deJaraçuá do Sul.

_

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPUBI1CA FEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANfACATARINA

Thbelionato do MlUlicípio eComarca de Jaraguá do Sul
CarlosFabricio Griesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonsecanO 1589 ·Thlefone:
(47) 3273-2390 •Horário deFuncionamento: 09:OOh às 18:OOh

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

.

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou

pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimen
to de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o

protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível,
ou forCem) residente(s) ou dorniciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda,
porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em

conformidade com os arts. 995, 997 ele 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 150800 Sacado: ANGUlAR Faro EVIDEO UDAME CNPJ: 02.962.247/000 Cedente: MAKO IND COM

EQUIPAMENTOS FaroGRAFICOS UDA CNPJ: 76.002.179/000 Número do Título: 7140.01 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 25/06/2010 Valor: 110,00 li

quidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 150632 Sacado: ASSOC POETAS E ESCRIT INDEP DE JARAGUA CNPJ: 00.099.912/000 Cedente: NOVA
LETRA GRAFICA E EDITORA UDA CNPJ: 83.061.234/000 Número do Título: 10535/1 Espécie: Duplicata de Veda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 22/06/2010 Valor: 3.900,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 .

Protocolo: 150769 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB PROD AL UDA CNPJ: 08.722.1971000 Cedente: FSSA IND E.

COMDEPRODALIMENTICIOSUDA CNPJ: 03.241.442/000Número doTítulo: 28211 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 23/06/2010 Valor: 1.265,00
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 150166 Sacado: RUBENS FERNANDO CAMPESTRINl CPF: 067.996.729-00
Cedente: HYGIE SYSTEMS COMLE DIS'T UDA CNPJ: 01.517.623/000 Número doTítulo: 5609/ Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO ITAÚSA DataVencimento: 15/06/2010 Valor: 410,00 liqui
dação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

CarlosFabricioGriesbach,Thbelião
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Festa que foi polêmica em 2009, é incerteza para 2010

FESTA DOS ATIRADORES

No alvo O futuro
. "."

e a orgamzaçao
daSchützenfest
Prefeitura e entidades divergem
sobre formato do evento deste ano.

JARAGUÁ DO SUL

Um dos principais eventos
do calendário cultural do
município está rodeado de

. incertezas e polêmicas.

planejada, não foi organizada,
e não deu lucro. Isso prejudicou
a imagem da festa. e das socie
dades. Tem clubes que já me

adiantaram que não querem
participar", comenta .

realização da 22a edi

ção da Schützenfest
ainda é dúvida. Uma

reunião, que acontece

hoje, a partir das 15h30, na Fun
dação Cultural, deve discutir o
futuro do evento. Participam
do encontro representantes da
Prefeitura e das sociedades de

tiro, Eles divergem sobre o for
mato e, até mesmo, sobre a rea

lização da festa neste ano. "Não
sei dizer se vai ter festa ou não.

Tem muitas coisas pendentes.
O tempo para organizar e pla
nejar é curto e, se tiver, terá de
ser reduzida", afirma o. presi
dente da Associação dos Clubes
e Sociedades de Tiro do Vale do

Itapocu, Celso Hille. Segundo
ele, devido aos problemas na

gestão da festa em 2009 (veja
quadro), algumas sociedades e

clubes de tiro perderam o inte
resse em participar do evento. • Debora Volpi
"Ano passado, a festa não foi debora@ocorreiodopovo.com.br

.. ,- � " "' ,. ..

Com discurso diferente, o pre- I

sidente da Fundação ,Cultural,
Jorge Luiz de Souza, garante que
a Schützenfest será realizada em

outubro. A Prefeitura já adiantou

que planeja organizar 10 dias de

programação. ''A reunião será para
definir a organização da festa. Ela
vai acontecer e já ternos muita

coisa definida", revela. Para ele,
os cerca de três meses que restam

para promover o evento, são sufi
cientes. "Dá tempo sim. Será uma
festa diferente e voltada para a co

munidade", resume.

PIERO RAGAZZI

, idade a I IlUDIS-
, 'j f. './ (_. .',

tratíva pela responsabilida-
de da liberação dos recur

sos da Fundação Cultural

paraa contratação do show ,

e por 'omissão já que déclâ-
i {OU que .,.' id611Írregti
ridades ligadas à empresa
Fábrica de Show.

Namesma comissão, re
caem acusações sobre o pre
sidente da Comissão Orga
nizadora, Ronaldo Raulino,
o ex-pr�sidenteoda Assocíã
ção dos Clubese Sociedades
de Tiro do Vale do Itapocu,
Nelson Sjõberg, o presidente
da Fundação Cultural, Jorge
Luiz de Souza, e sobre o pro
prietário da empresaFábrica
de Show,GenilsonMedeiros.o

"1'
0'0

Geral 11

Portal de Jaraguá promove
128 edicão da Feira da Malha

�

Inicia nesta sexta-feira, dia 9,
e segue até o dia 24 deste mês, no
Portal Shopping, a l?a edição da
Feira daMalha. Segundo o gerente
do Portal, Hilário Deretti, a expec
tativa é de que passem pelas lojas
do centro comercial mais de 30

mil pessoas durante o evento. Para
os lojistas, a feira deve movimen
tar as vendas e resultar em um. in
cremento de 30% no faturamento.
"A Feira da Malha já é um evento

tradicional na região e acontece

sempre em julho. Como é mês de
férias escolares, recebemos mui

tos visitantes de outras cidades'no

Portal e isso acabamovimentando
o turismo local", destaca.

O público que for até o Portal
durante os dias de feira encon

trará roupas, acessórios; itens de

cama, mesa e banho com des
contos que variam de 10% a 50%.

"É uma oportunidade para com
prar peça de inverno com preços
competitivos em pleno inverno",
acrescenta Deretti.

O Portal conta com 33 lojas e

atende de segunda a sábado, das
9h às 19h. Nos domingos, o horá
rio de funcionamento vai das 10h
às 18h.

ARQUIVOOCP

--
Durante a feira do Portal, produtos terão descontos de até 50%

A quinta-feira deve iniciar
com presença de nevoeiros na

região. Para os motoristas, prin
cipalmente que trafegam pelas
rodovias do Estado, fica o alerta
de ter a atenção redobrada ao

volante. Mas no decorrer do dia
de hoje, o sol volta a "dar as ca

ras", na maior parte do Estado.
Em Jaraguá do Sul, não está des
cartada a possibilidade de chu
vas isoladas e as temperaturas
devem ficar entre 17 e 23 graus.
Na sexta- feira estão previstos
nevoeiros ao amanhecer e pre
sença de sol na maior parte do
dia. Na região, os termômetros
marcam entre 17 e 22 graus.

Já no fim de semana, mes

mo com a presença de sol, não
está descartada a possibilidade

'

de chuvas isoladas no Norte do
Estado. E na semana que vem,
uma frente fria deve passar por
Santa Catarina, o que .pode

Sol continua a aparecer
no'decorrer da semana

ocasionar chuvas fracas e que
da de temperaturas.

Os meteorologistas da Epa
gri/Ciram prevêem ainda que
os próximos três meses devem
ser marcados por temperaturas
mínimas, na madrugada, mais
frias do que o normal e, duran
te, o dia, temperaturas elevadas
para a época do ano. Em agos
to" pode ocorrer o fenôme
no "veranico", caracterizado

por ausência de passagem de
frentes frias no Estado, o que
favorece períodos prolonga
dos sem ocorrência de chuva e

com temperaturas altas.
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G T EM C Á
Começa hoje no Seminário Sa

grado Coração de Jesus emCorupá
a 7a edição do Encontro de Trilhei
ros Bananalama. Não só os trilhei
ros, mas a comunidade em geral
pode prestigiar o encontro que
tem diversas atrações com des

taque para hoje às 21 horas show
nacional com Garotos de Ouro, às
23h30 show Garotas 8 Segundos e

a meia-noite show com Léo Lima.
Já na sexta-feira a programação
inclui o "Desafio dos Campeões",
às 22 horas, com Joaninha, Jorge
Negretti, Cyro Oliveira e Natan
Azevedo. Em seguida show nacio
nal com Dejavú do Brasil e à lh30
show com Elisângela Dias. No sá
bado você confere aqui a progra
mação para o fim de semana.

Saúde
No próximo domingo tem ativi

dades do projetoViva Mais no Par

que Malwee. Voga, Tai Chi Chuan e

Pilates gratuitamente a partir das
10 horas são uma ótima opção para
deixar a preguiça de lado e trazer

benefícios para o seu corpo. Dia
riamente a comunidade também

pode utilizar a academia pública,
que fica ao lado do ParqueMunici
pal de Eventos, ao lado do Pavilhão
A. Outras informações no c2106-
2220 ou medicinapreventivajara
gua@unimedsc.com.br.

Caminhada
o Clube do Andarilho comuni

ca que a caminhada deste mês se

realizará no dia 17, entre Benedi
to' Novo e Doutor Pedrinho, num
roteiro adaptado do "Circuito Vale

Europeu Catarinense". O trajeto
com 19,5 quilômetros, iniciará na

localidade de SantaMaria e seguirá
até Doutor Pedrinho.Amaior parte
da caminhada será em terreno pla
no, com grau de dificuldade médio.
Haverá carro de apoio e o almoço
será no Hotel e Restaurante Eno's. As

inscrições vão até o dia 10 e podem
ser feitas na loja Sport&Ação, telefo-

,

ne 3055-2188. Outras informações:
clubeandarilho@gmail.com.

Mini Olimpíada
o Ribeirão Grande Resort pro

gramou para este fim de semana,
de 9 a ,11, a realização da 1 a Mini

Olimpíada de Inverno. Futebol de

salão, pebolim, boliche humano,
gincanas, premiação para os cam

peões, roda de chimarrão ao som

de viola e cavalgada noturna. No
sábado almoço com costela fogo
de chão. Reservas 3275-1995 ou re

servas@ribeiraogranderesort.com.
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Plural

eatriz Sasse
\

4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br

twitter. comi beatrizsasse
.

kr/ beasasse
orku Beatriz Sasse

DIVULGAÇÃO

A belas representantes das instituições de ensino da cidade concorrem neste sáb�do, n� Clube ��Iético
Baependi, ao título de Rainha dos Estudantes. A escolha ocorre durante o concorrido Baile de Ferias

Telona
O agro mais simpático do cinema está de volta para seu último filme.

"Shrek 4" que está em cartaz no cinema do Shopping Breithaupt, conta
que Shrek se transformou em um "homem de família" e ao invés de .as
sustar, vive dando autógrafos. Mas o que aconteceu com o valentemando
de Fiona? Pensando no passado, Shrek assina um pacto com o duende

Rumplestiltskin, e subitamente se vê em uma versão deturpada do reino
de Tão Tão Distante. Será que Shrekpode desfazer o erro e salvar a todos?
Confira os horários na programação dos cinemas da região, na página 14.

Jenifer Graci clicando e sendo clicada
em noite no London Pub, no dia 26

Anderson Maestri durante a balada de lançamento
da revista Tá na Festa, no London Pub

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Acústico com Alexandre Franz

(voz é viol�o)i a partir da� egO horas�, ," 1

Couvert de RS 3.'
.

LONDONPUB

Pagode cqm o GrupoKibelleza
; e sertaneJoUnlverSitáNd,'€oJn
'Fernando �ima & Banda. 'elas grátis

até às 23h30, após pagam RS.
Eles pagam RS 15.

dia9
SALOON CHOPERIA

Festa Ladies Free com sertanejo
universitário de Mazzo & Gabriel e
mais DJ Bibbe Andreatta. Acesso
liberado para mulheres até 23h30.
Ingressos antecipados nas lojas
Upper Man e Voilà a RS 15.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Acústico com Paulo Henrique

(voz e violão), a partir das 20 horas.
Couvert de R$ 3.

LONDON PUB
China Bird's apresenta três shows a

partir das 22 horas com as bandas
Cafeinol, Pãrâchãmãs e Serotonina
(eletro rock).lngresos antecipados.

a RS 10 na hora R$ 15.

MOINHO DISCO

Sextanejo em dose dupla com

Rodolfo & Ravel e Bruno Pacheco
-

(especial Luan Santana) e mais DJ

Igor Lima. Ingressos: feminino até
meia-noite grátis e após RS 10 e

masculino RS 15. Ponto de vendas
em Jaraguá no Posto Mime (matriz),
Smurf's, Strutura e Requinte; em
Guaramirim no Posto Maiochi.

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Show com Fábio & Juliano, mais

DJs Alan e Alex. Elas grátis até 23h30
e eles pagam RS 12.

BIER HAUS CHOPERIA
Música ao vivo. Couver

artístico de RS 3.

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES
LONDON· 30?5-0065I londonjatagua.com.br

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/estacaoarmazem
ARRIBA· 3371-1160 I arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE E COZINHA. 3055-3058

KANTAN SUSHI LOUNGE. 33711584

CHOPERIA SALOON ·3373-1673

LlCORERIA FULLDRINK· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO • 3373-1299

CACHAÇARIA AGUA DOCE· 3371-8942

CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292
MOINHODISCO· 9973-3866
JUMPCLUB • 9118-2001.

MOVING UPMUSIC CLUB· 8856-8389

SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982

MOMMA· 8479-66461 momma.com.br
CARAMBAS· 333-22751 carambas.com.br
FUE�. 8433-00831 fueleventos.com.br
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa·Gonçalves
Irresponsabilidade

Alei
de trânsito foi feita pra todos. Portanto, parar em fila dupla

é uma infração. Na quarta-feira, por questão de segundos, uma
criança não foi atropelada por uma total irresponsabilidade.
O pai para em frente à escola para pegar o filho, pasmem, em

cima da faixa de pedestre e em mão dupla. O estudante ao passar por
trás do veículo - para entrar na porta lateral do carro, por pouco, muito

poucomesmo, não foi atropelado. Omotorista que vinha atrás nem teve

tempo de frear. Graças aDeus nada aconteceu. Mas fica aqui o registro!

Sombra e

água fresca
No sábado, o casal Márcio e

Kátia Piccoli vai desfrutar o pre
sente da revista Nossa, em come

moração ao Dia dos Namorados

e, claro, ser notícia na revista.

leitor fiel
O leitor fiel de hoje é meu

amigo Fabrício da The Bell
Eventos. Além de fazer um belo
trabalho na sua área é outro

amigo que acompanha a coluna
todos os dias.

Níver da Joelma
Não ousem esquecê-la: Ioel

ma Maris Piccoli, minha querida
comadre, é a grande aniversarian
te de hoje.Mil vivas. Omeu desejo
é que sejas plenamente feliz!

Onde comer
bem em Jaraguá
Na panificadora Pão Brasil.

Um dosmelhores cafés da cidade.

NAS RODAS
• Minha querida Sandra

"Paçoca" Regina da Silva já
prepara o dim dim. Pois dia
16 é dia de pagar à festaem

comemoração a idade nova.

• Recebi gentil convite da
diretoria social do Baependi,
para participar no sábado, no
clube, do tradicional Baile de
Férias e a escolha da Rainha dos
estudantes de Jaraguá do Sul. A
musicalidade ficará por conta da
banda Fashion de Curitiba.

o professor de inglês Robert
Uber, em recente passeio pela

paradisíaca ilha de Nova Zelândia.

-

A queridíssima
Gisele Claudia Machado

será muito cumprimentada
hoje pela troca de idade. ,

Kaza Design
. A badalada Loja Kaza De

sign, especializada em mó
veis e decoração, na cidade de
Corupá, também será presen
ça garantida na IDa Feijoada
do Moa, que acontece dia 21

de agosto.

• Pessoas que a gente não
precisa fazer força para
admirá-las: Sérgio "Queijo"
Silva, Moacir Schmitz, Jailson
Angeli,Valério Iunkes e

Reinaldo Correia. Continuem
assim amigos!

Dica de
quinta-feira
Hoje tem festival

de sushi no"Kantan .:

• As barracas para a 8a
,

Stammtísch são padrão. Todas
devem ser no tamanho 3 x 3.
Está dado o recado.

• Nos dias 10 e 11 de julho, no
ParqueMunicipal de Eventos
de Jaraguá acontece a 3a Festa
Catarinense do Sirüdel, regada
"'9 c�ppe Kõning Bier.

Social 13

WWW.bUê!tcnnann.COlTl.br

SUElTEA

o estudande de direito
Gulherme Pavanello ao lado da
bela namorada Lígia Mannes,
comemora 18 aninhos bem nesta

quinta-feira. Mil vivas!

"
Guarda-te uma vez dos
inimigos emil vezes

dos amigos, porque um
amigo poderá vir a ser teu
inimigo e prejudicar-te

com facilidade.
PfTJtOSALPHONSI

"

Festa Julina
No sábado, a partir das I9h,

acontece no Grupo Escoteiro Ia
coritaba uma concorrida festa

julina organizada pela galera es

perta da imprensa. O prato prin
cipal será um delicioso carreteiro

preparado pelo esmerado gour
met Tato Branco. Vai perder?

• O irreverente ator e cantor
Dado Dolabella, vencedor de
AFazenda, na Record, que faz
turnê Brasil afora, estará na
Feijoada doMoa e será capa da
revista Nossa, edição de julho.

• Recebi e-mail perguntando
quais os dias que não
funcionam os restaurantes

daMalwee: O restaurante da
Malwee não abre na segunda,
já o TípicoAlemão fecha nas
terças.

• O craque, Falcão e sua

Tati foram destaques no
programa" MaisVocê" de Ana
MariaBraga; naGlobo.

, O boa gente Israel SC,hralJt
ê o grande aniversariante dê ,'"

• Doe agasalho.
hoje. Por favor, liguem! Ele vai,
adorar saber que foi lembrado. .. Com essa, fui!

Fofocódromo
Acho até legal.corrigir algumas imperfeições quando o ser humano

está descontente com o visual. Confesso que até eu já passei pelo bis
turi. Mas tem uma senhora sexagenária na urbe sorriso que deve em

breve alcançar o recorde da Ângela Bismarchi. De tanta plástica que a

"velha" fez, ficou tão feia que a gente não sabe se ela ta rindo, chorando
ou simplesmente viva. Literalmente parece umamúmia. Para relaxar só
tomandomesmo um copo bem gelado chope Kõnigs Bier.
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.

SEXTA-FEIRA
CRÔNICA

gÁBADO ;I TERÇA-FEIRA ,

LuizCarlosAmorim,
EsCritore editor

Senhora, tia e dona Ãh?

[Jelefone
tocou e eu atendi, mesmo sem von

ade de erguer-me do sofá. Achava incrível o
oder das pessoas de interromper o meumo

mento de descanso, aquele reparador, que faz
bem à cútis e ao cérebro. Tinha acabado deme deitar,
estava frio e o cobertor recém começava a esquentar.

Logo depois do "alô" inicial, eis uma voz des
conhecida, porém tão imponente quanto talvez

jamais tenha ouvido antes. Adorei! Pena que o

homem dos lindos sons tenhame chamado de se
nhora já naprimeira frase. Caramba, por um aca

so do destino eu tenho cordas
vocais envelhecidas para tanto?
Estou na flor da idade, como
diria meu avô. Tenho apenas 30
anos! Ah, e recém completados,
não se esqueça desse detalhe!

Deveria ser intitulada de USe-
nhoríta" isso sim, afinal não pro
criei, não amasiei-me e nulas são as rugas instaladas
nos cantos domeu rosto. Ok, ok, ok, nulas não, pou
cas, mínimas, escassas. Uma ou outra (mícroscópí
ca!) inicia a vida acolhendo-se naminha face. É tão
mínimaque o cabelo ainda a cobre semqualquer sa
crifício. Mesmo assim, não acredito sermotivo para
me chamar de senhora, não concorda?

Deve ter sido pura educação (ou falta dela) de
telemarketing e eu tento me convencer disso a cada
instante. O problema é uma outra lembrança tei
mosa que não se apaga damemória. Dias atrás um
menino chutou uma bola de futebol e ela me atin

giu. Odiei a experiência de ser�ocauteadapor aque
la coisa redonda. Mas, pior: o garoto sem noção do

perigome chamou de tia! Ser-vergonha!!! Eu lá tenho
cara de tia de marmanjo!?Por favor! Não, né?! Isso é
demais paraminha cabeça em crise existencial.

Tenham dó, acabei de fazer aniversário e isso
nem sempre me sugere algo bom. A trigésima data
de nascimento meu foi estranha. Senti nas costas,
literalmente, o peso dos 21, 22,23,24,25,26,27,28
e 29 anos. Parece que envelheci todos os dígitos se

cundários de umavez só, num dia só. Lembro dos 20
anos e a sensaçãoaté foi semelhante, mas não assim '

cruel, pelomenos, ninguémme chamou de senhora,
nem de tia. Falta agora alguém
colocar o "prefixo"dona antes do
meu nome. Dona Clara Alcânta
ra! Deusme livre! Eu enlouqueço.
Sou jovem demais para isso e até
me aparecem algumas espinhas
no queixo, vez ou outra.

Responda - me você: por
que as pessoas utilizam o senhora, o tia (quando
não há este parentesco) e o dona, heín? São des
necessários, oras! Eu voto pelo casual. Chamar
nos-emas apenas pelo nome dado por nossos

queridos pais! É questão de educação e respeito
a eles, aliás. Os progenitores merecem ser lem-

. brados através do bom gosto da escolha.
Ahhh, recebi umamensagem no celular, vou ler.
- Oi gatinha!Vamos pro teatro hoje?
Nooooossa.. .isso sim é um ser de visão aguçada!

Vou me arrumar porque preciso de um tempo para
passarumamaquiagem no rosto.Tchaaauuuul

• kellyerdmann@gmail.com

LANÇAMENTOS

CLIC DO LEITOR

Este é o Tobi, que adora aprontar pela
casa do leitorMarlon Wischral.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1 .J

• Eclipse (l.eg) (l11h, l6h30, 19h, 2lh30 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Shrek para Sempre (Dub)
(14h, l5h50, l7h40, 19h30, 2lh20 - qua, qui)
• Cine Breithaupt 3
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, l5h45, l7h40, 19h35,
2lh30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Eclipse (Leg) (14h, l6h30, 19h, 2lh30 - todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h, l5h50,h l7MO, 19h30, 2lh20 - qua, qui)
• Cine Mueller 1
• Eclipse (Leg) (13h40, l6h20, 19h, 2lh40 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Em Busca de Uma Nova Chance (Leg)
(14h15, l6h45, 19h20, 2lh30 - sex, sab,
dom, seg, ter, qual
• Shrek Para Sempre (Dub) (13h20, l5h30, 17h30,
19h30, 2lh30 - qui)
• Cine Mueller 3
• Toy Story 3 (13h3Q, l6h, l8h45, 2lh20 - todos os dias)
• Cine Garten 1
• Eclipse (Leg) (13h50, l6h30, 19h10, 2lh50 - todos
os dias)
• Cine Garten 2
• Olhos Azuis (Leg) (14h20, 22h - sex, sab,
dom, seg, te, qua, qui)

• Príncipe da Pérsia (Leg) (17h, 19h30 - sex, sab, dom,
seg, te, qua, qui)

• Shrek Para Sempre (Dub) (14h20, l7h, 19h30, 22h - qui)
• Cine Garten 3

.

• Toy Story 3 (Dub) (13h40, l6h20, l8h40,
2lhl0 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Toy Story 3 (Dub) (14h, l6h40, 19h, 2lh40

- todos os dias)
• Cine Garten 5
· ° Escritor Fantasma (Leg)
(14hl0, 2lh20 - sex, sab, dom, seg, te, qua, qui)
• Plano B (Leg) (16h50, 19h20 - todos os dias)
· ° Escritor Fantasma (Leg) (2lh20 - qui)
• Príncipe da Pérsia (Leg) (14hl0 - qui)
• Cine Garten 6
• Eclipse (Dub) (16hl0, l8h50, 2lh30 - sex)
• Eclipse (Dub) (13h30, l6hl0, l8h50, 2lh30 - sab,
dom, seg, ter, qua, qui)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Eclipse (Dub (13h30, l6hl0, l8h50, 2lh30 -

todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Eclipse (Leg) (13h50, l6h30, 19h10, 2lh50 -

todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Prfncipe da Pérsia (Leg) (17h, 19h30 - sex, sab,
dom, seg, ter, qual

.• Quincas Berro D'Água (Dub) (14h30, 22h - todos os dias)
• Plano B (Leg) (19h30 qui)
• Príncipe da Pérsia (teg) (17h - qui)
• Cine Neumarkt 4
• Cartas Para Julieta (Leg)
(16h50, 21h20 - sex, sab, dom, seg, ter, qual

• Plano B (Leg) (14hl0, 19h20 - sex, sab, dom, seg,
ter, qual

• Shrek Para Sempre (Dub) (14hl0, l6h50,
19h20, 2lh20 - qui)
• Cine Neumarkt 5
• Toy Story 3 (Dub)
(13h40, 16h20, l8h40, 2lhl0 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Toy Story 3 (Dub)
(14h, l6h40, 19h, 21h40 - todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Gilmar liga para Viviane. Daniel afirma 'que

não aceitará que Viviane goste de Ricardo. Mauro
e Vanessa começam a se entender. Mariana conta

para Luciana como foi seu encontro com Guilher
me. Judite pede para o marido reclamar do barulho
no apartamento de Jane. Mauro e Vanessa se bei
jam no momento em que Jane invade o quarto da
filha. Ricardo tenta .acalmar a namorada, que fica'
transtornada ao ver o estado de seu apartamento.
Vanessa e Mauro pensam no beijo que deram. Gil
mar inventa uma desculpa a Leninha para justificar
sua ausência no samba. Sofia conta para Beatriz

que Francisca foi apaixonada por Vicente.

'TEMPOS MODERNOS
Até o fechamento dessa edição, a emissora

.

não havia divulgado o resumo do capítulo.

PASSIONE
. Olga afirma a Mauro que Fred é o cúmplice de

Clara. Mauro e Diógenes se preocupam com Fred.
Melina fala com Diana que Mauro salvou a vida de
Gerson no passado. Danilo chega ao hospital para
falar com o tio e Diana percebe o seu nervosismo.

Danilo conta para Chulepa que sua armação para
salvar sua carreira acabou prejudicando Sinval.
Saulo faz comentários maldosos que deixam Stela,
Sinval e Lorena indignados. Fred afirma que vai ter
que fazer alguma coisa para afastar Agostina de
Bete. Myrna avisa Mauro que os resultados com as

venda? da Shinny Top são muito promissores. Clara
insiste para Totó que quer trabalhar no campo com

ele. Bete aconselha Melina a tentar conhecer me
lhor Fred antes de se envolver com ele.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Eleonora pede para Arminda representá-Ia

no velório do senador. Lincon pede para Ellen
encontrá-lo na Folha da Corredeira. Sílvio diz a

Guilherme que Zuleide ligou para dizer que ele
estava na praça com lião. Guilherme fala para
o pai que lião/Diana não tem nada demais.
Três mulheres choram muito diante do caixão
do senador. Beatriz fica irritada e pergunta a

Nicolau quem são as mulheres. Lincon conta
a Ellen que uma mensagem foi enviada da Se
cretaria de Segurança do Estado, ameaçando o

senador de morte. Lincon mostra a Carmem e a

Ellen o manifesto no computador.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidadedas ����s�r�.:>L _ ..

Carlo,sHenrique
Schroeder, escritor
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Cuidado com desperdícios. Você

•

pode se surpreender com falsos

amigos, mas em compensação terá suces

so em viagem, concurso e assunto judicial.
O romance ganha novos estímulos agora.
Aproveite esse momento.

TOURO

(21/4 a 20/5)
A necessidade de se recolher e anali-

sar o passado vai falar alto. O trabalho
de rotina será favorecido, principalmente se faz
o que gosta. Coloque seus planos em prática.
Suas esperanças afetivas podem se realizar.

GÊMEOS

i (21/5 a 20/06) .

ii Cuidado com intrigas. Há possibi-
lidade de você se decepcionar com

um fato ou uma pessoa que vive bem ao

seu lado. Responsabilidades com a famí

lia podem tomar parte do seu tempo. Boa

cumplicidade na paixão.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Fuja de pessoas oportunistas ou

falsos amigos. Você pode estar

cheio deles e nem percebeu. Sua atração
pelo mistério pode levá-lo a novas descober

tas. O ciúme, seu ou de quem ama, pode des
gastar a relação amorosa: cuidado!

LEÃo
(22/7 a 22/8)
Perceberá com mais clareza tudo o

que te incomoda no trabalho. Ótima
fase para guardar um dinheirinho na poupança
e futuramente ele vai render bons frutos. Bom

astral com amigos. Cuidado: tarefas e amor es
tão em conflito!

VIRGEM

, (23/8 a 22/9)
�"'''''"''''i ....'lr�filJJiJ."w"J'� Seu coração está muito carente e

isso pode abalar sua saúde. No tra

balho, você terá sucesso ao assumir um cargo
de liderança. Aproveite para seguir seu sexto

sentido profissional. A vida sentimental, porém,
inspira cuidados especiais.

��:t\ LIBRA
(23/9 a 22/10j
Ao enfrentar osproblemas, você verá

com quem pode contar. Aja discreta
mente e seu dia será muito produtivo, fique
mais na sua e isolado. Seja discreto e a paquera
renderá mais. A dois, se melhorar, estraga!

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Aproveite o dia para organizar os

seus compromissos. Novas alterna

tivas de trabalho podem surgir, algo que você

está procurando há algum tempo. À noite, muito
cuidado com as aventuras: é melhor não trocar

o certo pelo duvidoso.

QJSAGrTÁRIO(22/11 a 21/12)
,

Não é hora de se aventurar, mas

d e fazer planosmais humildes. As atividades
que envolvam diversão, turismo, lazer ou criati

vidade serão favorecidas. A dois, a fase é de boa
sintonia, aproveite para curtir esse momento.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Evite gastos desnecessários e não

abuse da sorte. Você pode ter alguns
imprevistos financeiros. É tempo de buscar o

seu aperfeiçoamento e com isso conquistar
maior autonomia. Boa noite para aprofundar
os vínculos de afeto.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Nada de preguiça no trabalho

hoje, quanto mais envolvido estiver
com o que faz, maior será o seu desem

penho! Mostre o que você sabe fazer de

melhor. Uma atmosfera romântica promete
estimular a sua noite: aproveite.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
O céu anuncia alguns aborrecimen

tos, por isso evite assinar qualquer documento
sem ler as entrelinhas. Você pode se meter em

alguma fria. O convívio com os mais velhos será

produtivo. A paixão tende a ficar de lado.
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Fã faz tatuagem
paraex-BBB

A ex-BBB Ana Carolina Madeira não levou o prê
mio milionário da nona edição do reality show, mas
conquistou milhares de fãs com a sua simpatia e

espontaneidade. Atual repórter do programa TV

Fama, da RedeTV!, conheceu o "Anático" - nome in

titulado pelos seguidores de Ana Carolina - Nicolas

Marques, que tatuou na perna as iniciais do nome

da ex-BBB e fez questão de mostrar à loira.

Angélica e Fluc
.

compnam mansãO
com heliponto

Uma mansão 'ria Joatinga, na Zona Oeste
do Rio, será o novo endereço da tamflia Huck.
De acordo com ojornal O Dia, o-imóvel é bem
m9ior do';,qu,e a P�,S9 co�"16"guartos e�.qu�
moram' hoje, na 'Barra da Tijuca'. E maisi' a

propriedade terá até heliponto para o 'heli

cóptero de Huck se movimentar à vontade.

Fontes Çja publicação dízem que o 'yoadp(.
foi um dos motivos da mudança de endereço.

-Priscila faz sorteio
de'vestido famoso

Depois de receber milhares de pedidos para
usar o vestido que exibiu na grande final da nona

edição do Blg Brother Brasil, Priscila Pires resolveu

promover um concurso. Nele, o vencedor sortudo le
vará para cása a tão cobiçada peça. "Quero que me

enviem pelo Twitter mesmo um texto onde descreva
a Priscila para você. O melhor texto ganhará o ves

tido que usei na saída do programa", escreveu ela.

DIVIRTA-SE

Noivado acabado
Dois amigos se encontram depois de alguns

anos e um deles pergunta:
- E a Ritinha, sua noiva, como vai?
- Ah, cara! Nem me faia ... Nós terminamos tudo!
- Sério? Mas a Ritinha era uma garota lindíssi-

ma, muito querida e amiga.
- É, eu também achava, mas me diz uma coisa ...

Você se casaria com uma pessoa mentirosa, pregui
çosa e infiel?

- Não, de jeito nenhum!
- Pois é ... Ela também não!

Filho de Galisteu
vai ganhar carro

Drica Moraes
recuperada

de transplante
de medula

Os fãs e amigos de Drica
Moraes já podem comemorar.

A atriz.. que foi submetida a um

transplante de medula óssea,
está recuperada da cirurgia e

seu quadro de saúde é estável,
segundo informou o Hospital Al
bert Einstein. A luta de Drica con

tra a leucemia começou no início
de fevereiro, quando a doença
foi diagnosticada até a busca por
um doador.

Vittorio, filho de Adriane Galisteu e Alexandre lódice, ainda nem nasceu e já
tem um presente inusitado encomendado. Nelson Sacho, assessor da loira e

futuro padrinho do menino, pretende presenteá-lo com um automóvel modelo

500C, da Fiat. Em entrevista à publicação, Sacho disse que o carro ficará em sua

garagem e que quando Vittorio completar 18 anos o modelo será uma raridade.

O menino já ganhou vários presentes, entre eles um miniofurô.

Lindsay Lohan é
condenada a prisão
A atriz Lindsay Lohan foi condenada a 90 dias

de prisão. Lindsay também deve cumprir mais 90
dias num programa de reabilitação. A atriz violou sua

. liberdade condicional faltando a nove sessões sema

nais obrigatórias de um programa educacional. Lind

say tem 15 dias para se entregar e cumprir a pena. A

atriz foi presa pela primeira vez por dirigir embria
gada, mas pagou fiança e foi liberada e deveria

cumprir os programas de reabilitação estipulados.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógicamuito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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Porcelanato Extra Fino garante mais agilidade
na reforma, sem barulho e quebra-quebra

Quem passa por uma

reforma ou está construf,ndo
chega sempre a um ponto
crucial durante a obra: o
momento de comprar os

pisos e revestimentos.

Trata-se
de uma escolha difí

cil paramuita gente, já que
a variedade de tipos e pre
ços é enorme. Uma opção

que tem conquistado os consumi
dores são os porcelanatos, devido
ao requinte e facilidade de limpeza
que conferem ao ambiente.

A cada ano, as novidades re

veladas pelo mercado para esta

peça de revestimento cerâmico

especial variam sempre para di
ferentes formas e tons. Mas, neste
ano, o porcelanato passou poruma

_ inovação ainda maior. É o caso do

lançamento do piso ExtraFino, que

tem apenas 4,7 mm de espessura,
enquanto os outros porcelanatos
possuem padrão de 9 a 11 mm.

A diferença entre os revesti

mentos é percebida principal
mente na hora do assentamento.

De acordo com especialistas na

área, a linha Extra Fina ou Slim
tem uma série de vantagens em

relação ao porcelanato padrão.
"No caso de uma reforma, não é

preciso quebrar o revestimento
do ambiente. O Extra Fino pode
ser aplicado sobre qualquer outro
piso, sem quebrar ou incomodar
os vizinhos", afuma o gerente da
Portobello Shopp, Ivan Dahmer.

Outro diferencial do revesti

mento slim é o peso. Por ser mais

fino, ele também é mais leve, requer
menos sustentação e, consequente
mente, reduz sobrecargas na obra.
Essas qualidades do Extra Fino per-
mitem aos arquitetos ousarem na

decoração de ambientes, seja no

piso, fachadas ou nos detalhes.
"O Extra Fino possibilita ,re

dução de trabalho, de entulho,
garante mais agilidade na obra e

é mais sustentável. Além da fabri

cação desta peça utilizar menos
matéria - prima, a espessura mais
fina possibilita a otimização do

transporte e armazenamento",
destaca Dehmer. Segundo ele, o
acabamento natural da linha slim
confere mais resistência à peça.

A linha slim é comercializada
nos tamanhos padrões do porce
lanato, como o 60x60 cm. No dia a

dia, a limpeza do Extra Fino deve
ser feita assim como nos demais

tipos de porcelanato: com água e

detergente neutro. Dahmer tam
bém destaca que a aplicação deve
ser realizada por um profissio
nal especializado, para garantir a
qualidade do resultado final.

• Flores e plantas artificiais e naturais
.. Mudas de flores, plantas e frutíferas

• Moveis para jardim, jardinagem e paisagismo

Projetos
Perso ízados
Revestimentos

'"'

Louças

teMetais

Porcelanato Extra
Fino pode ser aplicado .

sobre qualquer outro
piso, sem quebrar ou, ..

incomodar osVizihbos
...

Pisos Laminados e Térmicos

GLOSA ISOS

I,};

Tecnologia de ponta aplicada
na linha slim permite redução
no consumo energético natural
e, com isso, deixa o ambiente

. mais sustentável

Rua João Januano Ayroso, 10 - sala 01 - Centro

global plsos@yahoo.com br
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Veja algumas dicas para montar sua adega
particular e se renda aos encantos douinho

Nos últimos anos o mercado de vinhos cresceu muito no Brasil com asfacilidades e

importação, principalmente de países vizinhos comoArgentina e do Chile. Quem adora '

vinho vai adorar estas dicas de como montar uma adega particular em casa. E quem
ainda não se rendeu aos encantos do vinho, mas gostaria de colecionar garrafas, também.

Antes
de tudo, escolha o A ideia de usar troncosnatu

lugar mais tranquilo da rais como pé de mesa com tam

casa. Nada de ficar ao po devidro e cadeiras de acrílico
lado de uma cozinha decoradas apenas com rótulos de

ou de uma varanda, já que o ca - vinho, por exemplo, dão leveza
lar que emanadestas localidades' ao ambiente. Já os armários em

pode danificar o conteúdo das freijó com pátina branca "que
garrafas. Um local mais escon- bram" o tom de tijolo do chão e

dido como um porão ajuda, mas deixam a adegamais clara.
qualquer local da casa que não As cores que prevalecem na

terihá sol e calor direto já serve. decoração de uma adega sempre
o- projeto -de"urria:âdegà deve " tendem para os tons mais terro-

o'
_

01. " >;io' .:: ,I
_
r'

sempre lembrar uma cave, mas sos, as cores 'quentes; "corria ta
.não necessariamente ser um am- ranja e vermelha. Mas usar cores
biente escuro e totalmente rústico. mais leves também vale a pena
O principal é ter um ambiente cli- para deixar o local mais claro.

matizado, ideal para conservar as A iluminação é outro deta

garrafas. O tamanho mínimo para lhe bastante delicado dentro de
uma boa adega é de l,50m de lar-. uma adega, já que influencia di

gura por l,50m de profundidade, retamente na conservação dos

que pode sermaior ainda. vinhos. O' certo é deixá-la sem-

Saber harmonizar os elernen- pre apagada e acender as luzes
tos rústicos com outrosmaismo- apenas quando necessário e, de
dernos garante um toque espe- preferência, que não reflitam di
cial à decoração. Rolhas velhas, retamente nas garrafas.
saca-rolhas e uma prateleira com
diversas taças podem ajudar a

, MODELOS PRONTOScompor o ambiente. Rótulos de
bebidas em molduras deixam o

ar da sua adega bem diferente e,
interessante.

Se não quiser construir uma
adega, compre um modelo pe-

queno já pronto em lojas espe
cializadas (em algumas, lojas
de eletrodomésticos também é

possível encontrar). Alguns vêm
com, dispositivos modernos e

práticos, porém sem a elegância'
de uma adega de madeira em

harmonia com a sala.

Fontes: revistaadega.uol.com.br
www.revistacasaejardim.com.br

MarcelHeineckdeCampos
CREA088202,7 4799124880
Fernanda longo
CREA077074-4 4791928750

LONGO+
HEINECI<
ARQUITETURA E INTERIORES
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Saber harmonizar a decoração, misturando
elementos rústicos com outros mais modernos,
garante à adega um toque especial

Tons terrosos,
como laranja e
vermelho, são os
que 'prevalecem na
decoração. Também
é importante acertar
na iluminação,
pois ela influencia
diretamente na

conservação
dos vinhos

Rodovia BR 280 - Km 56 - GuaramirimjSC 1(47) 3373-0490 I 3373-4896
site: www.harmoníarnovels.corn.br I e-mail: harmonia.moveis@terra.com.br
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Fil Elfi P

Rádios 3111autonomiamaior
Comissão do Senado aprova projeto que flexibiliza horário daVoz do Brasil

A Comissão de Ciência
e Tecnologia do Senado
aprovou ontem o projeto
de lei que flexibiliza o

horário de transmissão
da Voz do Brasil.

As
rádios comerciais

do país - obrigadas a

reproduzir o progra
ma entre as 19h 'e 20h

- vão poder iniciar a retransmis
são entre as 19h e 23h, de acordo
com os critérios das emissoras.O

,

texto original do relator, Antônio
Carlos Magalhães Júnior (DEM
BA), previa a transmissão entre

as 19h e 23h59. No entanto,
os senadores entenderam que
nesta hipótese o noticiário po
deria ser feito no dia seguinte,
o que prejudicaria a, audiência'
do programa.

Também foi aprovada emen
da que obriga as rádios públi
cas a manter a transmissão no

DIVULGAÇÃO
horário atual, entre 19h e 20h.
A única exceção são as rádios

ligadas aos poderes legislativos,
que vão ficar Iiberadas de trans
mitir neste horário caso haja
sessão deliberativa.

O principal argumento a fa
vor da mudança é que, quando
o programa foi criado por Getú
lio Vargas em 1935, dirigia-se a

uma população predominan- ,

temente rural, num país sem a

estrutura de comunicação esta

tal que há hoje. o. país tem ago
ra 648 emissoras de televisão e

rádio governamentais e educa
tivas, entre elas as TVs Câmara,
Senado, Justiça e Brasil. Sem
contar os portais de internet. O

projeto segue agora para a Co
missão de Educação do Senado.
Em seguida, deve ser votado em

plenário. O projeto ainda deve
retornar à Câmara para ser

apreciado já que houve modi

ficações no texto. Somente de

pois de aprovado na Câmara irá

para sansão presidencial. _ Texto de Antônio CarlosMagalhães Júnior previa transmissão até as 23h59

Congresso entra
em recesso dia 17
A mudança era uma reivin

dicação antiga das rádios priva
das, que defendem a flexibiliza

ção do horário de transmissão.
Também alegam ter prejuízo
com o horário restrito. Como
o Congresso entra em recesso

parlamentar dia 17 de julho, e só
volta a funcionar efetivamente

,

.

depois das eleições de outubro,
não há prazo para conclusão da
análise do projeto.

PREVISAO DO TEMPO,

SOL E N ()E�ROS·

Nevoeiros no início do
dia com presença de
S91. Temperatura mais
elevada à tarde. Vento
fraco a moderado nem
r(\jadas.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 17°C
MÁX: 26°C

SEXTA

MíN: 16°C
MÁX: 19°C

SÁBADO
MíN: 14°C
MÁX: 20°C

DOMINGO

MíN: 16°C
MÁX: 25°C

El'Isü!a1'ado Parcia!menril
Nublado

eUU1A

Risco de
incêndios

A falta de chuva dos últimos,
dias e a baixa umidade do ar,
abaixo de 30% à tarde do Oeste
ao Planalto, favorece a ocorrên
cia de incêndios e queimadas
em SC. As áreas mais críticas -

que estão há mais tempo sem

chuva - são o Extremo-Oeste e

o Centro-Oeste, que estão há
mais de 13 dias sem chuva.

TEMPER�&TU

,Sensação
térmica

,

tAGES
''Y Â
1,1°,21°

\ Apesar do risco de queimadas
causado pela falta de chuvas, as tem
peraturas um pouco elevadas não vão

chegar a causar um grande descon
forto térmico, pelo menos durante o

dia de hoje. A sensação térmica mais
alta é de 24°C a 2rC, no Extremo
Oeste e Litoral Norte.

..
;�
li'l:tVoal!a

\
r
!
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ASSASSINATO

Bruno se entrega e é indiciado
Adolescente mostrou à polícia onde estaria o corpo de Elisa e confessou participação
o goleiro Bruno, do
Flamengo, e seu amigo
Luiz Henrique Romão, o '

Nlacarrão, apresentaram
se, 'por volta das 17h de
ontem, na Polinter,do
Andaraí. O goleiro foi
indiciado como mandante
do sequestro da ex-amante
Elisa Samudio.

DIVULGAÇÃO

Elisa tentava um acordo para que Bruno registrasse filho. Criança foi encontrada com esposado jogador

c

, " A garota foi desossada, enterraram'
os ossos da garota e concretaram. , ,

ENTREVISTA DE HOMEM QUE DENUNCIOU
ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE

BRIGAS E POLÊMICAS FAZEM' PARTE DO CURRíCULO DO JOGADOR

Destaque dentro de campo e problema fora

acarrão e o adolescente
,de 17 anos que depôs
na terça-feira, confes
sando' participação

no crime, assim como amigos do

jogador, serão Indiciados como

executores do sequestro. Amulher
do goleiro, Dayanne Rodrigues do
Carmo Souza, foi presa namadru- entraram no imóvel bombeiros,
gada de quarta-feira, em casa, em peritos e delegados do Rio de Ia
Belo Horizonte. neiro e deMinas Gerais com suas

O advogado de Bruno, Michel equipes. Foram retirados do local
Assef Filho, esteve no Tribunal de dez cães da raça rottweiler (sen
Justiça, para tomar conhecimen-' do quatro adultos e seis filhotes)
to oficialmente do mandado de ' e um vira-lata.
prisão expedido contra o jogador. Ontem o resultado do exame
"No meu entender, não hámotivo de DNA feito nas manchas encon
para a prisão do Bruno", disse. tradas na Range Rover do goleiro

Ele afirmou ainda .que o ado- foi entregue para polícia. Fontes
lescente de 17 anos não é parente extraoficiais afirmam que o exa

do jogador. E declarou que só vai me indicou tratar-se do sangue de '

comentar o depoimento do me- Elisa, depois disso os tribunais de
nor quando tomar conhecimento Justiça do Rio e de Minas decreta
legal do seu conteúdo. Foi através ram a prisão do jogador.
do depoimento do adolescente Elisa Samudio está desapareci
que a polícia chegou até a casa, da há quase um mês. Ela teve um
no município de Vespasiano, a 27 relacionamento com o goleiro Bru
quilômetros de Belo Horizonte, no, do Flamengo, no ano passado, e
onde estariam escondidos os res- brigava, na Justiça, pelo reconheci
tos mortais de Elisa Samudío. mento da paternidade do filho de 4

De acordo com a Polícia Civil, meses, que seria do jogador.

Ídolo da maior torcida do país,
Bruno sempre teve o nome relacio
nado a polêmicas e brigas. Natural
de Ribeirão das Neves, município -

da região metropolitana de Belo

Horizonte, Bruno começou a carrei
ra noAtlético-MG, em 2004. Tercei
ro goleiro do clube, teve sua grande
chance no Campeonato Brasileiro
de 2005, quando aproveitou uma

suspensão do titular' Danrlei e as

convocações do reserva Diego para
a seleção sub-20. Agarrou corri

unhas e dentes a chance e foi um
dos destaques da,competição.

Com o clube mineiro rebaixa-

do para a segunda divisão, mas o
passe valorizado, Bruno se trans

feriu no ano seguinte para o Co
rinthians. Então com 21 anos, o

goleiro, porém,' sequer chegou a

entrar em campo e deixou o clube

depois de faltar ao primeiro treino
sem comunicar a comissão técni
ca'então comandada por Leão.

Sem espaço no Corinthians,
Bruno foi emprestado ao flamen
go ainda em 2006. Mas enquanto
brilhava em campo, Bruno pas
sava por confusões fora dele. Em
2008, após o empate contra oAtlé
tico-MG no Mineirão, Bruno, e os

atacantes Marcinho e Diego Tar
delli se envolveram ein unia con

,fusão com oito garotas de progra
mano sítio do goleiro, emRibeirão
das Neves. Durante uma festa or-

,

ganizada pelos atletas, Marcinho
teria agredido uma das prostitu
tas, que prestou queixa. Por causa
da confusão, a mulher de Bruno,
'Dayanne Rodrigues, quase se se

parou do goleiro.
No início de 2010, Bruno se en

volveu em novapolêmica, após par
ticipar de um baile funk na favela
da Chatuba. Na ocasião, o atacante
Adriano e a noiva Joana Machado

brigaram e Bruno saiu em defesa
do companheiro de clube comuma

declaração polêmica. "Quem nunca

brigou ou até saiu na mão com a

mulher?", disse na época.
No mês passado, Bruno foi

afastado do Flamengo após a de
núncia de que ele era suspeito de
ser o responsável pelo desapareci
mento de Elisa.

Em 2009, Elisa já acusara Bruno
de tê-la sequestrado com a ajuda
de dois amigos e a forçado a tomar

remédios abortivos. Ela também
acusou Bruno de ter apontado uma
arma em sua cabeça.

Defesa contesta
versão de jovem
e critica polícia'

o adolescente que confes
sou participação no crime dis-

.

se à polícia que estava escondi
do no banco de trás do carro.

No meio da viagem, segundo
ele, houve uma discussão e ele
bateu na cabeça de Elisa com

uma arma que pertenceria a

Macarrão. O menor contou

que, neste momento, ela san

grou, mas ainda estava viva.
Mais adiante, o jovem falou

que Elisa estava morta, mas

não revelou quem seria o assas
sino. A caminhonete usada por
eles seria amesma onde o teste

de luminol confirmou vestígios
de sangue numa das janelas. O
advogado de Macarrão, Ércio
Quaresma Firpe, questiona a

história que teria sido contada

pelo menor e afirmou que seu

cliente não tem arma. Para ele,
a ação da polícia foi irregular. "O
depoimento do menor, juridi
camente falando, é desperdiçar

,

papel. Não tem validade", falou.

DENÚNCIA
Numa entrevista à Rádio

Tupi, do Rio de Janeiro, um co

nhecido do adolescente disse
ter ouvido do jovem que Bru
no teria dado dinheiro a um

homem identificado como

Clayton para que entregasse o

corpo de Eliza a um traficante.
"O Bruno contratou o cara

para dar sumiço, o Clayton, para
levar o corpo até o cara que ia
sumir com o corpo. Aí, pagou
R$ 3 mil, 'tá' entendendo? O ga
roto sabe também, o garoto viu
aonde 'tá'. O garoto vai dar tudo.
A garota foi desossada, enter

raram os ossos da garota e con

cretaram", disse o homem em

entrevista àRádioTupi..
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Coroa
Começou o Coroa Bom de

Bola e o Beko's/Guaramirim saiu
.

na frente, fazendo 4x2 no Mega
Tranze o Pé. Os outros dois jogos
terminaram empatados - Dipil/
ACG 3x3 Botafogo e Galácticos/
Fixsul OxO Kiferro. Próxima ro

dada na terça-feira que vem, a

partir das 19h, na Recreativa da
Lombardi: Botafogo x Galácti

cos/Fixsul, Mega Tranze o Pé x
Kiferro e Beko's xDipil/ACG.

G l Ap
Espanha na final. Con

seguiu parar a Alemanha,
que tinha um contFa-ataque
mortal. A vaga' foi merecida,
porque a Fúria foi mais efe
tiva no ataque e procurou
mais o gol. Puyol, guerreiro,
foi premiado com o gol.

'" GOL CONTRA
Crise no futebol francês.

Segue o falatório sobre o fra

casso. do time na Copa do
Mundo e cada um empurra
a culpa para um lado. O za

gueiro Gallas responsabili
zou o técnico Raymond Do
menech pelamá campanha.

NÚMEROS DA COPA
Xavi foi escolhido o melhor em
campo na vitória espanhola
sobre a Alemanha. Foi o principal

.

"passador" do time com 92
, completados (106 no total), foi quem
mais correu com 12.321 metros,
mas atingiu "apenas" 19,63 km/h (a
média do time foi 21).

Estreia

As
meninas do Olympya

já estrearam no Cam

peonato Catarinense de
Futebol Feminino. E logo

de cara pegaram o melhor time do
Estado, o KinderiIiann. Resulta
do: derrota por 4xO em Caçador.
a. técnico LUiz Vieira, o Polenta,
disse que apesar do placar, o time
se postou bem em campo e tem

condições de brigar para chegar
na final do certame. No ano pas
sado, as meninas terminaram em

segundo lugar. O primeiro jogo em
casa será domingo, às 9h30, contra
o Avaí, no Estádio João Marcatto,

Segundona
Na sexta-feira da semana que vem, dia 16, acontece o con

gresso técnico do Campeonato Amador da Segunda Divisão
da Liga Jaraguaense. O presidente da entidade, Ierri Luft, es
pera 12 equipes no certame e disse que a previsão para início
das disputas � 15 de agosto. Lá se definiráa fórmula de disputa
tanto dos aspirantes como dos titulares. Luft disse ainda que,

.

assim que iniciar essa competição, ele deve começar também
a Terceirona. Com ajuda dos clubes, deveremos ter uma das

competições mais organizadas do Estado.

ENQUANTO ISSO ... ·

, I

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - SI 4 e 5 \N\NW.rnegacred.netCentro - Jaraguá do Sul f7ii:.
(Ao Lado do Bradesco) \!_(471 3370..'223 I 3370.411240

DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTES

Meninas do
sub-17 (branco)
atropelaram as

rivais joinvilenses
por107x48

Basquetejaraguaensesegue
fazendo bonito no Estadual

JARAGUÁ DO SUL
Em todas as modalidades, Ia

raguá do Sul costuma fazer boni
to nas competições de base. Com
o basquete não é diferente. Des
de que se estruturou, a Ajab tem
equipes competitivas e sempre
entra como favorita em qualquer
disputa. O destaque da última
rodada foi a bela vitória das me
ninas do Jangada/FME (sub-17),
que atropelaram as rivais de

Joinville por 107x48, chegando a

quarta vitória em cinco jogos.
No sub-19, as meninas da Fa

culdade Jangada/FME não tive
ram a mesma sorte. Desfalcada,

a equipe foi superada por Ioín
ville, na estreia do Estadual, por
57x54. Na mesma categoria, o

time masculino da Unimed/FME
também -perdeu, mas para Blu
menau por 79x64. Foi a segunda
derrota em três jogos.

No sub-13, �s duas equipes
também entraram em quadra. Os
meninos do CEJ/Mannes Man

gueiras/FME venceram apenas
um dos três jogos do quadrangu
lar. Mesmo assím, a equipe segue '

firme na busca pela vaga no he

xagonal final. Já as meninas da
Elian/FME lideram o grupo com

apenas uma derrota em seis jogos.
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Coroa
Começou o Coroa Bom de

Bola e o Beko's/Guaramirim saiu
.

na frente, fazendo 4x2 no Mega
Tranze o Pé. Os outros dois jogos
terminaram empatados - Dipil/
ACG 3x3 Botafogo e Galácticos/
Fixsul OxO Kiferro. Próxima ro

dada na terça-feira que vem, a

partir das 19h, na Recreativa da
Lombardi: Botafogo x Galácti
cos/Fixsul, Mega Tranze o Pé �
Kiferro e Beko's xDipil/ACG.

G l
Espanha na final. 'Con

seguiu . parar a Alemanha,
que tinha um contra-ataque
mortal. A vaga foi merecida,
porque a Fúria foi mais efe
tiva no ataque e procurou
mais o gol. Puyol, guerreiro,
foi premiado com o gol.

+ GOL CONTRA
Crise no futebol francês.

Segue o falatório sobre o fra
casso do time na Copa do
Mundo e cada um empurra
a culpa para um lado. O· za
gueiro Gallas responsabili
zou o técnico Raymond Do
menech pelamá campanha.

NÚMEROS DA COPA
Xavi foi escolhido o melhor em
campo na vitória espanhola
sobre a Alemanha. Fói o principal

,

"passador" do time com 92
, completados (106 no total), foi quem
mais correu com 12.321 metros,
mas atingiu "apenas" 19,63 km/h (a
média do time foi 21).

Estreia

As
meninas do Olympya

já estrearam no Cam

peonato Catarinense de
Futebol Feminino. E logo

de cara pegaram o melhor time do
Estado, o Kínderrriann. Resulta
do: derrota por 4xO em Caçador.
O. técnico Luiz Vieira, o Polenta,
disse que apesar do placar, o time
se postou bem em campo e tem

condições de brigar para chegar
na final do certame. No ano pas
sado, as meninas terminaram em

segundo lugar. O primeiro jogo em
casa será domingo, às 9h30, contra
o Avaí, no Estádio João Marcatto.

Segundona
Na sexta-feira da semana que vem, dia 16, acontece o con

gresso técnico do Campeonato Amador da Segunda Divisão
da Liga Jaraguaense. O presidente da entidade, Ierri Luft, es
pera 12 equipes no certame e disse que a previsão para início
das disputas � 15 de agosto. Lá se definirá a fórmula de disputa
tanto dos aspirantes como dos titulares. Luft disse ainda que,

.

assim que iniciar essa competição, ele deve começar também
a Terceirona. Com ajuda dos clubes, deveremos ter uma das

competições mais organizadas do Estado.
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Meninas do
sub-17 (branco)
atropelaram as

rivais joinvilenses
por107x48

Basquetejaraguaensesegue
fazendo bonito no Estadual

JARAGUÁ DO SUL
Em todas as modalidades, Ia

raguá do Sul costuma fazer boni
to nas competições de base. Com
o basquete não é diferente. Des
de que se estruturou, a Ajab tem
equipes competitivas e sempre
entra como favorita em qualquer
disputa. O destaque da última
rodada foi a bela vitória das me
ninas do Jangada/FME (sub-17),
que atropelaram as rivais de

Joinville por 107x48, chegando a

quartavitória em cinco jogos.
No sub-19, as meninas da Fa

culdade Jangada/FME não tive
ram a mesma sorte. Desfalcada,

a equipe foi superada por Ioin
ville, na estreia do Estadual, por
57x54. Na mesma categoria, o

time masculino da Unimed/FME
também -perdeu, mas para Blu
menau por 79x64. Foi a segunda
derrota em três jogos.

No sub-13, as duas equipes
também entraram em quadra. Os
meninos do CEJ/Mannes Man

gueiras/FME venceram apenas
um dos três jogos do quadrangu
lar. Mesmo assim, a equipe segue '

firme na busca pela vaga no he

xagonal final. Já as meninas da
Elian/FME lideram o grupo com

apenas uma derrota em seis jogos.
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Fúriavence comgol 'alemão'
Com a vitória por lxO sobre aAlemanha, Espanha chega em sua primeira final

DURBAN

Mesmo com um envolvente
toque de bola de volta, a
vitória à Espanha saiu em

umajogada pouco comum:

a bola aérea.

IIOiS
de passar todo o jogo

ressionando quase dentro
a área do rival, a equipe de
ícenteDel Bosque construiu

o histórico triunfo por IxO com uma

cabeçada potente de Puyol, que ape
nas confirmou o grande domínio na

partida realizada emDurban.
'Com o resultado, a Espanha ga

rantiu a vaga na final da Copa do
, Mundo da África do Sul e vai dis

putar o título com a Holanda no

dia 11 de julho, em Johanesburgo.
No primeiro Mundial no contí
nente africano, a certeza é de que
haverá um campeão inédito, o oita
vo da história da competição.

.

No duelo que poderia servir como
revanche da final da Euro 2008 para

os alemães, foram os espanhóis que
acabaram repetindo a história, com
uma partida novamente impecável
sobretudo no meio-campo. Sem
contar com Thomas Müller, a Ale
manha perdeu muito de sua força
ofensiva, e o ataque mais eficiente
da competição até então, com 13 gols,
acabou não funcionando.

Para a Alemanha, que dispu
tava sua 11 a semifinal, o filme de
2006 se repete: depois de grande
campanha nas fases anteriores,
com goleadas sobre Inglaterra e

Argentina, a tricampeã parou na
semi e agora vai tentar igualar a

campanha de quatro anos atrás no
duelo com o Uruguai, no dia 10.

O gol espanhol saiu aos 28 mi
mitos do segundo tempo, em uma

jogada que tanto caracterizou os ale
mães: no escanteio de Iniesta, Puyol
apareceu quase namarca do pênalti e
cabeceou semmarcação e com força,
sem chances para Neuet Os alemães
foram para cima, mas, mesmo com

as mudanças, não conseguiam che

gar com eficiência no gol de Casillas.

GETTY IMAGES

I'

- Jogadores abraçam Puyol ((), autor do gol que classificou a Espanha

URUGUAI BUSCA MELHOR RESULTADO DESDE A COp·A DE 1950

Na última Copa para a qual se

classificou, em 2002, na Coreia
do Sul e no Japão, em 2002, a Ce
leste teve seu pior resultado: um
amargo 26° lugar. Um terceiro
lugar na África do Sul seria o me
lhor resultado do Uruguai, de

pois dos dois títulos que ostenta.

Felipe Melo
foi quem mais'
desvalorizou

Nada de folga para os uruguaios
CIDADE DO CABO

Nem deu muito tempo para
remoer possfveisfalhas no jogo
contra os holandeses, pelas se

mifinais. Às IIh30 de ontem

(de Brasília), o Uruguai já
estava no campo do Philippi
Stadium, na Cidade do Cabo,
fazendo um treino leve antes do

embarque para Porto Elizabeth,
onde tem muitas razões para
buscar o terceiro lugar na Copa
a qualquer custo. Se alcançar o

feito, será a melhor colocação
da Celeste em Mundiais desde o

Maracanazo de 1950.
"Estou muito orgulhoso do

que fizemos até agora, jogando
com entrega, honestidade e es

pírito de luta pelo Uruguai. Não
conseguimos alcançar o nosso

maior sonho, mas continuamos
de cabeça erguida e vamos em

busca deste terceiro lugar", -

afirmou o técnico Oscar Tabárez.
O Uruguai não participa

va de uma semifinal de Copa
desde 1910, quando perdeu do
Brasil de 3xI, em Guadalajara.
Na disputa do terceiro lugar, os
uruguaios perderam da Alema-

nha Ocidental por IxO.
Desde então, a Celeste ficou

fora de cinco .Mundiais e, dos
outros quatro de que
participou, a melhor

posição havia sido um

13° lugar, na Alemanha;
quatro anos mais tarde.

JOANESBURGO
Felipe Melo não está só na

berlinda no Brasil. Se de

pender de um estudo fei
to pela agência de ma

rketing esportivo. suíça
Koegl & Partner, mesmo
com a Copa do Mundo
ainda não tendo chega-

do ao fim, o jogador brasi-
leiro foi o mais afetado pela

desclassificação da seleção bra
sileira. Felipe Melo conquistou Õ
título de atleta que mais.perdeu
valor na competição.

Do outro lado está o jovem
apoiador alemãó Thomas Muller,
20 anos, do Bayern de Munique.
Ele está sendo considerado a es

trela emergente da competição e

o atleta mais valorizado da atual

Copa do Mundo. Antes do início
da competição, o valor calculado
para tirá-lo do clube alemão era

de 10 milhões de euros (cerca de
R$ 26 milhões). A diretoria do

Bayern já ,anunciou seu valor já
passou para 37 milhões de euros

(cerca de R$ 96,2 milhões) .

J" I J J J \. J � f j ... j... \ '. l

Uruguai, de,
loco Abreu,
enfrentará a

Alemanha na

disputa do
terceiro lugar,

, sábadoem
• > _ ,Pp,r,t.Q _�li�.�b��h . ," J

logo da Gopa
De 2014 será
lançada hoje
JOANESBURGO

Um Brasil que mistura a Bos
sa Nova, a música eletrônica e o

ritmo corporal vai se encontrar

hoje, no Centro de Convenções de
Sandton, durante a cerimônia de

lançamento do emblema da Copa
do Mundo 2014. A cenografia e a I

direção do show são assinadas por
Gringo Cardia. O evento começa
às 13h45 de Brasília e terá entre 50
minutos e uma hora de duração.

O primeiro a falar será o pre
sidente da CBF e do COL-2014,
Ricardo Teixeira; seguido pelo pre
sidente da Fifa, Joseph Blatter e,

por fim, pelo presidente brasileiro
Luiz Inácio Lula da Silva. Cada um
tem cinco minutos para falar, com
mais cinco de tolerância.

O casal de atores FernandaLima
e Rodrigo Hilbert apresenta a ceri

mônia, com shows do Bossa Cuca

Nova, do Barbatuques e deVanessa
da Mata. "Vamos fazer um paralelo
entre as cores do futebol e do país. O
showmostra o Brasil da bossa nova
eletrônica, do ritmo corporal, e da
mistura de ritmos", explicouCardia.

• , .' J l , 1 J... .. .:�.�'.... • c " ) I I
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JARAGUÁ DO SUL

A investigação sobre o

assassinato do jovem Alan
Andrei Rubol, 17 anos,
terminou ontem e concluiu
que o crime foi planejado.
"'�e acordo com o delegado

eydson daSilva, testemu-
as afirmaram que uma

.._.'terceira pessoa teria segu
rado Alan enquanto o adolescente
de 17 anos, que confessou o crime,
o esfaqueava. A suspeita é de que
o comparsa seria um rapaz de 18

anos, mas ele não foi identifica-

Legítima defesa
está descartada

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira,8 de julho de 2010 Segurança 23

do porque havia pelo menos mais rando Alan - de ter emprestado a

quatro jovens no local e, nomeio da faca. Como não havia provas sufi

confusão, todos saíram correndo. cientes contra nenhum dos dois, o
IIPor causa disso, as testemu- delegado não pediu a prisão pre

nhas não souberam dizer se era / ventiva deles. Agora, o Ministério
ele mesmo quem participou da Público deverá abrir uma ação ju
briga", comentou. A única pessoa dicial e,. se julgar necessário, pedir
que confirma a informação é um a detenção dos jovens.
adolescente de 17 anos, que es- A briga teria sido motivada
taria com o grupo. Moradores do por causa de uma bicicleta, que
bairro João Pessoa disseram que teria sido emprestada aAlan pelo
era comum os jovens se encontra- agressor e não·teria sido devolvi
rem na esquina das ruas Manoel da. Como a bicicleta não foi en
Francisco da Costa e a Rudolpho contrada, a polícia suspeita que a

Lange para beber e usar drogas. vítima trocou ela por drogas.
O jovem de 18 anos nega a par-

ticipação no crime e acusa o de 17 • Daiane Zanghelini
- que confirmou tê-lo visto segu- daiane@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVOOCP
1""'11'

CASALQUE ESTAVA NO VEíCULO FOI AMARRADO EM UM MATAGAL

M RTE N J ÃO PESS

Polícia conclui que
crime foi planejado
Jovem de 18 anos teria participado do assassinato

-

o delegado destaca que, com
as informações apuradas nos úl
timos dias, a hipótese de que o

suspeito agiu para se defender foi
descartada. Segundo ele, o depoi
mento das testemunhas ajudou
a constatar que Alan não estava

com a faca, diferente do que foi
dito pelo acusado. Mas, em virtude
das contradições entre os jovens,
não ficou esclarecido quem seria o
verdadeiro dono. Silva explicaque,
como a faca está totalmente suja
de sangue, não foi possível preser
var as impressões digitais.

. A constatação de que o crime
foi motivado por vingança, e não
por legítima defesa, deve aumen
tar o tempo em que '0 acusado
ficará no CIP (Centro de Interna
mento Provisório). Na tarde de

terça - feira, ele foi encaminhado
para a instituição socieducativa 'Hi411_"lUmUPP"''',"II'�imYHlWt�.�_.
de Caçador. Delegado Silva concluiu ontem inquérito e encaminhou ao MP

Bandidos assaltam caminhão
GUARAMIRIM

Um casal que estava em um

caminhão foi assaltado no bairro

Poço Grande, em Guaramirim,
na noite de terça-feira. Por volta

. das 19h, Fernando Rachatel, 25

anos, e Franciele Pereira, 26, fo
ram abordados por dois homens
armados, que anunciaram o as-

salto na Estrada Poço Grande..
Em seguida o casal foi amarrado
em um matagal nas pro-ximida
des e os bandidos fugiram com o

caminhão VW 8.140 com placas
AGV-5843, de Joinville .

Por volta da Ih da madrugada,
umamoradora da localidade acio
nou a Polícia Militar e informou

sobre o assalto. As vítimas não
souberam informar em qual dire
ção os bandidos escaparam. Ape
sar das rondas, os assaltantes não
foram localizados até o fechamen
to desta edição. O casal registrou
o boletim de ocorrência ontem

na Delegacia de Guaramirirn, que
está investigando o caso.· , .

Polícia cumpre mandados de
prisão durante força-tarefa

.JARAGUÁ DO SUL
'

peitos de tráfico de drogas.
Uma força-tarefa da Polí- Nos locais foram apreendidos

cia Militar e Polícia Civil cum- documentos em nome de di-

priu ontem mandados de pri-
. versas pessoas, como cartei

são e de busca e apreensão em ras de trabalho e certidões

aberto contra adultos e ado- de nascimento, mas nenhum
lescentes infratores em todo o

. traficante foi preso porque
Estado. A operação começou. não havia ninguém no local. A

às 8h de ontem e deve conti- documentação apreendida foi
nuar até as 8h de hoje, por de- levada à delegacia.
.terminação da SSP (Secretaria
de Segurança Pública). Até o

meio-dia, 34 pessoas haviam
sido presas.

: Em' Jaraguá do Sul, foram
cumpridos dois mandados
de busca e apreensão e um

mandado de prisão até o final
da tarde de ontem. De acor

do com o delegado Weydson
da Silva, os dois mandados
de busca e apreensão foram

cumpridos em pontos sus-

Força-tarefa começou
às 8h de ontem e

prossegue até a
, manhã de hoje em

, todo o Estado.

Durante a operação, um

homem que cumpria pena
por roubo em regime aberto
foi detido no bairro Garibaldi
sob a acusação de ter voltado
a praticar o mesmo crime.

RECAPTURADA

Acusada de furto foge da delegacia
Uma mulher presa por de furto tentou escapar da Delegacia da

Comarca na manhã de ontem. Ela estava algemada a uma barra
de metal afixada a uma parede do corredor, mas conseguiu abrir
a algema e escapar. Segundo informações repassadas pela Polícia
Civil, à mulher foi recapturada a poucos metros da delegacia e le
vada ao Presídio Regional no final da tarde de ontem.

FALECIMENTOS
• 'Faleceu dia 30/6 às 23h30 o Sr.

Augusto Calos Pereira com idade de

60 anos, o sepultamento foi realizado
dia 1/7, às 17 horas, saindc o féretro
da Capela Mortuaria da Vila Lenzi,
seguindo após para o cemitério

municipal da vila Lenzi.

• Faleceu dia 2/7 às 14h15h a Sr.
Rosa Raitz com idade de 75 anos, o

sepultamento foi realizado dia 3/7,
às 15 horas, saindo o féretro da

capela mortuária Sr, Bom Jesus de

Guaramirim, seguindo após para o

cemitério municipal de Guaramirim.

• Faleceu dia 30/6 às 20h25 o Sr.

Euripio Custódio Maciel com idade

de 57 anos, o sepultamento foi
realizado dia 1/7, às 16 horas, saindo
o féretro da Capela Mortuaria Maria

Leier, seguindo após para o cemíténo

municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 4/7 às 17 hs a Sr. Maria
Decker Petri com idade de 101 anos, 'o

sepultamento foi realizado dia 5/7, às
14h, saindo o féretro da residência de
sua neta no bairro Massaranduba em

Massaranduba, seguindo após para o

cemitério da mesma localidade.

• Faleceu dia 1/7 às 17h50 o Sr.
Anderson Rafael Arndt com idade de

23 anos, o sepultamento foi realizado
dia 2/7, às 17 horas, saindo o féretro
do centro comunitário da igreja paz,em
rio da luz vitoria, seguindo após para o

cemitério da mesma localidade.

• Faleceu dia 5/7.às 4h30 o Sr.
Valdecir schulz com idade de 42 anos,
o sepultamento foi realizado dia 5/7,
às 16h30, saindo o féretro da capela
mortuária da vila Lenzi, seguindo
após para o cemitério municipal
da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 2/7 às 3h40.0 Sr. Etori
beber com idade de 83 anos, o

sepultamento sera realizado dia 3/7,
às 9 horas, saindo o féretro da capela
mortuária Maria Leier, seguindo após.
para o cemitério municipal da vila Lenzi

• Faleceu dia 5/7 às 8 hs o Sr. Ewaldo
Gerent com idade de 69 anos, o

sepultamento foi realizado dia 6/7,
às 15h, saindo o féretro da capela
mortuária da vila Lenzi, seguindo após
para o cemitério municipal do Centro.

• Faleceu dia 2/7 às 3h o Sr. Leonardo
Bernardo com idade de 67 anos, o

sepultamento foi realizado dia 3/7,
às 9 horas, saindo o féretro da Igreja
católica de Santa Luzia, seguindo após
para o cemitério de santa Luzia.

• Faleceu dia 5/7 às 14h o Sr. Silvio
L. Pereira com idade de 51 anos, �
sepultamento foi realizado dia 6/7, às
10h30h, saindo o féretro da capela
mortuária da vila Lenzi, seguindo após
para o cemitério municipal do Centro.
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ESTA NA CARAGUA

Nova Suspensão RCS

(Robust Cargo Suspension):
. A melhor dfrlglWllclacle,
•• OU carregada.

Saveiro a partir de: RSVoyage a partir de: R$ Novo Gol

3 • 90,30.790,
· Banco do motprista com aju.ste de altura
· Cintos com regulagem de altura
· Para-choque na cor do veículo
· Apoios de cabeça traseiros
· Abertura interno elétrico do porto-malas
· Controle interno dos retrovisores
· Porto-molas totalmente revestido de corpete
· Temporizador do limpador de pqru-briso dianteiro

· Relógio digital
· Banco do motorista
com ajuste de altura

· Paro-choque na cor do veículo
· Motor 1,0 - 76cv
· Vidros verdes

· Apoio de cabeça traseiros
· Controle interno dos retrovisores
· Porto-molas totalmente
revestido de corpete
· Poro-sol com espelho (es'J./dir.)

· Tampo traseiro com chove
e amortecedor
· Estepe posicionado sob a caçamba
· Controle interno dos retrovisores
· Apoio lateral de acesso à caçamba
· Banco do motorista com ejuste de altura

OpciOl,lClls:
· Ganchos deslizantes
poro amarração de cargo

· Capota marítima
· Janela traseira orrediço
· Sensor de estacionamento
· Cabine Estendido

Venha fazer um

"mediante de apresentação de CNPJ

Ofertas válidas até 09/07/1 O ou enquanto durarem os estoques. Taxa de 0,99% para Voyage, com60% de entrada e saldo em 24 meses.
Credito sujeito a aprovação. Fotos meramente ilustrativas.Alguns opcionais referem-se á versões específicas.

.

Caraguá Auto Elite
.

Uma reTação de confia nça

4732746000
www.autoerrte.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 8ANCO VOUCSWAG1H

EMAGREÇA COM SAUDE!
A Farmácia de Manipulação EKILíBRIO traz para você
fórmulas exclusivas para ajudar na perda de peso!

CITRUS: Obtido da laranja amarga, agita o ritmo do seu organismo,
acelera o metabolismo, promovendo um maior gasto de calorias e,
conseqüentemente, a queima de esl:oques de gordura.

PHOUAMAGRA
A PHOLlAMAGRA possui ação diurética,

redutora de depósitos de celulite. Seu

efeito ernagrecedor é devido a sua ação
supressora do apetite, causando a sensação de saciedade e

assim diminuindo à fome e na queima de gordura localizada

principalrnente no abdômen, diminuindo a circunferência
na cintura. Pode ser usada para evitar o depósito .de

gorduras na parede das artérias coronarianas diminuindo
os riscos de problemas cardíacos.

COMPOSTOEMAGRECEDOR4
Fórmula que assada além da Caralluma, Faseolamina e o Citrus, a
Caseolamina, que inibe a absorção de parte das gorduras (Iipídeos)
ingeridos e a Quebra pedra, que atua como diurético,
hepatoprotetdra e hipoglicemiante (sequestra a glicose no sangue)
ajudando no controle da glicemia.

KOUBO
O KOUBO possui propriedades importantíssimas no processo de

emagrecimento, sendo um potente moderador de apetite, que
auxilia no processo de emagrecimento estimulando o organismo
para liberar mais insulina à célula, saciando a fome e,

principalmente, diminuindo a vontade de comer doces. Age
também estimulando o organismo a utilizar suas próprias reservas
energéticas, auxiliando na queima de gordura.

COMPOSTO EMAGRECEDOR. 3
Fórmula que associa Caralluma fimbriata, Faseolamina e

Citrus.

CARALLUMA FIMBRIATA: Além de suprimir a fome, a Caralluma
também diminui a circunferência da cintura e diminui a vontade de
comer doces.
FASEOLAMINA: Extraída do feijão branco, a Faseolamina é urna

glicoproteína que seqüestra 40% do carboidrato consumido,
Inlbindoassim a absorção de uma parte dos carboidratos ingeridos
na dieta. O resultado é a redução dos níveis de açúcares e as

calorias atribuídas a eles e uma diminuição das reservas de

gordura.

Faça-nos uma visita e veja qual fórmula é a ideal para você!
Farmácia de Manipulação Ekilibrio

Fone: 3371 ..8298/337.1..6087 Rua João PicoUi 110, Centro
••
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