
EXEMPLO
Jaraguaenses

conhecem a Escola
Modelo de Rio do
Sul, que traz o

empreendedorismo
para a sala de aula.
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Agua MlX
na boca

J�

Bolinho de coco

gelado para se

deliciar e ter uma
boa desculpa para,
literalmente, colocar
"amão na massa".
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� p�omo
atendimentos no Hospital
São José aumentou 15%
em relação ao mesmo

período do ano passado. Nos
próximos dias, movimento
por causa das doenças
típicas do inverno deve
ficar aindamaior. Página 7

Feira do Livro inicia hoje e vai até dia 10 na PraçaÂngelo Piazera. Estandes serão ab�rtos às 14h. Página 9

Aumento de vagas
.

"

' ,..",

vai a votaçao 'na

Câmara esta noite
Emenda que altera a LOM

(Lei Orgânica do Municí

pio), propondo o aumen

to de cadeiras na Câmara
de Vereadores a partir de

2013, marcará a sessão de

hoje à noite como um dos
momentos mais impor
tantes da história do poder
Legislativo de Jaraguá -do

Sul. A proposta que esta

belece em 15 o número de
. . .

vagas passa por pnrneira
votação e precisa de oito
votos para ser aprovada.

+ 'ESPECUlLlSTAS ,ARALISAM SUPOS�Á 'OBRIGATORIEDADE DO IfÚMERO DE VAGAS

+ EXPECTATIVA É QUE DEMOCRACIAPREVALEça E QUE DECISÃO HÃO SEJAADIADA

I I , �

li l"nIH' fiPáginas 5, a e 7 I

DESDE 1919

ADJreforça
equipe para a
segunda fase
DEPOIS DE DIOGO CANI, O
ala Jédson começou treinar.
Os dois já tiveram passagens
por times daEspanha e
são uma das apostas do
treinador da equipe, Renato
Vieira, para a segunda fase do
Catarinense. Página 21

SEM QUEDA

Safra da cana não traz
.redução para o etanol

ç MÉDO o

combustível nos postos
de Iaragi tá do Sul é de R$
2,35, o mesmo registrado

no início do mês. Já a
gasolina comum pode ser

encontrada entre R$ 2,71 e

R$ 2,76 o litro. Página 18
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Lourival Karsten

Escola modelo
Representantes do Núcleo de

Jovens Empreendedores de
]araguá do Sul ligados àAcij§
eApevi, acompanhados da
diretora de Ensino Fundamental
da Prefeitura Sirley Schappo e

da diretora da EscolaMunicipal
RibeirãoMolha, Rosana da
Costa, visitaram Rio do Sul
ontem. O objetivo foi conhecer

Ikarsten@netuno.com.br

Ein prosit
Acontece de 5 a 7 de julho no

Transamérica Expo Center
em São Paulo a Brasil Brau
2011 nesta edição além dos
eventos técnicos também

proporcionará o acesso

do público que poderá
conhecer os produtos
de 100 expositores - 19

internacionais - além de

participar de degustações.

de perto o projeto da Escola
Modelo, iniciativa de sucesso
do município situado no

Alto Vale do Itaiai, onde os

estudantes aprendem noções
de empreendedorismo em sala
de aula. A incorporação deste
tema no currículo escolar já foi
apresentado pelo CMTE para as

entidades de ensino do município.

Monopólio
Aparentemente o objetivo deAbílio
Diniz é tornar-se monopolista no
mercado brasileiro mas, com a provável
fusão com o Carrefour, deixou de lado
seu sócio francês que é o grupo Casino.

Também vai ter'muito que acertar com
o Cade. Boas brigas pela frente.

Mais petróleo
o anúncio da Petrobras da "principal
descoberta" no pré-sal da Bacia de
Campos, mostra bem o quanto ainda está

por ser desvendado no litoral brasileiro.
Aos poucos vai se revelando uma das mais

promissoras jazidas de petróleo que vem

suprir a queda na produção em. campos c

mais antigos em outros países.

'Imposto OU lucro?
Em 2010 o Brasil fechou o ano como o

quinto maior produtormundial de veículos
com 3.638 milhões de unidades e como

quarto maiormercado consumidor com 3,5
milhões de unidades. Do total produzido,
765 mil unidades foram exportadas.
Isto deveria ser sinônimo de preços
competitivos, mas os veículos no Brasil

.

são os mais caros entre todos os países que
tem produção e consumo significativos.
Embora a carga tributáriamédia esteja
em torno de 30%, o preço dos veículos nos
Estados Unidos é cerca de 40% do preço
do mesmo em nosso país. Portanto, a
carga tributária não é a explicação e nem'

o custo de produção, pois neste caso não
daria para exportar. Sobra, portanto, a
oportunidade de fazer polpudos lucros.

DUPLA SENA
SORTEIO N° 980
Primeiro sorteio

01 - 04 - 12 - 17 - 28 - 44

Segundo sorteio
02 - 08 - 11 - 37 - 39 - 42

QUINA
SORTEIO N° 2630
07 - 41 - 48 - 58 - 62

Imóveis
Em palestra durante plenária daAcijs /Apevi, o professor
Fabio Tadeu deAraújo da PUC/PR levantou uma

questão central que é o grande aquecimento do mercado
imobiliário em todo o país. Por aqui não está diferente,
pois o mercado está sendo sustentado pelos investidores
que compram imóveis na planta para revender e embolsar
o lucro. A se confirmar suas conclusões, estamos próximos
do estouro da bolha imobiliária. O governo percebeu e deu
·uma "força' com o aumento do limite, mas até quando?

Siderurgia
Segundo a IABr - Instituto Aço Brasil- hoje existe um
excedente de produção de aço no mundo de cerca de
530 milhões de toneladas e contesta os investimentos
daVale no setor - por pressão do governo - pois será
um concorrente direto das siderúrgicas nacionais
que continuam investindo. Claro que aVale como

produtora do minério poderá ameaçar o verdadeiro
cartel que existe no setor. O consumo brasileiro de

aço ainda estámuito aquém do possívele atualmente
praticamente todas as plataformas e amaioria
dos navios estão sendo construídos no exterior e,
continuamos importando a preços mais baixos.

Náutica
O setor atravessa um bom momento com a

ampliação dos negócios e a vinda de mais estaleiros

para SC. O setor de náutico é muito forte em

diversos países do mundo apesar de clima e

paisagens piores que as nossas. Comoo grosso da

população está concentrado na faixa litorânea, este
é um mercado que tende a crescer bastante.

Pires na mão
Os gregos estão muito pressionados, pois se não
adotarem medidas duras e impopulares.não terão
novos créditos e se não tiverem novos créditos vão

quebrar. Está na hora de aparecer um novo herói grego.

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 12,25% 9.JUNHO.2011

b TR 0,140% 29,JUNHO.20 II

I CUB 1.103,46 JUNHO.2011

C BOVESPA "lIh· 0.05% 29.JUNHO.2011

A POUPANÇA 0,6120 29,JUNHO.20 I' I

D CAMBIO COMPRA VENDA VAR.

O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,5700 1,5720 ,,-0,38%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,5100 1,6500 .-1,31%
E DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,5900 1,7300 </tO%

S EURO (EMR$) 2,2617 2,2637 .-0,04%

irlpool
Duranteminha visita aos Estados Unidos, tive
a oportunidade de conhecer um pouco mais a

respeito da controladora da Cônsul, Embraco e

Brastemp no Brasil. Estamultinacional norte
americana domina o mercado mundial de

. refrigeração - e também no Brasil- Inas isto é

apenas uma parte de seu portfólio de produtos.
Seu quartel general está instalado nas cidades
vizinhas de Benton Harbor e St. Joseph em
Michigan. Embora tenha nascido em St. Joseph
como uma fábrica de máquinas de lavar, ali não
existe nenhuma planta produtiva, mas a alta
direção, a área financeira, RH, assistência aos

clientes e principalmente a área de pesquisa e

desenvolvimento tanto da área de refrigeração
come do restante da linha branca. Embora no
Brasil exista um ótimo laboratório de pesquisa em
Ioinville e uma instalação específica no campus
da UFSC, em Benton Harbor o que impressiona é
a procedência dos pesquisadores. Entre o pessoal
permanente existem representantes de quase 20

países, além dos pesquisadores alocados em outros

lugares pelo mundo que periodicamente trabalham
por lá. Entender e agregar diferentes culturas é um

passo essencial para uma multinacional.

»,

Ostras
O trabalho desenvolvido pelos pesquisadores da UFSC
resultou na praticamente exclusividade de Santa Catarina
no cultivo de ostras e mexilhões no Brasil. Além de·

agregar valor ao trabalho do pescador, torna a atividade

ecologicamente correta e na última Exposuper apareceram
as ostras Hem caixinha", temperadas empanadas e

congeladas. Mais um produto da "indústria" catarinense.

Mercados em'ergentes
Se o mercado imobiliário está próximo da saturação,
o mesmo não acontece com outros segmentos que
até o momento não foram beneficiados pelo. aumento
na renda da classe C. Dois destes segmentos citados
pelo professor Fabio Tadeu de Araújo são o de seguros
e o odontológico. A "hierarquia das necessidades de
Maslow" explica totalmente esta questão, muito mais

que razões econômicas.
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PAZ
Está eu também tirei da mi

nha caixa de sapatos cheia de

frases: - "Um pedaço de pão co

mido em paz é melhor que um

banquete comido com ansieda
de': Épor isso que não duvido, os
mendigos são mais felizes que a
maioria ao comer. ..

I

redacao@ocorreiodopovo.com.br

chinhos disponíveis. Olha, olha e se encan

ta por um dos cusquinhos. - Quanto custa

este?, pergunta ao dono da loja.
O homem diz que todos os cãezinhos

custam 50 dólares, menos aquele. Aquele
cãozinho tem um defeito na perna, ele é

manco, tem dificuldades para caminhar,
diz o dono do petshop. Simpatizando com
o menino, o vendedor diz a ele que já que
ele está tão interessado no cachorrinho, vai
dá-lo de presente. Não te cobro nada por
ele, diz o homem.

O menino diz que de graça não aceita,
conta que tem pouco dinheiro mas que vai

pagá-lo aos poucos, 2 dólares por semana,
serve assim?

.

O homem insiste: O cãozinho é man

co, menino, não vai poder brincar contigo,
correr na rua como os outros cães!

Nesse momento, o menino puxa uma

perda da calça e mostra uma perna aleija
da, ele também não pode correr como os

outros meninos. E olhando sério para o

dono da loja diz a ele: - O cãozinho vai ser
meu amigo, vai ter alguém que o vai com

preendermuito bem ...

Sou um idiota, conto essa historinha
mil vezes e vou depois pr9curar um lenço.

ARMAS
Chega de doçuras. Dia destes li e concordei até à

sola do sapato com o que escreveu um general num
jornal: - "Fuma estupidez imaginar que um país
pode ser potência mundial, de qualquer tipo, sem
.ser ao mesmo tempo uma potênciamilitar': Bah, na
mosca, general. E eu digo que o que "ainda"nos salva
da China e da Rússia são os Estados Unidos. Mas é
melhor não terprotetores, melhor é ter defesas...

PRESSÃO
Duvido que ainda haja algo

de inédito que eu não tenha lido
sobre pressão arterial. E ninguém
me tira da cabeça que o pregador
americano Normam Vincent Pe

ale, em O Poder do Entusiasmo,
tinha razão: pressão alta? É ansie
dade à enésima potência.

DO LEITOR

DOS MOVIMENTOS SOCIAIS
AO MOVIMENTO PARTIDÁRIO

/\ leitora, e assim o leitor, pode me cha
I\mar do que quiser, não vou ficar bra
bo. Vou isso.sim é contar uma história. Já
a contei outras vezes, mas remexendo,
ontem, na minha caixa de frases, recortes
e histórias recolhidas dei de cara com ela
mais uma vez. É história docinha, brega, de
fazer beicinho, bem como as de que mais

gosto na vida...
A história conta de um garotinho que

entra num petshop e diz que quer levar um
cãozinho. O dono da loja o informa que cada
cãozinho tem um preço, o menino apenas
pisca e diz que quer dar uma olhada nos bi-

Houve uma época nãomuito dis
. tante de nossos dias, que qual
quer movimento social ou de classe
de trabalhadores deveria estar ligado
a algum partido, ou mesmo, ideolo

gicamente enganado na "direita" ou

"esquerda".A ruptura se deu como fi
nal daUnião Soviética e da queda do
murro de Berlim, deixando de dividir
o mundo em dois grandes blocos: os
socialistas e os capitalistas.

Nas duas últimas décadas hou
ve uma desilusão dos movimentos

sociais, consequentemente, foi de
clarado o fim das utopias. Os sindi
catos estão desmobilizados, os mo
vimentos sociais, criminalizados,
ou se acomodaram ou estão isola
dos - sem forças.

Antes o que era considerado
como peso nas decisões políticas
do país, atualmente está fragmen
tado em pequenas células molecu
lares, isto é; em pequenos grupos
de reivindicação de direitos como

os movimentos étnicos de negros e

indígenas, ou de gêneros de mulhe
res, gay, idosos, crianças e adoles
centes. Alguns desses, com direitos

adquiridos pelos estatutos que lhe

FALE CONOSCO

dão pseudo direito e proteção. Polí
ticas essas de afirmação e reafirma

ção da exclusão social.
Nestemomento em que no Brasil

são deflagrados vários movimentos
de reivindicação como a greve dos
bombeiros, dos professores, poli
ciais civis, médicos e enfermeiros
em vários Estados do país; algumas
perguntas devem ser feitas. Será

que os movimentos sociais mole
culares poderão ser protagonistas
de grandes transformações sociais
no Brasil? Colocar em pautas reivin
dicações globais? Ou serão apenas
movimentos voltados apenas para
as suas necessidades imediatas?
Coisas que nem os partidos nas úl
timas eleições presidenciais foram
capazes de realizar - um plano de

governo que previssemudanças pro
fundas na sociedade brasileira.

Entretanto, para os movimentos
sociais libertarem-se do quadro de

apatia em que se encontram, é pre
ciso que não se prendam e nem se

engajem napolítica partidária.

Vanucci Bemard

Deucher, historiador

CHARGE

EDITORIAL'

I

A s=aaFeira doLivro
deIaraguâ doSulabre
oficialmente hoje, naPraça

, ÂngeloPiazera, no Centro
da cidade.Aprogramação
continuará atéo dia IOde

julho e vai reunirdiversas '

atividadesculturais, além
de livros com preçosmais

acessiueis, apartirdeR$ 1�A
expectativa édeque o evento,
patrocinado pelo OCorreio
doPovo, receba cerca de 70
mil visitantes.
AFeira do Livro tem como

objetivo incentivar o habito
'da leitura entre todas as
idades,mas com atenção
especialaopúblicojovem.E
a leitura éfundamental na
vida das pessoas,pois é um
dos caminhos no processo de

"constrJr;wão, além deserum

benefiCiO à saúdemental.
Para amente,ainda não
inventarammelhorexercicio
do que leratentamente e

refletirsobreo texto.
;l" �

dosnosSG's
próprios conceitos,

explicações e
entendim.entos sobre
as realidades com as

deirontaJr.nos,

E<;�e FRIO
ME DElXou
\X)E�1t!
NiQ \leu
TR.ASALl-(AR
'�OjE'1

. , .

Oato de leré um exercicio
de indagação, de reflexão
crítica, deentendimento,
de captação desimbolos

II.
'e sinais� demensagens, de"
conteúdl!;, iie informações.A
leitura permiteaformaçãõ
dos nossospróprios
conceitos, explicações e
entendimentossobreas

, realidades com as quais nos
defrontamos diariamente.
Enfim, o hábito de leré
uma atitude que nos torna
cidadãosmais conscientes,
reflexivos e conscientesdo
nossopapel na sociedade. ,

Por isso, leiamuito e leia .

,

de ttidô, 'desdejornaisaté
clássicos de literatura.Com
certeza, essaatitudefaráuma
grandediferença nofuturo.

. Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.brChefe de redação: Patrícia Moraes· Editora-chefe: Oaiane Zanghelini· redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
'i'. I.. " 'lil�I'·.. , r ':1,'

.

,f' I, I
. .1;' I,

'"

'�I. y,:;'!'[. 'i'" "I' I'
.

'f ":"
'.,

"_ t

,

. "..
t ,I, I

,-,

,

Fones: (47) 2fd6�1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 210S-1936 • Plantão 50: 9221-1268· Comerêial= 9107-6932· Plantão e.'tregas: 2106-1919'; 9132-5491 /8446-68'17
,

Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



INVERNO

Hospitais�speram
pormais pacientes

. "

Somente em junho, frio causou aumento de
16% em relação ao mesmo mês de 2010

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

.

N0 começo da tarde de ontem,
a auxiliar de produção Fabia

ne Riegel dos Santos precisou levar
o filho, Vinicius, de um ano e três

meses, para o. Hospital Jaraguá.
"Ele está com febre e tosse forte
há três dias, dei xarope, mas não

melhorou", comentou ela, antes

da consulta.
Assim como Fabiane, muitas

outras pessoas procuraram os hos

pitais do município nos últimos
dias por causa da queda nas tem

peraturas, que aumenta o risco de

doenças respiratórias. Somente no
mês de junho, quando o frio ainda
não era tão intenso; o movimento
no Hospital São José cresceu 15%
em relação ao mes�o mês do ano

passado: foram 7.762 pacientes
atendidos, contra 6.730 no ano an
terior. Também em 2010, o núme
ro de atendimentos cresceu 11,5%

entre os meses de junho e agosto,
passando de 6.730 para 7.501.

O chefe do pronto-socorro, Fer
nando Benkendorf, afirma que nos

últimos dias já foi possível perceber
um aumento no número de atendi
mentos por causa de doenças típi
cas da nova estação, como a gripe.
"Como estamos nos primeiros dias
de inverno, ainda não podemos di
zer que houve um crescimento no

número de consultas em relação às
semanas anteriores. Mas, apartir de
agora, pacientes que sofrem de pro
blemas respiratórios tendem a pro
curarmais os hospitais. Isso porque
o desconforto gerado por esse tipo
de doença durante o inverno émui
tomaior do que nas outras estações
do ano", comentou.

.

A grande preocupação, segun
do Benkendorf, é que, com mais

pacientes nos hospitais, o risco de

contágio é maior. "Pessoas com

problemas mais graves podem-ficar
com a saúde ainda mais prejudica-

da se pegarem uma gripe enquanto
aguardam atendimento, por exem
plo", ressalta. Por isso, ele defende a

necessidade de mais médicos nos

postos de saúde.
"Se o atendimento nos bairros

fosse ampliado, não haveria tantos

pacientes se deslocando para os

hospitais", ressaltou, acrescentando
que amaioria dos casos no São José
não são de urgência ou emergência
e poderiam ser atendidos nos pos
tos de saúde e nos Pamas. Dessa for
ma, os hospitais ficariam somente

com as situaçõesmais graves.

Pr'evenc;ão
Benkendorf afirma que as pes-

.

soas mais suscetíveis às doenças
respiratórias são os idosos e as

crianças. Segundo ele, algumas
orientações podem ajudar a evitar

problemas de saúde nessa época
do-ano. "É aconselhável evitar locais

fechados, lavar as mãos com frequ
ência, pr-oteger o rosto ao tossir ou

espirrar, ingerir líquidos frequente
mente, ter uma alimentação saudá
vel e se agasalhar bem", ressaltou.

('

" JÁ ESTUDEI nA EUROPA. mAS SAUDADE
mesmo EU TEnHO DO mARISTA.��

JULIO mAX mAnSKE. EX-ALuno mARISTA. 35. Anos. ADVOGADO, CICLISTA (IAS HORAS
VAGAS. mARIDO DA TATI E PAI 00 THOmAS. QUE JÁ Ê mARISTA.

"Como oluno Hloristo. sempre oprendi qUê os sonhos, nõo _têm limites e que
a educaçõo nõo tem r:'rontelras. Fbi assim que c�leQuei 6 Un!verslÓode
de Salarnonco. no Esponha. Lá. tive bons professores. opre('!dl muito
mas rol no marisco que fiz os moeres omigos do minha vido, que
eu rerorcei os meus valores romiliores. que aprendi o cominhú poro

iI- mois longe. f'loQuele tempo, Q único preocupação do turtno era

Fazer o liçôo de cosa e ir ('121m nas provas O rest.ante eru

muit.o diversõo Agora. como proFessor unlversit.árlo, quero
realizar um grande sonho. rozer pelos mells 0lU1105 o QUt:1

os meus proressores F'iZt1rofn por mlrn.n

Fabiane levou Vinicius ao hospital
ontem. Ele estava com febre e tosse

'Falta demédicos nos postos
sobrecarrega prontos-socorros
A contratação de médicos na

rede pública de saúde é hoje um
dos grandes desafios da Prefeitu
ra para diminuir a sobrecarga nos
hospitais domunicípio. De acordo
com o secretário de Saúde, Fran
cisco Garcia, hoje a cidade conta

com 67 profissionais em exercício,
número insuficiente para ampliar
o PSF (Programa Saúde da Fa

mília). O objetivo, segundo ele, é
montar 22 equipes para prestar o
serviço na cidade, mas somente 12

devem ser fechadas até agosto.
Segundo o presidente da as

sociação médica, Rogério Luiz da
Silva, o principal problema está
relacionado à remuneração. "Há

I Oeste de SantaCatarina. A gente
. discutemuito O rh�io ambiente,
mas o que precisa é dewna

propostas mais atrativas na área

privada do que o salário oferecido

pela Prefeitura, o que faz com que
muitos médicos evitem trabalhar
na rede pública", comentou.

Em Iaraguá do Sul, um médi-
. co concursado recebe cerca de R$
3 mil para trabalhar quatro horas

por dia, mas segundo a entidade, o
piso é de R$ 9,5mil para esta carga

. horária. Segundo Garcia, a admi
nistração municipal precisa obe
decer ao limite de 57% nos gastos
com a folha de pagamento e, por
isso, afirma que é necessária uma
avaliação jurídica antes de esta

belecer qualquer aumento para a

categoria.
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Patricia Moraes 2106.1914 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

A noite da democracia
A votação de hoje à noite sobre a
composição das cadeiras legislatiuasfoi
um dos temas em destaque nas conversas
informais da plenária da CDL (Câmara
deDirigentes Lojistas) ao meio dia de
ontem. O presidente daAcijs, Durual.
MarcattoJunior, voltou a afirmar que a
Câmara tem uma ótima oportunidade
demostrar respeito à opinião popular
e responsabilidade com o dinheiro
público. Critica a corrente que tentafazer
a comunidade imaginarque esta é uma
decisão restrita ao atualgrupo de vereadores
e enaltecea participação popularque
tem semanifestado contra o aumento de
vagas.Acredita que é uma demonstração
importante deamadurecimento

da democracia e que deve ter outros
desdobramentos.Diz que, passada esta
etapa, a sociedade precisa debater também o

peso doExecutivo, lembrou queaPrefeitura
deIaraguá tem um orçamento deR$l
milhão pordia e que seria maisfrutífero se

a Câmara estivessedebruçada em encontrar

maneiras para que àmunicípio aplique
os recursos deforma eficiente, ao invés de
insistir na política tradicional e prejudicial
do toma-lá-dá-cá.
WanderleiPasold, presidente da
CDL, ressaltou que espera bom senso

dos parlamentares e o consequente
engavetamento da proposta.
Único representante da classe política no

evento, o deputado Carlos Chiodini disse

que o PMDB deliberou pela aprovação das
15 cadeiras, mas que os vereadores terão
liberdade para votar conforme a própria
consciência, o que libera o presidente da
Câmara, JaimeNegherbon, a votar pela
manutenção das II 'vagas, como elejá
sinalizou que devefazer. ,

Enfim, depois demais de três meses de
debate acerca do aumento de vagas, o que
se espera � que na noite de hoje prevaleça
a democracia, os interesses da maioria e

não unicamente da classe política. Com
respeito às opiniões divergentes e seriedade
no trato da coisa pública. Que nenhuma
manobra adie ainda mais esta decisão e

que a preocupaçãomaiorseja com o bem
do município.

REmNDICAçÕES ENTREGUES
plenária da CDL ontem, o de..

putatlo estadual' Carlos chlo ..
'

dini (PMDB) recebeu das mãos
do vice-presidente da entidade;

Neivor Bussolaro, um documento com às
.

principais reivindicações dacategoria. En-

-i)

tre 'elas, o apoio do governo do Estado na

campànha de Natal e mais recursos e pes
soal para áreas de saúde, educação e segu-·
rança. O prêsldente da CIDL,Wanderlei Pa
sold, ressaltou a importância d� região' ter

'
.

representatividade naAssembleia.

SC-416
o vereador Lorival Demathê (PMDB) usou a tribuna da Câmara paramostrar indignação
com relação à situação precária da SC-416, desde as chuvas de janeiro. "Sabemos que Papai
Noel não existe, mas às vezes acreditamos", ironizou, referindo-se a reunião com o diretor do

Deinfra, Paulo Meller, no começo do mês, quando o mesmo afirmou que 'dentro de 15 dias
seriam iniciadas obras de recuperação e sinalização da rodovia.

Dobradinha
Com objetivo de se lançar candidato
a deputado federal em 2014, Vicente

Caropreso (PSDB) tem sido apontado
como possível candidato a vice em chapa
encabeçadaporDieter Janssen W�) àPrefeitura. ,

PSD
O prefeito de São Paulo e idealizador do
PSD, Gilberto Kassab, deve desembarcar
em Florianópolis na próxima semana.
Vai conversar com Raimundo Colombo e

aliados sobre a regularização do partido, . ....

Resposta
Do presidente'do PT, Riolando
Petri: tiA respeito da nota intitulada
"Incongruêncía no PT", publicada
em sua coluna, cabe afirmar que
não se trata de subordinação da
minha pessoa, enquanto presidente
do partido, a um vereador. Ora, a
um cargo de confiança se nomeia

alguém de confiança. Tanto a
presidência como o vereador são
subordinados à fidelidade e ao

programa do partido, devendo
colocar os interesses coletivos
acima dos interesses pessoais.
Inclusive, assumi a chefia de
gabinete do vereador Justino da
Luz antes mesmo de ser eleito

presidente do partido em
Iaraguá do Sul".

Orientação sexual
Deu reboliço uma tuitada do ex-presidente
daAcijs e candidato a vice-governador na
chapa liderada pela petista Ideli Salvatti,
Guida Bretzke. Guida saiu em defesa da

deputada e atriz Mirian Rios, que revelou
ser contrária à proposta de lei que inclui na
Constituição Estadual do Rio de Janeiro a

orientação sexual como direito fundamental.
O problema é que para explicar sua posição,
Mirian Rios afirmou que não contrataria
funcionários homossexuais, já que a nova

lei não lhe permitiria demiti-los caso
abusassem sexualmente de seus filhos,
ligando a homossexualidade à pedofilia.

Pauta liberada
A pauta daCâmara, que estava
trancada devido a umpedide de vistas
do vereador JeanLeutprecht (pC
do B) a uma proposta do Executivo
que prevê a criação de uma área de
urbanização, onde será construídoum
condomínio horizontal, foi liberadana
noite de terça-feira com a aprovação
da matéria e de outros 19 projetos.

Organização
O diretório estadual do PMDB realiza neste

sábado, em Plorianópolis, encontro com os

36 coordenadores regionais para tratar da
mobilização que acontecerá durante todo o

ano em Santa Catarina de olho no pleito de
2012. Na última eleição municipal, o partido
conseguiu conquistar 114 Prefeituras.

Dúvida
A presença do vereador Afonso Piazera

(PR) na sessão de hoje à noite ainda é
duvida. Piazera faltou às últimas quatro

. sessões por estar em viagem à Europa.
Não pediu a posse do suplente e deixou
o Legislativo desfalcado. Mas não há

impedimento para que o projeto que
prevê o aumento de vagas seja votado
mesmo com a ausência dele.

Aprovação
o Projeto de Lei que cria o Conselho

Municipal de Assistência Social e o

Fundo Municipal de Assistência Social_
e o Projeto de Lei Complementar que
aumenta o número de vagas para agentes
comunitários de saúde foram aprovados
na sessão de segunda-feira pela Câmara
de Vereadores de Guaramirim.
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AS DIFERENTES
'.
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INTERPRETAÇOES
Especialistas em
direito e política
fazem leituras
diferenciadas da

proposta que altera
a Lei Orgânica

JABAGuÁ DO SUL
.......................... - .

DAIANA CONSTANTINO

Quando o Congresso Nacio
nal aprovou a Emenda 58 da'

Constituição Federal em 2009, foi
dado o direito aos vereadores de
criaremmais vagas. Porém, o tex
to recebeu interpretações opos
tas entre os especialistas do Di
reito. Do ponto de vista jurídico,
tem manifestações que apontam
que o critério de proporcionali
dade não é rígida, assim como já
afirmou a Ordem dos Advogados
do Brasil de Jaraguá do Sul. Mas
há também o entendimento dos

advogados da Câmara de Verea

dores, ·que deram parecer a favor
da criação de mais oito vagas a

partir da próxima legislatura.
'

Mestre em Sociologia Polí
tica pela Universidade Federal
de Santa Catarina e professor
de Direito da Uniasselvi Fameg
de Guaramirim, Ieíson Giova
ni Heiler, entende que de fato a

adequação proporcional do Le

gislativo não é obrigatória. Mas,
para o especialista, não atender
a delimitação dada pela Consti
tuição significa ferir o princípio
da democracia. "Como o Brasil
adota um regime de democra
cia representativa, subtende-se
que quanto maior o número de

representantes elegíveis, maior é
a representação dos diversos se

tores da população no Legislati
vo'" argumenta.

Com base em uma pesquisa
realizada para a dissertação de
mestrado de Heiler, em Santa Ca
tarina para as eleições às Câma
ras deVereadores no ano de 2008,

.

o professor identificou que as

'chances de eleição são maiores

para os políticos que empregam
mais dinheiro nas campanhas.
''As oportunidades de eleição
chegam a ser 44 vezesmaiores do

que para os candidatos que em

pregaram menos recursos. Este é
um dado que não pode ser des
considerado nessa discussão",

ANA SCHAUFFERT

EDUCADORA
Para Mara Jsa,
apopu1ação
jaraguaense deve
ser a responsável
pela escolha' da sua
representatividade

argumenta.
Nesta perspectiva, o especia

lista concluiu que quanto menos

vagas para as Câmaras estive
rem disponíveis, maior será a

competitivídade. "Isto aumenta
em muito os custos das campa-:
nhas, torna os candidatos mais'
vulneráveis e dependentes dos
financiadores, que nem sempre
têm interesses legítimos e, con

sequentemente, o que é o pior
efeito, tornamuito difícil que um
candidato com 'poucos recursos

financeiros consiga eleger-se",
destaca. "Portanto, ummaior nú
mero de vagas pode em alguma
medida trazer maiores chances a

que candidatos mais "humildes"

possam eleger-se, em hornena-
.

gem ao princípio da representa
ção popular".

Mas diante deste caso polê
mico, segundo o professor, julga
se necessário um debate com

mais seriedade. Ele sugere a re

alização de audiências públicas
plurais e descentralizadas para
alertar a população dos' verda
deiros efeitos da adequação pro
porcional. "Este seria o caminho
mais democrático para elucida

ção desta questão que no final
das contas deve ser relegada ao

seu plano mais adequado; políti
co e não jurídico".

'l\.Justiça deixa
várias lacunas"

o Correio do Povo: O Con

gresso Nacional falhou ao ter

aprovado um texto confuso, que
deixou abertura para interpreta
ções contrárias?

MaraRaulino: O entendimento
é sublimihar. Depende de quem in

terpreta' depende do que pode su

prirnir as vontades de acordo com

cada momento, como aconteceu

em várias Câmaras, e até aqui em
Iaraguá, onde os próprios verea

dores tinham uma opinião sobre
esse assunto no ano passado e hoje
têm outra. A Justiça deixa várias la
cunas. Eu converso com os meus

alunos, e digo a eles que nos meus
mais belos sonhos, os nossos legis
ladores teriam pelo menos curso

de ensino superior, no mínimo, co
nhecimento em administração pú
blica e curso de reciclagem de co

nhecimento todos os anos, como

qualquer estudante.

OCP:O aumento do número de
vereadores é obrigatório, de acor

do com aConstituição Federal?
MR: Não. A Constituição Fe

deral de 1988 é muito clara em

seu artigo 29, quando estabelece
o limite máximo de vereadores.
Em sua nova redação (Emenda n°

58/2009), a mesma destacou 24

faixas que fixam o limite no núme
ro de vereadores. A menor faixa
é para as cidades com menos de
15 mil habitantes, que podem ter

até nove vereadores. Já as cidades
com mais de oito milhões de ha
bitantes podem ter até 55 cadei
ras. A letra "F" assegura o máximo
de 19 vereadores nos municípios
de 120 mil a 160 mil habitantes,
que é caso de Iaraguá do Sul. É
importante ressaltar que a Emen
da n° 58/09 não aumentou, ne
cessariamente, o número de vere
adores, estabeleceu limites e não

um número determinado.

OCP: A aprovação da emenda

que propõe a criação de 15 vagas
ou a manutenção das 11 cadeiras
não seria inconstitucional, então?

MR: No meu entendimento
não. Como já salientado anterior

mente, a CF/88 estabeleceu limites
e não um número fixo, determí
nado. Cabe à Lei Orgânica do Mu
nicípio estabelecer qual será este

número, dentro do que prevê. a
Emenda_n° 58/09, no limite máxi
mo de 19 vereadores. Inclusive faz
se importante apresentar o exem

plo do município de Contagem,
em Minas Gerais, que já discutiu o

tema e decidiu por não aumentar o
número de cadeiras,

OCP: Se aumentar o número
de vereadores, consequentemen-

te aumentam as despesas da Câ
mara?

MR: Para viabilizar esta altera

ção' certamente os cofres públi
cos serão onerados. Deve-se levar
em consideração o aumento no

número de assessores, chefes de

gabinetes, além, logicamente, do
salário dos vereadores. Há ainda as

despesas com aquisição de mate

rial de expediente, computadores,
despesas com telefones, encargos
sociais e a readequação do espaço
físico.para comportar um possível
aumento. Além de aumentar o gas
to com um eventual númeromaior
de cadeiras, a Emenda n° 58/09
também reduziu o repasse às Câ
maras. Antes, o custeio era de 5% a

8% da receita domunicípio e agora,
com a nova resolução, passou a ser

de 3,5% a 7%. Iaraguá do Sul se en

quadra em 6%.

OCP: Qual sua leitura sobre
estapolêmica?

MR: Como professora, sempre
primo muito pelo diálogo. Neste

. sentido, penso ser salutar ouvir a

população. Se a manifestação de

grande parte da população é con
trária ao aumento no número de
cadeiras na CâmaraMunicipal, por
que não ouvi-la? Onde está a de
mocracia participativa? Atualmen
te percebe-se uma desvinculação
das práticas e programas governa
mentais da expressão. da soberania
popular, que _é o que as legitima.
Entendo que a população de Iara
guá do Sul é quem deveria decidir
sobre o tamanho da sua represen
tatividade, através de um debate
aberto, profundo, pois o entendi
menta geral que percebo em sala
de aula e em discussões informais
é de que a melhoria do município
não depende da quantidade de
vereadores e sim da qualidade das

ações propostas pelosmesmos.
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Jaime Negherbon garante votação, e voto contra a emenda que propõe a criação demais vagas

V01�ÇÃO lilSTÓRICA
,

O QUE ESTA EM JOGO?
,

José Ozório de Avila é o único que
ainda não revelou o voto, por isso

.

pode definir placar na noite de hoje
JARAGUÁ DO SUL enfatizaram ser contra a altera-
............................................................................................................... , .

DAIANA CONSTANTINO ção da LOM.
A manifestação da opinião

/\ votação da emenda que altera pública surtiu efeito. Mas então,
.na LOM (Lei Orgânica do Mu- os vereadores a favor do aumento

nicípio), propondo o aumento do do número de cadeiras na Câma
número de cadeiras na Câmara de ra apresentaram uma nova pro
Vereadores a partir de 2013, mar- posta. Com a derrota anunciada
cará a sessão de hoje à noite como do projeto de emenda que prevê
um dos momentos mais impor- o aumento de oito vereadores
tantes da história do poder Legis- . a partir da próxima legislatura,
lativo de Iaraguá do Sul. Adernar Winter (PSDB), Lorival

Aprovado no dia primeiro de Demathê (PMDB), Natália Petry
março por nove votos favorá- (PSB), Jean Leutprecht (PC do B),
veis contra dois, o projeto origi- Afonso Piazera (PR), Justino da
nal que prevê o aumento de 11 Luz (PT) e Francisco Alves (PT)
para 19 vagas na Câmara gerou encaminharam um substitutivo
discussão entre a população, As- ao texto, propondo agora 15 ao

, sociação Empresarial, Diretório invés das 19 vaga�.
Central dos Estudantes da Cató- Isso aconteceu no dia 9 de ju
lica de Santa Catarina, OAB, Ro- nho, horas antes da segunda vo
tary Club, associações de mora -

.

tação da emenda original. Para
dores, entre outras entidades do este mesmo dia, o Diretório Cen

município. A votação aconteceu tral dos Estudantes da Católica
sem sequer passar por um deba - de Santa Catarina havia prepa
te com a comunidade. rado uma manifestação pacífica

Com a maioria se manifes- em frente à Câmara, 30 minutos
tando contra a adesão, da pro- antes da votação. Depois disso,
posta, no mesmo mês, o Legis- foi dada a sequência a um novo

lativo promoveu uma audiência rito. O texto recebeu parecer
pública no auditório do Sindica- contrário do jurídico da Câma
to dos Trabalhadores das Indús- ra, porém a matéria passou pela
trias do Vestuário, onde mais de Comissão Legislação, Justiça e

300 pessoas, entre populares e Redação Final, para entrar em

rep����QUv�tes � j<;l�•. w�tjtuiç.Qes, . votação nesta quinta-feira.
,

.
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Estudantes estarão presentes
O Diretório Central dos

Estudantes do Centro Uni
versitário - Católica de Santa
Catarina convida os estudan
tes e a comunidade em geral
para acompanhar a votação
de hoje na Câmara, às 19h. Se
a proposta for aprovada em

primeira votação, o presiden-

te do diretório, Luís Fernando
Almeida, afirma que uma ma

nifestação pacífica será realiza
quando acontecer o segundo
turno. Ele disse que não quer
desgastar os alunos e por isso
será promovida uma mobili

zação somente quando o pro
jeto entrar em turno decisivo.

EDUARDO MONTECINO

Câmara decide hoje à noite se apr�
ou Dão o awnento de vagas legislativas

"
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MIS JitJ�C'

A surpr�sa
da votaçc;ío

o 'Voto que decidirá
o placar da sessão des
ta noite será do verea

dor José Ozório de Ávila
(PEM). 'Conhecido po- .

.

pularmente como Zé da
Farmácia, ele foi a fa
vor do aumento de oito
cadeiras na Câmara na

primeira votação, depois
mudou de opinião, cogl
tou a possibilidade de vo
tar a favor de mais quatro
vagas, e por último afir
mou publicamente que
votaria pela permanên
cia de 11 parlamentares.

, Mas agoramantém sigilo.
Ontem, o democrata

declarou à reportagem
do O .Correio do Povo
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Lunelli
SEDA

José Augus'lo�».
Caglioni

A Lunelli criou exclusivas malhas com SEDA em sua composição,

garantindo toque ultra macio, aspecto contemporâneo e sofisticado.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

JUaUlNHA · Soberba
7\ ]áda menos do que soberba eram as exibições deIuquinha atuando na meia cancha do
l-VBaependi (1972/73) e do luoentus (1973 a 1980).]uquinhajogava efazia todo o timejogar,
erguia a cabeça e descortinava a linha do horizonte no espaço mais nobre de um campo de

futebol: o meio campo.A bola de um gol, quando chegava aos pés do artilheiro de seu time
vinha banhada do suor de todo o time e, guiada por uma ação de lucidez. O gol era uma glória
compartilhada, não era caso de autoria e sim demultiautorais, registrada com a assinatura
de todo o time. O espírito guerreiro do Iuquinha lembrava o capitão da Celeste Olímpica do
Uruguai, Obdúlio Varela, que em 1950 derrotou oBrasil na Copa doMundo, em plenoMaracanã.

Família e estudo
José Roberto Bittencourt ou Juquinha

,

como é conhecido, nasceu no dia 7 de
setembro de 1952 em Florianópolis; -

é filho de José eMaria Conceição
Bittencourt. É casado comMarina
da Silva, tem três filhos: Diogo,
Leandro (falecido) e Suelen. Fez
o ensino fundamental na Escola
Técnica Industrial de Florianópolis,
lembra-se dos coleguinhas de classe,
Fernando e Iuca, Cursou o Ensino
Médio no Instituto Estadual de

Educação, na Ilha da Magia.

omundo dos es

Juventus • Em pé: Raul Rodrigues
(técnico), Gariba, Joel, Gomes, Juquinha,
Danilo e Zecão. • Agachados: Zequinha,

Vargas, Chiquinho, NUo e Caabi

Aos 14 anos,Juquinha ingressouno E.C.BigBoy;um time de futsal quedisputavao
CampeonatoCitadino.Atuando de fixo, conquistouo Blcampeonatc daPrimeira
Divisão da ligadeFutsaida Grande FlorianópoUs.Aos 16 anos passou a jogar
futebol, tornou...se um armador de fina estampa sem, no entanto, deixar de ser

, guerreiro,Desfilou sua categoria pelos gramados defendendo os príncípaís
times que disputavam o campeonato amador da capital catarínenseVilaNova;
Independente eCorínthlans.Chamou a atenção dos grandes clubes com suas

atuações 'esplêndidas e o técnico Gersíndo doAvaíelevouparao tíme daRessacada.
&n1971, oAvaí utou o 'íomeío Iatemacíonal de Iuníores emMontevidéu
110 'Uruguai. Partíciparam deste evento equipes do Uruguaí, BrasIl,Argentina
e Paraguai. O tíme catarínense sagrou-secampeão, Os garotos: Balduíno,
Juquinha, Iocell e DlÚCO fonun os destaques do time bamga verde.

Saudades. memória e grcrlidão
"Guardo na alma e no coração saudades do filho Leandro; namemória tenho as

amizades que fiz através do esporte; gratidão aos dirigentes e aos colegas de time que
sem eles não teria tido o sucesso que tive dos massagistas: Zé da Galera e Adilson Dias

,

que trataram das minhas contusõese sel!lPre_m.e deixavam em ponto de bala". .•. . .••

Lunelli
www.lunelli.com.br

In 1972 o time azurra fot- diante Q pagamento de uma boa
mou um grande esqua- soma em dinheiro aotime tia capi
drão visando às disputas tal, bem como a colocaçãê imediata ,

da Copa Norte, Taça dos do atleta no quadro de funcionários
MUnicípios e o Campeollató �e Pri-. doB�co doêrasíl. lüquliihabrQhou
meíra Divisão da LJF àlém, é claro.," no tíme azu.rra de Iaraguádo Sulnos

,,�o desejo ,.ge 5p:p1cmtaro )uventlls "çahlpeonatos. de 1972. e 73. Con- '

, ,que, viril1a cre�eepdo dia a dia. '0" ;qnístou o biCampeonato da LJE· e
'mandatãnd azurra, Sig(')� Schünke, TróféuÂNOtÍeia.Quanqo lJlPH nova"

,

trouxe de .Florianópolis" os des�a·> #,ordem ecoaômíca.foí ipstaíada em
ques dosjuniores do AVim: Juquirilla nesso.país que obrigava os times de

,

.e Dunga..A contratação de :Elunga futea91, profissional'a tomarem-se

foitranquila, já Iuquinha, em quem ' club�/emp�esí;l,:O Baepend� fichou
a dirêtoriaavaiana depositava, gftll1:- suas portas pata o' profissionalismo
des espelançás, .fo\' complicada. A e,�;ntão o�Jogadpres do time azurra

"" trfulsaçâ9'somente ,foi l?0ssível rne-,:,' 'mi�� pàJ:a,. gutr<,lS agre�ações.

FOTOS DNULGAÇÃO
Baependi
1972n3- Em
pé: Juquinha,
Bugrinho,
Zigmar, Tati,

Rabão e Renato.

Ilgachados:llrno
VaUe, Gastão, Zé
Otávio, Maica e

IlIdinho

o JuVentus
Implantou as adequações paramanter o time de futebol profissional e,
aproveitou a debandada de jogadores do Baependi, América e Caxias que
sucumbiram à nova realidade econômica para contratar os melhores atletas,
formando assim um grande time. Entre os craques que vieram integrar o
Moleque Travesso estava Juquinha. O armador conquistou a braçadeira de
capitão e comandou o melhor time do Norte Catarinense. Em 1980, foi à vez
do Iuventus se licenciar junto à Federação Catarinense de Futebol.

Fulsal
Paralelo ao futebol, luquínha sempremarcou
presença no esporte da bola pesada. Integrou
as equipes: Banco do Brasil, Menegotti,

'

Mirtes e Seleção Jaraguaense. Pelo time
do Banco do Brasil foi tricampeão da
cidade. AMirtes foi o primeiro time da
nossa cidade a participar do Campeonato
Estadual. Tornou-se a terceira força
do futsal catarinense, sendo superada
apenas pelo time da Perdigão deVideira

(campeão brasileiro) e Sadia de Concórdia
(vice-campeão brasileiro). Na seleção
jaraguaense, disputou cinco edições dos
JogosAbertos de Santa Catarina.

Seleção de IUtsal Jaraguá
do Sul· Em pé: Roeder,
GiroUa, Tati, Jair, Zéca

Papp, Dalbérgio e Lourival

,
Rotemberg.. • Agachados:
Juquinha,Márió Papp,
Ismar Lombardi, IlIceu,
Serginho, Jorge Nagel e

IlIcione (técnic�). .

Hoje
Iuquinha é funcionário do Banco do Brasil
há,37 anos, está feliz e de bem com a vida. .. ....
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AGENDA

Semana de
corre-corre
nacultura
Nospróximosdias, a cidade tem
eventosde literatura e teatro dos bons
JARAGUÁ DO SUL obrigatórias aos amantes das ar

tes da interpretação e da escrita.

O melhor de tudo é que ambas

possuem acesso gratuito. Portan
to, nada de desculpas para não ir
à Feira do Livro e à encenação da
peça 'Quem casa quer casa'.

Já no fim de semana, a diver
são está garantida com a versão

itinerante da Mostra de Cinema
Infantil de Florianópolis. As exi

bições acontecem no Cine Gats,
também em Iaraguá do Sul.

KELLY ERDMANN

ão há como negar que
a semana que trans

corre no calendário
está cheia de boas atra

ções culturais. A agen
da é imperdível, prin

cipalmente, para quem não nega
um convite ao teatro, ao cinema
ou à leitura. Por isso, fique aten

to. Amanhã, são duas as opções

Em junho:
.

Veja como fazer uma
deliciosa receita de
raviolli com pato.us .

A revista da mulher intBUgentel

MOSTRA-DE CINEMA INFANTIL
Seis representantes da arte do curta-metragem serão exibidos, em
Jaraguá do Sul, durante aversão itinerante daMostra deCinema Infantil
de Florianópolis. Ela acontece no domingo, 3 de ju1ho, no CineClub
Teatro Gats, naAvenidaMarechalDeodoro daFonseca, no Centro. O
primeiro filme começa às 18h.Aestimativados organizadores é que a
programação tenha cerca deumahorade duração.

TUDO PRONTO

Quinta edição da Feira do Livro começa hoje. Estrutura já estámontada.
Livrarias, autores e público abrem os estandes às 14h, na Praça Ângelo Piazera

Feira do Livro
Está marcada para hoje, às 14h, a aber

tura de mais uma edição da Feira do Livro
de Jaraguá do Sul. Patrocinada pelo O Cor
reio do Povo, ela movimenta a PraçaAnge
lo Piazera, no Centro da cidade, até o dia 10

de julho. Para inaugurar o evento, além do

cerimonial, às 19h, ocorre o Via Poesia, que
ajuda o público a relembrar as obras de Car
los Drummond de Andrade e Gregório de
Matos. Quem conduz essa viagem é Regina
Carvalho e Alcides Buss. Logo depois, é a

vez da plateia acompanhar o lançamento de

'Poemas', nova publicação deste mesmo au

tor. Às 21h, os estandes fecham e se encerra'
o primeiro dia da quinta maratona literária.

Mas, só até o próximo amanhecer. Por

isso, se você quiser saber mais sobre a pro
gramação e também o que acontece du
rante o evento, não perca a cobertura do
OCP. A partir de hoje, o jornal publicará
duas páginas a respeito da Feira todos os

dias. A equipe do jornal espera você tam

bém na sala do OCP nos corredores do
evento. Fique ligado e aproveite! _

DIVULGAÇÃo/elA SAPATADA

Querncasa
quer casa

POUCO antes dê a Feira do Livro fechar os estandes, a
Cia Teatral Sapatada abre as cortinas do teatro do Centro
CulturalScar.Às 20h, os atores encenam a comédia 'Quem
casa quer casa'. Ela foi escrita pelo cariocaMartins Pena e

trata, demaneira leve e divertida, dos conflitos familiares
de três casais que dividem a mesma casa. A montagem,
com entrada franca, possui uma adaptação atemporal,
que traz à atualidade, os caricatos personagens.

.

O elenco da peça conta com os atores Bianca Steiner,
Fábio Prates, Felipe Schlinchting, Fernanda Schroeder,
Heloise Voigtmansberger e Iéssica Rassweilei, A direção
cabe a SandraBaron, integrante do Gats. O texto é indica
do para quem temmais de 11 anos de idade.

TEATRO
Peça escrita porMartins Pena será
encenada em cerca de 60 minutos de

duração pelos atores da Cia Sapatada
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
Preencha um quadrado

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

HORIZONTAIS
P..." 1. Conjunto das regras para falar e escrever correta-

mente uma língua
2. Sulco para conduzir água / Ávido 2
3. Adivinho
4. É sana in corpete sano, no ditado latino / Papel- 3

moeda'
5. Sigla do programa do governo federal que visa 4

socorrer as instituições financeiras I Abreviatura
(em português) de Madagascar 5

6. O alto mar

7. Ato de tornar a advertir ()

8. Desprezo orgulhoso 7
9. As letras entre o N e o R / A emocionante monta-

nha encontrada em parques de diversões J3
10. A minha família / O grande canal que liga o mar

Vermelho ao Mediterrâneo 9
11. Médico especialista em doenças mentais
12. Divindade feminina / (Pop.) Abreviatura de se- iO

nhor
13. Buraco onde os aracnídeos se recolhem. 1'1

VERTICAIS "�2

1. Utensílio para prender o cabelo feminino / Aman- 13
sada

2. A função do maestro / Rechachar
3. (Geom.) Sem ângulos / Ato de evitar um golpe,

desviando o corpo ou a parte ameaçada
4. (Ingl.) A superfície usada para melhorar o desem-

penho do periférico responsável pelo movimento
do cursor no computador / O ator norte-america-
no Penn, de "Sobre Meninos e Lobos"

5. Voltar a um lugar para matar saudades
6. (Red., ingl.) Adolescente / Automóvel para mag-

natas
'7. Línguas / Tradicional prato japonês
8. Cidade africana, fundada pelos fenícios, disputou

co� Roma as longas guerras púnicas / Espaço
material ou idealmente delimitado

9. Atordoado, aturdido / Figura bíblica do Novo Tes-
tamento, ressuscitado por Jesus no quarto dia de

sepultamento.

i 4 5 F',,./ 7 B

fi

•
fi

ri II
ri �'I

II II
II
fi

•
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PREVISAO DO TEMPO

Madrugada
Iria na quinta
o começo desta quinta-feira
foi, novamente, muito frio
em Santa Catarina. Porém,
as temperaturas já sofreram
elevação de 3°C a aoc se

comparadas aos últimos
dias. Ainda há condição
favorável para a formação
de geada ampla nas áreas
altas do Estado.

ARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 11°C
MÁX: 21°C

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

..

Nublado Trovoada

. .. ...

SEXTA

MíN: 14°C
MÁX: 19°C

SÁBADO
MíN: 13°C
MÁX: 18°C

'�gt�CIl!Jfl:(1 :o ,a,Oe,,�rJiICg

Depois do amanhecer gelado, a
massa de ar polar que derrubou as

temperaturas em todo o Estado se

desloca para o oceano. Com isso,
os termômetros sobem e as nuvens

cobrem o céu provocando chuva na
faixa próxima à divisa com o Paraná.
Na Serra, persiste a chance de o gelo
prejudicar a fluidez do trânsito.

Na sexta-feira, uma frente fria passa
por Sànta Catarina e, na sequência,
o Estado recebe a visita de outra
massa de ar frio, esta aindamais
intensa do que a última. Se a anterior

já causou neve e geada, a próxima
oferece exatamente as mesmas

probabilidades entre o sábado e o

domingo.

DOMINGO
MíN: 10°C
MÁX: 17°C

Certo di�",Hedro estavá:voltando dottahál,' o e\ encontrou,

um,amigq:Jenquan,.tô.enchia () ta�qúe de c6mpustíveLâo
carro em um posto perto do e�cHtório. Ele, logo após os" ,

cumprimentos, não defuÓr:oQ.,iem toüfiüenciar ao amí'go:
'.'i I

� Pedra, não é para fazer fofocá não, mas soube de fonte
precisa que a suamulher está lhe traindo com o seu

melhor amigo, Desculpepela notíeia, precisava contar
ou ficariamàluco.

'.

.'Ii;

Pedro, sem falar mais nada.ímedíatamente, voltou para
casa, pegou o revólver guardado dentro'do armãrío e

correu em direção ao cachorro.
) .

i

'l.�! "\.11 �w 'iIf1J'!$,• 1ifI,f,1dl ,"'ift·"I,t"ijJf�\,.",_

SALTINHO
o dia começa frio em

Saltinho. A cidade registra
temperatura mínima de

g"C. Já a máxima não deve

ultrapassar os 17"C. À
tarde e à noite, o céu fica
nublado. Há chance de a

quinta·feira terminar com
pancadas de chuva.

NOVA 1/6

CRESCENTE 8/6

CHEIA 15/6

,MINGU"NTE 23/6
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ura
beatriz.sasse@terra.com.br I 4784330306

Contagiante
o quarteto do SpyzerProject
que esteve no Programa do lõ
da Globo, no dia 22, é atração
principal do dia 9 de julho,
na TheWay. Os ingressos
antecipados já estão à venda
noMime (Reinaldo) e na Upper
Man (shopping), ao valor de
R$ 20 (masculino) eR$15
(feminino), o 10 lote.
Reservas de mesas e camarotes
vips podem serfeitas pelo
telefone 8433 0083 ou

contatoefueleuentos.com.bi:
E dia 23 tem Vacuo Live, outra
grande atração de música
eletrônica. Agende-se!

Descontos juninos
Hoje é o último dia para aproveitar o ArraiaVoilá. Além de se

deliciar com quentão, pipoca, docinhos e pinhão, você pode faturar
descontos na pescaria. O atendimento é das 10 às 19 horas. A loja
fica em frente a entrada lateral do Shopping Center Breithaupt.

ARARA

-

Contabilidade
COHlultorlllmprollrllt

�-�-�.....____,

'RUM, iIIll2M -tM-�g-d-ê-"--
...............

WWW.guffii.títifft.bf
(47)ã311�74f

ÜUffiit@fjl:lfh�ê'OfftBr
UIIINAlíltâ DÊÚ IUIl OOsdê 11111
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..... � ••...• � •. _.�.rr ... <r ........

No dia 23, às 20 horas, a Scar recebe o espetáculo "Então... deu no

QueDeu" com NanyPeople. O Stand Up Comedy satiriza situações
do cotidiano, especialmente os encontros e desencontros afetivos,
as diferenças e acertos do universo masculino/feminino e tem total

interação com a plateia.Mais informações www.scar.art.br.

Imperdível!
Quem passou pela PraçaÂngelo Piazera nos últimos dias já
percebeu a grandemovimentação. É que desde ontem está rolando
mais uma edição da Feira do Livro de Jaraguá do Sul. Além de
diversas atividades culturais, estandes para a venda de livros,
atrações como a de amanhã, ninguém mais, ninguémmenos que
Arnaldo Antunes (às 19 horas). A feira funciona das 9 às 21 horas de

segunda a sexta-feira; aos sábados das 9 às 19 horas; e nos domingos
das 10 as 18 horas. A programação também pode ser conferida em

www.feiradolivro.org.br. O evento segue até 10 de julho.

PROGRAME-SE!

DIA30
ZUM SCHLAUCH

Sexta Fuel com show sertanejo de Elton
& Fernando e mais house com Igor Lima
e Gui Getelina. Ingressos apenas na hora.

Reservas: 3376-4822.

LICOBAR'
Show de rock com a banda Rordak.

LONDONPUB
Quinta do Pagode com Destak do Samba.

Ingressos somente na hora: R$ 5 feminino

e R$ 15 masculino.

CENTRO CULTURAL -

SCAR
Projeto Palco Livre apresenta às 20 horas,
comédia "Quem casa quer casa': com a Cia.
Teatral Sapatada. Com direção de Sandra
Baron e indicado para maiores de 10 anos,
o espetáculo é uma releitura do texto de
Martins Pena que aborda de maneira leve
e divertida os conflitos familiares de três
casaismorando na mesma casa.Aentrada é

gratuita. Informações 3275-2477.

UNTAM LOUNGE
Festival de Sushi terças, quintas e

domingos e double chopp terça a quinta,
das 19 às 21 horas. E para o inverno mais

de 50 opções de prantos quentes.

DIA I
LONDONPUB

Vox Records apresenta Take 5, show com

dez bandas de rock. The Fun, Voces, Rota
de Saloon, The Seres, Demo Via, AI Diaz,
Soul Blind, Aurora Snow, Acid Louise e

Serotonina.lngressos antecipados com os

integrantes das bandas. Informações pelo
fone 9955-1202. Início às 23 horas.

LICOBAR
Sexta house.

ARMAZÉM PUB -

Massaranduba
Garotada Fandangueira com o melhor do

sertanejo universitário e tchê music. Elas
free até 23h30 e eles pagam R$ 15.

SEVEN CHOPERIA -

Guaramirim

SambanejocomogrupoAtitudeesertanejo
com Batidão Brasileiro, mais DJs Alan,Will
e Geffy. Elas entram de graça até 23h30 e

eles pagam 15.
'

MOVING UP � Schroeder
Festa House Concept com o melhor da
house music com os DJs Diego Feller,

Thiago Glau, Jocemar Hermes e Adrian P.

Ingressos antecipados a R$ 10 eles e elas
entram de graça até 23h30.

CONTATOS eOUTRASOPÇÕES
LONDON· 30S5-0065. BIERHAUS • 3275-4866.

SACRAMENnJM PUB· 3370-1727, ARRIBA. 3371-1160.
MADALENA CHQPE ECOZINHA· 3055-:3058.

. esPAÇOOOOCA.3370-9160. ZUMSCHLAUCH·3376-4822.
L1COBAR· 3275-1327. KANTAN LOUNGE· 33711584.

ENOTECADECANTER·337().{)220. MOVlNGUP· 8856-8389.
SEVEN CHOPERIA· 9951-4497. MR. BEEF • 3275-2230.

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE ·3371-8942.
FUELEVENTOS· 8433-0083. PAllJAMUSIC. 3054-0800.

. .... - <. ". � • r � 1" ,. ,. ... ,. ., I" ... �:- .. ,. ,. ... 'I' 'I' T ,. r r .,. ... ,. .. � " .,
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Pizzas e Massas
(47) 3370 · 3242

Pescoço

Galinhada beneficente
No próximo dia nove de julho, uma galera se reúne

paramovimentar, no salão Grêmio Esportivo
Iuventus, aGalinhada com Polenta Beneficente
em prol do jovem Igo. Os gourmets Galego e Tato
Branco vão pilotar a cozinha. Amusicalidade ficará
por conta da banda lias velhos".

Leitor fiel
o leitor fiel do hoje é omeu amigoMarcos Pereira, da
Corretora de Seguros Garcia. Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos os dias.Valeumesmo!

Stammtisch
As inscrições para a 9a Stammtisch, que "

acontece dia 24 de julho, no Calçadão da
Marechal, em Jaraguá do Sul, já encerraram.

Mais informações pelo (47) 3370-2900.

-.

VIAGEM Déborah KarinWegee e
Maurus Urgen Wegee, em viagem de
férias a Veneza, de onde partiram em

'..... um Cruzeiro pelas Dhas Gregas
oI&� • •• �

Moa Gonçalves

MAURÍCIO HERMANN

BELA PatriciaMarciano, nos corredores da London Pub

Férias
. o mês de julho está chegando
e não é apenas a turma que
frequenta o banco escolar que
comemora a folga. As agências
de viagens andam numa

. alegria só. Se no ano passado
foi bom, este ano promete ser

bemmelhor. Principalmente
com a boa nova de que as

classes IIb" e IIC" estão fazendo
e acontecendo. Férias agora
só em terras do Tio Sam, onde
nesta época do ano o verão
anda quente, pegando fogo.
Principalmente na Flórida.
Bom demais!!

Frasqueira
o casal amigo Sávio e Elvira Parente, que
forrozaram até não podermais, em Fortaleza,
amanheceram ontem em Curitiba. Foram rever

o filho Rogério, que está fazendo fellows por lá e

aniversaria esta semana. Aliás, Sávio é o grande
aniversariante de sábado, 2 de julho. Cheers!

Buxixo
Cá entre nós, o que tem de gente dando "migué",
espalhando que está viajando, não está no gibi. O
motivo? O de sempre.Aproveita essesmeses de

temperaturasmais baixas para fazer uma funilaria
completa. Do dedão do pé ao último fio de cabelo.
Os amigos inconfidentes são os que detonam
tudo. O que, aliás, não é nenhuma novidade! Por
favor, meu copo de chope Kõnigs Bier'

.Berlrn
Meião
Aquela galera descolada, que vive mais no
céu do que na terra na alta temporada, nesta
época do ano prefere recolher o fiapo Até
agosto, o circuito de frio será por aqui 'mesmo.
As escapulidas em bandos só para o litoral
catarinense, onde se pode bater o queixo de frio
com charme e sem perder Q .{a�r: play. Píiíiíiiinos'www.berlim(arnbientes.C0rn.br

moagoncalves@netuno.com.br
. o ódio nunca

desaparece
enquanto

pensamentos
de mágoa
forem

alimentados
na mente. Ele

desaparece
tão logo
esses

pensamentos
de mágoa
forem

esquecidos.

�IDIIRTA
GAUTlIMA

Dcar quietinho, que nada! A turma do bala
r cobaco que adora enroscar o seu pescoço em

outro - seja lá de quem for. Tem maratona de re

melexo hoje à noite na London Pub. Com trilha
sonora ao vivo do grupo de pagode, Destak do
Samba. Das 22h às 2h da manhã. Vai perder?

• Acesse o site www.

kantan.com.br e confira
as fotos do final de
semana dos namorados.
Muito dez.

Lubol·itltOl't� "1�
h e n Z I ',',

• o boa genteAriJosé de
Souza desfila todo faceiro
numAgile zero bala. NIVER Pedro Olivio Vieira todo feliz ao lado da

esposa Helena, comemou idade nova dia 19
• Outro casal que entra na

fila do TroféuBoomerangue
ejágarantea vagana
temporada de inverno éa
charmosaMarli Stephani e
o boagente CássioAlmeida.
E haja reconclliação, né
amigos... o que é uma
delícia!!

Um dos mais pontuados ou
prestigiados, tanto faz, além
de um dos pioneiros personal
trainners de luxo da área, o meu
queridíssimo amigoWilsinho

Salves, o tioWill, larga pesos,
barras, bambolê e afins, hoje,
para recebermuitos abraços e

cumprimentos, na condição do
aniversariantemais festejado
da cidade. Parabens, irmão! Que
sejas plenamente feliz.

Níver do tioWill

.• O eVy'11i
. Rausis 'vm mem(i)rar'o

� '; ,,'
..

..,. . ...
'

niuer que aconteçe dia
quatro dejulho, lá pelas
bandas de Goiás.

• Dia nove de julho, na
Recreativa DuasRodas,
shoui com o cantor
Ricky Vallen. Onde comer bem

em Jaraguá
No Restaurante Típico da Malwee.

• O empresário Gido
Seifert, daRelojoaria
Seifert, também emprestou
sua marca para a 11 a

Feijoada,do,'Moa.
, ',_", ",I." 'i�. , �', ,/i! ti, I
fi· ,I, .,,'

.

• Quer curtircom'() foi o
grande evento Car Fast
Shaw?Acesse o site www.
eventosnews.com.br ou

digite CarFast 3° Shaw
Car Corupâtyotube).

Dica e quinta
Curtir as delícias do
Restaurante Madalena.

SA
ENT

• Jl Garagem vai,sr?r;
reaberta diaoito de
julho. Os comensais
estão convocados.

• Com essa,fui!

MAURÍCIO HERMANN

""'--jj!IIII'"'" \;I ,.

BALADA 'essica Elunke um das beldades

que desfila nas baladas da moda

SHOW Tânia ZapeUinne(leia.se ltamMalhas) e a 6Iha
Nathália, com os sertanejos João Bosco e Vinícius, durante
o show no Seminário em Corupa, na última sexta·feira

(47) 3370-1255Fone: (47) 9172.1838
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CRÔNICA
A!.EXlUfDRE PERGER.

JORNALISTA

o QUE
VOCÊ FAZ?

Confesso que não gosto de Capital Inicial, mas
isso não interessa nada a você que está lendo

este texto. Enfim, toquei no assunto para dizer
que há uma frase dita por Dinho Ouro Preto,
em uma de suas músicas, que é extremamente
aterrorizante do ponto de vista do cidadão
aterrorizado pelo seu cotidiano. A frase é: o

que você faz quando ninguém te vê? Não há
nada mais assustador que revelar aos estranhos
os mais íntimos segredos. Aquela coçada de
nariz, os desejos mais sórdidos, os sonhos mais
inquietantes. Sim, eu sei, você não conta isso

para ninguém, nem para você mesmo. Também
não é da minha conta e, por isso, nem vou lhe

perguntar. Mas não é curioso? Nossa sociedade,
coberta de estereótipos, não suporta certas
revelações.

Com tudo isso, só queria dizer que sempre
haverá algo que nos provocará profundo
incômodo e desejo de se esconder nas

profundezas de nossa timidez proposital. Somos
alienados pela capacidade de ocultar aquilo,

. que de tão simples, soa como inimaginável aos
ouvidos daqueles que fazem o mesmo, mas não
têm coragem de assumir. Não estou fazendo uma
defesa para que todos saiam pela rua a gritar
seus segredos. Só estou perguntando: o que

nos incomoda? O
medo de descobrir

que somos iguais
a todos e que
temos medo

daquilo que não
deixamos escapar
pelas frestas de
nossas expressões.
Somos escravos
das chacotas,
das fofocas,

das piadas, dos julgamentos. Temos medo de
sermos julgados, como se o mundo inteiro
estivesse nos olhando e, com olhos de câmera de
monitoramento, gravasse nossos passos.

Estamos o tempo inteiro profanando o sagrado
direito de sermos livres, tirando dos outros o

direito a liberdade de desejar, fantasiar, sonhar,
gritar. Quando, na rua, observamos as pessoas,
estamos refletindo nossa covardia e medo de que
sejamos tão iguais ao próximo, com manias e

sentimentos iguais.
Sinceramente, quero que o mundo gire, que

girando, ele muda, e mudando, mude as pessoas.
De tempos em tempos, olhe pela janela e veja o

que você mesmo está fazendo enquanto os outros
não olham, talvez seja o mesmo que seu vizinho.
Aí, quem sabe você descubra que do lado há

alguém igual. Não é fantástico?
Nos últimos segundos, parei para pensar, não

vou te dizer o que faço. Não é da sua conta. Conte

Somos escravos
das chacotas,
das fofocas,

das piadas, dos
julgamentos.
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CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Pitucha é o orgulho de Marcelo e Eliane Bachmann, tanto
que ganhou o sobrenome da família. Da raça labrador, a

cachorra posou para a foto com laço cor de rosa no pescoço.
Além disso, ela fez caras e bocas para a câmera.

NOVELAS
• INSENSATO CORAÇÃO

Léo aceita trabalhar para Norma. Horácio Cortez
é levado para a prisão. Gilda comenta com Oscar que
continua desconfiada de Vinícius. Nelson avisa a Pe
dro que tentará reaver sua licença para voar. André
fica enciumado ao encontrar Raul e Carol conversan
do. Vinícius percebe que Cecília está olhando para
Rafa. Norma destrata Léo. Rafa enfrenta Vinícius na

aula do professor Hugo. Eunice diz para Cecília que
está feliz com o namoro dela com Vinícius. Cortez se
aproxima de Clécio para facilitar sua estadia na pri
são. Wanda vai à casa de Norma a procura de Léo.

• MORDE E ASSOPRA
Leandro diz à tia que sabe o que aconteceu

com Pimentel, mas não pode revelar. Everton
avisa a Minerva e Isaías que Zariguim sumiu da
Prefeitura. Júlia mostra o primeiro osso molda
do por Tânia e Isaías se anima. Cristiano volta à
equipe de escavação. Inês conta que Guilherme
foi ao enterro de Márcia e Alice fica furiosa. Li
lian tenta confortar Alice, que estranha o carinho
da empregada. Herculano e Anecy se oferecem
para criar o neto e Guilherme concorda.

• CORDEL ENCANTADO
Dora fica chateada ao perceber que Jesuíno

aceita seu convite com a intenção de encontrar

Açucena. Açucena chora por causa de Jesuíno.
Miguézim afirma que Açucena não pode sair do
sertão. Florinda confunde Petrus com Zenóblo
ao vê-lo arrumado. Cícero tenta convencer Je
suíno a levá-lo ao forró. Ouiquiqui e Setembrino
mostram a Teinha e Rosa as máscaras que usa
rão na festa. Úrsula e Timóteo trocam olhares
quando Açucena desce para o baile.

• VIDAS EM JOGO
Patrícia chega quando Francisco e Regina

discutem. A empresária tenta jogar sua filha
contra o namorado. A moça decide conversar

com sua mãe e Francisco sai. Patrícia decide
se aliar à mãe para afastar Rita. Patrícia não
acompanha Francisco para prestigiar Severino.
Fátima chega ao restaurante e Divina avisa que
não vai deixá-Ia entrar. A mãe de Cacau retruca.
Francisco chega correndo em sua casa e en

contra os paramédicos. Ele entra em desespero,
achando que aconteceu algo com seu filho.

ANIVERSARIANTES
30/6
Adelina Ap. M. de Freitas
Adilo Kanchen
Álido Krueger
Arnildo Carlini
Carlos A. Tobias
Dagrnar Zanella
Dianata L. de oliveira
Eliete F. Drews
Emerson E. Mohr
Eudes L. F. Bianchini
Everson D. Urbim
Fabiane Butzke .

Francisco Urbanski
Gabriela Barabas
Gislaine Hanemann
Hideraldo Colle
Jair Kanszewoski

Kelly Rebelim Maciel
Kevin K. Hanemann
Lair M. Rombo
Leila Modro
Leocalia G. Wehrmeister
Letícia N. de Oliveira
Luan A. da Silva
Márcia Pereira
Mareio L. Krueger

Maria N. Petry de Lima
Paulo H. Buchmann
Pedro J. da Maia
Priscila Jensen
Raul Horongoso
Rubens Alcaia
Sandra Ap. Szirkowoski
Sivete J. Zipf
Valdina Schurkowski
Valdino Rouverder
Vali Koperke
Vanderleia Andre

Wolfgand Strelow
.• 1

o renomado cineasta oceânico
Howard Hall (o mesmo de

.

Into the Deep) é o guia dessa
aventura submersa que
permitirá que você nade ao

lado de algumas das mais
exóticas criaturas marinhas do
planeta. Johnny Depp e Kate
Winslet cuidam na narração
original em inglês. E um

incomum elenco de estrelas
com escamas e barbatanas
está pronto para roubar cada
cena. Entre elas estão: a
Tartaruga Marinha Verde, que
permite que seja removida,
sem problema algum, toda
a alga depositada em seu

casco. E o oprimido Caranguejo
Mantis, cujas garras têm a

velocidade de uma bala calibre
22, em uma batalha contra um

faminto polvo.

Uma escrava muda conta um

segredo guardado durante 200
anos; um escravo apaixona-se
por quem não deve; uma carioca
leva um português a descobrir
as delícias do sexo; um cientista
judeu a quem são confiados
dois livros raros naufraga
nas ilhas Malvinas. Estas são
algumas das personagens
deste romance. Ele narra a vida
de Luís Joaquim dos Santos
Marrocos, um bibliotecário
hipocondríaco que, em 1811,
atravessa o Atlântico rumo ao

Brasil acompanhado por 76
caixotes cujo conteúdo era

verdadeiramente precioso.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHeZ

.;l;/ CINEMA
MEIA NOITE EM PARIS
Gil (Owen Wilson) sempre idolatrou os grandes escritores ame

ricanos e quis ser como eles. A vida Ihê levou a trabalhar como
roteirista em Hollywood, o que por um lado fez com que fosse

muito bem remunerado, mas por outro lhe rendeu uma boa dose
de frustração. Agora ele está prestes a ir a Paris ao lado de sua

noiva, Inez (Rachel McAdams), e dos pais dela, John (Kurt Fuller)
e Helen (Mimi Kennedy). John irá à cidade para fechar um grande

. negócio e não se preocupa nem um pouco em esconder sua

desaprovação pelo futuro genro. Estar em Paris faz com que Gil
volte a se questionar sobre os rumos de sua vida, desencadeando
o velho sonho de se tornar um escritor reconhecido.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Carros 2 - Dub (14h30, 16h40, 19h e 21 h1 O)

• Cine Breithaupt 2
• Água para elefantes - Leg (19h e 21 h20)
• Kung Fu Panda 2 - Dub (15h e 17h)

• Cine Breithaupt 3
• X-Men: Primeira Classe - Leg (13h50 e 16h20)
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas

. Misteriosas - Leg (18h50 e 21 h30)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Carros 2 - Dub (13h, 15h20, 17h40 e 20h)
• Carros 2 - Leg (22h)

• Cine Neumarkt 2
• Carros 2 - Dub (14h15, 16h30, 19h15 e 21 h50)

• Cine Neumarkt 3
• Piratas do Caritie: Navegando em Águas
Misteriosas - Dub (13h45 e 16h45)

• Qualquer gato vira-lata (19h30 e 21 h40)

• Cine Neumarkt 4
• Kung Fu Panda 2 - Dub (14h, 15h50, 17h50 e 19h40)
• X-Men: Primeira Classe - Leg (21h30)

• Cine Neumarkt 5
• Se beber, não case! - Parte 2 - Leg (13h30, 15h30, 17h30,
19h50 e 22h10)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Meia noite em Paris - Leg (14h40, 17h, 19h e 21 h15)

• Cine Norte Shopping 1
• Carros 2 - Dub (13h30, 15h50, 18h1 O e 20h30)

• Cine Norte Shopping 2
• Carros 2 - Dub (12h45, 15h05, 17h25 e 19h45)
• X-Men: Primeira Classe - Leg (22h05)

• Cine Norte Shopping 3
• Carros 2-=- Dub (11h55, 14h15, 16h35 e-18h55)
• Carros 2 - Leg (21h15)

• Cine Norte Shopping 4
• O poder e a lei - Leg (14h20, 19h05 e 21 h35)
• Meia noite em Paris - Leg (12h1 O e 16h50)

• Cine Norte Shopping 5
.

• Sexo sem compromisso - Leg (13h1�, 17h50, 20h15)
• Se beber, não case! - Parte 2 - Dub (15h30)

• Cine Norte Shopping 6
• Sem limites - Leg - (16h, 18h20 e 20h45)
• Esposa de mentirinha - Leg (13h40)

• Cine Norte Shopping 7
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h e 15h)
• Transformers: O Lado Oculto da Lua - Leg (18h30 e 21 h45)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Carros 2 - Dub (13h45, 16h30, 19h e 21 h45)

• Cine Garten 2
• X-Men: Primeira Classe - Leg (21 h30)
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h30, 15h30, 17h30 e 19h30)

• Cine Garten 3
.

• Piratas do Caribe: Navegando em

Águas Misteriosas - Leg (13h15, 16h1 O e 21 h20)
• X-Men: Primeira Classe - Leg (18h50)

• Cine Garten 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 - Leg (14h15,
16h45, 19h45 e 22h)

• Cine Garten 5
• Qualquer gato vira-lata (14h30, 17h, 19h15 e 21 h1O)

• Cine Garten 6
• Carros 2 - Dub (13h, 15h20, 17h40 e 20h)
• Carros 2 - Leg (22h10)

• Cine Mueller 1
• Carros 2 - Dub (13h45, 16h15, 18h50 e 21h10)

• Cine Mueller 2
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas

- Dub (13h15 e 18h30)
• Se beber, não case! Parte 2 - Dub (16h e 21 h15)

• Cine Mueller 3 .

• X-Men: Primeira Classe - Dub (21 h30)
• Kung fu Panda 2 - Dub (13h30; 15h30, 17h30 e 19h30)

Ana Hickmann
muda de endereço
A apresentadora do programa 'Tudo é
possível', daRecord, está radiante. Isso
porque, ela acaba demudar de endereço..

O apartamento novo fica em São Paulo e a

mudança foi feita durante o último feriado
de Corpus Christi. Já amansão dela, em Itu,
será cenário do reality show 'A casa deAna
Hickmann'. Nele, aconteceráa escolha da

próxima repórter do programa.

Guitarrista e

brasileira juntos
o guitarrista da bandaBom Iovi, Richie
Sambara, estaria vivendo um affair com
a brasileiraYasmin Mitri. O músico já
namorou belas atrizes como Heather
Lockelear e Denise Richards, ex-mulher .

de Charlie Sheen. A nova namorada é

paulistana, tem 24 anos, já trabalhou como
modelo e atualmente mora em Londres,
onde segue a carreira de atriz.

Babi Xavier está

grávida de
-

menina
Amais nova grávida do mundo das
celebridades, BabiXavier, já sabe que, daqui
a seismeses, teráumameninano colo para
ninar. Ela se chamará Cinthía e é fruto do
relacionamento da atriz e apresentadora com o

analista de sistema Felipe Correa. Babi também
está emmeio aos preparativos do casamento.
Felipe foi o primeiro namorado dela. Eles se
reencontraram em julho do ano passado.

OwenWilson
termina namoro
Ex-namorado de estrelas como Kate

Hudson e Sheryl Crow, o atar de
Hollywood OwenWilson terminou mais
um relacionamento, dessa vez com Jade
Duell, com quem estava há um ano e

meio e teve um filho, há seis meses. O
casal teria se separado porque ele disse
não querer ter uma relação séria no
momento. O ator quer manter a liberdade.

ÁRIES
Hoje você esbanjará bom humor. Por isso, a relação com os

colegas fluirá mais facilmente. Na vida a dois, você vai sentir
necessidade de mais segurança.Aproveite a boa fase.

TOURO
Bom dia para melhorar as suas relaçõeS pessoais e de trabalho. A
noite, o astral revela uma certa rebeldia e um desejo de liberdade.
Você poderá farejar boas oportunidades de ganhar din'!eiro.

II
GÊMEOS
O astral de hoje garante que será fácil atrair a simpatia e a
atenção de todos, inclusive na carreira. SUa vida amorosa vai
bem, mas tenha cuidado com rival.Aproveite seu magnetismo.

CÂNCER
O momento é ideal para planejar e focar sua atenção no
trabalho. Cuidado com reações intempestivas. É hora de romper
com uma relação desgastada. Busque novas experiências.

LEÂO
Trabalhar em equipe poderá ser muito estimulante. Não

perca a chance de trocar ideias. Deixe pra trás a sua

insatisfação amorosa e invista em uma nova conquista.

VIRGEM
Sua popularidade estará em alta. Aproveite para fortalecer
contatos profissionais e sociais. No campo afetivo, há
possibilidade de conquistar a liberdade que vinha desejando.

Jornalista não gosta
de criança

·adulta·
Depois de se tornar uma mãe adotiva

coruja e atenciosa paraMaria eLaura,
GlóriaMaria critica os pais que costumam
vestir os filhos imitando os adultos. A

apresentadora do Globo Repórter afirmou
que gostamesmo é de crianças com
roupas infantis. Nas herdeiras, Glória
coloca até fantasia de princesa. Elas, por
outro lado, adoram a brincadeira .

Panicats trocam

farpas via Twitter
A notícia de que a panicat Iuju Salimeni
organizou uma 'macumba' para a

companheira de palco Nicole Bahls deu o

que falar no Twitter. As duas soltaram farpas
através da rede social. Tudo isso porque a

primeira teria dado um jeito de pedir aos
céus para que a outra ficasse doente e com a

bunda caída. Desmentindo a polêmica, Iuju
disse estar triste e cansada de maldades.

LIBRA
A fase é promissora e não é hora de pensar pequeno,mas de dar
um salto ambicioso na carreira No entanto, a relação a dois poderá
esfriar. Evite sacrificar a vida amorosa em função do trabalho.

ESCORPIÃO
Serámais conveniente manter-se numa posição recolhida
Assuntos que envolvam sigilo e discrição serão favorecidos. Abuse
de sua criatividade no trabalho. O setor afetivo estará protegido.

SAGITÁRIO
Hoje você tenderá a buscar o sentido mais profundo de
todos os acontecimentos. No campo afetivo, as relações
passageiras não terão vez. Aperfeiçoe os relacionamentos.

CAPRICÓRNIO
Será muito produtivo trocar informações com os colegas, por
isso, trabalhar em equipe será sua melhor opção. Na vida a dois,
as brigas serão passageiras. Aguarde novos estímulos no amot

AQUÁRIO
Atividades'que envolvam crianças, criatividade, lazer ou
entretenimento são as mais promissoras hoje. Na vida
sentimental, mudanças positivas não estão descaradas,

PEIXES
Concentre-se em suas atividades, pois a Lua indica que
quanto mais envolvimento com profissão, melhores serão _

seus resultado. O ciúme será o grande vilão no romance.
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Bolinhos de
arroz. banana
e canela

Ingredientes:
• 1 xícara (chá) de arroz
• 1 xícara (chá) de açúcar
• 5 cravos-da-Índia
• 1 pedaço de cascade limão
• 2 Yz xícaras (chá) de leite integral
• 2 bananas-da-terra cortadas em
cubos pequenos

• 1 colher (chá) de canela em pó
• I/Z xícara (chá) de farinha de trigo
• 2 xícaras (chá) de óleo para fritar
• 1 colher (sopa) de canela em pó e

• 4 colheres (sopa) de açúcar para
polvilhar

Modo de preparo:
Em uma panela médio. coloque o orroz, o cçúcor, os
crovos, a casca de límóo. 3 xícaras (chá) de água e cozinhe
em fogo olto por cerca de 15 minutos ou até secar a água.
Acrescente o leite I abaixe o fogo e termine o cozimento por
cerca de 25 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e

deixe esfriar. Retire a casca de limão e os cravos. Despeje
o arroz em uma travesse, acrescente as borxmos. a canela
e a farinha e misture bem. Aqueça o óleo em fogo médio
por cinco minutos e despeje colheradas da mosso, quatro
de cada vez. Frite por aproximadamente três minutos .

ou até os bolinhos ficarem dourados. Retire com uma

escumodeiru, coloque sobre papel-toalha e polvilhe a
canela e o açúcar. Sirva em seguida.

Leite creme queimado

LEITE DE TODOS OS JEITOS
Leite quente, frio, evidente ou escondido.Não importa;

ele é uma delícia. Para quem não tem problemas em ingerir
essegostoso ingrediente, eis algumas receitas que são

pura delícia e que levam este líquido precioso.

Ingredientes:
MASSA

, • 5 ovos
• 3 xícaras de açúcar
• 1 xícara de leita
• 2 xícaras de farinha
• 1 colhe-r (sopa) (10g) de
fermento em pó

Modo de preparo:
Bata na batedeira os ovos com o açúcar
até formar uma massa fofa. Misture
intercalando aos poucos a forinhc.
o fermento e o leite. Leve ao forno

preaquecido a 180°C por aproximadamente
40 minutos. Faça a calda colocando todos
os ingredientes na panela e deixe ferver.
Tire o bolo do fomo e ainda quente fure
ele bastante com um garfo. Jogue a calda
quente aos poucos sobre o bolo. Quando
esírícr; corte em retângulos e passe no
coco ralado I embale no papel alumínio e

armazene corretamente.

CALDA
.. 400g de leite condensado
• 400g de leite
• 200g de leite de coco
• coco ralado para cobrir

Ingredientes:
• 600 ml de creme de leite fresco
• 200 ml de leite
• 6 gemas
• 140g de cçúcor
• Casca de um limão siciliano

Modo de preparo:
Bata as gemas com o açúcar até ficar umamassa homogênea. Ferva o leite com o creme

de leite e a casca de limão. Adicione o leite no creme aos poucos, misturando com colher.
Leve tudo ao fogo baixo até engrossar no ponto desejado, lembre que vai adquirirmais
consístêrícíc ao gelar. Despeje o creme em uma taça alta e leve à geladeira por, pelo
menos, duas horas. Antes de servir, polvilhe açúcar e queime com ummaçarico.

GOVERNO FEDERAL

Com o apoio do eRAS, milhares de catarinenses
estão dando uma virada na vida.
Muitos catarinenses já encontraram um caminho para melhorar o seu presente e mudar o seu futuro: o CRAS -

Centros de Referência de Assistência Social. Lá, famílias em situação de risco social contam com o apoio de '

profissionais especializados e têm acesso a diversos programas de inclusão e oficinas culturais, artísticas, esportivas
e profissionalizantes. Com o eRAS essas pessoas já estão provando hoje que o futuro pode ser melhor.
Mais informações: procure a Secretaria de Assistência Social de sua cidade.

Secretaria de Estado
daAssistência Social,
Trabalho eHabitação
www.sst.sc.gov.brPAIs 'RICO É PAIs SEM POBREZA
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. Móveis e objetos ganharam tons fortes em uma

das novas propostas para decoração
buse da criatividade e deixe sua rotina que aconchegante, às vezes tão difícil de ver em
diária mais colorida! Ambientes clássi- um ambiente.
cos são luxuosos, mas limitam um pou- Além de agradar aos profissionais, as cores

.

co a decoração de interiores. Para fugir vibrantes têm recebido a aceitação de uma par-
o tradicionalismo, experimente explo- cela do público que gosta de decorar pessoal
as cores nos ambientes de sua casa. mente seus ambientes. De acordo com a equipe

Mas não fique restrito apenas à sua sala e leve de vendas da Casa Geraldo em Jaraguá do Sul,
o contraste de cores também para a cozinha.Além atualmente a mistura de coloridos é uma das
da parede, aposte em utensílios domésticos colori- principais tendências em decoração. Os móveis e

dos, que podem virar protagonistas da decoração. objetos de decoração mais tradicionais e sóbrios
O melhor de tudo é que não é preciso gastar cedem parte de seu espaço aos amarelos, azuis,

fortunas, basta usar a criatividade. Pinte pare- verdes e toda gama de cores vibrantes que se

des, aposte em contrastes e consiga aquele to- 'pode imaginar.

; '",
o

•

Os objetos têm o poder de
transformar o ambiente! Uma
cozinha toda branca fica super
alegre com bancos, potinhos,

toalhas, relógio, quadro,
flores••• tudo colorido!

•
•
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• FLORISA
..
,

•

.

•
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"Sempre
presente
nas

emoções
da sua
vida"

FOTOS DIVULGAÇÃO

.

NOVIDADES

'
..

Móveis para Iardim, serviço
de jardinagem e paisagismo.

. .
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R. BernardoDornbusch, 2433 - Vila Lalau
Tel: 3371,..051513371-8146 • www.floresflorisa.com.br

ADESIVO DERIVADO DE

CANA-OE-AÇÚCAR -
EÍ'.cIÊNCIA E

SUSTENTABD.JDADE
Uma das novidades domercado é o adesivo deri

vado de cana-de-açúcar, Destinado para instalação
de pisos e revestimentos em madeira, o produto é
formulado com tecnologia exclusiva.A fixação do

piso com o adesivo derivado da cana-de-açúcar
apresenta uma secagem rápida com tempo de cor

reção de até 20 minutos. O adesivo é especialmente
indicado para pisos de madeira como tacos e par
quês. Além da praticidade em seu uso, possui odor
suave e não prejudica a camada de ozônio.
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Eles finalizam a decoração dos ambientes,
mas na hora de escolher as peças preste atenção

ao tamanho e estilo mais adequados
ustres e luminárias são fundamen
tais para se ter a luminosidade ideal e

completar a decoração dos ambien
tes. Dependendo do objeto escolhido,
o trabalho de decoração será fechado
com chave de ouro. Portanto, é preciso

uma atenção especial ao adquiri-los.
O segredo básico da escolha da peça está no

cuidado com o tamanho e o estilo. O objeto deve
ser proporcional ao ambiente e aos móveis, e

também deve pertencer ao estilo predominante
na decoração. Embora na atualidade exista uma
tendência de se misturar estilos, vale ressaltar

que esse trabalho pede bom senso.

De acordo com Scheila Macedo Kuester, da
Inoovat lluminações, em Jaraguá do Sul, o ide
al é que se faça uma consulta com profissional,
que saberá definir as funções da iluminação, pois
além de embelezar, o projeto de iluminação tem
que atender as necessidades dosmoradores.

UJZ NAMI:'.mA CERTII
A iluminação direta deve estar sempre

sobre objetos que precisam ser destaca

dos, como os espelhos, painéis, etc., en
�uant9 ai1uminaç�@ de pen1t11)bra e indi-
,;Jeta' tleve estar nos ambientes em que se

desejaum clima de aconchego e conforto.

OCPConstruir&ReJPrmar
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FOTOS DIVULGAÇÃO

ALIANDO Ba,IZA COM
-

ECONOMIA E ÇAO
Scheila destaca ainda a ten- 35 vezes mais", diz. No entanto,

dência atual do uso de lâmpadas o' grande benefício do LED é o

LED. "A grande vantagem destas seu baixo impacto ambiental,
lâmpadas é o seu alto custo-be- pois 'ele não contém mercúrio
nefício. Embora sejam mais ca - ou outrosmetais pesados na sua
ras do que as lâmpadas conven- composição, ao contrário das

cíonais, elas chegam a durar até lâmpadas fluorescentes.

: Bern rdo Dormbu eh, 1611 J

Jaraguá do ui
www.inoovar.com.br

(47) 3370-6484
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�. Rua Bernardo Dornbusch n° 1233 • Baependi
• E-mail contato@gessoimperial.net.

Fone: 3370-6004

a �JlGf?; � ii�fit,
Todo spaço nobre

..

merece um!

Portas

Alto Padrão
PROJETO

JNS1 ÇÃO
N\ANUTENÇÃO

PORTAS E RODAPÉS SOB MEDIDA ..

ORÇAMENTO SEM
COMfiROMIUO ..

Fone: 3275 2004'
wWwJbeJfrioarcondicionodo.com.br

Portas MEG Ltda
Novo endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 SI 2
Centro - CEP 89252-050 - Jaraguá do Sul - SC
Tel. (47) 3372-2549 • wwww.eletrojgua.com.br

portasmeg@eletrojgua.com.br
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colher a cor das pa
redes é um impor
tantíssimo passo, que
determinará toda a

decoração. Além dis
o, é vital para fazer

com que um cômodo pareça
mais amplo, alegre, luminoso
ou quente.

Antes de pintar, é impor-

tante consultar vários mostru
ários, pois a cor varia muito

dependendo da marca da tin
ta. Escolha um tom mais claro
do que você gosta, pois a tin
ta tende a escurecer uma vez

aplicada na parede. Além dis
so, o efeito ótico varia segun
do a quantidade de luz e sua

intensidade.

AMARELO, ALEGRE E VITAL:
INUNDA SUA CASA DE LUZ

Um cômodo pintado com esses tons desperta o intelecto
e estimula a criatividade. Fica perfeito em espaços escuros,
pois potencializa a luz natural e também em quartos infantis,
cozinhas e banheiros, já que são capazes de criar ambientes
com energia. Combina bem com madeiras claras e enfatiza
as escuras. Se aplicá-lo em dormitórios, melhor optar pelas
tonalidades claras, mais indicadas para um ambiente de des
canso. Ficamuito bem se combinado com complementos e

roupas de cama em ocre, beje, marrom ou branco.

A AIS COMPLETA LOJA
DE A . BAMEt.lTOS OA R G1ÃO
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nos, ao alargar visualmente as paredes.
Em qualquer tonalidade, o azul harmoniza

com peças pintadas em branco e ressaltama
deiras claras. Ficamuito bem se usado em ca

sas costeiras, para recriar salas, banheiros ou
cozinhas de estilo mediterrâneo oumarinho.

Dica: Tenha cautela com os tons mais es

curos e com ambientes monocromáticos.

RELAXANTE E TRANQUD.O:
AJUDA A CONCILIAR O SONO
Evoca o céu e o mar. Por seu efeito relaxan

te e tranqüilizador, é perfeito para pintar as pa
redes de dormitórios, escritórios e as salas de

refeições diárias. O azul claro é um clássico em
quartos de meninos, pois acalma sua energia;
o anil alegra ambientes escuros, já que trans
mite claridade, enquanto que o lavanda cria

sensação de profundidade em espaços peque-

LAR.ANl1l, FONTE DE
ENERGIA: PUCSONALIZA
CADA CANTO

Com a lUininosidade do amarelo e a impul
sividade do vermelho, a cor laranja desperta o

apetite e diminui a fatiga. Os tons mais "escu
ros" contagiam um cômodo com seu calor. Os
mais suaves potencializam a luz e são ideais
nos ambientes rústicos. Pode-se usar ainda um
tom intenso para um canto ou a uma parede.
Realça a beleza das madeiras, as fibras vegetais
e o couro. Por ser tão versátil, encaixa-se bem
em todo tipo de estilo e em qualquer cômodo.

A cor do fogo aplicada nas paredes trans
mite vitalidade e desejo de ação. Os tons mais
intensos, como o vermelho inglês e o cereja,
precisam de cozinhas, salões ou banheiros
amplos e luminosos, para poder criar am

bientes íntimos e envolve-ntes. Os bordôsmais
anazados consezuein esnacos acolhedores e

, "
• � .. � - ..... ' 4. # .... - -1 -'

........_E,. LUMINOSO E
FRESCO: PRODUZ UM
aLEITO CALMANTE

A cor da esperança e da segurança, as
sociada à natureza, é 'adequada para pin
tar qualquer ambiente, sobretudo salas
e áreas de trabalho e estudo. Calmantes,
sofisticados ou luminosos, os tons verdes
são capazes de criar ambientes acolhe
dores ou alegrar espaços pequenos. Por'
ser quente e frio - uma mistura do azul e
do amarelo -, pode-se combinar o verde'
com qualquer outra cor.

de ar natural sempre que combinados com

outros revestimentos emóveis claros. Suas va-
, nações mais suaves - como o morango - são
muito fáceis de integrar. Pode-se usar, inclusi
ve' em detalhes nos quartos infantis. Curiosi
dade: Uma simples contemplação de uma su

nerfície vermelha node acelerar à nosso nulso.
� ,
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LILÁS E ROSA, TOQUE SUAVE:
CASAMENTO PEIU-E1'I'O COM O BRANCO

OCPConstruir&R�rmar
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o rosa representa suavidade, ainda que em
suas tonalidades escuras se torne mais sofis
ticado. A lavanda, por outro lado, é a cor da
cordialidade e da delicadeza. Commatizes se

melhantes, acerta-se em dormitórios infantis
e em espaços decorados com móveis brancos.
Os rosas pastel e lilás harmonizam bem com

as cores frias, enquanto que os tons salmão e

coral combinam melhor com os tons quentes.
Os tons pálidos ficam melhores em cômodos

pequenos, uma vez que se perdem se o espaço
for grande. Ficamuito bem com a presença de
trechos brancos e decoração delicada.

Os tons violetas estão ligados à intuição e

a espiritualidade, por isso são indicados para
locais demeditação.

A escolha da cor
das paredes é um

importante passo que
definirá toda a decoração

, .1·

I:j ;'i'�(í!,jPAZ: MULTIPLICA
A LUZ E O ESPAÇO

É um dos mais utilizados na hora de pintar. os espaços peque
nos ou com pouca luz natural, como corredores e halls de entra

da, pois reflete a luz e dá à sensação de ampliar o espaço. Passa o
sentimento de infinito e estimula a imaginação criativa. A cor gelo
é recomendada para salões luminosos, já que valoriza a entrada de
luz e combina com qualquer madeira. Além de tudo, os móveis e

os complementos escuros se destacammais sobre um fundo bran
co. É perfeito para disfarçar um pilar. Para que o resultado não seja
muito frio, convém incorporar telas e detalhes em cores quentes.

quando a intenção é dar profundidade a um corredor estreito,
iluminar um espaço escuro ou passar calor a um ambiente frio.
Ressaltam a textura de telas e de móveis de madeiras escuras.
Para criar um ambiente natural, pode-se utilizar também a

mesma gama de neutros em tecidos e complementos.

TONS TERRA, MUITO QUENTES:
.AMBIENTE NATURAL E SÓBRIO

Simbolizam a conexão com a natureza. Em todas suas va

riedades - areia, argila, terra, terracota - estas cores quentes
recriam ambientes naturais e se tornam mais belas quando
entram em contato com a luz. Para caracterizar um cômodo,
é aconselhável usar terracota. Se o desejo é ter uma sala mais
luminosa, prefira um tom dourado e quente como o caramelo.

PASSAM

SERENIDADÇ E REALÇAM
ADECORAÇAO

Podem ser quentes ou frias, depende da cor à qual se as- PRETO SOIWENTE
saciem. Elegantes, as cores creme e beje têm efeito calmante, NOS DETALHES
o que os tornam perfeitos para decorar as paredes de salas e É a cor que menos reflete luz. O ideal é que o preto seja utili

dqrIl).H?�i,9�·,R�. qv�q��,r f?��,�! pela ,��,,! .nentralidade; encai - ., .zadomoderadamente, apenas em detalhes, como recurso para
xam bem em'qualquercômodo � estilo: 'O resultado é'pérfelto,'

"

realçar'outras 'COreS:
JJ I' H '11
.'
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DICAS DE
PINTURA

• Para encurtar seu am

biente: aplique tons escuros

nas paredes menores. Essa
técnica é recomendada para
espaços muito compridos/re
tangulares.

• Para alongar seu ambien
te: use cores mais escuras em

duas paredes opostas. Essa
técnica é ideal para espaços
quadrados.

• Para rebaixar o teto: apli
que coresmais claras nas pare
des e uma cor mais escura no

teto.
• Para elevar o teto: use co

res mais escuras nas paredes e

umamais clara no teto.
• Para alargar o corredor:

pinte as paredes menores e o

teto com tons mais escuros. As
outras paredes devem ser pin
tadas com cores mais leves.

• Para alongar aparede: use
duas cores numa mesma per
de, com a divisa à meia altura.
Pinte com cores mais escuras a

parte inferior e utilize tons le
ves na parte superior.

• Para encurtar a parede:
aplique duas cores numa mes

ma parede, com divisa à meia
altura. Pinte com cores mais
claras a parte inferior e utilize
tons escuros na parte superior.

• Para disfarçar objetos:
pinte a parede com cores pró
ximas a do objeto.

• Para valorizar objetos:
pinte a parede com cores con

trastantes a do objeto.
As cores frias, como azul,

violeta e verde, ampliam o am

biente. São aconselháveis para
aqueles que desejam passar
uma sensação de espaço e di
mensão.

Cores quentes, como ver

melho, amarelo e laranja, tor
nam o ambiente visualmente
menor. Além disso, são esti
mulantes.

OUTRAS
DICAS

Quanto mais escuras, mais

"pesadas" são as cores. Por

isso, existe a tendência de uti
lizar tons escuros próximos ao

chão, com a finalidade de fun
damentar o ambiente. Se es

tiver na dúvida, trabalhe com

apenas uma cor, variando seus

tons e matizes. Para quebrar a
monotonia, detalhes contras

tantes e mobília em cores dife-
.
rentes são aconselháveis.

O design da mobília
fica favorecido se houver con
traste entre sua cor e os tons da

parede. Cores primárias, quan
do usadas em demasia, can

sam a vista. Para áreas grandes,
como paredes, prefira tons,
mais claros damesma cor.
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ÇA
T

FAZEMT
Peças pequenas como almofadas, vasos, quadros, porcelanas e peças de arte

. .

fazem combinações inúmeras, dando um toque amais em sua casa.

a hora de decorar
uma casa vale rein
ventar uma mesi
nha, um vaso, e até

aquelas garrafas
que ficam jogadas,

sem utilidade. Decorar a casa

também é uma maneira de ex

pressão. Use sua criatividade e

misture esses itens com peças
contemporâneas.

Essamistura de estilos - que
os decoradores chamam de

vintage -, é o que há de mais
atual hoje.Vale inovar, misturar
cores, formas e texturas - nes

te caso sem esquecer a base
neutra para que os detalhes ga
nhem exclusividade.

A decoradora, Lenir Valler,
proprietária da Valler Decora

ções' ressalta que os acessórios
fazem toda diferença em uma

casa. "As opções de decoração
hoje em dia são inúmeras, e

vão desde o estilo clássico até o

contemporâneo e o moderno,
permitindo a junção de todos
eles em um só estilo persona
lizado'" diz. "Almofadas, esta

tuetas' plantas, flores, peças
estilizadas ou românticas, te

las, vasos, luminárias, abajures,
todos estes objetos conferem
beleza e aconchego aos am

bientes'" completa.

FOTOS DIVULGI

-

A decoração
deixa o

ambiente

mais
charmoso,

aconchegante
e convidativo

COMO DISPOR OS OBJETOS DE DECORAÇÃO
rola.

Numa estante, pode-se usar três
vasos iguais de um lado, organizar
livros conforme os tamanhos, dos
maiores para os menores, deitar uns
e colocar objetos em cima. Em to

dos os casos, tem que ter um pouco
de bom-senso. Olhe de longe, peça a

opinião de outra pessoa ... Vá testan
do até chegar lá!

'

Num aparador, por exemplo, uma
boa sugestão é o uso de dois vasos de
um mesmo lado, com uns 40 cm de
altura, e, do outro, uma bandeja com
garrafas de vidro, de alturas similares
às dos vasos .

. Já namesa de centro, o melhor são
peças baixas. Pode ser um vaso baixo
com uma orquídea, uns livros de arte,
duas caixinhas de couro ou madrepé-

-_

L
-

e cor o

Móveis sob medida I Plantas artificiais

Desenyofvimento de pinturas e Quadros
Acessórios em geral para sua casa
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Bananalama começa no dia 7
DIVERSÃO

Evento, que deve contar com dois mil

trilheiros, foi lançado na noite de ontem

PEDROLEAL

CORUPÁ Mato Grosso do Sul e do Mara-

080 Encontro de Trilheiros
Bananalama foi lançado

oficialmente na noite de ontem,
no Seminário Sagrado Coração
de Jesus, em Corupá. Com esta

edição, o grupo quer confirmar
.

o status de maior encontro de
trilheiros do mundo. Para isso,
encaminhou a documentação
do evento para a organização do
Guinness World Records. "Já sa

bemos que somos o maior, mas
queremos oficializar isso", decla
rou o vice-presidente do Banana
lama, Juliano César Baade.

O evento abre na próxima
quinta-feira, 7, e segue até dia 10

(domingo), no Seminário Sagrado
Coração de Jesus. Segundo Baa

de, a expectativa é de que mais

de dois mil trilheiros participem
do encontro. "Já temos 750 ins

crições confirmadas, sem contar

aqueles que devem se inscrever
durante o encontro", comentou.
Já confirmaram a participação
trilheiros do Rio Grande do Sul,
Paraná, São Paulo, Minais Gerais,

nhão, além de Santa Catarina.
Como em anos anteriores, o

evento principal do Bananalama

será uma trilha pela região, nama
nhã do domingo. Nesta edição, a
rota de 60 quilômetros é também
uma homenagem a Jorge Negretti,
campeão nacional de motocross,

que vai se apresentar no evento

no dia 8 (sexta-feira), às 22h. "Es
tamos celebrando os dez anos

dele em apresentações freestyle,
. assim como o conjunto da carrei
ra" explica Baade. Outro grande
destaque é o show da dupla serta

neja Chitãozinho e Xororó, que se

apresenta no sábado, 9, às 23h30.
Os trilheiros que quiserem par

ticipar do Bananalama podem se

inscrever pelo site www.bananala
ma.com.br.A taxa custa R$ 50 se for

paga até a noite de hoje. No evento,
o valor é de R$ 60 e os primeiros
dois mil inscritos receberão uma

camiseta do evento. No domingo
serão sorteadas três motocicletas
CRF 230 entre os participantes,
que neste dia também terão direi
to a café damanhã, estacionamento
gratuito e um almoço especial.

Justiça determinapagamento
de dias parados aos grevistas
Uma decisão da Justiça divul

gada na tarde de ontem determi
nou que o governo não pode mais
descontar os dias parados dos pro
fessores em greve. O juiz Hélio do
Valle Pereira, que julgou a ação do
Sinte (Sindicato dos Trabalhadores
em Educação), determinou ainda

que seja rodada, em até três dias,
uma folha suplementar pagando
os dias descontados dos professo
res no período de 19 de maio alO
de junho. O Estado poderá recor

rer da decisão.
Os advogados do Sinte entraram

com ação pedindo para que não

houvesse o abatimento nos salários
e pela legalidade da greve no último
dia 22. No mesmo dia o governo re
tirou da Justiça o pedido de ilegali
dade domovimento.

A diretora financeira do Sinte

em Jaraguá do Sul, Cristiane de Oli
veira Müller, comemorou as duas
decisões da Justiça. "Talvez o gover
no estadual recorra, mas acredito

que esta já seja uma causa ganha do
nossomovimento", diz.

Um grupo de professores, que
promete ficar reunido enquanto a

greve continuar, está acampado em
Florianópolis para reivindicar uma
nova proposta do Estado. Cerca de
30 permanecem em frente àAssem
bleia Legislativa e 40 em frente à Se
cretaria Estadual da Educação.

Amanhã, professores partici
pam de assembleias emmunicípios
sedes das SDRs (Secretarias de De

senvolvimento Regional). Em Iara

guádo Sul, o encontro estámarcado
para acontecer às l4h, no Sindicato
da Construção Civil e doMobiliário,
na ruaPresidente Epitácio Pessoa.

A empresa Áudio Musical Comercial Ltda ME, situada em Jaraguá
.

do Sul/SC, à Av Getúlio Vargas, 827 - Sala 02 - Centro, Inscrição
Estadual nO 255.046.113 e CNPJ nO 07.558.532/0001-98, comunica o

extravio de 04 blocos de notas fiscais, Série D-1 Modelo 02, nO 851 ao

n? 900, nO 951 ao nO 1000, n? 1151 ao n? 1250,· sendo que do n? 851

a 888, usadas e as demais em branco. Boletim de ocorrência regis
trado: protocolo n? 1271442011613152338.

.

,t f" f. 1.' .,

ARQUIVOOCP

Manobras commotocicletas estão entre as principais atrações do evento

Local de Venda
Jaraguá do Sul Shopping Cantar Braithaupt - O Boticário
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Alcoolmantém amédia
de R$ 2,35 em [araguá
Mesmo com a safra da

cana-de-açúcar, baixa
do combustível ainda
não é uma realidade

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

OmotoristaRolfPorath, aos 54 anos, temmais de trinta anos de experiência na
estrada. Já o carro flexque possui ele adqui
riu pouco antes de 2006. Não é preciso ser

ummotorista tão experiente ou um grande
conhecedor de automóveis, no entanto,
para perceber que atualmente a gasolina
valemais apena do que o etanol para quem
tem a oportunidade de escolher. "Sempre
preferi abastecer com álcool, valia mais a

pena: Só que desde o início do ano eu aca
bei migrando para a gasolina, e acho que
vou continuar assimpor algum tempo. Está
mais vantajoso", afirma omotorista.

A opinião é a mesma de Lourival De
marchi, gerente administrativo de um dos

postos de combustível do município. Des
de o aumento dos preços, há cerca de dois
meses, o posto não está comercializando
etanol por causa do alto custo. UNo último
dia 16, o Estado cobroumenos com base no
ICMS, mas os preços continuaram subindo
em São Paulo (de onde vem o combustível).
Mesmo estando em época de safra da cana
de-açúcar, aindahámuitaprocura. O preço
do etanol acaba subindo, além de ele estar
com um bom preço de exportação, o que
nos prejudica", explica Lourival.

Segundo a última pesquisa da ANP

(Agência Nacional do Petróleo), a gasolina
continua mais vantajosa, já que o preço
do combustível sofreu redução de 1,97%
em quatro semanas. Em Jaraguá, a última
pesquisa informal foi realizada pela repor
tagem do O Correio do Povo no. dia 9 deste
mês. Na ocasião, a média dos preços foi de
R$ 2,35 - amesma registrada em nova pes
quisa na manhã de ontem. Os preços va

riam entre R$ 2,33 e R$ 2,38. A gasolina, na
versão comum, varia entreR$ 2,71 eR$ 2,76.

Menos prejuízo
A vantagem pode ser calculada de for

ma simples, e ajuda quem ainda está em
dúvida sobre a escolha do combustível. O
álcool tem 70% do poder calorífico (quan
tidade de calor emitida durante a combus
tão) da gasolina. Assim, é preciso dividir o

preço do litro do etanolpelo da gasolina - se

o resultado formaiorque 0,7, agasolinaain
da é a escolhamais vantajosa. Com o álcool
custando R$ 2,34 e a gasolina sendo ven

dida por R$ 2,72, por exemplo, o resultado
é 0,86. A longo prazo, o combustível mais
caro acaba gerando maior economia... f

EDUARDO MONTECINO

Apesar de gasolina sermais cara, o
consumo acaba sendomais vantajoso

60% dos estandes vendidos

para a ExpoSchroeder
A primeira edição da-Ex

poSchroeder, que acontece

entre os dias 6 e 11 de setem
bro, promete reunir diversos
serviços da região em um

só lugar. E se depender da
organização, o sucesso está

garantido - mesmo faltando
mais de dois meses para a

realização da feira, 60% dos
58 estandes foram vendidos
e outros já estão reservados,
esperando por confirmação.

AExpo será realizada pela
primeira vez e deve aconte

cer a cada dois anos, inter
calando com os anos eleito
rais. Para garantir a força do
evento, a Acias (Associação,
Empresarial de Schroeder)
resolveu realizar a feira junto
com a SchroederFest e Festa
de Integração das APPs (As
sociações de Pais e Professo-

'

res), que acontecem simul
taneamente no Complexo
Esportivo Municipal.

"Queremos dar mais for

ça para os eventos, então
realizamos todos no mesmo

período e local. Na Expo,
a intenção é atrair empre-

, , sa�
.

de Schroeder, q�y são �.

maioria por enquanto, mas
estamos abertos a toda a re

gião", explica uma das orga
nizadoras, Patrícia Natália
Laube. Dos estandes, apenas
oito ficarão na parte de fora
do complexo, enquanto os'
50 restantes dividem o espa
ço interno.

Os expositores devem

apresentar diversos tipos de

produtos - estarão presentes
imobiliárias, prestadoras de

serviços, instituições. de en

sino, empresas automobilís
ticas e implementas agríco
las, por exemplo. O valor dos

ingressos, segundo a Prefei
tura, ainda não foi definido

.

- assim como as atrações da
SchroederFest, cuja progra
mação deve ser divulgada no
final' da próxima semana.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - sc

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:

.

• LICITAÇÃO N°: 105/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE VEíCULO TIPO FURGÃO
• RETIRADA DO EDITAL,.: A partir do dia 30/6/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h
às 16h
• DATA DA ABERTURA: 14/7/2011 10 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente
edital, que MARIA DE LOURDES LORENCETI, CI n° 1.001.610-SESPDC/SC,
CPF n° 479.890.849-53, do lar e seu marido ELIAS LORENCETI, CI n°
302.081-SESPDC/SC, CPF n° 222.316,769-15, pedreiro, brasileiros,
casados pelo regime da comunhão universal de bens, anterior à
vigência da Lei, 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Ernesto
Bachtold n? 2.449, em Joinville/SC; LAURINDO ROCHA, CI n° 371.419-5-
SESP/SC, CPF n° 2<18.500.399-87, supervisor de produção, casado com

PALMIRA ROCHA, CI n
? 597.416-SESPDC/SC, CPF n

" 024.654.469-40, do
lar, brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal de bens,
anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua
José Picolli n

? 422, nesta cidade; ELIAS ROCHA, CI n° 412.740-4-
SESP/SC, CPF n° 247.137.599-53, brasileiro, pedreiro, divorciado,
residente e domiciliado na Rua Carlos Eggert n

" 619, nesta cidade;
IVO ROCHA, CI n° 15/R-410.592-SESP/SC, CPF n° 310.576.089-04,
pedreiro e sua mulher TERESINHA PEREIRA ROCHA, CI n° 2R.-486.011-
SSI/SC, CPF n° 705.525.769-72, do lar, brasileiros, casados pelo
regime da comunhão universal de bens, anterior à vigência da. Lei
6.515/77, residentes e domiciliac;ios na Rua Bernardina Bi ttencourt
Muller n ? 206, nesta cidade, REQOERERAM com base no artigo 213,
inciso II, da Lei n° 6.015/73, com as modificações introduzidas pela
Lei n° 10.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel
consistente em um terreno situado nesta cidade, na Rua 149-Carlos
Eggert, matric\llado sob n

? 56.783, ficha 01, Livro 2-RG, a. ser
retificado conf o rrne planta e memorial descritivo arquivados neste
Req i st ro de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2° e 3° do
mencionado dispositi vo legal, FICAM NOTI FICADOS OS CONFRONTANTES A
SEGUIR NOMINADOS para, querendo, se manifestar, no prazo de 15
(quinze) dias (a contar da presente publicação); CONFRONTANTES -

RÔMULO CUCCO e RONIVON CUCCO, residentes e domiciliados na Rua
Henrique Sohn s/no, bairro Czerniewicz, nesta cidade. Se for o caso,
a manifestação dever

á

ser feita na forma de Lmpuqnação
'

fundamentada,'
dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis (Rua 16-Barão do Rio
Branco, na 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC, expediente das
09;00hs às 12;00hs e das 14;00hs às 18:00hs), advertindo-se desde já
que presumir-se-à a anuência dos confrontant.es que não apresentarem
impugnação no prazo da notificação.

'
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WATZKO, ESTUDANTE

DE DIREITO c's D

No ano de 1939, o livro "O Homem que Calculava', ga
nhava sua primeira edição, de autoria deMalbaTahan.

Ocorre que este Senhor nunca chegou a existir, ele é urna

criação de um dosmaioresmatemáticos que o Brasil já teve,
o Senhor Júlio César de Melo e Sousa. Orgulho para todos

nós, brasileiros!
Este livro de leitura fácil e cativante deveria ser leitura de

todo jovem. Nele podemos aprender urn pouco sobre o fas
cinante mundo da matemática, sobre a cultura dos orien

tais, e, além disso, ver que no fundo todo homem é movido

pelo amor.
Ainda me lembro muito bem de quando tinha meus 14

anos, e meu pai fez questão deme dar o livro o "Homemque
Calculava' para ler. Admito que fiquei fascinado. De todas
as histórias narradas, a dos 36 camelos foi a que mais me
cativou. Comminhas palavras descrevo a história abaixo:

O autor e seu companheiro Beremiz, encontraram três
homens que estavam discutindo próximo a um grupo de
camelos. Só se podia ouvir: "Não pode ser! Isto é um roubo!,
Não aceito!".

Então Beremiz foi tentar entender o que estava aconte

cendo. Sendo que urn disse:
- Somos irmãos, e recebemos como herança esses 35 ca-

EL
R
I
es

melas. Segundo a vontade expressa de meu pai, devo rece
ber ametade, o meu irmão Hamed Namir uma terça parte,
e, ao Harim, o mais moço, deve tocar apenas a nona parte.
Não sabemos, porém, como dividir dessa forma 35 came

los, e, a cada partilha proposta segue-se a recusa dos outros
dois, pois ametade de 35 é 17 emeio. Como fazer a partilha
se a terça e a nona parte de 35 também não são exatas?

Eis que Beremiz diz: "É simples. Garanto qu� farei com

justiça essa divisão, se permitirem que eu junte aos 35 ca

melos da herança este belo animal que em boa hora aqui
nos trouxe!

O autor disse:Você está louco?
Beremiz apenas disse: "Não se preocupes com o resulta

do". Então falou aos herdeiros: - Deverias receber, meu ami
go' a metade de 35, ou seja, 17 e meio. Porém, receberás a

metade de 36, que é 18. Nada tens a reclamar, pois, saíste no
lucro. Você, Hamed Namir, deveria receber um terço de 35,
isto é 11 e pouco.Vais receber urn terço de 36, isto é 12. Não

poderás protestar, pois tu também saíste com visível lucro
na transação. E a vocêmeu amigo, Harim, segundo a vonta

de de teu pai, deverias receber urna nona parte de 35, isto é
3 e tanto. Vais receber uma.nona parte de 36, isto é, quatro.
O teu lucro foi iguálmente notável. Só tens a agradecer-me

FALECIMENTOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO BENDITO FRUTO

(GRUPO DE ESTUDO E APOIO A ADOÇÃO
DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO)

. Bendito Fruto - Grupo de Estudo e Apoio a Adoção de Jaraguá do Sul e

Região CNPJ 05.341.580/0001-02, pelo presente edital, convoca os par

ticipantes do mesmo para comparecerem em Assembléia Geral Extra

ordinária, a ser realizada na Sala de Reuniões do Setor dos Conselhos

Municipais, sito à Rua: Walter Marquardt, nO 1111 - Rio Molha - na cidade

de Jaraguá do Sul - SC, no dia 19/07/2011, das 18:00 às 19:00hs, para
realização de eleição de nova diretoria, para o exercício 2011 a 2013.

Jaraguá do Sul, 28 de Junho de 2011

••••.•C5cíL.1A KONIiLL·- Prefeita·Muni�l'>al • _ .

pelo resultado!
E então disse com segurança e serenidade:
- Pela vantajosa divisão feita entre os irmãos, partilha

em que todos três saíram lucrando -: couberam 18 came

los ao primeiro, 12 ao segundo e quatro ao terceiro, o que
dá um resultado (18+12+4) de 34 camelos. Dos 36 camelos,
sobram, portanto, dois. Um pertence como sabem ao meu

amigo e companheiro, outro toca por direito amim, por ter
resolvido a contento de todos o complicado problema da

herança!
Então o mais velho falou: "- Sois inteligente, ó Estran

. geiro! Aceitamos a vossa partilha na certeza de que foi feita
com justiça e equidade"!

Caros leitores, vocês devem estar se perguntando como
Beremiz chegou a este resultado, como sugestão que tal

procurarem a explicação no livro "O Homem que Calcula
va'? Garanto que ficarão admirados.

E porúltimo faço questão de citar duas frases do livro di
tas pelo personagem Beremiz: "O homem só vale pelo que
sabe. Saber é poder. Os sábios educam pelo exemplo e nada
há que avassale o espírito humano mais suave e profunda
mente do que o exemplo. Sem o sonho e a fantasia, a ciência
se abastarda'.

• Faleceu no dia 28/6 Waly Wacherhage Koch com idade

de 77 anos, o sepultamento foi realizado dia 29/6 às
10h saindo o féretro da Igreja Evangélica Lutherana

de. Nereu Ramos, seguindo após para o Cemitério de

Nereu Ramos.

• Faleceu no dia 28/6 Dosolina Zenke com idade de 85 anos,

o sepultamento foi realizado dia 29/6 às 10h saindo o

COMUNICADO
JJ Sul Transportes de Encomendas e Cargas Ltda. torna
público que requereu à Fundação Jaraguaense de Meio
Ambiente - FUJAMA, Licença Ambiental Prévia - LAP

para a atividade de Terminal de Rodoviário de Carga no

imóvel localizado na Rua Manoel Francisco da Costa,
Vieira em Jaraguá do Sul.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADOBRASIL- ESTADODESAND\CATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
"Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273·2390· Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 daLei 9.492/97, c/ c o artigo 995 do código de Nor
mas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo
de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito
à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM lNTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 180733/2011 Sacado: ADEMIR DE SOUSA Endereço: JOAOMlGUELDASIL·
VA 493 . Iaraguã do Sul·SC . CEP: 89254-390 Credor: CENTRO FORM COND LES ITDA EPP
Portador.- Espécie: D:MI . N° Titulo: 28357 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 146,00 .

Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 180707/2011 Sacado:ADILO JOSEDEMATHE Endereço: RUACIARAHANE·
MANN 950 . Jaraguá do SuI·SC . CEP: 89250-560 Credor: VEN1US PNEUS IMPORTADORA
E DISTRlBUIDORA Portador.- Espécie: D:MI . N°Titulo: 60/1 . Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.021,00-Vencimento: 26/02/2011

Apontamento: 180708/2011 Sacado: ADILO JOSEDEMATHE Endereço: RUA CIARAHANE
MANN 950 . Jaraguá do SuI·SC . CEP: 89250-560 Credor: VENTUS PNEUS IMPORTADORA
E DISTRlBUIDORA Portador.- Espécie: D:MI . N°Titulo: 60/2 . Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.021,00-Vencimento: 26/03/2011

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

féretro Capela Mortuária de Corupá, seguindo
após para o Cemitério Municipal de Corupá.

• Faleceu no dia 28/6 Reinaldo Kuester com idade de 59

anos, o sepultamento foi realizado dia 29/6 às 15h30
saindo o féretro do Centro Comunitário da Igreja Cristo
Salvador na Barra do Rio Cerro, seguindo após para o

Cemitério do Rio da Luz.

Apontamento: 180709/2011 Sacado:ADILO JOSEDEMATHE Endereço: RUACIARAHANE·
MANN 950 . Jaraguã do Sul·SC . CEP: 89250-560 Credor:VENTUS PNEUS IMPORTADORA
E DISTRIBUIDORA Portador: - Espécie: D:MI . N° Titulo: 60/3 . Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.021,00-Vencimento: 26/04/2011

SC 416 3003 . Jaraguá do Sul·SC· CEP: 89260-250 Credor: JULIO CSTEDILEMETRANSTEDI·
LE Portador.- Espécie: D:MI . N°Titulo: 10047- Motivo: falta de pagamentoValor: R$170,45
. Vencimento: 05/06/2011

Apontamento: 180410/2011 Sacado: INDAIAL REFEICOES IJDA· ME Endereço: RUAMAX
WILHEtM 258 . BAEPENDI . JARAGUÁDO SUL·SC . CEP: 89256-000 Credor: AGUIAEQill·
PAMENTOS IJDAEPP Portador.- Espécie: D:MI· N°Titulo: 01-Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 581,00-Vencimento: 31/05/2011

Apontamento: 181170/2011 Sacado: MARIA IRENE RAMOS Endereço: RVICIORIO PRADI
313 . Iaraguã do Sul·SC . CEP: 89253-400 Credor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
SA Portador.- Espécie: NP . N° Titulo: 4265607970 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$
28.336,59 - Vencimento: 23/11/2010

Apontamento: 180782/2011 Sacado: MHL COMERCOIO DE ROUPA E ACESSORIOA En·

dereço: RUA 1097 N 25 . laraguã do Sul·SC . CEP: 89254-214 Credor: M.IR INDUSTRIA E
COMERCIO DE CONFECCOES IJDA Portador- Espécie: D:MI . N°Titulo: 502/B . Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 714,32 . Vencimento: 05/06/2011

.... _...................................................................................................... Apontamento: 181207/2011 Sacado: NICOPEL COM DE PAPEL IJDA ME Endereço: RUA
Apontamento: 180710/2011 Sacado: ADILO JOSEDEMATHE Endereço: RUACIARAHANE- .' ROSADAMARANGONI RIBEIRO 85 . JARAGUÁDO SUL·SC . CEP: . Credor: CONESUL
MANN 950 . Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89250-560 Credor: VENTUS PNEUS IMPORTADORA CONSUITORIA E NEGOCIOS IJDA Portador: CARROCERIAS RIEGEL Espécie: D:MI . N°
E DISTRIBUIDORA Portadon- Espécie: D:MI· N'Titulo: 60/4- Motivo: falta de pagamento Titulo: R7055/02-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.705,00 - Vencimento: 05/06/2011
Valor: R$ 1.021,00-Vencimento: 26/05/2011 __ _ .. __ _ ..

Apontamento: 181173/2011 Sacado: ANIDNIO CESAR FRANCISCO RIBEIRO Endereço:
RUAJULIOMAFFEZZDW 47AP03- Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89254-294Credor: BVFINAN·
CEIRA S/ACF! Portador:- Espécie: CBI . N"Titulo: 131020380 . Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.588,93 . Vencimento: 27/ 1lI2008

Apontamento: 180896/2011 Sacado: DAlANE CRISTINA DA SILVA Endereço: RUA ALVINO
STEIN 853 . Jaraguá do SuI·SC . CEP: . Credor: MARIA AUGUSfA PAGANEW Portador:
. Espécie: NP· N°Titulo: 01/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 23.663,25- Vencimento:
10/06/2011

Apontamento: 180731/2011 Sacado: DERUDEFATIMA P. MARTINS Endereço: HERMANN
SCHUIZ 169 AP 303 CXll BLA· Jaraguã do Sul·SC . CEP: . Credor: CENTRO FORM
C;OND LES IJDAEPP Portadon- Espécie: D:MI . N'Titulo: 23349- Motivo: falta de pagamen
toValor: R$173,33-Vencimento: 10/05/20n

Apontamento:' 180926/2011 Sacado: EXPRESSO MERCURIO 18 Endereço: RUA GERMA·
NOWAGNER, 1000 . CENTENARIO . Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89256-800 Credor: ZANOT·
TI PACATUBA INDUS'I'RIA E COMERCIO DE ARTI Portador - Espécie: D:MI . N° Titulo:
0003693/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$l68,09'Vencimento: 13/06/2011

Apontamento: 181190/2011 Sacado: FLEX - ACAO CONF IJDA ME Endereço: R PAULINA
DEMATHEPICOW 81 . JARAGUADO SUL·SC . CEP: 89253-560 Credor: ARADEFE INDUS·
TRIA E COMERCIO DEMAlJIAS IlDA Portador:- Espécie: D:MI· N°Titulo: 43275/2- Moti·
vo: falta de pagamentoValor: R$ 646,79-Vencimento: 13/06/2011

Apontamento: 181191/2011 Sacado: FLEX· ACAO CONF IJDA ME Endereço: R PAULINA
DEMXfHE PICOW 81 . JARAGUADO SUL·SC· CEP: 89253-560 Credor: ARADEFE INDUS·
TRIAE COMERCIO DEMAlJIAS IJDA Portador: . Espécie: D:MI·N'Titulo: 39982/3- Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 255,92 - Vencimento: 13/06/2011

ApontalTlento: 180894/20n Sacado: IND ACABAMENTOTEXIEIL lJDA Endereço: ROD RS

Apontamento: 181203/2011 Sacado: OSPDIST. PEAS EACESSAUTOMOTIVOS IJDA Ende

reço: RPREFEITO JOSEBAUER 787 . Jaraguá do Sul·SC· CEP: 89254-100Credor: BRIMADEC
COMDEMXfElEI'RICOS IJDAEPP Portadon- Espécie:D:MI . N'Titulo: 8849/3-4- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.339,93-Vencimento: 1lI06/2011

Apontamento: 181113/2011 Sacado: PATRICIA FISCHERCARDOSO Endereço: JOAO MASS
15- Iaraguã do SuI·SC· CEP: 89260-644 Credor: CENTRO FORM COND LES IJDAEPP Por
tador - Espécie: D:MI . N"Titulo: 27934 . Motivo: falta de págamentoValor: R$ 213,00 . Ven
cimento: 15/05/2011

Apontamento: 181172/2011 Sacado: SILVIAKASULKE KRIESER Endereço:ALBERI'OMAIO·
CHI 17 . Jaraguá do Sul·SC·CEP: 89250-000 Credor:BVFINANCEIRAS/ACF! Portador.- Es

pécie: CBI· N'Titulo: 131030623- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 583,62-Vencimento:
03/03/2010

Apontamento: 180754/2011 Sacado: SUZlNEIVU APARECIDA OSS Endereço: RUA JOAO
FRANZNER393 . Jaraguã do Sul·SC· CEP: 89253-640 Credor: O MUNDO DOSPERFUMESE
COSMETICOS IJDA Portador.- Espécie: DMl· N° Titulo: 401- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.100,29-Vencimento: 23/05/2011

Apontamento: 180994/2011 Sacado: VIEIRA E ZATEW IND. PAINEIS IlDA Endereço: R
ADOLFOANTONIO EMMENDOERFER 11 . BARRA RIOMOIJIA· Jaraguá do Sul·SC· CEP:
. Credor: EQUIMOVEQUIPAMENTOS IND E REPRES IJDA Portador;- Espécie: D:MI . N"
Titulo: 793/8- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 249,00-Vencimento: 10/06/2011

Certifico, que esteEdital. de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo',',
na data de 30/06/201 L

laraguã do Sul (SC), 30 de junho de 201L

ManoelGustavo Griesbac
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°
195/2011. SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para
pavimentação asfáltica da Rua 601 - Manoel Francisco da Costa, bairro: João Pessoa,
com extensão de 3.095,91 m (três mil e noventa e cinco vírgula noventa e um metros),
com fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com os Projetos, Memo
rial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato, anexos deste
edital. REGIMENTO: Lei Federal n." 8.666/93 e demais alterações posteriores. PRAZO
e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09 horas do dia 04 de agosto
de 2011, no Setor de Protocolo desta Prefeitura. ABERTURA dos ENVELOPES: 0�:15
horas do dia 04/08/2011 na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.
DATA e HORÁRIO PARA VISITA TÉCNICA: Dias 06/07/2011, 13/07/2011, 20/07/2011
e 01/08/2011, com saída as 09:00 horas - Agendar visita com o Sr. Alcides Donat, no
telefone (47) 2106-8639. OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O edital estará

disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo. Os
Anexos do Edital (Projetos, Memorial e Planilha Orçamentária-Ouantitativa), deverão ser

retirados na Gerência de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, no endereço acima, no horário das 07:30 as 11 :30hs e das 13:00 as 17:00hs, medi
ante apresentação do recibo de pagamento de taxa de R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para
pagamento dos Anexos do Edital, deverá ser retirada no Setor de Protocolo desta Prefeitura

Municipal, no endereço acima. ORÇAMENTO ESTIMADO DAS OBRAS: R$ 2.302.977,39
(dois milhões, trezentos e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos).
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço
acima ou pelos fones: (47) 2106-8626 (Sr. Márcio) ou 2106-8639 (Sr.Alcides) ou pelo·Fax (47)
3370-7253, ou ainda pelos e-mails:marcio.obras@jaraguadosul.com.br ou alcides.obras@
jaraguadosul.com.br.Jaraguá do Sul (SC), 29 de junho de 2011.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Campanha Sonho de
Natal é lançada pela CDL
Mais de 250 lojistas
devem aderir à

-

promoçao que
distribuirá R$ 100
mil em prêmios

JARAGUÁ DO SUL

DEBORA VOLPI

Durante plenária da CDL (Câ
mara de Dirigentes Lojis

tas), ontem, no Baependi foram
apresentados aos participantes
os detalhes da campanha Sonho
de Natal 2011, que deve distri
buir R$100.mil em prêmios.

De acordo com o presidente da
entidade,Wanderlei Passold, a ideia
é repetir o sucesso do ano passado,
e impulsionar aindamais as vendas
de fim de ano. "Nosso objetivo é co
mercializar a campanha entre 280

lojistas. No ano passado, cerca de
250 aderiram. Estamos percebendo
que estas promoções servem de es

tímulo para o consumidorprestigiar
o comércio local", comenta.

Os clientes que efetuarem as

compras de Natal nas lojas par
ticipantes da campanha, con-

correm a um carro, quatro mo

tocicletas, quatro notebooks e 50

vale-compras no valor de R$ 500.
Cada R$ 40 em compras garante
um cupom e a ação está prevista
para iniciar no mês de novembro.

Os lojistas devem manifestar
interesse em aderir à campanha
nos próximos 60 dias. Para isso
é preciso entrar em contato com

a CDL, através do telefone (47)
3275-7070.

Aumento
nas vendas

No ano passado, foi registrado
um aumento de 9% nas vendas
de Natal, em relação a 2009. Nes
te ano a expectativa é de um novo

crescimento, dentro deste mesmo
índice. Conforme Passold, a cam
panha Sonho de Natal e a decora

ção natalina acabam contribuindo

para estes números.
Sobre a decoração, ele adian

ta que a negociação já vem sendo
realizada desde fevereiro, e de

que existe a intenção de solicitar

junto ao governo do Estado, atra
vés do Funcultural, recursos para
este projeto.

REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANIACATARlNA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGE

HllLEWAGNER, Interventora
Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário deFuncionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todosquevirem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia
os tírulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publi
cação deste edital a os aceitarou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo

prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto corres

pondente.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, ignora
da ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição
Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intima
ção no endereço fomecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts

995,997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 17637 Sacado: AILTON RIBAS SILVERlO CPF: 580.952.929-15 Ce
dente: BANCO ITAUCARD SA CNPJ: 17.192.451/0001-70 Número do Título:
4408718-7 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: ADVOCACIA BEill
NATl PEREZ DataVencimento: 21/01/2010 Valor: 6.650,80 Liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

-------------------------------_\._--------------------------------------------------------

Protocolo: 17625 Sacado: BItA BILU CONFECÇOES aDA CNPJ:
07.264.485/0001-70 Cedente: JAMATEX COM. EQUIP. TEXTElS ITDA CNPJ:
04.317.708/0001-21 Número doTítulo: 9123.1004 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 10/06/2011 Valor: 502,92 Liquidação após é! intimação: R$10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

, , , .

doTítulo: 0871307 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencímen
to: 20/06/2011 Valor: 123,95 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$10,88, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Objetivo da iniciativa é estimular consumidor a prestigiar o comércio local

13/06/2011 Valor: 712,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 17951 Sacado: METALURGICA TOP AR aDA CNPJ:
05.326.168/0001-05 Cedente: LIPPITEC SUPORTETECNlCO LTDAME CNPJ:
06.322.264/0001-48 Número do Título: 821 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencímento: 15/06/2011 Valor: 571,57 Liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 17957 Sacado: EDGLEYVERlSSlMO FREIRE CPF: 035.476.349-03
Cedente: RONCill INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS aDA - EPP
CNPJ: 09.308.535/0001-07 Número do Título: 3422 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data Vencimento: 15/06/2011 Valor: 1.600,00 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 17677 Sacado: JHONES DIAS CORA CPF: 087.848.519-88 Ce
dente: ULEANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do
'Título: 51/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
15/06/2011 Valor: 280,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$24,14, Diligência: R$33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 17712 Sacado: ERALDO ZlPPERER CPF: 062.003.219-73 Ce
dente: ULEANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do
Título: 624/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento:
16/06/2011 Valor: 505,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 17949 Sacado: JUCEMARARIBEIRO CPF: 750.619.709-00 Ceden
te: JAMATEX COM. EQUIP. TEXTEIS UDA CNPJ: 04.317.708/0001-21 Núme
ro do Título: 124.1001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/06/2011
Valor: 323,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17782 Sacado: KRAMARO CONFECÇOES LTDA CNPJ:
10.279.964/0001-74 Cedente: TAVARES FOMENTO COMERCIAL UDA CNPJ:
81.514.473/0001-09 Número do Título: 007987/001 Espécie: DuplicatadeVen
da Mercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC BANI< BRASIL SA - BANCO
MUITIPLO Data vencimento: 15/06/2011 Valor: 247,98 Liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
Protocolo: 17784 Cedente: TAVARES FOMENTO COMERCIAL UDA CNPJ:
81.514.473/0001-09 Número do Título: 0078883/001 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC BANI<BRASIL SA - BAN
COMUITIPLODatavencimento. 15/06/2011 Valor: 359,68 Liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17941 Sacado: ESTRUTUACO ESTRUTURAS aDA- ME CNPJ:
73.346.876/0001-68 Cedente: DIFUSO DISTR. PARAFUSOS EWAlD UDA
CNPJ: 82.887.175/0001-27Número do Título: 503/505 C Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANI<BRASILSA - BAN
COMUITIPLODataVencimento: 16/06/2011 Valor: 465,91 Liquidação após a
intimação: R$1O,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 17789 Sacado: FATIMA MARTINS CPF: 077.873.859-01 Cedente:
COMERCIODECELUlARESBANDEIRAaDAMECNPJ:I0.722.871/0001-72
Número do Título: 5901005 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indi
cação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Data Vencimento:
20/05/2011 Valor: 42,85 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$
13,87, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 17638 Sacado: LUIZ ORILDO DEALCANTARA Ceden
te: BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), SA CNPJ:
33.884.941/0001-94 Número do Título: 504684175 Espécie: Cédula de Crédito
Bancário por Indicação Apresentante: BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO
FUNCHAL (BRASIL), SA Data Vencimento: 10/04/2011 Valor: 27.735,00 Li
quidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17644 Sacado: GIOVANl SERPA VENANCIO CPF: 021.510.399-86
Cedente: BV FINANCEIRAS.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
TO CNPJ: 01.l49.953/0001-89 Número do Título:' 131039725 Espécie: Cédula
de Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS AS
SOCIADOS DataVencimento: 14/02/2011 Valor: 12.186,24 Liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 17401 Sacado: MARli FEDER DE BRITO CPF: 538.483.229-00

Cedente: PEPSICO DO BRASIL aDA CNPJ: 31.565.104/0125-07 Número do
Título: 850038-0 Espécie: Cheque Apresentante: PEPSICO DO BRASIL UDA
Data Vencimento: 28/12/2010 Valor: 1.241,82 Liquidação após� intimação:
R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 17726 Sacado: GISELE DOS SANTOS CPF: 044.168.559-
58 Cedente: BANCO DO ESTADO DO RlO GRANDE DO SUL S.A CNPJ:
92.702.067/0001-96 Número do Título: 1180303 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Venci
mento: 10/06/2011 Valor: 268,90 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Con
dução: R$ 24,14,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17796 Sacado: MARli SCHALDACH PATSCH CPF: 850.917.909-
34 Cedente:VALCANAlAAUTO PEÇAS aDAME CNPJ: 03.387.767/0001-03
Número do Título: 2099/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indi
cação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data
vencirnento: 15/06/2011 Valor: 410,00 Liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$10,88, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 17660 Sacado: GRAClEU SlEWES CPF: 041.580.319-58 Cedente:
SILMAQ S/ACNPJ: 79.922.639/0001-84 Número doTítulo: 35437*004 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRA
SILSA - AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento: 15/06/2011 Valor: 325,00
Liquidação após a intimação: H$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ Protocolo: 17835 Sacado: MECANICA DE TRATORES VRES UDA CNPJ:
33,30, Edital: R$15,00 - 00.227.636/0001-70 Cedente: ESAB INDUSTRIA E COMERCIO UDA CNPJ:

29.799.921/0001-48 Número do Título: 123424001 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRIMDatavencimento: 07/06/2011 Valor: 2.192,30 Liquidação após
a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 17641 Sacado: HERMES RODRIGUES DE CARVALHO CPF:
070.243.539-29 Cedente: BVFINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131033908
Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHULZE E
ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 05/07/2010 Valor: 14.034,24
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$

I I, .

Protocolo: 17802 Sacado: MERCADO D'PAUlA UDA ME CNPJ:
10.630.357/0001-07 Cedente: PARATI S/A çNPJ: 82.945.932/0001-71 Número

Protocolo: 17911 Sacado: MOVING UP EVENTOS T.:rDA ME CNPJ:
12.000.515/0001-70 Cedente: DJ COMUNlCAÇOES E EXPLORAÇÃO DE
SERVIÇOS CNPJ: 03.658.136/0001-81 Número doTítulo: 0001602104 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADES
CO SA DataVencimento: 20/06/2011 Valor: 1.591,00 Liquidação após a in
timação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

. Protocolo: 17938 Sacado: NB TRANSPORTES RODOVlARlOS DE 'CARGAS E
INFORMATICA T.:rDA CNPJ: 06.322.290/0001-76 Cedente: BOOZ SERVIÇOS
EMPRESARlAlS UDA CNPJ: 08.680.031/0001-42 Número do Título: 5498-03
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC
BANI<BRASILSA. - BANCOMUITIPLO DataVencimento: 18/06/2011 Valor:
2.487,52 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligên
cia: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17921 Sacado: PONT-TUBO MONTAGENS T.:rDA ME CNPJ:
08.175.103/0001-02 Cedente: CHURRASCARIA ESPETO DE OURO UDA ME
CNPJ: 93.798.585/0001-18 Número do Título: 5430 Espécie: Duplicata deVen
daMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVen
cimento: 1lI05/2011 Valor: 2.421.00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17761 Sacado: RILCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
LTDA - ME CWPJ: 03.389.786/0001-79 Cedente: ALPHATRADE FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDlTORlOS CNPJ: 10.355.320/0001-18
Número do Título: 0176601lA Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In
dicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 08/06/2011
Valor: 1.444,66 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 13,87,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 17711'Sacado: ALCEU ANTONlO MACHADO CPF: 017.726.069-
60 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título:
39841*003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
16/06/2011 Valor: 1.306,67 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17701 Sacado: CEDINHO UDA CNPJ: 09.626.781/0001-07 Ceden
te: LOCARE LOCAÇÃO VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUTPAMEN
TOS CNPJ: 09.581.213/0001-29 Número do Título: 8167/1 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAMlRlM DataVencimento: 15/06/2011 Valor: 180,00 liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17892 Sacado: CICERO LUIS VOlANI CPF: 017.448.919-66 Ce
dente: L. R. BREDA - ME CNPJ: 07.352.833/0001-60 Número do Título:
S0000000672 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 20/06/2011 Valor: 473,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17523 Sacado: COMERCIAL TEIXEIRA LTDA CNPJ:
10.883.060/0001-53 Cedente: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DOS FABRlCANTES CNPJ: 01.667.766/0001-97 Número do Título:
001048/11B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento:

Protocolo: 17714 Sacado: ROGER OO1LOVOlANI CPF: 049.548.309-58 Ce
dente: MECANlCA LERFEI UDA CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do
Título: 1476 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indícaçâo Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento:
15/06/2011 Valor: 177,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 24,14, Diligência:R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17675 Sacado: WANDERLEI BLEICH CPF: 022.328.779-22 Cedente:
ULEANDRO MACl-IADO ME €NPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título:
036/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO DO BRASIL SA'- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
15/0'6/2011 Valor: 250,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Guaramirim, 30 de junho de 2011.
CHRlSTA INGEHIllEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FUTEBOL AMERICANO

Buffalos estão .maís
próximos da final
Time ainda não tem um-adversário
definido para a semifinal do catarinense

JARAGUÁ DO SUL e São José Istepôs disputam a lide- .

rança, por terem o mesmo número
de vitórias e derrotas, primeiro cri-

Se vencer os próximos dois jo- tério classificatório.A liga irá avaliar
gos, o Corupá Buffalos poderá junto à comissão dos dirigentes das

levantar o troféu do Campeonato
'

equipes como será o desempate. Se
Catarinense de Futebol America- gundo o atleta e presidente do Com
no. Classificados para os playoffs pá Buffalos, Juliano Millnitz, a equi
com a segunda melhor campa- pe de Corupá não vai participar da
nha do campeonato e segundo votação. "Não vou votar pensando
colocado da chave verde, os co- na escolha do adversário. São dois

rupaenses ainda não têm adver- times fortes", afirmaMillnitz.
sário definido no confronto da Na fase final do SCBowl, somen
semifinal, que acontece no dia 9 te os dois colocados de cada chave
de julho. (vermelha e verde) se, classificam

Isto porque o primeiro lugar para as semifinais. No estilo mata

da chave vermelha, com quem o mata, os primeiros colocados jogam
Buffalos irá jogar, ainda não foi di- em casa, enfrentando os segundos
vulgado pela liga Catarinense de colocados das chaves 'adversárias e

Futebol Americano. Timbó Rhinos os vencedores dos confrontos defi-

TITAPRETTI

nem quem disputa a final do Cam

peonato Estadual.
Ontem, a comissão técnica e a

diretoria da equipe se reunirampara
montar a estratégia que o Buffalos
irá adotar na reta final do SC Bowl.

Segundo Míllnítz, o jogo da semifi
nal vai sermuito difícil, mas a equi
pe está se preparando paramostrar
toda sua força para garantir a clas

sificação na final. "Iemos a segun
da melhor defesa do Estado, mas
ainda precisamos melhorar nosso

ataque e os passes. Independente
de quem for o adversário, o Buffalos
é uma equipe que temmuita criati
vidade dentro de campo, então va

mos contar com essas jogadas para
surpreender nos playoffs", afirma
Millnitz. Segundo o presidente do
time de Compá, a uma semana da

semifinal, alguns jogadores estão

intensificando a rotina de prepara
ção, treinando diariamente.

EDUARDO MONTECINO

DECISÃO Manada corupaense está em busca de título inédito na competição estadual

DIVULGAÇÃO

Ilinda não há previsão para a estreia de Diego
Cani pela equipe jaraguaense no estadual

ADJ traz reforços para a
disputa 'da segunda fase

Pensando na próxima fase
do Campeonato Catarinense de

Futsal, a ADJ continua trazendo

reforços para brigar pelo título.

Depois do ala Diogo Cani, que
treina na equipe desde o dia 6 de

junho, agora é a vez do também
ala Iédson, que estava jogando
no Paraná, desde janeiro deste
ano. Os dois atletas já atuaram

na base do futsal de Jaraguá do
Sul e rodaram por clubes do Bra- ,

sil e da Europa.
O treinador da equipe, Rena

to Vieira, está confiante com a

chegada: dos dois reforços. "São
dois jogadores de mais idade e

experiência, que já jogaram na

nossa base e rodaram em clubes

importantes", comentou Renato.
Para o treinador, foram as duas

contratações mais importantes
da ADJ neste ano, "pois os jo
gadores vão dar experiência ao

time". De. acordo com o treina-

dor, os atletas estão dentro das
características buscadas pela di
retoria, que é de já ter experiên
cia e já ter jogado na cidade.

Com passagem de. quatro
anos pela Espanha, Diogo volta
a Iaraguá depois de ter passado
pelo Paraná e Hungria. A estreia
do atleta, que depende da libe

ração documentos, pode acon

tecer no dia 2 de julho, contra a

Chapecoense, pela penúltima
rodada da primeira fase do Esta-

. dual. "Estou me adaptando bem,
acredito que poderei ajudar a

equipe", garantiu Diogo.
Iédson já fez dois treinos

com a equipe, mas ainda não há

previsão de estreia. O atleta jo
gou em Jaraguá do Sul de 1999
a 2003, sendo campeão estadual
em campeão dos Jogos Abertos.
A passagem de Iédson pela Es

panha durou sete anos, com um

título nacional.

;'·i'

AIS GENTE, MAl
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BRASILEIRAO

São Paulo perde em'
casapara o Botafogo
Equipe do Morumbi sofre segunda
derrota consecutiva e vê rival assumir
/"

a ponta da tabela no campeonato
DA REDAÇÃO
......................... .

ALEXANDRE PERGER

Agoleada por 5 a O sofrida na

última rodada parece que
ainda está causando estragos no
São Paulo, que sofreu mais uma

derrota ontem. Dessa vez, o car

rasco foi o Botafogo. O primeiro
gol foi marcado por Elkeson, aos
35 minutos do primeiro tempo.
No começo da segunda etapa,
aos 4, Herrera cobrou pênalti e

fechou o placar em 2 a o. Com o

resultado, o tricolor viu o Corin
thians assumir a liderança com

a vitória do rival sobre o Bahia,
por 1 a O, em Salvador. O gol foi

marcado aos 13, com Chicão, de
pênalti. O timão chegou aos 16

pontos em seis jogos, um a me

nos que o São Paulo.
Com gol de Ronaldinho Gaú

cho aos 40 minutos do segundo
tempo, o Flamengo derrotou o

América por 3 a 2 de virada e as

sumiu temporariamente a terceira

colocação, passando Palmeiras e

Botafogo. Os cariocas entraram
no grupo dos quatro clubes que se

classificam para a Libertadores. O

Flamengo pode perder a posição
se o Palmeiras vencer o Atlético
Goianiense, hoje.

No Olímpico, o Grêmio en

frentou o Avaí e assustou a torci-

da. Os catarinenses venciam até
os 48 minutos do segundo tempo,
quando Rafael Marques empatou
o jogo em 2 a 2, evitando a primei
ra vitória dos avaianos, que, mes
mo assim, deixaram a lanterna do
Brasileirão .

Jogando fora de casa, no São
Januário, o Cruzeiro venceu o Vas
co por 3 a O e quebrou o embalo da
equipe carioca. Os mineiros fize
ram o resultado todo no segundo
tempo, com um gol aos 8 minutos
e os outros dois depois dos 40.

Em Florianópolis, o Figueiren
se recebeu o Santos e derrotou o

atual campeão da América por 2
a 1. Todos os gols aconteceram no

primeiro tempo. Os catarinenses
abriram o placar aos 4 minutos e

o Santos empatou dois minutos

depois. O gol da vitória dos catari
nenses veio aos 31.

DIVULGAÇÃO

Seleção feminina ganha a primeira nomundial
Estreia do Brasil em Copas

do Mundo de futebol feminino
tem sido sinônimo de vitória.
Foi assim nas cinco edições do
torneio. Ontem, na primeira
rodada do Mundial da Alema
nha' o time manteve a escrita,
embora não tenha jogado bem.
Em busca do primeiro título da

competição, a equipe levou al-_

guns sustos, mas saiu de campo
aliviada. Afinal, superou o ner

vosismo e a ansiedade e der
rotou a Austrália por 1 a O, no

estádio Borussia Park, em Mõn

chengladbach.
O próximo compromisso da

seleção é no domingo contra a

Noruega, que estreou com vi
tória sobre a Guiné Equatorial,
também por 1 a o. O resultado
desta quarta aumentou a con

fiança das meninas do Brasil,
mas deixou um alerta: o time

precisa evoluir se quiser levan
tar o troféu.

"A Copa está equilibrada ..
Sabia que o jogo ia ser pegado.

Não é molezinha não", disse a

atacante Cristiane. Ela teve par
ticipação importante no gol da
vitória. Tentou dois chapéus na

entrada da área, ganhou na força
e ajeitou de cabeça para Rosana,
que cortou uma zagueira e bateu
forte. A bola estufou a rede aos

oito minutos da segunda etapa.
"Mostramos que o nosso time é

guerreiro e unido. Quando não
dá na técnica, vai na base da

raça", ressaltou Rosana, com a

sensação do dever cumprido.
� ... 1 • I'" � .. •

WANDER ROBERTO/VIPCOMI

GoleiroRogério CeDi eÍ'ra pela segunda vez
e Tricolor deixa escapar liderança

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO

7" RODADA - 29/6
�'i Vasco O x 3 Cruzeiro

Grêmio 2 x 2 Avaí
América-MG 2 x 3 Flamengo
Figueirense 2 x 1 Santos
Bahia O x 1 Corinthians
São Paulo O x 2 Botafogo

7" RODADA- 30/6
Quinta-feira
19h30 - Palmeiras x AtlétiroGO
19h30 - Coritiba x Ceará
21h - Fluminense x Atlético-PR
21h - Atlético-MG x Internacional

7 Vasco 52
8 Fluminense 50
9 'Internacional 50
10 Cruzeiro 9 \7 43

j

11 Atlético-MG 8 16 2 44
j

212 3 -1 1 3812Grêmio 1 s i7

17 !

13 Bahia-2 8 212 -1 ! 38

16
,

14 Atlético-GO 7 211 3 O I 39
15 Ceará 7 :6 211 3 7 11 -4 39

!

16Santos 5 5 112 2 6 6 O 33
.,.. 17 América-MG 5 6 1!2 3 9 14 -5 28

.,.. 18 Coritiba 4 6 lil 4 9 10 -1 22

""19Avaí 2 7 0:2 5 6 20 -14 10

.,.. 20 Atlético-PR 1 6 Oil 5 1 10 -9 6

!1!iI!'!"�Ig-�"'�...i!I!IlJ'!!'lii!tlI111i{11I$UjI!C!ll!IaiU!�il1i�lfrfí!l;:m!l1,,8ih'I.'I��lifi�l�b'iflj�!lIr!i�';iIb/fHI�_1fj
Classificados Copa Sul�Americana
... Rebaixados para Série B

RANKlNG

Brasil cai duas posições
O Brasil foi ultrapassado
pela Alemanha, que subiu
um ppsto � está eIl). terceiro :

lugar-e também pela
Inglaterra, que saltou da
sexta para a quarta posição.
Jáia [Espanha; atual camp�'"
mundiàl, se manteve na

'

'
'

liderança do ranking,
seguiq�p�la se�l,1da I,'

.c�IQ!cà!da Holan(liJ,. ''A Itâli
tàmbém de destacou, ao
subir três postos e. chegar

Nas vésperas de disputar
a Copa América, na qual'
estreia no domingo diante
daVenezuela, á1seleção
brasileira perdeu duas
posições no rahking da

, Rifa' 'que 'bonsidet:'H as '
.

•

1" .

" ' ":", ,

! melhores seleções do
mundo. Na lista atualizada

!mensalmente� gu� foi

dhmlg�da;,n'esÚl quarta,.
feira; o Brasil caiu do
terceiro para oquintolugar,

I " _,�

ag,' Ç,q!ll;l1.1��',jn9n�Qs
/,' I' t:

I '
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TRISTEZA

Família se despede
domenino Davi
Criança de três anos morreu na terça
feira, duranteum incêndio em casa

J.ARAGUÁ DO SUL
......................................................................................................................................

CAROLINA CARRADORE

/\ mparada pelo marido, Gisele
, Ilda Silva, 18 anos, carregava um
vaso de flores enquanto caminhava
até o local onde o filho seria sepul
tado, no fim da tarde de ontem. O
menino Davi Padilha da Rosa, três
anos, morreu carbonizado, em um

incêndio dentro da casa ondemora
va com a família, na manhã de on
tem, no bairro Três Rios dos Norte.

Davi foi velado na casa da vizi
nha e amiga da família, Hietraud
Krutzsch. Ela também era dona da
casa onde Gisele e o marido Iomar
da Silva, 23 anos, moravam. Um

ônibus de General Carneiro (PR),
cidade de origem do casal, che
gou ontem pela manhã com pa
rentes do casal para acompanhar
o funeral. Davi foi enterrado no

Cemitério Municipal daVila Lenzi,
por volta das 17h. A família tentou
convencer o pai e a mãe a voltar

para o Paraná. "Não quero ir em
bora e deixarmeu filho aqui", dizia
amãe em desespero.

Gisele e Iomar vão permane
cer na cidade. O incêndio que
vitimou a criança destruiu total
mente a residência da família. O
casal precisa de ajuda para reco

meçar. Quem quiser contribuir
com doações de móveis, cober-

tores, roupas, podem entrar em

contato através dos telefones
(47)-3371-9593/ (47) 3376-0387.

Falta de vaga

ASecretaria de Educação alegou
que não havia um cadastro na fila
de vagas para Centro de Educação
Infantil em nome do menino Davi.
Disse ainda que há vagas em cre

ches próximas ao bairroTrês Rios do
Norte. Informação que não é confir
mada por Gisele. "Eu fiz o cadastro

sim, fui várias vezes em busca de

vaga, mas não tinha. Só em uma

creche particular, mas tinha que
pagar e não tínhamos dinheiro", la
mentava. Esse era o motivo porque
Davi estava em casa no momento

do incêndio, junto com a tia, uma
adolescente de 14 anos.

Creche é invadida duas vezes em apenas dez dias
SCHROEDER

Dez dias após ser arrombada

por vândalos, a creche Pequeno
Príncipe, na rua Marguerite To

mazzeli, em Schroeder, foi inva
dida novamente na madrugada
de ontem.

Nas duas vezes, os invasores
cortaram uma grade, quebraram
vidros e janelas e arrombaram a

sala da secretaria. Na primeira vez,
eles leyaram cerca de R$ 200', mas
ontem nada foi levado. A escola
Professor Santos Tomazelli, que
fica ao lado da creche, também
foi alvo dos vândalos, mas quando
quebraram os vidros de uma jane-

/
la o alarme disparou e eles fugiram
também sem levar nada.

A diretora da creche, que tam
bém dirige a escola, ElisaAndréia
da Silva de Assis, acredita que os

autores da invasão sejam pes
soas que residem no município
e que conhecem as ínstálações,
"Sabem onde ficam as salas das
secretarias e certamente esta
vam atrás de dinheiro. Na creche
havia uma máquina fotográfica
digital que não foi levada. Fize
ram uma grande bagunça, tira
ram as coisas dos armários para
fora, provavelmente procurando
por dinheiro", diz a diretora.

Elisa informou que a Secreta
ria de Educação, está providen
ciando a instalação de alarmes
na creche e um reforço na se

gurança da escola. De acordo
com a diretora, a polícia já tem

alguns suspeitos do crime, mas
os nomes não podem ser divul

gados para não atrapalhar as

investigações.
Também na madrugada de

ontem foi registrado um arrom

bamento a um mercado do bair-
ro Duas Mamas, nas proximi - 1

dades da creche. Foram levados
CDs e DVDs, além de uma quan
tia de dinheiro não divulgada.

MAIS ,.,.".-.ÇA-NÍQUEIS FORA DE CIRCULAÇÃO

II PolíciaMilitar desbaratou, na noite de terça-feira,maismna casa de jogo de azar, onde
11 máquinas de caça-níqueis foram recolhidos.. Segundo a PM, a casa naBana do Rio Cerro
funcionava como apostas de jogo do bicho e caça-níqueL Três pessoas -wn apostador e
dois funcionários - foram presos em flagrante. 'também foram encontradosmnamáquina

para apostas no jogo do bicho, aI(mt de R$ 1.347 em cédulas e RS 86 emmoedas.

MARCELE GOUCHE

GiseIe e omarido Jomar acompanhavam
o enterro do filho, na tarde de ontem

ES RECIDO
Casal é preso por homicídio

Na festa, Ezequiel teria tido '

um desentendimento com
CristinaKarina Fontanda, 23

.

anos.Amulher emais três"
artngos tentaram sair do' locéil,
mas foram abordados quando
entraram no carro porEzequiel.
Cristina emais dois homens
saíram atrás dele, até os fundos
da residência.Ainda de acordo

I c9��· delegado, Edu�do R�uny,
,

"

, 22 anos, natural de Sao Pamo e

mais umhomem, agreditam a

vítimaaté amorte com golpes
de sarrafo nas costas e nanuca.
Cristina teria assistido a cena. Ela
eEduardo foram presos em uma

i casaaíugadano bairro Recanto
.

,,' 'iFeliZ, emGuaramírínf

APolícia Civil de Jaraguá do Sul
elucidou amorte de Ezequiel
Oliveira, 29 anos, assassinado a

;{'i pauladas dia � I, �es��'m�s. �a
,.

manhã de oritem, duas pessoas
forampresas, emGuaramirim.
Um terceiro envolvido

permanece foragido.
O corpo de Ezequiel foi
localizado dois dias após a
morte. Ele esta. fi uma
casa'abandonà riahta]()ão
Planícheck, nobairroNova
Brasília. Segundo o delegado
Weidson daSilva, a polícia
apurou que uma festa regada
a crack, cocaínaemaconha foi
realizada II

.

"
I.'

no local dias"

,,. ·!1

� antesdo h
� I"
o ,.'

'6-
l§
....l

.�
Q
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NA DEL�GACIA

Dupla detida após assalto
Dois homens foram presos
ontem pelaPolíciaMilitar,
suspeitos de terem assaltado
ummercado, no EstradaNova.
Segundo aPM, a dupla entrou

\ encapuzada, com revólver em

punho e anunciou o assalto,
no início da tarde. Eles fugiram
em umamoto, levando R$
293. Horas depois os policiais
localizaram os criminosos em

uma casa perto daBR-280', onde
estava o revólver e o dinheiro
roubado. Um adolescente de 17
anos e um homem de 26 foram

para a delegacia. Omaiorhavia
sido preso semana passada
por porte ilegal de arma.Uma
terceira pessoa que estava na
residência tinhamandado de
prisão em aberto no Paraná e
também foi presa.
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Promoções válidas até 3010612011 para vefculos com pintura só/ida, Frete Induso. Novo GOll.0 Total Flex, 4 portas. ano mod. 11112, cód, 5Ul1C4, com preço promocional à vista a partir de R$27,990,OO. Novo Gol t.ü Total Flex, 4 portas, ano mod. 11112,
c6d. 5Ul1C4 completo (opcionais: PK5 + PF4 + WAB), com preço pro(l1ocio/lal à vista a partir de R$33,990,00 ou financiado ccm entrada de R$18.354,60 154%) e mais48 prestações mensais de RS479,OO. Ta,xa de juros: 1.29% a.m. e 16,63% a.a. Total da
operação: R$41 346,60. CEl' para esta operação: 22,14 '.a, Gol Geração 4 1.0 Tota' Fle�, 2 portas, ano modelo 11/12. cód. 5Wl JL4, com preço promocional á vista a partir de R$24,290,OO ou financiado ccrn entrada de R$13,117,OO (54%) e mais 48
prestações mensais de R$353,OO Taxa de juros: 1.29% a.rn. e 16,63% a.a. Total da operação'. R$30.061.00 CEl para esta operação: 24,52% a.a. Novo SpaceFox 1.6 Total Flex, 4 portas. ano modelo 11/11, cód. 5Z72E4. com preço promocional a vista a
partir de RS42.990,OO ou financiado com entrada de R$22.801 ,29 (53.04%) e mais 48 prestações mensais de RS559.00, Taxa de juros: 0,89% a.rn. e 16.63% a.a. Tota/ da operação: RS49.633,29. CETpara esta operação: 15,71% a.a. IOF e cadastro indusos
nos cálculos das prestações e nos CETs, Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET. Garantia de 3 anos para a Unha Volkswagen 2011/2011, sem limite de quilometragem,
para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmíssão (exceto Kombi, limitada a 80,QOO km). t necessário para a sua utillzaçao o cumprimento do plano de manutenção. Para mais jnformaçOes, consulte um Ccncessicnárío
Volkswagen autorizado. Credito sujeito a aprovação. SAC: OSOO 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala. 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 70, 2834. www.1(lN.com.br.Veiculas em cooformtdace com o Proconve. Promoção Eu queroé ver Gol válida até 01nulho para concorrer a 15 viagens e até 18/julho para concorrer a um novo Gol Okm. Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei nO 5,768/1971, regulamentada pelo Decreto n(l 70.951/1972 e Portaria MF 41f2008) e
otneve o Certificado de Autorização SEAEIMF n" 06�0125/2D11 expedido pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Minlstêrio da Fazenda. Confira mais detalhes da programação, regulamento e do sorteio no site www.vw.com.br/euqueroevergol.

�f.'IiílS
�
l:llt�
��t www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN 4732746000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Hoje emdia, numa sociedade em qu.e se valoriza çpda
v�'lI)'1'pj� a aRarênci� ffsrcaj é imp..or�nt'e t:€lr v�pjo�
cuíd<ld0s com li sua imagem. Um dos problemas que
afeíj:j. muitas pessoas é o cabelo, ou a falta dele. Toda a

alter��o que afete o ÇQ'(Jr:ó çabel.llpo ce as cabeloS de
uma pessoa, e altere a sua aparência frsicá, pode ter
um impacto importante sobre a sua auto-estltna e a

su� pe.fsonaHdaq�.
Assim como um corte de cabelo mal feito, a perda de
cabelos pode ter sérias conseqüências ernocíonaís,
tant�para hQI)'l�ns;:ti)m,ipara m(.l1tl�res.
Além dfs$o, quem tlªO quer ter -um cabelo bonito,
forte,com brilho e squdállel?
Há var;os fatof-es causadores da queda de cabelo.
Alguns-: são apenas fatores temporários e sazonais,
outros são fatores do dia-a-dia como as agressões

diáriasa que o çabelo está fiuje(to,_---...,."..,;;.,__.

�s causas mais C€lflll:lraS;
� A agl1'essivida«1e C(1)'Ill <iliíle se pentêi-a, pode'. par<ecM
irrelevante, mas deve-se tomar cuidado com o modo
como se penteía os cabelos,
- Má. alimen�ação} �otlr;e elil'l! proteínas e vJ:lJamiJ'ilas,
11>0de dei}(ar os cabek�s fracos e quebradiços. Faça uma
alimef,l_tação equilibrada, eonsulte um nutriekmísfa se

tleces.$"ário.
- Doenças ccmoranemta, febres ou infecções POSSª01
também sen p/ejudiciaí.s:. A sl))lução neste caso passa
após at"e-eup.errl:l<Jl.ão da saúide�
- A falta de cuidado ao utilizarcertas produtO_sl1ambém
contribui de maneira sigl'lificativa �ara a queda. Ceia e
sigiíl co;rretamen�e as InstrQçõesde uso do pmcf'uto.
� O secador, grande aUado principalme_nte das
mulheres, quando usado em excesso também
contdbuí para a queda,

Seja �al f0r a causa da q,ueda dos cabelos, existem
ero.dUt'Q5 de 111$1)) I'()ral e tópico pa�a acabar com (\)

problema e devnlvet um bom aspecto aos cabelos.
Alglilnsativos de uso tópica;
JABDRANDI
Est1mtlla o cresclmento e renovação celular na pele e

cabelos, uMjzaclo na prevenção e
tratamel'ltl)) da <il)'Jeda de cabelos de tdh/er;sas Ca,U$a5�
MINOX1DIl
O Minl,i)),(idil é um.vasodilatador que originalmente era
usad.P como r.e:m,é-dio oral' para tratar a gressão alta.
Porém, foi descoberto um efeito colàteral interessante
que ocasíonasa crescimento de cabelo em pessoas
com calvícíe'reversível,
Além de combater a queda de cabelos, o mlnoxidl]
ativa o bulbo capilar, promovendo o nascimento de
novos folículos pilosos, que coro uso contínuo se

transformarão em cabelos.
CANTHARIDA5
Ativa a circulação local combatendo a queda e

fortalecendo a raíz dos cabelos,
favorecendo e

acelerando o

crescimento dos
fios, Estimulam a

circulação do couro

cabeludo.
CAPS1CUM
Muito útlllzada em tratamentos para alopeela,
Estimula a clrcutação do couro cabeludo. Acelera o

crescimento dos fi(i)s.
Produtos de uso oral:
PllLFQOD
SUpllemehto alirnenl!al1, C(!)/'TiI'Posto por p,]1(!)teínas,
rnínerats e vitaminas que entram na formação do
cabelo. Traz benefícios não só aos cabalas, mas à pele e

unhas. (\eduz bastante a qw'eGla e dilíAinlili
consideravelmente unhas lascadas e quebradiças,
PANTOGAR
Pantogat reduz significativamente a lil\,Jellla dos
cabelos, estimulando um crescimento saudável dos
fios emelhorando sua qualidade e resistência.
Recomendada nos casos de:
- Perda difusa de cabelos (perda de cabelo por razões

desconhecidas) .

- Alterações degenerativas na estrutura de cabelo

(cabelo enfraquecido, fino, não maleável, quebradiço,
sem vida, opaco e sem cor), cabelos danificados pela
luz do sol e radlação UV, prevenção do aparecimento
de fios brancos.
- Desordens no crescimento das unhas (unhas
quebradiças} rachadas e pouco maleáveis).

Na Ekilíbrio você encontra
shampoos, condicionadores,

loções ecápsulas que
auxiliam no tratamento.
Consulte seu médico.
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