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Só fracassa na

vida quem não
corre atrás.
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Inscrições ficam
abertas só até
este domingo

"

O,delícia!
Bolinho de

bacalhau,
tagliatelle à
modade ParmaLUIZ CARLOS

PRATES
Jaraguá em Dançamovi

menta a cidade de 22 a 31 de
outubro no Grande Teatro da
Scar. Evento, que acontece
anualmente, contará com a

participação de dançarinos
inscritos em seis categorias.
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Aprovada lei quealtera
os salários domagistério
Projeto de Lei Complementar passou na dou os professores, que decidiram pela tempo de profissão. Em Iaraguá do Sul,
Assembleia Legislativa por 26 votos favo- continuidade da greve. Os educadores a SDR (Secretaria de Desenvolvimento

ráveis e seis contrários.A aprovação, defi- alegam que a legislação prejudica o pla- Regional) iniciou a inscrição de ACTs

nída no final da tarde de ontem, desagra- no de carreira dos docentes com maior para substituir os grevistas. Página 4

MARCELE GOUCHE

lIIexandre (E), Diogo Cani, CeIsinho e Jédson estão entre as� do treinadora.atoVieira
,
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DESDE 1919

Hospital busca
recursos para
aampliação
B SPIl: J GUÁ

está orçada em R$ 39,8
milhões e deve ser concluída
até dezembro deste ano, tor
nando omunicípio referência
no tratamento de doenças
cardiovasculares. Página 7

Estuprovolta
a serapurado
pelaPolícía
MOTORISTA DA APAE TERIA

estuprado uma jovem com de
ficiênciamental, que hoje tem
uma filhade três anos.Violên
cia sexual teria acontecido em

2008,mas suspeito permane
ce em liberdade. Página 23

Mais reforço
para a'ADI na
segunda fase
D':POIS DE UMA CAMPANHA
ruim na primeira fase do
Campeonato Estadual da
Divisão Especial, time
se prepara para buscar a

reabilitação e a confiança
da torcida. Página 21
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Maiores SE Melhores
A edição deMaiores &Melhores da
revistaExame - com 700 páginas
em 2011 - traz aWegEquipamentos
na 103aposição no rankingdas
maiores contra o 104° posto em
2009. Como grupo, aWegaparece
como o 64°maior do país e éa

31 a em valor de mercado entre as

empresas de capital aberto.
Entre as indústrias, aWeg
Equipamentos é a 8amaior

empresa do segmento de Bens de
Capital, 12amaior empresa na
Região Sul, 17amaior em capital

Ikarsten@netuno.com.br

circulante e ocupa o 48° posto em
vendas, o 39° em valor exportado.
Também está no ranking das mil
maiores empresas nacionais a
Marisol, que está em 9° lugar no
rankingdas maiores no setor têxtil e
ocupa o 921 ° posto no rankinggeral.

DNULGAÇÃO'

Juros na
Europa
Embora pequeno, o aumento
da taxa básica de juros por parte
do Banco Central Europeu de
1,25% para 1,5% é sintomática.

Enquanto amaioria dos países
ainda está afundado na crise
até as orelhas, como a Grécia,
outros países - especialmente a

.

Alemanha - correm o risco de um

aquecimento excessivo em sua

economia. Se-por lá o problema
. é este; dá para entender a crise
permanente no Mercosul.

L TERIAS
DUPLA SENA
SORTEIO N° 984
Primeiro sorteio

01 - 11 - 14 - 22 - 41 - 50

Segundo sorteio

05 - 14 - 16 - 18 - 21 - 26

QUINA
SORTEIO N° 2642
22 - 59 - 62 - 63 - 77

Ih J�.

Empréstimos
O Banco Central anunciou o monitoramento
dos empréstimos de baixo valor, baixando
o valor a ser fiscalizado para R$ 1 mil.
Claro que não existe nenhuma chance
de controlar estes empréstimos, mas'o
monitoramento em termos de faixas é
totalmente possível a partir de análises
automáticas por computador. O objetivo
declarado é avaliarmelhor o risco que a

forte expansão representa.

Baixa renda
Levantamento realizado pela Serasa

Experian mostra que os consumidores
com renda até R$ 500 são os que lideram a

busca por empréstimos e financiamentos
no primeiro semestre do ano. Em segundo
lugar estão os consumidores que ganham
entre R$ 5 mil e R$ 10. mil.

Simples
Nacional
As cinco milhões de
micro e pequenas
empresas enquadradas
no programa aguardam
com ansiedade a

ampliação do teto para
enquadramento das
mesmas. Trata-se de
um pleito justo, pois
estas empresas desta
forma poderão crescer

e permanecer na
formalidade.

Dívida
•

americana
Tradicional raspirador"
das reservas de outros

países, os Estados
Unidos vivem um

intenso debate em

relação ao teto de

endividamento, que
deverá ser aprovado
pelo Legislativo.
Aumentar o limite

pode alimentar uma
escalada de gastos
e limitá-lo poderá
inibir a recuperação
da economia. A dívida

pública já está em

US$ 14,3 trilhões de
dólares.

Rede Marista adquire
terreno em Join�ille
AProvíncia Marista Brasil Centro-Sul, responsável pela Rede
Marista de Colégios, adquiriu uma área de 24mil metros
quadrados na cidade de Joinville, Santa Catarina. De acordo
com o planejamento da Província, a área deverá ser utilizada
para a construção de um Colégio Marista na cidade. Não existe
ainda data prevista para o início das obras e nem o foco de

atuação da unidade. Santa Catarina tem quatro unidades de
ColégiosMarista nas cidades de Chapecó, Criciúma, Ioaçaba
e Iaraguá do Sul. Com este projeto, a Província Marista visa a

contribuir com o desenvolvimento de Joinville e região, através
da formação de crianças e jovens dentro dosValores Maristas.

Bspeciálizadaem pisos laminados de madeira, térmico e

vinflico, oferece ao cliente a comodidade de nem precisar
sair de casa, pois um técnico realiza a visita, apresenta as

. alternativas e as propostas e os orçarnentos diretamente ao

cliente, dáfonna.ínaís conveniente para ele..

",' I�' "

arreloul" não fará mais
fusão com o Páo de çúc.ar
o Carrefour divulgou hoje em,Paris que desistiu
dos planos de fusão com a brasileira Companhia
Brasileira de Distribuição (Pão de Açúcar), uma vez
que o BNDES retirou sua proposta de dar suporte
ao negócio. Ontem, o banco de desenvolvimento
retirou a proposta de financiamento que daria no
caso de uma fusão entre o Carrefour e o Grupo Pão
deAçúcar, depois que o conselho do Casino, na
França, rejeitou o negócio. Segundo o Carrefour,
isso significa que "as circunstâncias necessárias

para completar a fusão não foram alcançadas".

Fusão entre Sadia e

Perdigão é aprovada
O Cadê (ConselhoAdministrativo de DefesaEconômica)
aprovou ontem, por quatro votos a um, a fusão entre Sadia e

Perdigão, que deu erigem à BRF (Brasil Foods), maior produtora
de alimentos processados do país. A sessão de julgamento da
fusão, prevista para ter início às 10h, começou com uma hora de
atraso para que fosse finalizado o acordo entre BRF e Cade que
possibilitou a aprovação do negócio. O relatório do conselheiro
do Cade Carlos Ragazzo, apresentado no início de junho, havia
defendido o veto à fusão entre Sadia e Perdigão alegando que
a concentração de mercado da BRF geraria aumento de preços
de alimentos e de inflação. Desde então, BRF e Cade fizeram 12

reuniões até chegarem ao acordo. O acordo prevê a suspensão
da venda de produtos damarca Perdigão, entre eles presunto,
pernil, tender,linguiça e paio (3 anos), salame (4 anos) ,

lasanhas, pizzas e congelados (5 anos). Além disso, a Batavo terá
que suspender a venda, por ql!atro anos, de produtos derivados
de carnes processadas, entre eles amburgueres e salsicha.A BRF
também fica obrigada a alienar cadeias completas de produção,
incluindo dois abatedouros de frangos e outros dois de suínos.
O acordo prevê ainda a proibição de que a BRF lance novas
marcas para substituir aquelas que estão sendo suspensas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



redaeao@oeorreiodopovo.eom.br

Luiz Carlos Prates
SUCESSO E FRACASSO

Preste atenção a este trecho de uma

entrevista que li dia destes numa edi

ção da revista da Editora Saraiva, dizia
assim: - "O jovem de hoje é pressionado
a ser sempre um 'vencedor', um 'sucesso'.
Não existe tolerância para o fracasso ou

para o medíocre. Isso leva o jovem a adiar
ou a ficar indeciso sobre suas escolhas..."

Vamos lá. Antes de tudo, só fracassa
na vida o vadio, o que não luta, o que se

dá por vencido. Só esses. Se a pessoa ao

exercer uma atividade a ela se dedicar
buscando continuadamente a excelên

cia, será um sucesso. E será um sucesso

ainda que não tenha muito dinheiro no

MERCADO

saldo bancário. Sucesso na vida tem pou
co, não raro, nada a ver com dinheiro.

Precisamos de dinheiro, isso é uma

coisa. Outra é sentir-se bem, feliz. E

quem disse que só quem tem dinheiro é
feliz ou pode ser feliz? Ser boa filha, bom
pai, bom marido, bom colega, o que for,
é sucesso.

Um sujeito que conserta chuveiros
será um sucesso se for um bom técnico
de chuveiros, competente, honesto, con
fiável, alguém que você possa fazer en
trar no seu banheiro e não correr riscos ...

Sucesso na vida é ser. Ou você acha que
os canalhas que estão, ou os que já pas-

VIDA
Dizem que pedra que muito rola não

cria limo... E eu digo que os "modernos"jo
vens das gerações YeZ que acham que não
devem ficar mais que três ou quatro anos

num emprego são uns estultos. Qualidade,
afirmação e bons alicerces profissionais na
vida exigem tempo, provas.

saram pelos governos são um sucesso na

vida? Eles mesmos sabem que são cana

lhas, que não deviam ter nascido. Sucesso é
ser bom, ser feliz, andar de cabeça erguida.

Drogados, ansiosos, neuróticos e

suicidas potenciais estão ocupando de

legacias, obituários e clínicas psiquiátri
cas pelo Brasil, e muitos, maioria, com
dinheiro no bolso. Pobres infelizes, não
conhecem o ser, chegaram à infelicidade
dando valor aos vazios da vida. Quanto
aos jovens, que os pais os deixem livres

para escolher suas carreiras, que não os

pressionem para o mal, para o erro na

busca de status e não da felicidade.

TEMPO
Frase do cantinho do jornal: - 'fl

vida não é curta, você é queficamorto
tempo demais': Uma luva para muitas
casadas e que vivem em silencioso de

sespero. - Mande tudo longe, leitora. Vá
viver para depois não ser uma velha a
se lamentarda covardia de hoje...

E o que dizer do mandrião que não
trabalha porque está estudando, fa
zendo graduação, fazendo pós, fazen
do doutorado? Tudo desculpa. Os ven
cedores na vida estudam e trabalham,
hoje. Nãoficam esperando pelos diplo
mazinhos do nada.

DO LEITOR

SEIS ANOS DE LUTA
PELA CAUSA ANIMAL

Odia 2 de julho foi urna datamuito
comemorada entre os defensores

deanimais da região.Há seis anos, nes
te dia, nascia aAjapra (Associação Iara
guaense Protetora dosAnimais).

AOng, que jáconquistou seu título
de Utilidade Pública com base na Lei
Ordinária Municipal nO 4804/2007,
é mantida graças ao trabalho de um

pequeno grupo de voluntários que
é incansável na luta pela defesa e o

bem-estar animal.
Todas as ações daAjapra são reali

zadas por voluntários que abdicam da
maior parte'de seu tempo livre com a

família para se dedicar à conscienti

zação e educação da comunidade em
favor dos animais

AAjapra não tem abrigo e não so

mos favoráveis a ele, pois são fartos os

exemplos de abrigos que acabaram
virando "depósitos de animais" Educa
ção é a única solução!

Embora tenhamos urna estrutura

pequena e poucos voluntários, nosso
trabalho é realizado commuita dedi

cação, empenho e amor, pois sabe
mos da importância de cada resgate,
cada adoção. Mesmo sem "abrigo e

sem foco no recolhimento de ani

mais, a Ajapra intermediou mais de

FALE CONOSCO

400 adoções, através da criação de
lares temporários - onde pessoas da
comunidade abrigam o animal por
determinado tempo até que consiga
mos uma família definitiva.

Sempre levamos a mensagem de

que: todo animal tem direito à liber
dade e exercício; todo animal tem
direito à água fresca e limpa sempre;
todo animal tem direito à comida
de qualidade; todo animal precisa
de abrigo do sol, da chuva e do frio;
todo animal tem direito a receber as
vacinas anuais que lhe protegem
de doenças mortais e que trazem

muito sofrimento; todo animal tem
direito a tratamento veterinário, em
caso de doenças; todo animal deve
ser protegido e bem cuidado espe
cialmente em sua velhice.

Seja um voluntário, associe-se

através do sitewww.ajapra.org.br.Ve
.

nha conosco abraçar esta causa que
deveria ser de todos.

Todo animal sente frio, fome,
sede, dor ou tristeza, como qualquer
outro ser vivo. Quem ama cuida ou

ajuda a cuidar!

Sidey Teresinha Rank, presidente
da lIjapra - Gestão 2010/2011

CHARGE

�
FA�íA .

AL60,
toUíOR?

SIMu,
".

21 MI�HOES!

Ao ligara televisão ontem,
os brasileirossedepararam

,

.

commaisum absurdo: 'l/!,fifUí",iff'!lf",'%!:,;;;i/l,#'kl

funcionários decarreira
naAssembleiaLegislativa
doParaná estão recebendo '

saláriO'se»ltrabalhar. Isso "

aconteceporquea direçãoda
Casa, qu,e assum�u este ano,

" cOnSilii,ou 175sen/idoreS

/li
I

do Paraná é somente
mais um exemplo do
maau"o do d�nbeiro
público que acontece

em todo o país".
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GREVE CONTINUA

Aprovada lei quemodifica salários
Contrária à lei

que modifica os

planos de carreira,
categoria mantém
paralisação iniciada
no dia 18 de maio

JARAGUÁ DO SUL

ELISÂNGELA PEZZUTTI

No final da tarde de ontem, os

deputados aprovaram em ses

são na AL (Assembleia Legislativa)
- com 26 votos favoráveis e seis con
trários - o PLC (projeto de Lei Com

plementar) que trata dos salários -

dos docentes estaduais, definindo
o piso em R$ 1.187 para iniciantes.

Porém, segundo o Sinte (Sindicato
dos Trabalhadores em Educação),
a decisão prejudica os professores

_
mais experientes, com o achata
mento de seus salários. Cerca de

1,5 professores acompanharam a

votação. Os docentes eram contra

a aprovação do projeto porque ele
traz mudanças ao plano de carreira
do magistério e, em função disso,
a greve deve continuar. Na manhã
de hoje o comando de greve deve
se reunir na capital e à tarde estão

previstas assembleias regionais dos
professores nos municípios' sedes
das SDRs (Secretarias de Desenvol
vimento Regional). Em Iaraguá a

assembleia será amanhã, em local e
horário a serem definidos.

DUrante toda tarde de ontem,

,

: I

Com apoio da maioria dos deputados, govemo conseguiu aprovar o PLC

policiais à paisana faziam a segu
rança no plenário.A reunião chegou
a ser interrompida em função dos

protestos dos professores e policiais
do Bope (Batalhão de Operações
Espêcíais) foram chamados para re

forçar a segurança. Do lado de fora
da AL houve tumulto entre docen
tes e policiais. O governo se com

prometeu a pagar os dias parados

descontados dos grevistas em três

dias, a partir do retomo às escolas,
desde que firmado o compromisso
de recuperação dos dias parados.

em 18 de maio. Segundo infor

mação da gerente de Educação da
SDR em Jaraguá do Sul, Lorita Za
notti Karsten, foi iniciada ontem

a inscrição de professores inte
ressados em lecionar temporaria
mente, substituindo os grevistas
em sala de aula até que a situação
do magistério se normalize no

Estado. Os ACTs (Admitidos em

Caráter Temporário) irão lecio
nar durante o período em que os

professores titulares estiverem em

greve. "No primeiro dia já recebe
mos inscrição de cerca de 40 pro
fessores interessados no trabalho

temporário. Faremos contratos

que serão renovados de acordo
com a necessidade. Se o titular

volta, o ACT continua trabalhando
até o vencimento do contrato", ex-
plica a gerente. ,

"O governador Raimundo Co
lombo e o secretário Estadual de

Educação Marco Tebaldi não vão
voltar atrás", destacou Lorita. De
acordo com ela, 114 dos 1.287
docentes (cerca de 10%) que atu
am nos cinco municípios da re

gião permanecem em greve.

Contratação
de ACTs

A greve do magistério iniciou
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Mais inlormação
Sobre nota de abertura da coluna
de ontem, que revelava que nenhum

pedido de informação foi protocolado
na Câmara este ano, vereador do
bloco oposicionista ao governo
municipal telefonou para dizer que

os questionamentos endereçados
à Prefeitura voltarão a ser prática
do Legislativo assim que o recesso

parlamentar acabar. O tema já foi pauta
de reunião. Um dos primeiros pedidos
de informação deve versar novamente

sobre o sistema de transporte público e o

descumprimento de algumas cláusulas
do contrato de concessão com a empresa
Canarinho. Os vereadores entram em

férias amanhã e voltam a trabalhar no
dia IOde agosto.

MARCELE GOUCHE

DESCENTRALIZAÇÃO CHlHESA
discurso na tribuna do Senado

ntem, Luiz Henrique da Silveira
MDB) disse que adescentraliza
ão é a razão do sucesso da eco-

nomia chinesa. O senador lembrou que a

China cresceu/ em média, 9% ao ano nas
,

'últimas Jr,€s dgcadas, IID�vemÓS"i,..s.eguiri o

exemplo que vem da China, que cresceu
..

porque soube descentralizar. Nenhum

país continental, como o nosso, pode as

pirar ao desenvolvimento semantiver um

governo centralizado", concluiu ele que é
um dos maiores defensores de um novo

pacta federa!ivn.
,

I
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Presidência
Justino da Luz (PT) afirma que a eleição do colega de partido, Francisco
Alves, parapresidência daCâmara em 2012 terá todo seu apoío. E espera
que o extinto G8 cumpra o acordo firmado ainda em 2009.

Empossado'
João Pizzolatti (PP) tomou posse na tarde de ontem
na Câmara dos Deputados. Natural de Blumenau
t: eleito com 133 mil sufrágios, Pizzolatti foi o
segundo mais votado pelo Partido Progressista e o

quinto mais votado em Santa Catarina. Atíngido
pela lei da ficha limpa, teve que esperar por decisão
favorável do Supremo Tribunal Federal para
garantir a vaga em Brasília.

Comissão
Com 22 votos, o senador
Paulo Bauer (PSDB) foi eleito
o novo vice-presidente da
Comissão de Educação,
Cultura e Esporte do Senado.
O parlamentar catarinense
vai substituir a ex-senadora
Marisa Serrano, que renunciou
ao mandato para assumir vaga
no Tribunal de Contas do Mato
Grosso do Sul.

Convênio
O secretário regional, Lia
Tironi, oficializou convênio
do governo do Estado com as

Apaes da região. A entidade
de Iaraguã do Sul receberá

repasse mensal de R$ 67

mil, totalizando R$ 877mil
até o fim do contrato. Para

Apae de Massaranduba serão
destinados R$ 33 mil mensais,
e ao ano R$ 438 mil. Já para
Guaramirim serão R$ 37 mil
por mês, no total de R$ 478
mil. O total do convênio soma

R$ 2,3 milhões.

Clínica popular
Candidato à sucessão de Felipe
Voigt (PP), o vice-prefeito de

Schroeder, Luis Aparício Ribas
(PMDB) abriu uma clínica de
saúde popular no município,
Pediatra, ele espera contar
ainda com médico ortopedista
e clínico geral para compor a
equipe. Estará em campanha?

Despedida
Sobre a saída de algumas lideranças do
PSDB de Jaraguá, o senador Paulo Bauer
disse à coluna que é extremamente

agradecido ao apoio de todos na

campanha que o levou ao Senado, em
2010. Ele também comentou que tem
a todos como seus amigos e, embora
não tenha recebido informações
detalhadas sobre as razões que levaram
o grupo a tomar esta decisão, respeita a

atitude e deseja que tenham sucesso na

continuidade de suas vidas públicas.

A demissão
Em entrevista ao jornalista Iaílson
Angeli, da 105 FM, a prefeita
Cecília Konell comentou o pedido
de demissão do secretário de

Obras,ValdirBordin. "Eu aconselhei
ele há alguns tempos atrás que
tirasse férias. O trabalho dele é
cansativo. Ele se dedicamuito (...).
Mas tem todo direito de fazer o que é
melhorpara ele". JáBordin preferiu
não comentar o assunto outravez.A

expectativa é de que decida se sai ou
se fica até a próxima semana.
,

Area industrial
O vereador Pier Gustavo Berri protocolou
uma indicação para que a Prefeitura
deMassaranduba adquira imóvel para
área industrial. Segundo ele, a aquisição
é importante tendo em vista que com a

instalação de empresas nomunicípio aumenta
a arrecadação bem como a oferta de empregos,
assim,melhorando a qualidade de vida.

Fundo de Cultura
Os vereadores Jean Leutprecht (pC do B) e
Natália Petry (PSB) criticaram a decisão da
Prefeitura de antecipar o período de inscrições
de projetos no Fundo de Cultura, edição 20l3.A
informação foi divulgadapelo jornalO Correio

do Povo naúltima terça-feira, que também
mostrou que das 150 fichas esperadas, apenas
12 foram protocoladas. Os recursos disponíveis
para o programa chegam a R$ 950mil. Na
reportagem, Marilene Giese, funcionária da
Fundação, explicou que a antecipação de data

. se justificava pelas eleições do próximo ano,

que impediriam a destinação de recursos para
convênios que não estivessem previstos no
orçamento.A afirmação foi desmentida por
Natália e Jean, que solicitaram que o Conselho
de Cultura repense a decisão.
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HABITAÇÃO

Residencial beneficiará
256 famílias carentes

.r

Edifício no Jaraguá 84
será lançado hoje, com
entrega prevista para o

final do próximo ano

J,fUlAGuÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Mais um passo foi dado para reduzir o

déficit habitacional na cidade. Será lan

çado às 19h de hoje, naArena Iaraguá, o Con
domínio Residencial Novos Caminhos, uma
parceria entre a Prefeitura e o governo federal,
através do ProgramaMinha Casa, MinhaVida.

Com 256 apartamentos, o empreendi
mento de R$ 27,5 milhões - valor custeado

pelo governo federal -, deve ficar pronto no

final do próximo ano. Segundo a secretaria
de Habitação, Maristela Menel, as obras de

terraplanagem no local onde o edifício será

erguido - na rua BerthaWeege, bairro Iaraguá
84 - estão praticamente prontas. Já a constru
ção do conjunto está prevista para começar
até o final deste mês.

Os imóveis são destinados a famílias com
renda entre três e seis saláriosmínimos. Para o

lançamento, foram contatadas 1,5mil das cer
ca de 2,7 famílias cadastradas nos programas
habitacionais que se enquádram nesta faixa
salarial. Osapartamentos podem ser financia
dos em até 300 meses, com subsídio de até R$
17 mil do governo federal. As prestações não
podem passar 30% da renda familiar, e o total
a ser pago fica entre R$ 92 e 95mil.

Segundo Maristela, há cerca de sete mil
cadastrados nos programas habitacionais. Ela
afirma que, até o fim do ano, devem ser entre

gues em torno de mil casas e apartamentos.

.
"

.,
.f

-j

'I.

Bairro: Nereu Ramos

Quantos apartamentos: 224 unidades
Entrega: dezembro de 2011

• Investimento total: R$ 35 milhões, dos quais R$ 1,5
,

milhão de recursos da Prefeitura e o restante atra

vés do ProgramaMinha Casa, MinhaVida

DIVULGAÇÃO

Residencial Novos Cáminhos será construído em um terreno na rua BerthaWeege

[araguá 84 querampliar campanha do agasalho
EDUARDO MONTECINO

, Pela segunda vez consecutiva, a
Associação de Moradores do Bairro

Iaraguá 84 está promovendo uma

campanha do agasalho, para garan
tirum invernomais quente às famí
lias carentes. "Começamos no mês
de maio para termos mais tempo
para arrecadar. No passado a cam

panha começou na segunda meta
de de junho", explicou o presidente
da entidade,AdilsonBraun.

Porém, mesmo iriiciando a

ação de forma bastante adiantada,
a associação ainda não conseguiu
o número esperado de peças. Se

gundo Adilson, no ano passado
a campanha arrecadou cerca de
dois mil itens de vestuário, e a

expectativa para esta edição era

conseguir o dobro. Mas, até agora
a equipe só recebeu 1,2mil peças.
Por isso, 'ele acredita que a distri

buição das roupas não deve acon
tecer antes do fim do mês, como
estava previsto. "Planejávamos
estender as doações, às famílias
carentes dos bairros Jaraguá 99 e

Garibaldi. Mas a arrecadação con
tinuar nesse ritmo, não vai ser PO$-

Objetivo é garantirmais
confol1o às faItIíIias carentes

sível ajudá-las", comentou.
Braun pede a ajuda da comu

nidade para atingir a meta prevista.
Para isso, a entidade decidiu modi
ficar a forma de recolhimento.Além
do ponto de coleta na Escola Luiz

Gonzaga Ayroso, a entidade deve
buscar as doações diretamente
com os interessados em colaborar
com a campanha. "Sabemos que
nem todos podem vir ao ponto de

entrega, por isso estamos recolhen
do diretamente nas casas e empre
sas", ressaltou o presidente. Quem
quiser participar pode entrar em

contato comAdilsonpelos telefones
9962-7720'e 3371-1305.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br ,"
"

, QUINTA-FEIRÁ, 14 DE a�I.iiHO DE 2o,� 1 I GERAL' I" 7, ,

I , I
I I

"
I II I J I I I

I I 1 �
,

'

I •

Hospital precisa de
R$ 21mi para obra

SAÚDE

Expectativa é que atendimento na nova
estrutura inicie em fevereiro de 2012

JARAGUÁ DO SUL

DEBORAVOLPI

Um sonho dos moradores
do Norte catarinense está

cada vez mais próximo de se

tornar realidade. Trata-se da
obra de ampliação e moderni

zação do Hospital e Materni
dade Jaraguá, empreendimento
que fará do município referên
cia no tratamento de doenças
cardiovasculares.

Na manhã de ontem, os ide
alizadores do projeto apresenta
ram à imprensa um balanço das

ações realizadas até o momento.

A previsão é de que a parte da

construção civil seja concluída
até dezembro deste ano. Porém
os atendimentos na nova estru

tura devem iniciar somente em

fevereiro de 2012. Já para o mês de

março do mesmo ano, está previs
to o início das obras de reforma do

prédio antigo do hospital.
'De acordo com o diretor do

Hospital Jaraguá, Jeferson Go

mes, o projeto segue o conceito
de hospital especializado, tec
nológico e humanizado. Serão
dois prédios, um com sete e ou

tro com nove pavimentos, mais
heliponto. "O diferencial será a

tecnologia dos nossos equipa
mentos. Estamos adquirindo

aparelhos de ponta, o que há
de mais moderno no mercado.
A unidade terá telemedicina,
prontuário eletrônico dos pa
cientes e cintilografia (medici
na nuclear) ", destaca.

Com a obra concluída, o hos
pital estará apto a realizar exa

mes, diagnósticos e cirurgias em

cardiologia, e os membros do
Conselho de Administração da
unidade não descartam a pos
sibilidade futura de credenciar
a unidade para processos de

transplantes. Hoje, o Hospital é
autorizado a fazer a captação dos
órgãos somente.

Por se tratar de uma institui

ção filantrópica, 60% dos aten

dimentos realizados na unida
de, terão de ser voltados para
pacientes do SUS (Sistema Úni
co de Saúde).

Prédio
Assistencial
(sete pavimentos)
• Serviços Ambulatoriais
• Unidade de Internação 1 e

banco de leite humano -

Integração
• Unidade de Internação 2,
capela e solário - Integração

• Unidade de Internação 3
• UTI Geral e UTI Coronariana
• Centro Cirúrgico
• fIospital-Dia e CME

Prédio
de Apoio
(nove pavimentos)
• Recepção, rouparia, cafeteria,
vestiários e salas deapoio

�: fSêntro de Ímagem
"

• Administração Geral
• Centro Clínico 1
• Centro Clínico 2
• Centro Clínico 3 - Integração
• Auditórios e TI
• Engenharia clínica; depõsítos
e :reservatórios de água

.

��Heliponto

EDUARDO MONTECINO

.
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MocIenüdacle.e tecnologiamarcam o projeto de ampliação do hospital (inWJens à esquenta). Obra deve ficar prqnta até dezembro deste ano
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dual e também da Prefeitura. Mas

qualquer pessoa física ou jurídica
pode ajudar a iniciativa, doando
qualquer valor. Outras informa

ções podem ser obtidas através do
telefone (47) 3274-4300.

A obra de ampliação e mo

dernização do hospital Iaraguá
está orçada em R$ 39,8 milhões.

-

Até o momento, a entidade já ar- '

recadou R$18,8 milhões (sendo
R$8,6 milhões repassados pelo

Segue campanha para arrecadação de recursos
governo do Estado, R$ 360 mil
da Câmara de Vereadores de Ia
raguá do Sul e R$ 9,9 milhões de

doações de pessoas físicas e jurí
dicas). Ou seja, ainda são neces

sários recursos na ordem dos R$

21 milhões para concluir os tra
balhos previstos.

Com a ampliação o número
de leitos de internação da unida
de passará de 126 para 258. Já os

leitos de UTI passam dos 10 atu-

ais para 30. Também está prevista
ampliação do quadro de funcio
nário, que subirá de 420 para 600.

O Conselho de Administração
do hospital pleiteia novos investi
mentos por parte do governo esta-
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José Augüsto-'
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Um punhado de craques
Dram formados no EC. Água Verde, de sua fundação em 1948 até 1965, quando o timefoi
rextinto. O time verde e branco, orgulho do bairro que lhe emprestou o nome, notabiZizou

se, não apenas como um forte esquadrão que disputava os campeonatos da Liga Jaraguaense
de Putebol, mas, sobretudo, pela formação de excelentes jogadores que vieram defender com
sucesso os grandes times da região. Cascudo, SigolfSchünke, WalterHornburg, Vicente,Mário
e PauZinho Donini, Sabará, lrineu Stahelin, Ticó, Ademar Grimm, Afonso, Osmar, Renato e

Iorginho Nagel eArnoldo Pereira fizeram história brilhando em grandes times de laraguá e

da região nos campeonatos regionais e estaduais.

Arnoldo Pereira
Foi um, dentre tantos meninos peladeiros, a ser arregimentado pelo time auriverde
para se integrar à sua equipe ínfanto-juveníl. Arnoldo não decepcionou o presidente
Tarcísio de Oliveira Motta, que o viu jogar em um desses campinhos de peladas que
existiam aos montes em todos os cantos da nossa Iaraguá nos anos 50, 60 e 70. Aos 17

anos, foi alçado ao time principal e lhe deram a camisa número 10, para jogar de ponta
de-lança, como era denominado o meia-atacante. Revelou -se um jogador dinâmico,
preciso nos passes e eficiente nos arremates.

Baependi.1958
Pentacampeão •

Em pé: João, Aldo
Prada, Piazera,
Zico, Octacílio,

Ilmericano, Taranto,
Schünke, Gaulke e
Ico Zimmennann •

Ilgachados: Samir
Mattar, Tião Ayroso,
Guido nscher, Janot,
Turíbio, Ilmoldo
Pereira, Rorst e

Hamilton.

Empreendedor de sucesso
Paralelo à prática desportiva, Arnoldo nunca deixou de trabalhar. Aos 13 anos obteve o

primeiro emprego, na Fabrica de Esquadrias pertencente ao artífice do ferro mais afamado da
cidade: Ernest Bendhack. Aprendeu com o mestre a arte de forjar o ferro: inventar, modelar e
fabricar portas, janelas, grades para varandas, cercas, etc. Em sociedade com Levinus eAmauri

Krause, compraram a empresa do senhor Ernesto e ampliaram os negócios. Fundaram a em

presaArtama Esquadrias. Em 1970 EdmundoWiele adquiriu a parte da sociedade pertencente
à Levinus eAmauri Krause. Em 1980 Osvaldo Pereira sucedeu a EdmundoWiele. Arnoldo e

Osvaldo transformaram a fábrica de esquadrias em uma empresa diversificada emoderna para
atender a demanda de novos clientes e mudaram a razão social paraArtamaMetalmecânica
Ltda. Fabricam: elevadores industriais, mesas hidráulicas, paleteiras e empilhadeiras. AArtama
abastece o mercado nacional, conta com 58 funcionários e está em plena expansão.

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo.

d- v-JrLunen 'eYJUanos

FOTOS DIVULGAÇÃO

Botafogo Tricampeão (61/62/63) • Em pé: Leone, Pereirão, liaiser,
Walter Strebe, WigandoMaier e Zigfried • Ilgachados: tino Voigt,

Tarcísio, Ivo Lempke, Ilrnoldo Pereira e Ilcácio Gadotti.

Baependi · Botalogo · Acaraí
. O Baependi, que já havia 'importado' do ÁguaVerde, craques da linhagem

de: Walter Hornburg, Cascudo, Schünke, Sabará eVicente Donini, incorporou
tambémArnoldo ao seu elenco em 1957. No time azurra o ponta-de-lança

. foi campeão em 1958. Em 1959 transferiu-se para o Botafogo da Barra do Rio
Cerro. No time da estrela solitária conquistou o Tricampeonato da Primeira
Divisão da Liga Jaraguaense de Futebol nos anos de (1959/61 e 64). No perío
do de 1965/66, jogou pelo Acaraí, formou ao lado de MárioVoigt eSebastião
Ayroso ummeio-campo criativo e eficiente.

Água Verde • Em pé: José, Osmar Piccoli, Cascudo, Sabará,
Schünke e Getúlio Lenzi • Ilgachados: Ilgenor, Ilrnoldo Pereira,

ndélis,Mário Donini e Ildemar Grimm.
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DANÇA

á tem al1ici
Inscriçõesparafestival podem serfeitas até ofim desta semana

JARAGUÁ DO SUL mantê-las abertas até o próximo
domingo. A prorrogação se deve ao

congestionamento ocorrido no site
da instituição nos dias que antece

deram o fechamento dos cadastros.
Mas, não basta apenas acessar

a página virtual da entidade, no
endereço http://cultura.jaragua
dosul.com.br, Depois de preencher
o formulário, o que deve ser feito
antes da meia-noite de 17 de julho,
os grupos ainda são obrigados a

entregar a versão impressa da ficha

de inscrição e da documentação do
. coreógrafo, no caso de ser estreante,
à Fundação. Omaterial precisa che
garàAvenidaGetúlioVargas, 405, no
Centro, antes das 17 horas da terça
feira, 2 de agosto. Aos interessados
de outras cidades, basta enviá-lo
através de correspondência rápida
viaCorreios.

, Para subir ao palco do Jaraguá
em Dança, os dançarinos devem se

enquadrar em uma das seis catego
rias previstas no regulamento: Baby;

Infantil I, Infantil II, Infanto-juvenil,
Adulto e Sênior. As coreografias,
obrigatoriamente, precisam seguir .

as modalidades jazz, balé, dança
modema e contemporânea, dança
de rua, folclórica, popular e livre. As
apresentações não podemultrapas
sar os quatrominutos de duração.

Como o evento não tem caráter

competitivo, o júri ficará atento à

expressão corporal, à criatividade,
à harmonia, à técnica e à coreo

grafia para, depois, entregar uma

. avaliação aos coreógrafos. Todos os

bailarinos recebem certificados e

os responsáveis ganham troféus. As

apresentações ocorrem entre 22 e

31 de outubro, no GrandeTeatro do
Centro CUltural da Scar. Conforme
a coordenadora Miriam Meier, em
2010, o eventomovimentou 26 enti
dades, 40 coreógrafos e 1.240 baila
rinos. Para outras informações, bas
ta entrar em contato pelo telefone
(47) 2106-8722 ou no emailmiriam.
cultura@jaraguadosul.com.br.

KELLYERDMANN

s bailarinos que per
deram '0 prazo inicial
mente estipulado pela
organização do Iara
guá emDançapara ga
rantir aparticipação no

evento ganharamuma nova, porém
curta, chance. Ao invés de encerrar

.

as inscrições neste começo de se
mana, a Fundação Cultural decidiu
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HORIZONTAIS
1. A cidade espanhola com o museu do Prado; Clube Atlé

tico Paranaense
2. Símbolo gráfico que não representa um valor fonético,

porém, uma imagem ou uma ideia como o da escrita
chinesa

3. Gado indiano, da mesma raça do zebu; O presidente
argentino (1895-1974) que dominou a cena política de
seu país por mais de três décadas

4. Importante cidade japonesa, capital do país no século
VIII; Conduto que transporta os líquidos do corpo

5. Cabo no extremo setentrional do litoral brasileiro, no

Amapá; As iniciais do compositor e violonista Turíbio
6. Um instinto do touro
7. Banco brasileiro recentemente incorporado ao grupo '7

Santander
8. Erguer, construindo
9. (Abrev.) Hectolitro; (Vest.) Abrir ou ampliar a abertura

na parte central e superior do peito
10. Sensação de dor epigástrica semelhante a uma quei

madura / Mamífero felino do Brasil
11: Tecido transparente de malha aberta, fina e delicada,

formando desenhos variados / Documento Único de 1 i
Transferência

12. Julgado inocente 12
13. Sistema Único de Saúde; Tempo que sobra do horário

de trabalho, aproveitável para atividades prazerosas.

VERTICAIS
1. (Fr.) O filé mais apreciado / Plantel de cavalos
2. Remarcar um compromisso para outra ocasião; Sata

nás, diabo
3. Fazer entornar um líquido ;Instituto Nacional de Seguro

Social
4. Sigla do estado de Ji-Paraná e Ariquemes / De pequena

estatura
5. índice Geral de Preços / Nascida no país europeu que

tem Atenas como capital / (Ingl.) Empate, no jogo de
tênis

6. Que volta ou deve voltar ao primeiro estado / Intimação
a ir a algum lugar

7. Planta cujos tubérculos são comestiveis / Tem pouca
experiência

8. Pequena porção de um produto como prova de sua qua
lidade / Barragem

9. Sobram para mangas quando há muito a discutir ou so

bram aborrecimentos / Veículo motorizado usado para
operar equipamentos agrícolas, de terraplenagem, etc.
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Preencha um quadrado
9x9 com números dei a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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Na sexta-feira, conforme os

meteorologistas, o sol aparece em
todas as regiões do Estado. Mas,
antes, no início do dia, ocorrem
pancadas de chuva nas regiões do
Planalto Sul e Litoral Sul. Por isso, as
temperaturas ficammais elevadas.
Vento de nordeste' a noroeste, fraco a

moderado com rajadas.

ln sel'lun,a
, f ".'

It'$��� i!I!'1I1K!1�JiitU·1fIi � '��'tliiA
, 1iJ!!i;j;;;,!iIiII � w�:;,,· ,". '1i �WEi'," ,'IfIIl�i1., 'fil/Ir

Nosábado, O sol volta a brilhar em
todas as regiões, commais nuvens
no Oeste, Meio Oeste, Planalto
Sul e Litoral Sul. Assim como no

dia anterior, as temperaturas
continuam mais elevada. Vento
de nordeste a noroeste com

variação para sudoeste, fraco a

moderado com rajadas.

•
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Parcialmente Chuvoso
Nublado

...,
Nublado

lllh � ['i,f!, 'r'.�.ftI>,
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UNIÃO DO
OESTE

O dia amanhece chuvoso,
hoje, em União do Oeste.

O céu encoberto por
nuvens escuras permanece
durante toda a quinta-feira
e as temperaturas ficam
entre os 17°C e os 22°C.

NOVA 1/7

CRESCENTE 8/7

". � CHEIA 15/7

23/7
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SÉTIMA ARTE
Chegou aofim a 2a edição do Vitrine CulturalMarisol, que entre maio e julho levou cine
ma gratuito a 12 cidades gaúchas, catarinenses e cearenses.Ao todo, 3.974 espectadores
foram às 143 sessões, com 93% dos lugares ocupados, números que superaram as metas.

Teve até quem nunca havia entrado no cinema. O Vitrine CulturalMarisolfaz parte do
Projeto Gira Brasil2011 e tevefinanciamento via LeiRouanet, patrocínio daMarisol e
produção daMagma Cultura. O projeto busca valorizar a arte nacional e proporcionar
entretenimento de qualidade às comunidades carentes das cidades visitadas.

ara
beatriz.sasse@terra.eom.br I 47 8433 0306

ARQUIVO PESSOAL

Batata
o Professor Arizinho avisa que a partir de
hoje até domingo, estará comerciálizando as

famosas batatas recheadas Schützenkartoffel,
na 27a Kolonistenfest, na Sociedade Aliança.
Vale a pena provar a deliciosa iguaria!

AAssociação deAmigos doAutista (AMA) parabeniza
todos os voluntários, pelo Dia doVoluntário Social come
morado dia 7. AAMA lembra que quem deseja contribuir
pode ajudar através da conta da Celesc ou com a compra
de cartões de datas comemorativas e personalizados.
Mais informações através do telefone 3370-1555.

EDUARDO MONTECINO

Contabilidade
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PROGRAME-SE!

DIA 14 DIA 15..-................_ Dani (à direita da noiva), gerente de
vencias da Sweet Home, visitando o Clube de Mães
da coordenadora Onélia (trajada de noiva) no dia da
Festa 'uUna da entidade. Danimanda um abraço para
todas asmamães

ESPAÇO DO OCA
Super shaw com a banda Vlad V

(Blumenau) e abertura da noite com a

banda Salada de Rato (Black Sabbath).
Ingressos antecipados a RS 10.

LOMDOMPUB
Mais uma noite de casa cheia com samba e

pagode do grupo Na Atividade.

Ingressos na hora a RS 5 elas e RS 15 eles.ARQUIVO PESSOAL
I Ri' ai' ·Ji' " A gastrônoma 'essica
Carolina da Silva é a nova integrante
da equipe do Restaurante Arweg

LICOBAR
Shaw da banda jaraguaense Lobo e Matilha
que surgiu através da amizade entre Lobo e
Carvalhoevemcrescendo no cenárioestadual,
conquistando os mais exigente ouvintes da

linha do rock, samba-rock e pop-rock).

RECREATIVA DUAS
RODAS

Que tal curtir um stand-up comedy seguido
de jantar? Show"As Aventuras de Darci
O mané mais famoso de Floripa" e bufê de
massas, a partir das 20 horas, com início do
shaw às 21 horas. Reservas e ingressos no
local ou pelo fone 3275-1135 ou 9953-5617.

Jaraguá mapeada
Desde junho carro e equipe do Google
StreetView estão em Santa Catarina

mapeando as ruas de algumas cidades.
Esta semana eles estiveram em Iaraguá
percorrendo algumas ruas. Ainda não
se sabe a data exata da divulgação das

imagens, mas é provável que até o final
do ano estarão disponíveis. Visualizando
o mapeamento pela internet tem-se a im

pressão que está andando pela rua. Para
saber mais sobre o serviço acesse http:/ /
maps.google.com/help /maps/ streetview.

KANTAN LOUNGE
Festival de Sushi terças, quintas e

domingos e double chopp terça a quinta,
das 19 às 21 horas. SEVEM CHOPERIA -

Guaramirim
Atração inédita: a dupla Abel & Alessandro

e mais DJs Alan,Will e Geffy.

I
I I Ri' ·/Ji{·, Dia 28 de junho Everaldo Damião Pereira e

I
Graziele Miranda comemoraram um ano de namoro.
Damanda um beijo e agradece pelosmomentos feUzes

L

LOMDOMPUB
O rock e o reggae da banda Dazaranha,

de Floripa agita a casa.

Informações e reservas: 3055-0065.
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Stammtisch
Hoje à noite, às 19 horas, rola na Recre

ativa Karlache, na Rua João Carlos

Stein, 296, Bairro Iaraguâ Esquerdo, a reu

nião entre os lideres de grupos (comparecer
no máximo uma pessoa de cada grupo) que
participarão da 9a Stammtisch, dia 24 de

julho, no Calçadão daMarechal.Mais infor
maçõespelo (47) 3370-2900, comMaurício.

Sintonia
Viajados e sintonizados, o casal de
empresários Cezar e Riane Rosa, meus
amigos queridos, vibraram com o passeio,
final de semana, em Brasília. Foram a

negócios e lazer.

Garagem
Na sexta-feira, apartir das 18 horas, Beta
Fiscal, o homem que tem a chave, reabre
AGaragem!Todos os comensais foram
convocados.A churrasqueira, como sempre,
serápilotadaporTato Branco e sua equipe.
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COQUETEL Sabrina Hufessnuler ,
na inauguração do Espaço
Tchica, terça.feira

E t-
, In ao. ta.

A louraça Patrícia Francine
Silva viajou sozinha final de
semana e foi curtir uma festa
de uma amiga, em Floripa...
Por e-mail avisou que não
ficou com ninguém. Tá feito
o registro! Moa Gonçalves

NíVER Marlene e Amarildo Batista, popular
Minhoca, o grande aniversariante de ontem

Love!
Paixão fulminante entre a loira bonita
NairMartins eValdirzinho, da Caixa
Econômica. Ouvi comentários que o
casamento já estamarcado paramuito
breve. O apê já está sendo decorado. O
amor émesmo lindo e surpreendente!! .

Personagem real
Avida imita a arte... Na novela das oito da
Rede Globo, "Insensato Coração", tem urna

personagem chamadaNorna, que é dona
damansão, do quartinho e do chicote.
Dizem asmás línguas que uma empresária
aqui de Iaraguá está imitando o folhetim

global ao pé da letra.Ah, coitado!

Recebeu
Querida, charmosona, sempre produzida,
alto astral e na dela, SolangeMariaBarreto

, foi a aniversariante do dia nove de julho.
No fim de semana recebeu um grupo
demulheres, asmais querídas, para
urn happy hour na área de festa de sua
casa, na praia deArmação, em Penha.

A alegria e o bom papo foram a tônica.

Enviamos urn beijão de parabéns no
coração da amiga e do marido Regis.
Tintín com Cave Pericó Brut.

$êãpital-
MAURICIO HERMANN

Cegonha
Aviso da cegonha. A bela advogada
Lu Soares está super feliz e curtindo
bastante sua gravidez. Ela é amais nova

futuramamãe da city e o papai será Pepe
Narloch(Fuel).Amor, amor!

INAUGURAÇÃO Célio e Veronica

Kuchenbecker, carinhosamente
conhecida como Tchica, na
inauguração do Espaço da Tclüca

Pizzas e Massas
(47) 3370 - 3242

Dica de
quinta-feira
Curtir as delícias da

Confraria do Churrasco.

-==--c.er I in
ambientes

Passar por

provações é
bom. A vida
com desafios

pode ser
o melhor

terapeu�.
Gail Sheeh'f'

•

www.berlimarnbientes.corn.br

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante NonnaDica.
Uma das melhores comidas

italianas do pedaço.
Minhoca
Quem esqueceu
ainda está em tempo
de desculpar-se: o
venerável Amarildo

Batista, o popular
Minhoca, que bateu
a casa dos "enta", foi
o aniversariantemais

festejado de ontem.".

Liguem! Ele vai adorar
saber que foi lembrado.

Parabéns, amigo!

TEeo.alEI
•A BaBananalama
arrombou... e um parzinho
chamou a atenção dos
amigos, unindo a bonita

, JulianaMu:riaPuxlnini e
um médico conhecido.A

.tqrcida quer sa,�er se uai;
vingar... o moço andana.
berlinda e disputado entre

h. ' t:!is. bel'asF'
'

• Da sériemorro e não

,vejo"tudo.:A moela agorq,
. entre muitos jovens é ser
biuolt. Se alguémpergunta
e',ai, quala é suá tA turma.
do babado responde: sou
bivolt. Pode? '.

Buxixo
O babado quente que
rola na city é que, na
hora que sair o divórcio,
aquela gata bem nascida
casa novamente, agora
com a aprovação dos
irmãos e de toda a
família. O jovem gatão,
caixa altíssima de

Guaramirim, conquistou
o coração da lindinha e

estão em fase grude total.
Grandes encontros!

•A marca Keiser de

Lingetie, do amigo tiro,
também emprestou o nome

de sua grife para a 11 a

Feijoada doMoa.

Na atividade
A London Pub traz

paramovimentar esta

quinta-feira de muito
frio a excelente banda
de pagode NaAtividade.
Certamente a casa vai

bombar. Os clics da
noite ficam a cargo
do fotógrafo Mauricio
Hermann, do site www.

moagoncalves.com.br.
Hajam flashes!

• O empresárioNivaldo
Freitas recebe para jantar,
em sua bela casa, na sexta

feira) um grupo de amigos
para comemorar em

grande estilo a idade nova.

moagoncalves@netuno.com.br

Homem.com
A fashionista Débora Laube chegou de viagem com malas

cheias de novidades para a sua exigente clientela. Com
gosto apurado e marcas de peso no mundo da moda

nacional, os homens chiques foram lá correndo conferir

os lançamentos da loja Homem.com. Débora ama o que
faz e trabalhamuito para garimpar peças exclusivas,
diferenciadas e acessórios que dão um brilho especial no
look clássico, moderno e esportivo. Bola branca!

Itamar, Marcia e Jean (proprietários da Imobiliária
Itaivan) e Andrea e Hamilton (proprietários da A3 Incorporadora),
no lançamento do Residencial Fontainebleau

MAURICIO HERMANN
"'_;>r.-:.

REVELAÇÃO O craque das águas, o jaraguaense Luiz
Gustavo, medalha de bronze no Campeonato Brasileiro
Infantil de Natàção, coms os pais Aristides Panstein e Rose

Níver da Cecília
A gente boaMaria Cecília Rohlin,
da Interimóveis, certamente é

a aniversariante mais festejada
de hoje na cidade e vai adorar
saber que foi lembrada. Parabéns,
amiga! O meu desejo é que você
e toda a sua família sejam felizes

para sempre.

Fiquei sabendo pelo meu fio
vermelho que uma empresária anda
jogando dinheiro pela janela ... pagou
quase 50mil reais somente no projeto
de decoração do novo apartamento.
Dizem que ela anda megalomaníaca.
Em Jaraguá do Sul, tudo se sabe!
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

QUEM É O
BÊBADO?1

l
I

Com sua companheira inseparável namão, a
gartafa, ele andava em círculos pela rua num

movimento atormentado. Aparentemente, o álcool
já ocupava boa parte de seu sangue e já estava no
cérebro, o deixando no estado que chamamos
vulgarmente de bebedeira. Quem passa na rua e

olha o homem naquela situação faz rapidamente
o julgamento: "Olha ali o bêbado, vagabundo, que
não temmais nada para fazer e incomoda a família".
Mas se parar cinco segundos para pensar antes de
metralhar o cara com impressões precipitadas, há
algumas hipóteses a serem levantadas e cogitadas
com certo grau de seriedade. Mas eu sei e nós todos
sabemos que sempre é mais fácil julgar e que não
somos como ele, "temos mais o que fazer".

Mas se aquele homem tivesse naquele estado
deprimido devido à frustração amorosa, com a

descoberta de que a esposa o traiu. Nessa hora,
alguns já devem estar falando: "Mas isso não

justifica a bebedeira". Será mesmo? A reação daquele
sujeito é aquela, seu fígado pagará por isso. A
sociedade acha que está sendo prejudicada de certa
forma e dispara seus comentáriosmais precisos e

incorretos. Opa, desculpa, agora sou eu a cometer
o pecado do julgamento antecipado. Sim, neste caso,

faço sem culpa.
Agora, vamos cogitar outra possibilidade para a

bebedeira do homem que circulava em volta de si
mesmo tentando
descobrir sua própria
órbitae encontrar o
caminho de volta à
Terra. Imaginamos
que o cara tenha
se arriscado em

1

1
{
J

Talvez, tais
sujeitos sejam

. condicionados a
isso. Não, não é umamanobra e

desculpa de bêbado. perdeu uma quantia
significativa de

dinheiro. Mais uma vez você vai dizer que ele fez isso
.

porque quis, se deixou levar pelo desgosto e caiu na
bebedeira. Correto. Mas onde está o crime do cara?
Não sei. Ele será responsabilizado por um crime

que cometeu de olho em algo que o ensinaram que
é bom. Não, não sou defensor dos bêbados, só para
deixar claro. A bebedeira é algo de caráter pessoal
e social. Ela está aí, tomar ou não tomar? Somos
envolvidos com tantas propagandas. Quer saber,
não tiro a razão do cara, temmais é que beber para
esquecer os problemas.

Por fim, imaginamos que o cara estivesse bebendo

por puro vício e não existisse

motivação baseada em
frustração. Perfeito, o
problema ficamais
explícito. Ora, se o cara
está bêbado porque

não consegue largar
a garrafa, onde está
o tratamento? É, aí é

quemora o problema.
Talvez,tais sujeitos sejam

condicionados a isso.

Não, não é desculpa
de bêbado.

I

{
,

I
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CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Neguinho é muito carinhoso e brincalhão, tanto que ele até fez careta para o clique da
leitora Daiana Patricia Schlender. Foi ela, cheia de orgulho, quem enviou a imagem do

cachorro ao OCP. Com esse jeitinho simpático, fica difícil não se apaixonar pelo cão, não é?

•
A revista da mulher inteligente!

Em julho a revista '

tenta desvendar os
mistérios que rondam

a felicidade.

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Léo invade o escritório de Norma e a beija. Roni

descobre o segredo do cofre de Cortez e Natalie fica
eufórica. Pedro pede Marina em casamento. Norma
fala com Jandira que não vai deixar Léo enganá-Ia.
Natalie paqa pelos serviços de Wanda com o dinhei
ro de Cortez. Roni leva Douglas para uma sessão de
fotos. Vinícius se faz de vítima para Cecília, que se

penaliza. Pedro avisa a Raul que ele e Marina vão à
casa de Carol. Eunice dá dinheiro para Ismael. Léo fica
desconcertado com as atitudes de Norma. Léo tenta

beijar Norma, mas se surpreende com a atitude dela.

• CORDEL ENCANTADO
Timóteo envia Carlota para uma prisão em sua

fazenda. Maria Cesária liberta Úrsula do castigo de
Herculano. Úrsula diz que pode salvar Timóteo, desde
que ele liberte Carlota. Bartira expulsa Farid de sua

casa e Salim conforta seus irmãos: Rosa avisa a Zenó

bio, Augusto, Felipe e Petrus sobre o plano de fuga de
Jesuíno. Antônia aprende a escrever e decide não fugir
com Cícero por consideração a Batoré. Batoré repre
ende o novo comportamento de Neusa. Cícero e Inácio
sofrem ao verem o casamento de Antônia. Timóteo se

recupera do envenenamento.

• MORDE 'E ASSOPRA
A juíza aceita que Dulce solicite a guarda do

neto. Leandro propõe a Naomi robô que eles vivam

juntos. Naomi robô ouve Naomi pedir a ícaro que a

desligue e decide se vingar. Guilherme revela, na audi
ência, que foi demitido do SPA e não tem condições de
sustentar o filho. Virgínia some e sua equipe estranha.
O caixote com Vitgínia desembarca no Rio de Janeiro.
üséas aparece no hospital e Lavínia avisa que Fernan
do está em coma. Celeste pressiona Abner a marcar o
casamento. Amanda chega à cidade e é recebida por
Rafael. A juíza anuncia que já tomou sua decisão.

• VIDAS EM JOGO
Adalberto urina nas calças. Adalberto suplica'

para que Carlos não conte a ninguém sobre a agres
são. Rita descobre que a mãe está no hospital. Zizi
diz à filha que foi espancada por assaltantes. Andrea
descobre depósitos ilegais em sua empresa. Daniel e
Cacau fazem as pazes. Belmiro, Guilherme, Welligton
e Hermezinda vão até uma comunidade para procurar
um jogador de futebol. Eles são abordados por bandi
dos que não acreditam em sua história e os confun
dem com policiais. Um deles agride Welligton e o leva

para o alto do morro.

ANIVERSARIARTES
14/7 Carlos Campestrini Izel!. Garcia Rafael Piazera
Alberto Lux Cintia C. T. Chruschelski Katiane Ap. Oberthür Renato C. Dias
Alcibaldo P.Germann Claudete Bussolaro Klércio A. A. S. da Rosa Robert G. da silva
Alexandre H. Lessa Delírio A. Schuartz Leticia D. Juliani Rogério L. de Souza
Anderson R. Todt Edite D. Bertoldi Maiara Utpadel Rosangela K. Feldt
Andriele R. Juthiski Edite D. Bertoldi Marcelo Pfiffer Rosemeri Karsten

Angélica S. Vieira Eduarda Gonçalves Mareio L. dos Santos Rosiléa Kr-aweski
Anita Engel Franciele Sardagne Maria T. Alveskanis Silvio Leithold
Arthur Siebert Herbert Stortz Mauricio dos Anjos Tatiane C. Rubert
Áurea L. Minei Ivete S. C. Gehrke Osmar M. Lennert VictorViergutz

DVD: LlVE IN HALlFAX

o dia 11 de julho de 2009
entrou para a história da cidade
canadense de Nova Scotia.
Neste dia, Paul McCartney se

apresentou por lá pela primeira
vez e encantou amultidão
que lotava o parque Halifax
Commons. No setlist, alguns
dos maiores sucessos dos
Beatles, além das composições
que marcaram a carreira solo
de Paul. Diante do enorme

talento do ex-Beatle e sua

banda, a plateia entusiasmada
vibrou com mais de duas horas
de música, num concerto para
fã nenhum botar defeito.

Os voos 402, 1907 e 3054
protagonizaram alguns dos
episédios mais trágicos da
história da aviação brasileira. As
circunstâncias que envolveram
cada um desses acidentes

- mobilizaram a opinião pública,
revelaram falhas no sistema
aeroviário e revoltaram o país. A
ausência de sobreviventes torna
esses acontecimentos ainda
mais estarrecedores. Em cada
avião, nos poucos segundos
em que pilotos, copilotos e

tripulantes se viram diante de
seu maior desafio: a luta pela
sobrevivência. Ivan sant'snna.
autor do impactante Caixa
preta, relata em Perda Total
os meandros dessas histórias,
mesclando na narrativa o rigor
técnico dos fatos apurados e o

toque humano dos relatos sobre
,

as vidas afetadas pela tragédia.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br
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OS PINGÜINS DO PAPAI
Essa é uma divertida comédia para ser assistida em família.
Ela conta a história de um homem de negócios totalmente
sem noção do que fazer quando o assunto são as coisas

importantes da vida. Este é o Sr. Popper, vivido por Jim

Carrey. Quando ele recebe seis pinguins como herança,
ocorre uma reviravolta do çotidiano do personagem

principal. Apesar dos animais de Popper transformarem seu

chiquérrimo apartamento em Nova Iorque em um parque
de diversões de inverno, eles também ensinam importantes
lições sobre família e relacionamentos,

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Breithaupt 1
• Transformers - O Lado Oculto da Lua -

,Leg (15h, 18h e 21h)

• Cine Breithaupt 2
• Cilada.com - Nac (15h15, 17h15, 19h15 e 21h15)

• Cine Breithaupt 3
• Carros 2 - Dub (14h30, 16h40 e 19h)
• Se Beber Não Case! Parte 2 - Leg (21 h1 O)

• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (14h15)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (17h30 e 21 h)

• Cine Neumarkt 2
• Carros 2 - Dub (13h1 O, 15h30 e 17h40)
• Se beber, não case! - Parte 2 - Leg (19h50 e 21h50)

• Cine Neumarkt 3
• Winnie the Pooh - Dub (15h50) ,

• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (13h, 18h e

21 h10)

JOINVILLE

• Cine Garten 1
• Transformers - O Lado Oculto da Lua -

Leg (14h45, 18h10 e 21h10)

• Cine Garten 2
• Winnie The Pooh - Dub (13h30, 15h e 16h30)
• Meia Noite em Paris - Leg (18h10, 20h10 e 22h10)

• Cine Neumarkt 4
• Cilada.com - Nac (14h, 16h15, 19h e 21h20)

• Cine Neumarkt 5
•Winnie the Pooh - Dub (13h30 e 17h)
• Os Pingüins do Papai - Dub (15h, 18h30, 20h45)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Namorados para Sempre - Leg (13h20, 17h50 e 22h10)
• Meia noite em Paris - Leg (15h40 e 20h10)

• Cine Norte Shopping 1
• Transformers - O Lado Oculto da Lua -

• Dub (11 h50 e 14h55)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua -

Leg (18h10 e 21h15)

• Cine Norte Shopping 2
• Cilada.com -Nac (12h20, 14h30, 16h40, 18h45, 20h50 e

22h55)

• Cine Norte Shopping 3
• Carros 2 - Dub (11 h30, 13h50 e 16h1 O)

,

• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (18h55)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua -Leg (22h)

• Cine Norte Shopping 4
• Cilada.com - Nac (11 h15, 13h25, 15h35, 17h45, 19h50 e

21h55)

• Cine Norte Shopping 5
• Os Pingüins do Papai- Dub (12h50, 15h, 17h10, 19h20,
21 h30 e 23h45)

• Cine Garten 3

• Carros 2 - Dub (13h10, 15h20 e 17h30)
• Se Beber, Não Case! Parte 2 - Leg (19h45 e 21 h45)

• Cine Garten 4
• Cilada.com - Nac (14h, 16h20"19h30 e 22h)

• Cine Garten5
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h20)
• Os Pingüins do Papai - Dub (15h1 O, 17h, 19h e 21 h)

• Cine Garten 6
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (14h30)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (18h e 21 h30)

• Cine Mueller 1
• Carros 2 - Dub (16h20)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (13h20, 18h20

e 21h30)
.

• Cine Mueller 2
• Cilada.com - Nac (14h15, 16h45, 19h e 21h15)

• Cine Mueller 3
• Carros 2 - Dub (13h40)
• Kung Fu Panda 2 - Dub (16h, 18h e 20h)
• X-Men: Primeira Classe - Dub (21 h45)

• Cine Norte Shopping 6
•

• Kung Fu Panda 2 - dub (11 h05, 13h1 O e 15h15)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua -Leg (17h20, 20h30

, e 23h40)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1

• Cine Norte Shopping 7
• Carros 2 - Dub (12h, 14h20, 16h35, 18h e 20h20) ,

Lua de melem
suítes separadas
Recém casados, o príncipeAlbert deMônaco
e aprincesaCharlene teriam passado a
lua demel naÁfrica do Sul em quartos 16

quilômetros distantes, segundo o tablóide
britânicoThe Sun. Conforme a publicação,
os dois ficaram em hotéis diferentes após a
luxuosa cerimônia realizada no começo do

mês. Dias antes do enlace, uma crise do casal

chegou a ser noticiada.

Gretchen quer
maisbumbum
Conhecida pelo rebolado, Gretchen ainda não
está satisfeita com o bumbum. Por isso, ela
decidiu dar uma renovadano visual.Aos 52

anos, a cantoravai se internar em uma clínica,
na capital paulista, para aumentar os glúteos
e os seios e, ainda, fazeruma lipoaspiração
nabarriga.A renovação no visual teria como
incentivo o possível agendamento demais
um casamento, o 15° deGretchen.

Ex-BBBs rompem
apos quatro anos
Juntos desde quando participaram da sétima

edição BigBrotherBrasil, há quatro anos,
FláviaViana e Fernando lustín romperam. O
fim do casamento foi confirmado por ela, que
se negou a divulgar osmotivos do divórcio
para preservar os envolvidos. "Nós realmente
nos separamos. É um assunto realmente

delicado, que envolve toda a família, e eu não

quero comentar sobre isso agora,mas todo
mundo está realmente triste", disse.

Nasce filho de
cantor espanhol
o cantorAlejandro Sanz anunciou o
nascimento do terceiro herdeiro, batizado
com o nome de Dylan, viaTwitter. Na
mensagem, o espanhol disse: "e avida abriu
passagem entre cantos de sereia eDylan veio
aomundo para salvar-se de simesmo...bem
vindo". Omenino é o primeiro filho de Sanz
com a atual esposa, Raquel Pereda. Ele já foi
casado comamodelomexicana IaydyMichel
e também comValeriaRivera. Sanz teve um
filho com cada uma.

HORÓSCOPO

Ator perde vaga
paraWolf Maya
o ator KaduMoliterno já estava
se preparando para dar vida a um
personagem do núcleo praiano da novela
"Fina estampa", nova trama daRede
Globo. Mas ele acabou perdendo o papel
paraWolfMaya, que também dirigirá
o folhetim deAguinaldo Silva. Restou
a Kadu voltar na nova temporada de
"Malhação".

Jornalista se

irrita na rede
A jornalista CarlaVilhena, que aparece
diariamente no BomDiaBrasil, alfinetou
uma internauta que sugeriu, viaTwitter,
para que ela alisasse o cabelo e fizesse
a sobrancelha. "Pelo menos eu acerto a

palavra - sobrancelhas", afirmou Carla na
rede, corrigindo a usuária que tinha escrito
erroneamente "sombrancelhas", Depois,
ela acrescentou: "só acato recomendações
estéticas de quem paga minhas contas. No

caso, daTVGlobo".

f'01 ARlES

•• Há um nítido conflito entre os seus anseios e o que as

pessoas esperam de você. Será difícil conviver com as

exigências. Há sinal de insatisfação na vida sentimental.

TOURO
Você vai sentir uma grande necessidade de aperfeiçoar
os seus conhecimentos para enfrentar a concorrência no

trabalho. O astral deixa muito a desejar na área afetiva.

1iI"'"""'....... GÊMEOS
Emoções que você vinha tentando evitar podem transbordar.

Tudo indica que terá maior dificuldade para expressar os

seus sentimentos. A fase revela problemas na vida afetiva.

CÃNCER
Diferentes setores da sua vida estão em conflito. Procure

equacionar melhor o seu tempo para não prejudicar a sua

vida social e afetiva.

LEÃO
Será preciso perseverança para cumprir suas metas. Tenha
cuidado para não se sobrecarregar, evite centralizar as decisões
em suasmãos. O astral não é dos melhores na vida a dois.

VIRGEM
Não se surpreenda se você começar o dia com uma sensação
de cansaço e pouca disposição física. Controlar o sentimento de
posse será fundamental no relacionamento a dois.

w:tI UBRA
'

I:J Não convém se prenderao�, principalmente a fatos que
tragam à tona mágoas ou ressentimentos. Saturno deixa você
mais intransigente e indiferente - procure se policiar neste dia.

•

ESCORPIÃO
Você terá a sensação de que nada acontece com a urgência
que deseja, mas não vale a pena apressar as coisas. Alguns
contratempos podem atrasar os seus compromissos.

SAGITÁRIO
Nem tudo sairá de acordo com os seus planos hoje. Conflitos de
interesses podem abalar as relações afetivas. Não deixe que os
problemas financeiros transfonnem-se em motivos de briga

CAPRICÓRNIO
O astral revela baixa disposição física e certo desânimo, por
isso tente dar mais atenção à saúde. Sua vida amorosa corre

o risco de ficar em um segundo plano.

AQUÁRIO
Não deixe que o desânimo tome conta do seu astral. Cultivar

a espiritualidade pode ser fundamental neste momento. No

campo afetivo, você pode sentir-se muito carente.

PEIXES
Você pode ter dificuldade para conviver com pessoa
autoritária, seja no ambiente familiar ou profissional. Você
terá a sensação de que as coisas estão amarradas.
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MENU COMPLETO
Preparar uma refeição do começo aofim parece uma tarefa
cansativa para amaioria das pessoas.Mas, quando o resultadc
garanteótimas sensações, fazeromenu completo dealmoço
oujantarpode representar um bom programa, atémesmo,
romântico. Então, que tal dedicara quinta-feira à cozinha?
Junte os ingredientes eaproveite.

.

Bolinho de
bacalhau e ainda
opção de salda
Ingredientes:
• 600 gramas de bacalhau desfiado
• 400 gramas de batata cozida e

espremida
• 2 dentes de alho amassado
• 1 gema de ovo

• quanto baste de sal
• quanto baste de salsinha picada
• quanto baste de farinha de trigo
• quanto baste de óleo de soja
• I pimentão vermelho
• 1 clara de ovo batida

Modo de preparo:
Coloque o bacalhau em água fervente
e deixe levantar fervura. Depois escorra,
e espere esfriar. Repita a operação
três vezes para tirar o excesso de sal.
Em seguida desfie o bacalhau. Misture
as batatas espremidos, o bacalhau, a
gema de ovo, a clara, o alho e a salsinha

picada. Misture bem e corrija o sal. Se a
massa não estiver dando liga, coloque
.um pouco de forínho de trigo. 1V1odele
os bolinhos. Reserve. Em uma panela
coloque o óleo e deixe aquecer. Depois
coloque o pimentão e deixe dourar.

Depois retire o pimentão e frite os bolinhos
de bacalhau. Salada de Bacalhau: Retire
a pele do pimentão e misture com lascas

de bacalhau. Tempere com azeite.

FOTOS DIVULGAÇÃO

•

'.:.' ,1.g.�di�Qle.;
• ô'déntes de alho

1ra!rliCltelle
à Moda de
Parma
Ingredientes:
• I lata de aspargo
• IDO gramas de funghi secchi
• 150 gramas de parmesão
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 250 gramas de tagliatelle
(massa)

• 100 gramas de presunto
MOLHO
• 5 gemas de ovo

• 2 xícaras (chá) de creme
de leite

• quanto baste de sal
• quanto baste de pimenta

Bolinho de chuva
Ingredientes:
• 180 gramas de"açúcar
• 2 ovos
• 1 colher (sobremesa) de fermento químico em pó
• 2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 colher (chá) de canela em pó
• 1/2 colher (chá) de sal
• I xícara (chá) de leite
• quanto baste de óleo

Modo de
preparo:
Bata o açúcar com
os ovos, um de cada

vez, batendo sempre.
Peneire juntos a farinha,
o fermento, a canela e

o sal, acrescentando-os
a mistura, alternando
com o leite. Misture bem
e frite cada bolinho de
chuva às colheradas
em óleo quente, até que
dourem de todos os
lados. Retire os bolinhos
e os deixe escorrer
em papel absorvente,
envolvendo-os em

açúcar e canela.
I

r
\

Modo' de preparo:
MOLHO

Corte os aspargos em pedaços e reserve

as pontas. Lave os cogumelos e deixe-
os secar sobre papel absorvente. Com
um descascador de frutas, retire lascas
de metade do parmesão. Rale o pedaço
restante. Prepare o molho: Em uma tiqelo,
bata as gemas; junte o creme de leite, 4
colheres do parmesão ralado, o sal e a
pimenta. Cozinhe a massa até ficar ao
dentei escorra e reserve. Na mesma panela
doure o presunto na manteiga por 2 mino
Mexa delicadamente. Reserve. Coloque a
tigela 00rp omolhe dentro de um� pane19
com 6:gu(d�fve�t�� Btrla nov6fiiénte por 10
mini até que o molho fique espumoso, sem

deixar entrar água. Retire do fogo e junte
Gíl

"

. Açr
.

;pt,e Qpr�r,un.tol q&,it
âsparg e o ooqnm lo:'Sirvc{em seguida,
cobrindo com as lascas de parmesão.
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AUDITORIA EM HOSPITAL

Levantamento

pronto em 15 dias.
Licitação para reformas em hospital
será feita após término de análise

MASSARANDUBA

ELISÂNGELAPEZZUTTI

OHoSPitalMunicipal deMassaranduba - concluído em 2008

e que não chegou a funcionar por
ter sido interditado pelaVigilância
Sanitária - está passando por uma
auditoria. De acordo com o pre
feito Mário Fernando Reinke, este
levantamento, que deve terminar
em duas semanas, vai definir as

necessidades de reforma para que
o local esteja apto a entrar em fun
cionamento. "Após estes 15 dias,
abriremos o processo de licitação
para iniciar a reforma. Acredito

que teremos que investir cerca

de R$ 3 milhões para adequar o
prédio às exigências da Vigilância
Sanitária", informou Reinke. Na

época, o órgão informou que a

estrutura da unidade seria inade

quada. Segundo o prefeito, o ob-

jetivo é que o hospital atenda 90%

dos pacientes através do SUS (Sis
tema Único de Saúde). "A unidade
será especializada na realização de
pequenas e médias cirurgias. Atra
vés de convênios, vamos atender

pacientes de dezenas de municí

pios do Estado", adiantou Reinke.
O hospital foi construído na

gestão de Dávio Leu e consumiu

cerca de R$ 2 milhões. O prefeito
Mário Fernando Reinke protoco
lou denúncia contra o ex-prefeito
junto ao TCE (Tribunal de Contas

do Estado) por improbidade ad
ministrativa. A intenção de Reinke
é que Leu devolva o dinheiro pú
blico gasto na obra.

De acordo com Reinke, o res

ponsável pelo projeto e execução
da obra era o então assessor de

planejamento da Prefeitura, Ro
berto Leu, filho do ex-prefeito.
"O Roberto é um bom rapaz, mas

ARQUrvOOCP

esta não era a área dele", pondera
o atual prefeito.

O hospital teria problemas
com infiltração, nas instalações
elétricas e com aparelhos em mau

estado, entre outros. "Somente no
final da auditoria saberemos quais
são e quantos são os problemas. •

.'--

Nossa intenção é iniciar a reforma
tão logo acabe o processo de licita
ção' que leva em torno de 30 dias e

só poderá ser feito após o término
na auditoria, daqui uns 15 dias",
informou Reinke.

Segundo o ex-prefeito, Dávio
Leu, o atual prefeito de Massaran
duba - que era vice-prefeito na

sua gestão - acompanhou todo o

processo e chegou a participar de
reunião com o governo do Estado,
para solicitar recursos, que não

vieram até hoje. Sobre a falta de

autorização daVigilância Sanitária
e da Secretaria de Estado da Saúde,
Leu garante que enviou o projeto
aos dois órgãos, mas não recebeu
nenhuma resposta, e que iniciou

a obra porque era uma promessa
sua junto à população.

Moretti Ernmendõrfer

BONDA. CITROEn

Gabivel Le Monde

Hospital deMassaranduba foi inaugurado
em 2008, mas nunca chegou a funcionar
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IMPASSE

Comunidade questiona obras
Lideranças concordam com asfaltamento

da 28 de agosto, mas querem que
saneamento básico seja feito primeiro
GU.ARAMIRIM

BRUNA BORGHETI

Se a decisão dependesse exclusi
vamente da Prefeitura de Gua

ramirim, a principal rua da cidade,
28 de agosto, estaria asfaltada e

revitalizada dentro de poucos me
ses. O problema é que uma reu

nião realizada na Aciag (Associa
ção Empresarial de Guaramirim)

,

, esta semana teve como base um

questionamento: as obras com

plementares na rede de esgoto.
A rua, atualmente de parale

lepípedos, deve ser asfaltada em

cerca de quatro meses, depois do
fim do processo licitatório que

já está ocorrendo. Na segunda
feira, porém, 'a comunidade se

reuniu para solicitar o projeto de

execução à Prefeitura, por uma
preocupação com o cronograma
das obras. "Todos nós apoiamos
o asfaltamento e queremos tra

balhar junto com o governo mu-

nicipal. Mas o asfalto não pode
ser colocado antes de arrumar a

tubulação", afirma o presidente
daAciag, Carlos Hugo Dequêch.

O prefeito Nilson Bylaardt afir
ma que a tubulação serámelhorada
nos trechos necessários, mas só de
pois do asfaltamento e nas calçadas,
e não abrindo a rua. "A tubulação foi
modificada ao longo dos anos. Só
nomeu governo, mexemos em pelo
menos 40%. Não precisa mudar
tudo e já fizemos um estudo sobre

isso, que apresentaremos naAciag",
garantiuBylaardt.

A preocupação da comunidade,
segundo Dequêch, é o transtorno

de realizar essa parte das obras só

depois, quando tudo deveria estar

finalizado, e a resistência da tubula
ção em épocas de enxurradas. "Não
dá pra fazer o asfaltamento sem o

estudo 'que garanta a ausência de
\

problemas no caso de enxurradas. E
o paralelepípedo absorve a água. O
asfalto não", ressalta.

EDUARDO MONTECINO

"Não queremos polemizar, só queremos'
ser consultados e Uma execução correta

ARQUIVOOCP

PROJETO
Obras estão
em processo
liciiatório

- O prefeito Nilson Bylaardt
afirmou, em entrevista
ao O Correio do Povo,
que está disponível
para apresentar o
projeto com a presença
dos engenheiros e da
comunidade em reunião
naAciag, mas espera que
as lideranças empresariais

.

marquem uma reunião.
"Na segunda-feira
não pudemos ir.
Disponibilizamos o dia

_ 25, mas a Aciag tinha
algo marcado", justifica
o prefeito.
Segundo Bylaardt, o
projeto está pronto.
Três empresas foram
habilitadas a concorrer e,
no momento, uma quarta
questionou a decisão.

Assim, os documentos
desta estão sendo
analisados para decidir se
ela está ou não habilitada.

. O resultado deve sair nos

próximos dez dias.
As obras incluem toda
a rua 28 de agosto, com
uma extensão de 4,5
quilômetros. O projeto,
no valor de R$ 3,7
milhões, abrange ainda
novas calçadas no trecho
entre a Igreja Matriz São
Sebastião e a Estação
Rodoviária. Depois
do começo das obras,
estima-se que estejam
finalizadas em um prazo
de quatro meses.

Asfalto deve ser colocado em

4,5 quilômetros incluindo calÇadas

Restituição do segundo lote deve sair amanhã
Os contribuintes que tiveram a

restituição do IRPF (Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física) liberada
no segundo lote já podem estar

com o dinheiro na conta amanhã.
No primeiro lote, liberado há um

mês, o benefício atingiu mais de

1,5 milhão de contribuintes. Des
ta vez, o benefício alcança quase
1,7milhão de brasileiros com uma

soma de mais de R$ 1,9 bilhão. Se
rão devolvidos também os mon

tantes retidos do IRPF referentes'
aos anos de 2010 (feito com base
sobres 2009), de 2009 (referente a

2008) e de 2008 (correspondendo ao
calendário de 2007).

As restituições creditadas em

relação ao exercício de 2011 bene
ficiam l.646.075 contribuintes em
todo o país, que recebem juntos o

valor de R$ 1,9 milhão, incluindo
os juros do período entre a entre

ga e a restituição. Segundo a Selic,
taxa básica de juros do país, o ren
dimento foi de 2,95% entre maio e

julho deste ano. Dos beneficiados,
24.015 fazem parte do estatuto do
idoso e devem ter prioridade no

recebimento de depósitos no valor

de R$ 66,7 mil. Já o dinheiro resi
dual do IRPF atinge 3l.186 brasi

leiros, com a devolução de R$ 60,7
milhões reajustados com juros de
13,10%, de acordo com a Selic.

A restituição ficará disponível
nos bancosdurante o período de 12

meses. Se o contribuinte não resga
tá-la nesse prazo, deve. requerê-la
pelo Formulário Eletrônico - Pedi
do de Pagamento de Restituição.
Quem ainda não sabe se faz parte
da relação do segundo lote pode li
garparaoReceitafone 146 ouno site

http://www.receita.fazenda.gov.br/.

,i

!�i��
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 OSWALDO DEMATHÉ, CI nO

186.325-8-SESP-SC, CPF nO 091.001.109-15 e sua esposa
JUDITE FERRAZZA DEMATHÉ, CI nO 19/R-2.442.000-SSP

SC, CPF n? 015.419.769-67, aposentados, brasileiros, casados pelo regime da
Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes
e dornicikados na Rua Padre Mirandinha nO 183, Bairro Água Verde, nesta

cidade, requereram com base no art. 18 da Lei n? 6.766/79, o REGISTRO DE

DESMEMBRAMENTO, situado na Ruas 716 - Domingos Murara Pioneiro,
Bairro Nereu Ramos, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, conforme
Certidão n? 396/2010, expedida em 25.11.2010, assinando como responsável
técnico, a arquitetura e urbanista Rafaela Hass BonaUi, CREA rio 63864-5, ART
n? 3811316-4. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total
de 1.467,42m2, sendo constituído de 1 (uma) parcela e remanescente. prazo
de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última

publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a

Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16 - Barão do Rio

Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 01 DE JULHO DE 2011.
AOFICIALA
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CRISTllUfO MIlHFUD
WATZKO.ESTUDANTE

DEDIBEITO

PONTO DE VISTA
,

BONS BITOS

Fiquei um tempo pensando
sobre o que escrever neste

espaço, e por incrível que pareça,
uma de minhas manias pessoais
é pegar um livro e simplesmente
ficar folheando as páginas e ler

algumas páginas aleatoriamente.
Confesso que muitas vezes já en
contrei palavras e lições excelen
tes utilizando essa minha mania

pessoal e foi assim q�e encontrei
a inspiração para o que escrever

neste espaço.
Alguns dias atrás peguei para

folhear o livro "Como evitar pre-

ETRABAL o

ocupações e começar a viver"
do escritor Dale Carnegie, e nele
encontrei palavras que quero
compartilhar com vocês, leito
res. Este livro foi publicado pela
primeira vez no ano de 1948, e

suas mensagens e lições são váli
das até os dias de hoje, o que nos
mostra que os bons hábitos já
são conhecidos há algum tempo,
apenas basta a cada um de nós,
buscarmos aplicá-los.

Existem quatro hábitos de
trabalho que devemos procurar
exercer durante nosso dia a dia,

DO LEITOR

o ADULTÉRIO
Esclarecendo, tenho ouvido

interpretações errôneas 'sobre
esta passagem bíblica nos meios

de comunicação, rádio, etc. A

mulher pega em flagrante adul

tério, questionava-se a sua culpa
ou condenação no comentário

do rádio por ser mulher, só os

homens a condenavam. E o adúl
tero onde está? E o rapaz com

quem ela saia? É solteiro? Pense

nisso ... inverte-se o fato, deixan
do um vazio, não explicando o

que agora é dito abaixo:
O que Jesus quer deixar ao

nosso entendimento é o perdão

que ele concede, vai e não pe

quesmais e ponto final. Queriam
aí condenar eles (Fariseus), pois
diziam quem seria ele (Jesus)
que perdoa até pecado (desobe
diência). O quinto mandamento:
Não adulterarás.

Por favor, o desejo é um dom

de Deus, é o poder criador, o soli
tário deseja companhia ou amor.
Buscai na união sabedoria para

satisfação desta necessidade (do
amor, necessidades da carne) e a

benção para a vossa felicidade.

WaIcIemar Reeck, contabilista

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 TERRA NOVA IMÓVEIS LTDA,
CNPJ sob n° 01.142.277/0001-11, estabelecida na Rua 9-25

de Julho n01.400, Bairro Vila Nova, nesta cidade, requer com

base no art. 18 da Lei n06.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado

RESIDENCIAL MARAJOARA 2, situado na Rua 621- Júlio Radandt, Bairro João

Pessoa, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/ SC, abaixo caracterizado, aprovado
pela Prefeitura de Jaraguá do Sul/SC, conforme Decretos nOs 7.691/2011,
expedido em 25/01/2011 e 7.808/2011, expedido em 04.04.2011, assinando

como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano. Antônio da Fonseca,
CREA n° 36872-9, ART N°3260012-8. O loteamento é de caráter residencial,

possui a área total de 24.801 ,60m2, sendo constituído de 33 (trinta e três) lotes
comercializáveis, A.U.P.E., área verde, sistema viário e remanescente. 'O prazo

de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da ultima

publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a

Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio

Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 01 DE JULHO DE 2011. A OFICIALA

e que são:
Hábito de Trabalho n-, 1:

Limpe a sua mesa de todos os

papéis, exceto os relacionados
com o problema imediato que
você tem em mão;

Hábito de Trabalho nv. 2:

Faça as coisas de acordo com a

sua importância;
Hábito de Trabalho nv, 3:

Quando' você enfrentar um pro
blema, resolva-o na hora, se dis
puser dos fatos necessários para
tomar uma decisão. Não fique a

adiar as suas decisões; e

Hábito de Trabalho nv, 4:

Aprenda a organizar, orientar,
delegar poderes a terceiros.

A Biblioteca do Congresso,
em Washington, D.C., n<?s Esta

dos Unidos, possui cinco pala
vras pintadas no teto, que foram
escritas pelo poeta Pope: "Order
is Heavens first law". A tradução
é esta: "A ordem é a primeira lei
celestial". Ou seja, busque ter or
ganização e verá como seus afa
zeres diários se tornaram mais

fáceis de serem realizados.

E por último quero lembrá-los

lWUiI :::abrasca� ••• complJnhllJusocilJdIJ
�� MARISOL S.A.
,,. Companhia Aberta - CVM nº 8486

Morrsot CNPJ nº 84.429.752/0001-62 - NIRE 42300009351

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas da Marisol S.A. a reunirem-se na sede social da Companhia, na Rua

Bernardo Dornbusch, nº 1300, na cidade de Jaraguá do Sul (SC), no dia 05 de agosto de 2011 às 11 hOOmin,
com o objetivo de: 1. Alterar o artigo 5º do Estatuto Social, para instituir Capital Autorizado, podendo a

Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração, emitir até 1.500.000 (um milhão e

quinhentas mil) novas ações, todas preferenciais nominativas escriturais, sem valor nominal e sem direito

a voto, independente de reforma estatutária, bem como, para autorizar a Companhia a oferecer Plano de

Opção de Compra de ações a seus Administradores e Executivos; 2. Alterar o artigo 16 do Estatuto Social,
a fim de incluir a alínea "nu, prevendo que compete ao Conselho de Administração administrar o Plano

de Opção de Compra de Ações aos Administradores e Executivos da Companhia e de suas Controladas

e submetê-lo à aprovação em Assembleia Geral de Acionistas; 3. Aprovar o Plano de Opção de Compra
de. Ações, pelos Administradores e Executivos da Companhia e de suas Controladas. Informações
Adicionais: Todos os documentos e informações necessárias ao exercício do direito de voto pelos
acionistas, em especial a proposta da administração quanto às matérias a serem deliberadas, encontram

se a disposição na página da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (www.marisolsa.com.br), na internet. Documentos exigidos
para que os acionistas sejam admitidos à Assembléia: a) Os titulares de ações nominativas deverão

apresentar Carteira de Identidade; b) Os titulares de ações escritur.ais ou em custódia deverão apresentar
Carteira de Identidade e comprovante expedido pela Instituição Financeira depositária; c) Os titulares de

ações ao portador deverão apresentar certificado ou documento de depósito expedido pela Instituição
Financeira depositária; Os acionistas podem se fazer representar por procurador constituído a menos de

1 (um) ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado e a procuração deve conter os

requisitos elencados na lei 6.404/76 e na Instrução Normativa CVM 481/2009. Nota: Edital de Convocação:
Publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e O Correio do Povo, nos dias 13,14 e

15 de julho de 2011.

Jaraguá do Sul (SC), 04 de julho de 2011

A ADMINISTRAÇÃO

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 8

de que existem duas habilidades

preciosas que devemos buscar
exercer constantemente e que são:
habilidade para raciocinar e habi
lidade para fazer as coisas de acor
do com a sua ordem importância.
Se tivermos estas capacidades,
saberemos dedicar o melhor que
cada um de nós possui, no que es

tivermos fazendo.
Tenham certeza de que se

buscarem exercer estes hábitos,
a rotina de trabalho se tornará

de alguma forma mais tranquila
e amena. "

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 12/7 Elisabe

tha Schwartz Picolli com idade

de 94 anos, o sepultamento foi
realizado dia 13/7 às 16h sain

do o féretro da sua Residência

na Rua Luis Picolli, Vila Rau, se

guindo após para o Cemitério

municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 13/7 Conrado

Schade com idade de 73 anos,
o sepultamento foi realizado

dia 13/7 às 16h saindo o fé
retro do Centro Comunitário da

Igreja da Paz, em Rio da Luz

Vitoria, seguindo após para o

Cemitério da Igreja da Paz.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

_

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPUBIlCAFEDERATIVADO BRASIL-FSTADO DESANTACATARINA

Tabelionato do Manícípío eComarca de Jaraguádo Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

. AvenidaMarechal Deodoroda FonsecanO 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃODEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 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 nesteCartório, para pagamento no prazo de
3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendnfacultado o direito à sus

tação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 182439/2011 Sacado: MARCIO ADIUANO MARCELINO· ME Endereço: RUA
JOAO PlANINCHECK 1424/04 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: FABESUL
DISTRIBUIDORA l1DA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 01228725/3 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 650,44 - Vencimento: 30/06/2011

Apontamento: 182330/2011 Sacado: ADM DIST DE PROD E MAr DE ESCRIT tr Endereço:
RUA PAULO EGGERT 444 - Iaraguá do Sul·SC - CEP: 89257-770 Credor: MOLHE QUIMICA
l1DAME Portador: . Espécie:DMI- N°Titulo:NFE3594/1-Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 310,50 - Vencimento: 25/06/2011

R$ 5.760,54 - Vencimento: 27/06/2011

Apontamento: 182592/2011 Sacado:APETIT SERVlCOS DEAl1MENTACAO LIDA Endereço:
CORONEL BERNARDO GRUBA 180 . JARAGUA-SC - CEP: 89251-090 Credor: HDEZEMPRE
ENDMENTOSLIDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 26899 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 418,99 - Vencimento: 27/06/2011

Apontamento: 182226/2011 Sacado: MARIA DA SILVA BARREm Endereço: RUA FRANCIS
CO HRUSCHKA 1434 - Iaraguá do Sul·SC - CEP: 89253-600 Credor: COOPERATIVADE ECON
MUTUO DOS COMDECON Portador: ZUNARElli E RAPOSO l1DAME Espécie: DMI . N°
Titulo: 1560/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 743,00 . Vencimento: 29/06/2011Apontamento: 182146/2011 Sacado: CRISTIANOHANNA Endereço:RUAERNESTO RODOL·

FO FRI1ZS0HN 225 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89255-140 Credor: SHOPING COM CERMAr

DE CONS1R Portador: - Espécie:DMI- N"Titulo: 15245 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 2.628,60 - Vencimento: 15/06/2011

Apontamento: 182316/2011 Sacado: SCJ-l1JlLENP� CONFEITARIA I.:rDA ME Endereço:
ORANDINACOELHOEMCKEMAlER 45 - JARAGUADO SUL·SC - CEP: 89253-778 Credor: PP
PIAST INDUSTRIAL LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 3000862A - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 683,20 - Vencimento: 23/06/2011Apontamento: 182385/2011 Sacado: FERNANDA DE SOUZA Endereço: FELIPE SCHIMIDT,
N 218 APT 104 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: . Credor: BANCO VOLKSWA
GENS/A Portador: - Espécie:CBI - N°Titulo: 18816557 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.077,41-Vencimento: 13/03/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 14/07/2011.

laraguã do Sul (SC), 14 de julho de 2011.

Apontamento: 182238/2011 Sacado: LENZl IND.COM. E PUBUCACOES LIDA Endereço:
RUALUIZKIENE 230 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-630 Credor:VI INDUSTRIAECOMER-
00 l1DA Portador.- Espécie:DMI- N°TItulo: 22178MID - Motivo: falta de pagamentoValor:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MÚSICA

Festival da Canção abre inscrições
FOTOS DIVULGAÇÃO

Evento acontece no dia 12 de agosto,
na Sociedade Diana, e faz parte da
agenda de aniversário da cidade

JARAGUÁ DO SUL

os cantores interessados
em participar do Festival

Municipal da Canção 2011 já
podem escolher o repertório,
as inscrições já estão abertas
e vão até o próximo dia 22. Os
candidatos devem retirar a fi
cha de inscrição e o regulamen
to na Casa da Cultura Paulino

João de Bem.
"Esse ano o festival conta

com uma novidade, além do que
preparamos para o ano passado
temos a categoria gospel e músi
ca católica, pelo fato de ter sido
bastante procurada no ano pas
sado. As inscrições são gratuitas
e a banda que vai acompanhar o
festival é a Som da América", co-

mentou o diretor da Fundação
Cultural, Anderson Floriano.

Podem participar pessoas
que nasceram, residem ou traba
lham em Guaramirim, com idade
mínima de 16 anos. Os candida
tos poderão escolher entre três

categorias: sertanejo, popular, e

gospel e/ou música católica.
Os valores da premiação dos

vencedores ainda não foram

estipulados. De acordo com o

diretor, um projeto de lei será
enviado para aprovação da Câ
mara de Vereadores nas próxi
mas semanas.

O Festival acontecerá no dia
12 de agosto, na Sociedade Atira
dores Diana, às 19h, e fará parte
das comemorações do aniversá
rio do município.

Conferência deAssistência Social
será nos dias 29 e 30 destemês

As inscrições para a 6a Conferência

Municipal daAssistência Social de Ja

raguá do Sul jáestão abertas e devem
ser realizadas até as 23h59 do próxi
mo dia 27, no site da prefeitura jarà�
guaense (wwwjaraguadosul.sc.gov
br), onde também está disponível a
programação completa do evento.

Promovido pelo Conselho Municipal
de Assistência Social e pela Prefeitura

jaraguáense, é voltado a representan
tes de entidades e usuários da Assis
tência Social, mas também é aberto à
comunidade em geral.

A conferência está agendada para
os dias 29 e 30 deste mês, no Centro

Empresarial de Iaraguá do Sul, tendo
como tema "Consolidar o SUAS e va

lorizar seus trabalhadores". De acordo
com os organizadores, o evento tem

como objetivo "avaliar e propor dire
trizes para o aprimoramento da gestão
do Sistema Único de Assistência Social
na perspectiva da valorização dos tra
balhadores e da qualificação dos servi
ços' programas, projetos e benefícios
socioassistenciais".

Na programação do evento estão

previstas quatro oficinas, com 60 va

gas em cada uma delas, inicialmen
te: "Estratégias para a estruturação
da gestão do trabalho no SUAS";
"Reordenamento e qualificação dos

serviços socioassistenciais"; "Porta
lecimento da participação e do con

trole social"; '� centralidade do SUAS
na erradicação da extrema pobreza no
Brasil". Os organizadores da conferên-

, cia esperam a participação de aproxi
madamente 350 pesso�s.

Encontro acontece no Centro Empresarial.
Expectativa é atrair cerca de 3S0 p....ticipantes

Candidatos disputam as categorias sertanejo, popular, gospel emúsica católica

Para ter saúde de ferro

SESI Clínica
JARAGUÁ DO SUL

A partir de outubro,
, o trabalhador da indústria

e sua família contam com

servicos médicos em uma
I

clínica moderna e bem

equipada. Aguarde.

Rua Walter Marquardt, nO 835
Bairro Barra do Rio Molha

ClínicaMédica eOdontológJca . Fone: 3372 9416
.

SESI

Responsável Técnica: Ora Carolina L. Picdnini de Pinho CRM 13325

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FUTSAL

ADJ se prepara para segunda fase
Com reforços, time jaraguaense busca
reabilitação na competição estadual

JARAGUÁ DO SUL
....................................... " .

ALEXANDRE PERGER

Depois de uma campanha
ruim na primeira fase, com a

sétima colocação, aADJ se prepara
em busca da reabilitação no Cam

peonato Estadual. da Divisão Es

pecial. O objetivo é fazer uma boa

segunda fase, para reconquistar a
confiança .da torcida e colocar o
futsal de Jaraguá do Sul novamen
te no caminho das vitórias. Para
trazer um equilíbrio à equipe, a di
retoria trouxe quatro importantes
reforços nas últimas semanas. São
os alas Iédson, Celsinho e Alexan

dre, além do fixo Diogo Cani.
No comando da equipe, o trei

nador Renato Vieira acredita no

crescimento da equipe na segun
da fase. "Vamos contar com todos
os reforços e a documentação já
foi encaminhada", disse o técnico.
Para ele, a vinda dos quatro refor

ços será importante para mesclar

experiência com a juventude dos
mais novos. "É importante que os

mais novos dividam a responsabi
lidade", acrescentou.

Na segunda fase, a ADJ ficou
na chave A, ao lado de Unidavi/ �

Rio do Sul, Moitas/Ituporanga,
ACESC/Capivari de Baixo, Krona/
Joinville e ACF/Concórdia. Renato
avalia o grupo como equilibrado,
pois terá duas equipes que estavam
disputando a Liga Nacional, mas
apenas uma delas se classificou.

Com experiência de ter joga
do na Espanha, Iédson volta a

Iaraguá do Sul para servir de re

ferência aos novos atletas e levar
a ADJ ao título. "Se duvidar, en
cerro minha carreira aqui", brin
ca o jogador, que teve passagem
pelo futsal jaraguaense. Com o

mesmo espírito de vitória estão

os outros três reforços, que tam
bém passaram por grandes equi
pes do Brasil e da Europa. "São
novos, mas com experiência, vão
ajudar muito o time", comentou
Renato. A diretoria ainda está
buscando mais um pivô para
completar o time.

Da esquerda para a direita: Jédson, Celsinho, Diogo Cani e lUexandre

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Equipe da Ajab em jogo válido pelo Campeonato Catarinense de Basquete

Jaraguádo Sul representa oEstado em competição
O basquete de Santa Catari

na está sendo representado pela
equipe daAjab/Unimed/FME de

Jaraguá do Sul em competição
nacional, na Copa Revelação,
que reúne os campeões esta

duais das regiões sul e sudeste
do país e tem como padrinho,
o jogador brasileiro que atua na

NBA, Anderson Varejão. A com

petição acontece no Ginásio do
Centro Olímpico, em São Pau

lo e vai até o próximo domingo.
Hoje, os catarinenses enfrentam
a equipe da casa, o Palmeiras, às
16h. As equipes vão jogar entre si
em turno único, quem fizer mais

pontos leva o título.

Os jaraguaenses foram com

moral para a competição. A equi
pe ocupa a segunda colocação da
chave A do Campeonato Catari

nense Infanto-Juvenil. A Ajab jo
gou sete vezes, conquistando cin
co vitórias. O time volta à quadra
pelo Estadual no dia 30 de julho,
em Brusque, contra o Bandeirante.

FUTEBOL·

Início ..pDde
ser aêliado

D.ESTAQUE
Atleta da ADI
é convocada
A atleta GabrielaMorais
da Rocha, a Gaby, foi
convocada para disputar
o Campeonato Brasileiro ....

de Seleções Sub-I7 por '

':li" '''Ii:,i'ill::r iii!i

Sânta Catarina. 'Mesma'
com pouco tempo na
cidade, desde março,
ela já se tornou um dos

destaques da equipe e

do Estado na categoria
sub-I7. Gabyagradeceu
à equipe, "sem a qualnão
conseguiria ter chegado
onde chegou". Pelo
Campeonato Catarinense,
aAD] volta a jogar no
próximo dia 29, contra o

Araranguá, em Criciúma.
Na classificação geral, a
equipe jaraguaense está
na segunda colocação
do grupo A, com sete

pontos e duas vitórias em
dois jogos. Ainda faltam

. quatro jogos para o fim da

competição.

A reunião que vai
decidir como será
o Campeonato
Catarinense daDivisão
.de Acesso, do q�al o
Sport ClubJanniuá vai'
participar, deveria ter
acontecido ontem, mas
foi adiada para amanhã,
na sede da Federação
Catarinense de Futebol.
A decisão foimotivada

pelo pedido do Guarani
de Palhoça, que entrou
na Justiça para participar
do Campeonato da
Divisão Especial, já que

.

o Próspera desistiu. A
expectativa da diretoria
do Leão doVale é de'
que a competição, que
já teve o início adiado,
comece já em setembro.

Enquanto isso, a equipe
segue treinando com
o novo treinador que
chegou semana passada. ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COPA AMÉRICA

Brasil garante vaga
na segunda fase
Após dois empates, Se!eção de Mano se

recupera e desencanta contra Equador
AGÊNCIA ESTADO

DAREDAÇÃO

Com dois 'gols de Alexandre Pato
e outros dois de Neymar, o

Brasil venceu o Equador por 4 a 2,
ontem, em Córdoba, na Argentina.
Com a primeira vitória, a seleção _

brasileira atingiu os cinco pontos
e fechou a primeira fase da Copa
América na liderança do Grupo B -

teve melhor saldo de gols que aVe
nezuela -, garantindo a classificação
para as quartas de final.

Agora, o Brasil encara o Para

guai, que terminou a primeira fase
como o segundo melhor terceiro
colocado (ficou com três pontos
no Grupo B). A partida acontece

no domingo, às 16 horas, em La
Plata. Quem passar, pega o vence
dor deVenezuela x Chile na semi
final da competição.

No período entre o gol de Ale
xandre Pato, aos 28, e a falha do

goleiro Julio Cesar, aos 36, a seleção
brasileira foi soberana e chegou a

colocar uma bola na trave. Depois,
voltou a causar calafrios na torcida.

A situação parecia mudar da

água para o vinho aos 28 minutos.
André Santos, que não tinha apa
recido no ataque até então, cruzou
na cabeça de Pato. O atacante tes

tou firme e abriu o placar.
Mal deu tempo de o Brasil

lamentar o gol perdido por Ra
binho. Na jogada seguinte, Lúcio
perdeu dividida pelo alto e a bola
sobrou para Caicedo, que ba
teu rasteiro de fora da área. Julio
Cesar pulou tarde, deixou a bola

passar e levou um frango.
Com quatro minutos do se

gundo tempo, o Brasil voltou a

ficar na frente. Ganso tentou o

passe para Neymar nas costas da

zaga, a marcação chegou a fazer
o corte parcial, mas a bola che

gou para o atacante santista, que

bateu forte para fazer 2 a 1.
A história do primeiro tem

po, porém, se repetiu. O Brasil
teve tranquilidade, pôs a bola no

chão, chegou perto do empate
(cruzamento de Maicon que Pato
cabeceou por cima), mas, nove

minutos depois de voltar à frente,
a seleção levou o empate. Caicedo
recebeu passe na entrada da área,
bateu rasteiro, Julio Cesar pulou
tarde e permitiu o segundo gol
equatoriano.

Desta vez, porém, o Brasil se

recuperou rápido. Aos 15 minutos,
Neymar carregou a bola, tabelou
com Ganso e bateu nomeio do gol
Elizaga deu rebate para o meio da
área e Pato, oportunista, se ante

cipou à zaga Rara fazer o segundo
dele, o terceiro da seleção.

O quarto gol do Brasil pode
ser colocado na conta de Maicon.
O lateral ganhou do marcador na

corrida, chegou à linha de fundo
e rolou para o meio da área, onde
estava Neymar. O atacante san

tista, então, só teve que escorar a

bola para o gol.
DIVULGAÇÃO

Neymar e Pato� e ajudam o time a vencer a primeira na competição

Santos recebe pressão para liberar jogador
É cada vez maior a pressão

para que o Santos se decida

logo sobre o futuro de Danilo,
um dos seus jogadores mais

importantes na conquista do tí
tulo da Libertadores. Com a en

trada do Porto na disputa para
contratar o lateral-direito que
também atua como volante, os
dirigentes santistas terão que
escolher entre receber ou gastar

3,7� milhões de euros - aproxi
madamente R$ 8,3 milhões.

A proposta do Porto é pare
cida com a que foi apresentada
pelo Benfica, no fim da. semana

passada, mas com uma vanta

gem: oferece de graça o atacan-

. te brasileiro Walter, revelado

pelo Internacional, por emprés
timo de um ano.

Danilo e a DIS, empresa de

investimento no futebol ligada
ao Grupo Sonda, são a favor da
transferência para a Europa. E

o Santos já não se mostra tão

seguro da vantagem de investir
um valor tão alto para que o jo
gador participe do Mundial de
Clubes da Fifa, em dezembro,
no Japão, para valorizá-lo ainda
mais e poder negociá-lo na pró
xima janela, em janeiro.
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surpreenderârna Suécia com 'avitoria tambémpor 3 a: 1. A

seleção norte-americana tem a chance de conquistar seu
terceiro título mundial- ganharam também em 91 e 99. Os EUA

eliminaram aSeleção Brasileira nas-quartas da competição.

ESTADO DE SANTACATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 167/2011. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. COMUNICADO DE ALTERAÇÃO II.

O Município de Jaraguá do Sul, através da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal,
toma público para conhecimento dos interessados na licitação por Tomada de Preços aci
ma, que está promovendo alteração no valor unitário do item 1.01.05 e 1.02.07 da Planilha

Orçamentária/Quantitativa e consequentemente o valor máximo da obra. O conteúdo inte

grai da alteração estará disponível no Edital Versão II que estará disponível a partir do dia
15/07/2011. Sendo assim, e por força do §40 do art. 21 da Lei Federal n,? 8.666/93, tendo em
vista a alteração modificar a formulação das propostas, esta Administração Pública comu

nica aos interessados, que está prorrogando a data para visita técnica, entrega e abertura

dos Envelopes, conforme segue: PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:
até as 13:30 horas do dia 01 de agosto de 2011, no Setor de Protocolo desta Prefeitura

Municipal, sito a Rua Walter Marquardt nO 1.111 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul
- SC. ABERTURA dos ENVELOPES: 14:00 horas do dia 01 de agosto de 2011, na sala
de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. DATAS e HORÁRIOS PARA VISITA
TÉCNICA: dias 19/07/2011, 26/07/2011 e 29/07/2011. Observação: As visitas já realizadas

serão consideradas válidas para todos os efeitos, não havendo necessidade de agendar
novamente. Jaraguá do Sul (SC), 13 de julho de 2011.

CECILIA KONELL - Prefeita Municipal

ESTADQ DE SANTACATARINA
PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

Às Empresas convidadas a participarem da CARTACONVITE N° 72/2011.
Assunto: Carta convite nO 72/2011 - Objeto: contratação de pessoa ju
rídica para prestação de serviços de SONORIZAÇÃO PARA DESFILE
ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL.

Prezados Senhores:
A Comissão Permanente de Licitações da Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul , comunica as Empresas convidadas a participar da
licitação acima epigrafada que, objetivando um maior número de par

ticipantes, visto que· nesta data 'apenas 03(TRES) empresa se fez

presente, sendo que uma estava inabilitada, está marcando nova data

para entrega e abertura dos envelopes, assim definida:
Nova data 'de abertura: 20/07/2011 às 9:30hs, a entrega dos enve

lopes deverá ser feita até as 8:30 horas do mesmo dia.
Todas as demais condições previstas no edital permanecem.
Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,
Paulo Roberto Fernandes Moreira

I

Presidente da Com. Perm. De Licitações

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 205/2011. SECRETARIA DE OBRAS E

SERViÇOS PUBLlCOS. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para construção de 02(duas) cortinas ati
rantadas com 22,40m (vinte e dois metros e quarenta centímetros) de comprimento x 4,40m
(quatro metros e quarenta centímetros) de altura, destinadas para cabeceiras da ponte na

Rua Vergílio Demarchi (sobre o Rio da Luz), com fomecimento de materiais e mão de obra,
em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa
e Minuta de Contrato que são partes integrantes deste edital. REGIMENTO: Lei Federal
8.666/93 e demais alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos EN

VELOPES: até as 09:00 horas do dia 01 de agosto de 2011, no Setor de Protocolo desta

Prefeitura Municipal, sito aRua Walter Marquardt nO 1.111 - Barra do Rio Molha - Jaraguá
do Sul- SC. ABERTURA dos ENVELOPES: 09:15 horas do dia 01 de agosto de 2011,
na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. DATAS e HORÁRIOS PARA
VISITA TÉCNICA: dias: 20/07/2011,26/07/2011 e 29/07/2011 as 09:30 hs -Agendar visita
com EngO Ivan Andreias Walter, no telefone (47) 2106-8147 nos horários das 7:30 as 11 :30

e das 13:0Õ as 17:00 hs. RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: O edital estará disponível
na Intemet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo. Os Anexos do
Edital (Projeto, Memorial e Planilha orçamentária), devemo 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, mediante apresentação do recibo

de pagamento de taxa de R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento dos Anexos do

Edital, deverá ser retirado no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, no endereço
acima. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 287.080,30 (duzentos e oitenta e sete

mil oitenta reais e trinta centavos). INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão
ser obtidos por escrito no endereço acima ou pelos e-mails ivan.projetos@jaraguadosul.
com.br ou rose.compras@jaraguadosul.com.br. Jaraguá do Sul (SC), 11 de julho de 2011.

CECILIA KONELL
Prefeita Municipal
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VIOLÊNCIA SEXUAL

.Delegado reabre investigação
Caso de estupro
ocorreu em 2008,
mas inquérito
retornou somente

,

essa semana a

Polícia Civil

JARAGUÁ DO SUL

/\ família de uma menina de 19

I\anos espera há três anos o des
fecho de uma história que mudou
a vida da família. Em 2008, a filha
foi estuprada pelo motorista da

Apae (Associação de Pais e Ami

gos dos Excepcionais). O inquéri
to chegou do fórum essa semana

para o titular da Delegacia da Mu
lher, Marco Aurélio Marcucci. Ele

pretende nos'próximos dias pedir
a prisão do acusado, que está em
liberdade desde aquela época.

Ontem, o delegado ouviu o pai,

amãe aprópriavítimaquehoje tem
uma filha de três anos, por conta da
violência sexual. ''Amenina tem ida
demental de sete anos, ela não sabe

explicar direito o que houve. Sim

plesmente, esse caso é revoltante.
Não sei como alguém tem coragem
de fazer isso", comentaMarcucci.

O caso veio à tona em meados
de 2008. Segundo o delegado, o

motorista da Apae pediu à família
a menina em namoro e chegou até
a propor casamento. Cerca de duas
semanas depois, a vítima passou
apresentar sinais de gravidez. "Isso
mostra que ele desviava a rota e es

tuprava a garota já há algum tempo.
Provavelmente ele a pediu em na

moro para se safar da acusação de

estupro", ressalta. Na época, o rapaz
foi demitido da Apae. O delegado
pretende nos próximos dias pedir
a prisão do acusado, umavez que a
vítima tem debilidade mental e não

responde pelos seus atos. A gravi
dez foi levada adiante e hoje ela tem
umamenina de três anos.

A polícia ainda não tem pista
dos ladrões que arrombaram, na
madrugada de ontem, um caixa
eletrônico da agência do Banco
do Brasil, localizada no ceptro de

.

COrliI?á.,S7ggnct� testemuphas,t Cl()is
homens saff'flnl do local com um'
saco de dinheiro e fugiram em um

veículo preto.

Marcacci diz que vai pedir a preventiva do acusado nos próximos dias

Segundo informações do policial ameaçaram demorte caso chamasse a'

responsável pela delegacia de Corupá, Polícia. O guarda saiu de bicicleta até
Maurício Francisco, um guarda a prefeitura, onde conseguiu acionar
noturno observou dois homens saindo a polícia. Ele viu a dupla fugir em um

da agência bancária. Um carregava ,carro preto, com placas de Ioinvílle.
.

um 'sa�p gr<p1�e,,��$, �o�tas e q,d�tf.Ri". I,,' .

;�o local, os'��liciais encontrar�,
uma arma de cano longal' s'emelh"âÓrê" () caixa elettê'pico arrombado por ;.

a um calibre 12. Ao ver o senhor, os um maçarico' A agência ainda não
criminosos o mandaram embora e o contabilizou o dinheiro furtado.

Crime no bairro Nova Esperança é
investigado na delegacia de Guaramirim

Maurício Francisco, deCoru�
procura pistas dos criminosos

sar a cunhada de falta de cui
dados. Como a mulher sofre de

pressão .. alta, Diego pegou um
táxi e levou a esposa para o hos

pital. O paraguaio ficou de to

caia e quando o casal retornou

para casa, passou a esfaquear o
concunhado. A vítima ficou fe
rida no rosto, perna e na altura
do peito. Ele segue internado em

estado grave na UTI (Unidade de

Terapia Intensiva) do hospital
São José, em Jaraguá do Sul. O
Boletim de Ocorrência foi regis
trado somente na noite de ontem

pela esposa de Diego. O delegado
Walter Santin investiga o caso.

Júlio permanece foragido.
Diego havia pedido demissão

do emprego recentemente e vol
taria ontem mesmo com a espo-

Jovem levou três facadas e está
internado em estado grave

sa para a capital paulista.A polícia de Guaramirim
montou uma investigação para
capturar Júlio Ramon Nunes,
acusado de tentar assassinar o

concunhado, Diego Wesley No

gueira, 23 anos, na madrugada
de ontem. Júlio é natural do Pa

raguai e, segundo a polícia, está
irregular no país.

Segundo informações da de
legacia de Guaramirim, Júlio e

Diego bebiam desde cedo, no
bairro Nova Esperança. A es

posa de Júlio, irmão da mulher
de Diego, estava trabalhando

enquanto o marido cuidava
'I dos dois filhos. A briga iniciou

quando a televisão caiu em

cima do menino de um ano.

Apesar da criança não ter se

machucado, Júlio passou a acu-

Esfaqueado
em assalto

Mais uma tentativa de homi
cídio foi registrada na madruga
da de ontem, em Corupá. Um
homem caminhava no Centro
da cidade quando foi abordado'
por um casal de assaltantes. Ar
mados com uma faca, o homem
e a mulher agrediram a vítima,
que levou uma facada na barriga.
Eles fugiram levando uma jaque
ta. O homem foi encaminhado
em estado grave para o Hospital
São José de Iaraguá do Sul. Ron
das foram feitas na cidade, mas o

casal não foi localizado.
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COMPLETO Voyage 1.0 - linha 2012 COMPLETO

�ô"o Go11.0 - tinha 2012
NU vel'são bÓsica.4 portas 1.0 a" partir de R$27 .99O

Voyage 1.0 - Linha 2012
Na versão básica 1.0 a partir de R$30.390

.990

• Ar-condicionado • Alarme
• Direção hidráulica • Pacote Trend
• Vidros e travas elétricas • Espelho retrovisor elétrico

A partir de

R$35.990

Cinto de segurança pode salvar vidas.

Promoções válidas até 14/0712011 para velculos com pintura sólida. Fr�te incluso. Novo Gol 1.0 TotAl Flex, 4 portas, ano modo 11/12, cód. 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de R$27.990,OO. Novo Gol 1.0 Total Flex,
4 portas, ano modo 11/12, cód. 5U11C4 completo (opoonats: PK5 + PF4 +WAB), com preço promocionat à vista a partir de R$33.990,OO. Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, cód, 5U21C4, com preço promocional à
vista a partir de R$30.390,00. Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas. ano modo 11/12, cód. 5U21C4 completo (opcionais: PK5 + WAB), com preço promocional a vista a partir de R$35.990,00. 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 Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em

componentes intemos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). t necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen
autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SACo 0800 7701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de laia: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 7012834. www.vw.com.br.Velculos em confonnidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita·

47 3274 6000www.autoelife.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

A Feito à base de coco, o óleo natural acelera a queima de calorias,
tira,a fome, regula o intestino e �uda a secar alguns quilinhos.

Cápsula de óleo de coco

!
I

o óleo do coco é considerado auxiliar no
emagrecimento quando inclufdo no cardápio diário,
É rico em substâncias antioxidantes e apresenta
propriedades funcionais, conferindo diversos

. benefícios à saúde.
O óleo de coco pode auxiliar no emagrecimento devido
ao seu efeito termogênico, que aumenta o gasto
energético do organismo. Ele controla a compulsão por
carbolçratos, pois proporciona uma sensação de
saciedade. Diminui também a compulsão por doces.
Além de ajudar no emagrecimento o coco tem alto
poder antioxidante que colabora na diminuição da

produção de radicais livres, graças à ação da Vitamina
E. Melhora o sistema imunológico. Previne e age no

combate a bactérias e fungos. Conseqüentemente,
facilita a absorção dos nutrientes, aumentando
todas as defesas do organismo.
Ele ajUda a reduzir o colesterol ruim (LDL) e promove a

elevação do bom (HDL), contribuindo assim para a

prevenção e o tratamento das doenças
cardiovasculares.

Você encontra o óleo de coco em cápsulas na Ekilíbrio Farmácia de Manipulaçãol
faça-nos uma visita e confira esta novidade!

A gordura apresenta grande concentração de ácido
láurico, o mesmo 'presente no leite materno.
Ele ajuda a regular a função intestinal, tanto nos casos

de prisão de ventre como nos de diarréias.
E ainda protege a flora .

Benefícios do óleo de coco:
• Auxilia no aumento dos níveis de energia e

redução de gordura abdominal.
• Pode ajudar na prevenção da obesidade.
• Pode aumentar a capacidade ...

antioxidante geral do organismo. +\l..181t..t
• Pode reduzir os níveis de l' O
colesterol e de triglicerídeos.

• Pode auxiliar na redução
do envelhecimento cutâneo.

�€.\�ADE JARAGUA Do
<l'O 8(/<
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas· Fitoterápicos
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