
� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO lEITOR.

Desespero
de um pai
27 anos, foi encontradomorto
a facadas namadrugada
de ontem.Asuspeita é que
o assassinato tenha sido
motivado porum acerto de
contas. O pai dele,Afonso
Echinger, lutou até o fim
para tentar livrar o filho da

dependência. Página 6

.

Convênio visa
"

asegurança
preventiva
PARCERIA ENTRE A POLíCIA
Militar do Estado e a

Federação das Câmaras de

Dirigentes Lojistas inicia em
agosto e pretende aumentar
a segurança preventivano
comércio. Página 23

SEM PARAR
Depois da
Stammtisch! .

já começa
o esquenta
para a

Feijoada.
Páginas
12 e 13 -

MOA GONÇALVES
,

No palco
Espetáculo 'Rigabello, o inspetor
geral' tem estreia agendada para
esta sexta-feira. A peça, que é

dirigida por GilmarMoretti,
foi inspirada em umamatéria

publicada no OCP há quase 80 anos.

MlX

,

Agua
naboca

Aprenda a fazer duas
deliciosas receitas de

pavê, o doce francês
que seduziu os

brasileiros.
Página 16 .

INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO DESDE 1919

- .

Conferência debate
I,

·

áblípO lti c spu lCêIS

voltada aos Idosos
Representantes de órgãos de assistên - to Regional de Iaraguá do Sul e Joinville ticas públicas para o idoso. As pautas
cia social dos 13 municípios que inte- se reúnem hoje, a partir das 8h30, no conjuntas serão levadas para encontro·

gram as Secretarias de Desenvolvimen- Sesc, com o objetivo de debater polí- estadual e depois nacional. Página 7

MARCELE GOUCI-IE
-

MISSAO PERTO DO FIM

Juvenil tricolorestá
na final doEstadual
dOGANDO NO dOÃO MARCAlTO NA TARDE DE ONTEM,
os Molequinhos do Iuventus golearam oAtlético
de Ibirama por 4 a O e garantiram vaga na final
do Catarinense. Página 21
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Lourival Karslen

ÍNDICE PERÍODO
SELIC 12,50% 21.JULHO.2011
TR 0,190% 27.JULHO.2011
CUB 1.122,52 JULHO.2011

BOVESP� 1-1,77% 27.JULHO.2011

POUPANÇA 0,6641 27,JULHO.2011
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Colégio Evangelico Jar�guá
.

No dia 28 de julho de 1907, de forma
festiva, os membros da comunidade
luterana de ]araguá do Sul viam
um sonho concretizado: já havia
uma escola. Este é um traço comum
áos imigrantes europeus que aqui

chegavam: organizar o serviço,
religioso e fundar uma escola. O atual .

colégio é o resultado deste esforço
que s� iniciouhá mais de 104 anos e

que contribuiu para a educação de
diversas gerações de jaraguaenses.

, ,.

m· � .. ,

Centroweg 2011
De 26 de julho à 9 de agosto aWeg abre inscrições para os cursos
do Centroweg, umamoderna escola de formação profissional
criada para inserir adolescentes no mundo da tecnologia, revelando'
e incentivando grandes talentos. O sonho de iniciar a carreira
profissional em uma grande empresa brasileira e ainda receber

subsídios para estudar, está cada vez mais perto de se tornar realidade
para os jovens de 16 e 17 anos de Iaragua do Sul e região.

Feira Ponta de Estoque
Mais do que uma ação social, também oportunidade de negócios. Com essa

proposta de unir interesses pelo bem comum, o RotaryClub promove nos dias 13

e 14 de agosto mais uma edição da Feira Ponta de Estoque. Empresários lojistas
podem reservar espaço para o evento que ocorre naArena Jaraguá adquirindo
estandes e participando do evento que já se tornou tradicional na região.

Católica e

EMC2
O próximo semestre letivo

começará com.uma ótima
notícia para os acadêmicos
da <ia fase do Curso Superior
de Tecnologia em Análise
e Desenvolvimento de
Sistemas da Católica de Santa

Catarina, que irão cursar
as disciplinas Segurança de
Sistemas da Informação e

Sistemas Operacionais. Na
última semana, a instituição
firmou parceria acadêmica
com a EMC2 Corporation,
líder mundial em produtos,
serviços e soluções de
armazenamento, segurança
e gerenciamento de

informações. A novidade foi

anunciada pelo coordenador
do curso, professor
Maurício Henning.

LOTERIAS
DUPLA SENA

SORTEIO N° 988
Primeiro sorteio

06 - 12 - 23 - 29 - 31 - 32

Segundo sorteio

10 - 17 - 26 - 33 - 34 - 46

QUINA
SORTEIO N° 2654
02 - 41 - 53 - 71 - 72

Votorantim Imbituba .

AVotorantím Cimentos vai inaugurar a
unidade de Imbituba, no próximo dia
29.,,0 evento contará com a presença do

governador de Santa Catarina, Raimundo
Colombo além de outras autoridades.

.

Trata-se da terceira unidade da empresa
- segunda inaugurada este ano - em

Santa Catarina e deverá operar em plena
capacidade considerando a falta de
cimento que acontece atualmente.

Ikarsten@netuno.com.br

A
Iaraguã do Sul sediou
ontem no Centro Integrado
de Profissionais Liberais
o encontro regional do
planejamento estratégico
do Crea-se na região do
Planalto Norte. Na ocasião
foram debatidos diversos
assuntos de interesse
da categoria.

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) l.5S75 1,5585 '1In,28%

, DóLAR TURISMO (EM R$) 1,4580 1,5900 .-5,23%
DÓLAR PARAlELO (EM R$) 1,5900

.

1,7300 '11111'0%
EURO (EMR$)

� 2,2338 2,2366 tO,09%

DIVULGAÇÃO

George Soros
1\os 81 anos de idade e 40 de carreira,
o megainvestidor e bilionário George
Soros se "aposentou", fechou o seu

fundo e anunciou a devolução dos
recursos dos investidores. Soros, que
enfrentou dificuldades para encontrar
um sucessor, decidiu gerir a partir de
agora apenas 'Os recursos da família.

Desta forma, começa a sair de cena
uma das figuras mais marcantes do
cenário econômicomundial.

Marmorarici Zeus
Os proprietários - Rose e Jean (foto) e Beno � desta

empresa que atende a toda a região, comemoram
o certificado Destaque Empresarial de Qualidade e

Atendimento que acabam,de receber e que mostra que
o seu trabalho está sendo reconhecido pelos clientes.

Turismo
- Segundo os-dados do Banco Central, o gasto dos brasileiros com viagens
internacionais somou US$10,2 bilhões no primeiro semestre do ano. O

crescimento foi de 44% em relação à igual período do ano anterior. Considerando
que nem todo o gasto passa pelas contas oficiais, vemos que os brasileiros estão
"fazendo a festa" é'om o dólat baixo. E�muitos casos, é mais'barato ir'aoexterior
do que fazer turismo dentro do país. Claro que o cartão de crédito já foi trocado
por outras formas de pagamento.

SemeaRH na Praça
Este é o evento promovido pelo CMTE/ABRH marcado para outubro

.

que visa oferecer gratuitamente à população geral conhecimentos ,

e informações sobre o mercado de trabalho. Será realizado na Praça
Ângelo Piazera aproveitando um sábado legal e busca divulgar as
oportunidades de carreira para todos. Serão disponibilizadas tendas
para que empresas e instituições possam conversar com o seu

público alvo. Ainda existe a oportunidade de conseguir uma tenda
! par� empresas interessadas em se comunicar.

Família acolhedora
Está em andamento uma intensa campanha da Secretaria de
Desenvolvimento Social do município no sentido de conseguir
mais famílias interessadas em acolher por um período de três
meses uma criança vítima de violação de seus direitos e por
isto afastada judicialmente de sua família natural. Trata-se de

. crianças que sofreram alguma forma de abuso por parte de quem
deveria cuidar delas. Além das crianças abrigadas junto a famílias

acolhedoras, existem atualmente 20 crianças no abrigo mantido pela
municipalidade enquanto aguardam adoção. Outras informações
familiasacolhedoras.social@jaraguadosul.com.br .

·Etanol
Não existem dúvidas em relação ;

ao sucesso do etanol como
. combustível,mas se até apouco
tempo buscávamosmercado no
exteriorpara a exportação do
excedente deprodução, agoraé
oBrasil que busca oproduto em
outrospaíses, alémdegasolina,
para abastecer a crescente frota
nacional.Evidentemente, exístem
muitas coisasma] encaminhadas.

Empreendedor
.

A decisão do governo federal de
criar a figura do empreendedor
individual limitado é uma
nova forma de empresa. Esta

empresa que terá capital de até
R$ 54.500,00 será individual,
mas o proprietário responderá
apenas até o limite do capital
registrado. Portanto, terá
diversos benefícios e riscos
limitados para o empreendedor.
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Muitas direções de escolas ainda
,

agrava1!l a situação deixando profes
soras ao desamparo quando das lutas
com alunos, ficam sem graça e sem voz,

isso é crime. Crime contra quem entra

todos os dias em sala de aula ao desam-
, '

Tenho andado por muitas escolas
fazendo palestras. E pelas histórias

que ouço, e que são reais, é preciso ser

pessoa muito forte, determinada, para, ,

entrar em sala de aula e cumprir bem a

, missão de lecionar.
, Está insuportável a falta de educa

ção das "crianças" e dos adolescentes.

"
Na verdade, faltou-lhes pulso em casa,
rédeas curtas de parte dos pais, quando
não lhes faltou uma boa cinta...

Descarados, abusados, topetudos
alícerçados pela impunidade paterna

,

e protegidos por "leis" q�e abrigam e

dão força a pequenos delinquentes,
os jovens estão fazendo o que querem
dentro e fora da sala de aula.

Até quando? Digo às professoras
que se unam, que não o façam apenas
na hora das lutas salariais, que lutem
também por outras causas e conquistas
duradouras, lutas que lhes vão assegu
rar paz e respeito para cumprir plena
mente com a missão. De outro modo,
vão continuar sofrendo.

paro, sofrendo ainda o risco de serem

contestadas desaforadamente por va

gabundos que se dizem pais de alunos.
Eu gostaria que esses safados ten

tassem fazer isso numa escola militar, '

eu queria ver o machismo desses im

potentes. Bobões que pensam que são

alguma coisa em razão do nome, do
sobrenome ou do saldo bancário. Não

souberam fazer filhos e se escoram nos

desamparos em que se encontram as

professoras.
É hora de um basta. É hora de dis

ciplina severa e incondicional em sala
de aula. É hora de - rua! - para os desa

forados. É hora de uma revolução cul
tural na educação brasileira, coisa que
os plantonistas das fraudes em Brasília
nem cogitam. Reajam, professoras.

DO LEITOR

IS

/\ história da humanidade carac

rlte_riza-se, entre outros aspectos,
pela busca contínua por um dos
maiores anseios do homem: a liber
dade. Gorrzalez Pecotche, criador da
Logosofia, assim se refere a este fato
em seu livro Coleção daRevista Lôgo
sofia 2: " ... a liberdade chegou a cons

tituir todoum símbolo para a huma
nidade. Lutou-se por ela como se luta
em defesa da própria vida; é que esta,
sem aquela, perde todo o seu conte

údo moral e espiritual."
,

Liberdade, segundo' a con

cepção logosófica, não se .refere à
liberdade no aspecto político ou

social, e sim. à possibilidade de
refletir e atuar a todo o momento

com independência.
Correntemente a liberdade é

vista como a possibilidade de cada
,

um decidir ou agir segundo a pró
pria vontade. Dentro desta forma
de pensar, me questiono: sou livre?
De fato, dentro dessa concepção
simples, sou livre. No entanto, per-

, cebo que a todo o momento sou

influenciado por pensamentos,
notícias de jornais, fatos relatados

por colegas de trabalho, ideologias
r

do momento e modismos. Observo

também,que a timidez já impediu
de me relacionar com as pessoas e

realizar certas tarefas simples, como
atender a um telefonema. Sofrendo
essa influência, sou livrei.

Os pensamentos são entidades

psicológicas autônomas que tenho
, em'minha mente e que podem ser

úteis ou inúteis. Desta forma, apren
der a identificar meus próprios pen
samentos, debilitando os inúteis e

fortalecendo os úteis; cuidar para
que pensamentos demodismo e pes
simismo não penetrem em minha
mente, intluenciando-me; encarar os
desafios de expormeu pensamento e

minhas ideias frente aos outros, são
aspectos extremamente necessários

para conservar a liberdade de pensar,
de sentir e de agir.

Para mim, liberdade é ser capaz
de ser dono da própria vida e para
isso é necessário ser dono da própria
mente, sabendo pensar, conhecen
do-memelhor, entendendo a razão e

o porquê de tudo..

ErminioMoretti. Santandrea,
estudante de Lõgosofia

redacao@ocorreiodopovo.com.br,

. /

ELA I'

Que horror mulheres "berrando':
sim, berram ao celular, que horror. Dos
bermudões nem falo, esperar o que de
les? Mas mulheres ficam uns diabos

quando falam alto no celular. E essa é
,

a regra. O que digo?Pala, se queres que
te conheça!

'
'

com osanimais: '

PO'Pmaisque este$ejaum
caso extremq, a violência e

. o abandono sãoproblemàs
infelizmente comuns, e contra
osquais os avanços tê'!l sido

, lentos e insuficientes.A ação
ai!entidadescomo aAjapra,
e�Jaraguá,·temfeitomuito
para reduza;o problema,mas'
apesarde todaudedicação,
milhares de cães são

-

abando1iai1osàprállria sorte
todos os anos.
Removeranimais
abandonadosdas 11UlS e

MENINOS?
Notaste que os lacaios da "grande"

teüê do Rio deJaneiro não falam mais do

futebol arte dos "meninos" doBrasil?Bn
fiaram a viola no saco com as babaqui
ces do futebol alegria que eles pregavam.
Deram-se conta só agora de que a culpa
não era do Dunga? Os "meninos" não jo
gam nada - como eu sempre disse - mas

os lacaios não viam isso.

CABELO
, As baixinhas não devem usar ca

belos compridos. Ficam mais baixi
nhas, ficam achatadas.

CHARGE

,
'

, Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelsonêocorreiodopovo.combr Chefe de redação: Patrícia Moraes· redacacêocorreiodopovo.combr- Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
.', ". ,'o , .

.e.

-

Ftn�e,= (47) 2106-19,19. Fax: 2.106,.1945 • A,�J'i�n8/luras= 2106-1936 • fj�a®lttio Rf�da�tão: 9221-1268' �:�).nerC��1�� 9107-6932' �)�anl.io �:��b:,g�®��: 2106-1919' 9132-5491/8446-6817
Horário dç atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. ,Prefeito Waldemar :Grubba, 1400'_ Baependi - CEP 89256-500 • CP 19 - Jaraguá do Sul • se

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CONSTRUÇÃO HISTÓRICA

As divisões.dentro de um partido
i,

PT tem duas alas
oficiais em Jaraquá
do Sul, mas se

divide em três
diferentes correntes

já assumidas'

JARAGUÁ DO SUL

DAlANA CONSTANTINO

OhistóriCO das tendências ou

alas ideológicas do Partido
dos Trabalhadores iniciou junto
com a fundação da legenda em

1980. As correntes partidárias
representam a diversidade de
ideias agrupadas por políticos
internamente na sigla. De lá para
cá, novas alas de pensamentos
foram formadas, assim como

ainda existe a Democracia Socia
lista - que ajudou a criar o PT. A

posição Majoritária do partido,
que em' 1993 foi a Articulação,
hoje é a Construindo um Novo

Brasil (CNB), da qual participam,
por exemplo, o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e a mi-

-

nistra de Relações Institucionais,
Ideli Salvatti.

No PT de Jaraguá do Sul, há
duas correntes políticas oficia

lizadas, porém, com três grupos

DESENTENDIMENTO

Vereadores
saíram do PT
o presidente da Câmara
deVereadores, Jaime
Negherbon (PMDB), já
foi filiado ao PT, e eleito
vereador pelo partido no

mandato passado. Porém,
em 2006, ele decidiu sair da

legenda.
IINa época, eu saí porque
tinhamuita divergência no
PT, ali sempre foi assim. Saí

porque não haviamais clima,
dentro do partido temmuitos

. pensamentos diferentes e eles

queriam influenciar Q meu
voto na Câmara".

,

, Segundo Negherbon, o
colega JurandirMichels
(Lika), também vereador
na época, saiu do PT pelo
mesmo motivo. Já o vereador
Justino da Luz (PT) mantém
bom relacionamento com

o partido e minimiza as

divergências. 110 PT não está

rachado, mas com ideologias
,

diferentes", defende.

FOTOS ARQUIVO ocr

Petry defende a candidatura de Justino daL-.,masDionei também tem planos

de pensamentos diferentes. De

um lado da ala do CNB está o

presidente do partido Riolando

Petry, e na outra ponta fica Dio
neiWalter da Silva, ex-deputado
estadual. A segunda tendência

ideológica é a chamada Esquer- .

da Marxista, liderada por Airton

Sudbrack, considerado um dos

radicais da sigla. Na eleição da
executiva do PT no ano passado,
esses três agrupamentos políti
cos foram declarados, o que dei
xou a divisão interna do PT mais
clara aos olhos dos petistas e da

.

comunidade. Ao todo, hoje são

cerca de 700 filiados.
A executiva do PT, presidida

)

Negherbon diz que foi difícilmanter
relação com oPr nomandato paSsado

por Riolando Petry (assessor do
vereador Justino da' Luz), tem'
dez integrantes. Sete deles fa
zem parte da chapa Resgatando
Ideais, eleita para comandar a

sigla e que tem como braço o

grupo ligado ao vereador Jus
tino da Luz. Duas cadeiras são

ocupadas por apoiadores da

Fortalecendo os Movimentos
Sociais (da ala de Dionei da Sil
va) e um integrante é da chapa
da Esquerda Marxista. No en-

'tanto, nem todos os integrantes
dos grupos reconhecem as ten

dências diferentes no partido.
Para Dionei, não existe cor

rente política organizada inter
namente no PT, apenas diver

gências. Já Petry afirma que os

posicionamentos diferentes es

tão bem definidos. liA tendência
mais ativa é da Esquerda Mar

xista. Os demais filiados parti
cipam de correntes nacionais e

estaduais", afirma o presidente
da executiva do PT. "Mas mes

mo dentro do campo Majoritário
- Construindo um Novo Brasil
- existem interesses individuais

que divergem", enfatiza.
Segundo Dionei, o partido

deve trabalhar para construir

políticas públicas para toda a

sociedade, e não pensar somen
te no futuro da sigla. "Há grupos
que querem destruir as lideran

ças antigas do PT", diz. "Não sei
o que o Dionei pensa, ele quase'
não tem participado do parti
do, e eu não posso concordar
com isso. Pois ele precisa estar

presente para fortalecer a sigla",
rebate Riolando. Sudbrack afir
mou que não poderia atender a

reportagem ontem..

Disputamira eleições de 2012
As lideranças do PT articulam

de forma diferente a indicação
de candidatos para as eleições de
2012. Namedida em que se apro
xima o pleito eleitoral, os ânimos
esquentam mais entre as corren

tes partidárias internas do parti
do. Enquanto o presidente do PT,
Riolando Petry, descarta de ime
diato a possibilidade de coliga
ção como DEM e o PSDB, Dionei
afirma que já conversou com as

lideranças do governo municipal,
etambém com o PMDB do depu
tado Mauro Mariani.

"Estamos buscando lideran

ças para formar uma coligação
para as eleições de 2012. A atual

administração fica fora, porque
defendemos o fortalecimento
da oposição no Legislativo. In
ternamente, o Dionei não deu
nenhum encaminhamento. Já o

Justino colocou seu nome à dis

posição, mas a ideia precisa ser

amadurecida", diz Riolando, 110
Dioneí vem desde 2006 desgasta
do nos processos eleitorais, mas
o partido não tem culpa disso.

Acredito que o trabalho individu
al prejudica o partido. Enquanto
presidente do PT, preciso dar su

porte para quem já está se orga-
. nizando", continua.

Enquanto isso, o ex-deputado
Dionei, que está trabalhando em

Brasília, onde abriu uma empre
sa de assessoria, programa para
semana que vem uma visita por
Jaraguá do Sul, onde ele planeja
fazer novas filiações, pensando
nas próximas eleições. "Deixei
meu nome à disposição do par
tido para concorrer à Prefeitu

ra, mas por enquanto não está
nada definido", afirma. Até o dia
5 de outubro, a executiva do PT
deve filiar os candidatos interes
sados em disputar as eleições no
próximo ano.

Até'o diaS
'de outubro,

interessados em
concorrer em 2012

,precisam estar'

filiados.
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

União e logo mais sucessão
Completando seis anos e sete meses rio
poder, o prefeito de Schroeder, Felipe
Voigt (PP), se prepara para mostrar
um balanço à sociedade do período
em que comandou a administração.
Capaz de aglutinar em torno de si e de
um projeto para o município, como ele

gosta de frisar, partidos que dificilmente
estariam do mesmo lado em qualquer
outro lugar, Felipe tem conseguido
importantes avanços para Schroeder. A

aliança consagrada tem Pl;DEM, PT,
PSDB, PMDB e PVde mãos dadas e sem

o velho ranço da política tradicional.
O sucesso como homem capaz de

promover a união é, porém, somente
um dos ingredientes que explicam a

alta popularidade dele, mas sua visão

para gerir a coisa pública não pode ser
esquecida. Preparando-se para deixar
o poder no fim do próximo ano, Felipe
não pensa duas vezes antes de citar suas

principais realizações. A formalização
da escola técnica, criada em 2007, é
uma delas. Hoje, o projeto atende cerca

de mil jovens do município. Também
em 2007, a Prefeitura municipalizou o

serviço de água, que arrecada por mês
cerca deR$120 mil, sendo a maior parte
do valor investido em melhorias para o

sistema. A anexação do bairro Itoupaua
Sul, além de garantir um aumento de

.

20 km2 de área, também proporcionou
uma capacidademaior de captação de

água. Este mês entra em vigor o piso
do magistério e o plano de carreira
da categoria. E ainda a valorização
do patrimônio público são bandeiras
consideradas essenciais pelo pepista.
Antes de deixar a Prefeitura, entretanto,
Felipe vai precisar participar do debate
sobre sua sucessão. Hoje, todos os

partidos da aliança dizem ter candidatos
à cabeça de chapa, mas o atual vice, Luís
Aparício Ribas (PMDB), sai na briga com
van.tagem. Sendo fiel à postura mostrada
até agora, Felipejá avisa que vai participar
das conversas, mas não tem intenção
nenhuma de impor nada a ninguém.
Afinal, a boa política sefaz com dois
ouvidos e cautela na hora de falar.

EDUARDO MONTECINO
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OBSERVANDO O CENÁRIO
ir Moser, que assumiu a presidência

do Samae no início deste ano, levando
o PR oficiahnente a fazer parte da a.d

.
'

istraçãomunicipal, diZ qu� não está
preocupado com a pn;JVável filiação de Moa,

drBertoldi à sigla. Entende queMoacir é um
nome importante para o partido e que pode
comporumaaliançacom aprefeitaCecíliaKb
nelV'OPRestácom aadministração, oMoacir '

sabe disso.Acho que :podemos,conversar".
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Confissão
omínístro da Defesa,Nelson Jobim (PMDB),
confessou, em entrevista ao jornal Folha de .

São Paulo, tervotado em José Serra (PSDB) na
eleição de 2010. Segundo ele, a então candidata
Dilma Rousseff (PT) sabia de suapreferência
pelo tucano e mesmo assim o convidou para
fazer parte do governo.Depois de se eleger e de
convidá-lo para oministério, apetistanão teria
mais tocado no assunto.

Bicicletas
o vereador Pier Gustavo
Berri faz um apelo ao prefeito
Mário Fernando Reinke

para que sejam instalados
bicicletários em toda área
central do município.
"Acredito que serve de
incentivo para os munícipes
andarem de bicicleta. O meio
ambiente agradece", justifica.

Candidatura
O ex-prefeito de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer, o popular
Dego, já está com bloco na

rua. Ele deve participar
da disputa à majoritária,
provavelmente pelo DEM,
já que vê o projeto do PSD
como arriscado.

Escola
O secretário de
Desenvolvimento Regional,
Lio Tironi, assinou ontem
a abertura do edital de

licitação para reforma e

ampliação da escola João
Romário Moreira, no Rio
Cerro. Serão construídas
três novas salas de aula,
que somam 247 m-, a um
custo estimado em R$ 284
mil. A previsão é que a obra

seja entregue em seis meses

depois de iniciada ê que
aumente em 20% o número
de vagas para estudantes,
que hoje são 470 na unidade .

o presidente' da Câmara de Iaragua,
Iaíme Negherbon, acredita que
o acordo entre a Prefeitura e os

vereadores para que R$ 137 mil das
, sobras do orçamento do Legislativo
sejam destinados paraconstrução
de uma fábrica de lajotas no Presídio
Regional abre precedente para novas
negociações. Em Ioínvílle, a Câmara
definiu onde seriam aplicados na
totalidade os R$l,7milhão que foram

devolvido? à Prefeitura no primeiro
semestre do ano. Foi a primeira vez
que a negociação saiu do campo
das intenções e é umamaneira

_

do Executivo mostrar respeito aos

vereadores que, afinal, foram eleitos

para ajudar a definir as prioridades do
município. Tanto lá como aqui.

Os créditos
Iurandyr Bertoldi lembra que o projeto
para construção da ETA Sul teve início
na gestão do ex-prefeito Moacir Bertoldi,
em 2007, quando foi comprado terreno
que abriga hoje a estrutura e que em
2008 as obras iniciaram. "Parabéns pela
inauguração, mas o reconhecimento
da verdade demonstra o caráter do
administrador"; finaliza. Serámesmo que
Moacir tem intenção de compor uma

chapa com a prefeita Cecília Konell? Há
quatro anos isso era impensável, mas
como lembra sempre Jaime Negherbon,
na política só não se viu boi voar.

Contru'o assédio
A vereadora NatáliaPetry (PSB)
deve apresentar'na volta do recesso
parlamentar uma sugestão deprojeto
que visa coibir commais rigoro
assédio contra funcionários públicos. '

Voz atuante da oposlção,Natália tem
recebido inúmeras denüneías,

Emprego
O secretário de Desenvolvimento Econômico
e Turismo, Célio Bayer, foi escolhido para
sucederAna Roeder na presidência do
Comitê Municipal de Trabalho e Emprego.
Errol Kretzer, coordenador do Sine, ocupa a

vice-presidência.
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"Nunca abandonei
meu filho';diz o pai
Jovem era usuário de droga. Polícia suspeita

\

que crime tenha ligação com o tráfico

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Sentado na varanda de casa

na tarde de ontem, o apo
sentado Afonso Eichinger,
70 anos, recebia parentes e

amigos que Ihe transmitiam

algumas palavras de confor
to. Mas nada parecia acalmar
o coração do pai que acabara
de perder o filho, Rosemiro

José Eíchinger, 27 anos, assas
sinado na madrugada de on

tem. "Ele me deu um beijo e

disse que não demorava. Não
sabia que não iria mais ver

meu filho", dizia Afonso.
Rosemiro morava com o

pai, no bairro Estrada. Nova.
Saiu de casa por volta das 2h da

madrugada de ontem. O apo
sentado ainda estava acorda
do e se despediu de Rosemiro.
O rapaz foi encontrado morto

na rua Expedicionário Erwi-

no Raasch, bairro Rau, cerca

de uma hora depois. Vizinhos
chegaram a escutar os gritos
de socorro da vítima que saía
de dentro de um carro preto.
Ele foi morto com facadas na

região do tórax e no pescoço.
Uma faca foi localizada ao lado
do corpo.

Afonso só soube da morte
do filho por volta das 8h da

manhã, quando ouvia uma

emissora de rádio. "0 locutor
disse três vezes que alguém ti
nha morrido assassinado. Só
na terceira que ouvi o nome

do meu filho, entrei em de

sespero", conta o aposentado
que perdeu a esposa e o ente

ado há apenas oito meses.

Apoio da família

Rosemiro passou a ter en

volvimento com drogas aos

16 anos. Desde então, Afonso
e a esposa Veronice, começa
ram uma verdadeira batalha

para salvar ? filho. "Cansa
mos de aconselhar, conver

sar, tentar internar, mas ele
era muito nervoso. Tudo que
podíamos fazer nós fizemos.
Nunca abandonei meu filho".

Atualmente, ele morava ape
nas com Ros.emiro que esta

va desempregado. "Ele dizia

'pai, se o senhor se for, eu vou
junto, só tenho' o senhor na

vida", lembra o aposentado,
sem esconder a emoção.

Rosemiro havia se separado
recentemente da esposa e tinha .

dois filhos, de 5 e 2 anos. Afon
so agora pretende alugar a casa
em que viveu durante 20 anos

e morar próximo da ex-nora e

dos dois netos, em Petrolândia

(SC) . O pai deixa um recado

para quem enfrenta problemas
semelhantes ao seu. "Nunca
bata no seu filho, tente ajudar
o máximo possível, observe

sempre e jamais desista dele,
como eu não nunca desisti".

FOTOS MARCELE GOUCHE

�entado Afonso Eichlnger chora amo� do &lhoRose�o (no detalhe)
'.' , .,'",

,II!'

Investigação: PolíciaCivil aguarda laudo pericial
o delegado Adriano Spolaor

investiga o caso e acredita que
o crime possa ser motivado por
acerto de contas ligado ao tráfi
co de drogas. "As investigações
estão avançadas. Logo chegare
mos ao suspeito", afirma Spo-

laor. Ele aguarda resultado do
laudo pericial e pretende ouvir
testemunhas até o fim da sema
na. O que intriga a Polícia é que,
segundo o pai da vítima, Rose
miro teria saído de casa com o

seu próprio carro. Até agora, o

veículo não apareceu.
O corpo do rapaz foi velado na

igreja Sagrado Coração de Jesus,
no bairro Estrada Nova. O enterro

será realizado hoje, às 9h, no cemi
tério daVila Lenzi. Rosemiro com

pletaria 28 anos amanhã.

Um acidente envolvendowRaDiz e 1UD CitrOen C3 deixou

duas pessoas feridas, na ruaRinaIcIo Bogo, próximo
. amna lombada eletl'ônica, na noite de terça·fQira.
Segundo infonnaçõe5 dos bombeiros de Jaraguá do Sul, o
condutor damotocicleta, Darlan KoneU, foi encaminbado

, ao hospital com fratura exposta na perna esquerda. A
caroneira da 8iz, Vanessa Silvert, teve ferimentos nas
mãos e nos joelhos. O condutol" do veículo nada sofreu.

Í;lita� de fiuaramiritll, através -de jnfonn�ções
.

fepaS " por JOfriviUê, laei�v{tna 'noite JB:a;tefça'!fe'ra; tinê
homens acusados de assalto a uma casa Iotérica em Ioinvílle.
O grupo teria fugido em um PalioWeekend pertencente a

. um di�ll,t(;(. O v�íG:LlloJoi localitado na Estr<;lpaSerenata, ".

em Guaramirim. Após investigação, policiais localizaram dois
.I

homens suspeitos que portavam revólver calibre 32, além de

R$ 552. Em continuidade à operação, mais três homens foram "

aborda!tle.s em um Fâlip com placas de Jaraguá do Sulsna Estrada
Serenata. Todos foram encaminhados à delegacia da cidade.

DE.,.J)R
Duas pessoas presas

•

I �rn qp�ra';,ão a P
,c' ,r' r � ,'.1,}/':' I.

"

"n, I r f
,

Operação daPolídaMilitar re zada na noite de terça-feira'
resultou.no "estouro" de dois pontos de tráfico, no Centro
de Jaragvá do Sul. No primeirolocal, foram apreendidos dois
pacOtêsGbutend0 &0 .�amas de'cocaínà e fl.iJn torr�o demaco�aj

.

droga que foi jogada pela janelapor um usuário. Em outro local,
policiais localizaram dentro de uma pensão, junto com dois

homens identificados como Paraná e Léo, R$ 660,00, 28 gramas
, "

I _,;, -", '

.

m'de crack, 11 gramas demaconha, umá cápsula'cbm rêstos de" .

cocaína e plásticos utilizados para embalar a droga. Os dois foram
encaminhados ao presídio, acusados de tráfico de drogas.

COMUNICADO

A ESTAMPARIA E GRAVAÇÃO DE QUADROS JARAGUÁ LTDA -

ME CNPJ: 08.002.573/0001-66, comunica que requereu à fundação
Jaraguaense do Meio Ambiente - FUJAMA Licenciamento-Ambiental

LAO, para a atividade de estamparia, com instalações à Rua Domin

gos Sanson, 150 - (Condomínio Alfa) - Bairro Vila Lalau - 89.256-
180 no município de Jaraguá do Sul - SC.
O prazo de impugnação junto a FATMA á de 20 (vinte) dias corridos
a partir da data desta publicação e o licenciamento será concedido

se estendida a legislação ambiental.
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Do que precisa amelhor idade?
Conferência

Regional Norte dos
Direitos da Pessoa
Idosa acontece

hoje no Sesc

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

DEBORAVOLPI

Representantes de ,órgãos de
assistência social dos 13 mu

nicípios que integram as Secre
tarias de Desenvolvimento Re

gional (SDRs) de Jaraguá do Sul
e Joinville estarão reunidos hoje,
a partir das 8h30, no Sesc com o

objetivo de debater políticas pú
blicas para o idoso. Trata-se da

primeira edição da Conferência

Regional Norte dos Direitos da
Pessoa Idosa que deve levantar
as prioridades com relação aos

direitos da melhor idade na re

gião. "É uma oportunidade de
ouvir os idosos. Por isso, eles
também são convidados deste
evento. Além dos conselheiros

((MAis assistênc.i� emenos
, f··· .

violência. O pC?vO deve
respeitar o idoso e os filhos
não podem abandonar seus

pais porque estão velhos ou
. doentes".

municipais, convidamos repre
sentantes dos clubes de idosos
da região para participar. Vamos
debater sobre como fortalecer os
conselhos municipais de assis
tência ao idoso e aefetivação dos
direitos previstos no Estatuto do

Idoso", destaca a gerente de As

sistência Social, Trabalho e Ha

bitação, Tânia Dantas, uma das

organizadoras do evento.
Segundo ela, a programação

contará com palestras, debates e

oficinas. As prioridades levanta
das durante a conferência regio
nal, serão levadas ao evento esta

dual, que acontece em agosto em
Florianópolis, e posteriormente,
a Brasília, durante a conferência
nacional. "Temos uma carên
cia em políticas nacionais para
o idoso. E a popularização do

próprio Estatuto também é uma

prioridade", acrescenta.
Cerca de 150 pessoas devem

prestigiar o evento. A estimativa
é de que as atividades sejam con

cluídas às 18h. O acesso é livre e

qualquer pessoa interessadapelo
tema pode participar.

ARQUIVOOCP

Evento cIeve traçar as prioridades em poIíticéIspúbUcas para os idosos

FOTOS EDUARDO MONTECINO

!PreCisamosde meâs médicos.
E casas populares para 'termos
uma vida mais digna.A
aposentadoria também tem que
melhorar, as coisas estão cada
vezmais cqras':

I

"Para mim está biJlJl. Tenho
uma vida tranquila, tenho
saúde e meusfilhos me
ajudam. Eu danço e trabalho

_ na roça. Acho que osfilhos
devem ajudar a cuidar dos
idosos':

"Idxl'sos precisam de atenção.
Alguém que converse e cuide.
Tem muita gente que passa

_
na rua e nem olha para a

gente.A própria sociedade
precisa ver o idoso com

lhos':

ALGUNS CONCEITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DOS IDOSOS:
• A família, a sociedade e o Estado têm o dever de

amparar o idoso garantindo-lhe o direito à vida;
integração na comunidade; • Todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de

serviço deverão dar preferência ao atendimento ao idoso;

• Os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar
os pais na velhice, carência ou enfermidade;

• Idoso tem direito de viver preferencialmente
junto à família; • Idoso tem direito ao atendimento preferencial nos

postos de saúde e hospitais, juntamente
com as gestantes e deficientes;• .Idoso deve ter liberdade e autonomia.

• O poder público deve garantir ao idoso
condições de vida apropriada e acesso amplo
aos programas de saúde;

• Os idosos devem ser respeitados pelos
motoristas de ônibus, que devem atender suas

solicitações de embarque e desembarque,
aguardando sua entrada e saída com
o ônibus parado;

• A família, a sociedade e o poder público devem garantir
ao idoso acesso aos bens culturais, participação e

• Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos
públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços
seletivos e especiais, quando prestados
paralelamente aos serviços regulares.

:) I {\ .', '"
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



••
I
I

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo.

d-
Lunender30anos

FOTOS DIVULGAÇÃO
Time de basquete
tunna do treinador João
Farinuck • 1960 • Em pé
da esq./direita: Dieter
Marquardt, norisval
Enke, Douglas Stenage,
Elói Emmendoerfer
e Dineu Radünz. •

Agachados: Gê Neves,
Olavo Marquardt,
EuCtidesEmmendoerfer

e Zinho Barg

.. ,

José Augusto
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

DOUGLAS
CONRADO STANGE

Instante lIIágico
II) 1!1,I'IiJA,d,1I) d"81 'e:s,p01r'te's

, Douglas iniciou as atividades esportivas no Colégio l\1adsta São Lufs, com o profes.'Sor
AdolfHennallll Schuhze; gínãsdca, futebol, voleibol, basquete, handebol e atletísmn,
No futebol, Douglas jogava de goleiro.No basquete", era HIll garoto prodígio,
dominava todos os fundamentes COIU habilidade e técnica refinada: deslocava-se
com velocidade e elegãncís, recebia e passava a bola (:Oln desenvoltura, aplícava
dribles t� fintas deSe(Hu.::t�dantt�s e nrre:Ulessava (�OlJ] gt'alld(� p:n�c:i,são",

Ligue a tela virtual de sua

imaginação e viajemos no túnel
do tempo: - "São 21h53 do dia 9 de
outubro de 1967. Em Joaçaba rola os

VIIIJogosAbertos de Santa Catarina,
o Ginásio de Esportes do Colégio Prei
Rogério está completamente lotado,
o time da casa enfrenta Iaraguá
do Sul no basquete masculino.
Paltam 10 segundos para o final
do jogo, Ioaçaba 59 x 58 Iaraguá.
Os torcedores jogam junto com o

time da casa e em coro começam
a contagem regressiva: dez, nove, ...
Zeca Klitzke ganhou o rebate e passa
a bola para Gê Neves. Este entrega de

primeira para Udo Wagner. Ilineu faz

o corta-luz eDouglas recebe a bola
no círculo central. Cruza a quadra
com a leveza de um felino, conduz
a bola como quem brinca de ioiô.
Pinta um aqui, dribla outro ali, mais
um acolá, simula que vai passar,
mas salta girando o corpo para a

direita, em 180°, e dali, no alto e da

f'
zona morta, arremessa. A bola cai.
sem tocar no aro. A torcida atônita
emudece. Depois rompe o silêncio
e aplaude de pé. O placar com o

tempo zerado aponta:Joaçaba 59 x
60 Iaraguâ do Sul': Está por nascer
no basquete jaraguaense alguém tão

capaz de decifrar, em um relance, os
enigmas do espaço e tempo.

Vitorioso no esporte e na vida
Em 1966 ingressou naWeg exercendo a função de auxiliar de escritório. Pela competência e

dedicação, foi galgando postos na empresa: chefe do setor de custos; chefe do departamento de

orçamento e planejamento; gerência de custos e finanças; gerente de departamentos; de 1979 a

1984, diretor de controladoria; diretor de vendas daWegMotores; de 1985 a 1994, superintendente
daWegMotores; de 1994 a 2006, superintendente daWeg Exportação; de 2006 a dezembro de 2008,
superintendente daWegMotores. Hoje é membro do ConselhoAdministrativo daWeg. Paralelo ao

trabalho, foi um dos fundadores daArweg, e presidente no período de 1972 a 1976. Na qualidade
de atleta, defendendo aArweg nos Jogos do Sesi, conquistou o Tricampeonato de Futebol, quinze
vezes Campeão do Handebol e quinze vezes Campeão do Basquete.

Família e escola
Douglas nasceu no dia 23 de
novembro de 1945 em Rio Negro
(PR). É filho deWerner Emílio Stange '

e Herna Gassner Stange. Tem um

irmão: Milton Adolar. A família
mudou-se para Jaraguá do Sul em

1947, o pai veio montar a primeira
rádio da região, aZYP9-Rádio Jaraguá.
Douglas é casado com IvoneWolf

Stange e o casal tem três filhos: Ana

Paula, Danilo Otávio e Douglas Ricardo;
três netos: Rodrigo, Bruno (falecido) e
Matheus. Iniciou os estudos (primário
e ensino médio) no Colégio Marista
São Luís, lembra-se dos professores:
Ananias Martins eIrmão João; dos
coleguinhas:WanderWeege, Humberto
Pradi, HenryGrandberg, Edson Schulz,
WlademirMazurechen, Afonso
Marangoni, Álvaro Pereira e Ademar
Wolf. É formado emAdministração de

Empresa pela Faculdade de Ciências
Administrativas de Joinville.

Time da Arweg
1969· Em pé:
Polenta, Ademir
BértoW, Leonardo
Ferraz, Vicente
Donini, Vino�a,
Douglas e Dalbérgio.
Agachados: Zé, Osmar

'

Nagel, João, Ewaldo,
Tião Avroso, Adilson
e Piccoli

oão Fé,lrinuck ex-jogador de basque
te,'iagqréi. técnico, enfparc�ria com 0

Colégi'ó Marista S'ão tuís, reinventou .:

o basquete jaraguaense. Os pioneiros
te novo time foram: Dieter Marquar-

dt, Florisval Enke, Douglas Stange, Elói

Emmendoerfer, llineu Radünz, Gê Neves,
Olavo Marquardt, Euclides Emmendoer
fer e Z�pho, Barg, Algum tempo depois se

juntaram ao grupo: Zéca Klítzke,'Euchen
Radünz, Udo Wagner, Clécio Bastos, Hen
ry Grandberg, Reonélsio Müller, Ernaldo
Bartel e Lauro Braga. Disputaram os Jogos
Abertos nos anos de 65, 66 e 67; campeo
natos e torneios organizados pela Lanc

,

(LígaAtíétíca Norte Catarínense), Jogos Re-
gionais e Campeonatos Regionais; Sempre
com ótimo desempenho.

o senhor do tempo
Douglas foi um pivô genial, regia as leis do jogo
com sabedoria, determinação e onipresença.
Movimentava-se na quadra com a leveza de
um bailarino. Jogava com astúcia, ousadia e a

coragem de um guerreiro espartano. É o maior

jogador do basquete jaraguaense de sempre ..

Iniciou cedo
no trabalho
Aos 12 anos, no período
vespertino auxiliava nas
atividades da Rádio Jaraguá
que era de propriedade da
família. Exerceu a função
de discotecário, sonoplasta
e vez por outra locutor.
Trabalhou também dois anos
na pequena indústria do pai,
BobinasWersta.

Fica aqui a homenagem
Dos jaraguaenses, do tempo em que quando
você Douglas subia para fazer uma cesta,

Jaraguá inteira subia junto para comemorar.
, "
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ESTREIA

Eis
o ello,

o íns etor
eral ...

•

I

Peça é inspirada em reportagem publicada
no OCP há quase 80 anos e também uma

adaptação do texto deNicolai Gogól

Em julho:
Psiquiatra Maurício

Bogo responde
indagações sobre

felicidade.A revista da mulher inteligente!

JARAGuA DO SUL uma mistura divertida. É ela que nagens, há imagens previamente profissionalização, porque fazer SERViÇO............... , ....... " ......... ...............................................

KELLY ERDMANN sobe ao palco do Grande Teatro captadas sendo exibidas. Ambos teatro não é só subir no palco, "

/ da Scar nesta.próxima sexta-feira, interagem e transformam as ce- envolve dedicação", ensina. O QUE:
estreia da peçaoi folheando as pági- a partir das 20h. Humanizada por nas em uma mistura entre o real O resultado de uma década de

nas do O Correio do sete atores, a comédia 'Rigobello, o e o imaginário digna de prender a estudo, de um ano de preparação e 'Rigobello. o
Povo, há dez anos, que inspetor geral' trata, em suma, da atenção da plateia. cinco meses de ensaios será apre- inspetor gerar
o diretor Gilmar Mo- corrupção, ou seja, uma temática Por trás disso tudo, ainda está sentado duas vezes neste fim de QUANDO:
retti teve uma grande diariamente discutidapor todos os um trabalho que deve render pro- semana. Após a estreia de sexta- sexta-feira. 29 de julho
ideia. A inspiração veio tipos de público. Além disso, tam - , jetos futuros. De acordo com Mo- feira, a trupe retorna ao Grande

QUE HORAS: às 20hde uma reportagem sobre Rígo-' bém dá continuidade à pesquisa retti, os atores são todos da região Teatro da Scar no sábado e tam-

bello, um homem procurado pela realizado desde 2002 pelo GpoEx e foram escolhidos por meio de bem nos dias 9, lO, 16, 17 e 29 de ONDE:
comunidade da ainda pequena (Grupo de Experimentação Cênica audição aberta.' Depois de sele- agosto e em 1 e 2 de setembro. Grande Teatro do
Jaraguá do Sul após aplicar pe- da Scar), grupo que já encenou es- ção, o grupo passou por um pro- as ingressos da temporada Centro Cultural Scar.
quenos golpes e calotes. A histó- petáculos como Tempo de Verão, cesso minucioso de preparação custam R$ 10. No entanto, estu- em Jaraguá do Sul
ria, contada pelo jornal em 1934, Valsa no6 e CavalinhoAzul. técnica. As oficinas ficaram por dantes e idosos desembolsam R$ INGRESSOS:levou a imaginação até o célebre Segundo Moretti, a peça tem conta de professores jaraguaen- 5. Grupos fechados pagam ape- R$ 10. R$ 5 e R$ 3
texto de Nicolai Gogól, intitulado como habitat uma cidade qual- ses e outros saídos de São Paulo e nas R$ 3. Os acessos podem ser
'Inspetor Geral'. quer do Sul do Brasil em plena Porto Alegre. "É um investimen- adquiridos na secretaria do Cen- INFORMAÇÕES:

Das duas narrativas, surgiu década de 1930. Junto dos perso- to, em parceria com a Scar, na tro Cultural. (47) 3275-2477
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HORIZONTAIS

t
1. Que está no princípio

!! 2. A parte substancial do ovo / Que se tornou conhe-
cido

2
3. Fruto liso do sertão, pequeno e avermelhado / Co-

missão julgadora a
4. Apoiar de um lado
5. Pôr a mão em / Estrela de pequeno volume e lumi- 4

npsidade relativamente fraca, cuja massa pode ser

grande ou pequena 5
6. Afastar da pátria por motivos políticos / (Quím.) O

cobalto 6

'7. O M dos algarismos romanos / Recrutamento for-

çado 7

8. (Psic.) Uma das divisões da personalidade humana

/ Cada fascículo de uma revista f3,

9. Que tem forma semelhante à do ovo

i 10. Na Amazônia, riacho navegável que entra pela tlo- o

I� resta
11. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automo-

iO

tores / Automóvel fabricado pela Renault do Brasil
11

12. Cidade italiana, berço do físico e matemático Tor-
ricelli / As iniciais do compositor e violonista ma- 12
ranhense Turíbio

13. A moeda dos países da União Europeia / Liturgia. 13

VERTICAIS
1. Cidade e rio de Mato Grosso / Fatia de carne frita ou

assada em grelha
2. Coordena duas proposições negativas / O nitroso é

também chamado de gás hilariante / (Gír.) Repro-
vação em exame

3. Cretino, estúpido / Levar determinado padrão de
vida

4. (Gram.) Que exprime a razão do que se disse / lm-
portante cidade japonesa, na ilha de Honshu, cen-
tro comercial e universitário

5. Individuo desonesto, canalha, patife
6. (Fig.) Criança quieta, tranquila / Fixar novo preço
7. A rival da morena / Os lugares populares, no es-

tádio
8. Prender / O ator norte-americano Brad, de "Seven"
9. (Mús,) Um tipo de desafio dos cantadores popula-

res / Graxo.

.,

.,

PALAVRAS CRUZADAS

Instabilidade

volta ao Estad
Hoje, todas as regiões de
Santa.Catarina terão tempo
instável commuitas nuvens
e chuva a qualquer hora do
dia. As temperaturas entram
em elevação e os ventos

sopram nas direções
nordeste e noroeste.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
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HOJE SEXTA SÁBADO DOMINGO

MíN: 15°C MíN: 16°C ." MíN: 16°C � MíN: 12°C �.),
MÁX: 26°C MÁX: 26°C MÁX: 21°C ...... j; MÁX: 16°C ., ... "

Mais uma frente fria avança pelo
Sul do Brasil e chega ao Estado
nesta próxima sexta-feira. Ela
provoca pancadas de chuva com
trovoadas ao longo do dia. Segundo
osmeteorologistas do Ciram, os
temporais não estão descartados. Os
termômetros continuam registrando
temperaturas e:rn elevação. '

Tempo coin�a
am orar
No sábado, o céu volta a indicar
aberturas de sol, inicialmente,
nas cidades do Oeste de Santa
Catarina. Mas, o fim de semana
ainda será de tempo instável nas
demais regiões do Estado. Os
ventos são fracos, com rajadas,
e seguem de sul a sudeste. A

amplitude térmica é pequena.

se
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Ensolarado Instável

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

<�
J .. � S f4

Parcialmente Chuvoso
Nublado

'o ônibus certo
Um turista pergunta para um senhor que passa n� rua:

orfavor, em'q��,â�iMuS,devo embatçar'f,>��� cheg��p�aj�.�e
Ipanema? '," ','

'

,

- Émuito fácil, tome o de número 111.
Horas depois, o mesmo senhor passa por ali e encontra o mesmo turista
no mesmo lugar.
- Ainda está esperando o ônibus?
- Sim, o senhor não disse para eu tomar o 111. Pois então, até agora, eu
conteí B", faltam ainda 24.

Nublado

Casal
Um casal assistiaTV no sofá quando amulher comentou:
- Já que não tem nada de bom passando na televisão, que tal se a gente
saísse e fosse se divertir um pouco?
_ Ótima ideia - concorda o marido - O primeiro que voltar deixa a

chave embaixo do capacho!
I

SE VOCÊ VAI PARA.•.
GARUVA
Não há previsão

de chuva para esta

quinta-feira em

Garuva. Mas, o sol ,

dividirá espaço com

algumas nuvens. As
temperaturas ficam
entre 15·C e 27·C.

• NOVA 1/7

'. CRESCENTE 8/7

CHEIA 15/7

MINGUANTE 23/7
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.. beatriz.sasse@terra.eom.br I 4784330306

PAPO SÉRIO E HUMOR
Na sexta-feira às 20 horas, o GpoEx - Grupo de
Experimentação Cênica da Scar, apresenta o espetáculo
"Rigobello - O Inspetor Geral'; no Grande Teatro do Centro
Cultural. Baseado no texto "O Inspetor Geral" deNicolai
Gogól, escrita em 1836, conta a história de um jovem
aventureiro confundido pelo'prefeito corrupto de uma
cidade do interior como um inspetorgeral enviado pelo
governo federal para fiscalizar. Na peça são abordados
temas como corrupção,' suborno, impunidade, tudo de

forma cômica e divertida. A história foi adaptada para
a realidade brasileira nos anos de 1930, utilizando a

técnica de projeção de imagens contracenando com os

atores em palco, uma linha de pesquisa que o GpoEx da
SCAR utiliza em seus trabalhos. A direção é de Gilmar
Moretti. Ingressos a R$ 10 (inteira) e de R$ 5 (meia), preço
promocional deR$ 3 para grupos fechados de amigos,
escolas, empresas etc., podem ser adquiridos na Scar.

Informe-se também sobre outros horários: 3275-2477.

PROGRAME-SE!

DIA28
RIBEIRÃO GRANDE
ECO RESORT & SPA

Jantar Italiano com muitas opções de pratos
(entradas, principais e sobremesas) e variada
carta de vinhos. RS 35 por pessoa. Reservas:
3275-1995 ou reservas@ribeiraoresort.com.br.

LONDOHPUB
Quinta a noite é de pagode com o

grupo Apogeu. Ingressos na hora a

RS 5 feminino e RS 15 masculino.

DIA29
CIRCULO ITALIANO JARAGl1Á
Noite das sopas, no cadápio: cappelleti,
quatro queijos, minestrone e Vêneto.

Ingressos a RS 18 adulto e RS 10 infantil.
Reservas e vendas no 3370-8636 e

3275-1492 (Floriani Equipamentos).

ZUM SCHLAUCH
Fuel promove Arraial do Zum com sertanejo
de Elton & Fernando e mais DJ Igor Lima.
Ingressos na hora a RS 10 elas e RS 15 eles.

LOHDORPUB
Agência Megna apresenta Sexy Sound com
as DJs Lisa Flye Blue e mais Push Pull Live

DIVULGAÇÃO Project, DJs Dan Muller Diogo Ask e Phill.

Decoração exclusiva Meg·na. Bilheteria:
RS 10 elas e RS 20 eles. Ponto de venda:

Center Som (shopping) e Mime (Reinaldo).
• PANORAMA· Foi aberta ontem na Galeria de
•

• Artes do Sesc Jaraguá, a exposição individual
• "Recortes e Empilhamentos da Paisagem
•

• Urbana!', do artista plástico Márcio Paloschi.
• Inspirado pelo aglomero de construções visto
: em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo e

Porto Alegre, ele decidiu simplesmente captar, :
através da fotografia, as formas geradas. •

Amostra tem a curadoria de Josué Mattos e o •

•

acesso é gratuito até 30 de agosto, sempre de •

terça-feira a domingo, das 8h30 às 20h30. Os •

agendamentos devem ser feitos pelo 3275-7811. :

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

·
'

.

AFTER
HOUR

ELTON MELCHIORETTOIDIVULGAÇÃO

BIERHAUS
Som do duo Camaleão Robô.

SEVER CHOPERIA -

Guaramirim
Sertanejo universitário com

Nicolas & Matheus.

MOVIHG UP - Schroeder
Festa Elas Convocam onde 55 mulheres são

responsáveis por reunir a galera em uma

super balada. Ingressos antecipado a RS 15

e elas entram de graça até meia noite.

CONTATOS eOt,ITRAS OPÇOES ' .

.

LONDON· 3055..QQ65. BIERHÁUS • 32754866:
SACRAMENnJM PUB"3370-1727, ARRIBA :3371'·1160.

.
MADALENA CHOPE ECQZINHA. �055-3058. .

ESPAÇOOOOCA.3370-9160. ZUM SCHtAUCH·3376-4822_
UCOBAR. 3054-0855. KANTAN LOUNGE· 33711584.

ENOTECADECANTER· 3370-0220, MOVING UP· 8856-8389,
SevEN CHOPERIA· 9951-4497. MR. aEEF • 3275·2230.

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 337F8942.
- FUEL EVENTOS· 8433-0083, PATUÁMUSIC· 3054-0800.

Conhecimento
Estão abertas as inscrições para
os cursos de'Pós-Graduação da
Católica de Santa Catarina. Sã
eles: Direito Imobiliário, Direito
Econômico, Famílias e Políticas
Públicas, Gestão de Políticas e

Projetos e Programas Sociais. As
inscrições podem ser feitas até
dia 29 no site da instituição ou

nas sedes de Jaraguá e Ioinville,
Informações: 3275-8233.
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Vivas os amigos!
rl{eriadão de aniversário de Iaraguâ foi pleno, feliz. Feliz por
Vter a "manha" de que cada vez mais aprendo com meus gol
pes, esquivas, ganchos e diretos - como num ringue - e venço mui
tas lutas. Claro, muitas vezes também sou nocauteado!Me assus

to, mas, me levanto e vou ao revanche. Hoje estou aqui orgulhoso
com o minha "medalhinha de ouro", 'depois de brindar com os

amigos mais um sucesso da Stammtisch... São muitos encontros
ricos. Que delícia ser rico de amigos!Rico de percepções, de poder
fazer a alegria dos outros. Quero estar "ligado", vivo, muito vivo,
pois tenho que continuar a minha rotina e com o meu velho mo
tor em alta rotação, pois vem ai a Feijoada doMoa. Cheers!

BEM NA FOTO Os irmãos

Thiago e Diego com as

belas Fernanda MuDe e

Lais, na 5taJnntisch

Pizzas e

7
assas
- 32

..

Moa Gonçalves

Noite Italiana
Hoje à noite, o elegante Hotel
Ribeirão Grande Eco Resort
& Spa promove, em seu bem
decorado restaurante, uma
concorrida Noite Italiana. O

jantar contará com entradas,
pratos principais e uma

variada carta de vinhos. E o

que é melhor: quatro tipos de
sobremesas. O valor por pessoa
é de R$ 35. Mais informações
pelo (47) 3275-1995.

t7:-�Rtt....:f.ej'[('>, "", (j(!;

Troféus e Medalhas
3275-4044 '

Vai perder?
A temporada de descontos,
ofertas, sale, ou o nome que
se queira dar, anda fazendo
a festa das lojas nos quatro
cantos de Jaraguá do Sul.
Para quem gosta de levar
vantagem, taí a pedida!

Bell· Arte
A Bell' Arte, comandada pelo
industrial Renato Freiberger,
émais uma vez finalista do
famoso Prêmio Top Móbile.
Pelo quarto ano consecutivo
a empresa jaraguaense ficou,
entre as três marcasmais
lembradas pelos brasileiros.
O evento é promovido pela'
Alternativa Editorai Revista
Móbile. A entrega do prêmio
será dia IOde agosto, no
Teatro Elis Regina, Complexo
Anhembi, em São Paulo.

. "pl
H�ti

3 550024

Onde comer
bem em Jaraguá
No Restaurante do Posto Mime.
Barato e tem 60 variedades de
comida.

..
CASAL ObàncárioVmdU2mho
e,sua namorada Nair, na 5tammtisch

moagoncalves@netuno.com.br

Feijoada do Oca
Para comemorar o seu níver, ocorrido na quarta-feira, no sábado,
3D, a partir das 11 horas, o meu camaradaArnaldo Lernhertz,
o popular Oca, recebe todos os seus amigos para saborear em
grande estilo uma deliciosa feijoada, preparada pelo esmerado
Tato Branco. O encontro seráno Espaço do Oca.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Dica de

quinta-Ieira
Curtir o Restaurante
Madalena. Mas não esqueça
de pedir o delicioso Beiruth.

Li num jornal
liA nova classe média brasileira ainda não sabe o que é isso,
mas logo, logo, seus filhos estarão na idade de aproveitar
as férias viajando pelo mundo nas asas das companhias
aéreas low-cost (baixo custo): Tem mãe que vai sentir

saudades do tempo em que os meninos acampavam na

praia." Ai, que meda!

TE CONTEI
• A estação de sopas na
Confeitaria Bela Catarina
terminou ontem. Vem ai a

temporadado café colonial!

•Dia 20 de agosto, às
19h30, o Grupo de Idosos
Flor deMaio promove, no
salão de festas da Igreja
Aposto Paulo, na Vila Lenzi,

.

o tradicionalJantar Típico
,

'Itdliano.

• Para agendar!No dia
13 de agosto tem bailão
com DanúbioAzul, na
SociedadeAmizade.

•Hoje à noite, na London
Pub, tem o grupo depagode
Apogeu. Imperdivel!

III Casal nota 10 é Leonardo
eMortinha Roger. Sempre
carinhosos com este

colunista.

• Sempremuito elegante
nas rodas da moda, a
bonita estudanteManu

, Guesser.·
�

,

• Como diz o meu amigo
Tato Branco: "Quem nunca

"

faz nada, sobra-para '

criticar os outros".

• Viver é a coisa mais rara
dbmuntio.ll maioria dás

'

ii
. ,

pessoas apenas existe.
OscarWilde

5,capi ai

,.�,;;-,

�·:V
1aboraforiu
LenzÍ

RAMA Grupo de amigos na 5taJnmtisch

Quem tem

confiança
em si
conduz
os outros.

Convites antecipados
A camiseta-ingresso para a Feijoada do Moa, que será realizada dia 20 de
agosto, naAABB, em Iaraguá do Sul, já pode ser adquirida na lojaArezzo,
Shopping Breitahupt, Homem.com e na Capital Imóveis, naMarina
Frutuoso, 810. Mais informações (47) 3370-2900.

DEBUT Thayana IlruD
Moreira, filha de Ana IlruD e

GersonMoreira, festejou seus
quinze aninhos, com big festa,
para 150·convidados, sábado,
23, em Balneário Camboriu

MAURICIO HERMANN

5U5HI A personal trainerMárcia, esposa do advogado
RicardoMayer, e a filha RaquelMayer, terça-feira, no Kantan

Ent ada de $30 mi + parcelas
a partir de R$950,OO

Aceito seu imóvel ou carro (valor tabela Fipe)
como parte de pagamento .
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

SE VOCÊ GOSTA.
USE O FONE

Quando
você entra no ônibus e começa a escu

tar aquele som que geralmente não é do seu

gosto ecoando pelos quatro cantos, tenho certeza

que já imagina: alguém está ouvindo música sem

os fones de ouvido. Para piorar o que já está ruim,
é sempre num volume descomunal para seus ou

vidos que querem apenas sossego. Ainda mais trá
.

gico é o. gênero musical. Confesso que não sei o
.

que leva alguém a ouvir música alta no ônibus sem
usar fones de ouvido. Tá, pode ser porque não tem,

porque não gosta, porque tem alergia. São alguns
motivos que podem levar ao não uso do acessório
tão indispensável para a convivência humana.

Nessas horas, o que você faz? Bom, não há o

que fazer que não seja torcer para que a pessoa
desça no ponto mais próximo, que você esteja che
gando no destino ou mesmo que acabe a bateria
do aparelho que ela está utilizando para ouvirmú
sica. Não adianta argumentar, a pessoa não vai te
ouvir, ela não vai desligar, diminuir o volume ou,

em últimos casos, pelo menos trocar amúsica para
algo que agrade um número maior de pessoas.
Geralmente, o autor desse atentado contra a con

vivência entre a espécie humana finge não ouvir

ninguém ao seu lado.
Por incrível que pareça, o barulho de música

em alto volume dentro do ônibus consegue ser

mais irritante que o de um carro passando pela
rua 00m as caixas

de som gritando
algum sertane

jo, funk, pagode
ou música ele
trônica. Já digo o

motivo. Quando
esses carros pas
sam, o momento

de incomodação
dura apenas os

segundos que ele
leva para sair do
alcance dos seus

tímpanos. Já a

música no ônibus

Não adianta

argumentar, a
pessoa não .vai te
ouvir, ela não vai
desligar, diminuir
o volume ou, em

últimos casos, pelo
menos trocar a

música para algo
que agrade um
número maior de

pessoas.

vai durar a viagem
toda, sem você possa fazer nada. Melhor, faça,
se acostume, pois ainda vai ouvir muito. Se você
está decorando aquelas músicas das quais não

gosta, saiba que está num estágio em que elas es
tão impregnadas em sua cabeça. Portanto, curta,
igual no Facebook.

Outra opção maluca é levar fones de ouvido na

bolsa, mochila ou carteira e entregar ao cidadão ou
cidadã que insiste em nos fazer gostar daquilo que
evitamos ouvir nas rádios. Outra possibilidade é

pedir para algum desses deputados criarem mais

uma dessas leis inúteis que eles vivem fazendo e

proibir que pessoas escutem música dentro do
ônibus sem usar fone de ouvido.

Desculpe se você ouve música dentro do ôni
bus em alto e bom som sem se importar se está
incomodando alguém, mas eu precisava fazer esse
desabafo.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Guerreiro foi atropelado e, agora, luta para se recuperar de cinco fraturas

espalhadas pelo corpo. Como não tem força para se movimentar, precisa usar

fraldas descartáveis. Elas são trocadas três vezes ao dia. Quem quiser ajudar,
pode entrar em contato pelo e-mail mathusa1@hotmail.com ou levar as

doações diretamente na Drogaria Calçadão, em Jaraguá do Sul.

Rango é um camaleão com

crise de identidade que, ao se

ver em uma cidade do velho
oeste infestada de bandidos,
transforma-se sem querer em
herói e é forçado a protegê-
Ia. Naturalmente, acaba
enfrentando mais dificuldades
do que poderia imaginar. O ator

Johnny Depp é quem empresta
a voz ao personagem.

C\)mp.,�tênri$
Credibilidade
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NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Cortez é condenado. Cecília consola Rafa. Eunice

encontra Ismael. Sueli contrata Gilvan. Marina decide
falar com Norma. Sueli leva Gilvan para dormir em

casa e Eduardo a repreende. Xicão é agredido e Roni
-

o ajuda. Vinícius chega em casa com um machucado

na cabeça. Leila descobre que Paula roubou seus de
senhos. Norma deixa que Léo encontreWanda. Bibi se

surpreende ao ver a propaganda de Douglas na rua.

Cecília passa mal e Rafa a leva para o hospital. Marina
pergunta se Norma é apaixonada por Léo.

• CORDEL ENCANTADO

Açucena e Jesuíno se desentendem. Timóteo se

irrita ao saber que o cangaceiro que fugiu eraAçucena.
Miguézim aparece no acampamento dos cangaceiros
e Açucena decide ir embora com ele e Felipe. Zenóbio
não gosta dever a aflição de Florinda por causa de Pe

trus. Nidinho pede a Ternurinha que o deixe procurar o

registro da mãe no gabinete do prefeito. Cecília pede
que Baldini volte a ser amigo do rei. Neusa concorda

com Antônia ao afirmar que Batoré deve ficar contra
Timóteo. Jesuíno, Herculano e Dora convocam o povo
de Vila da Cruz a lutar contra o novo rei.

O livro começa a traçar a
história de AmyWinehouse a

partir da família, dos tios que
tinham banda de jazz e do pai
que adorava Frank Sinatra,

. I Thelonious Monk e Elia Fitzgerald.
Na publicação, lançada como
forma de comemorar os 25 anos

da cantora, morta no último fim
de semana, ela explica como
aprendeu a cantar. Com 14

anos, a inglesinha ganhou sua

primeira guitarra - uma Fender
Stratocaster. Na época, começou
a tocar, compor e cantar e
ganhou uma bolsa de estudos
na Sylvia Young Theatre School,
mas foi convidada a sair por
mau comportamento. O livro,
com muitas outras histórias
relacionadas a Amy, é assinado
por Chas Newkey-burden.

• MORDE & ASSOPRA
ícaro desliga Naomi robô e se emociona. Gui

lherme volta para casa com Amadeu. Rafael chama
Amanda de mãe e ícaro não entende. A mercearia
fica semáqua e.Alice tem que tomar banho de ca

neca. Alice visita Minerva e discute com ela. Virgí
nia aparece na prefeitura e chantageia Isaías para
que ele se case com ela. Marcos vai falar com Natá
lia e os dois acabam discutindo. Palmira conta para
Leandro que ícaro desligou Naomi robô e a colocou
no laboratório. Akira tira a bateria de Naomi robô e

leva para Hoshi guardar.

• VIDAS EM �OGO
Patrícia presta queixa e o delegado avisa que Rita

ficará detida. Welligton pergunta para Carlos por que
Napa o respeitou. Carlos desconversa. Carlos dá conse
lhos para Zizi e tenta fazê-Ia desistir de voltar a morar

com Adalberto. Marizete presta depoimento. Divina liga
para Ernesto tentando marcar um encontro. O carroceiro

conta que está em Belém. Ivan não acredita no que está
escrito no bilhete deixado por Ernesto. Adalberto sobe até
o apartamento de Augusta para ver a esposa e o funcio
nário do condomínio liga para a polícia.

ANIVERSARIANTES
28/7 Daniele Travassos Lúcia Steinmacher
Ademar M. Souza Daniely Travasso Maria Zehnder

Alice Gessner Denise M. Manske Odinéia I. coelho

Allan A. Ruysam Edemar de O. Souza Osni de Andrade

Amarildo Lourenzetti Eduardo A. Saldanha Priscila S. Naumann

Andrei M. Ruysam Elnilda M. da Silva Raquel Schuster
Ariana M. Andrade Eugênio Mafezzolli Rose M. Reichert

Arinor Drews Ivonete L. Hinteregger Savio Vieira

Bianca Tomio Jair A. Eger Silmara Balsanelli

Charles M. Kath Juraci K. Alves Valéria Germann
Cirlei Taborda Laci P. Schroeder Wandelej Glatz,
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TIRINHAS

A S6LVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ
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CILADA.COM
Bruno (Bruno Mazzeo) foi flagrado traindo a namorada

(Fernanda Paes leme) durante uma festa de casamento e

levou um pé na bunda. Por vingança, ela publicou na internet

um vídeo seu transando com ele, que pagou o maior mico
por causa de uma ejaculação precoce. As imagens viram um

sucesso e Bruno uma celebridade, só que da pior forma pos
sível. Agora, a única saída é tentar provar para todo mundo

que ele é bom de cama. Ele passa a recorrer a antigas na
moradas, no intuito de registrar declarações delas em vídeo,
ao mesmo tempo em que tenta encontrar novas parceiras.
Paralelamente, Bruno tenta conseguir o perdão de Fernanda.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (14h,
16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Breithaupt 2
• Cilada.com - Nac (17h15, 19h15 e 21h15)
• Carros 2 - Dub (14hl0)

• Cine Breithaupt 3
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(13h30, 16h, 18h30 e 21 h)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2

- Leg (18h50 e 21 h40)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2
- Dub (13hl0 e 16h)
• Cine Neumarkt 2
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2

- Leg (13h30, 16h20, 19h10 e 21h50)
• Cine Neumarkt 3
• Assalto ao banco central- Nac (14h30, 16h40, 19h e 21hl0)
• Cine Neumarkt 4
• Carros 2 - Dub (13h40 e 15h40) .

• Cilada.com - Nac (17h40, 19h40 e 21 h30)

• Cine Neumarkt 5 .

• Os Pinguins do Papai - Dub (13h50, 15h50, 17h50 e 19h50)
• Se beber, não case! Parte 2 - Leg (22hl0)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Assalto ao banco central- Nac (14hl0, 17h, 19h30 e 22h)
• Cine Norte Shopping 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(12h30, 15h20, 18hl0 e 21h)
• Cine Norte Shopping 2
• Assalto ao banco central- Nac Q2h, 14h15, 16h30, 18h45
e 21hl0)
• Cine Norte Shopping 3
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (14h,
16h50, 19h35 e 22h20)
• Cine Norte Shopping 4
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(11 h55, 14h45, 17h35 e 20h25)
• Cine Norte Shopping 5
• Os Pinguins do Papai:::, Dub (13h25, 15h35 e 17h45)
• Cilada.com - Nac (19h50 e 22h)
• Cine Norte Shopping 6
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h15,
16h05, 18h55 e 21 h45)

• Kung Fu Panda 2 - Dub (11 h05)
• Cine Norte Shopping 7
• Carros 2 - Dub (13h35 e 15h50)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (18h20)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (21 h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h30,
16h20, 19h10 e 21h50)
• Cine Garten 2

.

• Assalto ao banco central- Nac (14h20, 16h50, 19h e 21 h15)
• Cine Garten 3
• Carros 2 - Dub (14h30 e 16h40)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (18h40 e 21 h30)
• Winnie The Pooh - Dub (13h)
• Cine Garten 4
• Cilada.com - Nac (14h40, 17h, 19h30 e 22h)

• Cine Garten 5
• Meia Noite em Paris - Leg (22hl0)
• Os Pinguins do Papai - Dub (13h40, 15h40, 17h40 e 19h40)

• Cine Garten 6
• Harry Potter e as relíquias da morte -

Parte 2 - Leg (18h50 e 21h40)
• Harry Potter e as relíquias da morte -

Parte 2 - Dub (13hl0 e 16h)
• Cine Mueller 1
• Assalto ao banco central- Nac (14h, 17h, 19h30 e 22h)
• Cine Mueller 2
• Cilada.com - Nac (16h40 e 21 h30)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub

(13h45 e 18h40)

• Cine Mueller 3
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(13h30, 16hl0, 19h e 21h50)

Jesses James dá
fim a noivado
O ex-marido da atriz SandraBullock, Jesse
James, está solteiro novamente. Depois de
ficar noivo de KateVonD, o casal resolveu
colocarum ponto final no relacionamento.

Segundo ele, a culpa foi da distância.
"Estoumuito triste. Eu realmente a amava",
completou. James, de 42 anos, vive emAustin,
no Texas, e a tatuadora, 29, está emLos

Angeles enquanto gravaum reality show

s our
-

cao

ec

eR$2
mpra
mil

A excêntrica família Osbourne temmais

um integrante. Ozzy e amulher, Sharon,
decidiram comprar um cachorro por
equivalentes R$ 20mil. O cão é da raça
Yorkshire Terrier. O casal estava em um

evento quando ele viu a esposa admirando

o filhote de oito semanas de idade. O

roqueiro fez diversas propostas aos donos
do animal e conseguiu comprá-lo.

Sabrina Sato
• •

viaJa com par
Sabrina Sato pegou alguns dias de folga
e viajou para Londres com o namorado,
o deputado Fábio Faria. Os dois, que
chegaram a terminar o romance, reataram

e, agora, curtem duas semanas de férias na

Inglaterra. Ao contrário de outras situações,
quando ela evitava ser clicada ao lado dele,
a apresentadora passou o tempo todo de

mãos dadas com Fábio e até distribuiu
sorrisos aos fotógrafos.

Daniela gosta de

glamour e flashes
Primeira-dama daRedeTv, Daniela

Alburquerque não esconde o quanto se sente

à vontade em frente às câmeras fotográficas.
A esposa deAmilcareDallevo e apresentadora
do Dr. Hollywood e doManhãMaior admitiu:

"gosto de flashes, brilho e glamour". Por
enquanto, ela fez apenas uma cirurgia
plástica, na qual colocou silicone, para ficar
mais sensual e bela.

HORÓSCOPO

Jonatas Faro
curte solteirice
Pai do segundo filho de DanielleWinits,
chamado Guy, o ator Jonatas Faro
tem curtido a solteirice. Desde que
terminou o casamento de apenas três

meses de duração com amoça, em

março, já foi visto diversas vezes na
noite carioca. No último flagrante, ele
foi visto aos beijos com uma jovem na

Estudantina Mundial, no Rio.

,. .

USICO Vive como

mendigo em SP
Ex-integrante da banda Raça Negra, o
percussionista Edson Bernardo de Lima,
conhecido como Edson Café, atualmente,
vive nas ruas de São Paulo. Ele, que tocou

por 14 anos no grupo, sofreu umderrame,
teve problemas familiares e acabou se

envolvendo com drogas. Hoje, é um
dos tantosmendigos abrigados sob as

marquises dametrópole.

ÁRIES
Vênus em seu paraíso astral traz boa sorte nos negócios e aumenta
o poder de sedução. No campo afetivo, as relações desgastadas
podem acabar esfriando. É hora de romper com o passado.

TOURO
Tenha cuidado com pessoas traiçoeiras ou situações inesperadas.
Trabalho que envolva viagem, turismo e divulgação conta com o

apoio dos astros. Já a vida amorosa corre o risco de ser sacrtficada

GÊMEOS
Assunto relacionado a dinheiro pode gerar desentendimento

.

com um amigo. O ambiente doméstico está movimentado.
E o sentimento de perda pode marcar a vida a dois. Aja com
diplomacia.

CÃNCER
Este dia pode ser bastante lucrativo, podendo, inclusive, ter sorte
em jogo ou apostas. O sucesso vai estar vinculado às parcerias
que fizer. O astral deixa muito a desejar no amor.

LEÃO
Vênus ingressa em seu signo exaltando o charme, a beleza e o

encantamento. É um bom período para melhorar a renda. Já no

campo afetivo, o astral anda reprimido.

VIRGEM
Cuidado com discussões, conflitos e intromissões
desnecessários. Fuja de qualquer provocação vinda das pessoas
com as quais convive. Não espere muito da vida amorosa.

LIBRA
Tudo indica que saberá farejar boas oportunidádes de progresso.
No campo afetivo, poderá perceber a diferença entre os sonhos

e a realidade. Fique de olho na concorrência.

ESCORPIÃO
Tenha cuidado para não se sobrecarregar. Vênus favorece
o progresso material. No romance, pode ocorrer um maior

distanciamento �o par. É tempo de alargar os horizontes.

SAGITÁRIO
Os horizontes estão se abrindo; podendo ter sucesso nos

contatos com gente de fora. Novas oportunidades podem surgir.
Há indícios de uma crise na área amorosa.

CAPRICÓRNIO
Alguns setores da vida podem estar em conflito. Seu tino para os

negócios vai estar apurado. No amor, o clima é de grande paixão,
mas não faltarão obstáculos.

AQUÁRIO
Cuidado com a agressividade. Se você não controlar a

impulsividade, poderá reagir a tudo e a todos. A vida amorosa

deixa muito a desejar. Cuidado para não ferir pessoas
queridas.

PEIXES
Com viagem, deslocamentos e maior publicidade, você poderá
alargar os horizontes. Há possibilidade de uma frustração no

setor afetivo. Não corra riscos desnecessários.
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OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, .

ORTOPEDIA E CIRURGIA GERAL

DELÍCIA A
QUALQUER
HORA DO DIA

Pode sercomo sobremesa
ou aqueleassalto rápido à
geladeira nomeio da tarde.Não
importa quando, os pavês são
uma delíciaa qualquerhora do
dia. E também não costumam

darmuito trabalho e nem exigir
horas de trabalho na cozinha.
Por isso, são tão populares
Brasilafora.Apesar disso, a
origem do doce éfrancesa e o
nomederiva de uma palavra
quesignifica "pavimento de
pedra; Ou seja, lembra uma
montagem de pedras e concreto:
referência às camadas de creme
e biscoitosou pedaços debolo
que ojormam.

Pavê cremoso
Ingredientes:
• Meia xícara de chá de leite
• Meia xícara de chá de açúcar
• 1 embalagem de requeijão
cremoso light (200 g)

• 250 g de queijo minas frescal
ralado grosso

• 1 embalagem de biscoito tipo
champagne (180 g)

• meia xícara de chá de vinho
branco doce

• 1 xícara de chá de goiabada cremosa

Modo de preparo:
Em uma vasilha, misture o leite, o
açúcar e o requeijão cremoso light até
obter um creme homogêneo. Junte o

queijo minas frescal e misture bem.
Depois, inicie a montagem espalhando
uma camada fina de creme no fundo
de uma travessa rasa. Cubra com
uma camada de biscoitos molhados
no vinho e espalhe urna camada
de goiabada. Repita as camadas,
terminando com o creme de queijo. Por
fim, decore com a goiabada cremosa.
Conserve na geladeira até servir.

Pavê dos
frades
Ingredientes:
• 1 lata de leite condensando
• 1 lata de leite integral
• 2 ovos
• meia colher (sopa) de ornido de milho

• 5 colheres (sopa) de chocolate em pó
• 4 colheres (sopa) _de açúcar
• llata de creme de leite
.• 3 colheres (sopa) de licor de cacau
• 1 pacote de biscoito tipo champagne (200 g)
• meio tablete de chocolote meio amargo picado

Modo de preparo:
Em uma panela, misture o leite condensado com

metade do leite integral, as gemas peneiradas, o
amido de milho e três colheres (sopa) do chocolate
em pó. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre,
até adquirir consistência cremosa. Reserve. Em
uma batedeira, bata as claras em neve, junte o

açúcar, aos poucos, sem parar de bater. Misture
delicadamente o creme de leite e reserve. Umedeça
os biscoitos na mistura de licor de cacau com
o leite integral restante. Forre com parte dos
biscoitos umedecidos uma forma retangular (20 x
30 cm), despeje o creme de chocolate reservado,
o chocolate meio amargo picado, os biscoitos
restantes e, por último, a cobertura de claras
reservada. Leve à geladeira por cerca de quatro
horas. No momento de servir, peneire o restante do
chocolate em pó sobre a superfície.

Atenção você que está na espera por uma cirurgia de catarata,
adenoide, amídala, joelho, ombro, vesícula ou hérnia:

Santa Catarina está iniciando o Mutirão de Cirurgias em
todas as regiões do Estado. Se você está cadastrado,

procure a Secretaria de Saúde do seu município e informe-se.

Ao todo, serão mais de 20 mil cirurgias.
Saúde é prioridade em Santa Catarina.

Secretaria de
Estado da Saúde
www.saudUC.IIGV

Governo do Estado

, SANTACATARINA
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ESPECIAL 20ANOS LUNELLI

LUNELLI TÊXTIL - UNIDADE NO BAIRRO NEREU RAMOS

Fundada em julho de 1991 pelo empresário Antídio Aleixo Lunelli,
a Lunelli Têxtil está comemorando 20 anos de atuação no mercado
nacional. Especializada em beneficiamento de malhas (malharia, tinturaria
e acabamento), a empresa produz e comercializa tecidos de variadas

composições em fibras naturais e sintéticas. Com uma capacidade instalada
de mil toneladas/mês e com um quadro de aproximadamente mil

colaboradores, conta com unidades em Jaraguá do Sul e Corupá.

O nome Lunelli foi adotado da família fundadora da empresa. A família
Lunelli se estabeleceu na localidade de Itapocu, bairro de Corupá na divisa

som Jaraguá do Sul, em 1920. Naquela época dedicava-se à pecuária
e a agricultura, principalmente ao cultivo de arroz. Essa origem explica
a preocupação e o zelo desprendidos na questão ambiental presentes
na Lunelli Têxtil.

UMA HI TÓRIA DE RABALHO E EVOLUÇÃO
ANTíOIO LUNELLI·

FUNDADOR

"O sucesso da Lunelli é resultado de uma

comunhão de princípios e valores entre a empresa,
seus colaboradores e a comunidade."

A Lunelli Têxtil completa 20 anos como uma empresa que
evolui constantemente. Uma perfeita comunhão de princípios

entre a empresa e seus colaboradores cria uma filosofia de
trabalho em que cada parte dá o melhor de si. Por parte da

empresa, sempre procuramos oferecer o melhor ambiente aos

colaboradores. Os melhores equipamentos de trabalho,
oportunidades de crescimento profissional e benefícios

diversos em saúde e bem-estar. Uma harmonia de fatores que
explicam a longevidade do relacionamento entre a Lunelli
Têxtil e sua grande família que envolve os colaboradores,

os clientes, os fornecedores e as comunidades

próximas de nossas unidades industriais.
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PALAVRA DO COL BORADOR
Para mim trabalhar na Lunelli é motivo de muita satisfação, pois
encontrei aqui, nesses quase cinco anos de trabalho, um ambiente

muito familiar, com pessoas verdadeiramente comprometidas com

a qualidade e inovações e que em seus valores preza muito a fé em

Deus, o respeito e incentivo às pessoas.

Rogério Santana Trindade I Estrada Nova - Jaraguá do Sul

Gosto de trabalhar na Lunelli, pois nesses 20 anos que nela estou,

pude ver o meu crescimento pessoal e profissional. Com isso pude
desenvolver-me e aprender com ela. É uma empresa sólida, de confiança
e responsabilidade social. Oferece um ótimo ambiente de trabalho, com

segurança, disponibilizando vários benefícios que auxiliam no dia a dia.

Otoniel da Silva Rodrigues I Nereu Ramos - Jaraguá do Sul
.

É uma satisfação muito grande poder trabalhar na Lunelli.
Desde 2005 sou colaboradora da empresa e me sinto muito feliz
em poder fazer parte desse grupo.
Marlene Rosa Moreira Bolt I Ribeirão Grande - Jaraguá do Sul

Trabalho na Lunelli porque é uma empresa séria e que tem visão de

futuro, satisfazendo as minhas necessidades pessoais e profissionais.
Onde respeitam e incentivam as pessoas, baseando-se em valores éticos,
familiares e sustentáveis.
Gilson Roberto Muller I Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul

O mercado de malha em rolo caracteriza�se por um grande
número de concorrentes, mas pouco concentrado e que, em
sua maioria, oferta produtos e serviços básicos.

-A Lunelli encontra-se bem posicionada nesse mercado, sendo
reconhecida pelos seus clientes e concorrentes pela sua

qualidade, serviços diferenciados e postura íntegra e confiável

nas suas práticas comerciais e relacionamentos.

Desde 2006 vem implementando uma estratégia de
crescimento baseado na ampliação da carteira de clientes e no

desenvolvimento de novos produtos, adotando uma política de
vendas bastante arrojada, mas alinhando uma oferta de valor

diferenciada para cada um dos principais segmentos de clientes

com processos ágeis e eficiência operacional.

"

Evento 'O poder da mudança', realizado de'1tro da empresa, direcionado aos colaboradores.
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STENTA
Sustentabilidade é um conceito usado para definir ações que visam suprir
as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer e

assegurando o futuro das próximas gerações. A sustentabilidade

contempla 3 desempenhos: o econômico, o ambiental e o social.

Empresas, grupos sociais ou mesmo cada pessoa deve garantir a sua

existência da forma mais harmônica possível, atenta aos 3 desempenhos e

com ações que permitam o desenvolvimento da sociedade. Para
habitarmos esse planeta, devemos ter um comportamento coerente com

essa realidade, buscando recursos e práticas sustentáveis necessárias para
uma vida plena!

Desempenho econômico
Obter recursos financeiros para realizar o que for necessário.

Desempenho ambiental
Estar atento ao impacto de suas práticas e atitudes no meio ambiente.

Desempenho social
Contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade justa e feliz.

Mais de 3.000 mudas de árvores nativas plantadas
na área verde no entorno da empresa.

Programa de coleta seletiva do lixo.

Moderna Estação de Tratamento de Efluentes, com
tratamento Biológico e Físico Químico, que atende todos os

padrões legais.

Brigada de emergência formada por colaboradores da empresa,
para prevenção e situações de risco.

Programa de visita de familiares.

Visitas técnicas (universidades e escolas

técnicas).
SIPAT - Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho.

BENEFíc OS INCENTIVOS

O PCR tem como objetivo
principal incentivar todos os

colaboradores na busca

permanente da redução de
Programa de Conquista de Resultados J e/li custos, melhoria dos produtos e

urna fatia talnbérn ésua processos, do trabalho em equipe
e a consequente distribuição do

resultado conquistado. O programa foi implantado em 2006 e já
foram pagos 8,03 salários nominais. Em 2010 foi pago em média

1,77 salários nominais a cada colaborador. São definidas metas

globais e setoriais e os colaboradores podem acompanhar a
evolução nos murais específicos do PCR e nos murais setoriais.

BENEFíCIOSAOS
LA ORA F

Em 2010 foram investidos R$ 2.522.641,36 para sustentação
da qualidade de vida dos colaboradores. Alimentação
balanceada, com 4 opções de cardápios, transporte especial,
bolsas de estudos, plano de saúde, serviço médico e

ambulatorial são alguns dos beneficios oferecidos pela
empresa.

Cantinho do Sossego. Anexo ao restaurante,
temos um espaço equipado (tv, leitu�a e cyber).

Investimento em cursos de educação de jovens e

adultos e inclusão digital, em parceria com SESI.
Restaurante Industrial.
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PROJETO PRESERVAR ÉAMAR
Projeto de educação ambiental já desenvolvido
há 10 anos, o Preservar é Amar envolve alunos da

região em visita à empresa e no desenvolvimento de

ações que instigam a consciência ambiental e social.
Mais de 17.000 alunos já participaram do Projeto.
O Projeto integra a grade curricular dos alunos do 90
ano. Em 2010 as turmas fizeram viagens de estudos,
onde conheceram realidades muito diferentes do seu

dia a dia. O projeto foi reconhecido com o Prêmio

Expressão de Ecologia 2010. .

CAMPANHAS SOCIAl
e

"
Casa e Apoio

PC. Aloisio Boeing. Associação de Amigos do Autl t s

AMA

Projeto em parceria com a

Associação Amigos dos Autistas.
Com o fornecimento da malha, a
instituição confecciona os cartões
de aniversário dos colaboradores
e o fundo é utilizado para a

manutenção da instituição.

Lunelll
Campanha permanente
de apoio a casa Padre
Aloísio Boeing
Projeto de arrecadação de
recursos financeiros para
manutenção da casa de apoio
Padre Aloísio Boeing.

Campanha Natal Feliz
Projeto de voluntariado, onde
são arrecadados recursos para
ajudaras famflias carentes.

Apoio ao Projeto Dentro da Dança. Projeto desenvolvido pela produtora Lisa
Jaworski.

PRÊMIOS CONQUISTADO
UE TAO

�NTW�"V
F 'PR�' '. O

Prêmio CN I/Fiesc de

Educação Ambiental 2003
Prêmio CNI/Fiesc de

Desenvolvimento Sustentável 2008

Prêmio Expressão de Ecologia
2003,2004,2008 e 2009

Troféu Onda Verde

Menção Honrosa Fritz Müller
2003 Prêmio Fritz Müller

2006,2008 e 2009

Excelência em

Gestão 2008
Valores, Ética e

Governança 2007
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SONHO DE FÉRIAS

Aperitivo antes de
retornar às aulas

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

BRUNA BORGHETI

os alunos das' escolas Santo

Estevão, Loteamento Ami
zade e Max Schubert mais pa
reciam pequenos pedaços de
arco íris no meio do ginásio da
recreativa Duas Rodas na manhã
de ontem. Mesmo 'estando com

quatro cores diferentes de cami

setas, os 115 estudantes na faixa
de oito a dez anos não desgruda
ram dos amigos de escola até se

rem chamados para a fila de suas

respectivas cores - que.deu início
à integração, para nervosismo
dos mais tímidos, e também à 8a

r
.

edição do Sonho de Férias.
O programa, iniciativa da Aci

JS (Associação Comercial de Ia-

raguá do Sul) e parceiros como o

Corpo de Bombeiros Voluntários,
a Fundação Cultural e a Secreta

ria de Educação, já reuniu mais
de 700 crianças nos últimos oito
anos para promover férias de julho
mais divertidas e interessantes.
"São três escolas por vez, em três
dias de atividades. Escolhemos
os últimos dias de férias porque é

quando elas estão mais alvoroça
das, querendo voltar para a esco

la", explica o vice-presidente para
assuntos da comunidade da Acijs,
Alfredo Ângelo Moretti.

Alvoroço é algo que a coorde
nadora educacional Geane San

tos conhece muito bem. Além de

acompanhar os alunos do Lotea

mentoAmizade, ela levou os filhos

gêmeos, Amanda e Gustavo, de

dez anos, que cursam o 5° ano na

escola, para gastar toda a energia
recuperada durante as férias que
chegam ao fim no dia 1° de agosto,
próxima segunda-feira.

"Eles ficam muito tempo em

casa e já estão loucos para ir para
a escola. O melhor do Sonho de
Férias é a integração com alunos
de outras regiões, e o quanto eles

aprendem sobre preservação",
opina a mãe e orientadora. Já
Amanda e Gustavo confirmam
uma confidência da mãe: qua
se não conseguiram dormir de
tanta ansiedade para o' primeiro
dia do programa. IINão conhecí
amos ninguém que tinha vindo
e não sabíamos como seria, mas
estávàmos ansiosos", afirmam.
Os olhinhos, que já brilhavam, fi
caram aindamais alvoroçados ao
saber de uma das atividades que
aconteceriam no resto do dia:
um jogo de tabuleiro com um

dado gigante em que os próprios
alunos eram as peças.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

_ . .r;-""
�."'\'

,��,�'l,J:OOJ

A11U1OS aprenderam com jogos e competiçõeS a preservar omeio ambiente

Quem sabemais sobre preservação?
A expectativa, com os três

dias de brincadeiras que esta

vam apenas começando dei
xou a pequena Camila Fabian

Castagnoli, de 9 anos, tão em

polgada que, apesar de não ter

perdido o sono, ela pediu para
ser acordada pelo pai às 6h20
- mesmo que as atividades
estivessem marcadas apenas
para as 8h30. "Ouvimos so

bre as atividades que vamos

ter nesses dias, e estou muito

animada. Nunca participei de
algo assim e estou louca para ir
naArweg passear", conta a estu

dante do 4° ano.

O primeiro dia de atividades,
que só chegou' ao fim às 16h30
com os alunos voltando às res

pectivas escolas com ônibus
contratados pelaAcijs, foi focado
na programação da Polícia Mi

litar Ambiental de Joinville e da

Fujama, com as crianças dividi
das em três grupos. .

Além do jogo de tabuleiro
IIhumano" Rio Limpo, outros

grupos 'participaram de uma

competição de perguntas e res

postas com a coordenação da
Polícia Militar Ambiental. IITodo

ano, como são grupos diferentes,
fazemos uma pesquisa para ver

o que eles acharam. Resolvemos
os pontos fracos e focamos mais
nos pontos fortes", conta o poli
cial militar ambiental Tiago Cor
rente Medeiros.

decorar esses vasos com o mate

rial reciclável", explica o estagi
ário de Educação Ambiental da

Fujama, Gilberto Adernar Duwe.
Os gêmeos Amanda e Gusta

vo Araújo dosSantos, do 5° ano

do Loteamento Amizade, já têm
familiaridade com o assunto.

Eles contam que foi por inicia
tiva deles que o lixo começou
a ser reciclado em casa, depois
das aulas de educação ambiental
que receberam no colégio. IIEs_
tamos começando a separar o

lixo em casa, com o reciclável em
um lugar e o orgânico em outro.

Fazemos isso s�mpre que conse

guimos", confidencia Gustavo.

Alunos de três escolas se reúnem para

aprender a preservar, redescobrir a
música e conhecer novos amigos

Gêmeos levaram para casa o que aprenderam
sobre separação de lixo recicIáve1

,

Arvores conservadas e
hortas no quintal de casa

PROGRAMA
;. Encerramento' na· :Arweg
Hoje é o Instituto EducacionalJangada que coordena o Sonho de
Férias, comuma gincana de dez atividades.Amanhã, o último dia
de brincadeiras e encerramento acontece naArweg, com oficinas
realizadas pelaPolíciaMilitar e osBombeirosVoluntários de Jaraguá
do Sul. Além de primeiros socorros, os alunos ainda aprendemmais
sobremúsica e prevenção contra as drogaspormeio doProerd
(ProgramaEducac1onal de Resistência àsDtogas e àViolência).

Osmonitores da Fujama leva
ram os alunos por uma trilha da
recreativa Duas Rodas, com ex

plicações sobre a fauna e a flora,
conhecendo a mata da região e

também aprendendo o que fazer

para que ela seja preservada.
Outra atividade preparada foi

a ação educativa para explicar o
aproveitamento do lixo e como

as hortas familiares podem ser

feitas em casa.
IITrabalhamos

essa relação de aproveitamen
to do lixo e reciclagem, que as

crianças precisam saber desde

pequenas. Em relação às hortas,
elas vão poder plantar pequenas
mudas de temperos em vasos, e

AlfredoÂngeloMoretti,
responsável daAdjs
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CRISTIANO MAHFUD
WATZKO.ESTUDANTE

DE DIREITO

Caros leitores, vamos continu
ar hoje a nossa aventura pelo

mundo das virtudes, e nossa virtu
de do dia é: a disciplina. E a histó
ria que quero compartilhar com os

senhores (as) é a seguinte: Gengis
Khan e o Falcão.

Gengis Khan é considerado
historicamente como um dos co

mandantes militares mais bem su

cedidos dahistória dahumanidade.
Ainda muito jovem, foi rejeitado
pelo seu próprio clã,mas retomou e
conquistou a liderança, e é lembra
do por ter sido o homem que conse

guiu unificar os povosmongóis.
A nossa história talvez tenha até

sido inventada, mas para mim de

monstr:a o que é avirtude disciplina.
Em uma certamanhã, longe das

guerras diárias, o comandanteGen
gis Khan saiu de casa com o intuito
de caçar na floresta. Sempre que ia

PONTO DE VISTA

VI ES -II!
caçar, levava consigo seu falcão pre
dileto, pois naquela época esta ave

era treinada para a caça. Quando
o dono ordenava, o pássaro alçava
voo, e do alto vasculhava a floresta.

O dia todo, Gengis Khan e seus

caçadores procuraram animais

para caçar, mas não tiveram êxito.
Sendo que em um certo momento,
ele ficou sozinho. GengisKhan esta
va com sede, e como conhecia uma
fonte de águas límpidas próxima do
local, depois de procurar, encontrou
um pouco de água escorrendo pela
beira de uma pedra. Então, bus
cando matar sua sede, pegou seu

cálice de prata, e começou a deixar
as gotas de água caírem no seu cáli
ce. Assim que estava cheio,levou-o
aos lábios e quando estava prestes
a tomar o primeiro gole, um zuni
do cruzou os ares e o cálice caiu ao

chão. Quem tinha derramado toda

I $�:;:- Registro de Imóveis da ���t;:.�a de Jaraguá do Sul/SC
I (Lf6"l:>��>�;:/;/�J /F �/:".

'

, �'"'// ,"'" ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
F, ....."""
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/;;'1)\" da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente
JlToé,�\, í"Í" A edital, queALlNE BERTOLDI DACUNHA, CI nO 3.884.785-SES-
71 f\ PDC-SC, CPF nO 066.628.189-09, brasileira, solteira, maior, co-

__ /L_, �_._. merciante, domiciliada e residente na Rua Emilio Stein nO 190,
-,=J:j_!:�,,�J. 29 Apart. 701, centro, nesta cidade, requer com base no art. 18 da
Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 832-
Francisco Greter, Bairro Ribeirão Cavalo, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/
SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/

SC, conforme Certidão nO 62/2011, expedida em 05.04.2011, assinando como

responsável técnico, o engenheiro civil, Oswaldo Sanson Junior, CREA nO 42502-
1, ART nO 3976430-2. O desmembramento é de f�aráter residencial, possui a área
total de 402,50m2, sendo constituído de 2(duas) parcelas.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data
da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito

perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16 -

Barão do Rio Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaraguá do sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL, 19 DE JULHO DE 2011.
AOFICIALA

a água, fora seu falcão. A ave voou

algumas vezes de um lado para o

outro e acabou pousando nas pe
dras, próxima à fonte.

Novamente, ele pegou seu cá
lice e tomou a enchê-lo. Assim que
tinha água na metade do mesmo,
levou-o até os lábios, e para sua sur
presa o falcão deu outromergulho, e
derrubou o objeto.

Demonstrando irritação, disse

pata o falcão:
- Como te atreves a fazer isso?
E encheu o cálice com a água de

novo, mas antes de levá-lo a boca,
sacou a espada e falou para o falcão:

- Esta é aúltima vez.
Assim que terminou de falar as

palavras, o falcão em um voo rápi
do derrubou o cálice das mãos dele,
mas como já esperava isso, Gengis
Khan em um golpe acertou o pássa
ro, quemorreu aos seus pés.

Porém seu cálice acabou caindo
no meio de duas pedras. Então resol
veu subir a parede íngreme e tomar

a água da fonte mesmo. Assim que
chegou à fonte, viu dentro damesma
uma enorme serpentemorta, e o ve
nenohaviacontaminadoaágua

E Gengis Khan apenas pensou
no seu falcão que havia matado. E
disse para simesmo:

- O falcão salvouminha vida! E o

que fiz em troca? Eraum grande ami
go, e eu o matei. Aprendi hoje uma
lição, nunca fazer algo com raiva.

Esta pequena história nos mos
tra que devemos buscar exercer a

disciplina sempre, pois ela é virtude
nobre e essencial, não importa em

que situação estivermos. Disciplina
significa "aquele que segue", que tal
buscarmos seguir exemplos e regras
na nossa vida familiar, pessoal e

profissional?

"",'��:.�.><2I"i' Ed."tal-"'file' '," �?
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_, __fL_,_", ,,,-,-,,-,,_,-,-,JpDC-SC CPF nO 066 628 189-09 brasileira solteira maior co-jvlt: ():�>,1;;,4 I ' .., , , ,
I .', " ,

merciante, domiciliada e residente na Rua Emilio Stein nO 190,
Apart. 701, centro, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o
REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 832 - Francisco Greter,
Bairro Ribeirão Cavalo, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracter

izado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Cer
tidão nO 57/2011, expedida em 05.04.2011, assinando como responsável técnico,
o engenheiro civil, Oswaldo Sanson Junior, CREA nO 42502-1, ART nO 3976445-0.
O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 330,00m2,
sendo constituído de 2(duas) parcelas.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da
última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16 - Barão do Rio

.

Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaraguá do sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL, 19 DE JULHO DE 2011.
AOFICIALA

COMUNICADO
CHARTRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pes
soa jurídica de direito privado" cadastrada no CNPJ/MF: sob nO

11'.927.752/0001-19, com sede na rua Tenente Silveira nO 225,
sala 611, Florianópolis-SC, por seus sócios administrad-ores, CO

MUNICA que o imóvel situado no município de Jaraguá do Sul

SC,_matriculado sob nO 18.544, rio Cartório de Registro de Imóveis

Isa Marta Mohor Ziemann, da comarca de Jaraguá do .Sul-SC,
foi integralizado no capital social da empresa supracitada, no dia

14/04/2010, por HONÓRIO TOMELIN.

Nós, moradores de Jaraguá,
faz um bom tempo ouvi

mos histórias de que temos óti
ma qualidade de vida, somos o

terceiro parque industrial do
Estado, uma das maiores frotas
de veículos do país, etc.

Com isso, me pergunto:
onde a Prefeitura investe este

faturamento todo? O trânsito
da cidade está um caos, não
há viadutos em nenhum pon
to crítico (trevo do João Pes

soa, Ponte do Bradesco, entre
outros). O único investimento
está em colocar zona azul (pri
vado) e mudar o sentido de
ruas - o que não resolve o pro
blema.

Senhora prefeita, tente ir de
Guaramirim até a saída para
Corupá depois das 17h30 ou

sair de Jaraguá às 7h damanhã!
Duas horas preso no trânsito é
coisa de metrópole!

Temos indústrias que pa
gam seus impostos, porém não
se preocupam com a situação,
pois, seus presidentes andam
de helicóptero e descontam as

horas dos funcionários que fi
cam presos no trânsito caótico!

Cidades bem menores re

solveram estes problemas com
viadutos e com pessoas que es

tudam para organizar o trânsi
to - que não é coisa para ama

dores, pois crescemos e está
mais que na hora de levarmos
isto a sério!

Marcelo Luis Arenhart,
auditor ambiental

EXTRAVIO'DE
DOCUMENTO

Jorge Wischral Com. e

Representações Ltda.,
CNPJ 03.983.958/0001-
38, declara que as notas
fiscais de numeração 001
a 100 de sua empresa

foram extraviados em data
desconhecida. Jaraguá do
Sul, 27 de julho de 2011.
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Governo anuncia novasmedidas
A principal delas
é a cobrança de
1% de IOF sobre

-

operaçoes com
derivativos no
'mercado futuro

AGÊNCIA ESTADO

DA REDAÇÃO

Foram anunciadas ontem, pelo
ministro Guido Mantega, três

medidas para conter a valoriza

ção do real. A principal delas é a

cobrança de 1% de IOF (Imposto
sobre Operações Financeiras) so

bre operações com derivativos,
contratos feitos no mercado fu
turo. De acordo com a medida

provisória, o governo poderá au

mentar essa alíquota em até 25%.

Mantega explicou que empresas
exportadoras, por exemplo, que fi
zerem contratos derivativos apos
tando contra o dólar apenas para
cobrir o valor de suas exportações
não serão atingidas. A alíquota
incidirá sobre a diferença entre

EDITALDE INTIMAÇÃO

MinisIro dic;se que asmEdeIas diminuem as vantagens para os espec:;uIadores

a chamada "posição comprada"
em dólar e a "posição vendida"
na moeda norte-americana, ou

seja, sobre as apostas dos investi
dores na desvalorização do dólar.
"Estamos diminuindo a vanta

gem da especulação. Esperamos
com isso que haja uma desva

lorização ou não valorização.
Outra medida tomada foi a obri-

gatoriedade de registrar operações
de derivativos feita entre as empre
sas, o chamado mercado de bal
cão. Essas operações terão que ser

registradas na BMF&Bovespa ou

em outra instituição autorizada.
O governo poderá aumentar os

valores dos depósitos que os in
vestidores têm que fazer ao fir
mar contratos desse tipo. Hoje,

quando é assinado um contra

to de R$ 1 milhão, por exemplo,
o investidor tem que depositar
entre 5% e 6%. "Poderemos exi

gir margens maiores, limitar a

alavancagem. e outros requisitos
para dar maior segurança e soli
dez a essesmercados", completou.
Outra medida é relativa aos em

préstimos no exterior com menos

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo rela
cionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no trí
duo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita
no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A
presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliadats)
fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/ c 1023, todos do
CNCGJ.

REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

Tabelionato do Município e Comarca deGuararnirim - CHRISTA INGE HILLEWAGNER, Interventora Rua 28 deAgosto nO 1918,Telefone: (47) 3373-0404 Horário de Funcionamento: 08h30 às 12h e 13h30às 18h

Protocolo: 18707 Sacado: ADELCIO JOSE STEIN CPF: 003.350.979-44 Cedente: SECURITY TELECOM
COMEROO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS lIDA CNPJ: 07.478.234/0001-98 Número do Título:
00384/05 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
AGENCIA GUARAM1RIM DataVencimento: 11/07/2011 Valor: 207,00 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 19149 Sacado:ANTONIOPOTIRA1ZCPF: 027.699.179-60 Cedente: BANCO SAFRASA CNPJ:
58.160.789/0001-28 Número do Título: 350563471 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 20/07/2011 Valor: 3.390,00 liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 19061 Sacado: CEDINHO lIDA CNPJ: 09.626.781/0001-07 Cedente: iDCARE iDCAÇÃOVEN

DA EASSISTENCIATECNICADE EQUIPAMENTOS CNPJ: 09.581.2l3/0001-29 Número doTítulo: 8284/1

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAM1RIM DataVencimento: 15/07/2011 Valor: 750,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 19035 Sacado: ClAUDIOANTONIO SALUSTlANOSOUZACPF: 018.381.989-62 Cedente: CAI
XA ECONOMICA FEDERAL SA CNPl: 00.360.305/0001-04 Número do Título: 20.0417.160.1377-80 Espé
cie: Espécie de Contrato Apresentante: CAJXA ECONOMICA FEDERAL SA DataVencimento: 27/02/2011
Valor: 14.300,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$15,00

.

Protocolo: 19175 Sacado: DIMAS DOMINGOS RICARDO CPF: 017.457.239-51 Cedente: COMERCIO DE

CELUlARES BANDEIRA lIDA ME CNPl: 10.722.871/0001-72 Número do Título: 3951006 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Data Venci
mento! 20/06/2011 Valor: 63,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 18706 Sacado: DIONI LENa VARGAS CPF: 075.936.429-09 Cedente: MECANICA LERFEI lIDA

CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do Título: 0109/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indi

cação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/07/2011
Valor: 295,40 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$
15,00

Protocolo: 19045 Sacado: EUZANGElA DOS SANTOS CPF: 032.842.429-37 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPl: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 104/04 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
15/07/2011 Valor: 240,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$15,00

Protocolo: 19047 Sacado: ERALDOZ1PPERERCPF: 062.003.219-73 Cedente:ULEANDROMACHADOME

CNPJ: 05.338.614/0001-00Número doTítulo: 624/04Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOA GUARAMIRIM Data Vencimento: 16/07/2011 Valor:

505,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18972 Sacado: ESTRUTUACO ESTRUTURAS lIDA- ME CNPJ: 73.346.876/0001-68 Cedente:
TRANSPORfE E GUINDASTE NIEHUES LIDA EPP CNPJ: 80.116.312/0001-02 Número doTítulo: 002507
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indícação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOA
GUARAM1RIMDataVencimento: 18/07/2011 Valor: 600,00 Liquidação após a intimação: R$lO,85, Con
dução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
Protocolo: 19003 Cedente: RCM REPRESENTAÇOES E COMERCIO lIDA CNPJ: 09.052.570/0001-08
Número do Título: 117/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA Data Vencimento: 08/07/2011 Valor: 5.423,32 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 18701 Sacado: FINO KONEll CPF: 494.384.929-68 Cedente: SIIMAQ S/A CNP]:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 47911*001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAM1RIM DataVencimento: 10/07/2011 Valor:
295,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
Protocolo: 18815 Cedente: SIIMAQ S/ACNPJ: 79.922.639/0001-84 Número doTítulo: 46366*002 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIMDataVencimento: 12/07/2011 Valor: 230,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 18816 Cedente: SIIMAQ S/ACNPl: 79.922.639/0001-84Número doTítulo: 45173*002 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIMDataVencimento: 12/07/2011 Valor: 265,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 18966 Sacado: GILBERTO MARTINS DA SILVA CPF: 011.623.898-42 Cedente: wrs laIAS
INDUSTRlAE COMEROO ITDA CNPJ: 03.178.489/0001-84 Número do Título: 1251/002 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAJXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento:
10/07/2011 Valor: 517,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$15,00

Protocolo: 18695 Sacado: IRACI SASSE SCHUNKE CPF: 482.197.039-20 Cedente: ULEANDROMACHA
DO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 031 Espécie: Duplicata deVendaMercantil-por In

. dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOA GUARAM1RIMDataVencimento: 10/07/2011
Valor: 52,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,3D, Edital: R$
15,00

Protocolo: 18697 Sacado: IZAAC BERNARDO MOREIRA CPF: 382.104.609-00 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 003/01 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAM1RIM DataVencimento:
10/07/2011 Valor: 420,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19064 Sacado: JARILEI JAGIELSKl CPF: 867.435.209-00 Cedente: O.M COMERCIO DEMA

QUINAS DE COSTURA E ACESSaRIaS CNPJ: 06.116.650/0001-83 Número do Título: 1809/03 Espécie:
Duplicata de VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIMDataVencimento: 15/07/2011 Valor: 435,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19043 Sacado: JHONES DIAS CORA CPF: 087.848.519-88 Cedente: ULEANDRO MAGIADO
ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número doTítulo: 51/02 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODOBRASILSA - AGENOAGUARAMIRIM DataVencimento: 15/07/2011 Valor: 280,00
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24, 14, Diligência: R$ 33,30, Edital:R$ 15,00

Protocolo: 19046 Sacado: JOCIANE SADER CPF: 005.186.719-25 Cedente: ULEANDROMACHADOME
CNPJ: 05.338.614/0001-00Número doTítulo: 214/04 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAM1RIM DataVencimento: 15/07/2011 Valor:
301,87 liquidação após a intimação:R$lO,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 18738 Sacado: JONATHAN GUSTAVO PAHL CPF: 009.238.729-22 Cedente: BANCO BRA
DESCO FINANCIAMENTOS S.A CNPJ: 07.207.996/0001-50Número doTítulo: 4249662961 Espécie: Nota
Promissõría Apresentante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A Data Vencimento: 12/05/2010
Valor: 48.076,80 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 72,98, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$15,00

Protocolo: 19040 Sacado: JUSTILlNAALVES DA SILVA CPF: 421.815.779-00 Cedente: BANCO BRA
DESCO FINANCIAMENTOS S.A CNPJ: 07.207.996/0001-50 Número doTítulo: 4258216910 Espécie: Nota
Promissória Apresentante: BANCO BRADESCO F1NANOAMENTOS S.A Data Vencimento: 02/09/2010
Valor: 52.740,60 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$15,00

-

Protocolo: 19098 Sacado: UNERSULACABAMENTOS CERAMICOS CNPJ: 04.573.179/0001-27 Cedente:
MIXPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PAPElARIA lIDA CNPl: 11.061.761/0001-70 Número do
Título: PEDll638Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASIL

SA - AGENCIA GUARAM1RIM DataVencimento: 13/07/2011 Valor: 549,17 liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protqcplo; 1�91l?�<;ado:l�CIO SÇHUlZ CPF: 948.9l3.389-20 Cedente: ELEVAMAQ EQUIPAMEN-

DIVULGAÇÃO

de 720 dias, que hoje sofrem inci
dência de 6% de IOE Quem fizer
contratos acima desse prazo, mas

liquidar. o empréstimo antes, terá

que pagar o imposto.

Aumento
dos juros

Nas primeiras operações
registradas ontem, o dólar co

mercial foi negociado por R$
1,558, o que representa um for
te avanço de 1,36% sobre a co

tação do fechamento do dia
anterior. Até ontem, a taxa de
câmbio caiu sistematicamente

por seis dias úteis consecutivos.
O mercado antecipa que o go
verno terá de subir os juros ain
da mais para conter as pressões
inflacionárias. Como o país já
possui uma das maiores taxas

do mundo, torna-se ainda mais
atrativo para o capital externo,
principalmente num cenário em

que as maiores economias pra
ticamente juros historicamente
muito baixos.

TOS INDUSTRIAIS LIDA CNPJ: 04.360.553/0001-06 Número do Título: 0069300001 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlMData
Vencimento: 16/07/2011 Valor: 2.360,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 19115 Sacado: MARLI SCHALDACH PATSCH Cedente: VALCANAIA AUTO PEÇAS lIDA ME

CNPl: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 2099/02 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indica
ção Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOA GUARAMIRIM DataVencimento: 15/07/2011 Va
lor: 410,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 19048 Sacado: OSMARlNADO PRADO RIBEIRO CPF: 088.377.739-86 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 156/05 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOAGUARAM1RIM DataVencimento:
17/07/2011 Valor: 897,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14,Diligência: R$33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18896 Sacado: QJOI COMERCIO DE GENEROS ALlMENTlCIOS ITDA EPP CNPJ:
01.180.515/0001-83 Cedente: JD C COMERCIODE CALÇADOS LIDACNPJ: 08.626.138/0001-02Número
do Título: 16678/003 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRA
DESCO SA DataVencimento: 12/07/2011 Valor: 218,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 18702 Sacado: ROGERIO FISCHER CPF: 907.947.539-49 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 36939*005 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/07/2011 Valor:

250,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 19065 Sacado: ROSAANADE BORBA CPF: 861.592.169-53 Cedente: O.M COMERCIO DEMA

QUINAS DE COSTURA E ACESSaRIaS CNPJ: 06.116.650/0001-83 Número do Título: 6046/04 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indícação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOA GUARA

.' MIRIM DataVencimento: 15/07/2011 Valor: l35,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 19036 Sacado: ROSENILDA DE SOUZA CPF: 022.226.979-05 Cedente: CAJXA ECONOMICA
FEDERAL SA CNPJ: 00.360.305/0001-04Número doTítulo: 20.0417.160.1904-00Espécie: Espécie deCon
trato Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA Data Vencimento: 21/02/2011 Valor: 10.000,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 19067 Sacado: RUTEHULLERFAGUNDES CPF: 017.135.779-50 Cedente: O.MCOMEROODE'

'�QUlNASDE COSTURAEACESSamOS CNPl: 06.116.650/0001-83 Número doTítulo: 1608.011 Espé
cie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUA
RAMIRIM DataVencimento: 15/07/2011 Valor: 244,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 19148 Sacado: SIDNEYTHADEU STEIN CPF: 739.138.399-68 Cedente: BANCO SAFRA SA
CNPJ: 58.160.789/0001-28 Número do Título: 350540454 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indi
cação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 07/06/2011 Valor: 1.430,00 liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 19160 Sacado: SILVANADAlSOQillO CPF: 033.244.019-25 Cedente: BELIAPIZZA coMÉR
CIO DE ALIMENTOS lIDAME CNPJ: 05.918.217/0001-07 Número do Título: 013 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAUUNIBANCO S.ADataVencimento: 10/07/2011 Valor:

50,34 Liquidação após a íntímação.Rs Inês, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 19044 Sacado:WANDERLEI BLEICH CPF: 022.328.779-22 Cedente: ULEANDROMACHADO
ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 036/02 Espécie: Duplicata de yenda Mercantil por In
dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOAGUARAMIRlM DataVencimento: 15/07/2011
Valor: 250,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligêhcia: R$ 33,30, Edital: R$
15,00

Protocolo: 19088 Sacado:WARNER FERRARI CPF: 083.402.669-42 Cedente: ARNO FRANOSCODEREITI
ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número doTítulo: 000000180 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indí
caçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENOAGUARAMIRIMDataVencimento: 18/07/2011 Valor:
199,50 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:R$ 33,30, Edital: R$15,00
Guaramirim, 28 de julho de 2011.

CHRlSTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EXPERIÊNCIA IIYatil, empresa de origem japonesa, atua em Jaraguá desde 2003 PllRCERIll IIYatil é representada porYachiyo e Pc1bio Eduardo Nunes

,

Especialista em negociações imobiliárias
Desde sua lunclação. a yatillmóveis é wna empresa que busca constantemente o aperfeiçoamento e a excelência no

atendimento aos seus clientes. Por isso. vem alcançando cada vez mais destaque nomercado imobiliário de Santa Catarina.

JARAGUÁ DO SUL Responsabilidade
social e respeito ao
meio ambiente

Yatil Gerenciamento
de Terceiros

A empresa vem crescendo e conquistando
seu espaço com qualidade e segurança no mer
cado imobiliário, atuando também na interme

diação de compra, venda e permuta de imóveis
e opções de "grandes áreas". Com "o sonho de
investir e morar bem" a empresa se dispõe a

prestar um atendimento personalizado e que
tem como padrão a excelência, contribuindo
para tornar realidade os sonhos e projetos de
seus clientes. AYatil é uma grande família, onde
se unem dirigentes, funcionários e colaborado
res, todos com um objetivo comum: prestar aos
clientes um atendimento dedicado, respeitoso
e de alta qualidade. Afinal são eles, - os clientes
- o principal patrimônio daYatil Imóveis.

ELISÂNGELA PEZZUTTI

f'
Yatil Imóveis Construtora e Incorpora-
dora Ltda., . representada por Yachiyo
Ramos Uchikawa Nunes e Fabio Edu
ardo da Silva Nunes, é uma empresa
de origem japonesa que atua em Iara

guá do Sul desde 2003. Durante este tempo, aYatil
Construtora vem criando uma história de sucesso

no mercado imobiliário.
Com vários anos de experiência e excelência

em construção e incorporação, a Yatil Construto
ra pesquisa e utiliza as mais modernas técnicas
e os materiais mais avançados em seus projetos,
com uma equipe de profissionais experientes, que
acompanha cada etapa dos trabalhos.

A valorização de seus recursos humanos e as

constantes atividades de treinamento têm feito
com que os clientes identifiquem naYatil Constru
tora o compromisso com a segurança, credibilida
de e qualidade de seus empreendimentos.

A responsabilidade sócio-ambiental está incorpora
da às práticas da empresa, uma opção consciente que
avalia o impacto das atividades no meio ambiente, na
sociedade, na economia e sobre cada indivíduo.

A empresa notabiliza-se pela pontualidade, ca

pacidade financeira e criatividade na identificação
das necessidades do seu público consumidor, procu-

.

rando oferecer ao mercado produtos diferenciados,
orientados para um conceito focado no estilo e na

qualidade de vida. Cada projeto é detalhadamente
estudado e acompanhado para garantir a entrega de
um imóvel impecável.

A Yatil Imóveis (Creci 2528'-J, desde 2006) é uma

empresa que tem um grande compromisso com a

honestidade, segurança, transparência e empenho
na satisfação de seus clientes, compradores e vende
dores, durante todas as etapas da negociação.

FOTOS DIVULGAÇÃO
, NEGÓCIO:

Realizar sonhos imobiliários.
EQUIPE

Os pro6ssionais
daYatilsão

experientes,
qualificaclos e
estão sempre
prontos para
atender aos
clientes da

empresa com

segurança e

competência
VISÃO:

Ser relerência com relação a crescimento
e destaque nomundo imobiliário.

MISSÃO:
Realizar sonhos imobiliários. satislazendo

as expectativas de nossos clientes.
buscando a geração de bons negócios.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CATARINENSE JUVENIL

Juve goleia e garante vaga na final
Corri. vaga assegurada, os garotos apenas
aguardam a definição do adversário

JABAGuÁ DO SUL
.......... ····················n .. ·· .

ALEXANDRE PERGER

Sem deixar dúvidas. Foi assim

que o juvenil do Iuventus pas
sou para a final do Campeonato
Catarinense da Divisão Especial.
Com uma goleada por 4 a O, on
tem, no João Marcatto, os mole

quinhos despacharam o Atlético
de Ibirama e agora aguardam a

definição da outra semifinal, que
acontece amanhã entre Caxias e

Atlético de Tubarão. No primeiro
jogo, a equipe jaraguaense venceu
por 2 a O na casa do adversário.

Soberano em campo, o Iu
ventus matou o jogo ainda no

primeiro tempo, com dois gols
do baiano Michael, aos 13 e aos

25 minutos. Na segunda etapa,
Antônio ampliou aos 11. Aos 26;
Guilherme' cobrou falta e colo
cou a bola no canto da trave do

Atlético, fechando o placar em

4 a O. No final do jogo, o time
se reuniu no meio do gramado
e saiu aplaudido pela pequena

torcida que compareceu ao João
Marcatto.

O primeiro jogo da final es
tava marcado para sábado, mas
como a equipe do Caxias teria es

calado jogador irregular em uma

das partidas e o caso foi para o

tribunal, a partida deve ser adia

da, pois o adversário da final será
definido amanhã.

O treinador da equipe, Cé
lio Ferreira, destacou o trabalho
que vem sendo feito com o gru
po. "Estamos trabalhando com o

que dá, choveu bastante e tive
mos dificuldade de campo", disse
o técnico. Para ele, o mais impor
tante é que o trabalho está sendo
feito e a longo prazo isso poderá
render ainda muitos frutos para

.

o Iuventus e para Iaragua. "Isso
é importante e é preciso abraçar
essa equipe que está honrando
a cidade. Queremos que o clube
volte a ser grande no futuro", pe
diu Célio, que ainda enalteceu o

bom resultado em pouco tempo
f

de trabalho.
\
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Tricolor passou pelo Atlético de Ibirama e marcou seis gols em dois jogos

ARTILHEIRO GarotoMichael fez quatro gols em dois jogos e é artilheiro da competição

Categoria de base tricolor,continua rendendo
O trabalho nas categorias de

base do Juventus vem renden-
.

do bons frutos. Com quatro gols
nos dois jogos da semifinal do

Campeonato Estadual Juvenil,
o garoto Michael, de 15 anos, é
artilheiro da competição e um

dos futuros craques revelados no

João Marcatto. Natural da Bahia,
o atleta está há três meses trei-

.

.

nando no juvenil do Iuventus,

Antes de vir para Jaraguá do Sul,
Michael estava em uma esco

linha de futebol em Poções, na
Bahia, mantida pela AGS Espor
tes em parceria com o Moleque
Travesso. "Sinto falta da família,
mas estou aqui para mostrar tra
balho e construir uma carreira",
conta o jogador.

'Os novos molequinhos do

Juventus continuam atraindo a

atenção de clubes grandes, corno
o Internacional de Porto Alegre,
que vai levar o volante Bahia e

pretende ficar com mais cinco

jogadores. De acordo com a di

reteria, a intenção dos gaúchos
é fazer mais um amistoso no Rio
Grande do Sul para avaliar os jo
gadores e definir quais integra
rão o elenco da categoria de base
do time colorado.

A equipe de handebol
de Iaraguã do Sul se

prepara para mais um
desafio fora da cidade.
As meninas da categoria

.

,

infantil, sub-14, e
.

cadete, sub-16, vão
disputar o Campeonato
Interestadual, qu�
acontece no próximo fim
de semana, em Brusque.
Participarão equipes de

.

São Paulo, Rio Grande
do Sul e Santa Catarina.
A competição encerra a

maratona do handebol
feminino no mês de .

julho. A sede seria
Balneário Camboriú,
mas por problemas nos

, alojamentos, o local foi
transferido. As atletas
da categoria cadete
conquistaram o vice

campeonato da I Copa
Revelação, em São Paulo,
e do I Campeonato Sul

Brasileiro, em Brusque.

Churrasco
-

do Jaraguá
Com o objetivo de

conseguir mais sócios
torcedores, o Sport Club
Jaraguá vai realizar um
churrasco no próximo
sábado,àsllh30,no
salão do Botafogo. A
intenção da diretoria é

alcançar o número de 1

. mil sócios até a estreia
do time no Campeonato
Catarinense da Divisão.
de Acesso, no dia 18 de

setembro, contra o Maga,
no campo do Botafogo. O
torcedor interessado em
se tornar sócio do Leão

do Vale deve procurar a
secretaria do clube ou

ligar no número 8437-

2530. O custo mensal da
carteirinha é de R$ 125 e

o torcedor ganhará uma
carteirinha, tendo direito
a entrar em todos os

jogos oficiais e amistosos,
além de participar de
sorteios.
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BRASILEIRÃO

Viradahistórica do
Flamengo emSantos
Apesar da grande vitória, time carioca
não assume a segunda colocação
DA REDAÇÃO
ALEXANDRE PERGER

Em noite inspirada de dois
dos maiores craques do fu-

tebol brasileiro, o jogo de ontem
naVila Belmiro foi um daqueles
de ficar na história. Depois de
sair perdendo por 3 a O ainda no

primeiro tempo, o Flamengo fez
dois gols. O Santos teve a chan
ce de ampliar o placa_r, mas Ela
no perdeu pênalti. Logo depois,
o time carioca empatou o jogo.
Tudo isso no primeiro tempo. No
começo da segunda etapa, Ney
mar fez golaço e desempatou o

..

jogo. Mas como do outró lado es

tava Ronaldinho Gaúcho, o pla
car ainda foi alterado mais duas
vezes. O craque do Flamengo
empatou de falta e ainda virou o

jogo, fechando a goleada história
de 5 a 4 para o time da Gávea.

Mas não foi só em Santos que
o placar foi elástico. Em Curitiba,
o São Paulo largou com 4 a O, mas
.o Coxa correu atrás e conseguiu
marcar três vezes, fechando em 4
a 3 para o tricolor, que encerrou a

rodada na vice-liderança.
Em Florianópolis, o Palmeiras

venceu o Figueirense por 1 a O e

continua vivo na briga pelas pri-

meiras vagas do campeonato.
Jogando em casa, no Olímpi

co, o Grêmio mais uma vez de

cepcionou a torcida e só empa
tou com o América Mineiro, que
abriu o placar aos 15 do primeiro
tempo. O time gaúcho conseguiu
o empate aos 17 da segunda eta
pa, com Miralles, de calcanhar.

No Rio de Janeiro, o Botafogo
voltou a vencer depois de dois em
pates e duas derrotas. A vítima foi
o Avaí, que continua na penúltima
colocação do campeonato. Os ca
riocas saíram perdendo, mas em
patou aos 17 e virou ainda aos 38
do primeiro tempo.

O Atlético Mineiro venceu o

Fluminense por 1 a O, com gol
do estreante André, aos 30 do se

gundo tempo.
WANDER ROBERTO/VIPCOMM

Ronaldinho fez três gols e foi o nome do jogo na vitória rubro-negra

PRÓXIMÔS JOGos
12° RODADA

27/7 - QUARTA-FEIRA
Botafogo 2 x 1 Avaí
Grêmio 1 x 1 América-MG
Atlético-MG 1 x O Fluminense
Atlético-GO 2 x O Cruzeiro
Santos 4 x 5 Flamengo
Figueirense O x 1 Palmeir,ps
Coritiba 3 x 4 São Paulo

CLASSIFICAÇÃO

14 12 4 2 6 15 20 -5 39
;

13 11 3 4 4 '12 13 -1 39

12 ,12 3 3 6 12 14 .-2 33

11 9 i 3 2 4 13 15 -2 41

11 ! 11 -2 5 :4 12 14 -2 33

8 12 1; 5 6 11 23 -1222

7 12 1 4 -7 11 27 -1619

5 11 i 2 8 5 17. -1215

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE A

12° RODADA

28/7 - QUINTA-FEIRA
19h30 Vasco x Bahia
21hOO Ceará x Atlético-PR

13" RODADA - 30/7'
18h30 Flamengo x Grêmio
18h30 Cruzeiro x Botafogo
21hOO Palmeiras x Atlético-MG
13"RODADA-31/7
16hOO São Paulo x Vasco
16hOO Fluminense x Ceará
16hOo Intemacional x Atlético-GO
16hOO Avaíx Corinthians
18h30 América-MG x Coritiba
18h30 Atlético-PR x Santos
18h30 Bahia x Figueirense

C'�SSiM�ç1§iLjbertadpr.es '

Classificados Copa Sul-Americana

....Rebaixados para Série B

DIVULGAÇÃO

Jerome Valcke e Joseph Blalter no
anúncio sobre o início do Mundial

Copa de 2014 já tem datas
de abertura e encerramento

de teste para o Mundial, será reali
zado de 15 a30 de junho.

As cinco cidades-sedes da

Copa das Confederações serão
anunciadas em outubro pela Fifa.
O evento terá a final disputada no
Maracanã. A abertura do Mundial
também será definida pela entida
de na reunião de outubro.

A última vez que o Brasil se
diou a Copa do Mundo foi em
1950 e o Uruguai conquistou o

. título sobre o.Brasil com uma vi
tória por 2 a 1 de virada no Mara
canã lotado.

3° Flamengo
.

4° Palmeirqs
,

,,' 5°Vaspo
6° Botafogo
7� Internacional
8° Cruzeiro

9° Figueirense
10° Fluminense
11° Ceará

12° Coritiba

13° Atlético-MG
14° Grêmio

15° Atlético-GO
16° Santos

.... 17° Bahia
'Y 18° América-MG

.... 19° Avaí

.... 20° Atlético-PR

A Copa do Mundo será aberta
oficialmente no dia 12 de junho
com a realização de um show. No,
dia seguinte, será realizado o pri
meiro jogo oficial da competição.
As datas foram anunciadas hoje
pelo secretário-geral da Fifa (Fe
deração Internacional de Fute

bol), Jérôme Valcke. O jogo final,
.

que será disputado no Maracanã,
vai acontecer no dia 13 de julho.

O dirigente também anunciou
o prazo de disputa da Copa das

Confederações, que será disputa
da em 2013. O torneio, que servirá

'

ara ele acompan ar o seu mundo.
•

Leitura e conhecimento, -investimentos para a vicia!-
-

,

L• '.
. . "11 1 tI' �fJt� 19 w,� CII��I,gue 1�"f1j "IIU II

.

I
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o
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MAIS SEGURANÇA

PM dará ins ções
preventivas a lojistas
Iniciativa faz parte de

convênio entre a

Polícia Militar e FCDL.

Treínamento começou
na manhã de ontem

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

PEDROLEAL

Na plenária mensal da Câmara de Diri

gentes Lojistas de Jaraguá do Sul realiza
da ontem, o major Gildo Martins de Andrade
Filho, do 14° Batalhão da PolíciaMilitar, apre
sentou as medidas que a PM (Polícia Militar)
está tomando para garantir a segurança dos

lojistas e da comunidade jaraguaense.
No cerne das açõesdaPM, estáurn convênio

firmado com a FCDL (Federação das Câmaras
de Dirigentes Lojistas). O projeto visa capacitar
os comandantes debatalhão a instruir os lojistas
sobre métodos de segurança preventiva. O te

nente coronel Rogério Luiz Kuhmlehn, coman
dante do batalhão em Jaraguá do Sul, que havia
sido convidado para a plenária, está em Floria

nópolis para este treinamento.
Segundo o majorMartins, a PM deve iniciar

em agosto urn trabalho de policiamento inten
sivo nos bairros mais críticos, através de urna

base móvel. O veículo usado para este trabalho
foi urna doação dos paramédicos de Joinville, e
já está em atividade. Em dezembro próximo e'

emmaio do ano que vem, o esperado reforço do
contingente policial deve entrar em serviço. IISe-
rão 10 policiais em dezembro, e nomês de maio
vamos receberoutros 40", explicou.

O major ressalta que embora o número

de ocorrências registradas pela PM tenha au

mentado em 37% desde 2009, a quantidade
de crimes pouco aumentou. "Tivemos um

pequeno aumento entre 2010 e esteano, mas

no período anterior houve uma queda signifi
cativa", informou, frisando que a maioria das
ocorrências não caracterizava crime ou deli

to. Porém, Andrade lembra que está cada vez
mais difícil manter os réus presos.

.

Comércio

o presidente da CDL (Câmara de Diri

gentes Lojistas) de Iaraguá do Sul,Wanderlei

Passold, afirma que os comerciantes estão

preocupados quanto à: segurança, e que há

grande expectativa do trabalho conjunto da
FCDL e a PM. IINão podemos contar somen
te com a PM para garantir a segurança, nem
sempre dá para chamar a polícia ou esperar
que eles cheguem", afirmou, comentando

que as instruções devem ajudar a evitar al
guns crimes de menor risco.

Sobre a situação do comércio jaraguaense
nos próximos meses, Passold nota que o cres

cimento em relação a julho de 2010, se houver;
não deve passar dos 3%. "Para agosto deve ser
melhor, devido ao Dia dos Pais", afirmou.

"

MajorGildoAndrade apresentou na plenária ela CDL ações preventivaS tomadas pela PM

Conselho tutelarmuda de sede para reformas
MARCELE GOUCHE

Em função de reformas em sua

sede, localizada na rua Antonio

Tobias n° 51, no Centro, o Conse
lho Tutelar está atendendo na rua

João Picolli n° 446, também no

Centro de Iaraguá do Sul. Segundo
a coordenadora do conselho, Vera
Lúcia Heimann, as obras, com

investimento de R$ 16 mil, visam

adequar o espaço às necessidades
do órgão. O projeto ainda está em

processo de licitação e a entidade
deve voltar a atender na sede pró
pria somente daqui a seis meses.

110 espaço servia bem, mas nós
consideramos que' seria ideal se

cada conselheiro tivesse suaprópria
sala para o atendimento", explicou.
Desde 2006, o local conta com três
salas reservadas, onde cinco conse

lheiros realizavam os atendimen
tos. Conforme a coordenadora, as
pessoas que buscam os serviços do
conselho precisam de urn espaço
mais privativo, separado dos espa
ços comuns da sede, Com a reforma
serão cinco salas de atendimento,
além de espaços separados para a

recepção e a administração.
Conselho Tutelar está atendendo"

em endereço provisório

Outra coisa que deve sermuda-
o da é a fiação. "Estamos para instalar
o serviço Sipia-Web, com denúncias
pela internet e urn banco de dados
unificado com todo o país", expli
cou, notando quepara isso é neces

sária urna internetmais rápida, que
a fiação velha não agüentaria.

O conselho atende das 9h30.
às 11h45 e das 13h15 às 17h15. O

órgão pode ser contatado pelos
telefones (47) 3371-0324 e 0800-

64-201-22, ou pelo e-mail conse

lhoturtlarâjaraguadosul.sc.govbr.
No mês passado, a vereadora

Natalia Petry propôs a implantação
deum segundoConselhoTutelarno
município. A proposta foi aprovada
pelaCâmaradeVereadoresmas não
foi bem recebidapelo Executivo.

; o
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A escolha perfeita

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

o óleo do coco é considerado auxiliar no
emagrecimento quando inclufdo no cardápio diário.
É rico em substâncias antioxldantes e apresenta
propriedades funcionais, conferindo diversos
benefícios a saúde,
O óleo de coco pode auxíliar no emagrecimento devido
ao seu efetto termogênlco, que aumenta o gasto
energético do organismo. Ele controla a compulsão por
carboidratos, 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. ConseqUentemente,
facilita a absorção dos nutrientes, aumentando

.

todas asoetesas do organismo.
Ele ajuda a reduzir o colesterol ruim (LDL) e promove a

elevação do bom (HOL), contribuindo assim para a

prevenção e o tratamento das doenças
cardiovasculares.

VOC_ encontra o óleo de coco em cápsulas na Ekilíbrio Farmácia de Manipulaç.ão!
Faça-nos uma visita e confira esta novidade!

\

's"

\ '

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

Beneficios 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 -

.

antloxidante geral do organismo. :.&i-'LI.It�
• Pode reduzir os níveis de y O
colesterol e de triglicerídeos.

• Pode auxiliar na redução
do envelhecimento cutâneo.

�€.\RA DE JARAGUA 00
<l'O SÚ(.
Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas • Fltcteráplccs
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