
Larinox
Jaraguá do Sul sedia

evento TraD:tontina
Design Collection,

na sexta-feira. A
entrada é grátis.,
Moa Gonçalves
Páginas 12 e 13

Hwnor

Atração teatral

para dar risada
"Os homens são de Marte...

E é para lá que vou" é a comédia

que MônicaMartelli apresenta
nesta sexta-feira, na Scar.
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. Hospital de Massaranduba

Unidade não tem
data para funcionar

Desde 2008, obra é prometida à população, que hoje tem de recorrer aos municípios
vizinhos para realizar cirurgias e para outros atendimentos mais delicados e graves.

PáginaS

ExpoFeira
Evento abre
as portas
A partir de hoje, o

cliente é quem deve

comparecer em

maior número na

Arena Jaraguá. Vários

tipos de serviços e de

produtos estão sendo
oferecidos no local.
Página4
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Ponto de Vista
Cristiano Mahfud
Watzko, escritor

Busque sentido
no que você faz

Caros leitores, o artigo de hoje é
fruto de um pequeno artigo que

li no exemplar deste jornal do último
sábado. Para ser exato foi o artigo
"Não encontro sentido no meu tra

balho", de Luiz Marins.
Assim que terminei de ler o artigo,

lembrei-me de três homens que con

sidero meus exemplos de vida. Meu

opa Watzko, que já está caçando nas

eternas campinas, meu avô Mahfud
e, claro, meu pai. Penso que os leitores
devem estar pensando: "Porque ele se

lembrou dessas pessoas, depois de ler
o artigo do Luiz Marins"? Eu explico.

Luiz Marins escreveu no seu arti

go: "Os estudos mais modernos têm

apontado para o fato de que não é o

trabalho em si que é importante ou

sem importância, e sim como ele é
realizado. Assim, não há trabalho sem

importância ou "menos importante".
Se ele não tivesse importância algu
ma, com certeza não precisaria existir.
Se existe, é porque tem importância
para alguém ou para a organização".

Posso dizer que nunca vi meu

Opa Watzko reclamar do que tinha

para fazer. Seja nos afazeres da hor
ta, ou para cuidar do galinheiro, QU o

que fosse. Aprendi com ele que o tem

que ser feito, deve ser feito, e você
deve buscar fazer o melhor possível.
Já do meu avô Mahfud, nunca vi ele
reclamar de qualquer trabalho que
ele se via com a competência de fazer
no Fórum. Aprendi com ele que são

pequenos detalhes que fazem a dife

rença para que um trabalho seja bem
feito. E, com meu pai, seja quando

ele preparava as aulas, ou quando ele
ia dar suas aulas na faculdade, ou em

qualquer trabalho que ele se dedica
va, sempre buscou me passar a lição
de que devemos buscar dar o máxi
mo de nós. Acima de tudo, buscar
sentido no que fazemos.

E para finalizar faço questão de

partilhar com os leitores, uma his
tória que nos mostra a importância
de nos dedicarmos sempre em tudo

que fazemos.
Certa vez um velho e humilde

pedreiro resolveu se aposentar. En
tão informou seu chefe, o seu desejo
de parar de trabalhar e passar mais

tempo com a família. Seu chefe ficou
triste de saber que um de seus me

lhores funcionários iria se aposentar,
então pediu para que o pedreiro tra

balhasse em um último projeto.
O pedreiro meio contrariado não

gostou, mas acabou fazendo. Fez
um trabalho de segunda qualidade
e com materiais não indicados. As
sim que o pedreiro terminou a casa,
o chefe foi fazer a inspeção da casa

construída. Logo que terminou, deu
a chave da casa para o pedreiro e dis
se: "Esta é sua casa. Ela é o meu pre
sente para você".

O pedreiro ficou surpreendido.
Se ele soubesse que estava fazendo
sua própria casa, teria feito diferen
te, teria dado o melhor de si.

Você não pode voltar atrás, no

que você já fez, mas, pode decidir
dar o melhor de si a partir de hoje.
E lembre-se: Busque sentido no que
você faz.

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Dor na barriga
Ele andava pela mão da filha, um homem can

sado, 80 anos e muita dor na barriga. Devia ser

o estômago. Andou de um lado para outro em São
Paulo, e por todos os hospitais por que passava a

desculpa era a mesma: não há vagas, não há mé
dicos, não há nada, nem boa vontade... O homem
morreu na calçada. O que ele sentia era pior do que
imaginavam os desatentos funcionários dos hospi
tais. Desatentos muitos, negligentes a maioria...

O homem, anônimo, um brasileiro pobre, mor

reu na calçada diante do testemunho das câmeras
de segurança de um poste ... Esse brasileiro sem

nada era um sem-nada porque queria, poderia ter
morrido dentro do seu próprio automóvel, afinal,
automóveis o governo Lula o possibilitou comprar,
em longas e irresponsáveis mensalidades ... Vaga
em hospital não, isso não lhe foi deixado pelo Lula.

E agora veja esta manchete do jornal O Estado
de São Paulo: - "Governo perde a conta de quan
to gastará na Olimpíadado Rio". O jornal diz que
o investimento havia sido estimado em US$ 11,6
bilhões (R$ 23 bilhões), e US$ 2,8 bilhões (R$"5,7
bilhões) para a formação do Comitê Organizador
dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio, 2016.

E todo esse dinheiro ainda é pouco, o

"governo"nem sabe mais de quanto vai precisar
para viabilizar essa estupidez de Jogos Olímpicos
no Brasil, coisa inventada por aqui pelo populista
Lula. O Brasil vai quebrar e pôr a língua para fora!
Saúde, educação, segurança, investimentos públi
cos' estradas, energia, tudo, tudo nos vai faltar mas

os jogos serão no Brasil.

Enquanto isso, brasileiros morrem como mos

cas nas calçadas dos hospitais, sem vagas, sem

atendimento, sem dignidade, sem nada. Mas auto
móveis os "miseráveis" podem comprar à vontade, é

só passar nas lojas e voltar para casa dirigindo, uma

beleza! Sim, e como é que vão pagar por esses carros

depois? Ah, bom, isso o populista não disse...

Copa
Bem antes dos malfadados Jogos Olímpicos

no Brasil ainda teremos a Copa do Mundo, em

2014. O "governo" tinha imaginado um gasto em

torno dos R$ 25 bilhões para viabilizar a infraes
trutura necessária para essa orgia, mas é pouco.
Segundo empresários paulistas, os gastos não
ficarão abaixo de R$ 80 bilhões ... E agora, quem
fala a verdade? Romário já disse que a Copa no

Brasil vai ser a maior roubalheira da história do
país. Fico com o Romário.

Caráter
Quando a pessoa não tem bom caráter de

nada adianta viver na igreja, e quando tem não

precisa ir... Naquele caso do retumbante assas

sinato lá em São Paulo, o casal ia regularmen
te a uma certa igreja, mas ele a traía e ela o ma

tou. Dizem ainda que o tal casal ajudava a uma

creche, e isso e mais aquilo, tudo farsa. É o que
vivo dizendo, quem mais vai à igreja é quem não

presta, e quem não presta, não presta ...

Falta dizer
A frase caiu-me aos pés, estava numa tirinha

de papel dentro de um dos meus livros, dizia as

sim: - "Desaparece aquilo que negamos ...

" Vale
para tudo, e para as doenças de modo especial.
Negar não é só fazer frases, é viver as frases.
Quem nega esquece. E quando volta a lembrar,
tudojá passou, a doença ou o que for sumiu. Fé é

para todos, mas é de poucos, bem poucos.

Fale cotJ.OSCO

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino, Diego Rosa e

Elisângela Pezzutti • redacao@ocorreiodopovo.com.br· fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268
• Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9132-5491/8446-6817 • Horário de atendimento: 8h às 17h30

I "Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Lourival Karsten
Ikarsten@netuno.com.br

Ajorpeme assina convênio
/\ Ajorpeme começa a oferecer aos seus

rlassociados os serviços da Littera, em

presa de soluções financeiras de Joinville,
para análise de operações financeiras de
crédito. O sistema será baseado no Deci
sor Financeiro que ajuda os gestores na

hora de escolher e estruturar a melhor li
nha de capital de giro. O convênio já está
assinado e oferece benefício de desconto
de 50% na taxa de acesso mensal, explica

Gean Corrêa, presidente da Ajorpeme. O

Decisor é uma solução baseada na web e

acessível via navegador. O sistema é ali
mentado com informações como neces

sidade de caixa, instituições financeiras

que opera, limite de crédito disponível da

empresa, carteira de duplicadas, etc. USem '

dúvida, será um diferencial competitivo
para as empresas de nossos associados",
enfatiza o presidente.

Emprego
industrial
De acordo com os

dados oficiais do IBGE,
o emprego industrial
em abril teve queda de
1,4% em relação a igual
mês do ano passado.
Esta é a maior taxa

mensal de redução
desde dezembro de 2009,
quando foi registrada
uma queda de 2,4% e

agora já temos sete meses

seguidos com redução no

volume de empregos na

indústria. Ainda existem

"especialistas" - inclusive
no governo - que afirmam

que a desindustrialização
é uma balela.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1080
PRIMEIRO SORTEIO
26 - 27 - 37 - 40 - 47 - 48

SEGUNDO SORTEIO
05 - 10 - 13 - 29 - 30 - 39

QUINA
SORTEIO N° 2920
10 - 52 - 64 - 67 - 72

FÁBIO MOREIRA

uarenta mil
Este é o número de milhares de visitantes

esperados até o dia 17 na Arena Iaraguá para
prestigiar a Expo 2012 e eventos paralelos. Serão
112 estandes, onde poderão ser encontrados
os mais diversos produtos trazidos pelos 85

expositores. O setor imobiliário será um dos que vai
levar muitas ofertas para o público. Vale conferir.

Nilson Bylaardt
Prefeito municipal

CÂMBIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

REABERTURA

• I III J 'I ,. f I: I'! t I

Juros e

consumo
Diante do minguado
crescimento da economia, a

presidente Dilma defendeu a

redução do custo do capital
e isto significa mais cortes de

juros. Como sempre, o Planalto
não tem nenhuma clareza em

relação a quais são os estímulos
necessários para a economia
brasileira. Não, sem motivo,,,-

quando existe uma redução
na atividade econômica o

governo aumenta o volume de
investimentos em infraestrutura.
Isto movimenta a economia, abre

postos de trabalha e deixa um

legado positivo que tem efeito

multiplicador para a economia.
Diante a eminência de reduções
ainda maiores na taxa de juros,
qualquer consumidor que não

rasga dinheiro espera, pois
vai conseguir comprar mais

. barato pois os juros hoje já vem

embutidos no preço nas lojas.

Commodities
A longa agonia dos países
desenvolvidos já deveria ter

produzido estragos muitos
maiores nos preços de boa

parte das commodities. Isto na

verdade aconteceu mas, o impacto
foi menor do que se poderia
esperar, em especial em relação à

energia -'0 petróleo continua bem
caro - como dos alimentos que
mesmo com algumas flutuações
para baixo continuam com

preços muito próximos do pico
histórico. A inflação no Brasil em

larga medida não está caindo
exatamente devido ao fato de que
o país não enfrenta dificuldades

para vender estes produtos no

exterior e por isto os preços no

mercado interno continuam altos.
Uma parcela crescente dos sete

bilhões de habitantes continua

ampliando o seu consumo e

isto mantém a economia
mundial em funcionamento.

PERÍODO
SELIC 8,5% 30.MAIO.2012
.............................................................................................................. - .

TR 0,010% 13.JUNHO.2012
...........................................................................................................................................................................................

. ç.!!:J1. �.: .. 1..��.?}.� . Jp.�.�º:.�9.1..� .

BOVESPA - "H/I' 1,09% 13.JUNHO.2012
........................................................................................................................................................................................

NASDAQ -.-0,86% 13.JUNHO.2012

ÁçõES'
� .

'PETIDi'" iá:·90
.. ·.... .

';t"i)3io/�"
..

VALE5 37,90 .1Ift: 0,48%
BVMF3 10,71 t' 3,18%

................................................

1:
.

POUPANÇA 0,5240 14.JUNHO.2012

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT "qffi· 0%

OURO .. -0,03%
US$ 98,060
US$ 1618,600

COMPRA VENDA VAR.

Pº.�l.\.ª .. Ç.9M.�.ª9.I.#. .. (�M. ª�)..:.?,.9?º_E3, ?,.9.7..�.?.. :'!t.: . ..Q,.ª_?o/.o .

Pº.�.@.:T..9.mêM.Q . .(�.M .. ª.$.L }./.�.ª9.º ?/.. 1..?º.9 <Hfl: .. .9o/.o ..

.�..9.ª9.(�M)�,.�) _ _... . ?,.E3,.Qª.? ?.,.E3,.Q�.ª .. _ +.. ..Q&O(o. .

LIBRA (EM R$) 3,2135 3,2152" -0,25%

Edital: Tomada de Preço pi Obras e Serviços de Engenharia - 71/2012

Tipo: Menor Preco - Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO
PROJETO URBANíSTICO, PAISAGISTICO, ELÉTRICO E LUMINOTÉCNI
CO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA IRINEU VILELA VEIGA (BIBLIOTE
CA). PROGRAMA BADESC CIDADES.

Entrega dos Envelopes: 2/7/2012 às 9h \

. Abertura dos Envelopes: 2/7/2012 às 9h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horá
rio: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 8h
às 12h e das 13h às 16h, ou pelo fone (47) 3373-0247, ou ainda, através do
site www.guaramirim.sc.gov.br
Guaramirim (SC), 13/6/2012.
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Hospital Municipal
Não há prazo para

começar a funcionar
Previsão era inaugurar unidade no final de

julho, mas agora já não há data estipulada

MA�.����.���� u •••••• • ••

mas nem sempre se concretiza",
Elísângela Pezzutti pondera. Segundo ele, a empre-

sa responsável tem até setembro

Ofuncionamento do Hos- para finalizar os serviços. "Mas
pital Municipal de Massa- pedimos que adiante tudo que

randuba, tão aguardado pela for possível", afirma o prefeito.
comunidade, não tem data Atualmente, a população do

· definida para acontecer, Após município conta apenas com

ter anunciado no OCP (Coluna o Pronto Atendimento (PA) 24
.

. Plenário no último dia 12), que horas, que funciona no prédio
às obras na unidade estariam do hospital, e casos graves pre-

·

concluídas no final de julho, o cisam ser encaminhados para
prefeito Mário Fernando Reinke Jaraguá do Sul. Quando ocorrem

· prefere não arriscar novo prazo complicações cardíacas o pacien
.

para. inauguração da obra. "Não te é levado a Blumenau. Para isso,
.:

tem previsão. Hoje não é minha são utilizados veículos da prefeí
preocupação o prazo, queremos tura e a UTI Móvel. Uma média

"

um serviço bem feito, de quali - de 80 pessoas é atendida pelo PA
dade, para durar bastante tem- diariamente. Em casos de acíden

po",. diz. ('A gente faz previsão, tes, o primeiro atendimento tam

bém é realizado no PA.

Obra inacabada

Hoje, o prazo não é
minha preocupação,
queremos um serviço

bem feito, de qualidade.
Mário Fernando
Reink.e, prefeito

o hospital chegou a ser inau

gurado em 2008, mas problemas
no projeto e a falta de alvará da

Vigilância Sanitária impediram
seu funcionamento. Em 2010,
Reinke encaminhou denúncia -

já aceita - ao Tribunal de Contas
do Estado e ao Ministério Públi
co, pedindo ressarcimento do
dinheiro gasto com a obra que
agora está tendo que ser refeita.
"Foi um erro administrativo e

estamos cobrando do ex-prefei
to Dávio Leu este prejuízo, que
não pode ser arcado pelos co-:

fres públicos", declara. Segundo
Reinke, o ex-prefeito teria que
devolver R$ 950 mil pelos erros

cometidos no projeto e execu

ção dos serviços e outros R$ 450
mil deveni ser ressarcidos pela
empreiteira que fez um trabalho
de má qualidade. Dávio Leu não

pode atender a reportagem por
que está hospitalizado.

"Queria. ter inaugurado no

ano passado, só que os trâmites
no setor público são demorados.
Mas a população está tranqui
la, está entendendo", acredita.
O prédio possui dois mil metros

quadrados de área construída,
terá 30 leitos, ala pediátrica e

duas salas de cirurgia. A inten

ção é tornar a unidade uma re

ferência em cirurgias de catara

ta na região. Os investimentos,
com recursos do município,
chegam a RS 2,2 milhões, A ad

ministração do hospital deverá
ficar sob responsabilidade do
Instituto Adoniran.

MARCELE GOUCHE

Aqui só temos o básico, tudo

que precisa tem que ser em

Jaraguá ou Blumenau. Se é
caso de internação, .complica.

Ivanilde Ortiz, costureira

,

Comunídade reclama
da demora na obra

Ao contrário do que afir
ma o prefeito Mário Fer
nando Reirike, a comunida
de massarandubense não
está assim tão "tranquila".
Ontem de manhã, a costu
reira Ivanilde Ortiz chegava
ao PA para buscar o mari
do, o servente de pedreiro
Sidnei Ortiz, que estava em

observação, após ter se sen

tido mal. ELe foi diagnosti
cada com labirintite. "Aqui
só temos o básico, tudo que
precisa tem que ser em Iara
guá ou Blumenau. Se é caso

de internação, complica". A
balconista Fernanda Paula
De Tofel conta que o mari
do precisou fazer a retirada
de pedras dos rins há cer

ca de dois anos e ficou três
dias internado em Jaraguá
do Sul. "Tinha que ir e vol
tar todo dia, um transtor

no". Outra reclamação diz

respeito à falta de médicos

lespecialistrS, "Só tem

r-
i

nico geral e eles não resol
vem tudo". Com uma filha
de 9 anos, ela leva a menina

para consultar com pedia
tra fora de Massaranduba.
A comerciante Elice Hele
na Bomkoski comenta que
o hospital já deveria estar

pronto. "Alguns médicos
do PA atendem mal, nem

fazem uma consulta e já
vão receitando remédios.

.

Minha filha tem gastrite, eu

trouxe ela, ao PA e logo o mé
dico foi receitando remédio,'
nem encostou a mão nela.
No dia seguinte ela. sentiu
dores e tivemos que voltar,
mas desta vez fomos bem
atendidas, era outro médi
co, que nos pediu exame",
conta. O exame solicitado
é o de endoscopia, feito em

Iaraguá, mas a fila de espera
é grande. "O posto de saú
de daqui faz o encaminha
mento, e estamos esperan
do há quase seis meses".

!
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L
pRnVlEmo DIA Pelos corredores do evento, visitantes conhecem as ofertas que estão à disposição até domingo

eira 2012

Vendas aquecem a

partir de hoje à tarde
Aberto ontem, evento contou com a presença
massiva de empresários, apresentando a

f'

diversidade de produtos e serviços
JARAGUÁ DO SUL
...........................................................

Débora Remor

1\ braçando setoresde produtos,
r\serviços e indústria, a Expo
Feira 2012 iniciou ontem a sua 13a

edição. Na abertura do evento, im

perou a presença dos investidores,
mas é a partir de hoje que os negó
cios começam a esquentar.

Pelos corredores dos 112 estan
des com mais de 85 expositores, os

visitantes têm acesso às ofertas de

produtos diversificados. As opções
de compras estão centralizadas na

Arena Jaraguá até o próximo do

mingo, e a entrada é gratuita.

Cliente de carteirinha da feira,
a Gurnz Contabilidade participa
do evento desde a primeira edi
ção. O gerente administrativo da
empresa, Paulo Henrique Felicio
ni, disse acreditar que o evento

ajuda a fixar a marca do negócio.
Para chamar a atenção dos clien
tes a aposta é nos brindes. "Cada
dia terá dois sorteios, geralmente
garrafas de vinho e chocolate, e

também uma cesta de produtos
importados. Em 2010 registramos
cerca de cinco mil visitantes ao es

tande da empresa", recorda.

Participando da feira pela se

gunda vez, a empresa de negócios

imobiliários Engetec acredita na

oportunidade pará divulgar a mar
ca e reforça a venda do produto
destaque deste ano, a Esplanada
Glatz. "Em 2010 tivemos um retor
no muito grande, e conseguimos
vender todos os imóveis até o final
daquele' ano", afirma Luiz Sérgio
de Assis Pereira Júnior, diretor co

mercial. Segundo ele, a participa
ção na Expo 2012 deve render en

tre R$ 4 e R$ 5 milhões em vendas
devido a negócios pós-feira.

Para os representantes da in-

o

dústria, o foco é na qualidade de
vida dos trabalhadores. "Quere
mos mostrar que é possível aplicar
medidas para conter a rotativida
de e o abstencionismo também
nas indústrias de pequeno porte",
salienta Jefferson Galdino, gerente
regional do Sesi. .

QUALIFICAÇÃO Galdino repassa informações
sobre as opções de capacitação no estande da feira

Ay. Sete de Setembro, 1100 - 10 andar - Massaranduba - se - 47 3379 4500 - www.costasc.com.br
,

'
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Parceria
, continua

I'

, •

Daiana Constantino
2:1,06.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

A história da mulher de Guaramirim
rlque descobriu a gravidez em uma se

mana e na outra teve a criança se tomou
de conhecimento público primeiramente
pelas páginas do OCp, na reportagem pu
blicada no último fim de semana. Assina
da pelo repórter NilsonAntonio, a matéria

repercutiu na imprensa estadual nos últi
mos dias e surtiu efeito.

A divulgação do fato determinará a

abertura de um processo administrativo
pela Secretaria de Administração da Pre
feitura para apurar as responsabilidades
do caso. Segundo a Secretaria de Saúde,
os documentos necessários estão sendo
providenciados para que possa ser ini
ciado o trabalho de apuração. Não há

) DO .POlTO·

Surtiu efeito
previsão para um desfecho, mas pelo
menos o poder público poderá a partir
de agora evitar que essa história se repi
ta com outras pessoas, pelo menos é o

que a população espera.
Andréia Cristina Schmidt passou por

três médicos da rede municipal de saúde e

mesmo assim a sua gravidez não foi diag
nosticada. Há anos ela tratava um cisto.
Essa história teve um final feliz porque a

mais nova integrante da família, a Isabe
la, foi acolhida com amor e alegria. Mas

poderia ter sido diferente, pois a mãe e o

bebê correram risco de vida.
Esse caso veio à tona, mas há muitas

coisas erradas e falhas na esfera pública
que não são descobertas e nem divulga-

DIVULGAÇÃO

Escritório da Fatma
Na sessão de terça-feira, o vereador de Iaraguá do
Sul Jaime Negherbon (PMDB) cobrou a instalação do
escritório da Fatma no município. "São mais de 5 mil

processos da.região esperando licença ambientais e que
dependem do órgão de Ioínville", O espaço para abertura
do órgão está pronto desde o começo do ano na sede da
SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional).

Elas que escolheram este tema. Foi por causa

�elas (mulheres) que será aplicada a cota.

Do assessor da -Avevi, Dton Piran, sobre O espaço "Fórum da
Mulher Parlamentar do Seminário de Vereadores", que vai

discutir e passar orientações às pré-candidatas sobre a aplicação
da cota que exige dos partidos políticos o mínimo de 300/0 de

candidatas mulheres concorrendo na propol-eional.

"

3275-0065

das. Por isso, o eleitor precisa ficar esperto.
Estamos em ano de eleição para prefeito e

vice e os problemas das gestões atuais não

podem ser escondidos atrás de inaugura
ção de obras eleitoreiras, lançamentos de
licitação, assinatura de ordem de serviço.
E no mínimo, as promessas deverem ter

condições reais de execução.
Até agora, os partidos e possíveis can

didatos se debruçaram com mais inten
sidade sobre as negociações para tratar
das coligações. Mas a política não pode
se resumir a política partidária, aos inte
resses internos das legendas, enquanto os

anseios da comunidade e o planejamento
para o desenvolvimento dos municípios
estão precisando de mais atenção.

, '

,

..

t

B8-280
Se o tempo colaborar, o projeto básico
da duplicação do trecho urbano da
rodovia BR-280, entre Iaraguá do Sul e

Guaramirim, será entregue dentro do
cronograma. Todo o trabalho deve ser

finalizado em setembro.

SelD esperanças
O presidente do Legislativo, AdemarWmter
(PSDB), não acredita que o escritório da
Fatma seja efetivado esse ano em Iaraguá
do Sul. Ele alega que a fundação está com

falta de servidor especializado para ocupar
a vaga. "Um geólogo, por exemplo, não
tem interesse em trabalhar no setor público
porque o salário é baixo. Se está difícil para
a Fatma ter mais funcionários em Ioinvíle, o

que dirá em Iaraguá do Sul. O escritório não
vai funcionar tão cedo", projetou.

SelDinário de
Vereadores
Começa hoje em Iaraguã do Sul o Seminário
Estadual de Vereadores, organizado pela
União dosVereadores de Santa Catarina
(Uvesc). Para o evento, cujas atividades
seguirão até o meio dia de amanhã, foram
convidados os senadores Casildo Maldaner
(PMDB), Luis Henrique da Silveira (PMDB)
e Paulo Bauer (PMDB). Eles farão palestras
sobre temas livres e responderão as

perguntas dos legisladores. O seminário
foi uma solicitação da Associação dos
Vereadores do Vale do Itapocu (Avevi) e

tem prevista na programação palestras
sobre o Projeto Santa Catarina acessível
e os vereadores, o Ministério Público e as

Câmaras municipais, legislação eleitoral em

2012 e o sistema nacional de cultura.
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and to

Prefeitos estão amarrados
às exigências eleitorais

•

I e

Discussão em

volta do projeto
do Estatuto dos
Servidores serviu
de alerta para as

proibições deste
ano eleitoral

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

Verônica Lemus

A decisão do vice-prefeito Irineu Pa
.l1.s01d (PSDB) de retirar, no dia 18 de
maio, o projeto de lei que instituia o Es
tatuto dos Servidores da pauta da Câma
ra de Vereadores, causou polêmica entre
o Sindicato dos Servidores Públicos Mu

nicipal de Jaraguá do Sul (Sinsep).
À frente do governo municipal na

época, o tucano justificou sua atitude

DISTRIBUIR
GRATUITAMENTE
BENS E DINHEIRO

Desde Iode janeiro fica proibida
a distribuição gratuita de bens,

valores ou benefícios por parte da

administração pública, a não ser

nos casos de calamidade pública,
de estado de emergência ou de

programas sociais autorizados em

lei e já em execução orçamentária
no exercício anterior. Sobre os

programas eleitorais, também
não é permitido que eles sejam

executadospor entidade cujo nome

esteja vinculado a um candidato ou

se for mantido por ele.

alegando que a aprovação do projeto
e, por consequência, a concessão das

vantagens previstas no texto, poderiam
infringir as regras do ano eleitoral, que
permitem ajustes salariais somente até
o dia IOde abril.

Por conta da decisão, representantes(

do Sinsep entregaram à Prefeitura, no

dia 28 de maio, um parecer baseado nos

estudos da assessoria jurídica da enti
dade e do Legislativo, que consideram a

data do dia 7 de julho - ou seja, 180 dias

CONTRAIR DíVIDA
A partir de Iode maio, o prefeito

ou órgão público não pode
contrair dívida que não possa
ser totalmente quitada até 31
de dezembro ou que tenha

parcelas a serem pagas no

exercício seguinte sem deixar
dinheiro em caixa para a próxima

administração. Também não
é possível criar despesas com

publicidade dos órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, -

ou das respectivas entidades
da administração indireta, que
ultrapassem a média dos gastos
nos três últimos anos anteriores

às eleições ou do último ano

imediatamente anterior ao pleito.

anteriores às eleições - como o prazo
limite para a concessão dos benefícios.

Ainda sem uma posição definitiva
do Executivo, o caso acima exemplifica
uma das funções administrativas regu
ladas por lei durante o ano eleitoral. O
calendário divulgado pelo Tribunal Su

perior Eleitoral, disponível na Internet,
foi estabelecido com base na Lei de Res

ponsabilidade Fiscal (LRF) e na Lei Elei
toral. Veja abaixo outras ações que pre
feitos não podem fazer nesse período.

RECEBER
VERBA EXTRA

A partir de 7 de julho fica vedada
a realização de transferência

voluntária de recursos da União
aos Estados e municípios,

ressalvados os recursos

destinados a cumprir obrigação
formal preexistente para execução

de obra ou de serviço em

andamento e com cronograma
prefixado, e os destinados a '

atender situações de emergência
e de calamidade pública.

I I, "t t .

MEXER COM
SERVIDORES

Durante o período
eleitoral, o prefeito não

pode nomear ou contratar

servidores. E, a partir
de 7 de julho, também

não se pode demitir sem

justa causa, suprimir
ou readaptar vantagens

ou por outros meios
dificultar ou impedir
o exercício funcional

e, ainda, remover,
transferir ou exonerar

servidor público, a não
ser quando eles pedirem.

AUMENTAR
SALÁRIO

Segundo a lei eleitoral,
desde o dia IOde
abril e até a posse

dos eleitos, é vedado
aos agentes públicos
aumentar o salário
dos servidores. A lei
de Responsabilidade

Fiscal diz também que,
a partir de 7 de julho,

não se pode aumentar

a despesa com pessoal,
a não ser que haja um

aumento equivalente
da receita.

FAZER PROPAGANDA
A Partir de 7 de julho é prqibido autorízar publicidade .

institucional dos atos, programas, obras, serviços e

campanhas dos órgãos públicos municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em i

,

caso'de grave e'urgente necessidade publica e com exceção a
,"

'
..

propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no

mercado. Pronunciamentos em rádio e televisão, fora do horário
eleitoral gratuito, também estão vetados, a não ser quando tratar-

se de matéria urgente, relevante e característica das funções de
governo. Em ambos os casos, a Justiça Eleitoral é que deve dar o aval.

USAR SERVIDOR
Em ano eleitoral fica proibido usar os serviços do servidor público para comitês de

campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de
expediente normal, a não ser quando o servidor ou empregado estiver licenciado.
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José AUg=üSlíÕ"
Caglioni

AGORA
ESTAMOS TODOS

"J UNTOS
[lU

Lunender �Z-� C
Grupo Lunelll

Inauguração do
restaurante da

Arweg (1986), com

a presença dos

fundadores da-WEG

Eggon João da

Silva, Geraldo

Weminghaus e

Werner Voigt -

Geraldo José é o

primeiro da direita

para a esquerda

,

redacao@ocorreiodopovo.com.br

E
A ponte entre o

sonho e a realidade

"

SE

oz: é a válvula.de esc�pe que o cidadão usa para amen!zar
os problemas do dia-a-dia... O chefe, o trabalho, a corrupçao,

a impunidade, a violência crescente, as contas a pagar. .. É através
do esporte que ele se encontra de novo, volta a se sentir importante,
fazer parte da sociedade. Cabe ao jornalista esportivo ser a ponte,

, entre o real e o sonho. O jornalista Geraldo José, com 48 anos de

jornalismo, sendo os últimos 40 anos em nossa cidade, sempre fez
esta ligação com profissionalismo, ética e muita emoção.

Família e estudos
f;

Rivadávia Rassele, ou Geraldo José ,como é conhecido pelo seu

codinome, nasceu no dia 4 de março de 194� em Porto União

(SC). É filho de Paulo Rassele e Frida Lueders Rassele. Tem quatro
irmãos: Lindamir, Edmir, Altair e João Ricardo. É casado com Jeanete
Thomsen Rassele. Tem três filhos: Simone, Débora e Alessandro;
dois netos: Carnile e Lucas. Iniciou os estudos no Grupo Escolar São

José, que depois passou a denominação de Colégio Franciscano
São José. Lembra-se da primeira professora: VeraWangerfürd. Neste
estabelecimento de ensino cursou do primário ao segundo grau.

ovos horizontes
Em1969, veio o convite para se juntar ao grupo de jornalistas

_ esportivos da TV Coligadas de Santa Catarina em Blumenau, hoje
RBS. Durante três anos transmitiu jogos de futebol, futsal, voleibol '

e basquete. Além de competições de atletismo, judô, tênis, tiro
e natação pela Rádio Clube de Blumenau. Era o 2° narrador da
emissora. Escrevia comentários esportivos parao Jornal de Santa
Catarina e redigia os textos do noticiário local para a TV Coligadas.
Foi um tempo de grande aprendizado. É grato a dois colegas
jornalistas: Osny Rosenbrock, da Rádio Clube de Blumenau, e o

diretor do Jornal de Santa Catarina, Nestor Fedrizzi.

a ai o

Aos 16 anos, obteve o seu primeiro emprego. Fazia o "Plantão

Esportivo" na Rádio Colmeia, de Porto União; Depois de seis meses, foi

alçado ao posto de narrador esportivo. Os colegas de rádio observaram

que o jovem locutor transmitia os jogos de maneira vibrante e com

emoção. Utilizava linguagem arrebatadora, que lembrava um dos
maiores narradores esportivo do país: Geraldo José de Almeida (1919-
1976), então os colegas o "batizaram-no" de "Geraldo José".

o locutor

esportivo
Ao narrar os jogos, Geraldo José tinha
uma criatividade que oscilava.entre

a realidade e a fantasia. Colocava
em cada lance o acréscimo de sua

imaginação. Transformava-se em

artista da emoção. Uma coisa era o

jogo que a gente via, outra o jogo que
a gente ouvia. A peleja realmente
vista não chegava aos pés do que
ouvíamos. Vibrante e dramático. O
torcedor ia ao jogo com o radinho
de pilha colado ao ouvido. Via o

desenrolar do embate enriquecido
com o que ouvia. Os primeiros
jogos transmitidos dos campos de
futebol do interior da nossa região
eram narrados da carroceria de
um caminhão. Os times do interior

passaram então a construir cabines

para transmissão de seus jogos.
Geraldo sempre foi um locutor

plural, transmitiu todo tipo de evento

esportivo. Bairrista ao extremo,
sempre divulgando com ufanismo,
aos quatro ventos, as conquistas dos
atletas e clubes da região.

Fica aqui a

homenagem
Dos jaraguaenses a você, Geraldo

,

José, pelos 48 anos de jornalismo
atuante, sendo que os últimos 40

anos em nossa Jaraguá. É o jornalista
mais antigo em atividade na região.
Também pelo seu trabalho que
vai muito além do informativo,
sobretudo, para apoiar, questionar,
duvidar e procurar a verdade
onde quer que ela esteja.

Em Jaraguá do Sul
,

Em 1972 o proprietário da Rádio Iaraguá, Aryberto
Bartuscheck fez uma proposta irrecusável a Geraldo José:
comandar o programa de esportes e transmitir todos
os acontecimentos esportivos da região. Geraldo veio e

permaneceu na emissora de 1972 a 1993. Simultaneamente
ao trabalho na rádio, entre 1974 e maio de 1975, atuou como

correspondente do Jornal A Notícia, juntamente com a

jornalista Úrsula Müller. Neste período foi implantada em

nossa cidade a sucursal do jornal A Notícia. No período de

junho de 1975 a novembro de 1976, trabalhou no jornal
O Correio do Povo sendo o responsável pela página de

esportes. Neste mesmo ano Geraldo José adquiriu o

jornal A Gazeta, que era dirigida pelo jornalista Udo
Leal e pelo escritor Augusto Sílvio Prodohl. É o

.

proprietário e redator deste jornal até os dias de hoje.

o jornalista
Geraldo José executa um trabalho altamente profissional
e ético.Sempre concedeu espaço generoso aos clubes,
técnicos e atletas. Abraça as boas causas e luta por elas.

'Os jogos do adeus ao Rei
Geraldo José, com os olhos marejados de saudades, afirmou

que maior emoção. de sua vida na condição de locutor

esportivo foi narrar pela Rádio Clube de Blumenau os dois

jogos do adeus do Rei Pelé na Seleção Brasileira. O primeiro
jogo aconteceu no dia 11 de julho de 1971, no Morumbi.
Brasil1x1 Áustria, o gol brasileiro foi marcado por Pelé. O
Brasil jogou com: Félix, Zé Maria, Brito, Piazza, Everaldo
(Marco Antônio); Clodoaldo, Gerson, Zequinha, Tostão, Pelé
(PauloCésar Caju) e Rivelino. Técnico Zagallo. O segundo foi
no Maracanã, no dia 18 de julho de 1971, com um público
de 138 mil torcedores. Brasil2x2 Iugoslávia. Os gols do Brasil
foram anotados por Gerson e Rivelino. O time canarinho foi
a campo com: Felix, Zé Maria (Eurico), Brito, Piazza, Everaldo
(Marco Antônio),tlõdoaldo e Gersôií. Zequinha,Vaguinho, Pelé
(Claudiomiro) e Rivelino. Técnico Zagallo. Pelé foi substituído

por Claudiomiro e deu a volta olúnpica no estádio. O Maracanã
estremeceu quando um coro de 138 mil torcedores gritava:

.

"fica, fica, fica". A decisão do Rei, no entanto, era definitiva.
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nanaleiros
Atenção trilheiros e demais fãs do evento, o Bananalama
anuncia sua 9a edição e já está com inscrições abertas para quem
quiser participar das provas. O prazo vai até dia 28 de junho,
para o evento que acontecerá de 5 a 8 de julho, em Corupá.
Para os shows, Detonautas e Latino figuram entre as atrações
anunciadas. Mais informações no bananalama.com.br,

top
3 -Saaamenium.ceneas boas,
localização massa, ambiente estiloso.
2 -

-4
, �: bom atendimento,

lugar mais tranquilo, não tão

mooimentado, idealpro happy hour.
1 -l\ ... ' tcco excelente

atendimento, comida boa, cerveja
num preço bom e sempregelada. Diego Nunes, 24 anos,fotógrafo

ELTON MELCHIORETTO

...............................................

:

.

As sócias Joice
Demarchi
e Claudia

Kitzberger na

inauguração
de seu recente

empreendimento
em Jaraguá do

Sul, a loja Elia
Moda Feminina

t a

Não deixem de conferir a atração montada pela Studio FM em

parceria com a equipe do Som Mendonça, que desenvolveram'
e exibem um simulador de corrida, cujo "cockpit" foi feito

com partes de um veículo Fiat Brava. O "brinquedo" envolveu

aplicação de recursos de projeção e imersão sonora ainda inéditos

na cidade, e é de deixar louco qualquer fã de games de corrida.

Peça�Scar
E é coni a carismática e divertida atriz Monica Martelli que temos

uma comédia em cartaz no Grande Teatro da Scar nesta noite de
.

sexta. Os ingressos já estão a venda para a deliciosa apresentação de
"Os Homens São de Marte... E é pra la que eu vou", ao valor de R$60
a inteira. O texto trata dos dilemas da vida de mulher solteira, e terá

interpretação a partir das 20h30. Contato: 3275-2477.

Alva K. Neto (E),
Eduardo Werninghaus

(o aniversariante),
Caco Bart e Edu

Schwartz, na

memorável balada
PVT promovida

\ no último sábado na

.......... Room Art & Music
'

.

...........................................................

IM«

Silene Frause, Veronic� Salgado
e Luiz Coutinho em descontraído

happy hour no Madalena
..............................................................................................

Massaranduba
A cidade vizinha ganha no

...,. próximo sábado um grande
incremento para sua vida

noturna, o Divino Club,
point que faz promessa
de ser uma das maiores

DIEGO JARSCHEL casas do Norte do Estado.
O local terá dois ambientes,
sendo um alternativo, para
apresentação de DJs, e outro

com palco, para apresentação
de bandas e artistas. Na noite
da inauguração a dupla Alex
& Willian figura como atração
principal, sendo que ainda
mais cinco DJs irão apresentar
se. Reservas e informações:
9644-4767 ou 9915-2239.

i

Zé Delai (E), um dos organizadores d'A Nossa

Feijoada, promovendo o evento ao lado de
.

Thiago Mattos, proprietario do club The Way ....
/

.................................................................................................................................

tt
Ah, você está reclamando
do frio? Deixe- me rever no

Facebook o quanto estava

feliz com o calor no ·verão.

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 110 I QUINTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2012 www.ocorreiodopovo .eorn.br

Previsão do TeD1poFonte: Epagri e Tempo Agora

Oanoinha
......
8° 24°

São Miguel
do Oeste
......
13° 26°

C a eoõ
......
13° 24°

Joaçaba
......
10° 26°

Temperatura
amena e sol
Variação de nuvens do
Oeste ao Sul do Estado,
com condição de chuva
isolada nas regiões do
Planalto Sul e Litoral
Sul. Nas demais regiões,
presença de sol, devido
à influência de um

cavado (área alongada
de baixa pressão).
Temperatura mais

elevada, principalmente
durante a tarde.

Lages
......
14° 24°

Ensolarado Parcialmente
Nublado

Nublado Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Norte 3km/h Vento favorável

• 12h Vento não favorável Noroeste 3km/h
em um horário

• 15h Vento não favorável Norte 3km/h zero%
de possibilidade

• 18h Vento favorável Leste 7km/h de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor

"!., ....

Camaradagem
A esposa passou a noite fora de casa. Na manhã seguinte, explicou ao

marido que tinha dormido na casa de uma amiga.
O marido, então, telefonou para dez amigas. Nenhuma delas confirmou.

.

O marido passou a noite fora de casa. Na manhã seguinte, explicou à
mulher que tinha dormido na casa de um amigo.
A esposa, então, telefonou para dez amigos do marido. Sete deles
confirmaram, e os três restantes, além de confirmarem, garantem que ele
ainda está lá.

Sudoku

. Preencha um quadrada
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.

o
-cu
c.>
:::I
-

O
CI)

510 Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• Oh02: 1,2m • 10h49: O,9m
• 12h41: 1,4m • 22h2B: O,Bm

MINGUANTE 11/6
• Baixamar • Baixamar
• 7h04: O,5m • 6h19: 0,4m

Tábua
• 17hOB: O,5m • 1Bh13: O,5m

NOVA 19/6 das marés Itajaí Imbiluba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 27/6
• 10h25: O,Bm • 10h: O,5m
• 22h36: O,Bm • 20h56: O,5m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 3/7 • 6h04: O,4m • 4h21: O,3m
• 17h19: O,5m • 16h13: O,3m

Mafra
... ...
10° 24° Jaragmí

......
15° 28°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Proteja
os olhos!

/

Rindo Sul
......
13° 250

Blumenau
......
17° 30°

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 28°C

SÁBADO
MíN: 16°C
MÁX: 27°C .

" JJ

DOMINGO
MíN: 16°C
MÁX: 24°C

Florianópolis
... .:
15° 24° Jeans e

camiseta para
o clima típico

de outono

São Joaquiln
......
11 ° 18°

Palavras Cruza as

HORIZONTAIS
1. Desavergonhado
2. Capturar

.

3. A sigla inglesa para a marinha dos EUA / Japonês
que emigra para a América

4. Aquele que tem necessidade de água
5. Tornar-se cinzento I As iniciais do ator norte

-americano Newman (1925-2008), de "A Cor do
Dinheiro"

6. De autor desconhecido
7. Cheiro de dinheiro I A de Angola foi recentemente

eleita Universo
8. Toda substância de ação sedativa ou analgésica
9. (Quím.) O nobéHo / Gotejar
10. Que se assemelha a um animal feroz '

11. Inseto que tritrina I O ator norte-americano
Adams (1923-2005), famoso pelo personagem
"Agente 86"

12. Lugar tranquilo
13. A árvore do bicho-da-seda.

VERTICAIS
1. Resmungar I A partida decisiva, a que desempata 12

o ioga 13
2. Famoso filme estrelado por AI Pacino (1973) / O

conjunto norte-americano de rock, do sucesso

"Losing My Religion"
3. Arbusto muito cultivado por suas raízes que po

dem ser convertidas em div'ersas formas de ali
mento I Pequena quantidade

4. As iniciais da atriz Pillar I Retirar a pele que cobre
o crânio

5. fazer xixi / (Fam.) Espectador, sapo
6. Que usa mais a mâo direita do que a esquerda /

Tecnologia da Informação
7. (Interj.) Está certo! I Enganador, simulador
8. Comissão de Assuntos Econômeos / Enviado,

expedido
9. Uma das mais belas constelações, composta de

178 estrelas J A tenista norte-americana Willia
ms, uma das melhores do mundo.

2 4 5 7 8 93 6

1

II
II-

II

II

II

II

3

4

5

7

8

10

11

·l!OOlas 'UOl10
"6 'OPl!lSOd 'al!:) .I! '10Plliu!:l 'ossl 'L '11 'oueW!11saO ·9 'aUOl!W 'reUllO .Ij 1elad
-re:JS3 (id '17 'ooU 'l!30!PUIlW .1: 'waM 'olldlas "Z 'l!JBaN 'reôsnij .

� :SIIJ:JIHf:lfI.
1lJlaJOWV

.

St '01Ill!:JaH
·U 'UO(1 '01119

.

H 'apIOJllj_ ·Ol mtillld 'ON ·6 'alullwlB:) ·S 'SS!W '1l:J!H 'L 'Ol!J:>9d\1
"9 'Nd �llS!19 "S .'oluapas 'Ir '!i1SSI 'uso ·S JBSaldv ·Z 'oJ!pndWI .

� :SJI/1NOZI!:IOH

oy>n10S

SE VOCÊ ACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTA!
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Vai perder'?
ALarinox, revendedora de

flprodutos Tramontina, movi
menta nesta sexta, 15 dejunho, a

partir das 16h, o evento Tramon
tina Design Collection. Além de
conhecer uma linha de produtos
cheia de qualidade, beleza e de

sign para os grandes momentos

da vida, quem prestigiar a con

corrida .tarde poderá experi
mentar diversas receitas feitas
na hora pelo renomado Chef
Guilherme Guzela. O evento

será na sede da Larinox. Onde?
Na rua Ângelo Schiochet, 321,
no Centro de laraguâ do Sul. A

entrada é gratuita, porém, com

vagas limitadas.

ra fie
A leitora fiel de hoje é a querida
Maria Cecília Rohling( Inter

Imóveis) que troca idade nova

amanhã, e sempre lê a coluna

para ficar por dentro das
noticias da nossa sociedade.

Casa & Cia
Presentes
o mês de junho é um mês

. de festas, então faça sua

decoração e dê presentes ainda
mais belos. Confira a Casa &

Cia Presentes. Lá, qualquer
peça deixa seus espaços
incríveis e você ainda arrasa.

Roberto Keil
A par.tir deste mês, o médico
Roberto Kell, que na hora de

folga adora uma boa leitura
e também escrever, estará
colaborando com a Revista

Nossa, e assina a coluna Hobby
do Bob. Uma página de humor,
poesia e fofocas épicas.

ISO 9001

Moa Gonçalves
FOTOS MARIA GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

CELEBROU A minha amiga Carol
Tironi e Richard Daniel escolheram

o Restaurante Madalena para
comemorar o Dia dos Namorados

www.ocorreiodopoVo.com.br

Marcela & Cyro
O mais novo casal

apaixonado de nossa

sociedade é formado pela
bela e querida Maria Bento

e Cyro Raizer. Um casal
nota dez, sempre feliz e

apaixonado demais.

Beleza, amigos!
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Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

A verdade- não tem

hora. É de todos

os momentos.

Especialmente dos

momentos em que
- parece inoportuna.

Albert
Schweitzer

�;;;/::e�kf
POMBINHOS Claudio Kuss e

33�O-3242Vanessa Rodrigues curtiram o II
Dia dos Namorados no Kantan

moagoncalves@netuno.com.br

Todo dia uma
Domingo eu estava

caminhando, como faço todo

o fim de semana, quando
encontrei um amigo, no

Czerniewicz, pintando o

muro de sua humilde casa de

madeira. Perguntei a ele: E aí,
pinta o cercado e esquece da

casa, é? Respondeu o nobre

amigo dos tempos idos. Claro,
cara, vai começar a política
e vou vender o espaço do
cercado e com o dinheiro
reformo a casa! Tu achas que
eu sou bobo? .

Tio San
Estava lendo na coluna
de Anselmo Góis, que os

brasileiros estão entre os

que mais gastam no Estados

Unidos. Só perdem para
chineses e russos.

os "sacoleíros", gastam em

média, 297 euros em lojas
como Gucci, Prada...

Pensando bem
"Palavras erradas costumam

machucar para o resto da

vida, já o silêncio certo pode
ser a resposta de muitas

t
"

pergun as ...

.

Aguaceiro
Moradores mais antigos
da urbe sorriso disseram

que a forte chuva do fim de
semana "era a despedida do
inverno". O fato é que ela
mostrou que a cidade precisa
de mais atenção, pois muitas

ruas foram alagadas em

questão de minutos. O bairro
Garibaldi que o diga.

E daí?
E daí se eu passei o Dia dos
Namorados sem namorada?
Por acaso você passa o Dia do
Índio com um índio?

Love
Continua firme e forte o

romance dos apaixonados
Orlandinho Stoco]r e

Fabiane Paoletto, cada vez

mais e mais apaixonados.

PRESENÇA O casal Ademar e Cecília

Menegotti (leia-se Colcci) jantou com

amigos, no Dia dos Namorados,
no badalado Restaurante Kantan

COMEMORAÇÃO Os meus amigos Jean

e Samira Leutprecht preferiram curtir a

data especial na Pizzaria Casarão

Te contei
• o meu amigo Airton
Schiochet, que foi
destaque da última

edição da Revista
Nossaweekend, trouxe

um delicioso mimo,
produção da esposa "

Clarice, que foi motivo
de festa na redação.
Valeu!

".
,

• O meu abraço
.

de hoje cheio de
energias positivas

,
,/tJtii flJara(JIã/f;1ib

"

,

Hartwig e Sandra
Borchardt que já
estão contabilizando ..

,

s1ttessd� depois
da reabertura do
Restaurante Park
Aurora. Aquele abraço!

• No último domingo,
a nova diretoria
da {lssociação
de Moradores do
bairro Czeniewicz,
movimentou encontro

para a elaboraçõo
do planejamento
estratégico de
desenvolvimento
.do bairro.

• Perguntaram-me se

Calito Mannes casou

ãe. novà? Sealgut n "

souber, me avisa, pois
eu também não sei...

·."Com essa, fui!
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Quer publicar sua foto?
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

Giulia

Oldenburg
completou 6

meses de vida
no dia 8. "Que
Deus continue
dando muita

saúde e paz!"
São os desejos
de seus

avós, pais,
padrinhos e

irmãos que a

amam muito

Egon e Agata Priebe Imroth completaram
40 anos de casados no dia 3. Filhos e parentes
parabenizam pelas bodas. "Que Deus cont�ue

abençoando esta união com saúde e amor"

Cínema

o jovem casal Fernando

e Jessica se formou

na dança. gaúcha no

dia 9, na Sociedade 25

de Julho, em Jaraguá
do Sul. Quem envia os

parabéns é a Tia Melita

e o tio Reginaldo, e os

primos Dudi e Leo

Marlise Bier Kanis comemorou aniversário
no dia 11 ao lado de seu marido Fridolino Kanis,
dos f"J.lhos Maico e Fernando e das noras Cintia

e Jessica. Felicidades, saúde e paz!

A gatinha JuIia
Câmara está

completando 5 aninhos

hoje. A família envia

os parabéns, muitas

felicidades e um

super abraço

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Madagascar 3 - Dub. - 14h. 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• Cine Breithaupt 2
• A Branca de Neve e o Caçador - Leg. 14h, 16h30, 19h, 21 h30

• Cine Breithaupt 3
• Homens de preto 3 - Leg. - 16h30, 18h50, 21 h
• Os Vingadores - Leg.- 13h50

Tirinhas

i'

Horós(#opo
CYl ÁRIe; ,

-

I
-

Evite gastos desnecessários. Convém fazer e refazer

suas contas antes de se enhJsiasmar com a tentação de

comprar. Cuide do seu dinheiro com bom-senso. Na vida

afetiva, não perca tempo com bobagens: encare os abitos

com objetividade. Cor: bege.

� TOURO

U
.

Seu signo vai esbanjar disposição e força física. Aproveite
para realizar tarefas que exijam vigor. Bom momento

para vencer obstáculos e investir em projetos pessoais.
No amor, a fase é de estabilidade. Relações firmes

estarão protegidas. Cor: preto.

II GÊMEOS
Cumpra suas responsabilidades com dedicação e calma,
sem tanto desgaste físico e emocional. Em famma,
investigue os fatos antes de julgar alguém. No campo

sentimental, respeite seu amor e evite comentar a

intimidade do casal. Cor: vermelho.

� CÂNCER
� Antes de começar um novo projeto, concluél aqueles

que já estão em andamento. Bom momento para reunir

sua equipe e discutir novas ideias, mas não deixe os

familiares em segundo plano. Sua sensualidade está em

alta: envolva a pessoa amada! Cor: creme.

..() LEÃo
UL \Dia favorável 11'0 trabalho. Não tenha medo de pedir

-

aumento ou solicitar vantagens aos superiores. Tudo

indica que seus talentos serão reconhecidos. Mas não

se distancie de gente querida nem deixe o seu orgulho
atrapalhar a relação com o par. Cor. bege.

l'Yk VIRGEM
I l,.f No trabalho, quanto mais segurança tiver ao desenvolver

suas atividades, mais rápido vai concluir suas tarefas.

Não convém se preocupar com a opinião das pessoas,

faça a sua parte! Na união, divulgue suas qualidades ao

par - valorize-se! Cor: cinza.

Guilherme August�
Drews comemora 3 anos

nesta sexta-feira. Os

pais Adirson e Claudia

Torinelli Drews enviam

os parabéns e o desejo
de alegrias e saúde

.n, UBRA
- Trabalhos que possa desenvolver com autonomia são os

mais indicados. Com suas finanças, tome as iniciativas
necessárias para manter as contas em ordem. Troque
carinhos e aposte em em sua sensualidade para
fortalecer a relação com o par. Cor: bege.

m ESCORPIÃO '

II L. Conte com a ajuda dos colegas de trabalho para realizar

certas tarefas. Da mesma forma que deve ajudá-los
caso precisem. As relações estáveis serão marcadas

por um clima mais afehJoso. Na conquista, aprenda a

ceder e pode encontrar um amor. Cor. pink.

.." SAGITÁRIO
)<.

.

Mantenha o foco em suas atividades e evite distrações.
Ficar recordando o passado pode atrapalhar sua

produtividade. Dê atenção à sua saúde e alimente-se

melhor. Um pouco de romantismo no contato com o par
vai fortalecer os laços da união. Cor: pink.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Encontre prazer em suas atividades de rotina.

Aproxime-se dos familiares mais jovens e aprenda com

o jeito descontraído deles. No romance, faça um agrado m

àquela pessoa especial. A dois, um passeio romântico é !Ii
garantia de bons momentos. Cor. amarelo.

I':1,
� AQUÁRIO I� Valorize quem está ao seu redor no trabalho e em J�

famma Assuntos que envolvam o lar estarão em II
destaque neste momento. No campo afetivo, tenha �
calma, assim conseguirá oferecer a segurança fl
emocional que sua alma gêmea precisa. ê.r: marrom. 1�

PEIXES
Reflita sobre suas responsabilidades e seus sonhos. É
o momento ideal para traçar prioridades e conquistar
seus objetivos. Em casa, resolva pendências. Nos
assuntos do coração, abuse da sensualidade. Se

procura um amor, invista em seu alvo. Cor; creme.
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Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

http://luizcarlosamorim.blogspotcom

Não quis dizer solidão. É que o

inverno está chegando, o dia dos
namorados passou e uma saudadezi

nha, escondida, insiste em levantar
a voz. Saudadezinha doída, vem me

lembrar, atrevida, que amor a gente
não esquece. Que cada carinho é um

carinho, que cada ternura é só uma,

que amor não morre jamais.
Saudadezinha companheira,
vem me dizer, no ouvido, que preciso
de você. Porque eu gosto de você.
Sei que já disse isso, mas eu gosto de •

você. Junto de você, gosto do frio que
aconchega e gosto da chuva lá fora,
a ninar nosso adormecer.
E gosto do seu sorriso. Seu sorriso é mi

nha casa, o meu mundo, é o meu tudo. É
minha luz, porto seguro, o meu horizon

te, infinito. Seu sorriso é minha vida.
Seu sorriso é boa vinda, é ternura

_ aconchegante, é calor que me aquece.
Seu sorriso é primavera, que se espalha

I ovelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R

Miriam tranquiliza Fernando com sua visita. Carmem, Jacira e Gracinha
finalizam os últimos preparativos para a festa de casamento de Valéria. Mi

riam avisa a Melissa e Dimas que está disposta a ajudar Fernando. Rodrigo
estranha a forma com que Clara trata Elisa. Marlene desiste de briga-r com

Laís ao ver que ela está doente. Cris ameaça morar com o pai para que
Beatriz não se case com Gabriel. Uilha ajuda Marlene a cuidar de Laís. Clara
vê uma sombra atrás de Elisa e Rodrigo e implora que Miriam o salve. Me

lissa ironiza Dimas quando o marido fala que eles podiam ajudar Fernando
a reconquistar a ex-noiva. Elisa ouve Clara afirmar que Rodrigo e Miriam
nasceram um para o outro. f\

CHEIJlS DE CHilRME - GLOBO - 19R
Brunessa provoca Rodinei e Liara. Brunessa envia uma foto de Conrado

e Humberto no shaw para Isadora. Cida, Penha e Rosário tomam chá antes

de entrar no palco. As Empreguetes cantam normalmente e Socorro se de

sespera. Chayene nota que está sem voz e conclui que Socorro trocou os

chás. Rosário dedica uma música a Inácio e ele se emociona. Socorro toma

também o chá errado para provar sua fidelidade a Chayene. Fabian sobe ao

palco e faz uma homenagem a Rosário. Inácio fica com ciúmes e vai para
cima de Fabian. Isadora e Ariela vão atrás de Conrado e Humberto no shaw.
Gentil paquera Penha e Sandro fica enciumado. lsadora flagra Conrado com

Cida no camarim. Penha recebe flores de Lygia e se comove. Samuel sai de
casa escondido. Inácio procura Rosário e diz que eles precisam conversar.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21R
Monalisa aceita sair com Tufão. Carminha diz a Max que continuará ma

nipulando a família de seu marido. Iran e Suelen criticam as atitudes de Mo

nalisa. Carminha se faz de vítima diante de Muricy e Ivana. Tufão aconselha

Jorginho a ir atrás de seu amor. Alexia não consegue resistir a Cadinho. Nina

se preocupa ao ver o estado em que Carminha deixou Lucinda. Verônica e

Noêmia procuram o marido na empresa. Alexia decide deixar Cadinho tentar

conquistá-Ia e Paloma fica radiante. Muricy perdoa Carminha. Dolores pede
para trabalhar no salão de Monalisa. Carminha procura Tufão na casa de Le

leco. Lúcio vê Monalisa entrar no carro de Tufão e conta para Silas. Jorginho
sai de casa assim que Carminha chega. Tufãq e Monalisa se beijam.

�CARAS-RECORD-22R
Big Blond afinna que já sabia que deveria ser substITuído por Martim. Big Blond

. diz a Novais que o falso Martim não poderia tomar seu lugar. O líder da gangue ga
rante que Toga pode provar a identidade de Otávio. Martim pede para Toga assinar
o cheque a ser descontado em nome de Otávio. Toga conta para Martim que foi

chamado ao Rio de Janeiro por Big Blond. Maria observa os preparativos para o

casamento. Martim pede para a babá descontar o cheque. Martim conta para Ma

nuela que assistirá ao casamento como Otávio Benara. Manuela fala para Caio que
está voltando para o Rio de Janeiro. Luciana encontra o capuz e sente o perfume
de Eneida. Letícia recupera a consciência. Mirella culpa Marco Antonio pelo que lhe

aconteceu. Mirella pede que Marco Antonio a deixe voltar para casa. Johnny Wasp
conta para Otávio que ele deverá assumir o comando da organização no Brasil.
Eliza fica feliz ao pensar que está livre. Novais afinna que Big Blond lutará para
manter seu cargo. Flávia interrompe o clima entre Váléria e Gino. Flávia conta para
Valéria que decidiu dividir o quarto com Gino. Gino fica constrangido com a sfuação.
Mirella pede a Vara que fale para Marco Antonio esquecê-Ia. Mirella volta para casa

e não encontra Régis. Otávio lê o código de ética da organização. Novais oferece
a sua lealdade a Otávio (Martim). Novais desconfia quando Toga chama Otávio de
Martim. Big Blond mostra as fotos de Otávio e Martim enviadas de Dallas para Eliza.

Big Blond fala para Eliza que Otávio está se passando por Martim.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Crônica

Canção de amor
cristalinos. Navegamos mansamente,
nas serenas águas claras, cheias de
luz e poesia. É nossa grande viagem,
percorrendo os caminhos que
nos levarão de encontro à
descoberta de nós.
Então vem e afugenta a'saudade vadia,
que passeia insistente, pelo fundo dos
meus olhos. Vem mandar embora essa

saudade que brinca com a tristeza

que transcende o meu olhar, tentando
invadir meu coração para matar

todas as flores que você
desabrochou em mim ...

Quero- te aqui, ternura, ternura que
me aquece, carinho que embriaga,
amor que faz viver. Para que falar do

inverno, de solidão, de saudade, se a

tua·presença me traz, num dos dias
mais frios, o calor de um verão

pleno e brilhante?
E desabrocham as flores em

nosso pequeno jardim...

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook

da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do SulClique animal

Gato.desaparecido! Há um mês os donos procuram este gato
siamês que atende pelo nome de Mário, é adulto e castrado.

Desapareceu nas proximidades da empresa Duas Rodas, no Centro

de Jar3guá. Quem o encontrou ou viu pode ligar para 3275-0800,
com Mirian. Gratificação para quem o encontrar!

Aniversariantes
14/6
Adenor Koch
Angelo F. Mello
Antonio Aurélio de Souza

Argentina K. de Almeida
Claudia R. da Rosa
Edson Hornt5urg
Edson J. Biehl
Fabio Eccel

Felipe W. L Pinto
Guilherme Garcia
Helena Hencke
lIete Riegel Junckes
IIson W. Hille

Iraci K. Michalak
Irani Urban
Jéssica C. Souza
Joci rodrigues
Jonas M. Zimermann
José H. Zalewski
Karine D. Giovanella
Karine Daniele Giovanela
Karoline Janssen Piermann
Kátia D. Venera
Leandro Luis Azevedo

Magna K. N. Mote Junior
Marcos R. Hubner
Milena S. F. Terroso

Nayara A. Tomelim
Nicoli Pivatto Queiroz
Noribert Sell
Pedro A. de Moura

Regiane L. Kopsch
Rosemeri de Paula
Salete Lennert
Sandro M. dos Santos
Silvana E.S. Floriani
Taís Cristina P. de Araújo
Teresinha M. Sbartelatti
Vanilda de Lima
Walmor Theilacker

: I

por seu rosto e sorri a sua boca
e sorri o seu olhar e sorri seu

coração e sorri a sua alma...

Ah, o seu sorriso ... seu sorriso é minha

bússola, é meu ponto de partida e meu

ponto de chegada ... Como vou fazer

poesia, se o seu sorriso tão meigo é
o verso mais bonito que jamais vou

escrever? Minha poesia é você. Para

que então, escrevê-la? Fiz-me poeta em

Fiz-me poeta em você, poeta em

seu amor... Vem comigo, minha

musa, vem morar no meu poema.

você, poeta em seu amor...

Vem' comigo, minha musa,
vem morar no meu poema...

Este poema, seus olhos, imenso poema
de amor. Vejo nós dois espelhados,

.

nestes grandes lagos castanhos e

Depois de passar.pelo
Brasil, colher elogios da

imprensa e conquistar o

público, a cantora

inglesa Plorence WelcJ11
da banda Florence + The
Machine, lança seu I'M1V

Unplugged". Primeiro

registro ao vivo da maior
banda indie do momento,
com 11 sucessos da
banda gravados dia 16 de

dezembro de 2011 em NY:
Esta coleção de gravações
acústicas mostra o talento
único de Florence Welch,
vocâlista, ao ladbCle sua

banda e de um coro gospel.
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Tira Martins,
,

Areasde
lazerestão

"-.-

abandonadas
Dois pontos no bairro estão sem receber

manutenção e moradores pedem melhorias

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

Sarnira Hahn

Morador da rua lrineu Fran

zner, no bairro Tifa Mar

tins, o supervisor de limpeza
Cristiano Marchette, 31 anos,

não pode aproveitar um belo

espaço junto à natureza para

passear com o filho João Lucas,
de um ano e meio. O bosque do

bairro foi criado há oito anos

para ter atividades educativas,
como o cultivo de horta e edu

cação no trânsito.

Porém, desde 2009 ele está

com os portões fechados. O

presidente da Associação de

Moradores, Joaquim Alberto

As pessoas iam

caminhar durante

a noite. Agora que
escurece mais

cedo, é difícil
encontrar alguém

que tenha coragem
de ir até o local.

Joaquim Alberto

Domingos,
presidente da

Associação de

Moradores

Domingos, 49 anos, disse que
o local que era utilizado por fa
mílias para diversão nos finais

de semana foi fechado devido à

presença de usuários de drogas
no local. Ou seja, os moradores

ficaram sem um espaço de lazer

por causa dos riscos provoca
dos por poucos.

Marchette lamenta que uma

área tão grande e bem localiza

da, tenha sido fechada devido a

esse problema.
Domingos explica que a pro

posta era oferecer às crianças
do bairro, com oito mil mora

dores, um ambiente divertido,
para a interação das famílias, e

na qual seriam ministradas au

las da importância de atraves

sar na faixa, por exemplo, mas

o local foi fechado para impedir
os drogados de utilizarem o es

paço. 'A falta de manutenção e

o descaso com a área fez com

que a população solicitasse o

fechamento do local, para a se

gurança dos moradores", desta

ca o líder comunitário.

O bosque pertence à Fun

dação Jaraguaense de Meio

Ambiente. O presidente da en

tidade' Cesar Rocha, contesta a

informação de Domingos. Se

gundo ele, a comunidade pode
usufruir do local, mas as ativi

dades devem ser solicitadas à

Fujama, no telefone 3273-8008.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

Q(tt'St, �

Credibilidade

h;mllt:r:Vi>
t��J;fbl�1j1lt1;l€!

Cünfianç.a

gumZ@gjlím'Z.rom.br
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

FECHADO Cristiano não pôde aproveitar a área do bosque para levar o rllho

FALTA DE CUIDADOS Piso da área de

atletismo é criticado pela comunidade

PREOCUPAÇÃO Domingos reclama

da presença de usuários de drogas

Lazer

Pista é alvo

de lamentos

Nova escola vai

atender 800 alunos
Atrás da pista de corrida, as Neri Heinzen, 47 anos, diz que

obras para u� novo centro de essa construção vai ajudar mui

educação estão em andamento. to o bairro, já que a região conta

A estrutura deverá ficar pronta apenas com uma unidade de

dentro de 15 meses e irá atender Ensino Médio, a Escola Renato

cerca de 800 alunos do Ensino Pradi (CAIC), no bairro São Luís.

Médio. 'A educação será voltada Segundo o secretário de Educa

para o ensino profissionalizan - ção, Silvio Celeste, o terreno é

te. Os alunos já saem da escola de doação da Prefeitura de Ia
corri uma profissão", comenta raguaádo Sul, e a verba de R$ 6

o presidente da Associação de milhões vem da administração
Moradores JoaquimAlberto Do- federal. A gestão dos recursos é

mingas. O consultor de vendas, do governo do Estado.

Além do bosque fechado, a

falta de melhorias na polê
mica pista de atletismo do

bairro também é lamenta

da. A estrutura, inaugurada
no final de 2008 continua

em estado de abandono. O

presidente da Associação
de Moradores, Joaquim
Alberto Domingos, ressalta

que o local era bastante uti

lizado no verão, e que agora

poucas famílias se arriscam

a ir até lá devido à situação.
As placas usadas se solta

ram e não há um trabalho

de manutenção da área. O

presidente da Fundação
Municipal de Esportes
(FME), Valdir Bordin, afir

ma que a pista de corrida

não está sendo usada desde

a administração passada
por problemas nas obras.

A prefeitura encaminhou

em abril uma denúncia no

MinistérioPúblico para

apurar as responsabilida
des nesse processo.

EDUCAÇÃO Unidade deve ficar pronta em 15

meses e vai abranger Ensino Médio e profissional '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PING: 105ms

Velocímetro de internet
load: Simulamos o recebimento
de um arquivo no seu compu
tador, calculando a velocidade
com que ele chegaria. Esse va-

10r é a velocidade real com que
você baixa vídeos, músicas ou

qualquer conteúdo online (me
dida em megabits por segundo).
4 - Velocidade de Upload: Simu
lamos o envio de um arquivo a

partir do seu computador. As

sim, sabemos qual a velocidade
média para enviar uma foto ou

qualquer coisa que queira subir

para a Internet (medido em me

gabits por segundo).

Botão 'não curtir' é usado para

ataque hacker no Facebook
Mais um golpe de hackers está circulando pelo

Facebook. Dessa vez, é oferecido aos usuários a

oportunidade de instalar o botão "não curti" - tão

sonhado pelos adeptos da rede social.No entanto,

o aplicativo - chamado Enable the Dislike Button

(permita o botão "não curti", em tradução livre) -: é

falso e, ao ser instalado, permite o fácil acesso de

hackers aos perfis e computadores das vítimas. O

golpe já atingiu mais de 8 mil usuários.

Conhecido como scam, o ataque hacker apa
rece como um link na seção "Notificações", por
meio dó qual o usuário é convidado a instalar o

falso aplicativo: 110 Facebook agora tem o botão

'não curti'. Clique no menu ativar e instale-o!". Ao

ativar o aplicativo, uma mensagem é publicada
no mural do usuário sugerindo a outros amigos o

download do botão: "Acabo de baixar o botão de
"não curtir", então agora posso 'descurtir' todas

as suas mensagens". Além disso, o perfil da víti-

-

ma se torna vulnerável ao ataque de invasores,
disparando inúmeros spams.

Essa não é a primeira vez que o Facebook so

bre golpes com relação ao botão "não curti". Em-

2009 e 2010, o falso recurso circulou pela rede,
invadindo perfis. De acordo com Mark Zucker

berg, CEO e fundador da rede social, não há pre
tensões para a criação desta funcionalidade.

Como deletar o aplicativo 'não curti'

Se você instalou o aplicativo, vá até suas Con

figurações de Privacidade. Em seguida, clique em,

Aplicativos. Selecione - Editar - Configurações em
-

Aplicativos. Após localizar o Enable the Dislike But.

ton, clique em Remover, e pronto.Vale lembrar que
é bom usar um antivírus, já que ainda não se sabe

ao certo os danos que a instalação do aplicativo
pode causar ao computador.

FI Facebook «DisLike»
� Button
More ways to experlence Facebook

Aplicativo falso

permite acesso

de hackers

aos perfis e

computadores
de ussuários do

Facebook
-

Introducing the new disllke
feature on facebook!

Ever wanted to dlsllke people's
posts .

on Pacebook? Now vou cant
Let vourself do lt already!

Você sabe extamente qual
a velocidade da sua internet?

Faça um teste da sua cone

xão com a internet e descubra

quanto as operadoras de banda

larga estão te oferecendo real
mente. Acesse: www.techtudo.
com.brIvelocimetro.htrnl

Como funciona o teste: 1 - IP:
Identifica seu número único na

Internet para iniciar os testes. 2
- Ping: Medimos, em milisegun
dos, quanto tempo um pacote de
dados leva para ir do seu compu
tador até o servidor Globo.com e

-

voltar. 3 - Velocidade de Down-

AqUi, toda sexta-feira,
'é' dia da mulher!

o CORREIO DO POVO

Anuncie

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br QUINTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2012 1191 GERAL

MEDO O aposentado Everaldo StasSlUl., 64 anos, não se arrisca a atravessar no pontilhão improvisado sobre o rio Braço do Sul

Infr tr t r

População não quer mais o tronco
Desde janeiro de 2011, moradores

aguardam a construção de nova ponte

SCHROEDER

Nilson Antonio
,

/\ ausência da ponte Teodo

.l\.ro Beck, que faz a ligação
entre os bairros Rancho Bom e

Braço do Sul, vem afetando dia

riamente a vida dos moradores

dessas localidades, desde que
as chuvas de janeiro de 2011

causaram prejuízos no local. A

ponte foi levada depois que as

águas do rio Braço do Sul afetou

a base de uma das cabeceiras.

A única solução encontrada

pela Prefeitura para compensar
a falta da passagem foi colocar

um tronco de madeira, de meio

metro de largura, e sem corri

mão .. Mas essa alternativa não

oferece segurança para quem

precisa fazer o percurso.
O aposentado Everaldo Stas

sun, 64 anos tem medo de atra

vessar o local. Ele não se arrisca a

chegar perto. Para passar ao outro

Em obras

Ponte no rio Duas Mamas

fica pronta esta semana

Os danos das chuvas de

2011 ainda estão senda repa
rados em Schroeder. As obras

da construção da ponte Fritz

Basch, sobre o rio Duas Mamas,
na mesma comunidade, devem

ser concluídas ainda esta se

mana, segundo o secretário de

Obras Rubens Fiedler. A única

pendência será a colocação dos

corrimões. "Pretendemos dei

xar a obra totalmente conclu

ída até o final do mês", afirma.

A obra teve um custo de aproxi
madamente R$150 mil.

A antiga ponte, que fazia a

ligação entre os bairros Duas

Mamas e Rancho Bom, teve a

estrutura comprometida pe
las chuvas de janeiro do ano

passado. A nova ponte será

construída com 32 peças de

pré-moldados. Os funcioná

rios estão trabalhando para
deixar o acesso liberado ainda

esta semana. Após montada, a

ponte terá 12 metros de com

primento, três. metros de al

tura e oito metros de largura.
O prefeito Felipe Voigt revela

que a ponte será construída

num prazo bem inferior ao ne

cessário para fazer uma obra

toda em concreto armado.

lado, prefere andar dois quilôme
tros a mais, por uma outra rota, do

que caminhar sobre o tronco.

Ele e a esposa Eldina Beck

Stassum, 61, presenciaram a que
da da ponte, em 2011. Sattun lem

bra que no dia em que a elevação
caiu, os dois estavam próximos ao

local. Um vizinho os alertou que
a ponte poderia ceder. "Quando
chegamos lá, não demorou dois
minutos e tudo caiu", conta. Des

de a queda, relata o morador, fo

ram construídos três pontilhões
.

.

para que as pessoas atravessar o

rio Braço do Sul. Entretanto, sem

pre que há chuvas fortes, os pon-

tilhões acabam sendo destruídos.

O morador Edson Gronklas,
39 anos, se arrisca a passar pelo
tronco com a filha Iéssica, 8 anos,

quando tem de levá-la para a es

cola, no bairro Rancho Bom. Ele

conta que faz o trajeto a pé pe
riodicamente pelas manhãs e ao

meio dia. Quando chove, ele usa o

carro. Porém, como não tem pon
te, é obrigado a usar um desvio.

Essa nova rota aumenta o deslo

camento em dois quilômetros.
Uma situação semelhante

vive Sueli Lange, 35. Ela leva os

filhos Erick, 9 anos, e Lucas, 10

anos, todos os dias para estudar

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos

abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os

aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de

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) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ig
norada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográ
fica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for

necido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 32157 Sacado: AGE FACCAO IT'DA ME CNPJ: 06.184.032/0001-70 Endereço: Rua

ma Hafferrnarrn n° s/n, Massarandubinha, 89108-000, Massaranduba Cedente: SIlMAQ S/A

CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 74351'002 Espécie: Duplicata de Venda Mercan

til por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIT.. SA - AGENClA GUARAMIRIM DataVenci

mento: 28/05/2012 Valor: 325,00 liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 66,32,

Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIT..- ESTADO DE SANfA CATARINA

Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - CHRlSTAlNGE HILLEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITAL DE lNTlMAÇÃO

Protocolo: 31009 Sacado: AGOSTlNHO DE OliVEIRA MENDES CPF: 028.466.379-46 En

dereço: Rua Bananal do Sul n° 825, Bananal do Sul, 89270-000, Guaramirirn Cedente: BAN

CO BRADESCO FlNANCIAMENTOS SA CNP1: 07.207.996/0001-50 Número do Título:

4258658327 Espécie: NotaPromissóriaApresentante: NOVA GESTOES SERVlCO DE COBRAN

CA EXTRA-JUDICIALIT'DA DataVencimento: 15/09/2009 Valor: 36.345,00 liquidação após a

intimação: R$ll,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 31008 Sacado: ARIT..DA APARECIDA SILVEIRA DOS SANTOS CPF: 023.290.889-

30 Endereço: Rua Herrninio Stringari n° 001, Corticeira, 89270-000, Guaramírim Cedente:

BANCO BRADESCO FlNANClAMENTOS SA CNPl: 07.207.996/0001-50 Número do Título:

4272727900 Espécie: NotaPromissóriaApresentante: NOVA GESTOES SERVlCO DE COBRAN

CA EXTRA-JUDICIAL IT'DADataVencimento: 22/02/201l Valor: 42.001,60 liquidação após a

intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31894 Sacado: FABlANA FERNANDES VlCENTlN FADUL CPF: 030.726.869-12

Endereço: Avenida7 deSetembro nO 1424, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: MAR1A

ADElAIDE FLORES ME CNP1: 05.232.106/0001-34 Número do Título: 94650 03 Espécie: Du

plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Venci

mento: 10/05/2012 Valor: 144,87 liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 32,99,

Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 32188 Sacado: GLOBAL ADMlNlSTRADORA DE BENS IT'DA CNPJ:
02.580.422/0001-09 Endereço: Rua 28 de Agosto nO 1515, Centro, 89270-000, Guaramirirn Ce

dente: ESCRlTORlO CONTABIT.. MARllAN l.J1)A CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Títu

lo: 93652 Espécie: Duplicata deVenda MercantilApresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL

DataVencimento: 21/05/2012 Valor: 132,75 liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução:

na Escola Municipal Vali Iorck
Voigt. Sueli diz que não tem ou

tra escolha, senão usar rotas al

ternativas. "Tem de dar um jeito
e levá-los", afirma. Além do per-

. curso ser maior, conta que o cus

to 'com combustível aumentou.

A Prefeitura informou que as

obras de reconstrução da ponte
devem iniciar depois que che

garem todos os blocos de pré
moldados usados na elevação.
Atualmente, 11 foram entregues.
O secretário de Obras Rubens Fie

dler disse que a obra deverá ser

entregue em setembro. O investi

mento é de R$ 250 mil.

R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 32130 Sacado: LUClANA MAXIMO MAFRA CPF: 052.045.989-01 Endereço: Rua

Tifa Haack nO s/n, Guarani Açu, 89108-000, Massaranduba Cedente: CCR ETIQUETAS IT'DA

EPP CNPJ: 01.294.796/0001-03 Número do Título: 01131007 Espécie: Duplicata deVenda Mer

cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIT.. SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data

Vencimento: 25/05/2012 Valor: 1.000,00 liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$

52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 31980 Sacado: LUIZ CARLOS MANNES ME CNPJ: 04.271.985/0001-40 Endereço:
Rua 28 de Agosto n° 1515, Centro, 89270-000, Guaramirirn Cedente: ESCRlTORlO CONTABIT..

MARIlAN IT'DA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 93209 Espécie: Duplicata de

Venda MercantilApresentante: CAIXAECONOMlCAFEDERALDataVencimento: 15/05/2012

Valor: 195,23 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00
Protocolo: 32189 Endereço: Rua28 de Agosto n° 1515, Centro, 89270-000, Guaramirirn Ceden

te: ESCRITORlO CONTABIL MARIlAN IT'DA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título:

93653 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL

DataVencimento: 21/05/2012 Valor: 227,52 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31908 Sacado: MAlHA EIlSlANE STENGER CNPJ: 13.775.830/0001-32 Endereço:
Rua Apolonia Schirnitz nO 66, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirirn Cedente: ATlAN

TA FUNDO DE INVFSI1MENTO EM DIREITOS CREDlTORlOS MUillSSEIDRlAL CNPJ:
11.468.186/0001-24 Número do Título: 053531/E Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por

Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 18/05/2012 Valor: 429,06
liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 30659 Sacado: ROSNIT..DO CATAFESfA CPF: 817.297.669-00 Endereço: Rua

Antonio Arnbrosio da Cunha nO s/no, Santa Cruz, 88395-000, São João do ltaperiú Cedente:

G MAlOCHl ClA IT'DA CNPJ: 84.091.974/0002-07 Número do Título: 2/3 Espécie: Nota Pro

missóriaApresentante: G MAIOCHI ClALTDA DataVencimento: 10/03/2012 Valor: 6.000,00
Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Porte Postal: R$ 1,00, Edital: R$15,00
-----------------------------------------------------------------------------------_... -------------

Protocolo: 31700 Sacado: VANDEMARANTONlO STOlNSKI CPF: 312.001..:l39-00 Endereço:
Estrada Guamiranga nO s/no, Guamiranga, 89270-000, Guaramirirn Cedente: ADRIANO MUL

LER IAS1A CPF: 024.830.309-04 Número doTítulo: MA900219-7 Espécie: Cheque Apresen
tante: ADRlANO MUllER IASTA Data Vencimento: 31/01/2012 Valor: 1.300,00 liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 14 de junho de 2012.

CHRlSTA lNGE HlllEWAGNER, Interventora
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EDITAL DE INTIMAÇÃo DE PROIESlO
.

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de

protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS

DO PROI'FSTO:

Apontamento: 211936/2012 Sacado: ALESSANDRO SOUZA Endereço: LUIZ ALVES 77 - ILHA DA FI

GUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-230 Credor: MARA REGINA MAGALHAES ME Portador: - Es

pécie: DMI - N'Titulo: 3061- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 561,26 Data para pagamento: 14 de ju
nho de 2012Valor R$31,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 8,50 Emolumentos:

R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 211716/2012 Sacado: ARAPlITAN DE CASTRO Endereço: RUA OSVALDO GIAlZ 40 AP

302 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-120 Credor: SLSERVICOS DE COBRANCAS IlDA Portador: - Espé
cie: DMI - N'Titulo: 02/06-AC - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 293,15 Data para pagamento: 14 de

junho de 2012Valor R$23,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 0,58 Emolumen

tos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 210994/2012 Sacado: CESTA BASICAFAMILIAR COM DE ALIMENTO Endereço: RUAlE

OPOLDO KARSTEN 40 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: ITAMARAIYIND E mMERCIO S/A

Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 7200029912 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 11.140,00 Data

para pagamento: 14 de junho de 2012Valor R$187,03 Descrição dos valores: Valor do título: R$10.928,81
- Juros: R$ 163,93 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$9,96

Apontamento: 211625/2012 Sacado: CESTI\ BASICA FAMILIAR COM DE ALIMENTO Endereço: RUA LE

OPOLDO KARSfEN 40 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: SAFRAALlMENTOS IlDA Portador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 16144/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.896,14 Data para pagamen
to: 14 de junho de 2012Valor R$38,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.833,33 - Juros: R$ 15,55
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 211971/2012 Sacado: COM. DEAUT. LillSANDRE Endereço: AV MARECHAL DEODORO

DA FONSECA 1675 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Credor: PIRAMIDE AUJO PECAS IlDA - EPP

Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1093/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 400,60 Data para

pagamento: 14 de junho de 2012Valor R$23,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 352,76 - Juros:
R$ 0,58 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 211776/2012 Sacado: CONCEITO SKATE SHOP IlDA ME Endereço: RUA 25 DE )Ulli0
360 AP10 301 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-000 Credor: ESPORTES TR TR COM MAr ESP IlD Por

tador: - Espécie: DMI - N'Titulo: NF 1679 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 578,81 Data para paga
mento: 14 de junho de 2012Valor R$25,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 528,91- Juros: R$ 2,64
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 211634/2012 Sacado: DIOGO MICHEL BAUNERVENDROMlN Endereço: RUA JOSE TE

ODORO RIBEIRO 408 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE

DO mJAI - VIACREDI Portador: SfECKUNG COMERCIO E Espécie: DMI - N° TItulo: 001/0002 - Motivo:

falta de pagamento Valor: R$ 223,21 Data para pagamento: 14 de junho de 2012Valor R$23,55 Descrição
dos valores: Valor do título: R$170,00 - Juros: R$ 0,45 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTI\DO DE SANTI\ CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUA DO SUL- SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 211969/2012 Sacado: EJM TERRAPLANAGEM IlDA Endereço: RUA JOAO PLANINCHE
CK 220 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-090 Credor: GRATTOFAC FOMENlO E ASSESSORIA COMER
CIAL IlDA Portador: DUFORT INDUSTRIA MET Espécie: DMI - N" TItulo: 7b - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 3.059,01 Data para pagamento: 14 de junho de2012Valor R$30,10 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 3.000,00 - Juros: R$ 7,00 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 211873/2012 Sacado: FIDR DE uz IND E COM DE CONFECCOES L Endereço: RUA FE
liCIANO BORTOUNI 389 SAlA 03 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-180 Credor: JARAGUATI SISTEMAS
E SERVICOS IlDA ME Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 42 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
295,45 Data para pagamento: 14 de junho de 2012Valor R$23,65 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 236,64 - Juros: R$ 0,55 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 20,96

Apontamento: 211731/2012 Sacado: IG MAr EIETRICOS E SERV DE MANUT IlDA Endereço: RUA
FRANCISCO SIDNGHEN 166 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-010 Credor: MANUFATIJRADE MAETI\IS
MAGNET IlDA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 2 030369 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
580,94 Data para pagamento: 14 de junho de 2012Valor R$23,96 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 521,82 - Juros: R$ 0,86 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 20,96

Apontamento: 211874/2012 Sacado: JAIR ERTHAL Endereço: RUA EXPED. ANTONIO CARLOS FERREI
RA 215 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-101 Credor: RCF INCORPORADORA IlDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 0000000161- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 701,49 Data para pagamento: 14 de

junho de 2012Valor R$26,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 650,76 - Juros: R$ 3,47 Emolumen
tos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 211973/2012 Sacado: JED INDUSTRIA E COMERCIO DE FORMAS ME Endereço: RUAJO
AQillM FRANCISCO DE PAUIA 1961 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-710 Credor: CORDEIRO MAQUI
NAS E FERRAMENTAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0798699 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.160,9� Data para pagamento: 'l4 de junho de 2012Valor R$27,51 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.102,96 - Juros: R$ 4,41 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 211871/2012 Sacado: JOHNIS ROBERTO STI\HEUN Endereço: RUA VINTE E CINCO DE

)Ulli0 SN LD 1418 ex 02 PT 21 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-000 Credor: BANCO PANAMERICANO
S/A Portador: - Espécie: NP - N'Titulo: 45399518 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 39.538,19 Data

para pagamento: 14 de junho de 2012Valor R$4.212,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 35.305,98
- Juros: R$ 4.189,64 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$5,27

Apontainento: 211642/2012 Sacado: JOSE CAIRU ZEFERINO Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO
411 AP10 502 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-400 Credor: lNFRASUL -INFRAESTRUTURA E EM
PREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0205134003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
227,48 Data para pagamento: 14 de junho de 2012Valor R$24,11 Descrição dos valores: Valor do título:

R$179,21- Juros: R$I,OI Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 9,96

GOVERNO FE

Apontamento: 211983/2012 Sacado: JULUANO ALVES MARIANO Endereço: RUA ESMERALDINA
JUNKES KLEIN 263 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-610 Credor: SHOPING COM CER MAr DE CONSTR
Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 1904/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 758,10 Data para
pagamento: 14 de junho de 2012Valor R$27,28 Descrição dos valores; Valor do título: R$ 697,97 - Juros:
R$ 4,18 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 211989/2012 Sacado: PAPA JOES RESTI\URANTE IlDA-M Endereço: AV GETUilO VAR
GAS 268 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: GRAFlCA REGIS IlDA Portador: - Espécie: DMI
- N" TItulo: 8015 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 218,11 Data para pagamento: 14 de junho de
2012Valor R$23,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 170,00 - Juros: R$ 0,85 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 212016/2012 Sacado: PAULO AVANCINI Endereço: RUA ADOLFO ANTONIO EMMEN
DOERFER 100 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89259-695'Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Es

pécie: CBI - N° TItulo: 131040226 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.043,65 Data para pagamento:
14 de junho de 2012Valor R$I54,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 865,43 - Juros: R$ 130,96
Êmolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 211869/2012 Sacado: PEDRO VARGAS Endereço: RUA EMIUO BU1ZCKE 847 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89266-720 Credor: PHYIANTROPlA CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS IlDA
Portador: - Espécie: CH - N° TItulo: 010091 9 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.520,94 Data para
pagamento: 14 de junho de 2012Valor R$246,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.234,49 - Juros:
R$ 223,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 211702/2012 Sacado: RODENY ANTUNES BORGES Endereço: RUA PASlOR ALBERT
SCHNElDER 1446 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador:

Espécie: CBI - N° TItulo: 131031715; Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.967,09 Data para pagamento:
14 de junho de 2012Valor R$416,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.514,95 - Juros: R$ 393,88
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 211755/2012 Sacado: SOLANGE MARIA DA SILVA Endereço: RUA JOSE MARTINS 2225 -

JÃRAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-470 Credor: DMCARP COMERCIAL IlDA Portador: - Espécie: DMI
- N'Tltulo: ooo221-B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 209,70 Data para pagamento: 14 de junho
de 2012Valor R$24,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$145,00 - Juros: R$I,69 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 211577/2012 Sacado: VANESSA LANGER Endereço: RUA JARAGUA 110 - CORUPA-SC -

CEP: 89278-000 Credor: COOPERATIVA DE CRED UVREADMISSAO CENTRO NORTE Portador:VISUAL
IND E COM DE MALHAS IlDA Espécie: DMI - N" TItulo: 1249-113 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
351,53 Data para pagamento: 14 de junho de 2012Valor R$23,71 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 262,17 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condúção: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 51,45

Certifico, que este Edital. de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
14/06/2012. Jaraguá do Sul (Sq, 14 de junho de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 21
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CUSTOS Rosane e_ Ivo JoSé Minatti chegam a gastar R$ 1 mil nas viagens para

rea,lizar os exames médicos do filho, de 14 anos, na Universidade de São Paulo'

Solidariedade

Um apoio para
alegrar Matheus

Família busca ajuda para pagar as despesas
do tratamento do filho que sofre de distrofia

CORUPÁ
Nilson Antonio

/\ alegria muitas vezes estam

..Llpada no rosto de Matheus

Minatti, 14 anos, esconde as di

ficuldades que a família enfrenta

para conseguir dar a ele melhores

condições de vida. O caçula de
três filhos, sofre de Distrofia de
Duchenne. A doença genética
causa fraqueza progressiva e de

generação dos músculos usados

durante o movimento voluntário.
A maioria dos pacientes perde a

capacidade de caminhar. Matheus

depende dá cadeira de rodas
Os pais, Rosane Kiste Mi

natti, desempregada, 40 anos, e

Ivo José Minatti, auxiliar de ser

viços gerais, 47 anos, contam que
a doença foi descoberta quando a

criança tinha quase quatro anos.

"Quando o médico fez o diagnós
tico, não acreditamos. Procura

mos a orientação de outro pro
fissional", conta o pai. Segundo
ele, foi difícil aceitar que a crian

ça teria problemas de saúde.
Nestes anos, a situação finan

ceira da família ficou mais res

trita. As despesas aumentaram

com os gastos em tratamentos

na busca da reabilitação do
adolescente. A cada seis meses,

Matheus vai até a Universida

de de São Paulo (USP) para ser

avaliado. UNas viagens gasta
mos aproximadamente R$ 1

mil", revela Rosane. Algumas
vezes a família recebe aUXI1io da

Prefeitura para realizar a con

sulta. O atendimento médico

custaR$ 380.

Tenho amigos e quero
estudar muito para ser

engenheiro ambiental.

Matheus Minatti,
14 anos

Rosane diz que as dívidas se

acumulam. Para facilitar o trans

porte do filho às sessões de fisio

terapia e hidroterapia, em Iara

guá do Sul, a família foi obrigada
a comprar um carro. "Estou.com

parcelas atrasadas e tenho medo

de que terei de devolver (o auto

móvel) ", lamenta. Rosane conta

que com o crescimento do meni

no, cada ano fica mais difícil fazer

a locomoção sem a utilização de

um carro. Além destes custos, há

gastos para melhorar a acessibili

dade na casa, como por exemplo,
alterações no banheiro e a cons

trução de rampas de acesso.

Matheus estuda no 9° ano do
Ensino Fundamental. Ele diz que
com a cadeira elétrica consegue
ter facilidades de movimentação e

chega a visitar os amigos. Otimis

ta com o futuro tem um sonho.

"Quero estudar para ser engenhei
ro ambiental", projeta.

Como forma de arrecadar re

cursos para ajudar no tratamento

da doença, a família tem realiza

do algumas promoções. A última,
feita em 2011, rendeu condições
de pagar parte da cadeira de rodas
motorizada. Outra parte foi doada

por um empresário do município.
Para este ano, a famíliavai promo
ver um evento com premiação no

dia 19 de agosto, no Pavilhão da

Igreja Católica, na rua Padre Vi

cente Schmitz, 116, no Centro de

Corupá, às 14h.

A família tem aeeitado

d� para ajudar nas

despesas. Quem tiver

jnteresse em auxiliar

pode entrar em contato

pelos fones 47 3375

3206 ou 9152 9628

Trânsito

Motociclista

morre no

Amizade
Rogério Nunes, 35 anos,
morreu depois de sofrer
um grave acidente, por
volta das 7h de ontem, em

laraguá do Sul. A moto que
ele conduzia se chocou com

um ônibus da Canarinho,
na rua Roberto Ziemann,
no bairro Amizade. Ele foi
levado ao Hospital mas

não resistiu aos ferimentos.

Nunes deixa três filhos e a

esposa. Essa é a 11 a morte

envolvendo motociclistas

na cidade neste ano.

O sepultamento será re

alizado às 16h de hoje. O

corpo está sendo na Vila
Lenzi e será enterrado no

cemitério de Nereu Ramos.

Fique por dentro de tudo
que acontece na região

@ocorreiodopoyo

Ambiental

Homem é

preso com

annas

Uma denuncia anônima

levou Brigada Militar a

atender uma ocorrência de

. disparo de arma de fogo,
ontem de manhã, em um

matagal nas margens da
Rua Carlos Schulz, no Bairro
Czerniewicz. No local a po
lícia encontrou um homem
de 35 anos, portando duas

espingardas de caça, uma

espingarda de pressão e

uma espingarda de pressão,
que foi modificada para
ser utilizada como arma de

fogo. Na adaptação a arma

recebeu um silenciador, que
é proibido por lei. Foram

apreendidos também apitos
para atrair as aves. No local,
foram encontrados um tatu

e um jacu abatidos. O caça
dor vai responder por crime

ambiental e por porte de
arma irregular. Ele recebeu

uma multa de R$ 500 por
animal abatido e, se conde

nado, poderá sofrer

uma pena que vana

de seis meses a um ano.

O CORREIO
ERROU

Na matéria de ontem sobre o vazamento

de óleo, O Correio do Povo errou ao publicar
a quantidade de 20 a 50 mil litros, quando o

CORRETO É DE APENAS 20 a 50 LITROS. O

recolhimento e a contenção dos danos am

bientais foram efetuados imediatamente após
a empresa tomar ciência do fato, tendo partido
da própria CSM entrar em contato com a FU

JAMA a fim de buscar sua orientação e apoio
no acompanhamento da operação.

A CSM informou que o defeito apresenta
do no gerador, segundo os técnicos do pró
prio fabricante, foi a causa do vazamento.

A empresa informou, ainda, que já to

mou providências para notificar o fabri

cante do gerador e todas as medidas pre
ventivas necessárias.

Envolvida com as questões ambientais

a CSM possui política de responsabilidade
socioambiental estruturada e é, inclusive,
certificada como Empresa Parceira da Mata

Atlântica pela Fundação SOS MataAtlântica .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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100 Anos da Paróquia
Matriz promove Jornada Vocacional

Igreja São Sebastião prepara
atividades' voltadas para os

jovens no próximo sábado

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

Sarnira Hahn

Há 47 dias da celebração do centená
rio da Igreja Matriz São Sebastião, a

comunidade católica de Jaiaguá do Sul se

gue com o calendário de eventos especiais
para celebrar um século de atividades vol-:
tadas à evangelização.

.

No próximo sábado, às 9h, acontece a

Jornada Jubileu da Juventude, no Colégio
Marista São Luís. O projeto tem o objetivo
integrar os jovens da região e prepará-los
para a Jornada Mundial da Juventude, que
acontecerá no Rio de Janeiro, em 2013.

O padre Iairson Hellmann trabalha
com a animação vocacional e é um dos

responsáveis do evento. Ele diz que as
-

atividades programadas para o sábado de
vem reunir cerca de mil jovens, a partir de.
nove anos de idade.

Segundo avaliação que faz sobre o jo
vem no meio católico, percebe que há um

grande interesse da aproximação com da

juventude com as causas da Igreja e esse

evento reforça os valores e princípios ca

tólicos voltados para os jovens.

A vitalidàde,
o entusiasmo e

a dedicação dos

jovens ajudam a

renovar a cara

da Igreja.

Diomar Romaniv, do
setor da juventude da

Matriz São Sebastião

O padre responsável pelo setor da ju
ventude na Matriz São Sebastião, Diomar

Romaniv, reforça que o evento deste sá
bado é mais uma oportunidade do jovem
participar ativamente da pastoral. Ele

. explica que essa participação é muito im

portante na revitalização dessa instituí

ção religiosa. "A vitalidade, o entusiasmo,
a dedicação dos jovens ajudam a renovar

a cara da Igreja", avalia.
Para ele, a participação dos jovens em

Iaraguá do Sul é bastante ativa nos com

promissos pastorais. Só na Paróquia São
- Sebastião há dez movimentos que envol

vem jovens. Desde a catequese, que aten

de crianças a partir dos nove anos, até ao

Encontro de Jovens Amigos (Eja), que tem

conta com adolescentes até 18 anos.

EDUARDO MONTECINO

MOBILIZAÇÃO O padre Jairson Hellmann trabalha com a animação vocacional para os jovens

Casal participa da organização
A organização do evento também

conta com a ajuda dos jovens da co

munidade. Segundo o padre Jairson
Hellmann, a preparação das atividades
no sábado conta com a ajuda de inte-

.

grantes dos movimentos paroquiais
da região.

Recém casados, o contador Murilo

Arthur Fari, 24 anos, e a comerciante
Bruna Iulieli Fari, 23, são coordenado-

res da Pastoral da Juventude da comar

ca de Jaraguá do Sul. Eles irão ajudar
na organização da programação. Mu
rilo explica que desde criança a família
é envolvida com movimentos da Igreja
e, agora, pretende continuar envolvi
do no trabalho pastoral.

Para ele, realizar qualquer tipo de'
atividade é-muíto gratificante e forta
lece a fé. "É com grande alegria que

realizo estas atividades, para mostrar

a todos a face jovem da igreja", afir
ma. Murilo e a esposa são responsá
veis pela organização do Festival da

Canção, na noite de sábado. Além da

apresentação de 12 participantes, a

noite contará com apresentações de

dança. "Será uma noite de muita ale

gria que pretende as famílias de toda
a cidade", comenta.

Sábado
ProgralDação:

_
Amigos (Eja). o. objetivo é trazer os jovens para a igreja,
e agradecer o dom-da juventude.

• 20h às 22h - Festival da Canção _

O festival, acontece no ginásio de esportes do colégio
São Luís. As músicas apresentadas serão inéditas,
criadas pelos próprios jovens da comunidade, com

o tema do centenário: vida, fé e evangelização. Serão
12 apresentações, que tem o intuito de estimular o

talento dos jovens na criação de cantos. A premiação
será em dinheiro, o primeiro lugar vai ganhar R$ 500,
o segundo R$ 300.e o terceiroRs 200. O candidato que
levar a melhor torcida ganha prêmio de R$ 100.

n n I'

• 9h às 17h - JornadaVocacional
As salas do Colégio Marista São Luís irão se tornar

centros de evangelização. Os jovens da região estarão

participando das oficinas dos temas mais variados

como, saúde, música, formação e dinâmicas. Serão, ao

todo, 16 apresentações que se repetirão cinco vezes até
o término do evento. A inscrição é livre e limitada em
30 vagas por oficina.

• 19h às 20h - Missa
A celebração será preparada pelos participantes de
movimentos da igreja como, Encontro de Jovens

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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David Tomio de Mattos, o Xitão*

x-team_team@hotmaü.com

Campeão mundial
roubado

Manny Pacquiao, que é campeão mundial de boxe, foi des

caradamente roubado em contestada decisão dos juízes no

fim de semana. Em uma luta totalmente dominada por Pacquiao
- onde qualquer conhecedor do esporte daria vitória a ele - na

opinião dos juízes deu Timothy Bradley, para desespero de todos.

A revanche já esta marcada para novembro e uma possível ter

ceira luta para 2013. Partindo daí, já dá para desconfiar de algum
tipo de armação, pois tanto Pacquiao quanto Timothy tem o mes

mo empresário, o americano Bob Arum, que lucrará muito com

as lutas. É por causa deste tipo de conduta dos cartolas do boxe,

que o esporte está tão desvalorizado hoje em dia em comparação
ao MMA, que valoriza atletas e o público que o prestigia.

Esteróides
.

o uso de esteróides na adolescência e, ao que tudo indica, na vida

adulta fizeram com que Chael Sonnen - aquele fanfarrão que é

o desafiante deAnderson Silva - não produza mais hormônios

normalmente (hipogonadismo). Isso fará com que ele faça uso

de hormônios para a reposição, agora por questões terapêuticas,
com a autorização dos médicos do UFC e da Comissão Atlética

de Nevada. O uso de esteróides anabolizantes é comum no

mundo dos esportes em geral. Na maioria dos eventos de

MMA profissional existe o controle de doping, o que diminui

consideravelmente a incidência do uso de esteróides entre os

atletas, moldando de certa forma os lutadores mais novos que

estão entrando no mundo da luta de forma positiva e saudável.

.
.

Dança dos famosos

Rodrigo Minotauro analisou sua participação
na 'Dança dos Famosos' no último domingo
como satisfatória, apesar de reconhecer a su

perioridade dos concorrentes. "Tiramos água
de pedra", comentou o ex-campeão do Pride.

Disse também que o importante é o aprendi
zado. Posturas admiráveis de campeões deste

gabarito nos fazem ver que a filosofia, levada

tão a sério dentro das grades, também é levada

para a vida real com muita naturalidade. O im

portante não é vencer o adversário, mas a si mes

mo. Minota tem compromisso no UFC do Cana

dá, dia 21 de julho, contra Cheik Kongo. Mas ele

avisa que dividirá bem o tempo dos treinos com·

os ensaios de dança, para alivio dos fãs.

Jungle Fight
Quem gosta de MMA, não conta

apenas com o UFC como evento

referência para entretenimento.

O Jungle Fight está despontando
no cenário como o maior evento

de MMA da America Latina. O

quadragésimo evento será realizado

nesta sexta-feira (15), no Amapá,
sendo transmitido pelo canal

Combate ao vivo, a partir das 20h40,
para todo o Brasil. Outro detalhe

interessante será a participação da

integrante da sétima edição do Big
Brother Brasil, Fani Pacheco, como

ring girl. Confiram!

Freak Show·
Realmente no mundo da luta atual

não há mais espaço para lutadores de

mentira. Exemplo disso foi a oitava

derrota consecutiva de Bob Sapp, em

um evento realizado no Cazaquistão.
Para quem não conhece, Sapp era

jogador de futebol americano. No

alto de seus 2,15 metros e quase 160

quilos, os japoneses amavam ver suas

atuações contra outras 'aberrações'
em eventos como o extinto Pride. A

profissionalização dos atletas e eventos

como o UFC, que preza a luta dentro

de sua verdadeira essência, faz com

que um público cada vez mais exigente
tenha acesso a combates muito mais

emocionantes, tirando assim de cena

estes lutadores que apenas enchem de

vergonha quem admira uma boa luta.

ERRATA: O brasileiro Pedro Rizzo é discípulo direto da lenda

Marco Ruas, que foi campeão do UFC e de tantos outros eventos

de nível mundial. e não de Emilianenko Fedor, que é originário do

boxe e do Sambo, uma espécie de jiu jitsu Russo.

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê, JiuJitsu, Submission, Muayrhai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

Taça ·Libertadores· da Anlérica

Corinthians vence e jogapelo empate
Timão vence o

Santos por 1 a O

na Vila Belmiro,
conquistando a

vantagem para o jogo
de volta da semifinal

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Deu Corinthians na primei
ra partida válida pela se

mifinal da Taça Libertadores da

América. No clássico brasilei

ro contra o Santos, quem deu

as cartas na Vila Belmiro foi a

equipe de Tite, que conquistou
a vantagem de jogar pelo empa
te no jogo de volta, Da próxima
quarta - feira (20), no Pacaembu.

O gol solitário saiu aos 27'

do primeiro tempo, com Emer-
I

son, que acabou com uma série

invicta de onze jogos do alvine

gro praiano em seu estádio.

A jogada iniciou com Pauli

nho' que avançou pelo meio e

tocou para Emerson. O atacan

te bateu colocado, da entrada

da área, no ângulo superior es

querdo do goleiro Rafael.

Apesar da vantagem, o Corin

thians já adota o discurso cau

teloso. 'Temos que respeitar o

Santos. Não é a toa que eles são

os atuais campeões da América",
afirma o lateral Fábio Santos.

Copa do Brasil

Com gols de Mazinho (41 ') e

Barcos (45'), ambos no segundo
tempo, o Palmeiras venceu o

Grêmio em Porto Alegre, abrin

do vant�gem na semifinal da

Copa do Brasil. O jogo da volta

acontece no dia 21, em Barueri,

JEFFERSON BERNARDES/VIPCOMM

2xO Vitória em Porto Alegre deixou o Verdão perto da final da Copa do Brasil
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Três avançam para a fase estadual
Colégio Evangélico,
Antônio Ayroso e

Euclides da Cunha

seguem na disputa
por vagas nas

OlimpíadasEscolares

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Três escolas de Jaraguá do
Sul avançaram para a fase

estadual dos Jogos Escolares
de Santa Catarina (Jesc) de
12 a 14 anos. A fase regional
da competição - voltada aos

alunos do ensino fundamen
tal - foi realizada nas cidades
de Ascurra e Rodeio, durante a

ultima semana.

No basquete masculino, o

Colégio Evangélico Jaraguá ga-

rantiu a vaga ao vencer o Ma
chado de Assis, de Blumenau,
por 33 a 3. No handebol femi

nino, a Escola Municipal Antô
nio Ayroso ficou com o título
ao bater a Astrogildo Aguiar, de
BarraVelha, por 12 a 1J. A tercei
ra escola classificada foi a Eucli
des da Cunha, no tênis de mesa

feminino.
Outras instituições chega

ram perto da vaga, mas aca

baram superadas nas finais.
Foram os casos do Instituto
Educacional Jangada (no bas

quete feminino e voleibol mas

culino), do Colégio Evangélico
Iaraguá (no futsal masculino)
e da Escola Elisa de Aguiar, de
Schroeder (no futsal feminino).

A fase estadual dos Jogos Es
colares de Santa Catarina acon

tece entre 22 e 24 de junho, em

Lages. Os campeões garantem
vagas na etapa nacional, as

Olimpíadas Escolares.

DIVULGAÇÃO /FESPORTE

CLASSIFICADO Basquete do Colégio Evangélico vai à Lages atrás da vaga

DIVULGAÇÃo/se JARAGuA

COMPARTILHANDO Filipe Luís contou sua história aos atletas do Jaraguá

se Jaraguá
Duas visitas internacionais

Duas visitas internacionais

agitaram o Sport Club Iaraguã
na última semana. Uma foi a do

lateral-esquerdo Filipe Luís, que
atualmente defende as cores do
Atlético de Madrid. O jaragua
ense já teve cinco convocações
para a Seleção Brasileira prin
cipal e aproveitou as férias para
conhecer a estrutura do clube.

Aproveitando a visita, Filipe
Luís conversou com os atletas
da equipe que disputará em bre-

ve o Campeonato Catarinense
da Divisão de Acesso, relatan
do sua trajetória profissional e

história de vida. Na sequência,
tirou fotos com jogadores,. co

missão técnica e alunos da es-'

colinha do clube.
A outra visita teve um cunho

comercial. Brasileiro com ci
dadania italiana, Douglas José
Deretti conheceu a estrutura e o

projeto do Iaraguá, colocando
se à disposição do Leão do Vale

para ser uma ponte entre a equi -

pe e o continente europeu. De
retti reside na Itália, onde atua

como empresário.
Segundo ele, os clubes euro

peus procuram contar com joga
dores brasileiros em seus elencos
e o Jaraguá tem potencial para
lançar alguns talentos no mer

cada internacional. O empresá
rio se comprometeu em buscar

patrocínios e representar o clube

jaraguaense na Europa.

dia 28 de julho, em São Paulo,
contra o ABC Corsários. Outros

jogadores devem reforçar o gru
po até o início do torneio, mas

os Breakers também comemo

ram a manutenção de diversos

atletas, que tinham propostas
de outras equipes. Segundo o

dirigente Leonardo Mattoso, o

'head coach' Prants foi decisivo

para a permanência dos atletas.

8reakers se reforçam'
para o Torneio Touchdown
Com a ajuda da Casa das

Piscinas, o Iaraguá Breakers

reforçou seu elenco para o Tor
neio Touchdown. Já são cinco
os atletas apadrinhados pela
empresa, entre eles o quarter
back Diogo Fragoso, que será

apresentado no dia 19, junto
com outros reforços.

Carioca, Fragoso atuou em

clubes como Fluminense e Bo

tafogo, além de ter passado um

período nos Estados Unidos. Já
defendeu as seleções Carioca e

Brasileira da modalidade, res

pectivamente em 2010 e 2009.
A estreia dos 'quebradores'

na competição nacional será no

Jaraguá Breakers

estreia no Torneio
Touchdown dia 28 de

julho, em São Paulo.
\

DIVULGAÇÃO/ARQUIVO PESSOAL

E'XPERIENTE Quarterback Diogo Fragoso será o
I •

J'

armador de Jogadas dos Breakers no Touchdown
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