
Cubismo vibrante
Obras de Romero Britto estão em exposição no .111Shopping Neumark:t, em Blumenau, até sábado.

A VIDA ACONTECE AQUI

Eleições 2012

PP e PMDB ofícíalízam
aliança para a disputa

Jaime Negherbon (PMDB) foi escolhido pelo diretório ontem à noite
para ser o candidato a vice de Dieter Janssen (PP). A partir de hoje, os
dois partidos trabalham na busca de apoio das siglas da oposição.

Página4

Susto no trevo!

Juventus

Trabalho no
local do jogo
Jogadores realizaram,
ontem, o primeiro
treino com bola no

gramado do estádio
JoãoMarcatto.
Preparação para estreia
de domingo em ritmo
forte. Página 22

DESDE 1919

o CORREIO 00 POVO UTILIZA
aDUZIDO A PARIIR DE

F;�;:; ::�OVÁVEIS PRESERVA�DO
AS FLORE5iAS �O "'U�DO.

RtC\(lf. ��fORM�Ç�O P�SSt ��
tSit JORN�l P�RA OUlROUliOR.

FOTOS DIVULGAÇÃO I 14° BPM

FIagra registrado pela câmera de 1UI1a viatura da PMmestra o passageiro cair de 1UI1a Kombi, na BR-280. Página 21

Escolas estaduais

Espaços precisam demanutenção
Pelo menos cinco unidades de ensino de Jaraguá do
Sul estão com problemas na infraestrutura. Ginásios
concentram os maiores danos. Páginas 6 e 7

Santo Antônio

Moradores queremmédicos
Falta de mais profissionais no único posto do
bairro faz com que atendimento fique limitado e

causa transtorno na comunidade. Página 17

Meio aDlbiente

Águas dos rios têmnotamédia
Análise realizada pela Fujama em dez rios de'
Jaraguá do Sul apresenta um resultado com quatro
avaliações boas e seis razoáveis. Página 20

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECONOMIA 12 I QUINTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2012

Ribeirão

grande
Localizado emmeio a uma

paisagem deslumbrante
e com uma estrutura

.

das mais completas, a
Estância Ribeirão Grande,
de Iaragua do Sul, é
um dos lugares mais
interessantes para passar
momentos agradáveis.
Esse empreendimento
chega aos 10 anos
de funcionamento
consolidad�como
um dos grandes
atrativos domunicípio.

Rodril
Completa hoje 18 anos
de atividades essa, que
é uma das principais
indústrias da região.
Nascida em Jaraguá do
Sul, buscou mais espaço
namoderna instalação,
em Guaramirim.

Plimor
A transportadora
comemora 29 anosnesta

quinta-feira. A presença
no mercado regional é
bem significativa.

Pertil dos

emprego
Nitma comparação entre
os cinco primeirosmeses
deste ano e o mesmo

período de 2011, observa
se que emmaio do ano

passado houve redução
de 72 postos de trabalho,
contra as too novas vagas.
desse ano. No acumulado
de janeiro amaio de 2011
foram criados 2.343postos,
contra os 2.021 de 2012.
Como se vê, a geração
de emprego continua
emum ritmo forte.

Produtos
• •

nacionais

Os produtos fabricados
no Brasil, como os

medicamentos,
deverão ter a compra
facilitada pelo governo,
através da definição
de um percentual
provavelmente 20%. Por
causa disso, o produto
nacional poderá ser mài�
caro que o importado.
Mais um terreno fértil

para as maracutaias.

Mercad
Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

EIDP.rego em Jaraguá
Com 3.362 admissões e 3.262 demis

sões, em maio foram criados mais de
100 postos de trabalho. A soma do ano

chega a 2.021 novas vagas. No último mês,
o setor de construção civil foi responsá
vel por 72 vagas, enquanto a indústria de

transformação aumentou em 33. No acu-
. mulada do ano, o setor de serviços é o des-

taque. Criou 1.037 vagas. A indústria teve

813 postos com carteira assinada. Anali
sando os últimos 12 meses, o número de
novos postos caiu para 1.060. O motivo foi
a redução de 263 vagas do emprego na in
dústria de transformação. No setor de ser

viços foram criadas 1.065 oportunidades.
No comércio, 266.

Equisul
Os cinco sinais luminosos que indicam
o sentido da faixa reversível na SC405,
em Florianópolis, não correm o risco
de desligamento. Possuem fontes de

alimentação ininterrupta, sem similar no
. mercado, que garantem o funcionamento

por até oito horas, �esmo com falta de

energia. As sinaleiras são as únicas do
Estado a dispor dessa tecnologia. As
fontes da série Thor Sun (foto) foram
fornecidas pela Equisul, empresa da
WEG, para o Departamento Estadual
de Infraestrutura (Deinfra).

o que o governo esqueceu .

O governo pode ser o grande indutor do crescimento da economia, através do incentivo
aos�ves��n�os em�aestrutura. Quando bem direcionados, eles não só provocam
o efeito anticíclico desejado, como tem um efeito multiplicadormuito grande no futuro.
Neste mo�e�to, no .ent�to, até os amados projetas do PAC estão andando milito devagar.
Com,,o maior íncentívo as compras, esta área poderá ficar aindamais prejudicada.

Sàcolinhas
Em São Paulo, aAssociação Paulista de
Supermercados (Apas) anunciou que continuará
a campanha para substituir as sacolas plásticas
por reutilizáveis, mesmo após a decisão da Justiça
pelavolta imediata da distribuição dasmesmas.
As plásticas são apontadas como as vilãs domeio
ambiente. É evidente quemuitas sacolas acabam
poluindo. Porém, na falta delas, os consumidores
não terão onde acondicionar o lixo, que não
seja outros sacos plásticos. Será necessária uma
improvávelmudança comportamental para que
haja alguma solução para o dilema.

www.ocorreiodopovo.com.br

Calotes
O mercado de crédito - segundo
o Banco Central- cresceu 1,7%
em maio. Alcançou R$ 2,136
trilhões. Representa 50,1% do
Produto Interno Bruto. É um nível
histórico e reflete o resultado
das últimas ações de estímulo
do governo. Por outro lado, em
maio as pessoas físicas chegaram
a um percentual de calote de 6%.
A inadimplência das empresas
ficou em 4,1%. Como o resultado
desses não pagamentos é

repassado pelos bancos para as

taxas de juros, temos a explicação
para a defasagem entre a queda

-

na Selic e a queda nos juros para
os tomadores. Os bons quitadores
sofrem. Pagam a própria conta e

ainda a dos caloteiros.

Compras
do governo
Já convicto de que o simples
estímulo ao consumo não será.
a solução para aquecer a
economia, o governo vai
aumentar as próprias
compras. Isto é, gastar mais
que os R$ 51,8 bilhões de 2011.
Embora sempre criticadas, as
compras governamentais
poderão fazer uma grande
diferença. Devem ativar
diversos setores da economia.
Infelizmente, também
viabilizando muito

negócios escusos.

COMUNICADO

Proma Construções e Planeja
mento Ltda., torna público que so

licitou junto a FUJAMA (Fundação
Jaraguaense de Meio Ambiente),
a Licença Ambiental de Operação
(LAO) para conjunto habitacional
destinado à população de'baixa
renda, com localização à Rua Ar
thur Gonçalves de Araújo, bairro
João Pessoa, Jaraguá do Sul! SC.

LOTERIAS DUPLASENA
SORTEIO N° 1084
Primeiro Sorteio
16 - 26 - 32 - 39 - 49 - 50

Segundo Sorteio
02 - 12 - 20 - 29 - 36 - 38

QUINA
SORTEIO N° 2927
14 - 48 - 51 - 63 - 73

nlJDICADORES ÍNDICE PERÍODO
SELIC

. _�!i'i0!o. 39·}.1AIQ.2012
TR

.. Q,?2.?O!o. 27.JUNHO.2012
...

CUB
. ..... .... 1·1S.�,�� Jl:J�IIº·2()12:

BOVESPA

NASDAQ

AçoES'"

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRC/SC, 006269/0

www.gumz.com.br

'POUPANÇA

COMMODITIES

.... .. g,7.�,,(o ?!JY�IIº:?()l?
I;ETR4 17,64 .. -2,00%
VALE5 38,84 .. -0,23%

0;5230 28.JUNHO.2012

PETRÓLEO - BRENT .. 2,07%
OURO .. -0,05%

US$ 92,330
US$ 1575,330

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

bÓLAR CÓMERCtAL (EMR$) 2,0772'" 2,0777'" * Ó:26oi�'
bÓLARTURísMÓ(EMR$y···· 2,0000 2,140Ó "iÓ:47oi�'
�1J�ªj�},i��) 2.,��?g 2.,��03 !�,05%
LIBRA (EM R$) 3,2314 3,2326" -0,27%

gumz@gumz.com,br

(47)3371-4747
.

UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO. Desde 1978
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Editorial

Ação para formar uma geração consciente
Jaraguá do Sul apresenta vários exemplos de ações
práticas em benefício ao meio ambiente. Algumas

iniciativas como aCâmara deDirigentes Lojistas (CDL)
de arrecadar equipamentos eletrônicos para a recicla

gem, da ação da Secretaria de Desenvolvimento Regio
nal e Senai para a recuperação de computadores usa
dos, que ao invés de ir para o lixo, são reaproveitados
para atender que precisa, são dignas de elogios.

. Entre as ações, deve-se destacar o programa
"Óleo Útil". A iniciativa, coordenada pelo Núcleo
dos Postos de Combustíveis e do Núcleo de Gastro
nomia da Acijs e Apevi, com apoio da Biovita, Sa-

Ações positivas ao meio ambiente
ajudam a formar uma geração com

mais respeito à natureza e que
valorizam a qualidade de vida.

. mae, ONG Anghusa, Restíúleo e Fujama, retirou de

circulação, entre setembro do ano passado até ago
ra, 7,6 mil litros de óleo de cozinha. A meta é alcan

çar a 10 mil. E ela será atingida em breve porque a

Charge
E NAQUELA ROTATÓRIA•••

El,CARA/vo...rA AQU\ ,I
o eXP6PleNí6. AltJOI\
NÃo íE.RtJ\INOU !!! .

Do leitor

Falência da democracia?
I\. lei eleitoral ainda permite. as
Ilpesquisas indicam e o resul
tado pode ser desastroso para a

democracia por três motivos. En

quanto se discute acabar com a

reeleição, Corupá esta prestes a

ceder 16 anos de poder municipal
para uma só pessoa. A coligação
serve só para unir grandes. Há fra
ca participação popular.

O Brasil é a 6a maior economia
doMundo, mas é o País com amaior

diferença de eficiência no ranking
mundial entre os setores público 55°
e privado 29°. Corupá não é diferen
te, o que não justifica o partido atual
não indicar um novo candidato.

Cito algumas ineficiências. Na

cidade, 48% dos eleitores não têm
o ensino fundamental (um dos pio
res Índices da região). Para o ensino
superior, não há ônibus para os

alunos. Quanto a Águas de Coru

pá, o serviço melhorou, mas ainda
é ruim, porém fomos um dos últi
mos a municipalizar o atendimen
to. Captação de recursos estaduais
e federais, nada de extraordinário
se comparado a outros municípios
de mesmo porte. Lixo sem coleta

seletiva, a solução foi repassar o

custo para o contribuinte. Cabide
de emprego gerado por cargos de

confiança semmeta, prazo e acom

panhamento. Falta de controle so

bre a frota de veículos.

Alguns efeitos da reeleição no

País: estruturas dos governos in

chadas, corrupção pelos grupos
que se formam, uso da máquina
para se manter no poder, ausência
de novas lideranças, enfraqueci
mento dos partidos políticos.

Quando se alterna o poder, a de
mocracia realmente funciona, pois
nenhuma idéia é infalível e inesgo
tável. Quando a Democracia perde,
todo mundo perde.

"Vassoura nova varre mais".

(Que a oposição atual não veja
isso como uma oportunidade,
pois também tem culpa nes

te processo que vivemos). Para
saber mais, digite no Google:
"os problemas da reeleição".

Roberto Zeininger,
engenheiro, pós·graduado em
administração de empre�

Compartilhe a sua epfníâo, 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.

mobilização atingiu um público certo: as crianças.
E para ajudar na conscientização desse público sobre
a importância de recolher o óleo e evitar que ele seja
jogado no esgoto, a ferramenta de difusão usada foi o
teatro. Uma peça será levada para escolas da cidade
com o objetivo de disseminar essa boa ação.

Amobilizaçãomostra que as ações positivas aomeio
ambiente ajudam a formar uma geração com mais res

peito à natureza e que valorizam a qualidade de vida.
As crianças receptoras desse tipo de mensagens serão

profissionais e pais de família que irão propagar bons

exemplos. Ganha a população e o meio ambiente.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCarlos Prates
Ontem e hoje

/\ lgumas "desavisadas" podem pensar que é coí
r1.sa de novela, não é. Nessa novela Gabriela há
cenas chocantes de machismo, que alguns podem
dar desconto dizendo que naquela época era as

sim, que hoje não é mais. Será?
O velho sarrento, comum naquela época tan

to quanto hoje, vinha lá de fora, todo embarrado,
suado, sujo: chegava à casa, sentava-se num sofá
e esperava que a mulher lhe viesse tirar as botas e

fazer-lhe um escalda-pés. Hoje pode ser um pouco
diferente, só um pouco. Mas os homens continu
am sendo os "senhores" da senzala doméstica.

Numa outra cena, a filha diz ao pai de sua vonta�
de de fazer uma faculdade. O velho saltou da cadei
ra. - Mulher com ideias é mulher perigosa, leviana,
isso e mais aquilo, diz o pai. Pois é, mas hoje os pais
continuam investindo nos guris e pouco nas meni
nas. Se a família dispuser de recursos para educar
um dos dois filhos, o guri ou a guria, investirá o que
pode no guri. Fica a ideia de que a guria vai casar e,
casada, terá a vida resolvida. Que belos estúpidos. E
esse tipo de pensamento, ainda que velado, é o pen
samento dominante em todas as famílias, em todas.

Em outra cena de Gabriela, a mulher está mor
rendo de dor de cabeça, está chateada, está que é
um bagaço, chega o marido, um asqueroso fazen
deiro, e quer por que quer sexo ... E ai da mulher

que não lhe satisfaça. Mulher é para servir homem,
diz o estúpido.

Em mais uma cena, o pai conversa com a filha
dizendo a ela do seu desencanto por só ter filhas
mulheres. Amulher não lhe deu filho homem, que
azar, a mulher só lhe pariu meninas.' E a mulher,
por perto, se desculpa de não ter podido dar um fi
lho ao marido. Bem como hoje, elas fazem de tudo
para dar filho homem ao marido, de tudo. Regra

geral. A propósito, que razão pode justificar um
pai de dar o seu nome ao filho? Com que direito
obtuso ele faz isso? E elas silenciam, concordam.
Gabriela é a cara das farru1ias brasileiras. De hoje ...

Elas
Meu Deus, a ignorância émesmo a mãe de to

das as crenças. Das religiosas mais ainda... De to
das, enfim. Acabo de ver uma lista de jovens e be
lasmulheres, todas atrizes, que mexeram em seus

nomes, acrescentando consoantes geminadas.
Por quê? Porque um numerólogo (?) disse a elas

que essa alteração ortográfica no nome lhes daria
mais e melhores energias. E elas, crentes, acredi
tam. Pai, perdoai-lhes, não sabem o. que fazem!

Eles
Durante aRio+20, havia um imenso "Bloco dos

Sujos", eram os pobretões que vieram para jogar
pedras no capitalismo. Mas se você oferecer 1 mi
lhão para esses "defensores" ambientais derrubar
árvores na Amazônia, a primeira pergunta que
eles fazem é: Onde está o machado? Enquanto são

pobres dizem-se contra o capitalismo. Pobres!

Falta dizer
Quando chegamos aos 45 anos, temos que fa

zer uma lista de coisas que ainda fazemos, mas
que não queremos fazer mais .. E decidir, para
sempre, não fazer mais. E se você examinar bem
a lista vai ver que, de fato, são coisas que só agra
dam aos outros. É hora de começar a parar de ser

um tolo bonzinho com os outros. Já fez a lista?
Ainda falta muito? Ah, que bom!

Fale conosco
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DEM vai puro
Com a convençãomarcada
para sexta-feira, às 19h,
naCârriara deVereadores
deGuararnirirn, aDEM
homologa candidatura
própria encabeçadapelo
ex-prefeitoMário Sérgio
Peixer.Adolfo Fernandes,
José EdemarBlassiu e Laura
Schmitt são as opções para
o cargo de vice.

De puros a
aliados
Mesmo com o DEM e

o PT de Guaramirim
anunciando que sairão
com chapa pura neste
pleito, pode haver uma
mudança na última hora.

Segundo especulações,
o demista Mário Sérgio
Peixer entraria na

disputa como candidato
a prefeito e os petistas
indicariam Evaristo

Caviquioli para ocargo
de vice.

�valino
vermelho'!
Não é só Jaraguá do Sul

que está sem contribuir
financeiramente todo o

mês com a Associação
dos Municípios doVale
do Itapocu (Arnvali). Por
conta dessa situação, o
presidente da entidade,
FelipeVoigt, convoca
os mandatários da

região para uma reunião
amanhã.

Nada 'mudou
Advogado do PP de
Massaranduba, o .

vereador José Osnir
Ronchi, afirma que
a condenação do ex

prefeito Odenir Deretti
não altera os planos
do partido de lançá-lo
na corridamajoritária.
''A pena aplicada como
a própria sentença
mencionada está prescrita,
ou seja, na prática jurídica
é como se a sentença
não existisse nomundo

jurídico", declaraRonchi.
Deretti perdeu os direitos

políticos por cinco .,

anos por ter nomeado

irregularmente um
funcionário do Estado a

um cargo na Cârriara de
Vereadores em 1996.

lenário
www.ocorreiodopovo.com.br

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

juriti.
� icro .nanÇi's

www.juritLnet 3275-0065

Agora, sim, é oficial
PP e PMDB estão juntos

Conforme o que já vinha sendo divulgando pela coluna,
PP e PMDB decidiram disputar juntos amajoritária deste

ano. Oficialmente, os caciques das legendas se manifestaram
ontem e confirmaram que o vereador Jaime Negherbon (E)
será o parceiro do futuro candidato a prefeito pelo Pp, Dieter
Janssen. De acordo com o presidente da sigla, Paulo Chiodini,

Mudou
A possibilidade de indicar Emanuella
Wolffpara ser a vice de Dieter Ianssen
mudou ontem em reunião com os

partidos PMDB, Pp, PT, PC do B, PDT
e DEM. Os partidos de esquerda e o

Democrata teriam determinado uma
condição em troca do apoio ao PP e

PMDB namajoritária: Jaime Negherbon
deve ser o candidatoa vice. Dito e feito.
À noite, essa informação se confirmou.

Repetindo o
mesmo erro?
A presidente do PSDB, Isaura Silveira,
disse que o secretário deAdministração,
Ivo Konell, e a prefeita Cecília Konell
(PSD), a procuraram ontem à tarde, na
Secretaria de Desenvolvimento Regional
(SDR). Os governistas foram conversar

sobre a possibilidade de estarem juntos
com os tucanos na disputa majoritária.
Errar uma vez tudo bem, mas persistir
no erro já seria ingenuidade. Não é

precisomuito esforço para refrescar a
memória até porque o atual vice Irineu
Pasold sentiu na pele a tesourada que o

fez se afastar do governo.

o nome do vice foi escolhido por unanimidade pelos peemede
bistas em reunião com o diretório. "É um nome (do parlamentar
Jaime Negherbon) que tem simpatia", resumiu. Agora, fica pen
dente a definição das legendas que vão apoiar o PP e PMDB na

corrida. Podem formar o grupo: PT, PC do B, PHS, PNT, DEM e

PDT. O apoio dos tucanos também é bem vindo.

Coligação
Agora, PP e PMDB trabalham juntos
para unirmais forças. Ontem à tarde,
peemedebistas e pepistas se reuniram
com as lideranças do PT, PC do B, PDT
e DEM eavançaram nas negociações
para formarem uma aliança. Assim
como Adernar Possamai, presidente do
DEM, o pré-candidato do PC do B, Jean
Leutprecht, avaliou positivamente os

encaminhamentos dados.

Falta o

braço direito
A tentativa de Cecília Konell
de reaproximar PSD e PSDB

transpareceu que a prefeita sente a

necessidade de reforço para disputar
à reeleição. As siglas da base são:

PPS, PRB, PTB, PV; PSB, PSDC, PT do
B e PRP e o nome do vice ainda está
em aberto. A saída pode ser pescar
Dionei da Silva (PDT). Afinal, os dois
já foram parceiros de palanque no
passado. Mas mesmo com história,
essa aliança seria contra o gosto do
próprio presidente pedetista,
Ruy Lesmann.

Vôos tucanos
Há três possibilidades para os

tucanos de Iaraguá do Sul: persistir
no erro de manter a parceria com o

PSD, apoiar o PMDB e Pp, ou lançar
Niura Demarchi como candidata
a vice do médico Moacir Bertoldi
(PR). Deve ser por conta disso

que a reunião com o diretório
do PSDB programada para
ontem não aconteceu.

Ficou para 2013
Em conversa por telefone com a

chefe de gabinete Fedra Konell,
o presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos da Região
(Sinsep), Luiz Ortiz Primo, recebeu
a informação de que o projeto
que atualiza o estatuto dos
servidores municipais será votado

,

só no próximo ano. "Ela disse que
por ser ano eleitoral o projeto
não pode ser votado e que não

poderia correr o risco de cometer
uma irregularidade que viesse a

prejudicar a candidatura de Cecília".
Para ele, a matéria poderia ser

apreciada até 7 julho.
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Anseios da eormmfdade

Clic e Ujam vão

entregar cartas
Candidatos a prefeito receberão documentos
com os pedidos dos moradores para a região

Verônica Lemus

JARAGUÁ DO SULjGUARAMIRIM anseios da comunidade. "E até

Postos de saúde, atendimento
psicossocial, vagas em cre

ches, centro de reciclagem. Essas
são algumas das reivindicações
levantadas pela União Jaragua
ense das Associações de Mora
dores (Ujam) e pelo Conselho de

Lideranças Comunitárias (Clic)
de Guaramirim. Elas deverão
constar em documento que será

entregue aos futuros candidatos
a prefeito e vice dosmunicípios.

Na próxima quarta-feira, o

Clic irá se reunir para finalizar o
texto para entregá-lo no dia 10
de julho. "Para elaborar o docu
mento, solicitamos às associa

ções que verificassem em seus

bairros os problemas e os en

caminhassem a nós, e também
nos baseamos na carta entre

gue em 2008 aos candidatos da

época, aonde vimos que muita
coisa não foi feita ou foi feita

parcialmente", disse o presiden
te do conselho, Charles Longhi.
Já a Ujam espera pela definição
dos candidatos para entregar os

"
A Prefeitura sabe

que falta creche,
que falta posto
de saúde, que
falta médico,
só que eles não
têm vontade.

Andréa Zielhsdorf'f,
presidente da Ujam

lá deixaremos o documento em

aberto para novas reivindica

ções", informou a presidente da

associação, Andréa Zielhsdorff.
Em ambos os textos, foram

contempladas as áreas da saúde,
educação, infraestrutura e mobi
lidade. Em Guaramirim, Longhi
também relatou problemas do
setor agrícola e ambientais. Ele

sugere a criação de um mercado

para o comércio de produtos e de
um centro de reciclagem de lixo.

"Hoje se gasta cerca de R$ 1,5
milhão por ano com traslado de
lixo até Mafra porque não temos
nem aterro sanitário", alegou.

Para Jaraguá do Sul, serão so
licitadas mais ações voltadas à

juventude. A adesão ao progra
ma federal Escola Aberta, uma
sugestão da Ujam, mantém os

gínásíos abertos à comunidade
nos finais de semana, para ativi
dades recreativas, educacionais
e também de formação profis
sional. Andréa sente a neeessi
dade de implantar projetos para
ajudar os jovens a se manterem

longe das drogas.

"
Queremos que a

administração
se construa uma

estrutura própria
para atender às
associações de .

moradores.

Charles Longhi,
presidente do Clic

Importância
Social

Para o sociólogo Victor Al
berto Danich, as associações
de moradores, assim como

outras entidades de mobiliza

ção popular, são fundamentais
para a garantia dos direitos do
cidadão; "Quando um grupo
se organiza em associações de
bairros, por exemplo, isso lhes
dá maior representatividade".
Ele afirma também que a orga
nização e a documentação das

reivindicações são importantes
para a efetividade dos anseios
da população. Serve como uma
cobrança formal aos represen
tantes políticos.

Em Guararnirim, por exem

plo, Longhi tem o controle dos

pedidos dos eleitores registrados
em carta, no ano de 2008. Por
conta disso, sabe o que cobrar
dos políticos nesse pleito.

No documento de reivin

dicações deste ano, o Clic vai

pedir que se construa uma es

trutura própria para atender
às associações de moradores e

também outros grupos. "Com
isso, queremos ser ouvidos e

ter nosso trabalho valorizado",
destacou Longhi.

"
Quando um gTüpo
se organiza em

associações de

bairros, por
exemplo, isso
lhes dá maior

representatividade.

Victor Alberto
Danich, sociólogo

'"

JARAGUA DO SUL

• Mais postos de saúde e

. especiàJidades médicas;
• Mais equipes de Estratégias da
Saúde da Família (ESF);

• Pelo menos três Unidades de Pronto
Atendimento (UPA) abertas 24b

• Professores de Educação Física
trabalhando com a comunidade
nos bairros;

• Mais creches;
• Criação de progTamas
vo.tados à juventude;

• Transporte coletivo integTado;
• Passagem de ônibus mais barata

e itinerários mais abrangentes;
• Mais ciclovias;
• Asfaltamento mais barato;
• Conselho Tutelar mais
ativo e eficiente

"

,"

,"
"

GUARAMIRIM
• Implantação de Centros de
Atendimento Psicossocial (Caps);

• Ampliação de vagas em creches;
• Formação continuada para
professores municipais;

•.Mais investimento em saneamento básico;
• Descentralização de escolinhas de esporte

e mais áreas de lazer nos bairros;
• Mais ciclovias;
• Construção de centro de

reciclagem e aterro sanitário;
• Mais postos de saúde;
• Terminal urbano;
• Recuperação da mata ciliar do rio Itapocu;
• Viabilização com governos federal e
estadual de lJIaior segUrança nas
rodovias com lombadas e trevos
de acesso aos bairros;

-, Implantar a Casa do Agricultor
- Criação de estrutura na
Prefeitura de atendimento
a associações.

"

"

,"
,"
,"
",
"
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FALTADE ESPAÇO COBERTO Na Escola Professor Giardini Lerizi, os alunos ficam impedidos de treinar em dias chuvosos

Rede estadual

Falta demanutenção em escolas
,

" ( ,

�--------------------�_.------��----------------------�

<'

Pelo menos cinco das 17 unidades escolares
de [araguá do Sul têm problemas estruturais

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezutti
Moreira, no Rio Cerro II; Erich
Gruetzmacher, em Três Rios do
Sul; e Professor Giardini Lenzi,
na Vila Lenzi. Antes do início ..
do recesso parlamentar, em 15
de julho, Natália vai apresentar
um levantamento dos princi
pais problemas na Câmara de
Vereadores e para o secretário
estadual da Educação, Eduardo
Deschamps. "Não queremos
que se repita o que ocorreu na

Escola Lauro Zimmerrnann, em
Guaramirim, que ficou vários
dias interditada", afirmou.

/\ vereadora Natália Petry
Il(PMDB) prepara uma Moção
deApelo à Secretaria do Estado da
Educação para solicitar um dos
siê sobre as condições estruturais,
das escolas estaduais de Iaraguã
do Sul. Das 17 unidades, pelo
menos cinco estariam com pro
blemas nos ginásios: Professora
Lilia Oechsler Ayroso e Holando
Marcelino Gonçalves (Homago),
na Ilha da Figueira; João Romário

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

Vôlei e basquete

Projetos são prejudicados
Na Escola Professor Giar

dini Lenzi, o ginásio de es

portes está destelhado desde
dezembro, em filnção de um

! temporal. O diretor da unida

I de, Leopoldo Diehl Filho, in
formou que já foi feito pedido
de melhorias junto à Secretaria
de Desenvolvimento Regio
nal (SDR). Segundo ele, será
trocada a cobertura e o giná
sio - que hoje é aberto - será
fechado, com a construção de
vestiário e sala de educação fí
sica. O projeto de reforma, que
contempla também a cons
trução de mais duas salas de
aula, reforma da sala de admi-

nistração e da fachada do pré
dio, está orçado em cerca de
R$ 290 mil. No local estudam
530 alunos de 10 e 20 graus.
O professor de Educação físi
ca, Fábio Alvarez, que trabalha
na escola desde 2005, confirma
que a cobertura do ginásio foi
danificada em dezembro do
ano passado e reclama da de
mora na solução do problema:
"Reformas foram solicitadas à
SDR várias vezes e a justificati
va é que o governo está cortan
do verbas e que não há previ
são para início das melhorias",
diz. Ele lamenta que o Projeto
Evoluir, da Marisol, que ofere-

ce treinamento de vôlei para
85 alunos, e o Projeto de Bas

quete'Bola daVez, daWeg eAs

sociação Jaraguaense de Bas

quetebol (Ajab), estão sendo i
prejudicados. "Usar o ginásio
do jeito que está é um perigo,
pode cair um pedaço de telha
na cabeça de alguém", desaba
fa. Os alunos estão treinando
ao ar livre, mas quando chove
os treinos são interrompidos.
As alunas da 6a série, Phyetra r

Rafaela de Moura e Nataly Al
ves de Araújo não estão nada
satisfeitas com a situação. "Se
mana passada choveu, e a gen-
te não pôde jogar nenhum dia".
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Ginásio está interditado
Um dos problemas mais gra

ves é no ginásio de esportes da
Escola Professora Lília Oechsler
Ayroso. "Precisa de reparos na
estrutura e na cobertura. Já faz
dois anos que fizemos o pedido
de melhorias ao governo do Es
tado, mas até agora não há pre
visão para iniciar as reformas:
Para garantir a segurança dos
alunos, resolvemos interditar o

ginásio", informou o presidente
da Associação de Pais e Profes
sores (APP), Aloísio Preis. Ele
comenta que, atualmente, os

estudantes só podem utilizar o'

campo de futebol, que também
está necessitando de melhorias.
"É uma situação desagradável
para alunos e professores de

Educàção Física, que não podem.
desenvolver plenamente suas

atividades", diz Aloísio. Segundo
ele, o ginásio foi construído há
15 anos e nunca passou por re
formas. Na escola estudam mais
de 900 alunos de 10 e 20 graus.
O arquiteto e urbanista 'Otoniel .

da Silva, gerente de Infraestru
tura da Secretaria Regional de
Desenvolvimento (SDR), confir
mou a interdição do ginásio, por
comprometimento da estrutura.
Já a diretora da unidade, Laídes

Wassmansdorf, que não deixou

que o. local fosse fotografado,
afirma que. o problema está na

cobertura, danificada por um

vendaval ocorrido em abril. Se

gundo ela, isso resultou em ou

tros danos, nas paredes e nopiso.
"Mas nós temos muito espaço
para as crianças desenvolverem
suas atividades, como mesas de

pingue-pongue e de xadrez em

áreas cobertas". Laídes informou
que a Defesa Civil fez um laudo

para que os recursos do Estado
fossem liberados com mais ra

pidez. ''A SDR já tem a liberação
dos recursos, porém falta todo
o processo licitatório e, por isso,
não temos previsão sobre início
das obras", completou.

"
Já visitamos e

conhecemos a .

situação.
Estamos

intervindo junto
ao governo
do Estado.

Carlos Chiodini,
deputado Estadual

Melhorias

Contribuição da comunidade
O assessor de direção da Es- ciados os reparos. "O que não daAl'P Adriana de LimaGruetz

cola Holando Marcelino Gon- vem do governo, nós corremos macher, diz que a educação físi
calves, Adilson Marcos Sbarde- atrás, com a ajuda da APP", ca é realizada no pátio da escola,
latti, informou que a cobertura afirmou. Um empresário, que mas que o barulho dos alunos
do ginásio será trocada ainda não quis ser-identificado, doou acaba atrapalhando as outras
esta semana. O telhado foi dani- o material, orçado em cerca de aulas. Estudam na escola cerca

ficado durante uma ventania no R$ 1 mil, e o governo entrou de 200 alunos, do 10 ao 90 ano.

início do ano. A diretora da uni- com a mão-de-obra. A escola O gerente de Infraestrutura,
dade, Ivonete Helena Machado, tem 850 alunos de 10 e 20 graus. Otoniel da Silva, informou que
não permitiu que a reportagem Na Erich Gruetzmacher, o giná- na escola João Romário Morei
do OCP fizesse fotos do ginásio, sioestáemfasedeconstruçãohá ra, a cobertura do ginásio já foi
garantindo que hoje seriam ini- mais de dois anos. A presidente consertada.

EDUARDO MONTECINO

INTERVENÇÃO Carlos Chiodini preside
a Comissão de Educação da Assembleia

Sem definições
o deputado estadual Carlos Chio

dini, que também preside a Comissão
de Educação da Assembleia declarou
que o seu propósito de trabalho é des
tinar educação de qualidade para os

alunos da redy pública estadual. "Já
visitamos e conhecemos a situação e

estamos intervindo junto ao Secretá
rio de Estado da Educação Eduardo

Deschamps e ao Governo do Estado,
para que possamos realizar a recu

peração destes ginásios, para assim,
devolvê-los à comunidade estudantil".
A reportagem do OCP tentou contato

com a gerente de Educação da SDR,
Lorita Karsten, mas não teve retorno.

,o� FM. 'A ráêlio que
.

rn ga tiO norte catarlnense.
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R., JOSE CONSTANCIO
DE ALBUQUERQUE

Um homem de coragem
Dr. José Constâncio deAlbuquerque nasceu no dia 25de novembro de 1933 em Ribeirão (PEJ. Éfilho deJosé
Albuquerque eMariaMagdalena Constâncio deAlbuquerque. Aos
seis anosficou órfão. Foi adotado pelo casal Luiz Cavalcante Uchoa
eMaria CarmelitaCaualcante Uchoa. Tem cinco irmãos:João

.

Constância, Amaro Isaac, Luís Carlos, Luiz Camargo e Elisabeth.
Acostumado a enfrentargrandes desafios desde menino, Dr. José
recebeu dos pais adotivos muito amor e de Deus a coragem. Esta é a

primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras.

Guaramirense Futsal •

Um dos times pioneiros
do Futsal em nossa

Região. Em pé: Antônio
Klein, José Vieira,

Salinl eAry Prumann,
Agacllados: Edgard
Maluta, Dr. JoSé e

Romeu Bustschardt

médico
Dr. Ioséiniciou os estudos em casa, prestou exame de ''Admissão'' e
ingressou no Colégio Salesiano em Recife. O científico foi efetuado
no Colégio Osvaldo Cruz. Formou-semédico pela Universidade
de Medicina de Pernambuco. Colou Grau no dia 07 de dezembro
de 1957. Estagiou no Hospitallnfantil de Recife. Foi para São
Paulo, onde fez residênciamédica em clínica geral e especialização
em cirurgia no Hospital do Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Empregados de Transporte (IAPETEC).

No meio do caminho
Tinha um caco de vidro, tinha um caco de vidro nomeio do
caminho.Verônica deu entrada no Pronto Socorro no Hospital Santo
Antônio de Guaramirim, com um profundo corte no pé.Amoça
caminhava pelas redondezas de sua casa, quando acidentalmente
pisou em um caco de vidro. Socorrida pelos pais, foi conduzida para
atendimento médico. Dr. José Coristãncío deAlbuquerque. Ele a
atendeu prontamente. Durante o procedimento médico, trocaram
olhares... Suspeita-se que o caco de vidro colocado no caminho
da jovem tenha sido uma "cilada armada pelo cupido".

*

Lunelli �azçO/.
* o

G,upo Lunelll

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS

Chegada em

Santa Catarina.
Foi em Luís Alves, no mês de julho
de 1959, que o Dr. José Constâncio
de Albuquerque iniciou as atividades
médicas em Santa Catarina. Ficou

apenas três meses na terra da cachaça.
O município não possuía nenhuma
estrutura hospitalar, nemmesmo energia
elétrica. Informado pelo dentista prático
Daniel Luiz de que em Guaramirim havia
um Hospital recém-inaugurado, que fora
edificado por um padre alemão e pela
comunidade, ficou motivado para uma
novamudança. O médico pernambucano
não pensou duas vezes, juntou seus.

pertences se integrou à equipe do
então Hospital Santo Antônio, hoje
Padre Mathias Maria Stein.

E, agora José?
Ao contrario do personagem do poeta Carlos
Drummond de Andrade, este José se deu muito
bem. Além de conquistar a confiança do padre
Mathias Maria Stein e dos guararnirenses,
arrebatou também o coração da jovem
Verônica. José eVerônica Kinas deAlbuquerque
casaram no dia 16 de fevereiro de 1963, com
asbênçãos do desconfiado Padre Mathías, O

, casal tem quatro filhos: Paulo, Alberto, Sérgio
e Elisabeth; sete netos: Táia, Thiago, Débora,
Kalu, Hana, Rafael e Henrique. Pela resolução
nO 18/67, em 27 de dezembro de 1967, a Câmara
Municipal deVereadores de Guararnirim lhe

outorgou o Título de Cidadão Guararnirense.

Em Guaramirim
Chegou à cidade no dia 31 de outubro
de 1959, quando se apresentou ao Padre

,

Mathias Maria Stein. O pároco duvidou da
autentícidade do diploma do jovem médico ...
"Tu sermédico de verdade?", teria dito o

religioso, com forte sotaque alemão. A razão

para a desconfiança do padre era justificável,
.pois havia passado pelo Hospital tempos
antes um charlatão dizendo-se médico. A
farsa foi descoberta quando atestou a causa

mortis de um afogado: "morreu porque não
sabia nadar". Desfeita a dúvida, Dr. José
deixou o quarto do Hotel Butschardt, onde
se hospedava, e passou a morar em um

apartamento no Hospital. Dava plantão 24
horas por dia. Com a dedicação ao trabalho,
conquistou a confiança da população.

No mWldo dos esportes
Na infância, o Dr. José foi ummenino peladeiro
nos campínhos de Recife, sem abdicar dos
estudos. Tornou-se um atletamúltiplo:
•Atletismo - corredor das provas de 800 e 1500m
rasos. Disputou os Jogos Universitários de
Pernambuco e o CampeonatoMilitar das Forças
Armadas quando era incorporado aoCentro
de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR),
obteve boas colocações.
• Futebol-Ala direito, bom namarcação e ótimo
no apoio ao ataque. Clássico, preferia sair jogando
a dar chutões. Participou dos Jogos Universitários e

do Campeonato das ForçasArmadas em Recife. Em
Guararnirim, jogou no Seleto,Wikings e no Coringa.
Foipresidente do Seleto em quatro oportunidades.
Em sertmandato foi construída as arquibancadas e

colocado o alambrado no Estádio João Butschardt.
• Futsal- Foi um dos pioneiros destamodalidade,
quando o esporte da bola pesada surgiu na região.
O time pioneiro, cujo nome eraGuaramirense foi
formado pelos jogadores:Alceu e Romeu Butschardt,
EdgardMaluta,AmauryCardoso, Tonho, Salim e

Dr. José. Criou também um time de futsal com os

médicos e funcionários do Hospital.
•Voleibol- Foi um levantador inteligente e criativo.

Disputou os Jogos Universitários de Pernambuco
e o Campeonato Militar das Forças Armadas. Em
Guararnirim foi treinador da equipe feminina,AGV
(Associação Guaramirense deVoleibol).
• Xadrez- Este é um jogo repleto de armadilhas,
ciladas e engodo. Dr. José notabilizou-se pela
perspicácia, coragem, ousadia e astúcia. Disputou
dez edições dos JogosAbertos de Santa Catarina
representando a cidade de Guararnirim. Faziam

parte do time guaramirerÍse: Dr. José, Alceste
Berri, OscarMendes e Klein.

Serviços sociais
e comunitários
Dr. José foi um dos fundadores do Rotary Club
de Guaramirim e o presidiu em duas gestões:
(1976/77 e 1989/90). Participou também da

fundação da Associação Comercial Industrial
e Agrícola de Guaramirim e daAção Social
de Guaramirirrr. Desempenhou um papel
preponderante nas diversas campanhas de

\ saúde pública municipal, tanto na prevenção
quanto na erradicação de doenças e epidemias.

Fica aqui
A homenagem dos habitantes de toda a região ao Dr.
José Constâncio deAlbuquerque, pelo seu trabalho
de "guardião" da saúde deste povo. Mais do que
"Cidadão de Guararnirim", és um "cidadão domundo"!
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TRAJETÓRIA Romero Britto, brasileiro de -

Recife, nascido em 1963, era de família pobre
e, hoje, é um dos artistas mais premiados

'�te da cura"
IMAGENS REPRODUÇÃO .

_,

Icone da cultura
pop em Blumenall,

-�-f'...' �,

Expressivas obras de Romero Britto estão em

exposição no Shopping Neumarkt até sábado
uem for para BIu
menau até o sá
bado pode apro
veitar para visitar
no Shopping Neu
markt, a primeira

exposiç ao sul do país do reno
mado artis plástico brasileiro
Romero Britto.

. Britto é considerado um ícone
da cultura pop e um dos mais pre
miados artistas de nosso tempo.
Sua arte contém cores vibrantes
e composições ousadas, criando

graciosos temas com elementos
compostos do cubismo. Ele tem

criado obras-primas 'que invocam
o espírito de esperança e transmi
tem uma sensação -de aconchego,
colecionadores e admiradores a

chamam de "arte da cura'.
Britto tem suas pinturas e es

culturas presentes nos cinco con

tinentes e emmais de 100 galerias

no mundo e também fazem par
te das mais expressivas coleções
particulares, como as de Eillen

Guggenheim, senadorTed Kenne
dy, governador Arnold Schwarze

negger, o ator David Caruso, Pelé,
o tenista André Agassi, Marta
Stewart, a família Safra e a família
do saudoso Roberto Marinho.

Hoje Britto possui duas gale
rias, uma localizada em Miami
Beach, na famosa Lincoln Road, e
uma belíssima e moderna galeria
projetada pelo arquiteto João Ar

mentano, localizada na badalada
Rua Oscar Freire, em São Paulo.
Tem uma loja no navio Àllure of the
Seas, com obras de arte, cartazes,

-

louças, esculturas, artigos de pa - -

pelaria, livros infantis, brinquedos,
entre outros produtos. Além das

galerias, Romero Britto é sempre
requisitado por grandes empresas
para incorporar sua arte aos pro-

dutos, tais como Absolut, Disney,
Movado, Pepsi, Evian, Microsoft,
XBox e Audi, chegando' assim ao

alcance de todos os públicos.
Para a gerente deMarketing do

Neumarkt, Janice Bell, a arte ins

pira crianças e adultos, e a de Ro
mero Brito tem esse apelo lúdico,
em que as pessoas se identificam.
"Precisamos da' arte para nos

lembrar. que somos sonhadores,
capazes de ver beleza nas coisas
mais simples", explica.

A exposição apresenta-obras
como. Abaporu, Carmem Miran

da, O Beijo, Dancer e Rosemiro.
Durante os dias da mostra, sou
venirs da marca Romero Britto,
como canecas, bolsas e mini es
cúlturas estarão à venda. Parte da
renda arrecadada será revertida
a Casa de Apoio - Associação de
Pais e Amigos de Crianças Porta
doras de Neoplasia de Blumenau.

Servico:

o QUÊ:Exposição
Romero Britto

QUANDO:
De 20 a 30 de junho
HORÁRIO:
das 10h às 22h

ONDE: Espaço
Neu Art, Shopping
Neumarkt

Blumenau

QUANTO: gratuito
INFORMAÇÕES:
neumarkt.com.br
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
y: Á
50 .20°

SãoMiguel
do Oeste
.... Á
11023° Joaçaba

.... Á
90 240-Chapecó

.... Á
13° 24°

Próximos dias
Quinta-feira a sábado:
O tempo segue estável
com ar seco e presença-
de sol no decorrer do
dia em todas as regiões
catarinenses. Temperatura
mais alta à tarde.
Tendência 1 alO!7: O mês
inicia com tempo estável e
seco. Mas pelo menos uma
frente fria vai passar pelo
Estado) provocando chuva
especialmente nas regiões
mais próximas ao RS
e no leste de se.

';. M

Láges
... Á
9° 22°_

�
-�
liÍslável

�
�

Parcialmente
Nublado

,.-;
Trovoada Geada

Ensolarado

�
Nublado

Previsão de ventos para hoje em ,Jaraguá
• 9h Vento não favorável Nordeste _ 6km/h Vento favorável

• 12h Vento não favorável Nordeste 7kri1/h em dois horários

• 15h Vento favorável Noroeste 6km/h zero%
• 18h Vento favorável Noroeste 8km/h

de possibilidade
de chuva.

Fonte.: www.ventosbrasil.com.br

-_.-'

Humor

Chegando cedo
q'aâo�escente dá uma bronca na empregada:

_

�_Pô)Maria!Você tinha prometido que não ia contar praminha.mãe que
horas eu cheguei ontem em casa!
- Mas eu não contei! - protestouMaria - Quando elame perguntou, eu disseque
estava tão ocupada preparando o café da manhã que nem vi que horas eram!

--

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Joinville

�..... Á
.� 15°23°Mafra

Á
190

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

.�
�iodoSul

.... Á
90 20°

e CRESCENTE 27/6

CHEIA 3/7

e MINGUANTE 11/7

e NOVA 19/7

Palavras Cruzadas

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 26°C

�"
SÁBADO -

MíN: WC

MÁX: 27°C

Roupa leve para
a temperatura

amena,
pricipalmente
durante a tarde

r

DOMINGO
MíN: 16°C
MÁX: 27°C

São Francisco do Sul
• Preamar
'10h51: 1,4m
• 16h32: O,9m
• Baixamar
• 6h19: O,4m
• 20h06: O,4m

Hajai
• Preamar
• 8h53: O,8m
• 23h53: O,8m
• Baixamar
• 4h3�: O,3m
• 17h32: O,3m

Aorianópolis
• Preamar
• 8h43: O,9m
• 22h51: O,8m
• Baixamar
• 4h54: O,5m
• 17h30: O,3mTábua

das marés Imbituba
• Preamar
• 11 h54: O,5m
• Baixamar

-

• 4h06: O,2m
• 17h09: 0,2m

1. flha do México, no Caribe, importante centro turístico
2. Abreviatura do r.aio solar que pode provocar o câncer

de pele ! Iguaria da culinária afro-baiana feita com

came da cabeça do boi, língua-de-vaca ou taioba e

quiabo
3. O sétimo signo do zodíaco

4._ Relativo ao tecido de revestimento que cobre as su

<

' "\<\'fyertícies externas do corpo de maneira a protegê-Ias
5. U,�opo usado para beber vinho / As iniciais do mú

. s'fco inglês Harrison (1943-2001), ex-guitarrista dos
-Beatles s

. 6: Caranguejo de manguezal / Nata que se concensa na I----+--,-f---!---I---I-----+--+---!-----l Isuperfície do leite quente 7 o

7.· Modificar para servir a um uso diferente 1----I--+---+---1--_--I--+--!---I i8. O músico inglês Brian ! Os pequenos vasos cilíndri- 8 �
ces, de vidro, plástico, ou 'metal, usados para beber .ii

9. O símbolo químico do séabórgio I (Geom_) Parte de 9 f
�. .: _

uma superfície compreendida entre dois meridianos �

10. Aguele que partiCipa dfuma conversa 10 J
11. Elemento de composição: pouco >--__,--+--_+_-_+_-+__--i--+---+----t 3
12. Brilho intenso / As iniciais do ator norte-americano 11 j

Clooney, de "Onze Homens e Um Segredo" �

13� Mulher que pratica o hipismo, 12 i
i

13 � _

��-�-�-�-��-�-��.�

HORIZONTAIS

VERTICAIS
1. Instrumento cirúrgico para raspar / Peça que apoia,

que dá sustentação
2. O meio do imóvel/Conversa que não leva a nada
3. Puxado para cima / Antigo tecido de lã, fino e lustroso
4. O desenhista e animador norte-americano Iwerks

(1901-1971), um dos criadores de Mickey Mouse /
kempresa indi_àna que é uma das maiores fabrican
tes de automõvets do mundo / Deus nagô da guerra

5. A capital.da república africana das Maldivas I Unidade
Padrão de-Capital/Cabelo grande

6. Vereador municipal/Espécie de queijo coalho Jeito
com leite de soja / O fim da. _. mudez

7. Prática de tentar influenciar o voto de parlameritares,
exercida por pessoas ou grupos poderosos / Palàvra
latina muito usada em direito para designar umenun

elado de'lei ou regulamento
8. RuidQso / Guarda Nacional
9. (Fig_) Pequena porção, insignificância / Arbusto ou

árvore de madeira branca, compacta, com a qual
fazem-se. cabos de utensmos e ferramentas.

2 3 4 5 6 7 8 9

2

•

4

s

-""010S
'e4fllBW ·6 'NS 'os01olie>j -8 lndo!) '!Q01-l '13 '11101 'I!P3 -9 'ewo:J 'Odn 'alRW -S
·wnfiO 'l!jel 'Qn -� "In 'OPe1í1 -H '?IOÔU11J'd 'AO -Z 'moaSj ·']aJn!) -I :SIV:JUI:!3A

-.uozewy ·S I '�S 'awnla�
-li 'oliflo -II JOjll:J0I0:J 'OI 'OS"l'fiS -6;sod0:J 'OU] -9 Jl!jd1!py -L 'eo:) '/llBN
-9 'HS '"óe1 -S 'fl'!Iand] -� 'llJQn -c ''!Jopeg 'An -Z 'lawnzO!) -I :SIVlNOZII:!OH

oyjnlos

Quer desafios
maiores?
Adquiro

nossos (ole�ões
de revistes

já pubJi(ados.
São 5 revistos
em cada volume

por um pre,o especiol!
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fi) poraeaso.com G contato@poraeaso.com

Gastronomia molecular
Quem já viu algo a respeito da técnica sabe que trata-se de

experiência obrigatória para o paladar nesta vida. Vejam a

oportunidade, Ioínville dispõe de um restaurante do gênero.
Recentemente conhecido pela
coluna, o Poco Tapas fica no
bairro Bucarein, e oferece no
cardápio mais de 50 opções
da deliciosa iguaria (tapas),
sendo algumas preparadas" à
molecular". Confiram vídeo

publicado no blog, ayRL para
acesso é tiny.cc/pocotapas.

DIEGO )ARSCHEL

Caroline Tironi e Richard W. Daniel curtindo
momento relax no Madalena Chopp-& Cozinha

.'

A quarta semana
Na dureza do final de mês? Olhem a canja que estamos
dando hoje no blog. Tem sorteio de ingressos pra todas
baladas do 'finds', baldinhos de cerveja na Lico e no

Sacramentum e também um jantar dos bons no Mr. Beef!
Acessem a URL tiny.cc/ sorteiopa e deixem comentário no

post para participar. O resultado sai amanhã à tarde.

Errata-
Erramos na

legenda da
foto da edição
de quinta-

. feira passada.
Pedimos

desculpas.
Os nomes
certos são

Elizangela
Girardi e
Jean Neves

Sarah Bogo com a vista do .

camarote para balada de

inauguração do Divino Club,
em Massaranduba
.................................................................................

Daza chegando... '.
Fãs da banda de Floripa, agilizem
se! Thiago Mattos informa que todas
mesas e camarotes para oshow do

próximo sábado no club TheWay já
foram vendidos. Os ingressos estão
para entrar no segundo lote! Telefone
para contato: 8433 0083.

DIEGO )ARSCHEL

A beleza de Brenda

Araújo, em destaque na j
pista da The Living ..

/
..................................................................

RaimW1dos

emJaraguá
Confirmado! O retorno da
banda à cidade será dia
10 de agosto,' uma sexta

feira, em evento promovido pelos proprietários do
futuro Pirata Rock Bar na Sociedade Botafogo, na
Barra. A abertura ainda contará com outras cinco
bandas. Ingressos do primeiro lote estão cotados
a R$ 30 cada. Vendas no Posto Mime Matriz. Mais

informações: 8407 9266.

ELTON MELCHIORETTO

e Laiane'
Hanemann

/ ��
.

marcando

presença
na Sexta

Universitária
da Upper

'Floor

De olho no Gats
Nosso reverenciável grupo de teatro recebeu convite
de uma cia. italiana para visitar o Velho Mundo
e passar por lá um tempo. O artistas pretendem
compartilhar técnicas e experiências. Auxiliada pelo
Ministério da Cultura no custeio das passagens,
a trupe agora não vai dar mole. Pretende suar a

camisa em busca de fundos para garantir verbas
para hospedagem e despesas gerais. Fiquem de olho,
logo vão pintar na agenda diversos eventos com a

assinatura' deles. Vamos prestigiar!

Hoje a noite _

• 22h - Sertanejo Universitário I Shaw comAlex &Willian I DJ
Felipe Adriano
Local: London Pub 147 3055 0065

• 22h - Música aoVivo I Show com James e Maurício
Local: SacramentumPub 147 8832 1524

Col'lTATOS e OUTRASOpÇÕES: AniOOMexican Bar - 3371 1160 I (ontraria doChurrasco - 327S 14491 EspaçoOra - 3370 9160 I lheUving Restaurante- 33764822/londonPub - 30SS soss I
aichaçariaAguaDoce - 3371 89421Ucoleria - 3054 08.sS IMadalenaChoppeCozinha - 30SS 30S91MovingUp-99666691IMr Beef - 9608 21661Patuá Music - 3055 00641

, RoamMusic&ArIs- 9654 13731 Saaamentum Pub- 88321524/lheWayaub-8433 00831UpperAoar- 9644 4767 IViIIa Restaurante e Choperia - 3275 1277
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3370-3242

"Vai viajar?
Se deu super bem quem pro-

_. gramou a viagem de férias
e comprou suas passagens
antecipadas. Na verdade, ga
nhou duas vezes: ao garantir
o embarque e economizar nas

tarifas. Quem tenta viajar
neste começo de temporada
está enfrentao muito estresse
e paga muito caro pela passa
gem. Copiou?

Inveja
,

Enquanto Adrianinho Iunkes
promove o lazer, reúne
amigos e gera receita para
a cidade, os invejosos de

plantão cospem fogo e fazem
fofocas do sucesso alheio.
Como diz a frase: ''A inveja
é assim, tão magra e pálida,

. porque morde e não come".

sur O
Tem coisas .que não dá para
entender. A Rua Carlos Eggert,
a única via de acesso que
possibilita o retorno à Rua Max
Wilhem, virou estacionamento
de caminhões de carga e

descarga do Fort Atacadista.
Quando não tem que esperar
o trem atravessai, é obrigado
aguardar os caminhões
fazerem suas 'demoradas

.

manobras. É mesmo o

fim da picada.

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi
/

i Laboratof'ÍO ..,â
"1lZI1Zi

'

Caraguâ.Auto Elite
A escolha perfeito
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ColunadoM
AGITO

Franciele
Alves e Thaizy
Ruana, sexta

feira, na
UpperFloor

FOTOS MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

NIGIIT Ellen Szulc e Alana
,. Silveira, sábado; na The Way

Destilando
Quem desfila toda faceira pela
cidade de carro novo é Aline
Bortolini. Tá podendo!

Onde comer bem
em Jaraguá
Na churrascaria
Costela & Cia.

"
Strassenfest
Para alegria dos mais

pessimistas o "homem do

tempo", Ronaldo Coutinho, do
Climaterra, garante que sábado
o dia será de céu azul e muito
sol. Dá-lhe, Strassenfest,

Foge por um
.: instante do

homem irado,
mas foge
sempre do

hipócrita.
Confúcio

Pernas pro ar
Esio Enke, Niçacio Gonçalves,
Adernar Duwe, e mais uma
trupe de importantes (la urbe
sorriso, terminaram o fim de
semana com uns quílinhos a

mais. Alguns ultrapassaram
'

os três dígitos da balança.
A galera curtiu um elegante
hotel fazenda em Pirituba,
do jeitinho que diabo gosta:
Regado a cerveja, conversa fora
e muita comilança.Demais!

Bombacha
Os gaúchos Tato Branco, César
"Califórnia Lanches" e Fred
Fabris abriram amão e locaram

. um mega ônibus. O trio vai
trazer dos Pampas a família
para curtir a apresentação da

-

bandaMontanari, sábado, na
Strassenfest.

Reinhard Conrads
O renomado arquiteto de Jaraguá do Sul, Reinhard Matthias
Conrads, foi premiado pelo Programa Talent da Luxaflex.
Como prêmio, o arquiteto afivela malas hoje, com destino à Praia
do Forte, em Salvador (BA). Ele irá curtir, com profissionais de
diferente regiões também laureados, três dias de mordomia no
famoso Hotel "Tivoli Eco Resort. Bola branca. Há mais de 2Óãn'ógem Jarnguá do Sul

47 21tÕWT2200

Niver da

Rosangela
Por favor, não ousem

esquecê-la. A espirituosa
empresária Rosangela
Tepasse Schmitz, da Lecimar
Malhas, esposa do boa praça
Moacir Schmitz, certamente
é a aniversariante mais

festejada de hoje da cidade.
Ela vai adorar saber que foi
lembrada. Parabéns!
O meu desejo é que você
toda a família sejam
plenamente felizes.

CHARME Leticia Garcia faz pose
exclusiva para cobma, no London Pub

BALADA Aline Fernandes e Rafaela Marcelino
. conferindo os lugares da moda.

Falsificado
Da série morro e não vejo tudo:
Um conhecido empresário,
que pediu pelo amor de Deus
para não citar .o nome, semana

passada deu uma"fugidinha"
pegou o - vale-night falsificado
- agora está fazendo de tudo

para que sua namorada, ou
futura ex, o perdoe. Ele até
passou umamadrugada ,

toda pichando a rua com

declarações amorosas.

Dica
Ainda falando em viagem
de férias, se você pretende -

aproveitar o verão europeu,
dou a dica que me passaram:
prefira o fim de agosto ou
setembro. "Em julho as praias
e restaurantes ficam lotados
e caros". Quem ensina é um

amigo do colunista. O cara é
um rotineiro viajante ao Velho
Continente.

para os colegas da

Afonso e Edeltraud
Alfonso e Edeltraud Karsten Behling, casal
exemplo da família, continuam recebendo

cumprimentos dos amigos pelas Bodas de Ouro,
50 anos de vida conjugal, comemorado dia 23.

Leitor' tiel ,/

O leitor fiel de hoje é o camarada Zé-da Farmácia.
Ele também acompanha a coluna todos os dias.

Te contei
• Odait; da Mecânica
ABF sinalizou a

presença, sábado,
nâ Strassenfest.

• Enquanto ela
troca a coriza pela
farinha, ele coleciona
swings e várias amantes.
O relacionamento
está aberto.

• Dia 14 de julho
rola no Baependi
a tradicional festa
de julho, com a

escolha da Rainha
dos Estudantes de
]araguá do Sul. Quatro
Dls movimentarão a

noitada. Agendem!

• O chef]ulmirRozza
recebe hoje o merecido
coro de parabéns pela
estreia de mais um
aniversário.

• Dia 22 de setembro,
no Beira Rio Clube de
Campo, acontece a 13a

Feijoada do Moa.

• Com essa, fui.

Bradesco
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Luiz CarlosAmorim, Crônica
Escritor e editor

J rdás e
· .-

http://luizcarlosamorim.blogspot.com acaran as e.iJacatlroes
Descobri que minha amiga Mary

Bastian, escritora gaúcha radicada
em Joinville, é apaixonada por jacarandás
floridos. E sabem como? Porque o Pierre
Aderne, cantor e compositor francês radi
cado em Lisboa, postou uma foto de um
enorme e espetacular jacarandá portu
guês florido no Facebook.Vocês já devem
tê-lo ouvido, pois amúsica "Fado dos
Barcos}, cantada por ele com a participa
ção de Cuca Roseira, cantora portuguesa,
foi um dos temas da novela "Aquele Beijo".
Pois ele postou uma foto, eu vi, aMary viu
e comentamos. Depois ele postou outras
- há uma rua em Lisboa cheia de jaca
randás - e por último uma foto daminha
filhota Daniela, bailarina que está fazendo
mestrado na área em Portugal. E o inter
câmbio de admiração pelos jacarandás e

pelos jacatirões - pois eu, evidentemente,
postei fotos de jacatirões pejados de flores
- rendeu até um poema do Pierre, depois
que sugerimos, na rede, que eu era o jaca
tirão e aMary era O jacarandá.

Foi inevitável comparar as flores do jacaran
dá florido com os pés de jacatirão coberto
de flores, pois eu sou apaixonado por eles,
comoMary é pelos jacarandás - nessa

época estão floridos os manacás-da-serra,
variedade de jacatirão de jardim que flores
ce no inverno. E o poema é assim: "jacatírão
e jacarandá / vão juntos demãos dadas
pintando a rua / da cor do jamelão, / um
vai colorindo o sol e o outro tinjindo a lua...

(...) gosto de outras grandes árvores
que Dorescem espetaculannente
pela natureza deste planeta azul
que insistimos em tornar cinza.

/ jacarandá e jacatirão / pintores de mãos
e almas cheias / ... fazem omenino cantar
como passarinho / e amenina feito sereia /

jacatirão e jacarandá / soprem o inverno / _

pra logo logo a primavéra chegar".
Demaneira que o Pierre, com a sensibilida-

)

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R'

Melissa confirma o álibi de Virgílio e ele é liberado. O mestre de obras
ironiza o comportamento de Rodrigo na obra. Solange éxige que Rodrigo
marque a data de seu casamento com Elisa. Beatriz conta para a família
que eles se mudarão para a casa de Gabriel. Gracinha esconde as fotos
que Pedro tirou de Priscila no casamento. Miriam fica arrasada ao saber
que Rodrigo marcou a data de seu casamento com Elisa para dali a duas
semanas. Jáqui continua deprimida com a separação e inventa um novo

sabor de brigadeiro. Kléber observa Priscila com interesse. Olga flagra
Julinho e Laís juntos. Tobias fala para Rodrigo que voltará para Marajó
assim que ele se casar com Elisa. Julinho se despede de Gilda. Marlene
tenta falar com Laís. Lexor alerta Clara para que não interfira no destino

.

das pessoas. Dimas descobre que Melissa foi à delegacia prestar um de�
poimento.

CIIEIllS DE CIIIlRME - GLOBO - 198
Samuel conta para Lygia que foi flagrado por Penha vendendo o ga

barito de uma prova. Rosário pede mais uma chance para Inácio. Laércio
sofre ao ver Chayene com Arruda. Lygia e Alejandro convidam Penha
para jantar. Elano não consegue se declarar para Cida, Socorro esconde
Naldo de Laércio. Elano garante a Cida.que vai desmascarar Conrado.
Penha propõe um brinde à família de Lygia. Sandro pede para Alana levar
Patrick ao dentista. Arruda comenta com Chayene que Fabian fará um

shaw em uma convenção. Tom e Simone ficam satisfeitos ao saber que
Rosário terminou seu namoro. Rosário fala de Elano com Cida. Penha
descobre' por Patrick que Sandro viajou. Elano conta para Lygia sobre a

conversa que ouviu entre Sarmento e Conrado. Laércio fica apreensivo
com o que Chayene pretende falar na reunião da Liga das Patroas. Sa
muel pergunta sobre seu pai para Lygia. Fabian procura Rosário.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21R
Nina leva Max a uma churrascaria e Carminha se enfurece com a de

mora de seu amante. Jorginho decide sair com lran, Tufão se irrita quando
Zezé diz que Nina saiu com o namorado. Carminha não acredita na história

.

que Max conta ao chegar em casa machucado. Nina procura Jorginho. Nina
chega à mansão e Tufão decide conversar com ela. Lúcio tenta convencer
Janaína de que mudará o seu comportamento. Diógenes fica admirado com

o empenho de Roni para ajudar Suelen. Beverly comenta, diante de Mona-
.

lisa, que Olenka está namorando. Darkson, apaixonado, observa Tessália.
Carminha fala mal de Rita para Débora. Cadinho resolve acampar em sua

despedida de solteiro. Olsnka se encontra com Silas. Carminha descobre
que Nilo está morando em um flat em Copacabana. A pedido de Carminha,
Tufão questiona Jorginho sobre Rita.

�CARAS-RECORD-22R
Décio nega ter tentado matar Martim. Décio tenta convencer Maria de

que Otávio renegou Tavinho. Eliza diz a Otávio (Martim) que tem uma sur

presa e o leva até Olívia. Otávio se preocupa com a reação de Olívia diante
de Eliza. Otávio conta para Olívia que assumiu a identidade de Martim. Zezé
suspeita das sumidas de José Maria. Toga tenta seduzir Babá, mas Martim
o impede. Manuela diz a Caio que Martim é perigoso. Letícia fala para Régis
que ainda não está pronta para dormir com ele. Marco Antonio sai para beber
com amigos e vê Régis e Letícia se beijando. Calpúrnia atrapalha o clima
entre Maria José e José Maria. Big Blond ameaça Mário se ele não cumprir
sua missão. Maria pede a Décio que a deixe sozinha. Otávio conta para Ma
ria que Tavinho pode estar vivo. Otávio pede a Décio que dê um celular para
que ele possa se comunicar com Maria. Otávio pede a Big One para fazer um
exame de DNA em Tavinho

'* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Clique animal

de do poeta que ele é, juntou duas_ árvores
fantásticas, belíssimas e as paixões de dois
poetas que cruzaram com ele num "lugar"
que não era próprio para "provocar" a poe
sia, mas agora é: o polêmico Facebook.
E eu descobri que também gosto dos
jacarandás, como gosto de outras grandes
árvores que florescem espetacularmen
te pela natureza deste planeta azul que
insistimos em tornar cinza: jacatirões,
flamboiãs, ipês, paineiras, etc ..
Mary me mostrou a Rua Gonçalo
Carvalho, em Porto Alegre, consagrada
como "a rua mais bonita do mundo",
justamente porque é coberta de jaca
randás. Nesta época do ano, a rua está

esplendorosa, com as árvores cheias de
flores e chão coberto de cores. Como os

jacatirões nativos, no verão, pelo norte
catarinense. Não é para se apaixonar?
Pena que aqui em Santa Catarina quase
não temos jacarandás. Ainda bem que
temos jacatirões. No inverno, no outono
e no verão. Ainda bem.

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Estopinha procura um lar pela segunda vez! A cadela, de
aproximadamente um ano, vacinada e vermifugada, muito

dÓcil e brincalllona, precisa de um lar com espaço.
Interessados enviar e-mail paraajapra@ajapra.org.br

Aniversariantes

-

assafertl(a�rjz)�
tQr)·

.

. �I

Raul Seixas (in memoriam)

28/6
Adilson Piontkiewicz
Andréia Muller
Claudinei V. Cardoso
Cristiane A.A. Marcelino
Deise Regina Gouveia
Diego Paupitz
Edith TTomelin
Eloisa Oening
Elsane Mohr

Fabiane Vorpagel
Fabiani Fortim
Fabyane Y. Nienes
Fernando F. Grem Junior
Giovane de Souza
Guilherme Klein
Guilherme Schaquete
Lavinia R. Demarco
Luzia de F. A. Kienen
Marcia E. Jamoski

Marieli da Bosta
Pablo Maffezzolli
Paulo S. do Nascimento
Rildo P. Chaves
Rondol! Bruch
Rosane Bechtel

Tiago Rueckert
Vanessa Schrnanski
Vanessa Weller
Zenir M. da S. Spoberg

Sertanejo Pop
Festival - 2012

O maior festival demúsica

sertaneja do país chega à
sua 3a edição em 2012. O

megaevento contou com
as performances de Luan
Santana, Michel Teló,
Gusttavo lima, João Lucas
&Marcelo, Fernando &
Sorocaba, João Neto &
Frederico, Thaeme & Thiago,
emuitos outros damúsica

sertaneja. O CD traz 16 faixas
e entre elas estão os sucessos.

que bombam nas rádios:
"Você demim não sai", com
Luan Santana, "Humilde
residência", comMichelTeló,
uÉ tenso", com Fernando &
Sorocaba", "Eu quero tchu eu

quero tcha", com João Lucas
&Marce o, "Balada", com
Gusttavo Uma, e muitomais.

I..IVBO:
Resposta Certa
- David Nicholls.

O ano é 1985. Brian Iackson,
com uma bolsa de estudos e
ótimas notas, acaba de entrar
para a universidade. E parece
que finalmente conseguirá
realizar um sonho - aparecer
em um popular programa de

perguntas na televisão, no
qual poderádemonstrar todo
o seu repertório de cultura

geral. Após entrar para a
equipe da faculdade e passar
pela fase classificatória,
Brian se prepara para seu

primeiro embate televisivo,
ao mesmo tempo em que se

vê apaixonado por uma de
suas colegas de time. Quando
Alice se recusa a ceder aos
encantos.ansiosos de Brian,
ele arma um plano infalível
para conquistar o coração de
sua amada.
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Tirinhas

Cinema
- • Cine Breilhaupl 1
I Madagascar 3 - Dub - 14h, 15h50, 17h40 19h30,
21h20
• Cine Breilhaupl 2
I A Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 14h, 16h30
I Prometheus - Leg. - 19h, 21 h30
• Cine Breilhaupl 3
I Sombras da Noite - Leg. - 14h40, 17h, 19h10, 21h20

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
I Prometheus (3D) - Dub. - 13h40
I Prometheus (3D) - Leg - 16h20, 19h, 21 h40
• GNC 2
I E Aí, Comeu? - Nacional-14h20, 16h50, 19h15, 21h20
• GNC3
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 21 h50
I Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Dub. - 13h20;
15h30, 17h40, 19h50

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
I Homens de Preto 3 (3D) - Leg - 22h
I Madagascar 3: os Procurados (3D) - Dub. - 13h20,
15h40, 17h50, 20h
• GNC 2
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 21 h30
I Madagascar 3: os Procurados - Dub. - 13h30, 15h30,
17h30, 19h30
• GNC 3
• E Aí, Comeu? - Nqcional-14h, 16hlO, 18h40, 21h
• GNC4
I Sombras da Noite - Leg. -14h15, 16h40, 19h, 21h40
• GNC 5
I Os Vingadores - Dub. - 13h40
I Prometheus - Leg. - 16h20, 18h50, 21 h20
• GNC6
I Prometheus (3D) - Dub. - 13h50
I Prometheus (3D) - Leg. - 16h30, 19h1O, 21 h50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) Dub. -13h, 15hlO,
17h30,20h,22h15B

I f;1adagascar 3: Os Procurados (3D) - Dub. - 13hOO,
15hlO,17h30,20h,22h15B
• CINÉPOLlS 1
• E aí, Comeu? - Nacional-14 anos - t3h10, 15h25,
17h40,20h10, 22h25B

I E aí, Comeu? - Nacional-13h10, 15h25, 17h40, 20hlO,
22h25B
• CINÉPOLlS 1
• Prometheus (30)- Leg. - 15h55, 21 h30
I Prometheus (30)- Duti. - 13h15, 18h40
I Prometheus (30)- Dub. - 13h15, 18h40
I Prometheus (30)- Leg. - 15h55, 21 h30
• CINÉPOLlS 4
• Sombras da Noite - Leg. -14hlO, 16h45, 19h20, 21h50
I Sombras da Noite - Leg. -14h10, 16h45, 19h20, 21h50
• CINÉPOLlS 5
• Os Vingadores - Dub. - 17h
,I Branca de Neve e o Caçador - Dub. -14h, 19h50,
22h30B

I Branca de Neve e o Caçador - Dub. - 14h, 19h50, 22h30B

• CINÉPOLlS 6
• Madagascar 3: Os Procurados -Deb. -12hA, 14h20,
16h40, 18h55, 21hlO

I Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 12hA, 14h20,
16h40, 18h55,21h10
• CINÉPOLlS 7
• Homens de Preto 3 (30)- Leg. - 16hOO, 21 h20
I Homens de Preto 3 (30)- Dub. - 13h30, 18h30
I Homens de Preto 3 (30)- Dub. - 13h30, 18h30
I Homens de Preto 3 (30)- Leg. - 16hOO, 21 h20

* A - Somente sábado (23) e domingo (24) e B - Somente
sexta (22) e sábado (23)

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
_

• GNC 1
I Homens de Preto 3 (3D) - Leg. - 22HlO
I Madagascar 3: os Procurados (3D) - Dub. - 13h30,
15h40, 17h50,20h
• GNC 2
I Prometheus (3D) - Dub. - 13h40
I Prometheus (3D)) - Leg. -16:2019:10 21:50
• GNC 3
I Madagascar 3: os Procurados� Dub. - 13h20, 15h20,
17h20,19h20,21h20
• GNC 4
I Sombras da Noite - Leg. -14hlO, 16h30, 19h30, 22h
• GNC'5
I E Aí, Comeu? - Nacional - 14 anos - 14h30, 16h45, 19h,
21hlO
• SALA VIP
I Branca de Neve e o Caçador - Dub. - 13h50
I Prometheus - Leg. -16h10, 18h50, 21h40

Em "Prometheus" uma equipe de exploradores
descobre novos indícios sobre as origens da hu
manidade na Terra, levando-os a uma aventu
ra impressionante pelas partes mais sombrias
do universo. Eles deverão vencer uma batalha
cruel para salvar o futuro da raça humana. O
nome do filme, Prometheus, é também o nome

da aeronave utilizada por um grupo seleto de

pessoas para investigar os fragmentos do "DNA

alienígena': O visionário diretorRidley Scott
retorna ao gênero que ele ajudou a definir,
criando um épico deficção-cientifica original
em um dos lugares mais perigosos do universo.
Entre os atares estão: Noomi Rapace, Michael
Fassbender, Charlize Theron e Guy Pearce.

'�vatar" terá três
A. •

sequenclas
Aatriz SigoumeyWeaver confirmou que

o diretor James Cameronvai realmente gra-
.

var três continuações de "Avatar", e todas ao
mesmo tempo. Em entrevista para o Show
biz 411, a atriz deixou escapar que está bem
ocupada participando das sequências do

.

sucesso de bilheteria. Não se sabe ao certo

qual será a trama das próximas produções e
nem quando será a estreia, mas é provável
que vá demorar, talvez em 2014.

Marky Ramone
confirma show

A cidade de São Bernardo do Campo,
em São Paulo, vai receber o show de Ma

rky Ramone, ex-baterista do Ramones .

O músico vai participar do, Two Wheels
Brazil 2012, vento focado em motoci

cletas, que acontece nos dias 20 e 21 de
outubro. Ramone traz ao país sua banda
Blitzkrieg, que é a.principal atração do
festival. Quem também faz parte do gru
po é Michale Graves, ex-Misfits.

Ator Charlie Sheen não
acredita em reabilit�ão

Sempre sincero, Charlie Sheen não se cansa de
fazer declarações polêmicas. Questionado durante

o programa deTV americano"GoodMorning
Ameríca' se ainda bebe, Sheen deu risada e res

pondeu de forma típica: "Quem não bebe? Nós vi
vemos emurn país em que sempre é hora de urna

Miller. Sempre está na hora do happyhour em
alguma parte domundo". E completou: "Eu não
acredito mais em reabilitação, não é paramim."

Gabriel O Pensador
fala sobre seu trabalho

Gabriel O Pensador participou do pro
grama "De Frente Com Gabi", do SBT, que
foi ao ar na quarta-feira. Ele falou sobre as

letras de suas músicas: "Eu falo de mim,
mas se adapta para quem está ouvindo". A
respeito dos músicos iniciantes, ele opina:
"Eu vejo muita gente talentosa, mas está
difícil começar". Mesmo assim, Gabriel
manda o recado: "Eu gosto de fazer o que
eu faço, mesmo quando eu ganho pouco".

PaI.miri:riha estreia no
canal Bem Simples
PaImirinha Onofre saiu .ganhando

com a demissão da TV Gazeta. Contrata
da pelo canal Bem Simples, da Fax, a culi
narista está sendo tratada como estrela de

Hollywood. Em urn vídeo institucional a

apresentadora e o boneco Guinho chegam
de limusine, com direito a tapete vermelho.
"Tá tudo muito lindo. Tá tudo em otdem.
Támuito bonito", diz a apresentadora sobre .

o estúdio do novo programa.

Horóscopo
CV') ÁRIES

1 Escute com atenção e respeito os. conselhos dos
mais velbos. A experiência deles pode incentivar você
a mudar 'certas atitudes. Só não tenha pressa para
superar os obstáculos. No campo sentimental, seja
persistente e terá o que quer. Cor. vinho.

� TOURO

U Os astros anunciam um dia de trabalho difícil. É
melhor diminuir o ritmo para não se cansar além do

- necessário. Aprenda a confiar nos outros e converse

com gente experiente. Na união, participe mais dos
interesses da pessoa amada Cor. branco.

II GÊMEOS

Ou:;a o conselho de pessoas que já passaram pelas
mesmas experiências que está vivendo agora.
Aprenda com elas, mesmo que não queira seguir as
recomendações: todas as sugestões são bem-vindas.
O amor entra em uma fase mais madura. Cor. creme.

� CÂNCER .

::..P No campo profissional, a prática fará você lidar melhor
com as suas responsabilidades e obrigações. Ensine
o que você sabe aos menos experientes. �o campo
sentimental, abra-se ao diálogo para resolver os

problemas que vem enfrentando. Cor. laranja

...() Ião
UL . Delegue tarefas ou poderá se sobrecarregar. Tanto em

casa quanto no trabalho, não precisa aceitar o peso de
todas as obrigações. No campo afetivo, o momento não
favorece conversas. Suas expectativas podem estar
muito altas, cuidado! Cor: branco.

Yrk VIRGEM
- I I...l' Embora leve suas responsabilidades a sério, precisa

aprender a dividir atividades. A saúde pede mais
atenção, evite se sobrecarregar. Compartilhe as suas
tarefas e preocupações com pessoas de sua confiança.
No amor, restabeleça a paz. Cor: cinza.

Não hâ contfádição entredisêiplina e iniciativa;
.

Eltls se complenÍentam. (texto judaicõ)

.n. UBRA
- Agir com maturidade e colocar em prática suas

experiências serão atiludes importantes para que
cumpra as suas tarefas ao longo do dia Reserve
um tempo para estar entre seus familiares. Na área
sentimental, dê carinho e atenção ao par. Cor: amarelo.

m ESCORPIÃO
.

II L. No ambiente profissional, tenha cautela com o excesso

de iniciativas. Mantenha o equilíbrio entre suas
necessidades e o tempo que dispõe para os familiares,
especialmente os mais velhos. No romance, demonstre
gentileza em suas ações. Cor: creme.

� 7\ SAGITÁRIO
l'

-

Obstáculos podem surgir no ambiente profissional,
mas conseguirá supera-los facilmente. Conte com a

colaboração dos colegas para conquistar os resultados
desejados. No amor, elogie mais o seu par e ganhará
pontos a seu favor. Cor. vermelho.

VL CAPRiCÓRNIO -

.

F No trabalho, atividades individuais são as mais
indicadas. Busque o auxílio de pessoas experientes
se precisar superar obstlllulos. Terá que conciliar seu
tempo para não deixar nirÍhuém de lado. No amor, o
par pode exigir mais atenção. Cor: vermelho.

� AQUÁRIO
� No trabalho, se tiver algum pedido a fazer, aprovene o

dia! Peça uma promoção, melhores oportunidades de
trabalho ou um aumento salarial. Não se esqueça de
manter a diplomacia Supere os conflitos a dois: não
guarde mágoas do par. Cor. cinza.

'I PEIXES .

7T Tudo indica que uma fase tranquila vai se iniciar em
sua vida Você não vai se sentir sobrecarregado(a)
com suas responsabilidades. Agradeça tod\)S que te

ajudaram a atingir os resultados esperados. A dois,
espere por atitudes maduras. Cor: lilás.
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ui!
Quer'publicar sua foto'1 tQ:É só mandar para cODtato@beatrizsasse.com�br.

.

Miguel é o
tesouro do

.

"

papai Leandro
e tta:mamãe
e Deise. Ele

completou
o primeiro
aniversário
no dia 27.

Recebeumuito
.carinhoda

família

o pequeno João Aléxio
completou 2 aDinhos
dia 18. Amanhã, o
padrinhoMaikon
completa 29 anos.

Os pais de Maikon,
Rosane e Alnarildo; os
pais do João, Alexandre
e Giovaruta, além da
irmãzinha Isabel,
desejam felicidades e

saúde para os dois

Adriana da Silveira
envia a foto de suas
três paixões: o filho

Vitor da Silveira

Andrade, e os pais
Betina e Valdomiro
da Silveira. '�o

vocês! Muita saúde ."

e paz! Que Deus
nos abençoe!"

AriVonDen

Bylaardt e Gerda
-'
Holtz Bylaardt
comemoraram

62 anos de

casados, no dia
24. A tamília
parabeniza
pelas Bodas de
Telurita

Maria Eduarda e

Maria Fel"llanda
trouxeram 10

medalhas 'para
Jara.gwi'·ém

competições pela
AJINC, nó 20

Festival Estadual .

de Natação, em
Floripa. Parabéns
para as gêmeas!

LauraMaria deMiranda
Cunha comemorou

aniversário de 9 anos dia
27 e recebeu os parabéns

dos pais Marinho e

Silvane. "Parabéns

princesinha, você é
nosso maior tesouro.
Te amamos muito!"

Arthur Maffezzolli,
completou 4 aninhos no
dia 27. Os desejos de

muita saúde e felicidade
são de seus pais
Eder e Ana Paula

Os familiares, aDdgos, .

a filha Lidia Gramm e

o genro Pedro Siqueira
parabeDizamWadislawa
Gramm. Ele completou
98 anos, no dia 18 de

j1Ulho. Saúde e muitos
anos de vida!

Venda de tablets
cresce'3S1% noPaís

•

I
•

I

Os brasileiros estão aderindo
cada vez mais aos tablets. Com
a queda nos preços, as vendas
crescem no país e avançam so

bre notebooks e computadores
de mesa. Mais de 370 mil apa
relhos foram vendidos nos três

primeiros meses do ano no país,
segundo dados divulgados pela
consultoria especializada em

tecnologia IDC, o que represen
ta um aumento de 351% sobre o

mesmo período do ano passado.
Nos cálculos da IDC, o Brasil

deve fechar 2012 com a venda de
2,5 milhões de aparelhos, ante
800 mil do ano passado - alta de
212,5%. Em 2010, foram llO mil.
"A taxa de crescimento da venda
de tablets é mais acelerada que a

dos notebooks e desktops", diz o
analista para o mercado da IDC,
Attila Belavary.

O grande indutor desse au

mento é a redução dos preços.

I

Algumas empresas. nacionais

já contam com os benefícios
tributários por meio do Pro
cesso Produtivo Básico, como
a Positivo. Já as multinacionais
Samsung e Motorola também
usufruem damedida por fabri
carem localmente.

.

Antes, eram poucas as op
ções e os tablets eram muito
caros", diz o diretor de Estudos
de Mercado da consultoria IT

Data, Ivair Rodrigues. Atual
mente, no mercado brasileiro
há uma divisão básica entre três
faixas de preços por marcas: o

iPad, da Apple, na maior; o Ga

laxy, da Samsung, e o Ypy, da
Positivo, entre outras, no meio;
e os importado's de marcas me
nos conhecidas, a maioria chi
nesa, na faixade baixo, "Osmais
baratos representaram cerca de
metade das vendas do setor em

20n ", estima Rodrigues.

Redes sociais atraem mais
mulheres do que homeÍlS

Um estudo realizado por psi
cologistas da Universidade de
Bath, na Grã-Bretanha, sugere
que as mulheres tendem a se

sentirmais atraídas por redes
sociais enquanto os homens

preferem games e sites de

apostas a serviços como Face
book e Twitter.
O levantamento mostrou ainda

que entre as atividades comuns
das mulheres na rede estão
reservas de hotéis e compra de

\ .

.passagens para viagens,
A tentativa demapear o com
portamento on-line de acordo
com os gêneros foi realizada
originalmente há 10 anos e o

novo estudo repete as mesmas

técnicas á fim de identificar
mudanças significativas 'em

homens e mulheres.
Segundo Richard Ioiner, líder
da pesquisa, os resultados
indicam que, em vez de trans
cender ou superar as diferen

ças de gênero na sociedade
mais ampla, o uso da internet
por homens e mulheres pare
ce refletir, e em alguns casos
até agravar, diferenças com
portamentais. "No estudo an

terior, não foram encontradas

diferenças de gênero no uso

da internet para a comuni

cação. Já na pesquisa recente
foram encontradas diferenças
de gênero na comunicação,
especialmente na forma como

as pessoas do sexo feminino
. têm usado as redes sociais",
explica o cientista.
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ESPERA Valdemiro Coelho acordou às 5h para .Jevar a illha ao médico

Posto de saúde

Moradores
reivindicam
atendimento

Pouca disponibilidade de consultas médicas
causa reclamação no bairro Santo Antônio

JARAGUÁ DO SUL

Sarnira Hahn

José Schafer, 33 anos, O proble
ma da falta de médicos no bair
ro causa diversas reclamações.
A dona de casa Lucila Linder,
50 anos, também lamenta a

demora no atendimento. Ela
relatou que para os adultos a

situação é pior. Lucila explicou
que quando o filho, o entrega
dor Claudemar Linder, 31, pre
cisa de atendimento e tem de
enfrentar a fila na madrugada.
Para ela, o problema é a falta
de profissionais. "As vagas são

poucas..Quando conseguimos
marcar um horário, o atendi
mento é bom", avalia.

Conforme Schafer, o posto

OPai Valdemiro Coelho, 43

anos, precisa entrar na fila
da unidade E.S.F Santo Antônio

Agostinho Bíanchi às 5 horas,
para conseguir que a filha Ma
riele Marcondes, de apenas três
anos, seja atendida. Ele contou

que esse problema acontece

seguidamente e que os profis
sionais atendem em poucos
horários. "O médico só trabalha
duas vezes por semana aqui (no
bairro Santo Antônio) ", afirmou.

Segundo o presidente da As

sociação de Moradores, Vianei

"
o médico só
trabalha duas

vezes por semana

aqui. Minha filha
tem que esperar

para ficar
doente.

Valdemiro Coelho,
morador

atende cerca de 20 pessoas por
dia e as consultas são dividi
das entre a parte da manhã e

da tarde. São 15 atendimentos
matutino para adultos, incluin
do idosos, gestantes e retornos.
À tarde, a demanda diminui. O
clínico geral atende apenas oito
pacientes.

Segundo a diretora de Saúde
da Prefeitura, Eunice Andreatta,
a Prefeitura tem conhecimento
da falta de médico na região, e

que um concurso público foi rea
lizado para a contratação de pro
fissionais. Em relação ao agen
damento de consultas, a diretora
contou que o médico atende em
um período e queno outro aplica
os programas de atenção para o

idoso, gestante e crianças.

Santo Antônio

Pais queremmais

vagas na creche
Outra situação que provoca

descontentamentos no bair
ro- é a falta de vagas no Centro

Municipal de Educação Infan
til Mário Nicollini. Segundo o

presidente da Associação de

Moradores, Vianei José Scha
fer, a creche tem 135 alunos

-

e

mais de 60 estão na lista de es

pera. Por conta disso, as mães
têm de deixar de trabalhar
para cuidar das crianças, ou

então pagam pessoas para cui
darem dos filhos.

A costureira Marta Ferreira
-

Duque, 29, sofre corri esse pro
bleina. Ela trabalha das 14h às
23h30, e precisa deixar a filha
Talita Duque, dois anos, na

casa da mãe para poder ir tra
balhar. "Ela (Talita) fica com

a avó, até meu marido che

gar do trabalho, por volta das
15h", explicou. Marta está na

lista de espera desde o início
do ano, mas não tem previsão
para conseguir uma vaga.

A 'situação do operador
de máquina Iocineí Farias, 28
anos, não é diferente. Ele tra

balha das 14h às 23h30 e preci
sa deixar a filha nesse período
com a mãe.. Para ele,

.

a creche
iria reduzir o tempo que a avó

precisa cuidar da neta. "É bem
ruim, toda noite preciso bus
car a criança na casa de minha
mãe, em dia de chuva, frio. É
bastante complicado"

Segundo o engenheiro da
Prefeitura Ivan AndreasWalter,
não existe planejamento para a

construção de creche no bairro.
Ele explicou que será construí
do um centro de educação in
fantil no bairro vizinho, Ribei
rão Cavalo, que deve ajudar os

moradores do SantoAntônio.

PROVISÓRIO Desde o começo do ano, o acesso
ficou limitado aos pedestres numa passarela

Sem previsão para sair ponte
Depois da forte chuva do iní

cio do ano passado, a ponte lo
caliza na Rua Maximino Beber,
no bairro Santo Antônio, cedeu
e foi interditada. Com o tempo,
a ponte caiu e hoje no local há
uma passagem improvisada para
pedestres. "A prefeitura construiu
uma ponte para fazer a ligação
com o outro lado, mas comer

ciantes da região reclamam que
omovimento diminuiu", afirmou

o presidente da Associação de
Moradores, Vianei José Schafer.

O engenheiro da Prefeitura
Ivan Andreas Walter, disse que
prevista a construção de uma

galeria para o local, e não uma
ponte. As obras devem come:

çar assim que a empresa Pavi-
.

plan terminar a pavimentação.
"As obras de instalação devem
iniciar depois da pavimentação
das ruas do bairro".

Costa
SERViÇOS CONTÁBEIS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A lei do caminhão de lixoPonto de Vista
Cristiano Mahfud Watzko,

escritor

guando
escolhi o título para

este artigo pensei: "O que
o eitores vão pensar"? E de
pois de refletir um pouco, che
guei à conclúsão que não tem
título melhor do que o acima.

Partilhar conhecimentos e

experiências é algo que faz bem
para todos. Há alguns dias rece
bi um e-mail com uma mensa

gem. Ela contava sobre um epi
sódio da vida de uma pessoa,
mas que pode acontecer com

qualquer um de nós. Vou con

tar a história, com alguns acrés
cimospessoais.

Certo dia, Lucas precisava
ir ao aeroporto, pois iria via

jar' e como não queria deixar
seu carro no estacionamento,

resolveu ir de táxi. Durante o

trajeto, enquanto o taxista diri

gia dáforma correta, um carro

cruzou na frente do táxi e quase
provocou um acidente. O mo

torista do táxi apenas teve tem
po de pisar no piso, e conseguir
escapar da colisão.

No mesmo instante, en

quanto Lucas se recuperava do
susto, viu o motorista do outro
carro sacudir a cabeça e xingar
o taxista. Para surpresa de Lu
cas, seu taxista apenas sorriu
e acenou pata o outro moto

rista, de forma extremamente

amigável.
Lucas não se conteve e re

solveu perguntar:
- Por que você agiu dessa

forma? Ele quase provocou um

acidente.
O taxista, José, que era co

nheeído pelo apelido de Zé,
disse o seguinte:

- Senhor Lucas, você conhe
ce a lei do caminhão de lixo?

A resposta de Lucas foi um
sincero "Não". Então Lucas es

cutou as seguintes palavras do
taxista:

- Algumas pessoas são como
caminhões de lixo. Andam car

regadas de lixo, muitas com

frustações, outras com raivas,
traumas e desapontamentos.
Cada vez que suas pilhas de
lixo crescem, elas sentem a ne

cessidade de ter um lugar para
descarregar, e por isso, algumas

vezes descarregam sobre os

outros. Foi o que aconteceu a

pouco com o motorista do ou

tro carro. Eu sabia que ele tinha
errado, e que estava irritado,
porém sabia que o melhor a fa
zer era dar um sorriso; acenar
e seguir em frente. Eu não pre
ciso €( não é saudável para eu

pegar o lixo de outras pessoas
e depois querer espalhar sobre
outras pessoas no meu traba
lho, ou em casa com a minha
família, ou com outras pessoas.
Você entendeu, Lucas?

Lucas balançou a cabeça
como gesto de resposta afir
mativa e agradeceu as singelas
palavras do taxista. Resolveu
levar a lição para o resto de sua

vida e sempre que presenciasse
uma situação, em,que verificas
se que alguém estava descarre
gando seu lixo, buscava passar
a lição que aquele humilde ta

xista lhe ensinou naquele dia.
. Aprenda a usar a lei do ca

minhão do lixo a seu favor. E

busque ter um dia sem Lixo, e

se alguém descarregar o Lixo
dela em você aja com paciên
cia, sabedoria e discernimento
para que você não aceite o Lixo.
e nem passe adiante.

Espero que também possa
mos aprender a lição. Saibam
que pessoas bem sucedidas
não permitem que os cami
nhões de lixo possam estragar
o dia delas.

A Associação Beneficente Novo Amanhá é uma
entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro da 1998, com sua Comunidade
Terapêutica tócalízada na Estrada Geral Aurora,
bairro RioCerro II, no municlpio de Jaraguá do Sul,
se,
o maior objetiva do "NovoAmanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressociaüzar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

faf!1i1iares em particulare a sociedade em geral.

REPÚBUCA FEDERATIVADOBRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município e Comarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto nc 1918 - Telefone: (47) 3373-0404 - Horário deFuncionamento: 6h30h às 12h e 13h30 às 161)
EDITALDE INTIMAÇÃO

.

km 72 ne s/n, Centro, 69270-000, Guaramirim Cedente: RECAUCHUTADORA VOLNEllIDA EPP CNPJ:
61.349.953/0001-61 NúmerodoTítulo: 00961/2Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 15/06/2012 Valor: 330,00
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventiaos títulos abaixo relacio
nados, 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 pre
sente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) paraaceitar(em), ou pagar(em) ser(em) des
conhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora
da Circunsaição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no

endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 32776Sacado: RAQUELMARISA DOS SANTOSDEANDRADECPF: 068.213.369-69 Endereço:
RuaMariaAdelina SchmidtWebern' sltv; NovaEsperança, 89270-000,Guaramirim Cedente:VlJ EMFRE
ENDIMENTOS IMOBIUÁRlOS LIDA CNPJ: 14.979,112/0001-40 Número doTítulo: M397/01 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM
DataVencimento:10106/20i2 Valor. 534,60 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,OOProtocolo: 32661 Sacado: JOSEWPES COMERQO CNPJ: 06.166.371/0001-96 Endereço: RuaGustavo Ru

bin n' 67, Avai, 69270-000, Guaramirim Cedente: INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DEMADEIRAS EVIDRQS
. NOVO MILENIO LIDA CNPJ: 12.274.770/0001-01 Número do Título: NF 2945 C20 Espécie: Duplicatade Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 11/06/2012 Valor:
2.701 ,23liquidação após a intimação: R$ 11 ,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32444 Sacado: RD MAQTEC EQUIPAMENTOS lIDA - EPPCNPJ: 13.986.996/0001-37 Endereço:
Rua Erich Froehner n' 1759, Schroeder 1, 89275-000, Schmeder Cedente: JARAGUA TI SISTEMAS E SER
VIÇOS lIDA CNPJ: 13.365.926/0001-94 Número do Título: 32 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: HSBC BAN!( BRASILSA - BANCOMUITIPW DataVencimento: 28/05/2012 Va
lor. 400,00 liquidação após a intimação: R$ Ii ,60, Condução: R$ 53,66, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 32688 Endereço: Rua Erich Proehner ns 1759, Schmeder I, 89275-000, Schroeder Cedente: ME
TALURGlCA DA1LERI lIDA ME CNPJ: 09.126.464/0001-13 Número do Título: 0001 Espécie: Duplicata de
VendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA-AGEN€lAGUARAMIRIM DataVen
cimento: 11/06/2012 Valor. 50l,OOliquidação após a intimação: R$U,60, Condução: R$ 53,66, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 32695 Endereço: Rua Erich Froehner ne 1759, Schroeder I, 89275-000, Schroeder Cedente:
DIFUSO DlSTR. PARAFUSOS EWAill lIDA CNPJ: 62.667.175/0001-27 Número do Título: 5034429.01
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento:
06/06/2012 Valor: 129,75 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00
Protocolo: 32899 Endereço: Rua Erich Froehnern' 1759, Schroeder I, 89275-000, Schroeder Cedente: ME
TALURGlCA DA1LERI lIDA ME CNPJ: 09.126.464/0001-13 Número do Título: 003 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVen
cimento: 14/06/2012 Valor: I 13,92 liquidação após a intimação: R$ll,60�Condução: R$ 53,86, Diligência:
R$35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 32953 Endereço: Rua Erich Froehner ns 1759, Schroeder I, 69275-000, Schroeder Cedente: JARA
GUATI SISTEMAS E SERVIÇOS lIDA CNPJ: 13.385.926/0001-94 Número do Título: 47 Espécie: DuplicatadeVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BAN!(BRASILSA - BANCOMUlTIPW DataVen
cimento: 11/06/2012 Valor: 120,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 53,66, Diligência:
R$ 35,60, Edital: H$15,OO

Protocolo: 32403 Sacado: DAGOBERTO NAIAlJNO COBALCHINJ CPF: 554,007.609-53 Endereço: Rua
Vereador João Pereira lima ne 464, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: RADIAl RENOVADORA DE
CARRETAS R TRUCKS lIDA CNPJ: 05.330.60110001-39 Número do Tínili: 00064 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 02/06/2012 Va
lor: 243,70 liquidação após a intimação; R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32729 Sacado: lANDIR RECH ME CNPJ: 04.419.502/0001-02 Endereço: Rua 03 de Outu
bro ne s/n', Braço do Sul, 89275-000, Schmeder Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ:
OLl81.521/0001-55 Número do Título: 014/12B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 10/06/2012 Valor. 2.150,00 liquidação após a

intimação: R$Il,60, Condução: R$24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO·Protocolo: 32924 Sacado: DAlANE ALVEZ BUm CPF: 041.704.629-47 Endereço: Rua Francisco Jose
Maria Tepasse n' 01, Centro, 69270-000, Guaramirim Cedente: RM MAQUINAS DE COSTURA CNPJ:
1O.195.481/0oql-91 Número do Título: 1822.1NFE Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DatàVençimento: 15/06/2012 Valor.
210,00 liquidação após a intimação: R$Il,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:R$15,00

Protocolo: 32931 Sacado: LUIS CARlOS DlEI'RlCH CPF: 452.769.359-04 "Endereço: Rua TIfa Gnei
pel n' 125, Não Informado. 69275-000, Schroeder Cedente: OLEGARIO SOARES MARTIM ME CNPJ:
07.799.999/0001-20 Número do Título: 3077 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 15/06/2012 Valor. 254,00
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Prntocolo: 32820 Sacado: DIANEWAlZ KONELL CPF: 009,805.919-02 Endereço: Rua Alphons Maria
Schmalz n'' 488, centro, 89275-000, Schroeder Cedente: JAMATEX COM. EQUIP. TEXTEIS lIDA CNPJ:
04.317.706/0001-21 Número do Título: 41356003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CAIXAECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 10/06/2012 Valor: 150,00 liquidação após a intimação:
R$I1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 32854 Sacado: LUIZ HENRIQUE BLANKCPF: 068.065.499-60 Endereço: Rua Duque de Caxias
n' 196, Centro Norte, 69275-000, Schroeder Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULSA
CNPJ: 92.702.067/0001-96Número doTítulo: 7380420101 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indi
caçãoApresentante:BANCO BRAbESCOSA DataVencimento: 20/05/2012 Valor: 337,21 liquidação após
a intimaçã�: R$I1,60, Condução: R$24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

-Protocolo: 32788 Sacado: DlONillIN HARD BRlGNONI CPF: 093.901.509-90 Endereço: Rua Alfredo
Pieper n' 115, Nova Esperança, 69270-000, Guararnirirn Cedente: RCF INCORPORADORA lIDA CNPJ:
10.746.753/0001-02 Número do Título: NPOO03762 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/06/2012 Valor.
400,29 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: H$ 5,00. Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 32793 Sacado: MARKHAINDUS11llA DEREFRESCOS lIDAME CNPJ: 72.526.367/0001-93 En
dereço: Rua Daniel Andrade Castro ne 445, Itoupava Acu, 89275-000, Schroeder Cedente: MEGAMERlCA
FOMENTO MERCANTIL lIDA CNPJ: 09.477.322/0001-09 Número do Título: 11087-1 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 13/06/2012 Valor. 1.463,02liquidação após a intimação: R$I1,60, Condução: R$ 24,14, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32715 Sacado: DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUMENTOS STElN ll'DA ME CNPJ:
01.075.727/0001-09 Endereço: Rua Veronica Venera n' 26, Amizade, 69270-000, Guararnirim Cedente:
CASA Dl CONTllIDA CNPJ: 46.642.894/0001-68 Número do Título: 1/43540/01 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BHADESCO SA DataVencimento: 06/06/2012 Va
lor. 721,47 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32117 Sacado: RODRIGO PINHEIRO ANTUNES CPF: 072.346.659-10 Endereço: Rua São
Bento do Sul n' 100,VilaArnizade, 89270-000, Guaramirirn Cedente: BANCO PANAMERlCANO S/A CNPJ:
59.285.41110001-13 Número do Título: 000047073257 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: BANCO PANAMERlCANO S/A Data Vencimento: 09111/2011 Valor: 43.344,00 liquidação
após a intimação: R$ 11 ,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,OO

Protocolo: 32694 Sacado: MECANlCA LERFEI LIDA CNPJ: 95.844.593/0001-89 Endereço:Rua Barão do Rio
Branco n' 962, Centro, 69275-000, Schroeder Cedente: RETIF1CA DE MOTORES FEUPPE lIDA EPP CNPJ:
78.615.259/0001-34Núinero do Título: 017995030S Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimentõ: 11/06/2012 Valor.
224,45 liquidação apósa intimação: R$1I,60, Condução: R$ 24,14, Diligência. R$35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 32794 Sacado: SARA PASTA CPF: 059.636.749-04 Endereço: RuaOlimpio Jose Borges n' 4051,
Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: MARCOS JOSE TRElS CNPJ: 80.113.939/0001-00 Número do Títu
lo: SAROl4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 12/06/2012 Valor: 155,00 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 32555 Sacado: EUGENIA SAFANEli WULF CPF: 899.169.839-49 Endereço: Rua 11 de No
vembro nv 4501, Centro, 89106-000, Massaranduba Cedente: COQPERATIVA CRED, RURAL INTER. SO
LID. LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 000741 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 10/06/2012 Valor. 1.741,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99,Dili
gência: R$ 35,60, Edital: RS15,00

Protocolo: 32666 Sacado: MURIlD KULUNG CPF: 067.064.939-63 Endereço: Rua HeinsWmter n' 130,
Centro, 69275-000, SchmederCedente: BANCO F1CSA S/A CNPJ: 61.348.538/0001-66 Número do Título:
998240146-6 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BANCO F1CSA S/A Data
Vencimento: 25/12/2011 Valor: 6.367,36 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 24,14, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32457 Sacado: SHEILACRISTINADA SILVA CPF: 036.202,759-08 Endereço: RuaOrtoli Perschke
n' 355, Centro Norte, 89275-000, SchroederCedente: MECANlCA LERFEllIDA CNPJ: 95.844.593/0001-69
Número doTítulo: 01292/02 Espécie; DuplicatadePrestação deServiços por IndicaçãoApresentante: BAN
CODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 05/06/2012 Valor.I23,OO liquidação após
a intimação: R$I1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 32554 Sacado: EVANIR MARIA LEMBECK ME CNPJ: 13.657.064/0001-01 Endereço: Rua João
Maluta Junior n' 50, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: SEVENCONTECElAGEM E CONFECÇOES
[IDA CNPJ: 04.587.16510001-33 Número do Título: 004259/4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
indicação Apresentante: BANCO'DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento; 08/06/2012
Valor: 356,50 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$
15,00

Protocolo: 32310 Sacado: PAPElARIA MARECHAL lIDA CNrJ: 04.976.342/0001-00 Endereço: Rua Ma
rechal Castelo Branco n' 7197, Centro, 69275-ooo:Schmeder Cedente: REVALAD\CADO DE PAPElARIA
lIDA CNPJ: 52.434.156/0001-64 Número do Título: OI 780078CEspécie: Duplicata deVendaMercantil por
indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 30/05/2012
Valor. 246,74 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00
Protocolo: 32345 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco n' 7197, Centro, 69275-000, SchroederCedente:
REVALAD\CADO DE PAPElARIA lIDACNPJ: 52.434.156/0001-64 Número doTítulo.Dl 616027BEspécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMI
RIM DataVencimento: 26/05/2012 Valor: 320,67 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 32664 Endereço: RuaMarechal Castelo Branco n' 7197, Centro, 69275-000, Schmeder Cedente:
REVALAD\CADO DE PAPElARIA LIDACNPJ: 52.434.156/000L-64Número do Título: 01791287C'Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMI
RIM Data Vencimento: 07/06/2012 Valor: 549,31 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
24,14, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 32782 Sacado: TS ASSESSORIA EM COMUNlCACAO lIDA CNPJ: 14.461.168/0001-09 En
dereço: Rua Jose Dequech ne 90, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: RUDNlCK & GIA LIDA CNPJ:
64.704.410/0003-75 Número do Título: 17675901FA Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 12/06/2012 Valor.
783,33 liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32663 Sacado: GILMAR MANERlCH ME CNPJ: 72.291.990/0001-75 Endereço: Rua 26 de Agos
to n' 1326, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: COMERCIAl TABOGA DE BAMBUS lIDA CNPJ:
38.625.265/0001-58 Número do Título: 54743 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 06/06/2012 Valor: 276,25
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 32665 Endereço: Rua 26 deAgosto n' 1326, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: COMER
CIALTABOGA DEBAMBUS lIDA CNPJ: 38.625.265/0001-58Número do Título: R54743 Espécie: Duplicata
de VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 06/06/2012 Valor: 276,25 liquidação após a intimação: R$1l,60, Condução: R$5,00, Diligên
cia: R$23,20, Edital: R$15,00

Prâtocolo: 32409 Sacado:VALQUlRlARODRIGUESDA SILVA CNPJ: 12.066.663/0001 -98Endereço: Rua Rio
de Janeiro n' 370, Centro, 69275-000, Schroeder Cedente: OESA COMERCIO E REPRESENTAÇOES lIDA
CNPJ: 81.611.931/0001-28Número doTítulo: 2328698U Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indica
çãoApresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 31/05/2012 Valor: 227,16 liquidação após a
intimação: R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$35,60,Edital: R$15,00

Protocolo: 32655 Sacado: WEIllNGTON DE JESUS CPF: 045.652.449-21 Endereço: Rua Emestína
Borges de Oliveira n' 136, Centro, 69270-000, Guaramirim Cedente: BV FINANCEIRA S/A CH CNPJ:
OLl49.953/0001-89 Número do Título: 131035252 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 19/06/2010 Valor.
11.482,06liquidação após a intimação: R$II,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Guararnirím, 28 de junho de 2012.

Protocolo: 32323 Sacado: INGOMARWUTKE CPF: 557.250.319-34 Endereço: RuaWalterGuiÍlow n' 330,
Centro, 89275-000, SchroederCedente P1RAMlDEAUTO PEÇAS ITDACNPJ: 04.408.767/0001-05 Número
doTítulo: 597/06 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAI\IlRIM DataVencimento: 05/06/2012 Valor: 112,50 liquidação apõe-a intimação.
R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 32653 Sacado: PAULO ROBERTOTI-IOMAZ CPF: 047.629.309-76 Endereço: RuaBahia n' 149,
Tomasellí, 89275-000, SchmederCedente: BVFINANCElRAS/AGEl CNPJ: OI .149.953/0001-69Número do
Título: 131044274 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por indicaçãoApresentante: SERGIO SCHUl2E E
ADVOGADOSASSOCIADOSDataVencimento: 29/02/2012 Valor. 21.082,56liquidação após a intimação:
R$ll,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

CHRlSTA INGE HILLEWAGNER;Interventora
Protocolo: 32933 Sacado: JOSE AlUON DA SILVA CNPJ: 11.732.962/0001-51 Endereço: Rodovia BR 280,

IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pronto AtendilDento

Meta é ampliar a estrutura
Hospital de Guaramirim aguarda análise
da Vigilância Sanitária sobre o projeto

Atendimento para que a uni
dade possa ter mais profissio
nais durante o plantão. Atual
mente, segundo ele, existe um
consultório que é .utilizado por
um clínico geral durante 24h e

outro usado por um pediatra,
que atende de segunda a sexta

feira, das 7h às 19h. Com a am

pliação, estáprevista a constru
ção de dois consultórios. Um

para o atendimento médico e

outro para enfermagem.
Na proposta encaminha

da para a Vigilância' Sanitária
não há descrições dos valores
necessários para as melhorias.

Somente depois que a agência
estadual aprovar o pedido de
reformas é que será elaborado
o projeto executivo da obra,
com as definições do orçamen
to. A expectativa é que o pare
cer do órgão responsável seja
dado ainda este ano.

Para a vigilância estadual
não há limite de prazo para dar
um posicionamento sobre o

projeto. ConformeMarmentini,
é possível que ela solicite algu
ma alteração e a proposta pre
cise passarpor uma revisão. Por

.

causa disso, não há um valor
exato do custo das obras nem

data de início da ampliação na

unidade,
A expectativa da direção é

de que o projeto seja liberado
em breve. "Caso a aprovação

�, Pedido será analisado pelaPrefeitura
:,. �:�,>.-'- .....
;:

-_. O pe��� de recurso da di-

reção do floijJital Padre Maria
Stein de GuàiàiWrjm para a

Prefeitura ajudar 'rtb'::�€t�ento
do atendimento médíéo.serã
analisado pela Secretaria Mu
nicipal de Saúde.

Para a diretora da pasta, Ca
rolina Lutz, antes de atender esse
pedido, a prioridade é a amplia
ção dóProntoAtendimento. "De-

-

pois de concluídas asmelhorias é
que vamos poder analisar a situ
ação (dos investimentos emmais

.

médicos plantonistas)", afuma.

aconteça dentro de dois me

ses, será possível concluir toda
a obra nesse ano", afirma Mar
mentini. Os valores estimados
da obra devem ser próximos
de R$ 300 mil. Parte deste total

,

deve vir de doações de empre-
sas locais e outra parte de re

cursos do próprio hospital.
Segundo o diretor; para

ampliar a quantidade de mé
dicos plantonistas é necessá
rio o aumento de investimen
tos da Prefeitura. "Fizemos a

proposta baseado no número
de atendimentos realizados
anteriormente..Tudo que for
além terá de ser arcado pelo
município", relata. Atualmente
são necessários mais R$ 50mil
para ter mais um clínico geral
para atender durante 24h.

Segundo ela, no momento meteu a repassar mensalmen
não há como prever o aumen- te R$ 550 mil para a Fundação
to de repasse dos valores para São Camilo. Em contrapartida,
o Hospital Padre Maria Stein. são destinadas 70% dos aten-

A secretária de Saúde de dimentos e dos leitos ao ser-

9�aramirim Everli Safanelli viço público de saúde. Hoje,
disse que desde o início da o hospital possui 54 leitos e

parceria com da Fundação cinco berçários. "Caso haja
São Camilo, em agosto do ano alguma necessidade diferen
passado, é feito O'àepasse de te, a unidade tem de se ade
recursos pelo município para quar", afirma. Everli can
a entidade administrar o Hos- ·cfirma. que a instituição
pital Padre Maria Stein. tem cônsegàido atender

No contrato firmado em as metas p_llE'tua.das na

2011 o município se compro- assinatura do cpf1trato .

I

Quando meu

sogro chegou,
pela manhã,.
foi atendido

rapidamente. Não
demQrounem

15 minutos para
ser chamado.

Janaina Teske,
22 anos,
costureira

Simone Borgm.ann,
36 anos, dona

de casa

Esperei uma hora
e meia para meu

f'Ilho ser atendido.
É muito tempo, mas
não acredito que seja
por falta de médicos.
Acho que é falta
de organização.

l"ROCEDJ1!iDii.!NTOS:
Atendimentos realizados
de janeiro amaio de 2012

GUARAMIRIM

Nilson Antonio

/\ dire�ão d? Hospital Pam:el1Mana Stein,' em Guararru
rim, encaminhou à Vigilância
Sanitária de Santa Catarina, um
projeto de ampliação do Pron
to Atendimento da unidade.
Na proposta foram apontadas
adequações da estrutura e a

transformação do antigo Centro

Cirúrgico em farmácia, almoxa
rifado e central de compras.

O diretor do hospital Cláu
dio Marmentini salientou que
é necessário ampliar o Pronto

,,�

,
o at�ndimento
foi rápido. Não
demorou 15

minutos. nlas,tem
muita gente para
ser atendida por
causa da falta
de médicos.

• Exames Laboratoriais ...6479
• Anatomiapatológica e

citopatologia 37
• Diagnósticos por
radiologia 6779

• Eletrocardiograma 538
• Ultrassonografia 835
• Atendimento de urgência,
emergência em
pediatria : 3619

• Atendimento de
urgência em atenção
especializada 15313

• Atendimento de urgência
com observação de
atêde 24h .. : 1264

• Teste da Orelhinha 17

• Curativos �f. 325 ,

• nétirada de pontos 8
"

• Clínica Médica SUS ;.156
• Clínica Pediátrica SUS .. .48

Fonte:HospitalPadreMathias
.9 Maria Stein

FOTOS MARCELE GOUCHE

.

Rosangela Souza.
27 anos, inspetora

de qualidade
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Meio Anlbiente

[araguá do Sul com águas razoáveis.

I

Resultado é da

avaliação da Fujama
feita no mês de

março, em dez rios

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

Aqualidade da água dos rios
de Iaraguá do Sul foi avalia

da como regular pela Fundação
Jaraguaense de Meio Ambiente

(Fujama). Dos dez pontos veri
ficados, seis foram considera
das regulares e quatro boas.

A coleta aconteceu em dez
pontos dos rios Iaraguá, Itapocu,
da Luz, Cerro, Molha, Itapocuzí
nho eRibeirão Grande do Norte. O
resultado foi apresentado ontem,
na reunião do Comitê da Bacia do'
Rio Itapocu. As razões que justifi- .

cam as análises como regulares e

boas ainda não foram definidas.
. A qualidade da água que
abastece omunicípio começou a

sermedida nas principaismicro
bacias de Jaraguá do Sul emmar

ço pela fundação. Elas devem
acontecer mensalmente. Para
fazer a análise, a entidade utiliza
o Índice de Qualidade da Água
(IQA). Ele é usado em todo o País
e recomendado pelaAgênciaNa
cional de Águas (ANA).

A coordenadora de recursos

naturais daFujama, FernandaBa
chmann, explicou que o estudo
não seguiu todos os parâmetros
necessários. "Na época faltava

equipamentos para analisar tudo
.que era necessário", afirmou. Se
gundo ela, a Fujama conseguiu
um laboratório para fazer as aná
lises. As informações das análises
feitas nas coletas posteriores a

março aindanão foram liberados.
A coleta faz parte da primeira

etapa do projeto que fará o moni
toramento da qualidade das águas
durante um ano. Posteriormente,
aproposta é instalar censores para
fazer a análise nos pontos de cole
tas. O último objetivo é aprimorar
os locais e parâmetros de análises.

"Os resultados estão sendo
tabulados para que depois de
um ano possamos ver como se

comportaram os índices no perí
odo", conta Fernanda. Caso seja
verificada alguma anormalida
de, a Fujama e as entidades farão
uma investigação para saber o

que fazer e resolver o problema.
Com o monitoramento, a en

tidade ambiental quer trazerme
lhorias na qualidade da água para
a comunidade. "Se a faixa está
regular vamos trabalhar para que
chegue a boa e assim sucessiva
mente", relata Fernanda.

"

FABIO MOREIRA

QUALIDADE Água do rio Itapocu foi coletada em diferentes pontos da cidade

Recuperação hídrica
Defesa Civil aguarda investimentos do PAC
A Defesa Civil de Iaraguá do Sul aguarda o re

passe de verbas, solicitadas em 2009 aos minis
térios das Cidades e da Integração Nacional para
obras de desassoreamento e recuperação da ca

pacidade hídrica dos Rios Cerro, da Luz, Chico
de Paula, Três Rios e afluentes. O valor do inves
timento disse que a expectativa é de que com a

segunda chamada da liberação das verbas do PAC
os projetos sejam contemplados até o final de ju
lho, "Com isso vamos evitar que sejam afetadas,
por alagamentos, aproximadamente duas mil fa
mílias", afirma Zitta. Após a aprovação do projeto
pelos ministérios, a estimativa é de que em 24me
ses as obras de desassoreamento sejam realizadas.

Reaproveitamento
Alunos da região aprendem sobre

reciclagem de óleo doméstico
Os olhares atentos não dei

xaram escapar nenhum deta
lhe da peça teatral apresenta
da ontem, na Escola Renato
Pradi, no bairro São Luís, em
Jaraguá do Sul. No palco, uma
estrutura de plástico, canos de
PVC, tecidos e alumínio deram
forma a um colorido cenário
com rio; árvore, escola e até
uma fábrica. A reciclagem é
uma ideia presente tanto em

objetos quanto na mensagem
da encenação promovida pela
campanha Óleo Útil, lidera
da pelo Núcleo de Postos de
Combustíveis da Acijs-Apevi.
A Cia. Teatro Um já passou por
35 escolas em Iaraguá do Sul e
Guaramirim. Ainda faltam 65

para atingir a meta de apre
sentações no ano.

O ator Luís Carlos da Sil
va Iúnior conta que admira a.

capacidade de percepção dos
alunos, pois, ao final do espe
táculo, eles sempre opinam
ou questionam as professoras.
Para o ator, a presença do rio
Jaraguá perto de algumas es

colas contribui para a reflexão,
pois faz parte da realidade das
crianças. Luís Carlos também
levou a ideia para casa. "Eu
falo disso quatro vezes por dia.
É impossível chegar em casa,
olhar o óleo naminha cozinha
e não reciclar", afirma.

A campanha Óleo Útil pre-'
tende recolher 10 mil litros do.

produto usado até setembro,
quando acontecerá o plantio de
mudas de árvores nativas nas

margens de rios da cidade. Até
agora, os 60 pontos de coleta
espalhados pela região conta
'bílizam quase oito mil litros.
A conscientização nas escolas
também continua. Hoje, os alu
nos do Colégio Professora Lília

Ayroso Oechslere da Escola Eri
ch Blosfeld vão assistir à peça.

Confira as próximas escolas

que receberão o espetáculo;
• Dia 28/6, quinta-feira: Colégio Prof,- Lília Ayroso
Oechsler e EMEF Erich Blosfeld

• Dia 29/6, sexta-feira: EMEFAthayde Machado
• Dia 2/7, segunda feira: EMEF Francisco ,de Paula e EMEF Maria Nilda Salai Stahelin �• Dia 3/7, terça-feira: EMEF Antônio
E. Ayroso e EMEF Santo Estevão

• Dia 4/7, quarta-feira: EMEF Loteamento
Amizade e EMEF Max Schubert

• Dia 5/7, quinta-feira: Colégio
Evangélico Jaraguá

• Dia 6/7, sexta feira: EMEF Professor
Francisco e EMEFVitor Meireles

• Dia 9/7, segunda-feira: EMEFWaldemar
Schmitz e EMEF Rodolpho Dornbusch

• Dia 10/7" terça-feira: EMEF Alberto
Bauer e APP Valdete I P Zindars

• Dia 12/7, quinta feira: Escola J
angada e EMEFAlbano Kanzler

• Dia 13/7, sexta feira: Escola
Canguru e Escola Julius Karsten

o óleo recolhido é

..
enviado para

CUritiba, onde é
transformado em·

massa para vidro
e ração animal.

,,.,.€,.. '"& i Si M."N4*"".:z ii ++#5*@ 11%_' ,eH Mi
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Trânsito

Abruxa estava solta nas ruas
Doze acidentes
foram registrados
ontem em Jaraguá do
Sul. Ocorrências não
tiveram gravidades
JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

MARCELE GOUCHE

/\ quarta-feira foi bem movi
rLnentada para policiais mi-

.

litares e socorristas do Corpo de -'-�-----'----------_""""_--',-,�

BATIDA Com a colisão, veículo invadiu terreno da casa naMarina FrutuosoBombeiros de Iaraguá do Sul.

Segundo levantamento da Polí
cia Militar, foram registrados 12
acidentes de trânsito na cidade.
O período da manhã concen

trou as ocorrências com maio
res transtornos. Quatro pessoas
ficaram levemente feridas.

Pouco antes das l lh, na

esquina entre as ruas, Mari
na Furtuoso e Paulo Papp, no
Centro, um Meriva e um Píesta,
ambos com placas de Iaraguá
do Sul, colidiram. A condutora
do Fiesta, de 51 anos, teve um

corte profundo na cabeça e foi
conduzida, sem gravidade, ao

Hospital São José pelo Corpo de
Bombeiros Voluntários. O trân
sito no local ficou interrompido
por uma hora. Com a batida, o
Fiesta invadiu o terreno de uma
residência.

Uma hora antes, outro aci
dente ocorreu envolvendo uma
motocicleta e um Corsa bran
co, na rua Erwino Menegottí,
no bairro Água Verde. Apenas o

condutor da moto, de 25 anos,
e a passageira, de 29 anos, tive
ram ferimentos leves.

Também na parte da manhã,
por volta das 9h, a motorista,
de 39 anos, de um Corsa bateu
violentamente contra um poste
na rua Padre Aloizio Boeing, na
Barra do Rio Cerro. Ela e as duas

crianças que estavam no veículo
não se feriram. A colisão inter

rompeu o fornecimento de ener

gia elétrica. A Celesc só normali-

zou o serviço no final da tarde.

Região

Em Guaramirim, no início
da tarde, um Ietta atropelou um
homem, de 56 anos, que traba
lhava na rede de esgoto sem a

sinalização necessária. Ele foi
encaminhado ao Hospital Pa
dre Mathias com ferimentos
leves. Outros oito acidentes re
sultaram em danos materiais.

Susto

Motorista caiu
daKombi

Passa bem o homem de 37
anos que caiu de uma Kombi
namanhã da última terça-feira.
Ele estava sem cinto de segu
rança e, por causa do hábito de
se apoiar na porta, acabou sen

do lançado para fora quando o

veículo fazia a rotatória da BR-

280, no bairro Chico de Paulo,
em Iaraguá do Sul. O traba
lhador ficou desacordado.por
alguns minutos. Depois, acor
dou assustado e foi levado ao

Hospital São José. Ele tinha um
corte na cabeça. O flagrante foi
registrado pela câmera da via
tura da PM. Veja vídeo no www.

ocorreiodopovo.com.br.
DMJLGAÇÃOIl4" BPM

FLAGBA Acidente foi

registrado pela camêra
de uma viatura da PM
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• Juventus
�AEI-�

Atletas reconhecem o

gramado do estádio
às 15h30, contra o Atlético Tu

barão, Pingo não poderá contar
.

com o zagueiro Peixoto, que
segue no Departamento Mé-
dico. Edson Galvão não teve a

ajudar muito nas partidas em documentação regularizada e

casa", afirma o supervisor Tiago .

ainda é dúvida. "Ele esteve no

Borges. "O gramado é o xodó do ex-clube durante a última se

Pingo. Mal a gente pode pisar mana, tentando agilizar a libe
nele", brinca o presidente Ierri ração dos documentos. Agora é
BackLuft. aguardar", completa Borges.

O treinamento de ontem Boje o grupo realiza mais
iniciou com uma conversamais

um treino tático pela manhã,
ríspida do técnico com os atle- ganhando folga durante a tarde.
tas. O objetivo é ir inserindo 110

grupo o espírito da competição
que se aproxima. Na sequência,
eles foram liberados para ba
ter bola, conhecer 'os atalhos'
do campo e também conversar

com a imprensa.
Para a partida de domingo,

Grupo ainda não havia treinado com bola no João
Marcatto, que foi poupado para a Divisão Especial

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Na manhã de ontem os atle
tas do Grêmio Esportivo

Juventus tiveram o primeiro
treino com bola no gramado
do estádio João Marcatto. Até
o momento, a equipe patroci
nada por O Correio do Povo só
havia realizado treinamentos
físicos no local.

"Estávamos preservando o

gramado ao máximo, pois nos

sa equipe terá como ponto forte
o toque de bola e um grama
do em boas condições irá nos

Juventus estreia no
Catarinense domingo,
às 15h30, c�ntra o
Atlético Tubarão.

Jogos Escolares de SC

Três escolas avançam à fase nacional
Já está virando tradição o es

porte de Jaraguá do Sul classifi
car atletas para as Olimpíadas
Escolares, evento do Comitê

Olímpico Brasileiro.
O caminho para chegar até

a etapa nacional inicia na fase

municipal. Depois, as equipes
disputam o microrregional é o

regional antes de chegarem na

etapa estadual, que neste ano

foi realizada em Lages, durante
a última semana.

Estas etapas foram vencidas

por alunos das escolas Heleo
doro Borges, Bom Jesus e Evan

gélico, que se preparam para
viajar até Poços de Caldas, onde
acontece a etapa nacional para
atletas de 12 a 14, em setembro.

Gabriel Tavares será o repre
sentante do Heleodoro no atle

tismo, na prova de 250m rasos.

Na natação, Bruna Piccoli re

presenta o Bom Jesus nos 200m
medley, enquanto JonathanWi-

tkosky defende o Colégio Evan

gélico nos 200 e 400m livres.
O basquete masculino tam

bém representará o Evangélico,
após conquistar o tetracampe
onato de forma invicta, vencen
do a final por dois pontos.

. . "Foi o título da superação.
Evoluímos dentro da competi
ção e tivemos maturidade para
jogar contra a equipe da casa e

sua torcida na final", festeja o

técnico Rafael Mueller.

I
J •

TETBA Pela quarta vez, Colégio Evangélico conquista·o basquete masculino
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IRlANE PORTO/AVANTE!

TAPETE Meia Rogério Souza testa o gramado
do João Marcatto, que recebeu atenção especial

Rúgbi
Primeiro
amistoso

O Rugby Clube Iaraguá
do Sul realizou seu primeiro
amistoso no fim de semana.

Foi em parceria com o Brus

que, contra o Tapera. Os atle
tas Tiago Bernardi, Samuel
Freccia, Andreas Trapp, João
Miotto, Diógenes Laube,
Gustavo Goulart e Felipe Da
maso disputaram a partida
amistosa, que terminou com

vitória do Tapera por 15 a 13.

Futsal

Definido o
Catarinense

ii

A CSM/Pré-Fabricar já
conhece a fórmula de dis

puta do Campeonato Cata
rinense da Divisão Especial.
A equipe fará sua primeira .

partida .no dia 7 de julho,
em casa, contra a Heringl
Blumenau. Será às 19h, na
Arena Jaraguá. Também dis

putam o certame as equipes
de Joinville, Florianópolis,
Tubarão, Concórdia, Cha

pecó e Rio do Sul.

Ciclismo

Eventonoturno

, emjulho
A Fundação Municipal de

Esportes promove, no dia 19
de julho, às 20h, o 3° Passeio
Ciclístico Noturno. O evento
terá um percurso de seis qui
lômetros, com saída da Praça
Ângelo Piazera. As inscrições
serão feitas no local, antes do
evento, mediante a doação de
um quilo de alimento não-pe
recível. 0$ primeiros l30 ins
critos ganham Uma camiseta.

Atletismo

Ivanildono

Brasileiro

O velocista jaraguaense
Ivanildo de Souza Pinto viaja
para Porto Alegre no fim de
semana, onde participa do
17° Campeonato Brasileiro
deAtletismo Máster. Ivanildo

competirá nas provas de sal
to em distância, salto triplo e

100m com barreira. O objeti
vo do atleta é melhorar suas
marcas pessoais e conquistar
vaga no Campeonato Mun
dial da modalidade.
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MMA

X-Team

Anderson Silva
irreconhecível'!

POi amaior polêmica dos últimos dias
no mundo do MMA. Anderson Silva

disparou duras críticas ao seu rival, Chael
Sonnen, dizendo que ele seria um "mar

ginal vagabundo", que vai "arrancar dente
por dente" da boca do americano e que
brar seus braços e pernas. Um dia depois
de dar essas declarações, o americano o

ironizou dizendo que já lutou com 49 ho
mens e não se assusta com a fúria repen
tina de Spider, ressaltando que era isso

que ele queria ver: o verdadeiro Anderson
Silva vindo à tona. Falatórios a parte uma
coisa é certa, a luta programada para 7 de

julho entre os dois - que já é considerada

pormuitos como a luta do século - tem

tudo para ser de encher os olhos de quem
admira o MMA.

UFC BH: Quem teve a oportunidade de

acompanhar pelo menos as lutas princi
pais no último sábado, pôde se certificar

que quando tem brasileiro dentro da

jaula, a emoção é garantida. Apesar do

revés queWanderlei Silva tomou do ame
ricano Rich Franklin - que mais parecia o

ator Iim Carrey -, os brasileiros brilharam
como sempre. Nas lutas pelas finais do
TUF Brasil, deu Rony Jason nos leves
e no peso médio deu Mutante. Mas o

que dizer sobre Serginho Moraes, que
perdeu na decisão para Mutante? Since
ramente nesses 17 anos que acompanho
lutas, nunca vi uma transformação tão

grande em tão pouco tempo num atleta.

Serginho teve um mês e dez dias para fi
car com a parte de trocação digna de um
stríker". E todos sabemos que ele é do jiu
jitsu. O mais impressionante é que ele
comentou que não chegou nem a 30%
do que poderia, se tivesse mais tempo.
Imaginem daqui pra frente? Sorte a todos
os novos contratados do UFC.

"Striker é como são denominados
os lutadores que tem como

especialidade os socos e chutes.
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Melhor da história se aposenta
No último dia 21, Fedor Emilianenko derrotou o brasileiro Pedro Rizzo - ainda no

primeiro round - com um forte cruzado de direita. Após a vitória, o lutador russo
anunciou que estaria pendurando as luvas definitivamente. Emilianenko, que
tem comomelhor amigo um padre e treina esporadicamente com o primeiro
ministroVladimirPutin (que também é faixa preta de sambo), pediu aos fãs
que não ficassem tristes com a decisão, já que ele a tomou pensando nas suas

filhas, que estavam crescendo longe do pai, devido aos compromissos de luta do
astro. Literalmente, quem o acompanhou vai sentirmuita falta daquela cara de
bonzinho detonando seus adversários implacavelmente durante sua carreira.

Filme
Para quem não tem idéia do que
nós, atletas de luta, passamos
para poder competir fora de nossa
casa, está aí um filme que mostra a

realidade como ela é. Em "Perdidos
naAmérica", o faixamarrom Tony
Ferraz e o azul juvenil Robert
Rodrigues, registram a ida aos

EUA para o Mundial de jiu jitsu
2012. Nele você confere desde os

pernoites em aeroportos, até o

dia do grande evento no qual
inclusive eles saíram medalhistas.
É só digitar "Perdidos na América"
noYouTube e você poderá
conferir um pouquinho do
nosso mundo. Confira!

Você sabia?

Especial
Devido ao grande número de
atletas que estão se aposentando
do mundo das lutas, vi a
necessidade urgente de deixar
o leitor pçr dentro de quem fez
história ou ainda faz e está perto
de encerrar a carreira no MMA.
O propósito é informar o perfil
dos lutadores e eventos que
tiveram grande contribuição, desde
muito antes, para.que o esporte
chegasse neste nível de prestígio.
A partir da próxima semana,

portanto, fique ligado. Você pode se

surpreender com fatos da
história da luta, proporcionados
por estes verdadeiros heróis!

.

Que na verdade o UFC foi criado por brasileiros para testar a eficiência
do jiu jitsu sobre as outras artes marciais? E que depois de vendido
aos irmãos Fertitta, se tornou uma empresa onde seus lutadores são
na verdade funcionários com todos os direitos, como plano de saúde,
seguro etc? E que suamanutenção pos empregos dependem não só
dos resultados das lutas, mas também de sua conduta fora das grades,
podendo inclusive serem demitidos a qualquer deslize?

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

David Tomio de Mattos, o Xitão*

x-team_team@hotmail.com

Taça Libertadores

Tudo igual no primeiro jogo da final
O equilíbrio deve ser a tô

nica na decisão da Taça Li
bertadores da Américà, entre

Corinthians e Boca Juniors. Na
noite de ontem, as equipes se

enfrentaram em Buenos Aires

pela partida de ida, ficando no

empate por 1 a 1. .

Os argentinos saíram na

frente aos 28' do 20 tempo,
quando Santiago escorou uma

cobrança de escanteio, Chicão

salvou com a mão, mas Ronca
glia estufou a rede no rebate.

O Timão chegou ao empate
aos 40', com o jovem Romari
nho, de apenas 21 anos. Em seu

primeiro toque na bola em toda
a competição, ele teve a calma
necessária para tocar na saída
do goleiro e marcar, após ótimo
passe de Emerson Sheik.

O Boca ainda perdeu uma

chance incrível aos 46', quan-

do Clemente Rodrígues cruzou
para o cabeceio de Viatri, no

travessão. Cvitanich ainda ten

tou pegar sobra, mas a bola ras

pou em seu corpo e saiu ao lado
do gol defendido por Cássio.

A partida de volta está mar

cada para a próxima -quarta
feira, às 21hSO, no Pacaembu.
Um novo empate leva a decisão

para prorrogação. Persistindo a

igualdade, pênaltis.

DANIEL GARCIA/AFP

1a1

Empate no
primeiro
jogodarmal
da Taça
Libertadores
deixou a
decisão em
aberto para o

Pacaembu

PEONATO BR

16
9 16

1�l1°,Coritiba
12° Portuguesa (+4) 7 : 6 2 i 1
13° Náutico (-3) 7: 6 . 2 . 1 3

�:: :i:�:r(���e (-2) � ! � i � !:
16° sport (-2) 5 i 6 1 2

IlEI - SÉRI A
7'RODADA
30;6
16h20 Cruzeiro x São Paulo

�"""","""".""-�",, 16h20 Náutico x Fluminense
��:--T-;�:�'''� 18h30 Vasco x Ponte Preta

i 1/7
, 16h Portuguesa x Santos
16h Coritiba x Sport
16h Bahia x Intemacional

" 18h30 Flamengo x Atlétic(}{;O
� 18h30 Palmeiras x Rgueirense
18h30 Grêmio x Atlético-MG
11/7
16h20 Corinthians x Botafogo

-3 28
17' Connthíans (+3) 4 6 1 1 4 3 7 -4 22

18° Santos (-1) 4 6 O 4 2 3 5 -2 22
19° Palmeiras (-1) 2 6 O 2 4 4 8 -4 11

20° Atlético-Gü (-1) 2 6 O 2 4 2 11 -9 11

Classificados Libell"d"res
.

Classificados Copa Sul-Americana

';fiwl €' €1€"'_.'

Eurocopa
Espanha é aprimeira finalista

A Espanha conquistou a oportunidade de fazer história na

Eurocopa. Na tarde de ontem, a Fúria passou por Portugal na
semifinal e pode se tornar a primeira seleção bicampeã conti
nental. Após empatarem por O a O no tempo normal e na pror
rogação, as equipes decidiram a vaga nos pênaltis. Enquanto
os espanhóis aproveitaram todas as cobranças, os portugueses
despediçaram com Moutinho e Bruno Alves. Assim, a Fúria
venceu por 4 a 2 e aguarda a definição do outro finalista, que
sairá da partida entre Alemanha e Itália, hoje, às lSh4S.
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.lá pensou em ter uma pele, lJllhas e cabelos bonitos com o

uso de apenas 1 cápsula aodia? Com a cápsula da beleza é

possível! A cápsula é Uro anti-aging de uso oral composta
� peJosativos:&synUtrimente8ioArc:;t.
OExsynutrjmentéUtn3 forma estabilizada econcentradarle
sit�çio orgânico que atua no te<:i.do conjuntivo,
I"eestruturandoas fibrasdecolágelJo.e elastittét, resultando
na reestrtIturaçãp�firmezada pele,dedentropara fora. Age
red�nélo:â flaci_.e·promovendo a finneza da peJeJ
fambéínfortificaoscabeloseunllas.
O Bio Arct.é· um biOenergizante via -oral provel'\iente das

profundezas do m�r Á«;ticQ, Guja coroposj�o é única, é
riqlJiss.ma em. bioativos padronizadps cem�te efeitCl
..antiradiQUslhm!s..

Cã�aNeza!
n�n@odecolâ�n(}eelástioa.

.

ética 'sQbre >O en'4!lbecimel'ltocUtâneo
p� de reru)VéI@o do t�ddc.i

ade·das.ullhas_�GJbelos.
JffleZ3,elâstiCiâadeetooiddade<Ja�Ie.
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ULTIMOS DIAS!
,

IMPEROIVEL!
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50 A CAKAGUA TEM:
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Faça revisões em seu veículo regularmente.
Promoção válida até 2810612012. Taxa de 0,99% arn, entrada de 50%, saldo em até 48 vezes. TC 1.000,00. Proposta válida somente para veiculas seminovos e usados. Suje�o a aprovação de
cadastro e alterações ronforme o Banco Volkswagen.
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pois estimula a síntese das fibras de sustentação da pele,
tornando-amaisresistenteaoataque dos radicais livrés.
.. Ajudaa pelea reçuperarsuatapacidade de defesa natural,
afetadapelaexposição a(>S raios UVA-B e na retenção hídrica
das célutascutâneas,

Como�e:
• Pele: Efeito lifting oral promove a elasticidade da pele e

açãô "preencnedora"dasrugas,
-cabelos: Estimula ateposição dE!: cabelos mais "espessos"
e resistentes. Apresença de silício no bulbo capifar possui
açãoantiqueda,fortalecendoo fiode cabelo.
• 'Unhas: A estrutura da unhá é formada por queratina, a
qUal se liga ao silíçio, confer�do dureza e estabilidade das
unbas. Fortálecéeestimula0Crescimento.
• QI�lagem eOS�: Prevençãode psteopol'ose e doenças
causadaspefa descaleifiçação óssea, pois o silíciomantém a

densidade óssea.. fo�lecelldo '<i depOSito de cálciO entre

out'fQsmineta�.

+ PREÇOS REDUZIDOS

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. �co VOLKSWAGEN

Caraguá Auto Elite'
A escolho perfeita
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