
Saúde
Para cuidar da alimentação
Carne vermelha é essencial? Refrigerante faz
mal? Café e peixe cru, pode? 20mitos e verdades
sobre a comida da garotada, esclarecidos por
especialistas. Páginas 18 e 19

1

Nova Brasília

Casavira
pontode
dro s

Espaço sem uso há seis meses passou a ser

ocupado por moradores de rua e usuários de

entorpecentes, em Jaraguá do Sul. População está

preocupada com os riscos à segurança no bairro.

Página20

Juventus

Juvenis vencem e se

aproximam da final
Com gols de Iaíson e Léo
Miotto, Molequinhos bateram
o Guarani por 2 a 1 e estão
a um empate da final do
Catarinense. Página 21

Super-herói
.110 Espetacular Homem-Aranha" é a
estreia deste fim de semana nos cinemas
da região. O longa-metragem reinicia a

série cinematográfica do aracnídeo,
criado na década de 1960.

MARCELE GOUCHE

Via Verde sem definiçã
Construção demna nova rua no bairro Oba da Figueira para implantação de
sistema binário tinha projeção de ser inaugurada esse mês. Páginas 4 e 5
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Negócios com a China
1\ Federação das Indústrias (Fiesc) lança
"Ila missão empresarial à China. Será no
dia 12 de julho, na sede da Federação, em
Florianópolis. O encontro terá a presença
de representantes da China Trade Center.
Eles vão falar aos empresários sobre como
fazer negócios com o país asiático. Aenti-

dade é autorizada pelo governo chinês para
promover o intercâmbio entre a China e o

Brasil. A missão será realizada em outubro.
A delegação participará da tradicional Fei
ra de Cantão. O evento multissetorial é re
alizado em Guangzhou, cidade polo indus
trial, localizada ao Sul da China.

Frango do
McDonald's
O.novo CEO da rede.

americana, Don
Thompson, admitiu
apelar para produtos à
base de carne de frango
- mais barata - para
atrair consumidores
com menos recursos.

Os "wraps", que estão
encontrando espaço
no mercado europeu,
deverão servir
de inspiração.

Regras da
poupança
Na última quarta-feira, a
Câmara dos Deputados.
aprovou o texto-base da
medida provisória que
alterou a remuneração
dos depósitos da
principal aplicação
dos brasileiros.

Depois da votação dos

destaques, a discussão
passa para o Senado.

A l1/li •

remlo
.

O Shopping Center Breithaupt realizou, na quarta-feira,
a entrega do prêmio da campanha "AmorMaior do
Mundo". O prêmio, um Fiat Palio Evo Flex, foi para a

clienteVerena K. da Silva. Elamora no bairro Vila Rau,
em Jaraguá do Sul. Quem fez a entrega foi o gerente de

Marketing do shopping, Thiago Sarmanho. Com mais
de 200mil cupons depositados nas urnas, o Shopping
Center Breithaupt, reconheceu o valor dos clientes e

parceiros na participação e sucesso da promoção.

Agricultura Familiar
o Plano Safra daAgricultura Familiar 2012/13 do governo federal terá dotação
de R$ 18 bilhões para investir. O objetivo é mudar a realidade deste setor, que
não consegue competir com os custos dos grandes produtores nos produtos
básicos. Além disso, não dispõe de tecnologia e capital para avançar na produção
de culturas com valor agregado. Atualmente, a agricultura familiar passa por um
exercício de sobrevivência. O produtor cultiva pouco mais que consome.:

Tamanho do problema
o presidente do Itaú Unibanco, Roberto Setúbal,
revelou Um número impressionante. O banco está na

expectativa de uma perda líquida de R$ 18 bilhões, em
2012. Tudo por conta de operações de crédito afetadas

pela inadimplência. Nos bastidores de números dessa
magnitude estão as resistências dos bancos comerciais
em reduzir as taxas de juros e expandir as operações de
crédito. O risco só tem crescido e, por isso, a diferença
entre a taxa de captação e a taxa de empréstimo
também precisa crescer para fazer frente às perdas.

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04672
1 ° 84.457 250.000,00
2° 43.425 24.000,00
3° 01.470 14.000,00
4° 37.258 13.000,00
5° 51.455 11.567,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1259
02 - 03 - 06 - 09 - 10
19 - 23 - 26 - 38 - 59
60 - 62 - 69 - 72 - 80
85 - 90 - 93 - 98 - 99

. MEGASENA
SORTEIO N° 1403
13 - 16 - 20 - 26 - 39 - 42

QUINA
SORTEIO N° 2934
42 - 46 - 49 - 60 - 71

Fato relevante
AMarisol comunicou ao

mercado o cancelamento do

registro junto à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM).
Isso significa que as ações da
indústria jaraguaense deixarão
de ser negociadas em bolsa.
Trata-se de "fechamento
de capital". Amedida abre
outras possibilidades para
6 cresciménto da empresa e

também representa uma
redução de despesas.

Hidrocinética
O engenheiro Marco Pólo
Nempeque, do SenaTecnoparque,
da Colômbia comentou sobre
os desafios para levar energia
elétrica para povoações daquele
país. Em visita a Jaraguá do Sul, ele
exibiu fotos deequipamentos que
estão sendo utilizados por lá. São

produtos simples, que permitem
que os ribeirinhos aproveitem a

corrente dos rios para ter acesso
a um recurso moderno. Na região
doVale do Itapocu, os imigrantes
utilizaram os cursos de água para
movimentar as máquinas de suas

incipientes fábricas. Algumas
delas, atualmente, são grandes
companhias. Eles iniciaram as

atividades tocadas por rodas
acionadas pela água acumulada
em pequenas represas. As

grandes quantidades de bacias
hidrográficas existentes no
Brasil representam um bem que
permite o uso de uma tecnologia
rudimentar ao alcance de todos.

Saldo calDbial
A entrada de dólares no Brasil em

junho superou as saídas em US$
318 milhões. O acumulado do
semestre foi de um superávit de
US$ 22,944 bilhões. Parece muito
bom, mas, quando comparado
com igual período do ano

passado, ocorreu um queda
de 42% em relação aos

US$ 39,833 bilhões no
primeiro semestre de 2011.

PERÍODO

�.���� ??�.O(o. 9.g:.�.AI.9.:.?9.}.? ..

TR . 0,060% 5.JULHO.2012
........................................................................................................................................................................................

CUB
_...... .. � :.!.�.QI..!.? J.P..�.I.:I.º:.?..9.!..?. ..

ª.º��.I,J! 1IM:.º!.�.�?('? �.Iº�ª9.:.?.9�.?......... . ..

��.º!'l .Q!.9.Q?(o �.:.�:l,J.�ª9.:?.9.�.? .

AÇÕES PETR4 19,60 #4"3,43%
VALE5 40,50 't 1,22%

POUPANÇA
.................................................��.F.'? �.1..�.�.1....... . :/I�..1..�.?�.O(o.... . .

0,5000 6.JULHO.2012

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT '$/1 1,96%
OURO ., -0,02%

US$ 101,910
US$ 1604,400

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

riÓLAR"COME'RÓiAL (EM 'R$)" '2�'62á9' 2�á242
·

·�O, 16%
.ºº�Aª:·T.y.:ª�:��º:·(�:�:.ª·�).:.:: .. ::::.::i:�:�:�º'º:::::::.:.: .. ::.:.??º:�º:º.: : ::;�;::.:9.��:: .. :::.::
.]!;.v.B.º .. (]!;.MB.�t ?I.§.QJ.� ?,§.Q?� � �L§.O(() ..

LIBRA (EM R$) 3,1338 3,1352'" -0,92%
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Charge
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o leitor

Paz perfeita
I\. saudação costumeira das car
I\.tas de Paulo relaciona graça e

paz. Graça é a fonte, paz o resulta
do. Por causa da graça temos paz.
A paz se origina em Jesus, cheio
de graça, que, antes de subir ao
Céu, abençoou os discípulos
concedendo-lhes o dom da paz.

Hoje não é diferente: a úni
ca verdadeira paz pode ser en

.

contrada apenas em Jesus. Você
pode procurar paz buscando
a ajuda de "especialistas", que
com muita alegria pegarão o

seu dinheiro, o incentivarão a

contar seu passado e tentarão

ajudá-lo a superá-lo. Não me

entenda mal: conselheiros e

aconselhamento têm o seu lu

gar' mas, enquanto você não

permitir que Jesus faça morada
em seu coração, sempre haverá
um vazio, um anseio não preen
chido em seu ser.

Como escreveu Edward Bi

ckersteth, "somente o sangue de
Jesus transmite paz interior". Leia
a seguinte descrição da vida inte
rior de Jesus: "No coração de Cris-

to, onde reinava perfeita harmo
nia com Deus, havia paz perfeita.
Nunca Se exaltou por aplauso,
nem ficou abatido por censuras ou

decepções. Entre as maiores opo
sições e o mais cruel tratamento,
ainda Ele estava de bomânimo."

Que maneira maravilhosa de
viver! Que diferença da maneira
como muitos de nós encaramos

a vida hoje, inclusive os que pro
fessam o nome de Jesus!

A tendência geral de nossa era
corre para a direção oposta. Em
vez do dom da perfeita paz de
Cristo, procura-se agitação cons

tante. A adrenalina não para de
correr nas veias.

Precisamos passar momen
tos em silêncio todos os dias,
períodos tranquilos o suficiente

para conversarmos com Deus e

ouvi-Lo, para nos alimentarmos
de Sua Palavra. Você quer mes
mo ter perfeita paz? Conceda
essa oportunidade a Deus.

Mário Lewerenz,
Consultor Técnico

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

vez mais diversificada, o
pluralisnto tem mais chances

de atender a maioria.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

,�

Falar e ser ouvido
Do que você precisa para falar bem em público?

Ah, Prates, preciso de um grande vocabulário,
preciso conhecer a gramática, conjugar bem os ver

bos, essas coisas... Concordo e não concordo. Ter um
bom vocabulário é importante, conhecer as regras
básicas da boa gramática é interessante, conjugar os
verbos sem tropeços é admirável mas apenas essas

virtudes não o fazem falar bem em público.
O que faz de um orador um bom orador são duas

virtudes, ou condições, se você preferir: ter o que di
zer e crer no que dizer. Parece simples? E é simples.
Em comunicação a primeira virtude é ter o que di
zer. De nada adianta o sujeito ter um livro de gramá
tica na cabeça, conhecer todas as conjugações de ver
bos irregulares, dispor de um dicionário na ponta da
língua e... não ter o que dizer, não ter estudado a lição.

Então, fiquemuito claro, se você tem o que dizer,
você tem a matéria-prima da comunicação, afinal,
sem mensagem não há comunicação. E a segunda
condição, a que nos dá coragem diante das plateias
é crer no discurso, na mensagem. Sim, porque se

vo�ê falar de modo vacilante, preocupada com o

que os outros vão pensar do que você diz, pronto,
está aberto o caminho para a vacilação e os trope
ços, sem falar nos brancos da fala. Jamais alguém
com uma mensagem pronta e ansioso para dizê-la
viveu o pânico do branco na fala. O branco só dá na

cabeça dos que não têm o que dizer ou não creem

no que dizem.
Sobra como conclusão que os incendiados por

suas mensagens não vacilam, impõem-se e acabam
sendo ouvidos, mesmo que o auditório não concor
de com eles. Quando ouvimos alguém apaixonado,
ouvimos. E quem não pode ser um apaixonado pelo
seu discurso, pela sua mensagem? Só quem tem

medo de suas ideias ou não tem o que dizer silencia,

treme. Fale do que você sabe e do que você crê. E

assim, seus lábios não repassarão apenas os conteú
dos damemória, mas também as flamas do coração.
Todos lhe ouvirão.

Se •••
Se Jesus voltasse ou se Deus nos mandasse

um porta-voz com certeza ele diria: - "Não sejam
estúpidos nem hipócritas, sejam justos, bons,
honestos e nada mais lhe pedirei. Deixem de
andar jogando dinheiro fora em "igrejas" e o céu
lhes estará garantido ...

" Tenho certeza que Ele faria
esse discurso...

Engraçado ...
As pessoas, na regra, são mesmo muito hipó

critas. Quando são roubadas, violadas em suas

residências, estupradas, gravemente ofendidas,
querem prisão perpétua ou pena de morte aos

bandidos. Quando, todavia, os bandidos come

tem esses crimes contra os outros e são, depois,
acorrentados numa árvore ou num poste, criti
cam, 'erguem a voz em defesa dos "direitos" dos

vagabundos. Esses críticos são bonzinhos quan
do a dor de barriga é alheia, não neles. Hipócri
tas. Quem não quiser ficar amarrado numa moto

que não seja desonesto, bandido.

Falta dizer
Quando o Dr. Ulisses Guimarães, o pai das dire

tas, era questionado sobre a probidade da Câmara,
quando alguém dizia a ele que havia muita gente
safada no Congresso, ele respondia: - "Espere para
ver a próxima Câmara, o próximo Congresso." Ele
tinha razão.A cada nova eleição, mais e mais patifes
são eleitos. Fica cada vez pior...

, �

, Fale conosco'
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Via Verde

Projeto que ainda não virou obra
Ampliação de rua no bairro
Ilha da Figueira tinha projeção
de ser inaugurada em julho.
Custos dobraram de valores

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

A Via Verde, obra projetada pela atual

rlAdministração para rrielhorar o fluxo
de veículos no bairro Ilha da Figueira, ain
da não saiu do papel. Em setembro do ano

passado, o projeto foi apresentado numa

audiência pública na Câmara de Vereado
res. As obras estavam previstas para serem

iniciadas em outubro de 2011. A previsão
era para ser entregue dentro de nove me

ses, caso o projeto passasse pela aprovação
da Fundação Jaraguaense do Meio Am
biente (Fujama). A expectativa era para ser

inaugurada neste mês de julho.
A Fujama não aprovou o projeto ori

ginal e, além disso, pediu modificações.
Com isso, o custo, inicialmente orçado em
R$ 3,1 milhões, dobrou de tamanho. Foi
para R$ 7 milhões.

.

As mudanças pedidas pelo órgão am
.

biental do município, segundo o secretário
de Urbanismo, Aristides Panstein, contem
plam o alargamento do canal do Rio Itapocu
nos fundos do tratamento de esgoto do Sa
mae, no bairro Ilha daFigueira, e a retirada de
aproximadamente 50 mil metros cúbicos de
barro. "Não é o alargamento do rio", salienta
o secretário. Panstein explica que é uma área
de proteção da via em períodos de chuva.

O trecho não irá escapar de alaga
mentos em períodos de fortes chuvas e

enchentes. "Nestes casos o trânsito será
redirecionado para a Rua José Teodoro Ri-

. beiro", relata Panstein.
Além disso, foram realizadas outrasmu

danças no projeto inicial. O secretário de
Urbanismo disse que o tamanho da pista e

das calçadas foi ampliado. Anteriormente,
a via tinha uma largura de dez metros e as

calçadas laterais mediam dois metros cada.

Agora, o tamanho aumentou para 11 e três
metros, respectivamente. Para a Fujama,
as alterações no projeto são necessárias.
Na proposta inicial, havia dois metros de
aterro nasmargens do rio e, por isso, foi so
licitada a alteração. "Como é uma área de

alagamento, iria criar um dique e alagaria
em outros locais", explicou o presidente da

Fujama, César Humberto Rocha.
As mudanças solicitadas duplicaram os

custos e atrasaram o início das obras. Rocha
afirma que a licença só foi liberada com as

modificações propostas. "Nossa preocupa
ção é com os alagamentos e, por isso, foi
meio demorada", justifica.

FOTOS MARCELE GOUCHE

,

CENARIO Parte da área, no bairro DIla da Figueira, onde será a via.

Trabalhos não
" . -

tem previsao
para começar
A Prefeitura de Iaraguã do

Sul ainda não tem a confirma

ção da aprovação do projeto
junto a Caixa e o Badesc para
financiar a obra da Via Verde.
O valor solicitado é de R$ 4 mi
lhões junto ao Badesc, R$ 2,2
milhões da Caixa. O restante,
R$ 800 mil, será a contrapartida
domunicípio. "Ainda não é pos
sível definir quando começarão
as obras", disse o secretário de
Urbanismo.

Após a aprovação para li

beração dos recursos será feita
uma nova licitação para a obra.
"Só depois disso é que teremos

um prazo para entregar a obra
concluída", afirma.

Só depois disso
(de nova licitação)
é que t�remos um
prazo para entregar
a obra concluída.

Aristides Panstein,
secretário

Mapa Urbano de
Jaraguá do Sul
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Osmotoristas também estão es

perando a construção da nova pis
ta. O operador de produção Dou

glas Correa, 23 anos, disse que em

alguns horários o tráfego é com

plicado. "O trânsito não anda. São
muitos veículos para apenas uma

via", disse. Para ele, a situação só .

vai mudar com a obra pronta.
A comerciante Estela Maral, 33

anos, conta que mora há 16 anos

no bairro e que cada vez os pedes
tres sofrem mais com o trânsito na
rua José Theodoro Ribeiro. "De
morei um tempão para atravessar

a rua", relata. Conforme ela, quan
do a obra, estiver pronta vai dimi
nuir o movimento na via.
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FISCHER Pista é considerada essencial para a melhoria do bairro
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ILHA DA FIGUEIRA

- - - Obra da Via Verde

1 Ponte do Trabalhador

2 Ponte Marly Freihsler Baumer

.. .... Sentido Centro/Bairro

.. .... Sentido Bairro/Centro

o�e é a Via Verde
I

"

AViaVerde, como foi denominada, é unia obra que dará continuidade
à rua Rínaldo Bago, às margens do Rio Itapocu. A nova ligação vai seguir
o sentido inverso (binário) da rua José Theodoro Ribeiro. A proposta é re
duzír o flúxo de veículos no trecho que faz á ligação entre as duas pontes.

.

, A via seguirá da Ponte Antônio Ribeiro, conhecida como "Ponte do
Trabalhador", próximo à empresaWeg, até a Ponte Mar1YJFreíhslerBau
mer, entre os bairros Ilha da Figueira e Centenário. Ela terá mão única,
sentido Bairro-Centro. A obra está projetada para de 2.960 metros de
extensão, incluindo os acessos à ponte do bairro Centenário.

"

Moradores aguardam
urna solução para o trânsito

Os moradores da Ilha da Figuei
ra e as pessoas que utilizam a rua

José Teodoro Ribeiro estão à espera
da construção da via que irá desafo

gar o trânsito nos horários de pico.
Para o presidente da Associação de
Moradores, Nilton Fischer, a obra
é essencial para o bairro. "Quando
acontece um acidente ou colisão a

situação fica complicada'.
O ferramenteiro Raul Cechelero,

58 anos, diz que a obra precisa ser

feita urgentemente. Ele conta que
costuma fazer suas obrigações de
bicicleta, mas nos horários de maior
movimento tem encontrado dificul
dade em circular. "Os ciclistas não têm
como andar. É um absurdo", reclama.

NA ESPERA

Douglas
reclamado
trânsito

parado e

espera que a

obra resolva
a situação
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Adversários unidos
para somar forças

Partidos que antes eram concorrentes, agora
encontram sintonias para defender projetos

JARAGUÁ DO SUL do Pp, Ademir Izidoro, essa rixa é
coisa do passado. "Aqui em Iara
guá não tem nada disso. A gente
quer o deputado federal Esperi
dião Amin (PP) e o senador Luís

Henrique (PMDB) no palanque".
Segundo Izidoro, tanto o de

putado, como o senador estão
cientes da decisão dos partidos
e não deverá haver nenhum pro
blema para conseguir benefí
cios do governo estadual, lide
rado por Raimundo Colombo
(PSD) e Eduardo Pinho Moreira
(PMDB). O deputado estadual
Carlos Chiodini (PMDB) refor
ça a ideia: "os dois (PP e PMDB)
são da base do governo estadu
al, assim como os demais parti
dos (da coligação) são da base do
governo federal".

A afirmação de Chiodini faz

Verônica Lemus

Se você for um eleitor mais
atento, já deve ter notado. En

tre as recentes coligações forma
das em Iaraguá do Sul após o fim
das convenções partidárias, algu
mas legendas decidiram se aliar
às siglas que já se enfrentaram em

eleições anteriores, ou formaram

parcerias com partidos rivais no

Estado, além das que se juntaram
em composições com partidos
ideologicamente divergentes.

Apesar de concorrentes po
líticos no cenário estadual, o PP

municipal se aliou ao PMDB,
para emplacar o candidato a pre
feito, o pepistaDieter Janssen, ao
lado do vice peemedebista Jaime
Negherbon. Para o presidente

PE'l.'RY PT partilha do mesmo objetivo das

siglas da coIigação para um novo projeto à cidade

menção à outra situação curiosa
na coligação. PT e PC do B, par
tidos de esquerda, compondo na
majoritária com o DEM, de direi
ta. Para o deputado, as diferenças
ideológicas em vez de prejudicar,
ajudam, por exemplo, na elabo

ração do plano de governo, já que
se completariam. Da mesma opi
nião, os presidentes do PT e DEM,
Riolando Petry e Adernar Possa

mai, respectivamente, disseram

que o grupo partilha do mesmo

objetivo de apresentar um projeto
novo para omunicípio. .

"Não precisa ficar justifican
do ou discutindo as diferentes

ideologias. Os partidos defen
dem um projeto, 'não quer dizer

que vão deixar de ter sua auto

nomia ideológica", afirmou Pos
samai. "Cada partido é especia
lista em uma área, o que acaba
contribuindo para um plano de

governo abrangente", disse o co

ordenador do Grupo de Trabalho
Eleitoral do PT, Leone Silva.

Os partidos
defendem um

projeto. Não quer
dizer que vão deixar
de ter autonomia

ideológica.

AlIIlernay!· Pos,smi!unai,
doDEM

PRePSDB

Desejo damaioria
Apesar de nem todo o di

retório do PSDB ter aprovado
a união da sigla com o PR, o
que prevaleceu foi o desejo
da maioria. O próprio prefei
to em exercício, Irineu Pasold
(PSDB), que foi a favor de sair
com chapa pura, reconhece
isso. De acordo com o presi
dente do PR, Eduardo Bertol
di, o que une os partidos da

composição, hoje, é o projeto.
Para ele, essas diferenças de-

vem ser deixadas de lado.
No entanto, Pasold alegou

que não poderá ajudar na

campanha de Bertoldi por
que, nomomento, atua como

prefeito, desde a saída tem

porária de Cecília até o final
da próxima semana. "Quero
evitar possíveis problemas
legais. A Lei Eleitoral tem

restrições quanto a presença
de alguém do Executivo em

campanhas", afirmou.

MARCELE GOUCHE

CAUTELA Pasold fora da campanha, por enquanto

PSD,PV
ePSB

Mudanças
nomandato

Em 2008, o PV e o PSB
. atuaram como oposição
ao atual governo. No en

tania, durante o mandato
da prefeita Cecília Konell,
ambos mudaram de lado.

Segundo os presiden
tes dos partidos, Adilson
Macário (PV) e JairAlqui

I ni (PSB), a executiva das IiI legendas decidiu seguir �!
I novos alinhamentos. �
I Nas últimas eleições,
� Cecília estava em situa

I ção diferente. Tendo sido
J

eleita pelo DEM, em 2010
es

mudou para o PSD de-·

pois que seu marido Ivo
Konell ajudou a fundar \h

o partido em Jaraguá do
Sul. Ele disse que decidiu .}

ajudar a criar o PSD por
indicação do governador
Raimundo Colombo.

'

, Konell ajudou a fun
dar o PMDB na cidade,
mas em 2007 se desligou
do partido, por não con

cardar com a filiação de
Moacir Bertoldi na sigla.
Com isso, ele deixou de
ser peemedebista para se

tornar um democrata.

EDUARDO MONTECINO

KONELL Do PMDB,
para os Democratas

e, agora, PSD
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Coisas da política
Num dia aliado, em outro adversá

rio. Na política temmuito disso. As

relações se constroem para unir forças
e vencer uma eleição, mas depois se

desfazem. Em 2008, o PSD (ex-DEM)
chegou ao poder do governo municipal
com o vice peessedebista Irineu Pasold.

No meio do caminho, o espaço aper
tou para o tucano. Ele se desentendeu
com o marido da prefeita Cecília Konell,
Ivo Konell, e teve de se afastar do governo.
Com isso, Pasold chegou a atender a po
pulação no gabinete do seu partido, por
não poder atuarmais na administração.

Não bastasse essa indisposição po
lítica, em 2011, Cecília rompeu com os

tucanos e pediu os mais de 20 cargos
comissionados ocupados por filiados do
PSDB na Prefeitura. A briga foi motivada

Essa aliança é o fracasso da política, e
o fracasso do PT. Do Paulo não se pode
falar em fracasso, ele já é um fracasso.
É um mau sinal. Caminhamos·para
uma mentalidade cínica, que não -faz

diferenças. Partido significa tomar parte.
Quando você não toma parte, perde
se toda significação. E as cenas que

estamos vendo (Lula, Haddad e Malui')
retratam ess� situação. Isso é gTave...

Soeiólog'O e IU!l dos fun,dadores do PSOI.I,
Cbieo de Oliveb'a, em en.trellista ao progTama
BodaViva da TV Culb:m.ra, sobrlf$ aHa;n.ça Pa;ulo

IVIaluf (PP) e 'FeJB,'11mWO lladdad (P11.

Tucano no poder
o prefeito em exercício, lrineu
Pasold (PSDB), acredita que
poderá ficar no lugar de
Cecília Konell (PSD) mais do
que os 13 dias anunciados.
Mas isso só será confirmado
no final da semana que vem,
quando está prevista a volta
de Cecília. Ela pediu licença
dos trabalhos do Executivo

depois do falecimento da mãe.

Contas

aprovadas
o Ministério daAgricultura
aprovou novamente as

contas do projeto de

construção do abatedouro

municipal. Segundo lrineu
Pasold, no governo passado,
o então prefeitoMoacir
Bertoldi havia questionado a

prestação dos valores.

pela disputa da Secretaria de Desenvol
vimento Regional, entre PSD e PSDB.

Apesar de ser do partido da prefeita,
o governador Raimundo Colombo man
teve o tucano Lio Tironi no comando da
SDR. Então.foi um toma lá, dá cá. Cecí
lia cortou os cargos de todos os tucanos.

liA política é como nuvem. Você olha
e está de um jeito. Olha de novo e já
mudou". A frase do ex-governador Ma
galhães Pinho (1909-1966) é oportuna.
Na semana passada, houve a tentativa
de reaproximação do PSD com o PSDB,
para voltarem a ser aliados nas eleições
deste ano. Mas o PSDB optou por for
mar parceria com o PR, do médico Mo
acir Bertoldi.

Pasold não concordou com a decisão
damaioria do diretório. Ele queria que o

partido saísse de chapa pura e agora diz

que enquanto estiver na Prefeitura não
irá semanifestar a favor da coligação.

As relações na política são mesmo

muito complexas. Voltando um pouco
na história, Bertoldi foi vice de Pasold
em 2000. Na época, Bertoldi disse à

imprensa que estava descontente com

a forma com que vinha sendo trata

do na administração e que queria ter

mais espaço no governo (o mesmo que
aconteceu com Pasold).

Bertoldi se afastou do governo e se

lançou candidato a prefeito em 2004,
vencendo o pleito. É o imbróglio da

política. Mas que não se restringe ape
nas aos partidos citados. Para conhe
cer mais sobre essas relações, leia a

matéria da página 6.

DIVULGAÇÃO

Ao falar do pedido de informação, o vereador
Justino da Luz (PT) comentou da dificuldade

que teve em encontrar os dados sobre o projeto
de construção de uma rua na Ilha da Figueira no

Portal da Transparência da Prefeitura. Não é a

primeira reclamação que surge quanto ao sistema.

etista critica
da

ortal
A •

�anspal'encla

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo
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Pelo mundo 1955

Documentos de Estrangeiros1483·

Coroação de Ricardo DI na Inglaterra
Coroado em 6 de julho de 1483, Ricardo III foi o último rei da Inglaterra
da casa deYork, entre 1483 e 1485. A sua subida ao trono foi marcada

pelo desaparecimento dos seus sobrinhos. Ele iniciou uma revolta
liderada porHenrique Tudor que provocou o fim daGuerra das Rosas.
Ricardo nasceu no Castelo de Fotheringay, numa altura em que o seu

pai, o Duque deYork, se afirmava como figura alternativa aHenrique
VI, um rei fraco e influenciável. Em 1472, Ricardo III casou comAnne

Neville, a filhamais nova deWarwick, de quem teve o seu único
descendente Eduardo deMiddleham, futuro Príncipe de Gales. Em 1461,
o seu irmão mais velho sucede em depôrHenriqueVI e torna-se

Eduardo IV de Inglaterra. Ricardo recebe o título
de Duque de Gloucester -e nos anos seguintes
mostra ser um leal servidor de Eduardo. Por
contraste, George de Clarence nunca cessou
de conspirar contra o rei e irmão e acabou
executado em 1478. Ricardo acumulou o
ducado com a nomeação de governador
do rei para o Norte, onde se provou como
líder militar de talento.A fidelidade ao
rei e a competência na gerência do
Norte trouxe outrqs benefícios e Ricardo
tornou-se o nobremais poderoso da corte.

Em julho de 1955, o jornal O Correio do Povo

publicou amatéria que dizia: "Em aviso da
tado de 27 do corrente o Sr. José Izidoro Copi,
Delegado de Policia, previne aos cidadãos es

trangeiros residentes nestemunicípio e Distrito
de Corupá que, durante o próximo mês de ju-

lho, deverão apresentar nesta Delegacia os seus

documentos de identidade pessoal, para confe
rência do registro, residência e emprego, servi

ço esse que será feito gratuitamente. Delegacia
Auxiliar de Policia de Iaraguá do Sul, em 30 de

junho de 1955".

o primeiro antibiótico identificado pelo homem foi
a penicilina. Alexander Fleming, médico microbiologis
ta do S1.. Mary's Hospital, de Londres, já vinha há algum
tempo pesquisando substâncias capazes de matar ou

impedir o crescimento de bactérias nas feridas infec
tadas, pesquisa justificada pela experiência adquirida
naPrimeiraGrande Guerra (1914 a 1918), na qualmuitos
combatentes morreram em consequência .da infecção
em ferimentos emal-tratados por falta de uni tratamen
to adequado. Tudo começou em 1928, quando Fleming
saiu de férias e deixou algumas placas com culturas de
estafilococos sobre a mesa. Ao retornar ao trabalho, em.
setembro do mesmo ano, observou que algumas das

placas estavam contaminadas com mofo. O fungo foi .

identificado como pertencente ao gênero Penicillium,
de onde deriva o nome da penicilina dado à substância

por ele produzida. Fleming passou a empregá-lo em seu

laboratório para selecionar determinadas bactérias, eli
minando das culturas as espécies sensíveis à sua ação.

Invenção do
antibiótico

1484

Rio Congo é descoberto
/

A descoberta do Rio Congo aconteceu em 6 de julho de 1484, pelo
europeu e navegador português Diogo Cão. O rio recebeu o seu
nome do antigo Reino do Kongo que se localizava nas terras em
redor da sua foz. O rio Congo, também conhecido como rio Zaire,
é o segundo maior rio daÁfrica (após o rio Nilo) e o sétimo
domundo, com uma extensão total de 4.700 km e o primeiro
deÁfrica e o segundo do mundo em volume de água chegando
a debitar um caudal de 67milmetros cúbicos por segundo de

água no Oceano Atlântico. Embora o Livingstone Falis impessa o
acesso do rio ao mar, quase todo o Congo é facilmente navegável,
especialmente entre Kinshasa e Kisangani. O rio Congo ainda é
um local com grande fluxo de comércio, já que o país tem poucas
estradas e ferrovias. Em termos de vida aquática, a bacia do rio
Congo tem uma alta riqueza de espécies, é onde estão as mais
altas concentrações conhecidas de endemias. Até hoje, quase
700 espécies de peixes foram registrados a partir da Bacia do
Congo, e grandes partes permanecem praticamente intocáveis.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Personagem histórico

Antoine de Jussieu
Nascido em 6 de julho de 1686, Antoine Iussíeu foi um mé

dico, botânico, e naturalista francês. Ele, entre outros, investi

garam o efeito de certas plantas sobre a febre. Iniciou seus estu

dos em teologia antes de descobrir a botânica. Decidiu estudar
medicina na Universidade de Montpellier, porém sua paixão
levou-o à herborizar aNormandia e Bretanha. Estas pesquisas
chamaram a atenção de Guy Fagon, médico do rei e superin
tendente do Jardim do Rei. Fagon recomendou-o para o posto
de professor de botânica do Jardim do Rei, deixado vago com
a morte de Joseph Pitton de Tournefort em 1709, do qual An-

_

toine era um grande admirador. Antoine de Iussieu foi admi
tido naAcademia das Ciências da França em 1711 e, em 1718,
tornou-se membro da Royal-Society. Como médico, dedicou
se de maneira especial aos deserdados e as pessoas mais

pobres. Desde 1718 usou em suas práticas médicas a casca

da Cortex simarubae, uma planta que chegou a Paris em 1713,
proveniente de Caiena. Iussieu escreveu algumas notas sobre
a casca da planta nas memórias da Academia em 1729, e Lin
né renomeou a planta em sua homenagem como Simaruba-

gumz@gumLrom.br
jussiaei. As memórias também continham

-

suas observações
li II ,;� �91f

i 1111111 r; n I :-:::;:�R�,r�HVl\�{omia humana, zoologia, e mineralogia.
.
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evou apenas cmco anos para
a franquia "Homem-Aranha"
ressuscitar após uma primei
ra trilogia no cinema. A obra
aturou cerca de 2,5 bilhões

....�ve dólares em capítulos lan
çados em 2002, 2004 e 2007, estrelados

por Tobey Maguire e dirigidos por Sam
Raimi.

Com esse resultado, era natural que
se pensasse em retomar a história com

sangue novo, o que acontece em "O Es

petacular Homem-Aranha", agora vivi
do porAndrew Garfield.

Conhecido por filmes como "A Rede
Social" - que lhe rendeu indicações no

Globo de Ouro e Bafta - e "O Mundo Ima

ginário do dr. Parnassus", Garfield até
convence como adolescente, apesar dos

quase 29 anos que completa em agosto.
Bemmagro, 1,83 metro, ele entra na pele
de Peter Parker com bastante confiança
e uma dose extra de humor negro, fru

to, talvez, de ter crescido na Inglaterra.
A direção está a cargo de MarcWebb, do
romance "SOO Dias com Ela", que foi sua
estreia no cinema.

Tudo continua igual na biografia do
herói. Seus pais (Campbell Scott e Em
beth Davidtz) o deixam aos 4. anos na

casa dos tios (Martin Sheen e SallyField)
prometendo voltar, mas morrem num

acidente. Peter cresce num ambiente
amoroso e protetor, mas sentindo a falta
dos pais. Ele tem um reencontro com a

dor reprimida quando os tios, remexen
do num velho porão, encontram uma

velhamala que pertenceu ao pai dele.

Bisbilhotando em seus papéis, Peter
descobre umamisteriosa equação e pis
tas de uma pesquisa sofisticada sobre
cruzamento de material genético entre

espécies, o que o leva a procurar a em

presa Oscorp, onde trabalha um antigo
sócio de seu pai, dr. Curt Connor (Rhys
Ifans). Peter só consegue entrar porque
dá uma de esperto, passando-se por es
tagiário, e porque uma colega de escola,
Gwen (Emma Stone), que trabalha ali,
faz vista grossa. A visita rende a Peter a

entrada não autorizada num laborató
rio que guarda aranhas geneticamente
modificadas, o que provoca uma radical
transformação em seumetabolismo.

Como no primeiro filme, de 2002, há
bons momentos na descoberta das no

vas capacidades físicas do garoto. Sua vi-

são, força e rapidez se multiplicam, assim
como sua fome. Uma boa sacada está nas
cenas em que Peter, usando um agora in

separável skate, vai desenvolvendo seu ta
lento para voos cada vezmais altos.

Obcecado por encontrar o assassi
no do tio, o Homem-Aranha multipli
ca suas intervenções nas ruas, o que
não é bem-visto pelo chefe de polícia,
o capitão Stacy (Denis Leary). O he-

. rói voador de roupa azul-e-vermelha,
na verdade, é encarado como um fo
ra-da-lei que faz justiça com as pró
prias mãos. Como em toda avenru
ra do herói, um megavilão vai medir
forças com ele. No caso, é o Lagarto.
"O Espetacular Homem-Aranha" está
em cartaz no Shopping Breithaupt, nas
versões dublada e legendada.

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

O músicos que se apresentam hoje à
noite no Concerto de Estreia -da Camera

ta Júnior da Scar do Centro Cultural, tem
apenas oito anos, mas conhecimento sobre
música de qualidade.

Essas talentosas crianças tiveram o ta

lento talhado no Projeto Camerata da So
ciedade Cultura Artística de Iaraguá do Sul

.

(Scar), patrocinado pelas empresasWEG e

Camerata Júnior da Scar estreia hoje
Menegotti Máquinas por meio da Lei Rou
anet.A apresentação será às 20h30, na Scar,
com entrada gratuita.

Os alunos participam de aulas de vio

lino, viola, violoncelo e contrabaixo, além
de teoriamusical e prática de conjunto (or
questra). O repertório é formado, principal
mente, por músicas utilizadas pelo Método
Suzuki desenvolvido por Shinichi Suzuki,

no Japão. Esse sistema de educação mu

sical para enriquecer e melhorar a vida de
seus estudantes. O princípio é centrado na

criação domesmo ambiente para aprender
música que a criança tem para·aprender a
sua línguamaterna. O objetivo é tentar en
volver o estudante com amúsica damesma
forma que ele se envolve com a linguagem
quando está aprendendo a falar. O ambien-

te ideal para isso inclui amor, bons exem

plos, elogios, e um determinado tempo de

estudo, de acordo com o desenvolvimento
do aluno.

Também haverá apresentações de pe
quenos grupos, com os professores ou for
mando quartetos, com repertórios mais

elaborados, inclusive, de teoriamusical. In
formações pelo telefone 3275-2477 .

.
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Mafra
....
9° 21°

Previsão do Telllpo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
....
10° 21°

São Miguel
do Oeste

....
10° 19° Joaçaba

....
13° 20°Chapecó

....
12° 18°

Mudança
no tempo
Tempo instável, com
predomínio de nebulosidade
em se. Condições de chuva
com trovoadas em todas as

regiões no decorrer do dia,
devido a um sistema de baixa
pressão e uma frente fria no
litoral. Há risco de chuva
moderada a forte e temporal
isolado, especialmente nas
áreasmais próximas do RS.

Temperatura em pequena
elevação durante o dia,
declinando no fim da tarde.

Lages
....
11° 16°

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento favorável Sudeste 5km/h Vento favorável

• 12h Vento não favorável Leste 5km/h em dois horários

800/0• 15h Vento favorável Nordeste 8km/h I(
de possibilidade

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

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Cinema
SHOPPING BREíTHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• O Espetacular Homem Aranha - Dub, - 13h20 16h, 18h40, 21 h20
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub, - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• ARCOIRIS 3
• O Espetacular Homem Aranha - Leg, - 15h40, 18h20, 21 h

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
....
100230-

Jaraguá o Sul
....
14° 240

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Previna-se! Pode chover
a qualquer hora.

-:

Rio do Sul
... .
12° 220

Blumenau
....
15° 25°

� 4�_
AMANHA

MíN: 12°C
MÁ)(: 19oC

DOMINGO
MíN: goC
MÁX: 17°C

.F

SEGUNDA
MíN: 100C
MÁ)(: 18°C

Florianópolis
....
16024°

São Francisco do Sul
• Preamar
• 6hll: 1,4m
• 17h58: 1 ,6m
• Baixamar
• 3h15: 0,8m
• 10h15: O,lm

Florianópolis
• Preamar
• 4h: 1,lm
·16h21: 1,lm
• Baixamar
• 11 h06: 0,1 m
• 20h02: 0,4m

São Joaquim
....
90 130

CHEIA 3/7

NOVA 19/7

CRESCENTE 26/7

Palavras Cruzadas

Tábua
11/7 das marés t jaí Imbituba

• Preamar
• 3h40: 1m
·16h06: t.trn
• Baixamar
• 3h40: O,lm
• 20h04: 0,4m

• Preamar
• 2h06: 0,6m
• 15h13: 0,5m
• Baixamar
• 9h56: -0,1 m

• 22h26: 0,4m

HORIZONTAIS
1. Região histórica e cultural da França, célebre por seus

vinhos espumantes
.

2. O poeta e dramaturgo português Garrett (1799-1854),
o introdutor do romantismo em seu país

3, Relativo a Beja, famosa cidade portuguesa
4. Indivíduo que se dedica ao esporte sem interesse
econômico I As iniciais do escritor Verissimo (1905-
1975), de "O Prisioneiro"

5. O navegante português Vaz de Caminha, escrivão da
frota de Pedro Álvares Cabral I Variedade de pelica
muito fina e macia

6. Associação Nacional de Escritores! Atribuir a um de-
. G

terminado tempo
7. Engolir
8. Sentido de apreensão semelhante à angústia I (Ingl.)

Morcego
9. O músico Rosa (191'0-1937), o "poeta da Vila" I Barco

que navega em viagens de recreio
10. Sinais de rádio transmitidos nas frequências de
2.300 a 5.'06'0 KHZ I Relativo a substãô�la amarelo-. "1{)

-esverdeada secretada pelo fígado dos vertebrados
11. Palmeira de frutos alaranjados, com polpa doce e 11

grande semente globosa, da qual se extrai óleo de uso

medicinal 12.

12. Que se expressa ostentando cultura e erudição
13. Pedaço de fermento com que se leveda o pão.

VERTICAIS
1. No jogo de sinuca, cada uma das seis redes onde

caem as bolas I Meia-noite do dia 31 de dezembro
2. (Abrav.) Hectolitro I Moça muito jovem
3. Relativo a uma cidade do estado de São Paulo próxi

ma a Campinas I Sigla (em informática) de bits por
segundo

4. Que chegou ao meio I Pequena cidade do Piauí, no

sudoeste do estado, divisa com o Maranhão
5, (Pop,) Dose de entorpecente injetada de uma vez / Do

cumento Eletrônico de Arrecadação I (Pop.) Até agora
6. Inclinar-se (o navio) submergindo de um lado / Sepa

rar por todos os lados
7. O começo da... gandaia / Natural de cidade paulista

próxima à capital, estância climática e hidromineral
8. folheto que contém parte de uma publicação mais
extensa (revista, jornal e livro), impresso à parte I
(Quím.) O tecnécio

9. Promover I Pavimento que fica ao nível do solo.
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azar em Joinville
"Será uma oportunidade única para conhecer e adquirir
produtos de marcas e designers da nossa região, além de

objetos e móveis de designers consagrados por preços
especiais". E esse é só o princípio da descrição do Garage Sale

Moobil, que vai rolar em Joinville neste sábado. A visitação
soa imperdível no evento. A ação vai conjugar em um único
local moda, design, arte, cultura e entretenimento. Serão 18

expositores (Firmorama entre eles), de alfataria e desenhistas
a livrarias e brechó. Anota o endereço: na lojaMoobil Mobília
Descolada, Rua Rio Grande do Sul, n- 165, bairro Anita
Garibaldi. Para mais infos, façam no Facebook a busca pelo
nome do evento. Ah! Ele vai das 9h às 17h.

Bazar em Jaraguá
Pra fechar com chave de ouro o finds, tem nova edição do
evento que aVickyBartel vai promover na tarde do domingo.
O Extranóica é outro barato cultural. O cidadão vai lá pra dar
uma fuçada � sai com camisas maneiras, objetos de decoração
e alguns discos embaixo do braço, além de uma porrada de
amigos novos na lista de contatos. O bazar vai começar às 14h30.
Pula então do sofá e dá um chego ali no Baependi pra conferir
o que vai ter de "novo" à disposição. Pra achar é fácil, bem no

começo da segunda quadra da rua sem saída, onde fica o portão
da Bretzke. Terá sinaliação e também o som da bandaAurora
Snow no ar. Mais infos: extranoica.blogspot.com.br.

ELTON MELCHIORETTO

.............................................Roberta
Parisi e
Sandra

Pacheco, de
passagem

.

pelo D_�vino
Club, em

Massaranduba

ERICOELIMA

-. -

Gabriela Francine Fernandes e Ana
Carla Bianchin, em pausa para o

shot da coluna, na PatuáMusic
....................................................................................................

'.

Direto da Sexta Universitária, Josiély
Pinheiro e Aline Oechsler, na pista da j.
Upper Floor, em Guaramirim

...
i

.'
..'.....................................................................................................

Festival no
Beto Carrero
Anúncio oficial da Green

Valley dá a data: dia 18 de

julho serão divulgadas as

. primeiras informações
sobre o festival de música
eletrônica que vai rolar
no parque temático Beta
Carrero. Até então, tudo
que se sabe é a data de

realização, dias 17 e 18 de
novembro. Na próxima
coluna repassamos o que
for compartilhado.

Churrasqueiro
cursado
Leandrão manda avisar que
ainda há algumas vagas
sobrando para o curso de
churrasco que vaim fazer
na Confraria, na segunda
feira. Recomendamos essa

experiência. Tem interesse?

Ligue lá, no 9196- 7342.

Adote um

amiguinho
Amanhã, tem feira da

Ajapra rolando na Praça
Ângelo Piazera! Dê uma

passada lá. Certamente
haverá um amiguinho fiel
à sua espera. O evento

vai das 9h às 12h.A feira
é uma oportunidade para
quem deseja colaborar
com doações.

J2IEGO JARSCHEL

Heloísa Cassuli marca

presença na 'sacra-feira',
do Sacramentum Pub

. �
............................................................................

Eleições
Hoje a Justiça
Eleitoral irá

publicar a
homologação dos
nomes de quem
irá disputar as
eleições de 2012. A
partir de amanhã
faltarão três meses

para o dia das

eleições. Segunda
feira começa
a propaganda
eleitoral. Não se

aliene, não seja
apático. Não
deixe mole para
os caras. Todos
eles têm motivos

para entrar na

briga. Nós é quem
devemos descobrir

quais são.

r
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3370-3242
Moa Gonçalves

JANTI'AR Sr. EdinelsonMax Góes, ladeado pela galera da Clic Zoom: Elias Raasch, Giovane Mazzini e
Michael Pires, no Scondidinho, durante jantar de despedida do amigo da CaraguáAuto Elite

ç'

Feijoada
do Moa

GENTE
BOA

Na quarta
feira, rlZ

questão de
ir abraçar

o Sr.
Edinelson

Góes, no
jantar
de sua

despedida
daCaraguá

Já foi defi?,ido o local e dat�
da 13aFeijoada doMoa. Sera

dia 22 de setembro, na pérgula
da piscina do Clube de Campo
Beira Rio. O evento desse ano

contará com a parceria do jo
vem Thiago Mattos, promoter
que comanda a The Way e The

living.As atrações serão várias.
Entre elas grupos de pagode,
sertanejos, pop rock e vários

Djs. Volto ao assunto.

Onde comer bem
em Jaraguá
No Restaurante Galo

Londrino. Um dos melhores
bufês da cidade.

Dia do Homem João Kiko?
O perfume Quasar Oxygem,
de O Boticário, deve ser

um dos presentes mais
solicitados no dia 15,

I o Dia do Homem, I
� ,

Por que será que estão

chamando o João Pinha
Júnior de "Kíko"? Só ele

poderá responder, quando
· Víqltar do Chile.

ensando bem
liA sua ira só durá um
instante, mas o seu favor dura
a vida toda; o choro pode
persistir uma noite, mas de
manhã irrompe a alegria."

es a e
Leônidas e Tereza Nora são
outro casal nota dez. Sempre
de bem com a vida.

WWW.ocorreiodopoVo.com.br
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Até logo
Com um jantar informal
para os colegas da

.

imprensa, na quarta - feira,
no Scondidinho, Edinelson
Max Góis, diretor do grupo
Caraguá, se despediu da
cidade. O empresário vai
comandar duas grandes

.

concessionáriasVolkswagen,
em Curitiba. Bola branca!

472107-3000
R. Hugo Braun, 4 f

- cem 1"0

www.kovrostiotel.com.or

CaraglJá Auto Elite
A escolha perfeita

o melhor pianO' de saude é li VN,
O segundo melhor é I..Inimed

moagoncalves@ne�uno.com.br

Humor
Formicida no Café

Aquelamulher intragável
discute com um dos seus

colegas de trabalho:
- Se eu fosse sua mulher,
colocaria formicida
no seu café.
- Se eu fosse seu marido,
beberia com o maior prazer!

Sumidos
DurvalVasel Filho e Neiva

Balena continuam com o

amor bombando, sempre
apaixonados. Tanto que
sumiram de nossas baladas e

vivem um para o outro.

Vai perder?
No sábado, a partir
das l lh, com a participação
da dupla sertaneja Bruno
& Dionatan, acontece
a concorrida Feijoada
Universitária, na Igreja
Evangélica Luterana,
no Ilha da Figueira.
A promoção é da turma
do 5° semestre de

Enfermagem do Jangada.
O valor do convite é R$ 15 .

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é a

odontologista Cristiane
, Paula da Costa Pereira.
Ela é outra querida que
acompanha a coluna todos

.

os dias. Valeu mesmo!

IIAPPy

HOUR
O jovem

casal Ana
Paula

Debiasi e
Maurus

Weege
Junior,

na Happy
Hourdo

Madalena

Cozinha

NAMORADOS
Guilherme
Pavanelo
e a bonita

namorada,
Jessika

Schafase,
quarta-feira,
noKantan

MAURICIO HERMANNIDIVULGAÇÃO

MAURICIO HERMANNIDIVULGAÇÃO
-�

Te contei
• Na próxima terça
feira, o chefFlávio
Hornburg pilota coelho

ensopado, no Loks, em
torno deMiro Maba.

• José Carlos Iunkes
ainda comemora

a conquista do seu

Corintians. De qualquer
forma. Parabéns!

, • Depois de funk e

kuduro, o sucesso

musical agora é o...

"Corinho de fogo': Como
é mesmo? Carinho de

Fogo!Deixa para lá, vai!

• Quarta-feira dividi
mesa com os colegas
Chokito e Bola da
105 FM. Sempre é
muito bom conversar

com pessoas amigas
e de ótimo astral.
Continuem assim.

• RolfTeske também
aderiu a dieta. Está

desfilando bem mais

magro e com a saúde
em dia.

LINDA Sibele Selhorst, faz pose
exclus'iva para a coluna, na Patuá

• Com essa, fui!
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Charles Zímmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

Crônica

Sucesso é viver

·sou apaixonado por rock. Ainda
compro CD's originais. Acompanho as

letras das músicas apreciando o encarte

enquanto o CD gira no toca discos. Ouço
discos de vinil também. Não deixo minha

coleção com mais demil exemplares
parada. Todo colecionador é assim: ele
coleciona para dizer aos outros que tem

uma coleção. E não perco filmes sobre

o mundo do rock. Essa semana assisti o
documentario I�História do Anvil".

No início dos anos 80, quatro bandas de
rock foram convidadas para fazer uma

turnê pelo Japão: Scorpions,Whitesnake,
Bon Iovi eAnvil. Pouco depois, todas
atingiram o estrelato, conquistaram
milhares de fãs e foram para o topo das

paradas de sucesso, menos uma, o Anvil.
OAnvil é uma banda canadense que
continuou lançando discos, fazendo
shows (em lugares cada vez menores e

mais vazios) e tentando emplacar algum
sucesso. Mas nada aconteceu.

O filme mostra a banda nos dias de hoje,

sem glamour: o vocalista Lips trabalha
commerenda escolar; o baterista Robb
Reiner é pedreiro. Ensaiam à noite e

tocam em buracos nos fins de semana.

Detalhe: fazem isso há trinta anos.

O filme dáum pouco de pena, mas é

sensacional. Na verdade, é bem mais

do que um relato sobre uma banda

fracassada. É sobre amizade, sobre
como é importante correr atrás de um

o sonho aqui não é chegar a
nenhum lugar, alcançar um

objetivo. O sonho é a jornada,
não o local para onde ela leva.

sonho - mesmo quando esse sonho

parece nunca se realizar. O filme é uma

obra-prima da condição humana. É
tão emocionante que cativa até quem
odeia heavymetal. As músicas do Anvil
são péssimas, não tem amenor pegada

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18H

Rodrigo cuida de Clara e Lexor aparece. Gabriel e Gabi chegam à

fazenda. Rodrigo descobre que a ponte se partiu e volta para a gruta.
Melissa conta para Fernando sobre o sumiço de Clara. Rodrigo avisa

a Miriam que eles terão que passar a noite na gruta. Clara pede para

Lexor tranquilizar Zilda. Hamilton vê a luz de Lexor acalmando Zilda e

Elisa esconde seu ceticismo. Rodrigo leva frutas e água para Miriam e

Clara. Jacira sofre por causa de Tobias. Laura 'se preocupa com Priscila.

Valéria fica admirada com Josué. Hamilton encontra Elisa 'revirando o

sótão e desconfia. Rodrigo e Miriam se beijam.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19H

Penha sofre com medo de perder Lygia. Rodinei conforta Liara.

Socorro avisa a Chayene que sua música está tocando no programa

de Gentil. Fabian e Simone se surpreendem com as fofocas sobre um

suposto romance entre ele e Rosário. Inácio ouve Dinha falar dos bo

atos sobre Rosário e fica.abalado. Elano conta para Sarmento sobre

o estado de Lygia. Máslova escuta Otto dizer que ligará para Penha.

Rodinei aconselha Samuel. Manuela fica animada quando Cida chega
para ficar com ela no lugar de Penha. Chayene manda Arruda exigir que
Fabian cante com ela novamente. Lygia pede para Penha cuidar de sua

família caso aconteça alguma coisa com ela.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

.do rock ou originalidade. O fracasso de

público do Anvil pareçe não ser uma

injustiça. Mas o Anvil continua nos

palcos, ano passado estiveram no Brasil.

No filme percebi que o importante
para aqueles tiozinhos não era o

sucesso comercial, mas a capacidade
de continuar vivendo o sonho. Eles não

querem sair na capa das revistas; eles

querem apenas continuar tocando sua

música pelo resto da vida. Não importa a

minha opinião - não importa a opinião
de ninguém. Mesmo sem público, eles
estariam tocando com a mesma garra.
O sonho aqui não é chegar a nenhum
lugar, alcançar um objetivo. O sonho é a

jornada, não o local para onde ela leva.

É ser quem você é, mesmo que você não

seja amelhor pessoa do mundo. Aceitar
que a vida é o que se faz dela é uma bela

lição de humildade. Se a vida te deu três

limões, você faz uma limonada, não um

champanhe. Não é triste, nem feliz. É o

que é. Sucesso? Sucesso é viver.

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook ..IG�
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

liqu mm 1

Procura-se Thor! O Iabrador desapareceu dia 10, no bairro

João Pessoa. Quem souber onde ele está ou o tenha visto,

favor entrar em contato com Krist�e, no fone 3275-6930.

Duas crianças estão sentindomuito a falta dele

6/7
Ana 'Paula SeU

Ana Clara Pereira
Ana Schwircoski

Angela Kopmann
Angelina de Borba
Anidia F. Redmenski
Beatriz Greideing
Bruno Deretti
CesarWeiss

Charles R. Schneider
Eli Olska
Gisela D. Krazewsky
Hilário Dalmann

Jaqueline Hintz
Jean Wensersky
Jorge Petris
Leticia A. Wüerz
Leticia F. Laube
Lilian da S. Santos

Lilian Kreutzfeld

Lori K. Berner
Marcia de Godoy Leite
Martin Schroinle
Meireane Deles
Michele V. da S. de Lima

Osvino Gutchert

Paulo Cezar Leal
SantinaMagalhães Upinski
Simone Fernandes

Simone Elisabeth Winter
Sueli S. Schulz
Sueli Simone Schulz
Grossklas
Taciana Tecilla Gessner
Terezinha Schroeder

Tiago S. Lisboa
Zaira Pedri

www.ocorreiodopovo.com.br
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Horóscop
CYl ÁRIES .

-

I' Seus colegas mais experientes
poderão lhe ensinar lições profissionais
preciosas. Seja paciente e ouça as

experiências deles antes de fazer
julgamentos.Ao lado da pessoa amada,
não demonstre pressa. Tente dividir

desejos e opiniões. Cor: vinho.

TOURO
Na carreira, realize suas tarefas com a

. cooperação dos outros. Poderá receber
lições preciosas dos seus parentes.
Esforce-se para levar seu romance

mais a sério. Na conquista, seja firme
nas suas atitudes para dar segurança
ao seu alvo. Cor. preto.

II GÊMEOS
No emprego, use a voz da experiên
cia para incentivar sua equipe. Terá
reconhecimento por sua conduta

inovadora. Não se distancie da sua

família e, sobretudo, do seu par. Revele

seus sentimentos para obter sucesso

na hora da sedução. Cor. branco.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21H

Nina dopa Max, que revela todo o esquema com Carminha. Nilo en-

. gana Carminha e lhe dá informações sobre Betânia. Ivana pede que Tufão

obrigue Jorginho a se retratar com Max. Débora apoia Jorginho, mas não

aceita namorá-lo de novo. Nina faz Max acreditar que tiveram um noite

de amor. Carminha ameaça Betânia achando que ela é Rita. Roni busca

Suelen na delegacia. Monalisa cuida de Iran e o deixa constrangido no

treino. Leandro corta relações com Roni. Carminha conta para Tufão que

descobriu o paradeiro de Rita. Carminha vai ao encontro de Max e Nina se

esconde às pressas. Nina ouve Carminha dizer que Ágata é filha de Max.

mnSCARAS-RECORD-22H

Diante do laptop, Décio e Maria ficam tensos. Surge a imagem de uma

babá sentada com uma criança. Maria se emociona e tenta se comunicar

com a criança, que permanece indiferente. Ela cai em um pranto descon

trolado quando a imagem desaparece subitamente. Maria se levanta, inde

fesa, tentando acreditar que aquela criança é Tavinho. Décio de aproveita
da vulnerabilidade de sua amada e a abraça, com força. Ela percebe e

se desvencilha. O médico promete lhe trazer a criança. Otávio (Martim)
encontra Manuela. Ela pede ajuda para deixar o país. Otávio (Martim) de
cide ajudar. Antes de ir embora, ele promete que entrará em contato em

breve. Otávio (Martim) se reúne com Jairo, Novais, Johnny e Eneida. O

grupo conversa sobre um atentado que acontecerá em breve. Eneida visita

Gary no hospital. Ela começa a fazer perguntas sobre Manuela, até que

o americano revela que a amada de Caio era prostituta. Através de Gary,
Eneida descobre um bar onde Manuela circulava bastante e decide inves

tigar. Quando chega ao local, Eneida chama a gerente e pede informações
sobre a ex-prostituta. Ela oferece uma alta quantia em troca dos dados.

Letícia encontra Régis e tenta seduzi-lo. Ainda atormentado pelo fantasma
de Mirella, ele é bastante frio e expulsa a moça.

CÂNCER

§ Coopere com colegas e troque infor

mações com aqueles que acumulam
mais experiências que você. Seja re
sponsável por suas escolhas, sobretudo
aquelas relacionadas ao seu progresso
material. Dar valor à lealdade será

importante para a união. Cor. azul.

LEÃo
Ouça os conselhos dos seus colegas
mais experientes: será importante para
lidar com as adversidades no trabalho.

Siga os exemplos deles,m� não deixe

de valorizar suas próprias opiniões. No
romance, seja leal aos seus sentimen
tos. Cor. rosa.

VIRGEM
No serviço, busque conciliar as opiniões
das pessoas para ter paz. Os conselhos

recebidos vão servir de base para tirar
suas próprias conclusões a respeito de
algumas questões familiares. No amor,
compartilhe responsabilidades com o

par. Cor. preto.

.n. UBRA
A ajuda de pessoas experientes
vai ajudar você a resolveralgumas
pendências no trabalho. Cuidado para
não virarmotivo de intrigas ao expor
suas ideias e, principalmente, suas

realizações. Preserve a harmonia com
a pessoa amada. Cor. preto.

ESCORPIÃO
Ouça sugestões dos colegas e poderá
sentir que seu trabalho está sendo
valorizado. Em família, envolva-se com
os mais jovens e participe de suas
brincadeiras, mas sem se esquecer da

disciplina. Na união, o clima é de muito
romantismo. Cor. vermelho.

SAGITÁRIO
Hoje, pessoas mais experientes podem
dar boas dicas de como resolver

algumas questões profissionais. Man
tenha sua família unida em tomo dos

mesmos objetivos. Não faça pouco
caso dos conselhos do seu amor, eles

podem ser muito úteis. Cor. bege.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Ótima fase profissional, mas
precisará resolver algumas situações
difíceis. É tempo de formar alianças.
No romance, é hora de aparar as

arestas e começar uma fase mais

tranquila ao lado do par. Cor: preto.

� AQUÁRIO
� Sua capacidade de administrar as dife

rentes áreas de sua vida vai ajudar você
a conquistarmais sucesso na carreira.

Reflita sobre o que pode sermelhorado.
No campo afetivo, compartilhe suas
ideias com o par. Cor: bege.

PEIXES
Você sentirá a segurança necessária

para realizar grandes feitos tanto
no campo profissional quanto no

pessoal. Mas aja com inteligência
para não se desgastar. Evite guardar
segredos do par. Cor: branco,
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ATheWay Club vai ficar
pequena neste sábado. A
banda Patifaria vai esquentar
a festa abrindo o show para
uma das melhores bandas do

nosso estado, o Dazaranha.
Apresentando clássicos do rock
nacional e internacional, mas
com uma leitura totalmente
diferenciada. A banda promete
fazer tremer as estrutura da
TheWay neste dia 7. Bruno

(bateria), Paulico (guitarra e
�

voz), Lobo (violão e voz) eVini

(baixo e voz) fazem parte do
grupo que acompanha o Daza

nesta super festa. Ingressos
antecipados na LojaUpper
Man, Posto Mime Matriz e

Reinaldo Rau. Informações e

reservas nos fones: 8433-0083
e 3376-4822.

...b\o9Spot.com

o
c U L T

-----------------------------'--------_.
__

-

�'"

B:no�uru:llinasgravaçõesdabateria
pnmelroCDdaBandaPatijarÚl

Emais uma vez amoçada banger invade o Espaço Oca. É neste sábado, 7 de julho,
que acontece mais uma edição do RottenMetal Fest. As bandasAtomic Death

Nec�onation, �attalion, FleshGrinder e SoulsAssassins estarão "on stage" det�nando
a norte. Havera também vendas de cds, dvds, vinis, camisetas entre outros produtos.'
A abertura está programada para as 19h. Os ingressos custam R$ 20,00.
Mais informações com o pessoal do site: www.rottent-shirt.com.br.

BikiniKill é uma banda de punkrock que ficoumuito conhecida por
ser a cara domovimento "Ríot grrrls". Formada em 1990, a banda
foi responsável por influenciar o surgimento de outras bandas punk
feminina.
A formação daBikini KiIl era:
.KathleenHann-a�==�==�--------------------------
·TobiVail
• KathiWilcox
• BillyBoredom
Após gravação da demo "REVOLUTIONGIRL STYLENOW", a banda
seguiu em turnês pelos EstadosUnidos, conquistando público
por onde passava.Abandaparticipou de festivais. Um dosmais

importantes foi o daAustrália. Lá, tocaram também Beastie Boys,
SonicYouth, Foo Fighters, TheAmps, Pavemente, Beck, Rancid e

outras. O segundo cd "REJECTALLAMERICAN" foi lançado em 1997.

porFernandaVasconcelos.

CABANACULT

Local:CurupiraRockClub
Hoje
• 23h: HardVoltage \ Guaramirim
• Oh: Power steel \ Itapema
• Ih:Atomic Death \ Iaraguá do Sul
• 2h: Eternal Ember \ Rio do. Sul
• 3h: Fuzilador \ Itajaí

Amanhã
• Manhã: Oficinas,workshops e

intervenções culturais.
• 14h: Produto Orgânico \

Iaragua do Sul
• 15h20: Nhanduti \ Joinville
·16h40: Reject \ São Bento do Sul
·.18h: Madre Negra \ Brasilia
·19h20: Fedendo aDefunto \
NovaTrento

• 20h40: Banda Maldita \
Rio de Janeiro

• 22h: Homem Lixo \ Rio do Sul
• 23h20: Mercúrio Cromo \ Itajaí
• Oh40: Ação Direta \ São Paulo
• 2h: Carcerários \ Jaraguá do Sul
• 3h20: Estado Deplorável \
Iaraguá do Sul

Domingo, dia 8 .

• 10h30: The Fun \ Iaraguá do Sul
• llh30: 2Minutes Hated \

Florianópolis
• 14h: Dead Fish

Cada vezmais as empresas de

telecomunicação vêm investindo em
novas opções de entretenimento, e, com
isto, cada vezmais a população está

estagnada nesses programas sem se dar
conta do quão manipuladas estão sendo.
As pessoas ocupam o tempo com coisas

fúteis como novelas, reality shows e

programas de auditório. Elas poderiam
estar usando desse período com tarefas

produtivas e inteligentes.
Muita gente diz que, por falta de opção,
passa várias horas em frente à TV: Isso
é desculpa. Existem diversas opções
de acesso gratuito à cultura. Em nossa

cidade, por exemplo, é possível encontrar
várias emaravilhosas opções de livros que
tratam de assuntos importantes, como
política, desenvolvimento e literatura por
apenas R$ 1,99.Além disso, toda a última

quarta feira do mês há uma sensacional
ciranda literária na Biblioteca Pública

Municipal (local o qual também se pode
pegar livros de graça). Lá, são realizados
debates e uma gostosa conversa. O papo
que rola pode sermuito bem aproveitado
em termos de conhecimento.
A televisão é um dos piores víciosque a

sociedade sofrendo. É por meio dela que
o capitalismo e a corrupção vêm sendo
instalados no cotidiano das pessoas, sem

que elas se dêem conta. Amídia expõe
.

apenas aquilo que lhe convém.

"Nunca é tarde para mudar, para ser
alguém melhor e para aprender. Comece
hoje mesmo, desligue a TVe leia um livro!"

._.....-_

PorPatrícia Grah
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uer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou aulicocabana ail.c
..
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Por Luciana
Hasse Krepsky,
nutricionista
CRN/SC 0095

Nos restaurantes encontra

mos uma grande variedade de
alimentos, mas o que se obser
va é muitas pessoas com um

prato em "tom pastel". Cheio
de massa, batatas, mandioca,
fritas, carne empanada, maio
nese, frango, etc. Ou seja, nada
de colorido. É a dieta monocro
mática. Além de proporcionar
aumento de peso não faz bem à
saúde. Será que precisamos das
folhas verdes? Como muitosme
dizem: II

não como capim!" Mas
o que estes alimentos podem
acrescentar à nossa saúde?

As folhas verdes são fonte de
fibras, substâncias importantes
no processo de desintoxicação do
organismo. Ajudam o intestino
a funcionar, eliminam gorduras
do corpo são ricas em vitaminas

Comer frequentemente alguns tipos de folhas verdes pode reduzir
o risco de desenvolver diabetes tipo 2, previnir doenças crônicas,

entre outros benefícios para a saúde, tais como:

e minerais. Além de todo o colo
rido verde, possui antioxidantes.
Eles são substâncias bioativas

. que protegem as células contra a

ação de radicais livres e previnem
o envelhecimento e muitas do

enças. O brasileiro consome, em

média, 52g de verduras. Quanti
dade muito pequena diante da

recomendação da Organização
Mundial da Saúde (OMS): 400g
diários. O ideal seria consumir
duas xícaras diárias provenientes
de verduras e legumes.

As folhas possuem baixas
calorias e contribuem com

muita saciedade. Não tem con

tra indicações. Pelo contrário,
leva a hábitos alimentaresmui
to saudáveis e não há necessi
dade de privação' de nenhum
outro grupo alimentar.

Agrião:
Possui cálcio, magnésio,

ferro, potássio, fósforo, vitamina
K, B6. Bom para saúde vascular,

previne a osteoporose e

aumenta a imunidade. Contém
iodo essencial para ° bom
funcionamento da tireóide,
previne a perda de memória.
É digestivo, pois estimula a

Couve - vesícula para liberar a bile, que
folhas verdes: Repleta melhora a digestão
de magnésio, cálcio, das gorduras.

manganês, potássio, zinco, ferro,
ácido fólico, vitaminas K e C, e
beta-caroteno. Tem ação anti
inflamatória. Boa para a asma e

bronquite. É um ótimo laxante

pela sua grande quantidade
em fibras, também auxilia no
tratamento da artrite e de

Alface:
Rica em água, cálcio,
magnésio, ácido fólico,
vitamina K e C. A alface é
também considerada
um ótimo calmante e

remédio contra

insônia.

Rúcula:
Rica em cálcio, magnésio,
ferro, potássio, fósforo,
ácido fólico, vitaminas

K e C. Promove

úlceras gástricas.
desintoxicação e aumenta

a imunidade:

Poderíamos citar muitas outras, mas essas já
são um bom começo. Para as pessoas que não

gostam, algumas táticas precisam ser encara

das. É preciso incentivo e muita força de vonta
de para mudança de hábito. Ele deve ser grada
tiva e para a vida toda. Não adianta fazer cara

feia, experimente! Prove verduras que você não
conhece. Inove com aquelas de que não gosta
muito. Use temperos novos, molhos para sala
das, com outros tipos de preparo. Comece hoje a

desenvolver este gosto em seu paladar. Imagine
como seu corpo vai se beneficiar!
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A mesa ganha muito mais vida com detalhes em laços.
O simples fato de amarrar os talheres com o guardanapo já
dá um toque original e mostra que você se importa com seus

convidados e dedicou um tempo especial para recebê-los.

Se acrescentar uma flor, então, perfeito!

laços e fitas dão charme
a Objetos de decoração
Vai receber os amigos ou a

família no fim de semana em

casa? Gosta de decoração ro

mântica, com um toque de de

licadeza, que pode ser percebi
do de longe? Aposte, então, nos.
charmosos e muito bem-vin
dos laços de fitas, que servem

para enfeitar louças e vasos,

e deixar a mesa de almoço ou

jantar cheia de charme.
É muito fácil! Você só pre

cisa, tesoura e fitas de diver
sas larguras. Urna dica: recicle

aqueles laços que vem com

os presentes, já juntando em

urna caixinha e quando quiser
preparar algo especial não vai
preciar nem gastar nada. Que
tal algumas inspirações?

Coturnos

Amarrado
AImvoce.

Até a almofada ganhou um

toque especial com uma

simples fita vermelha

€harme e Brilt1le paFa ocasiões especiais
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I .. SUCO de beterraba acaba com anemia?
Não. Uma xícara de beterraba ralada possui, pasme, apenas 0,8

miligrama de ferro. "A criança anêmica tem que consumir todo san
to dia cinco miligramas do mineral para cada quilo de peso, duran
te três meses", explica o pediatra Ary Lopes Cardoso, do Instituto da
Criança do Hospital das Clínicas, de São Paulo. Já um bife pequenode fígado tem, emmédia, 8,5 miligramas desse nutriente.

2 .. Posso colocar todos os dias
um bolinho desses comprados prontos

na lancheira do meu filho?
Se for sem recheio nem cobertura, vá em frente. "Eles são óti

mas fontes de carboidratos"; afirma a nutricionista Priscila Maxi
mino, daNutrociência, em São Paulo. Mas, se pertencer à categoria
dos recheados, a coisa muda de figura. Para obter a consistência
cremosa, os recheios são produzidos tom gordura hidrogenada,
verdadeiro veneno. Em altas quantidades, leva à obesidade e ao
aumento do colesterol (sim, criança também pode acumular essa
substância nas artérias). Para variar, experimente substituir os bo
los por bolachas salgadas ou um sanduíche.

3. Crianças de qualquer idade
podem comer frutos do mar?

"De jeito nenhum. Por.uma q�est�o de se?u�ança, e�p�re quecomplete pelo menos dOIS anos, onenta Príscila M�mI:qo. Os
principais riscos são a intoxicação a}imenta� e as ale�gI�s. � bem
verdade que cozinhar ou assar esse tipo de alimento diminui o pe
rigo, mas, corrio seguro morreu de velho. é melhor evitar.

fspecialislas no assunlo respondem
as dúvidas mais frequenles '

4.. Café faz mal para os baixinhos?
Abebida não é dasmais indicadas, porque a cafeína pode deixar

a criança agitada. "Porém, uma xícara pequena de café puro por dia
não fazmal a ninguém", afirmaAry Lopes, para alívio das mães que
não abremmão do pretinhomisturado com o leite. Se você já ouviu
dizer que ele prejudica a absorção de cálcio, saiba que não há razão
para se preocupar. "A quantidade de cafeína presente em um copo
de café com leite é tão pequena que não interfere na retenção do
mineral pelo organismo", esclarece o nutrólogo e pediatra Mauro
Fisberg, da Universidade São Marcos, em São Paulo.

5. D leite de soja pode substituir o de vaca?
"Sim, se o problema for intolerância à lactose", explica Renata

Cocco, pediatra da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
"Se não, o de vaca é melhor, porque tem mais cálcio." E bom saber,
ainda, que um grupo de proteínas do leite de vaca, as caseínas,
pode provocar reações como urticária. Por isso, em caso �e dúvida, consulte o pediatra. Só ele pode pode recomendar o típo de
leite mais adequado para a sua criança.

B.. Meu filho adora

peiHe cru. Tudo bem?
Acima de dois anos, tudo

bem. "Para não arriscar, só vá
a restaurantes impecáveis no

que se refere à higiene", reco
mendaAry Lopes. Caso a prefe
rência recaia sobre o salmão -

que andou na berlinda como

agente da difilobotríase (doen
ça que provoca dor abdominal,
náuseas e vômitos) -, cheque
se foi previamente congelado a.

21 graus e se o estabelecimento
tem o certificado sanitário, que
garante a procedência e a qua
lidade do pescado. .

www.ocorreiodopovo.com.br

7.. Alimentos com

corantes causam

alergia?
A resposta é não para a gran

de maioria dos baixinhos. Além
dos corantes, os espessantes e

os conservantes, encontrados
nos produtos industrializados,
também são mal-afamados.
"Mas testes comprovam que
apenas 5% dessas substâncias
estão relacionadas a crises alér
gicas", revela a pediatra Renata
Cocco. "Já os alérgicos ao ácido
acetilsalicílico, componente da
aspirina, precisam tomar cuida
do, porque tendem a apresentar
reações aditivos alimentares."

8•• carne vermelha
é essencial para
o crescimenlo
saudável?

"Sim, ela é uma importan
te fonte de proteínas, gordura,
ferro e zinco", confirma a mé
dica Roseli Sarni, presidente do
departamento científico de nu
trologia da Sociedade Brasileira

, I
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de Pediatria. Contra anemia, ela
é imbatível. Está lotada do cha
mado ferro-heme, ou ferro or

gânico, que é muito mais bem
aproveitado pelo corpo do que
o mineral presente nos vegetais.
Segundo a especialista, a anemia
afeta mais de 40% das crianças
em idade pré-escolar no Brasil.
Por isso a carne vermelha deve
ser consumida aomenos três ve
zes por semana, de preferência
acompanhado de uma fonte de
vitamina C, como a laranja, para
aumentar a absorção do ferro. O
frango e o peixe são bons subs
titutos, mas, fique sabendo, não
contêm a mesma concentração
do tal ferro-heme.

rante diet e

guloseimas artificiais
devem ser evitados?
"Não há nenhum compo

nente nesses produtos que seja
comprovadamente nocivo à
saúde", afirma a pediatra Rena
ta Cocco. Nenhum estudo con

cluiu, por exemplo, que aspar
tame faça mal ao organismo dos
pequenos. "Mas, por serem arti
ficiais, recomendamos que esses

alimentos sejam consumidos só
quando realmente há necessida
de", explica a pediatra.

Ia. Gemada é capaz
de dar pique?

Ela foi a queridinha das
mães zelosas até alguns anos

atrás. Não é mais, até porque
nem mesmo os especialistas a

recomendam. "O ovo cru pode
estar contaminado com salmo
nela", adverte a nutricionista
infantil Suzy Graff, de São Pau
lo. '� bactéria pode provocar
diarreia, vômito ou até levar à
morte." Infelizmente, ovos de
diversas marcas podem estar
contaminados por causa de hi
giene e refrigeração deficientes.
Como é quase impossível saber
quais têm condições de con

sumo, o mais seguro é fritá-los
ou, melhor ainda, cozinhá-los.

ft.....'bIs crus e duros ajIIIam a

deseIrvoNer a IDIISCIdabJra da bm:a?
"Sim, eles estimulam a mastigação, fortalecendo os múscu

los e facilitando a fala", dizRenata Cocco. Quando introduzir a
sopa na dieta do bebê, em vez de bater os ingredientes no li
quidificador, experimente passá-los na peneira. Depois que seu

filho estiver mais crescido, amasse os alimentos com um garfo
para que possam ser mastigados. E, assim que alguns dentes
tiverem nascido, ofereça alimentos crus, como a cenoura e a

maçã, em pequenos pedaços - esta última dica, aliás, vale para
todo o resto da infância e a adolescência.

12. leite fennentado ajuda a

combater a a?
"Sim, os lactobacilos presentes no leite fermentado com

petem com as bactérias nocivas no organismo, modificando e

colonizando a flora intestinal com germes benéficos", informa
o nutrólogo Mauro Fisberg, de São Paulo. Assim, o consumo

desse tipo de bebida pode abreviar a duração da diarreia. Se o

problema persistir, procure o pediatra.

13. dantar muito tarde provoca sano agitado?
A chance de isso acontecer é grande, principalmente sea refei

ção for rica em gordura, que leva mais tempo para ser digerida, e
a criança for para a cama logo depois de comer. Durante o sono,
o organismo funciona mais lentamente e isso inclui a digestão. O
estômago, então, fica mais pesado e chega a incomodar. "Já uma
refeição com baixo teor de gordura leva pelo menos duas horas
para ser digerida", afirmaAry Lopes Cardoso. "Após esse período a

criança pode se deitar tranquilamente", completa o médico.

14. O que a mãe deve observar no nítulo
- D índice de gordura ou o de sódio?

Os dois. Não há uma dosagem máxima recomendada por pro
duto - e, se houvesse, ela seria diferente conforme a idade. Mesmo
assim é bom ficar de olho nesses ingredientes. A gordura, lembre
se sempre; não pode fornecer mais do que 30% das calorias diárias
consumidas pela criança. Não. precisa ficar fazendo conta ,a toda
hora: basta usar o bom senso e, se oferecer algo com teor de gordu
ra nas alturas ao seu filho, cuidar para que o restante do cardápio
daquele dia seja mais leve. Para o sódio, vale o mesmo raciocínio,
lembrando que até 12% dameninada entre 6 e 18 anos é hipertensa
- e aí o excesso de sal, já sabe. Vale conversar com o pediatra sobre
o assunto, afastar essa hipótese e pedir uma orientação sobre o con

sumo diário de sal adequado para o seu filho.

15. É meIhoI· GIIIJerIrubls GIIII mi sem casca?
"O mais indicado é consumi-las com casca, quando possível,

porque ela é uma ótima fonte de fibras", garante Fábio Ancona
Lopes, especialista em nutrição infantil da Unifesp. Mas enfatiza:
as frutas devem ser muito bem lavadas em água corrente e com

a ajuda de uma escovinha, para que fiquem livres de resíduos de
agrotóxicos, substâncias extremamente prejudiciais.

1&. Os macarrões instantâneos são liberados?
"Amassa em si não faz mal nenhum, pois é uma excelente fonte

de carboidratos", afirma a médica Roseli Sarni. O problema está no
condimento que dá sabor e faz com que o prato seja um dos preferi
dos da garotada. "Além de ser um tempero artificial, ele contém gran
de quantidade de sódio, que leva ao aumento da pressão e à retenção
de água." Em outras palavras, poder pode, mas só de vez em quando.

17. vale a pena incluir aqueles pás
mullivitaminados na alimentação dos filhos?

"Esses pós devem ser ingeridos como complementos da ali
mentação só se a criança apresentar déficit de nutrientes ou esti
ver abaixo do peso.", diz Mauro Fisberg. Eles são indicados prin
cipalmente quando é necessário aumentar o aporte de calorias,
vitaminas ou sais minerais no organismo. O ideal é que esse tipo
de suplemento seja utilizado sob a orientação de um nutricionis
ta, já que émuito calórico.

18. As informações estampadas nas

embalagens se referem às necessidades
nutricionais de crianças ou da adultos?
"Em geral elas se referem às necessidades dos adultos,

exceto quando os produtos são dirigidos ao público infantil",
esclarece Fábio Ancona Lopes. "O importante é saber que cada
idade requer tipos e quantidades específicos de nutrientes",
completa. E as recomendações mais indicadas para cada faixa
só o especialista pode fazer. Moral da história: vale olhar o ró
tulo? Até vale, mas apenas para ter uma leve referência quando
o consumidor é uma criança.

19.. prontas subsUluem
uma refeição?

"De jeito nenhum. A quantidade de fibras e nutrientes presen
te nesses produtos é muito pequena", diz categoricamente a nu

tricionista PriscilaMaximino. Sem falar no alto teor de sódio. Se
numa hora de aperto você precisar recorrer à praticidade desse
tipo de refeição, trate de complementá-la com uma porção de car
ne, outra de legumes e uma fruta. Lembre-se: nada como a velha e

boa sopa caseira, preparada com ingredientes fresquinhos.

20. Quantas vezes par semana doces e

refI;gerantes podem enb-ar no cardápio?
Depende. "Se a criança estiver acima do peso, ofereça duas

porções de desses itens por semana', recomenda a nutricionista
Priscila Maximino. Mas, se ela não vive em pé de guerra com a ba
lança, três porções semanais estão de bom tamanho. "Esses alimen
tos devem ser oferecidos com muito mais parcimônia em caso de
colesterol ou triglicérides altos oumesmo hipertensão", completa.

• •
•

••
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Incomodação
.

Usuários ocupam casa abandonada
Moradores reclamam
da insegurança
causada por uma
residência que virou

ponto de drogas

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

Débora Remor

Uma casa localizada na

rua Lourenço Kanzler, no
bairro Nova Brasília, em Iara
guá do Sul, preocupa os mo

radores vizinhos. Abandonada
há seis meses, o espaço é utili
zado por andarilhos e usuários
de drogas. O imóvel fica a pou
cos metros da Escola Munici

pal Albano Kanzler.
Até meados do ano passado,

a residência era alugada e depois
foi colocada à venda. Com o pro
cesso de tombamento da casa,

possíveis compradores desisti
ram do negócio. O imóvel ficou

sem cuidados e sua estrutura foi
se deteriorando. O dono da casa

mora em São Paulo.
IIEla está abandonada há

mais de seis meses, a gente vê
o mato alto", contou Everton
Farias, matador da mesma rua.
"Quando vou trabalhar, en

contro pessoas saindo daquela
casa. À noite ouvimos gritarias.
A Polícia Militar sempre vem

controlar o que está acontecen
do, mas as pessoas acabam vol
tando", continua

O motoboy Carlos Alber
to Anversi disse que não passa
com o filho de cinco anos perto
da residência para evitar perigo.

A casa foi tombada pelo Pa
trimônio Histórico da Prefei
tura no início deste ano, mas a

responsabilidade de manuten

ção e segurança continua sen

do do proprietário. 110 tomba
menta é uma proteção contra a

demolição, mas ela não foi de

sapropriada", explicou o fiscal
do setor de Patrimônio Históri
co, Carlos Baratto.

No Centro

Outro caso
No ano passado, um caso

parecido aconteceu com uma

residência tombada da família
Horst, no Centro, ao lado do
terminal urbano. Ela também
ficou abándonada e era ocupa
da por usuários de drogas. Ha
via ainda o risco de desmoronar
em cima da calçada. "Tivemos
que acionar os proprietários
junto ao Ministério Público para
que as providências fossem to

madas", lembrou Baratto.
O anexo, que não era tomba

. do, foi demolido em abril deste

ano para acabar com o uso do lo
cal para prostituição e comércio
de drogas. O corpo principal da
obra ganhou grades de ferro, pla
cas proibindo a entrada e portas
foram fechadas com tijolos. Mas
a estrutura não está sendo cuida
da como uma relíquia.

Parte do teto já não existe
mais e são necessárias estacas

para segurar as laterais das pa
redes. Para a área, está sendo
elaborado um projeto de res

tauração da parte mais antiga
do prédio.

Tráfico

Traficante e usuários
detidos na área central

Um homem, de 30 anos, foi de
tido por tráfico de drogas, às 21h de

quarta-feira, no Centro de Jaraguá
do Sul. Com ele foram encontradas
4 gramas de crack e R$ 273 em notas

de baixo valor. Enquanto era aborda
do por Policiais Militares, o suposto
traficante recebeu telefonemas de
dois homens interessados em com-

prar a droga. O usuário de 25 anos

pagaria R$ 20 e, o de 29 anos, com

praria R$ 30 em crack. Eles foram
abordados e vão prestar depoimento
como testemunhas do comércio ile

gal. Um deles chegou de moto, mas
não tinha carteira de motorista e es

tava embriagado. Ele e o acusado de
tráfico foram presos em flagrante.

,

NOVA BRASD..IA

Passo todos os dias
. aqui e sempre acho
perigoso. Não deixo
meu filho de cinco
anos vir na rua

(Lourenço Kanzler,
bairro Nova Brasília).

...

A noite, ouço muita
gritaria e, de manhã,
quando vou trabalhar,

Tenho medo de passar
perto. Meu marido já
encontrou vestígios de

drogas aqui na frente
e fico preocupada
com as crianças e

adolescentes da região.

. ,

veJo pessoas salrem
,

dali. E perigoso
para as crianças
da escola ao lado.

Carlos
Alberto Anversi,

motoboy

Everton Farias,
assistente

administrativo

Doris Boldakher

Pelles, assistente
de setor f"manceiro

·Massaranduba

Carga na pista
daSC-413

Mulher é

atropelada
Um motociclista, de 30

anos, atropelou uma ciclista e

fugiu sem prestar socorro. A
mulher, de 29 anos, foi levada

para o Hospital, onde o moto

ciclista também recebia aten-
. dimento médico. A Polícia
Militar apreendeu a moto. O
licenciamento estava vencido.
O condutor foi detido.

A última das quatro cin
tas que amarravam a carga
de blocos de cimento. num

caminhão, se rompeu e o

material caiu na pista e acos

tamento, enquanto o veículo
transitava pela SC-413, em

Massaranduba, às 11h de
ontem. O condutor do carni-

nhão, de 61 anos, vinha do
Paraná com destino a Rio do
Sul quando percebeu a perda
de um quatro da carga, que
não tinha seguro. Uma das

pistas da rodovia precisou de
30 minutos para ser liberada.
O entulho só foi retirado no

final da tarde.
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Futsal

Inicia a corrida pelo
nono título estadual

Sem vencer o Campeonato Catarinense desde
2008, jaraguaenses querem retomar hegemonia

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

De 'folga' na Liga Futsal até
o dia 14, a CSM/Pré-Fabri

car inicia amanhã a disputa do

Campeonato Catarinense da
Divisão Especial. Os jaraguaen
ses são octacampeões da dis

puta (99, 00, 02, 03, 04, 05, 06 e

08), mas já encaram um jejum
de títulos que dura três anos.

Na última temporada, a equipe
acabou superada por Concór
dia na final.

Nos últimos anos o nível
técnico do Campeonato Cata-

'
..

rinense aumentou significati
vamente. Das oito equipes que
participam do certame, cinco
também jogam a Liga Futsal.
Além da CSM/Pré-Fabricar,
Joinville, Florianópolis, Con
córdia e Tubarão possuem ou

alugam franquias da competi
ção nacional.

Mas a estreia dos comanda
dos de Banana será contra uma
das equipes que não atua pela
Liga, a Hering, de Blumenau.
Além deles, Rio do Sul e Cha

pecoense completam o rol das

equipes participantes. "Convi
damos a nossa fiel torcida para

Juventus

comparecer na Arena. O esta

dual será muito difícil, com um

alto nível técnico", informa o

ala Dian.
A CSM/Pré-Fabricar terá

dois desfalques para a estreia.
O ala Xoxo rompeu o ligamen
to cruzado do joelho e está no

Rio Grande do Sul, realizando
exames. O fixo Lê, recém-con
tratado, sentiu dores durante os

treinamentos e será poupado.
A partida inicia às 19h de sá

bado, na Arena Iaraguã. Os in
gressos serão trocados por 1kg
de alimento não perecível.

.As conquisas anteriores .

aeonteceram em 1999,
2000, 2002, 2003,2004,
2005, 2006 e 2()08.

. Molequinhos a um empate da decisão
A equipe Juvenil do Iuventus

está muito próxima da decisão
do Campeonato Catarinense da
Divisão Especial. Na tarde de
ontem, os Molequinhos vence
ram o Guarani de Palhoça por
2 a 1, em partida disputada no

estádio João Marcatto.
Com o resultado, basta um

empate no jogo de volta para a

garotada comandada por Biro

garantir passagem para a deci
são. A partida acontece na se-

gunda-feira, às 19h, no estádio
Renato Silveira.

Os gols saíram todos na se

gunda etapa. O Juventus abriu
o placar logo aos 2', com Jeison.
O bugre de Palhoça empatou
aos 25', em cobrança de pênal
ti. Porém, aos 35', Léo Miot
to. - que jogou improvisado
no ataque - recebeu uni passe
açucarado do lateral Ihoy - li
berado do elenco profissional
- e fechou o marcador.

"Foi um jogo duro, encardi
do. O time deles é muito bom,
o melhor que enfrentamos até

aqui na competição. Creio ser

esta uma final. antecipada",
analisa o treinador.

Por este motivo, Biro consi
dera que a semifinal ainda está
em aberto, apesar dá vantagem
conquistada em casa. "Se eles
vencerem por 1 a O, estamos
fora. Por isso, não vamos lá para
empatar e sim para vencer".

IRIANE PORTO/AVANTE!

VANTAGEM Vitória por 2 a 1 deixou os Molequinhos próximos da decisão

·1·· ""
�

TORCIDA Ala Dian convoca o torcedor para
comparecer ao jogo de amanhã, às 19h, na Arena

Bicicross

Campeonato
Brasileiro

A equipe da Fundação
Municipal de Esportes par
ticipa, entre hoje e domingo,
de duas etapas do Campeo
nato Brasileiro de Bicicross

(a 7a e a 8a). As provas serão
realizadas na pista do Parque
Malwee. Hoje o dia será dedi
cado aos treinos. No sábado'
e no domingo acontecem as

provas válidas pelo ranking
nacional. A entrada é franca.

Triatlo

Seis daAtrijar
noGPWinter
Seis atletas da Associa

ção Triatlética de Jaraguá
do Sul (Atrijar) disputam
no domingo o GP Winter
de Triathlon, realizado em

Balneário Camboriú. A dis
tância da prova é 'short',
ou seja, 750m de natação,
20km de ciclismo e 5km de
corrida. Três triatletas par
ticipam da categoria ama

dor individual e outros três
da revezamento.

Primeirona

Reunião COOl

os clubes
.Os clubes do Campeonato

Amador da Primeira Divisão
tinham reunião marcada para,
noite de ontem, na sede da
Liga Jaraguaense de Futebol.
Em pauta, definições impor
tantes sobre a realização do.

campeonato. Seis clubes ma

nifestaram um interesse ini
cial em participar da compe
tição, mas este número pode
sofrer alterações.

Tênis

Ültímo día
de inscrições
Encerram hoje as inscri

ções para a segunda etapa do
Circuito ATJ 2012. Os jogos
serão realizados entre 11 e

15 de julho, nas quadras de
saibro do Beira Rio Clube de

Campo. Os associados da en
tidade podem realizar as ins
crições pela Internet, no site

www.atj.org.br. Os demais
interessados devem compa
recer à secretaria do clube,
em horário comercial.
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Copa do Brasil

Palmeiras em

vantagem na final
Em casa, Verdão marca 2 a O e pode até
ser derrotado no jogo de volta por 1 a O

po, com Thiago Helena, que
escorou uma cobrança de falta
de Marcos Assunção. Aos 24',
Valdivia - que já tinha cartão

amarelo - faz falta sobreWillian
Farias e acabou expulso.

"0 time cresceu desde a pri
meira partida. Sabemos que te
mos que ser campeão para ale
grar a torcida. Para mim vai ser

o título mais importante, por
que é o primeiro no Palmeiras.
Mas pão tem nada ganho", afir
mou o meia Marcos Assunção.

Com o resultado, o Coritiba
só reverte o placar se fizer três
gols na partida no Couto Perei
ra. O mesmo resultado de 2 a O

leva a decisão aos pênaltis. O

jogo de volta acontece dia 11.

JARAGUÁ DO SUL

Agência'Avante!

Maurício Ramos, Thiago Hele
na e Iuninho: JoãoVitor, Márcio
Araújo, Marcos Assunção e Val

divia; Betinho e Mazinho.
O Coritiba, de Marcelo Oli

veira' alinhou com Vanderlei;
Jonas, Pereira, Emerson e Lucas

Mendes; Júnior Urso, Everton

Ribeiro,Willian, Gil e Rafinha; e
Everton Costa.

O Coxa foi melhor no lo

tempo e acabou castigado aos

48', quando Valdivia abriu o

placar cobrando pênalti. O Ver

dão ampliou aos 19' do 20 tem-

OPalmeiras abriu frente na

decisão da Copa do Brasil.
O Verdão bateu O Coritiba por
2 a O no primeiro jogo da final,
realizado na noite de ontem, na
Arena Barueri. Ao final da par
tida, a equipe paranaense re

clamou bastante da atuação do
árbitro goianoWilton Sampaio.

Sem Barcos, operado de

apendicite, Luiz Felipe Scolari
levou para campo Bruno; Artur,

DIVULGAÇÃO

HOMENAGEM Valdivia lembrou o operado Barcos ao comemorar seu gol

Olimpiadas

ManoMenezes
convoca a Seleção

O técnico Mano Menezes convocou

ontem os 18 jogadores que defenderão a

Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de
Londres. O zagueiro Thiago Silva (Mi
lan), o lateral Marcelo (Real Madrid) e o
atacante Hulk (Porto) serão os três atletas

com mais de 23 anos. Os demais convo

cados foram: Goleiros: Neto (Fiorentina)
e Rafael (Santos); Laterais: Alex Sandro
(Porto), Danilo (Porto) e Rafael (Manches
terUnited); Zagueiros: Juan (Inter de Mi
Ião) e Bruno Uvini (São Paulo); Volantes:
Sandro (Tottenham) e Rômulo (Spartak);
Meias: Ganso (Santos), Lucas (São Paulo),
Oscar (Inter); Atacantes: Neymar (Santos),
Pato (Milan) e Damião (Inter).
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1 kg de alimento
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Figueirense
LocoAbreu em Florianópolis
Do alvinegro carioca para o alvinegro do Estreito. O Figueiren

se confirmou no início da noite de ontem a contratação do ata

cante uruguaioWashington Sebástian Abreu Gallo, o Loco Abreu.
O atleta de 35 anos assina contrato amanhã, com duração até o

fim de 2013. A intenção da diretoria alvinegra é apresentá-lo para
a torcida no domingo, no Orlando Scarpelli, antes do jogo contra o

Vasco, válido pelo Campeonato Brasileiro. Abreu chega ao Figuei
ra por empréstimo, pelo qual o Botafogo não receberá nada.

S"RODADA

07/07
18:30 Botafogo x Bahia
18:30 Internacional x Cruzeiro

21:00 Atlético-GO x Náutico

08/07
16:00 Santos x Grêrnio
16:00 São Paulo x Coritiba
16:00 Flurninense x Flarnengo
16:00 Figueirense x Vasco

, ,l57,1 18:30 Sportx Corinthians
3 I, 1,,�(101, ,,,61,4 157,1%, 18:30 Ponte Preta x Palrneiras

3 r 1 113111 ! 2 157,1% 18:30 Atlético-MG x Portuguesa

o ! 3 114/1311 150,0%
3 I 2 j 8 1 s ko .:42,9%
2 13 't "7 ! 9 1--2 }38,1%

8 7 1 2 2 i 3 I 5 i 8 j -3 138,1%
7 7 1 2 ;

1 : 4 i 12 ! 13 t -1133,3%
7 i 7 i 2 ; 1 ! 4 ; 8 t 15' ,-7 ; 33,3%
7

•
7

: 1 '4
'

2
i 6' 7

i
-1 '33,3%

7 7 1 4 2 7 9 -2 33,3%

CLASSIFICAÇÃO

lntemacional
Flamengo

9 Botafogo
10 Ponte Preta

11 Sport
12 Portuguesa
13 Coritiba

14 Náutico

15 Bahia

16 Figueirense
17 Palmeiras 5 7 1 2 4 7 9 -2 23,8%
18 Santos 5 7 O 5 2 3 5 -2 23,8%
19 Corinthians 4 6 1 1 4 3 7 -4 22,2%
20 Atlético-Gõ 2 7 O 2 5 4 14 -109,5%

..

fClassificaã9s t!bertàd�fes
Classificados Copa Sul-Americana

Rebaixados para Séne B

CLASSIFICAÇÃO

�&,:::;��t»

Coi.

1

4

5

7

8

9 Goiás

10 Avaí

11 Ceará

12 ASA-AL

13 Guarani-SP

14 ABC-RN

15 Atlético-PR

16 Bragantino

17"RODADA

03/07
Guarani-SP 1 x o lpatinga

21 1 8 ; 7 ; O i 1 120: 11/j 9 :87,5% Guaratinguetá o x 1 São Caetano
...-._;.; ---,---.,-,..---,���

1, ,;

06/079 j79,2'J1;," 21:00 Joinville x Barueri

i��fJ/í?i%i 21:00 Avaí x ASA-AL
i,I" ,",

7 166,7% 21:00 Ceará x Criciúma

155,6% 07/07
16:20 CRB x Arnérica-RN

"J50,O�, '

16:20 Bragantino x Goiás
1

i
50,0% 16:20 ABC-RN xVitória

12 8 2 7 -1 50,0% 16:20 América-MG x Atlético-PR

21:00 Paraná x Boa-MG
12 8' 3 3 2 12 14 -2 50,0%
11 8 3 2 3 9 9 i O 45,8%
11 8 3 2 3 13 14 -1 45,8%
10 8 3 1 4 9 10 -1 41,7%
10 : 9 2 4 3 9 9 O 37,0%
9 8 2' 3 3 12 12

i
O 37,5%

8 7. 2 2 3 8 6 2 38,1%
8 8 2 2 4 12 14 -2 33,3%

17 CRB 7 8 2 l' 5 9 16 -7 29,2%
18 Guaratinguetá 5 9 1 2 6 8 17 -9 18,5%
19 lpatinga 4 8 1 1 6 7 15 -8 16,7%
20 Baruen 2 8 O 2 6 5 17 -128,3% Rebaixados para a Séne C

CLASSIFICAÇÃO

5 A. Tubarão 1 1 O 1 O O O O i 33,3%
6 Biguaçu 1 1 O 1 O O O O i 33,3%
7 Imbituba 1 1 O 1 O O O O 133,3%
8 XV de Indaial O 1 O O 1 O 1 -1 :00%

1
'

9 Porto O 1 O O 1 O 1 -1 iO,O%
10 Caxias O 1 O�O 1 O 2 -2 10,0%

1"RODADA

01/07
Juventus OxO Atlético-TB

Biguaçu OxO Irnbituba

Hercnio Luz ixO YN de Indaial

04/07
Guarani 2x0 Caxias

05/07
Porto Ox1 Concórdia

Classificados para a semifinal

PRÓXIMOS JOGOS

14/07
16:00 SãoCaetano xCSM'PréFabricar
16/07
20:00 CSM'Préfabricar xCorinthíans
23/07
20:00 Mal. Rondon xCSM'Préfabricar
13/08
20:00 CSM'PréFabricar xSãoCaetano
16/08
19:30 Corinthians xCSM'PréFabricar

lJGA FlJTSAl - GRUP() D
••••••••••••• 0.0 " _ _ •

.............................................. - .....

CLASSIFICAÇÃO

i
4 :-2 !O,O%

i !

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.
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Ponto de Vista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada
laede-Iaede.blogspot.com

Qual a origem e o sentido da oração?
Todos nós temos a sabedoria

espiritual presente em nossa

jornada desde antes do nasci

mento, até amorte e depois dela.
O que pode nos ajudar ou atrapa
lhar. Pelo que tenho aprendido
em meus reencontros comigo
mesma durante meu processo

terapêutico, é que nosso maior

objetivo na vida é atingir o co

nhecimento íntimo e que não

estamos aqui por acaso e, sim,
para aprender lições de amor,

fé, compaixão, paciência, equi
líbrio e harmonia.

Não vou dizer que é fácil, pois
para lapidar a pedra bruta é pre
cisomuito trabalho. É um exercí

cio de amor, compreensão, per
dão e aceitação de nós mesmos.

Nossas energias são cons

tantemente bloqueadas por

emoções negativas, tais como

a culpa e o medo, então, pre
cisamos nos manter centrados

através de "pensamentos posi
tivos". Esta é uma ferramenta

que serve de instrumento pre
cioso para o nosso cresc'imento

e para a conquista da paz in

terior' e oferece as chaves para
desenvolver também a espiri
tualidade, ajudando-nos na as

similação dos conflitos diários.
A origem da oração é defini

da e/ou compreendida pela paz
a que ela se refere, às causas que
atentam contra a harmonia no

mundo, e a maneira de ser um

autentico mensageiro da paz.

Em cada oração existe uma

reflexão acrescida de fatos que

ajudam a compreendê-la e, ao

pronunciarmos a prece, nosso

apelo é fortalecido pela nossa

fé. Para os que não conhecem

o poder da oração, esta é uma

oportunidade de tomar conta

to com essas palavras simples,
mas de coração, que incenti

vam ir à busca e ousar.

A fé marcou a minha vida

e dos meus filhos, sempre nos

ensinou a tomar nas mãos as

rédeas de nossa existência e a

ter uma vida em harmonia.

O que posso dizer com con

vicção' é que se você orar 15 mi

nutos por dia (o dia tem 24 ho

ras, ainda restarão 23 horas e 45

minutos para você fazer o que

quiser), com a mente e o cora

ção repleto de amor, você estará

andando na direção certa.

Quando você acredita numa

força superior, qualquer que

seja a sua crença, pois as reli

giões são os caminhos que nos

levam a Deus, você manda o

seu desejo para o universo, e re

almente percebe que o univer

so é receptivo, então, pode ter

certeza de que receberá todas

as respostas ao seu pedido.
As respostas nos ajudam a

reforçar as nossas convicções,
dando-nos olhos para ver! sen

sibilidade para captar os sinais

que nos são enviados e disposi
ção para usá-los na transforma

ção de nossa vida.
"A oração torna nossos co

rações transparentes e só um

coração transparente pode es

cutar a Deus!", Madre Teresa de

Calcutá.

A fé marcou a minha

vida e dos meus

filhos, sempre nos
ensinou a tomar nas

mãos as rédeas de

nossa existência e

a ter uma vida em

harmonia.
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Notas e Protesto

EDnALDE�ÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/Se, para a devida

ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de

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

DOPROIESTO:

Apontamento: 213850/2012 Sacado: NERI PLNEGUE Endereço: RUASANTAANA 234 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89253-796 Credor: BANCO FICSA SA Portador: - Espécie: CBI - N"TItulo: 998443582-7 - Motivo:

falta de pagamentoValor: R$ 1.000,62 Data para pagamento: 06 de julho de 2012Valor R$62,62 Descrição
dosvalores: Valordo título: R$905,15 - Juros:R$ 39,52Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 213935/2012 Sacado: ERNANI FURlAN Endereço: RUA ARTUR ENKE, 447, - AMIZADE

- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-755 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT

Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 0194931009 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 210,39 Data para

pagamento: 06 de julho de 2012Valor R$23,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 151,28 - Juros:

R$ 0,85 Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 214129/2012 Sacado: HDCOM LIDA EPP Endereço: R LEOPOIDO MAHNKE 55 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89251-510Credor:M.KTRANJANETIQUETAS - EPP Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo:

4129/941 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 483,37 Data para pagamento: 06 de julho de 2012Valor

R$24, II Descrição dos valores: Valor do título: R$ 435,10 - Juros: R$I,01 Emolumentos:R$l1,60 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 214210/2012 Sacado: ODILO RASSWEILER Endereço: RUAARMANDO RENGEL 858 - Ia

raguá do Sul-SC - CEP: 89261-520 Credor: EMPREITEIRADEMAODEOBRAGOEDE LIDAME Portador:
- Espécie: DMI - N"TItulo: 5012/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.567,25Data para pagamento:
06 de julho de 2012ValorR$30,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.500,00

- Juros: R$ 7,50Emolu
mentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,45

Apontamento: 214198/2012 Sacado:AlCEDISTRIBUIDORADEALMINETO Endereço: RUAMARECHAL
DEODORO DA FONSECA 320 SAL 05 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-720 Credor: LIPPITEC SUP TEC

NICO LIDAME Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 7203 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 167,67

Data para pagamento: 06 de julho de 2012ValorR$23,61 Descrição dosvalores: Valordo título: R$119,90-
Juros:R$ 0,51 Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 213777/2012 Sacado: HERNANI RIEGEL Endereço: ISRAEL GONCALVES 41 - JARAGUA

DO SUL-SC - CEP: Credor: CM PISCINAS LIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 2 - Motivo:

fruta de pagamento Valor: R$ 148,72 Data para pagamento: 06 de julho de 2012Valor R$23,57 Descrição
dos valores: Valor do título:R$100,99 - Juros: R$ 0,47Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

.

Apontamento: 213794/2012 Sacado: OSCAR LUIZ MABA Endereço: JOSE EMMENDOERFER 1792 - JA

RAGUA DO SUL - CEP: 89251-200Credor: POSTO PEROLADOVALE [[DA Portador: - Espécie: DMI - N"

TItulo: 17109 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 182,91 Data parapagamento: 06 de julho de 2012Valor
R$23,59Descrição dos valores: Valordo título:R$135,16 - Juros: R$ 0,49Emolumentos:R$ll,60 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 214138/2012 Sacado:ALDECIR LUIZ KIRSTEINDAROSA Endereço: RUAOSCARSCHNEI

DER, 385 - JARAGUA99 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-640 Credor: BVFINANCEIRA S/A CFI Portador:

- Espécie: CBI - N'Titulo: 131043689 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.723,14Data para pagamen
to: 06 de julho de 2012ValorR$466,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.219,47 - Juros: R$ 443,85
Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$22,52

Apontamento: 214206/2012 Sacado: JOHNIS ROBERTO SIAHELlN Endereço: RUAVINTE E CINCO DE

JUlHO 1418 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: POSTO DE MOIAS SANTO ANTONIO LIDA

Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 3057-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 680,43Data para paga
mento: 06 de julho de 2012Valor R$25,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 635,75 - Juros: R$ 2,11
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 213790/2012 Sacado: RAFAEIA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: RUA GUIlRERME

CRISTIANOWACKERHAGEN 583 - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-300 Credor: COMERCIALDE LUCCA

LIDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 143711- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 580,26Data

para pagamento: 06 de julho de 2012Valor R$25,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 535,20 - Ju
ros: R$ 2,49Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

------------------------:----------------------------------------------------------------------------------------------,--- .

Apontamento: 214010/2012 Sacado: CARJA REJANE ROLDFF Endereço: RUARICHARD PISKE 56 - JA

RAGUA DO SUL-SC - CEP: Credor: KLEBER RODRIGUES DA SILVA ALVES Portador: - Espécie: CH -

N° TItulo: 9003118 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.062,01 Data para pagamento: 06 de julho de

2012Valor R$33,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.000,00 - Juros: R$ 10,00 Emolumentos: R$

11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$14,71
Apontamento: 214141/2012 Sacado: JORGEMARCELORIBEIRO Endereço: RUA JORGE CZERNIEWICZ

14AP 306 B14 - CZ - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-00 Credor: BVFINANCEIRA S/A Portador: - Es

pécie: CBI - N°TItulo: 510125618 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.722,96Data para pagamento: 06

de julho de 2012ValorR$112,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.581,46
- Juros: R$ 89,49Emolu

mentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 214216/2012 Sacado: SAMIR SELL Endereço: RUAMARINA FRUTUOSO 39 AP 204 - Iara

guá do Sul-SC - CEP: 89251-500 Credor: J.G.R TRANSPORTES LIDA ME Portador: - Espécie: DMl- N"
TItulo: 000226/001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 564,29 Data para pagamento: 06 de julho de

2012ValorR$25,33Descrição dosvalores: Valordo título:R$ 514,80 - Juros: R$2,23Emolumentos:R$l1,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 213922/2012Sacado: CLEMIUSANAUGUsroMACIEL Endereço: RUAFRANCISCODUTRA
420 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - INFRAFSfRUTURA E EMPREENDIMENT

Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0186783012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 212,80 Data para

pagamento: 06 de julho de2012ValorR$25,28Descrição dos valores: Valor do título: R$152,36
- Juros: R$2,18

Emolumentos:R$11,60 - Publicação editaI: R$ 23,10 Condução:R$23,20 - Diligência:R$ 20,96
Apontamento: 214096/2012 Sacado: JOSE RIVALDO BEZZERA DE ALENCAR Endereço: RUA 1112 IRIO

KONEll, 100 - RIO DA LUZ - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89264-415 Credor: BVFINANCEIRA S/A CFI Por

tador: - Espécie: CBI - N" TItulo: 251013304 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.363,48 Data para

pagamento: 06 de julho de 2012Valor R$256,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.071,78 - Juros:

R$ 233,44 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência:R$ 20,96

Apontamento: 213948/2012 Sacado: SERGIO HENRIQUE INACIO DA SILVA Endereço: RUAMADALENA
PEREIRA COELHO 200 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-000 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E

EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 0209042001-Motivo: falta de pagamentoValor:

R$ 2.648,49Data para pagamento: 06 de julho de 2012ValorR$51 ,33Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 2.566,69 - Juros: R$ 28,23 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Dílizência: R$16,27

Apontamento: 213833/2012 Sacado:DPRAMALHASLIDA Endereço:R JOSETHEODORORIBEIRO 1061

- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: NAlWA FITNESS IND C CONF LIDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 772 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 305,75 Data para pagamento: 06 de julho de

2012ValorR$24,19 Descrição dosvalores: Valor do título: R$251,90 - Juros:R$l,09Emolumentos: R$l1,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 214163/2012 Sacado: MARCIO D� JESUS CORDEIRO GONCALVES Endereço: RUA JO

AQUIM FRANCISCO DE PAULA 1514 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-710 Credor: CONEXAO C R

COMERCIO DE CARTOESTELEFONI Portador: - Espécie:DMI - N° TItulo: 17717EN - Motivo: falta de pa

gamentoValor: R$ 422,08 Data para pagamento: 06 de julho de 2012Valor R$26,14 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 365,47 - Juros: R$ 3,04 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 213740/2012 Sacado:DANIEL PETRY Endereço: R JOSEKOCHEllA22AP 101- Jaraguádo
Sul-SC - CEP: 89258-150 Credor:VINHOSDOM lAURINDO lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:

006466/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.012,27Data para pagamento: 06 de julho de 2012Valor

R$74,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.908,00
- Juros: R$ 51,51 Emolumentos:R$1l,60 - Publi

cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 2l4140/2012 Sacado: SUZANl ENGLER DE SOUZA Endereço: RUA IRMAO LFANDRO,
100AO LADO 1781-VIIALENZI - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89252-470 Credor: .aVFINANCEIRA S/A CFI

Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 251006249 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.465,22Data para

pagamento: 06 de julho de 2012Valor R$314,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.117,57 - Juros:

R$ 291,70Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 214071/2012 Sacado:DRMCOMERCIALLIDA Endereço:RUAJOSEEMMENDORFER506
.

- JARAGUADO SUL - CEP: Credor: BANCO SAFRA S/A Portador: FULLCOMEX!MP EXP LIDA Espécie:
DMI - N'Titulo: 468623990 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.437,14Dataparapagamento: 06 de ju
lho de 2012ValorR$32,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.375,63

- Juros: R$ 9,50 Emolumentos:

R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 213911/2012 Sacado:MARIAELIANE DEANDRADERANUCCI Endereço: RUAARTHUR
BREITHAUPT, 39 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-839 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EM

PREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0184712014 - Motivo: falta de pagamento Valor:

R$ 220,60 Data para pagamento: 06 de julho de 2012ValorR$24,02 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 163,73 - Juros: R$ 0,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$18,65

Apontamento: 213862/2012 Sacado:VOCARECONSULTORIATREIN MARKLIDA Endereço: PROCOPIO
GOMES DE OUVEIRA ,1149AP 42 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: ESCRITORIO CON

TABILBUCHMANN SC LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 1882/028 - Motivo: falta de pagàrnento
Valor: R$ 197,61 Data para pagamento: 06 de julho de 2012Valor R$23,45 Descrição dos 'valores: Valor

do título: R$ 150,00 - Juros: R$ 0,35 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 214151/2012 Sacado: ELIANEAPARECIDA DOS SANTOS Endereço: RUA JOSETHEODO

RO RIBEIRO, 4262 - IlRADAFIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC- CEP: 89258-001 Credor:BVFINANCEIRAS/A
CFI Portador: - Espécie: CBI - N°TItulo: 750110984 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.827,59 Data

para pagamento: 06 de julho de 2012Valor R$272,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.525,91
- Juros: R$ 248,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$15,46

Apontamento: 214136/2012 Sacado: MICHEL ClAYIDN EHLERT Endereço: RUA OSVAlDO EHLERT

4033 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89264-600 Credor:VALDINEI GAlTIS ME Portador: - Espécie: NP - N°

TItulo:G1/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 820,09Data para pagamento: 06 de julho de 2012Valor

R$84,93Descrição dos valores: Valor do título: R$ 700,00 - Juros: R$ 61,83 Emolumentos:R$11,60 - Publi

cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 214214/2012 Sacado: YATIL IMOVE�S CONSTRUTORA E IMOBILlARlA Endereço: RUA
ANGELO SCI-llOCHET 100 SL 1 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-520 Credor: ASSOC MICRO PEQ EMPR

VALE II EXPO 2010 Portador: - Espécie: DMl- N° TItulo: 010558 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$

298,01 Datapara pagamento: 06 de julho de 2012Valor R$23,85Descrição dós valores: Valor do título: R$
250,00 - Juros: R$ 0,75 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligên
cia:R$9,96

Apontamento: 214099/2012 Sacado: ELIANEDOROerO MAIA Endereço: RUAANGELORUBINl937 - JA

RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-000 Credor: lMOBIllARlA KUCHENBECKERLIDA Portador: - Espé
cie: DMI - N'Titulo: 06/06 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 661,86Data para pagamento: 06 de julho
de 2012Valor R$26,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 600,00 - Juros: R$ 3,60 Emolumentos: R$

11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 214209/2012 Sacado: NEIDE DA SILVA DOS SANTOS Endereço: RUA ALVlNO FLOR DA

SILVA 225 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-875 Credor: PARIZatrO COMMAT CONSTRUCAO LIDAME

Portador: - Espécie: DMl - N' TItulo: 154/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 153,20 Data para pa

gamento: 06 de julho de 2012ValorR$23,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 86,00 - Juros: R$ 0,25
Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 29,65

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de

06/07/2012. Jaraguá do Sul (SC), 06 de julho de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 28
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Preparando o terreno

para você crescer.

Começou a segunda fase do Programa Terra Boa. Na primeira etapa foram 270 mil toneladas de calcário.

Agora, são 200 mil sacos de sementes de milho que já estão à sua disposição.
Procure a Epagri do seu município.

Secretaria de Estado
da AUrlcultUra
e daPesca
wwwagricultura.sc.govbr

PALIO FIRE ECONOMY /2010
TEI ALI LDT

23R$ .900,

COROLLA XLI / 2009
COMPLETO

49RS .900,

POlO HATCH SPORT 1.6/2011
COMPLETO

44R$ .500,

FOX 1.0 / 2006
LDT/AQ
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C3 GLX 1.6 /2006
COMPLETO

23R$ .990,

GOlF 1.6/2010
COMPLETO + RLl

37RS .100,
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Faça revisões '(:�rn S*9U veiculo regu�i'éU""n"'�ente.
Promoções válidas até 06AJ712012. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Qualquer percentual de desconto anula a promoção,

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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