
Alívio da enxaqueca

Acupuntura é indicada
Antiga técnicade tratamento que
surgiu na China pode auxiliar na
cura do distúrbio que, segundo a

OrganizaçãoMundial da Saúde, afeta
15% da população adulta do planeta.
Página 18

Delícia de izza!

Aprenda a fazer amassa
Aproveite o fim de semana para preparar
uma deliciosa receita caseira para
saborear com a família ou
com amigos. Confira a
sugestão e bom apetite!
Página 16

www.morisolso:com.br

Festa do
Colono

Evento começa hoje
e vai até domingo no
Rio da Luz. Público

deve chegar a seis mil.

I
ara

Pressão deu' resultado'

á do Sul receberá
dele dos

A promessa é do secretário do Estado de Segurança, César Augusto Grubba, para os

'promotores de Justiça da Comarca local. O reforço deve chegar a partir de agosto.
Página23

Agora é o Brasileiro!
�

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

_ _":J::' . ..,. _ •
::: .....

Depois de conquistar o Catarinense, equipe de futebol americano do Corupá Buffalos se prepara para o campeonato nacional. Página
22

Frases

Proposta de Lei
Para evitar incômodos

Ofício do chefe

Saiba as funções do prefeito
Especialistas apontam as responsabilidades
dosmandatários e candidatos de Jaraguá
opinam sobre o cargo. Páginas 4 e 5

Elas são como
chiclete: devem ser

mastigadas antes
de serem engolidas.

Luiz Carlos Prates

Página 3

Caso sancionada pelo Executivo, norma vai
exigir o uso de fones de ouvido para escutar
música dentro dos ônibus urbanos. Página 7
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Resultados

I,

site www.fiescnet.
com.br/jornada.

Mérito
industrial
No próximo dia 20,
encerrando o ciclo de
eventos, a Federação

, das Indústrias de
Santa Catarina (Fiesc)
vai entregar.a ordem
do métíto.índustrial
•. ,.'

I

a cinco empresários
catarinenses.

Pessimismo
AConfederaçãoNacional
da Indústria (CNI) refez
as contas com base nos

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.eom.br

Pisos salariais

Levantamento realizado pelo De

partamen�o Intersindical de Es

tatística e Estudos Socioeconômicos

(Dieese) concluiu que 92% dos pisos
analisados pelo estudo tiveram ga-

www.ocorreíodopovo.eom.br
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MARCELE GOUCHE

écio 'da S va

No dia 20, o empresário Décio da Silva, presidente
do Conselho de AdministraçãoWeg, de Jaraguá
do Sul, recebe a Ordem do Mérito Industrial da

Confederação Nacional da Indústria (CNI). A
comenda é amais importante condecoração da
indústria brasileira. É também bastante restrita.

Representa o reconhecimento por parte do setor

empresarial dos méritos do homenageado. Mais uma
grande conquista de um empresário jaraguaense.

Tourada espanhola
o governo espanhol decidiu "pegar o touro à unha" e
tomou uma série de medidas de austeridade. Elas vão do
fechamento de estatais ao corte de vagas de vereadores.
Com as ações, 30% dos vereadores perderam os cargos.
Partidos, sindicatos e ministérios tiveram redução de verbas.
Os funcionáriospúblicos ficaram sem o abono de final de
ano. O Imposto deValorAdicionado (IVA), que incide sobre
todos os produtos comercializados no país - teve aumento.

São medidas muito duras e, talvez, até insuficientes.

Dilma joga duro
Díante do quemostra o cenário internacional, a

presidente tomou umamedida inconcebível no
governo Lula. Ela se mantém irredutível diante
das exigências dos grevistas do serviço público.
Provavelmente, boa parte deles vai descobrir que os'

serviços por eles realizados não são essenciais para o país.

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

Sóluções para injetoras
Para elevar a produtividade e reduzir o consumo energético
das injetoras plásticas, aWeg traz ao mercado uma alternativa
inovadora: a combinação do conjuntomotor eficiente e do
inversor de frequência. Além de melhorar o rendimento global
do equipamento, a solução torna o processo mais inteligente,
já que o consumo de energia passa a ser proporcional a real

.

necessidade. Nas injetoras plásticas convencionais, os.motores
elétricos são responsáveis por cerca de 80% do consumo de

energia do equipamento. A empresa Tigre Tubos e Conexões, de
Joinville, aplicou a solução e obteve bons resultados.

Mercado de alimentos
O setor está em ebulição e, este ano, já foram concluídos ou

estão em andamento 116 aquisições importantes no mundo.
Elas somam US$ 15,8 bilhões. O setor de alimentos, por
algum tempo, foi considerado um "patinho feio". Empresas
brasileiras aproveitaram para ampliar a participação mundial.
Agora, os preços dos ativos subiram. E descobriu-se o óbvio:
com crise ou sem crise, as pessoas precisam comer.

DIVULGAÇÃO

Tecnologia
Esse pessoal da foto integra a equipe gestora da Rota de Inovação
de Santa Catarina. Iaragua do Sul, através da incubadora
JaraguaTec, foi contemplada com R$ 198mil com verbas do Finep.
O recurso será usado para implantar um laboratório e investir na

estrutura localizada junto ao campus da Católica de se.

,

NOTA DE RETRATAÇÃOL.OTERIA FEDERAL

EXTRAÇÁO N° 04674
1 ° 47.215 250.000,00
2° 63.857 25.000,00
3° 67.629 15.500,00
4° 09.281 14.ÔOO,OO
5° 83.514 12.058,00

"As professoras Ana Balbina Madeira de

Oliveira, Juliana Simon e Simone Nass

vem, publicamente, através da seguin
te nota, declarar que nada tem contra

a pessoa de Rosangela Hansen Kreut

zfeldt, e que jamais tiveram a intenção
de ofender sua honra e a sua imagem,
retratando-se; desta feita, por eventu

ais danos causados pelas denúncias e

quaisquer outros escritos que tenham

equivocadamente firmado."

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1261
04 - 09 - 14 - 21 - 25
46 _ 55 - .61 - 62 - 64

66 - 71 - 77 - 85 - 86
89 - 95 - 96 - 98 - 99

MEGASENA
SORTEIO N° 1405
03 - 14 - 17 - 32 - 37 - 39,

QUINA
SORTEIO N° 2940
25 - 29 - 40 - 69 - 75
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Munidpio (in)dependente
,iA ,,' ,I ,

, , ! Ic', 'i
i "ii' ',,,;',

Eomunicípio que as coisas acontecem. Onde a po- cassos limites financeiros' e dependente das verbas

ulação precisa da saúde, estuda, vive, tem o impac- repassadas pelos governos estadual e federal. Mudar
to do trânsito, da segurança, etc. Mas são osmunicípios essa lógica vai exigir um novo pensar do modelo pú-
os menos favorecidos na divisão'do bolo da riqueza do blico de gestão, cotn reformas estruturais radicais.

O poder local está cada vez mais está
i

d bBrasil. O ex-governador de São Paulo, André Franco O Brasil deveria adotar o princípio a su sidiarie-
atrelado a escassos limites rmanceiros e

Montara (1983/1987) dizia que "o cidadão nãomora na dade. Tudo o que puder ser feito dentro de uma esfe-
dependente das verbas repassadas pelos

União e no Estado,Moranomunicípio". goverp.os Estadual e Federal.
ra de gestãomenor, não pode ser assumido por uma

Nesse ano de eleições, os futuros mandatários te- maior. Ou seja, ele estabelece que o.município tem a

rão de convivermais umperíodo administrativo num à riqueza produzida no País, destina apenas 25% da capacidade para executar as ações de interesse do de-
modelo arcaico. O Brasil precisa de uma reforma que arrecadação para as cidades. Ele é usado para a reali- 'senvolvimento de uma sociedade e que ele deve as-

privilegie as administrações municipais e não seguir zação de grande parte do orçamento anual. Ou seja" sumir essas ações. O Estado e União só agem quando
nessa forma centralizada naUnião Federal. para atender saúde, infraestrutura, educação, etc. a estrutura local não apresenta essas condições. Mas

O ICMS, que é o principal imposto relacionado O poder local está cada vez mais atrelado a es- isso é ainda um� utopia para a nossa realidade,

Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,
empresária aposentada
laede-Iaede.blogspot.com

onto de Vista�
, II

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Por que as coisas
são como são?

Como isto foi acontecer comigo?
E por que de novo? Já fraturei o

quadril, o fêmur e, agora, o braço?
Isso não tem explicação!

Eu estavame queixando quan
do entra em meu quarto a minha

terapeuta, que fala: "sim, isto tem

explicação, são os desafios da vida
e acontece com todo mundo, po
rém, osmais visados são os guerrei
ros' que são colocados àprova.Não

desanime, Dona Adelaide, pelo
contrário, utilize essa ferramenta

que lhe foi apresentada, pois uma
queda pode ser um impulso para
voarmais alto.

É, caro leitor, quando semenos

espera... Puf Lá fui eu para o chão
e agora mais uma fratura. No bra

ço direito. É para chorar... ou para
rir? Até parece que vou colecionar
fraturas! O que preciso provar para
mim mesma? Mas deixa estar, é só
o tempo de assimilar essas reda

mações todas, secar as lágrimas,
e aqui vou eu novamente, pois na
palavra reclamação há também a

palavra ação, e é para lá que euvou;
para a açãol

Na infinidade da vida onde

estou, tudo é perfeito, pleno e

completo. Minha vida é sempre
nova. Será um prazer e uma ale

gria plantar novas sementes, pois
sei que elas se tornarão minhas
novas experiências.

Afinal de contas, se uma crian

ça ,desistisse no primeiro tombo,
nunca aprenderia a andar. O pro
cesso de aprendizado é sempre o

mesmo, não importa qual seja o

assunto: matemática, dirigir, jogar
tênis ou treinar as atividades da

A frase da Preta
vida diária com a mão esquerda...
No começo vamos aos trancas e

barrancos, enquanto o subcons
ciente vai aprendendo por tenta

tivas, mas mesmo assim, cada vez

que voltamos à prática ela toma-se
um pouco mais fácil e nos saímos
um pouco melhor.

Perguntamos-nos quem so

mos e o que queremos, que va

lores ou crenças são ideais, que
rumo seguir e, muitas vezes, não

percebemos que os caminhos são,
também, delineados pelas dificul
dades, derrotas e fracassos, e que
temos um aprendizado aí, há um
sentido para isso.

Estou aprendendo novas ha
bilidadesmentais e sei que isso vai

garantir aminhavitória, pois gosto
de praticar através das tarefas que
me são dadas, e estou fazendo o

melhor que posso. Sei que o Uni
verso vai me compensar positiva
mente, já que fui testada e banquei,
pois não soumulher de correr.

E você, percebe quando é

posto em prova? O que faz então?

Reclama, sapateia e vai à luta, ou
choraminga, se acha injustiçado e

desiste?
Com certeza vai à luta, não é

mesmo? Se não... acorde o guerrei
ro que dorme aí dentro!

Frases não são como comprimidos que devemosengolir num gesto rápido com um gole d'água.
Frases são muito mais como chicletes, devem ser

vagarosa e lentamente mastigadas...Vou explicar.
Acabei de ler uma frase dita pela PretaGil numa

entrevista, você a conhece, pois não?A frase da Preta
é instigante,mas não deve ser engolida sem ser antes

mastigada. A frase é a seguinte: - IINão lute para ser

uma pessoa que você não é. Querer ser magra, por
exemplo, já é um sacrifício que não vale a pena". Ela
falava de gordura, sobrepeso, essas coisas.

Muito bem, vamos pegar a primeira parte da

frase, a que diz: - "Não lute para ser uma pessoa

que você não é ..." Essa frase, tomada ao pé da letra,
pode nos levar ao desânimo. Posso, por exemplo,
me ver com um pobretão irreparável, um feio sem

futuro, um funcionário fadado a viver na miséria
uma aposentadoria esquálida... Posso, levando a

frase num sentido direto, dar-me, enfim, por ven
cido, - I�, já quesou assim, paciência, não me

possomudar"! Dito isto, desisto.
Nada disso, comadre. Posso, é claro, dar-me

por aborrecido, quase vencido porminhas reais ou
imaginárias

li

imperfeições", mas isso não me vai

impedir de ser grande e feliz. O que importa lem
brar é que somos o que somos, mas somos muito

mais o que ainda não somos e podemos vir a ser...
O que podemos ser nos é desconhecido,somos

ilimitados, somos infinitos nas nossas "desconhe
cidas" possibilidades, daí que dar-se por vencido
sob qualquer aspecto é renunciar a um formidável
tesouro: o tesouro dos talentos adormecidos den
tro de nós.Desístír? Jamais. Lutar? Sempre. Afinal,
você já não ouviu dizer do sujeito que não sabia

que certamissão era impossível, foi lá e fez? Essa é

a verdadeira frase da vida, a frase dos vencedores.

til jornada interior começa no

momento em que percebemos que
há mais sobre a realidade do que
nossosolhospodem ver, equesomos

capazes de conhecer e fazer tudo o

que for necessário para alcançar
nosso destino':

'
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Recordes
A cada edição dos Jogos Olímpicos não falta

quem diga que tal ou tal recorde dificilmente vai
ser quebrado. Vem a Olimpíada e o tal recorde
é quebrado. Em todos os Jogos é assim, e isso

simplesmente significa que as possibilidades
humanas não são limitas nem previstas. Não co
nhecemos nossos limites, nem nas pistas atléti
cas e menos ainda nas estradas da vida. Quem
crê,luta e vence. Esse é o caminho, a verdade e a

vida, como diria o Cristo redivivo ...

Férias
Férias escolares não devem ser sinônimo de

aborrecimentos para as avós ou similares. Tenho
ouvido muita gente dizer que vai aproveitar as
férias dos filhos para viajar, dar uma respirada.
Sim, e' as crianças? - I�, vão ficar com a avó".
Vão ficar com a avó por que a avó quis, pediu,
ou as crianças vão ser "desovadas" na casa da

avó? Avó não tem obrigação de ficar cuidando
de filhos alheios, a avó já criou os seus próprios
filhos. O mais é abuso de filhos desrespeitosos,

Falta dizer
Uma abusada ligou de Porto Alegre para a

irmã dela que mora em Florianópolis e se con

vidou para passar uns dias com a mana. Claro,
viajando com o marido. Ligou e simplesmente
disse: - "Fulana, estamos indo passar uns dias aí
com vocês"! Mas não disse se virá com. dinhei
ro para ajudar nas despesas e boa vontade para
ajudar nas limpezas. Melhor ficarem por aí, seus
aproveitadores! É o quemais há.
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Os principais desafios e responsabilidades enfrentados por quem ocupa a cadeira de chefe do Executivo municipal.

fício públi O

O peso de serprefeito
JARAGUÁ DO SUL É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
Verônica Lemus

Y Zelar pela guarda
da Constituição, das
leis e das instituições
democráticas e conservar

o patrimônio público

Y Cuidar da saúde e

assistência pública, da
proteção e garantia das

pessoas portadoras de
deficiência

A figura do prefeito é algo relativa
rlmente novo na história do Brasil.
Embora surgida pela primeira vez em

1835, foi somente com a Constituição
de 1934 que alguma autonomia foi
conferida aos chefes municipais, sen
do que tal poder só foi consolidado de
fato em 1988, com a redação do novo

texto constitucional.
Para a coordenadora do Arquivo

Histórico de Jaraguá do Sul, Silvia Kit
ta, as atribuições dos prefeitos há cerca
de 70 anos atrás eram basicamente as

mesmas de hoje. "Mas antes elas eram
em escalamenor, com uma população
de 20, 30mil habitantes", explicou.

Naquela época, os intendentesmu
nicipais, como eram chamados, tam
bém delegavam tarefas, elaboravam
o planejamento da cidade e organi
zavam a estrutura para a execução de
obras. "Mas isso acontecia de forma
militomais direta, sem depender tanto
do Legislativo, e a cobrança não era tão
rígida", explica Silvia. Hoje, questões
como prestação de contas - exigida .

atualmente pela Lei de Responsabili
dade Fiscal- sãomuito mais duras.

Y Proporcionar os
meios de acesso à

cultura, à educação e

à ciência e proteger
o patrimônio
histórico e cultural

ança
e agenda

Segundo o coordenador da escola
de gestão. e cidadania Oficina Muni

cipal' de São Paulo, José Mario Brasi
liense Carneiro, foi somente a partir de
1988 que os municípios ganharam o

. status de Entes da Federação, ou seja,
passaram a ter a mesma autonomia

que a União na administração e legis
lação municipais.

Desde então, passou a ser respon
sabilidade dos prefeitos o zelo pelos
interesses da população, como saúde,
assistência, infraestrutura, asfaltamen
to, saneamento básico, habitação. "E

. hoje, em tempos de sustentabilidade,
a agenda está mais moderna, cabendo
a eles também a proteção ambiental",
completou Carneiro.

Por isso, para o coordenador, é im

portante que o prefeito conheça as

demandas reais da população, sendo
recomendável também que ele ou sua

equipe possua algum tipo de formação
em administração pública. "Ele (pre
feito) precisa aliar apolítica e a técnica.

Política no sentido de trabalhar volta
do para o bem comum, e a técnica ad

ministrativa, para gerir bem", explicou.

Dificuldades
�

Orçamento das prefeituras é apertado
De acordo com o consultor José

Mario Carneiro, os principais desa
fios do chefe do Executivo são: tor

nar a gestão mais democrática, com
maior participação da sociedade

civil; fortalecer a gestão, tornando-a
mais eficiente; e promover a inte

gração entre as secretarias e entre os

municípios da região.
,

Outra situação que pode com-

prometer o trabalho dos prefeitos
é o orçamento apertado devido à

centralização dos recursos nacio
nais nas mãos daUnião, que chega a

represar 60 a 70% do total. "Nosmu

nicípios, 15% do dinheiro vai para
saúde, 25% vai para a educação,
50% são para a folha de pagamento
e apenas 10% é o que sobra para as

demais áreas", analisou Carneiro.

Segundo ele, é interessante que
essa situação seja apresentada à po
pulação no plano de governo dos
candidatos a prefeito. "O candidato
não pode prometer o que não pode
fazer, então tem que mostrar para o

. eleitor que a' cidade tem limite de or

çamento' atépara que eles também fa

çam pressão aos deputados estaduais
e senadores para o repasse de verbas".
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Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Ficha Limpa
Um dos autores da proposta que

prevê a instituição da Ficha Limpa
para cargos comissionados do Executi
vo e do Legislativo de Jaraguá do Sul, o
vereador Jean Carla Leutprecht (PC do

B) afirmou mais uma vez que o texto da
'\

lei está pronto para ser votado. O proje-
to está na Casa desde o final de 2011.

Mas este ano, nem o tucano Adernar
Winter e nem o petista Francisco Alves,
que foi inclusive um dos propositores
da legislação - enquanto líderes do Le

gislativo - quiseram levar a proposição

Uma árvore

para cada
•

cnança
que nascer
Na volta do recesso

parlamentar, o vereador Jaime
Negherbon (PMDB) espera
votar projeto de sua autoria,
que determina o plantio de
uma árvore para cada criança
que nascer em Iaraguá do Sul.
O texto já recebeu os apoios
necessários em primeiro turno,
e na segunda rodada para
ser aprovado deve receber
emendas. Depois da aceitação,.
a proposta passa pela análise
do Executivo, que pode vetar
ou sancionar a iniciativa.

ao plenário. A matéria ficou para ser

apreciada após o recesso parlamentar
de 15 dias.

"O projeto está pronto, é só o presi
dente querer colocar em votação. Não
é preciso fazer alteração alguma, como
disseram por aí. No plenário, a proposta
fica aberta para emendas", disseo co

munista. Em entrevista ao OCP na últi
ma semana, o presidente do Legislativo,
Francisco Alves, falou que a votação da
matéria dependia de uma alteração que
Leutprecht faria.

.

Estatuto
do Pedestre
O peemedebísta Jaime .

Negherbon disse

que o seu gabinete
está elaborando um

FABIO MOREIRA

Sessã() j,tilleraIJ.te
Aúltima sessão do semestre daCâmara deVereadores de Jaraguá do Sul ocorreu
ontem, na IgrejaMatriz São Sebastião. Simbólica, a reunião itinerante objetivou
homenagear os 100 anos da paróquia, que serão comemorados no.dia 31.

Incerteza
A Câmara de Iaraguá do'Sul terminou o primeiro semestre com uma incerteza sobre
a presidência do Legislativo. Passados os 15 dias de recesso, AdernarWinter (PSDB)
retorna para reassumir o posto de presidente da Casa. Conforme um acordo feito
entre os colegas parlamentares, o tucano abririamão do trono para Francisco Alves
(PT) assumir o comando dos trabalhos no último período do mandato.

e o candidato a vice
.

'.

Alcides Pavanello
(PSB). O prazo
de registro das

proposições encerrou
no último dia 5.

�P/fIJUl11fl11ll1JJ"WJmllimJll/lmIlJ1I1I1JNIimDlIJJnli1lmJl
.

r IJJIiJDmwIUIfIIlIIHlUIIIlllIUI1 •

Fi 1JIIUJJimruIIJJlIIIilJIJJIJIIJIilIIUIilUIIIIII1JIUQ/lqUe Por dent
que OConte

ro de tudo i
I I

ce no reg"-o

q,W;//U//III1 ·m�' I
100

, 1ilI/III]l fi ilm�lmlmnlilldJ.:�//IiJ; ,ill&UIR
@Ocorrei�d'1iI� fliiiJ!I�I/1

. °POVO

Ordem' de

serviço sai hoje
Conforme a coluna antecipou durante
a semana, aAssociação dos Municípios

doVale do Itapocu (Amvali) assina hoje a

ordem de serviço do projeto executivo do
viaduto de Guaramirim, entre as rodovias
BR-280 e SC-413. A empresa contratada

é Azimute Consultoria e Projetos de
Engenharia, que terá o prazo 120 dias

para projetar a obra. O investimento
é de R$ 149.524, desembolsado pela

entidade. Após ser concluído, o projeto
será doado ao Departamento Nacional

de Infraestrutura (Dnit). O Fórum

Parlamentar Catarinense garantirá
emenda da bancada de R$ 20 milhões

para a realização da obra. Na foto,
. imagem de como ficará o elevado.

DIVU):.-GAÇÃO
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Música no ônibus'só com fones
Projeto de lei aprovado na Câmara precisa
de aval do Executivo para passar a valer

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

Pai aprovado em segunda vota
ção, ontem à noite, o projeto

de lei de autoria da vereadoraNa
tália Petry (PMDB), que prevê a

Acho mais cômodo
ouvir com fone.

Ninguém é obrigado
a ouvir o que estou

,

ouvindo. E uma

questão de respeito
, .

com o peoxrmo.

Juliane Pereira, 20,
Agellte Escolar

Só ouço com fone,
mas vejo sempre

pessoas que ouvem
música sem os fones
de ouvido. Eu me

sinto incomodada
com isso.

Sal"a,ll de Borr'ba,
16, Est'lldante

proibição do uso de aparelhos so
noros e celulares para ouvir mú
sica dentro dos ônibus do trans

porte público no município sem

o uso de fones de ouvido. Agora,
a matéria segue para sanção da

prefeita Cecília Konell (PSD).

Na maioria das .

vezes ouço com o

fone, já ouvi sem e

ninguém reclamou,
mas acho que o

certo mesmo é usar
os fones de ouvido.

William da Silva,
20, Estampador

Costumo usar
o fone sempre,
mas muitos não

fazem isso e é uma
atitude que gera
desconforto. Já me

senti incomodado.

l�atall Kallia� 20

Desempregado

A proposta estabelece a obri

gatoriedade de fixar avisos nos

ônibus para informar da proibi
ção' e o usuário que se negar a

desligar o aparelho terá de se re

tirar do veículo, mesmo que sob

intervenção policial. De acordo
com a vereadora, o projeto de lei,
atende a insistentes pedidos de
usuários dos coletivos. "Já ouve

até mesmo desentendimentos
. dentro de ônibus por causa disso.

Uma vez tinha três

rapazes ouvindo som

alto e eu tive que
pedir para baixar
porque estava

incomodando.
Eles obedeceram.

Augusto dos Santos,
45, Cobrador

_

Sempre tem os que
, .

ouvem musica sem

fone de ouvido.
Eu jamais faria

isso, considero um
desrespeito com

as outras pessoas.

BellEHp.'Dal·a TOlnio,
52, DOl1a·m(le...casa

A população já enfrenta os altos

preços das passagens, superlota
ção, não é justo que tenham que
suportar mais isso", afirmou Na
tália. Ela defende que a aplicação
da lei é simples. "É uma lei edu

cativa, que não prevê multa em

dinheiro. Certamente, a popu
lação vai respeitar a determina

ção'" completou.A lei já existe em
várias cidades brasileiras, como
Floriánópolis, Porto Alegre (RS),

Sorocaba (SP) e Petrópolis (RJ).
A estudante Cladis Brocardo

afirma que sempre usa fones e

é favorável à implantação da lei
em Jaraguá do Sul. As pessoas
entrevistadas abaixo também

apoiam a implantação da lei.
As perguntas da enquete foram:
Você usa' fones pará escutar

música dentro dos ônibus ur

banos? Já se sentiu incomoda
do por pessoas que não usam?

A FAVOR Cladis Brocardo é favorável à lei que
obriga uso dos fones de ouvido dentro dos coletivos

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUÃ DO SUL
.

Municlpío$ que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHRZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguã do sul/se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oflcíala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna p(!bliéo pelo presente edital, que CAMAM
ADMINISTRAÇÃO E PARTlelPAç6ES LTOA, eNPJ nO 03.591.378/0001-03, estabelecida na

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nO 90, sala 02, centro, nesta cidade, requer com base
no art. 18 da LeI nO 6.766179, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado GUILHERME
MENEGOTII, situado na Rua 50-Joaquim Francisco de Paula, Bairro Chico de Pauto" perlmetro
urbano de Jaraguá do Sul/Se, abaixo caracterízado, aprovado pela Prefeitura Municipal de
Jaragué do Sul/Se, conforme Decreto nO 8.50012012, expedido em 20/0312012, (LAO n° 018/2012
- FUJAMA n° 263- e PMJS 32627/2011), assinando como responsável técnico, o engenheiro civii
Adriano Antonio da Fonseca, CREA nO 36872-9, ART n· 4325773-2. O loteamento é de caráter
reslde-:�Ial, possui a área total de 148.880,OOm2, sendo constitufdo de 182(centoe olt.entae dois)
lotes comercial.izáveis,A.U'p,E .. área verde, sistema VIário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(qulnze) dias, contados
da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a

Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio Branco, nO 414,
safa02, centro, Jaraguá do Sul/SC,

JARAGuA DO SUL, 05 de Julho de 2012.,

� -eA OFICIA � ,�"'" �� >.0 ",,;,,,.�__..._
.\. \

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 414 - Sala 02 - Centro - Jaraguá do Sul CEPo 89251-400
Fone: (47) 3371-3975, Email: regístrodeimoveislsa@tcrra.com.br-

Horário de expediente: 09:00 as 12:00 f 14:00 às 18:00
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Pelo murado
2 07

Abertura dos Jogos Pan-Americamos
Os Jogos Pan-Amerícanos de 2007, oficialmente denominados XV
Jogos Pan-Americanos, foram um evento multiesportivo com

a abertura realizada em 13 de julho de 2007, na cidade do Rio
de Janeiro, no Brasil. Durante os dezessete dias de competição,
5633 atletas de 42 países competiram em 332 eventos de 47
modalidades. O Rio de Janeiro foi eleito sede dos Jogos em 2002,
vencendo a cidade de SanAntonio, nos Estados Unidos. Nos
cinco anos de preparação, diversos locais de competição foram
construídos ou reformados e mais de vintemil voluntários foram
convocados para trabalhar no evento principal e em eventos

. preparatórios. Ações como a escolha do nome damascote e o

revezamento da Tocha Pan-Americana foram feitas para envolver
todo o País na realização do Pano Várias obras atrasaram, sendo

inauguradas a poucos dias dos-logos ou mesmo sendo adiadas

para depois do evento. Além dos atrasos, esta edição do Pan
também foi marcada por polêmicas envolvendo a postura dos
torcedores, que vaiaram o presidente Lula na cerimônia de
abertura e atletas estrangeiros durante todo o evento e pela.
deserção de quatro membros da delegação de Cuba.

1

Primeiro álbum de Sinatra
FrancisAlbert "Frank" Sinatra foi um cantor e ator americano.

Iniciando sua carreiramusical na swing era com Harry
James e·Tommy Dorsey, Sinatra se tornou um artista solo de
sucesso sem precedentes no início e meados dos anos 1940,
assinando depois com a Columbia Records em 1943. Sendo um
ídolo das "bobby boxers" (como eram conhecidas as jovens fãs
de swing), ele lançou seu primeiro álbum,TheVoice ofFrank
Sinatra em 1946. Sua carreira profissional estava parada no
início da década de 1950, mas renasceu em 1953 ao vencer

o Oscar demelhor ator secundário por seu desempenho
em From Here to Eternity. Ele assinou com a Capitol Records em
1953 e lançou vários álbuns com aclamação crítica. Sinatra
deixou a Capitol e formou sua própria gravadora, Reprise
Records em 1961 e realizou tours internacionais. Foi um dos
fundadores do Rat Pack, além de fraternizar com celebridades
e homens de estado, incluindo John R Kennedy: Sinatra
completou 50 anos em 1965, gravou a retrospectiva

.

I

September ofmy years', estrelou no especial de TV
ganhador de Emmy Frank Sinatra: 'AMan and His Music,
e lançou hits como 'Strangers in the Night' e 'Myway'

Con a ilidade
Consultoria Empresarial

�----

Oualidade

AGORA
\ ESTAMOS TODOS

JUNTOS
C

Grupo Lunelll

Em julho de 1971, o jornal O Correio do
Povo publicou a matéria que dizia: "0U-

tra indicação do Deputado Octacílio Pedro

Ramos, está interessando os moradores da
localidade da Ilha da Figueira, no município
de Guaramirim, até encontrar a extensão da

quele município em direção à localidade de

Rio Branco. O Deputado Octacílio justifica a

sua tese de que a eletrificação rural é o ponto
alto, meta necessária e obrigatória dentro do

Projeto Catarinense de Desenvolvimento e

informa que o levantamento já foi procedido
pela Celesc, encontrando-se o projeto no se

tor regional de Joinville".

1971

Ilha da Figueira terá luz

Invenção
da dança

A dança surgiu na Época Paleolítica, antesmesmo de
o homem aprender a cultivar a terra, quando ainda mi

gravam buscando um lugar para caçar, colher e pescar.
As figuras desenhadas, que nos servem de documentos
sobre essa era, representavam os animais e as caçadas,
raramente os homens. No entanto, desenhos que re-o

'6. presentam um mesmo movimento foram enc?ntrados
� nas regiões mais variadas, como a Europa e a Africa do
o Sul. Essas figuras comprovam que a humanidade tem

� um fundo cultural comum. O que era desenhado tinha
caráter sagrado, presume-se que esta era uma dança
sagrada. O giro, mesmo nesses homens pré-históricos,
provocava sensação de vertigem e uma espécie de desa
possamento de si mesmo, o que nos leva a acreditar que
essa dança era uma forma de "entrar em contato com

os espíritos ou qualquer entidade 'superior' II. Essa era

a dança participativa: o homem particip�va dos rituais.
As primeiras referências às danças recreativas também
são do Egito Antigo: os desenhos e esculturas da época

\ retratam acrobacias, como figuras com a cabeça e todo
o corpo para trás formando uma ponte (fragmento da

dançarina, no museu de Turim).

Personagem histórico

Caio Júlio César
Nascido em 13 de julho, do ano 100 a.C. Caio Júlio César

morreu em 15 de março de 44 a.C. e foi um patrício, líder mi
litar e político romano. Desempenhou um papel crítico na

transformação da República Romana no Império Romano.

As suas conquistas na Gália estenderam o domínio romano
até o oceano Atlântico: um feito de consequências dramáti
cas na história da Europa. No fim da vida, lutou numa guer
ra civil com a facção conservadora do senado romano, cujo
líder era Pompeu. Depois da derrota dos optimates (facção
de senadores), tornou-se ditador (no' conceito romano do

termo) vitalício e iniciou uma série de reformas adminis
trativas e econômicas em Roma. O seu assassinato, por um
grupo de senadores travou o seu trabalho e abriu caminho
a uma instabilidade política que viria a culminar no fim da

República e início do Império Romano. Os feitos militares
de César são conhecidos através do seu próprio punho e de
relatos de autores como Suetónio e Plutarco.
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Tradição
A celebração do
homem do campo

Seis mil pessoas são esperadas no Salão Centenário, no Rio da Luz, para a Festa Estadual do Colono

oCORREIO00 POVO SEXTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2012

,ARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

�- xposição de ani

mais, culinária ti

pica alemã, produ
tos artesanais e a

escolha dá rainha
......... e princesas da 19°

Festa Estadual do Colono são al

gumas das atrações que devem
movimentar o Salão Centenário,
no bairro Rio da Luz 2, de hoje
até domingo. A comemoração é
urna homenagem ao homem do

campo, organizada por famílias
voluntárias da região.

Para um dos idealizadores
do evento, AdemirWeiss, a festa
é importante para a valorização
do homem do campo. E a festa
não poderia acontecer em ou

tro lugar: cercada pelo cenário
rural e pela cultura germânica,
que permanece viva, mesmo

150 anos após a colonização..
Toda essa riqueza rendeu à re

gião o reconhecimento da área
como patrimônio paisagístico,
pelo Patrimônio Histórico e Ar

tístico Nacional (Iphan).
A Festa do Estadual do Colo

no começou em 1993, com ape
nas um baile na noite de sábado.
Weiss afirma que, desde então,
a organização sempre procurou
inovar a cada edição. Neste ano,
as novidades são a corrida de car
rinho de mão e a competição de

serrador de lenha.
A programação promete

três dias de atrações. A abertura
acontece hoje, às 18h, com a 15a

Exposição de gado e animais.
Em seguida, equipes se reúnem

para o Bolão de Cancha Rústica,
um jantar com sopas e churras- .

co. O fechamento do primeiro
dia fica por conta do baile. No

sábado, as exposições abrem às
8h e, às 15h, acontece a 11 ° Car
reata dos Motoristas.

De acordo com o organizador,
além das festas, que duram até a

madrugada, a celebração prin
cipal acontece amanhã à' noite,

\

com a coroação da rainha e prin-
cesas. Na manhã de domingo,
será realizado o tradicional desfi
le da rainha, princesas e colonos,
seguido pelo culto campal. As
atividades serão concentradas no �

Salão Centenário e no espaço ao

redor, de quase dois mil metros

quadrados cobertos por tendas.
Uma das características do

evento é que no salão ficam

penduras frutas e legumes cul
tivados no município. No do

mingo, no encerramento da fes
ta, os alimentos são "colhidos"

pelos participantes. Para o his

toriador, Ademir Pfiffer, a festa
contribuipara a preservação do

patrimônio cultural de Jaraguá
do Sul, como amemória damú
sica' culinária, canções folclóri -
cas e o canto religioso.

TRADiÇÃO
Bailes,
shows e a

escolha da
rainha e

princes,as
prometem
lotar o
Salão
Centenário
a partir
de hoje

F T
Evento terá

. )ltrdesfile de entidades
e exposição

SERVIÇO
Nos dias 20, 21 e 22, acontece na Sociedade

, Aliança, no bairro Rio CeFr6,2, a 28a �()lonistE:m
fest. O evento também deve atair diversas pessoas
da região apreciadoras da cultura típica alemã. Na

segunda-feira, o salão da Sociedade Esportiva e Re

creativaAliança será decorado. É esperada a parti
cipação de 15 mil pessoas na programação que re
úne desfile, almoços, bailes, shows e a escolha da
rainha- e princesas. A secretária da sociedade, Be-'
tina Borchardt, destaca a gastronomia do evento,
elaborada com carinho pelas voluntárias.

o quê: �9a Festa Estadual do Colono
Quando: de 13 a 15 de julho
Onde: Salão Centenário - Estrada Eurico

Duwe, n° 6755, bairro Rio da Luz II, em
Jaraguá do Sul.

Quanto: o preço da entrada varia en
tre R$ 5 e R$ lO, dependendo do dia e

horário de visitação. O estacionamento
também será cobrado.

Confirano sitewww.ocorreiodopovo.com.br
aprogramação completa da festa.

Gabival
Tudo que Você Quer
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Tôbonito!
7\ Tesses tempos de eleições;
1 \'mas ainda com muito
chão para ser percorrido, de

repente todo mundo ficou 'bo
nito na foto', quando pergun
tado sobre como vai indo como

candidato. Claro, faz parte do

jogo, como 'charminho' de bate
pronto para impressionar o

eleitorado. Por favor, uma bem

gelada na mesa 12.

Idade nova
Por favor, não ousem
esquecê-lo: Amarildo Batista,
o conhecido Minhoca, é o

aniversariante mais festejado
de hoje. Parabéns, amigo.
O meu desejo é que sejas
plenamente feliz.

Kbeça
Amanhã, mais conhecido

.
como sábado, vai rolar na
Upper Floor, uma concorrida
noitada com a participação do

Tap DI Kbeça. Vai perder?

to

ISO 9001

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

Moa Gonçalves

IIAPPY HOUR Eduardo Mantovani e Biànca

Pommerening nas baladas da moda

Quer arrasar?

Maior idade
o meu camaradaAriovaldo
Xavier dos Santos, o professor
Arizinho, vai festejar a
maioridade, os 21 anos de
sucesso de suas famosas
Batatas & Kartoffel, com
mais uma participação na

Kolonistenfest, nos dias 20,21
e 22 de julho. Cheers!

The Living
Hoje à noite, namovimentada
casa noturna The Living, vai
rolar sertanejo dos bons com a

dupla Elton & Fernandes, com
a participação do top DI Bibbe
Andreatta. O mulherio até
23h entra na faixa.
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-Nas rodas,

, �. �k

"0
• Hoje quem sopra as.
velas e corta o boloé
Iacira Rozza Buzzarello,
Tim-tim para você. ,

,

• A bonita Jéssica Carolina
Krueger, da Empório
das Pedras, e o jovem
Augusto Cesar Soares
trocam alianças na

\ mão esquerda dia 7 de
setembro. A cerimônia e a

recepção serão realizadas
no Restaurante Pedra
Branca.

• O engenheiro Márcio
"
Maier já está amil com

. a organização da sua
"tchurma' para participar
dia 1 o de setembro,
da 1Da Stammtisch,
em Jaraguá do. Sul.

Caraguá Auto Elite 'Roubaram
A escolha perfeita O carro;,

- Pai! Pai! - Grita o filho do

jardim.- Acabaram de roubar
nosso carro!

-.

- Você viu os ladrões?
- Vi!

friends
Qualquer época do ano é tempo de estar bonita e de bem com a

vida. Pois então faça ainda mais sucesso usando os modelitos da
Voilà, que ficam incríveis para você arrasar por onde passa.language In s t i tu t e

ARQUIVO PESSOAL

,

PABABENS

Dançarina do
DetonAxé Maira
Dias é a gTaIlde
aniversariante

de hoje

- E você acha que conseguiria
reconhecê-los?
- Não, mas consegui anotar a
placa do carro.

Onde comer bem
em Jaraguá
Na Casa da-Nonna. O .!

'

"

.nosso amigo Odinei tem à
"

maior variedade de massas

p�ontas. E o que é melhor,
testadas e aprovadas pela
maioria de meus.amigos,

=, r ,

DIVULGAÇÃO

moagoncalves@netuno.com.br

NIGIIT Gabriely dos ·Sàntos
e Jean Geovani Glatz conferindo

a noite jaraguaense

A verdadeira viagem
de descobrimento
não consiste em

procurar novas

paisagens, e sim em

ter novos olhos.

Marcel Proust

Dieta
O amigo Luiz Carlos
Gieseler, o popular
Zuza, depois do sucesso

da 4a Strassenfest, dia
30 de junho, radicalizou
de vez e entrou

em dieta. Cortou o -

cafezinho e só volta a

tomar a sua loira gelada
dia 27 de julho. Será
um mês à base de água
emuito pão de centeio.
O homem quer ficar
mais bonito que desfile
de 7 de Setembro.

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

PRESENÇA As belas Andressa
Theodoro e Bárbara Floriani
nos corredores.da The Way

Dedo duro?
Alguém pode me dizer quem é aquelamoça
que, de tão em baixa; tem como "passatempo"
nas baladas ficar fazendo check in no iPhone,
dedurando os rapazes da cidade que deram uma

fugidinha - ou seja, estavam batendo pernas sem
vale night - e já é presença malquista nas festas?

• Hoje o cantor Pernando Lima
& Banda movimentam show na

Upper Plao'!:

• Uma morena sarada,
vendedora de uma concorrida
loja naReinoldo Rau, está.
tirando o sossego de um caixa
alta da urbe sorriso. Isso ainda
vai darmuito buxixo.

• O amigo Everaldo Correajá
está preparando o tempero do

. churrasco para comemorar no
próximo dia 29 a idade nova.

• O .dealerJorge LuizHoenicke
Filho, o Iorginho, estampa á

'- capa da Revista NossaWeekend
desta sexta-feira. Pala sobre o
poker em laraguá
•A 13aFeijoada do Moa" será,

realizada dia 22 de setembro,' no
Beira Rio Clube de Campo,

• Sábado à noite vai acontecer
na LondonPub mais uma
edição da Balada dosAnos 80.:

• Porfalar em London, o meu
amigo João, dono do pedaço, em
breve traz nouidades para casa.

• Com essa,fui!
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PROCURE AS LOJAS PAR ICIPANTES

FEIRÃO
WebMotors

SEMINOVOS COM PREÇOS ESPECIAIS
NA ONDA DO IPI BAIXO DO CARRO ZERO

9 A 14 DE JULHO

TAXAS SUPER ESPECIAIS
,

OFERTAS IMPERDfvEfS
Reallzaçêo: .IJ .,a

.tllm.lI,

Condições sujeitas à análise e aprovação do crédito e demais condições do produto vigentes na data da contratação. Condições válidas para financiamentos de carros usados/semi-novos comercializados por intermédio de lojistas correspondentes não bancários da Aymoré Crédito
Financiamentos e Investimento SoA. e participantes do Feirão WebMotors Semana de oferta. Prazo de vigência da promoção é de 09/07/2012 até 14/07/2012. Aymoré Crédito Fin'anciamento e Investimento SA e a WebMotors, não se responsabilizam por quaisquer defeitos,
vicias ou problemas existentes nos veiculas ou decorrentes dos negócios realizados no Feirão WebMotors Semana de ofertas, os quais são de exclusiva responsabilidade dos lojistas participantes do evento. O 'CET Custo Efetivo Total, as taxas de juros e demais encargos podem
variar de acordo com o ano do veiculo, marca, valores, prazos e demais condições escolhidas pelo cliente. Para mais informações consulte as lojas participantes correspondentes não bancário e o site www.feiraowebmotors.co(ll.br/. Imagens meramente ilustrativas,
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Crônica

Patrimônio da
Humanidade

Charles Zimmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

Conheci o Rio de Janeiro noano de 2009, época em que
namorava uma carioca. Ela
morava no mais carioca dos
bairros cariocas: Copacabana.
Não é um bairro tão legal assim,
como pensava. Mas tive a sorte

de contar com bons anfitriões.
Minha ex-namorada ama o Rio

de tal forma que diz: ser carioca

é um estado de espírito, um
estilo de vida. O Rio está longe
de ser perfeito, vamos por hora
esquecer os problemas da cida
de. O Rio é a mais cosmopolita
das cidades brasileiras.

Das diferenças entre cariocas
e paulistas, uma é gritante: em
São Paulo, o mineiro tem orgu
lho de sermineiro e o baiano
só fala da Bahia. No Rio, eles
se consideram cariocas. O Rio

também é cosmopolita porque
os estrangeiros estão lá porque
desejam, e não porque são

obrigados-por seus negócios - o

que é o caso dos estrangeiros
que vem a São Paulo.
No ano em que trabalhei em São

Paulo, eramais novo, entrei na

onda dos paulistas, e junto com
eles adorava criticar o Rio e se di
vertir da rixa cariocasXpaulistas.
Hoje dou risada: cidades não são

entidades comparáveis. Mesmo
assim, é impossível para um
paulista não tentar generalizar
o Rio de alguma forma. 'Lá no
Rio é assim, lá no Rio é assado',
dizem, como se as diferenças
fossem tão óbvias que trans-

o tempo não tem
idade, não tem sexo,

não é do rico nem do

pobre. O tempo é de

quem sabe usá-lo.

formassem qualquer turista de
fim de semana em antropólogo.
O Rio não é assim, o Rio não é

assado. O Rio é o Rio.A única
característicaprevisível nos ca
riocas é a sua informalidade.

Em São Paulo, o importante é ter

dinheiro. Dinheiro para esbanjar
em carros importados, baladas e

luxos que compensem, psicolo
gicamente, o excesso de trabalho
e a vida estressante.
No Rio, o bemmais valioso é o

tempo. Tempo para dar ummer

gulho no final da tarde, tempo
para correr na praia pelamanhã,
tempo para passear com os

cães pelo calçadão. Tempo para
esperar o pôr-da-sol e aplaudí
lo, - isso é bem carioca. E não há
dúvida de que o tempo é mais

democrático que o dinheiro - e

menos repressor.
O tempo não tem idade, não
tem sexo, não é do rico nem do

pobre. O tempo é de quem sabe

usá-lo. E ninguém sabe usá-lo
melhor do que os cariocas -

não importa onde eles tenham
nascido. Os cariocas, o Cristo
Redentor, onde a intervenção
humana na geografia natural
da cidade foi tão feliz, o Pão
de Açúcar, sem igual em outro

lugar do mundo e a Floresta da

Tijuca, que foi quase toda re
construída e é amaior floresta

urbana do mundo merecem ser

Patrimônio daHumanidade.

Horóscopo
CYl ÁRIES

.

I· Organize o seu dia para dar conta das
atividades de rotina No trabalho, justifique
menos e realize mais. Astral excelente

para curtir a companhia do pessoal de
casa. Divirta-se com sua cara-metade,
isso fará bem para a relação. Cor: tons
escuros.

.n. UBRA

Hoje, você pode não render tanto quanto
esperava. Mas não se preocupe, desde

que mantenha o foco em suas respon

sabilidades, tudo sairá bem. Em família,
ofereça carinho e proteção a todos. Na
pa�o, muita harmonia e sensibilidade.

Cor: verde.

TOURO
Dia ideal para trabalhar em equipe.
Mantenha seus familiares unidos em

tomo de um propósito definido. Isso será
importante para favorecer a aproximação
entre vocês. No campo sentimental,
cumpra suas promessas, até mesmo as
menores. Cor: lilás.

m ESCORPIÃO

IIL. Aproveite sua energia no trabalho para
concluir tarefas que já se encontram em

andamento. Mostre sua dedicação e dê

o exemplo a quem estiver próximo. No
romance, convide seu amor para um pas-
seio romântico. Cor: tons escuros.

.

li GÊMEOS
Mantenha a discrição no ambiente profis
sional. Bom dia para atividades que exi-

jam raciocínio. Se a inspiração bater, que
tal soltar a imaginação e escrever? Nas

horas livres, dedique-se ao lar. Romance

cheio de sensualidade. Cor: tons claros.

SAGrrÁRlo
Tudo indica que vai levar mais tempo
que o esperado para cumprir com suas

obrigações profissionais. Mas acredite
em sua capacidade! Na união, há muita
sensualidade e envolvimento: curta os

momentos a sós. Cor: verde-escuro.

§ CÂNCER
Espere progresso na sua profissão! Você
vai se sentir à vontade ao realizar suas
tarefas. Também conseguirá dar atenção
aos familiares, porque saberá se orga
·nizar. Espere um clima gostoso no amor,
com segurança e prazer. Cor: amarelo.

V\_
CAPRiCÓRNIO

"F
No trabalho, os resultados positivos que
serão apresentados vão atrair a aten

ção de pessoas influentes. Envolva-se

com o cotidiano e as necessidades

de quem mora com você. Aproveite
os momentos a dois, o dia promete
cumplicidade. Cor: pink.

LEÃo
Não conte com a ajuda dos outros: prefira
realizar as suas tarefas profissionais por
conta própria. Dessa forma, conseguirá
destaque e reconhecimento pela sua

atuação. Sua cara-metade estará disposta
a oferecer carinho: faça pormerecer! Cor:
marrom.

�AQUÁRIO
� O dia favorece os trabalhos desenvolvi

dos em equipe. É hora de unir forças
com pessoas que você tenha objetivos
em comum. Programe momentos
românticos e agradáveis ao lado de

sua cara-metade, mas sem deixar seus

familiares de lado. Cor: lilás.

VIRGEM
Mantenha o foco em suas atividades

profissionais e evite conversas improdu
tivas. É recomendável termais atenção
com as palavras para não se envolver em
confusões. No campo afetivo, contorne
uma situação delicada. Cor: roxo.

PEIXES
Demonstre mais segurança em suas

opiniões e não deixe que imponham uma

forma de pensar a você. Mas procure ser

flexível e respeitar a opinião dos demais.
Na vida a dois, reforce os seus sentimen
tos com o seu par perfeito. Cor: preto.

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

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

Clique animal

13/7
Alessandra Caye

.
Alfredo Oesterich
Anderson Ruysom
Anderson S. Ribeiro
Cássio R. da Silva
Clécio Gonçalves
Edgar Laube
Elói Mathias \

Emerson L. Nicocelli
Evandro Eduardo Ramos
Gabriela da Silva

Giane Jungton
Gustavo Tirone
Helena Simões
.lsabel Wrublisk
Janaina Sevegnani
Jaqueline M. da Silva
Jean C. Kuester
John David Hinteregger
Jorçelino R. de Lima
Katia Ranthum
Lenir Bezen dos Santos
Luciana Radunz

A leitora

Dessa envia

a foto da

inseparável
Joana. Uma

cachorrinha

muito dócil,
brincalhona,
esperta,
meiga e

linda.

E a dona

se declara:

'l\Jnamos

muito você,
fofinha!

Luiza F. Risso
Manfred Staheke
Marcos Hackbarth
Marildo J. de O. Alves
Marlene D. Kanchen
Rafaela Paternolli

Raissa P. de Mello
Sandro L. da Silva
Sebastião N. Ele Almeida
Sidnei Nones
Tais Regina Hansen
Tatiane Paupitz
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Hoje, todo mundo está comentando, compartilhando e curtindo coisas

relacionadas ao dia mundial do rock. Mas você, que também está fazendo isso,
sabe por que exatamente hoje temos essa comemoração?
Em 13 de julho de 1985, Bob Geldoforganizou o LiveAid. Um show simultâneo em

Londres na Inglaterra e na Filadélfia nos Estados Unidos. O objetivo era o fim da

fome na Etiópia. O festival contou com a presença de artistas como TheWho, Status
Quo, Led Zeppelin, Dire Straits, Madonna, Queen, Joan Baez, David Bowie, BB King,
Mick Jagger, Sting, Scorpions, U2, Paul McCartney, Phil Collins, Eric Clapton e entre

outros. O festival foi transmitido ao vivo pela BBC para diversos países e abriu os

olhos do mundo para amiséria no continente africano. Duas décadas depois, em
2005, Bob Geldoforganizou o Live 8 como uma nova edição, com estruturamaior

e shows emmais países com o objetivo de pressionar os líderes do G8 para perdoar
a dívida externa dos países mais pobres erradicar amiséria do mundo. No Live 8 o

grupo de Rock Britânico Pink Floyd tocou junto, depois de 20 anos de separação. •
Dica de filme para hoje: LiveAid - O Filme ("WhenHarveyMet Bob" - 2010).

,

Tudo começou em 1973, quando comprei meu primeiro disco de vinil,
BLACKSABBATVOL 4, que tinha a clássica Changes, balada que na
voz do Ozzy é simplesmente sensacional. Vendimeu ForteApache
praminhamãe darpara o meu irmão mais novo (ela tinhame
dado de presente um ano antes) e corri para a loja e comprei o disco.
Ali começou minha paixão pelo rock'n'roll. Depois vieram muitos
outros discos, NazarethHair of theDog, um clássico, Slade, Grand
Funk, omaior de todosLEDZEPPELIN, PinkFloyd, UriaanHeep, e
vários outros que vou citarmais pra frente. Asfestinhas na época,
eram comandadas pelo 'Mestre', pioneiro eprimeiroDj de laraguá ,

Carlinhos Piske. Ele vinha com novidades trazidas de Curitiba. Tive
pouco cantata com asmusicas doElvisPresley e atédo Beatles, pois
gostava mesmo era deguitarra distorcida no último volume, atéa
banda que éhoje uma das minhas preferidas, não rolava naminha
radiola que eram osRollingStones. Na época, o meu equipamento

"

de som pra ouvirmeus discos em casa era uma oitrolinha tipo uma
maleta, e quando você abria a tampa, ela se transformava na caixa
de som, pois continha um auto falantemuito pequeno nela. Assim,
não incomodava em casa, nem os vizinhos. Fui armazenando disco,
comprando cada vezmais, o meu gostoficoumais eclético mas o rock
era a base de tudo. Lembro do primeiro disco de rock que tive, cantado
por umamulher: SUZI QUATRO. Erafantástico ouvir uma mulher
cantar rock, era diferente. Na época os lançamentos demoravam
bastante pra chegar na longínqua Iaraguâ, mas esperávamos na
porta da loja de e íamos todos para a casa de algum amigo ouviraté
gastar o disco. O Kiss também detonou a minha juventude. O Gene

com aquela língua era umafigura que hipnotizava a galera. Tinha
fogos, mil barulhos. OKiss era demais.Aminha geração cresceu
ouvindo muito rock e isso ficou impregnado na minha alma, aminha
alma é rock'nroll. Tudo era rock na época. Queen, Bad Company,
Emerson, Lake e Palmer, RickWakeman, Yes etcetcetc..Hoje, a coisa
meio que se diluiu, amídia rotulou e separou o rock em varias
vertentes e atrapalhoumuito, confundiu a cabeça da molecada e criou

sub gêneros do rock. Mas, no fundo, é tudo rock. Uns legais e uns muito

ruins, porque existe rock ruim também. Antes, basicamente o rock se

dividia emRock, Heavy eProgressivo. Tinha guitarra distorcida era rock,
quando surgiu o Black Sabbat, com uma distorção um pouco mais suja,
começaram a usar a palavra HEAVY (pesado). Até hojefalam que o Black é o pai doHeavyMetal.
E o rock progressivo era a linha doPink Floyd , Yes, Omega, Emerson, Lake e Palmer.n Rockfoi,
é, e sempre será amusicamais tocada na minhaRADIOLA. Nada vaifazer isso mudar.
PorPaulico

Não da pra falar de rock sem citar omestre dos

loucos, Raul Seixas. Raul foi e sempre será a
cara do rocknacional.Além dasmusicas, tinha
atitude rock'nroll, quebravabarreiras, falava
verdades que a sociedade (hipócrita), não
estava preparada pra ouvir, mas falavapormeio
das suasmúsicas, das suas atitudes e era sutil
nas suas linhas, nas suasmelodias, entendia
quem quisesse. Raul encarnou, emvida, o
seu personagemmais famoso, oMALUCO
BEl ,EZA, e assimvivia. O personagem engoliu
o homem, mas isso o inspirava.Alimentava sua
alma, sua obra, mas destruía a saúde.Assim
foi por toda a suaVida.Amúsica deRauzito é

o que hoje chamam deWorldMusic, acham
que descobriram, mas Raul já fazia isso amuito
tempo. Ele sempre esteve vários passos a frente
de todos nós mortais. Musicalmente falando,
Raul foi o cara e continua sendo no coração
demuitas pessoas. Raul é imortal, imoral, e
irresponsavelmentemaravilhoso em sua arte.

(()Q,�
ele

�QQ,�
Quando se fala em qual o
melhor guitarrista do mundo
sempre aparecem diversas

opiniões. Para deixar esse
assunto aindamais polêmico,
vamos colocar os 20 primeiros
nomes segundo a Revista

Rolling Stone:

Os melhores guitarristas de
todos os tempos (em ordem):

1 ° - imi Hendrix
-""__,,,-=-.J'·"'ir

2° - Eric Clapton
3° - Iimmy Page
4° - Keith Richards

5° - JeffBeck
6° - B.B. King
7° - Chuck Berry
8° - EddieVan Halen

9° - Duane Allman

10° - Pete Townshend

11 ° - George Harrison
12° - Stevie RayVaughan
13° - Albert King
14° - David Gilmour

15° - Freddy King
16° - Derek Trucks

17° - NeilYoung
18° - Les Paul

19° - James Burton
20° - Carlos Santana

,*ood��: �
orétpna e� � rolf
Hoje está em exibição no cinema
Sesc o longaWood & Stock sexo, orégano
e rockn 'roll (Brasil, 2006).
Em umafesta na virada para 1972, na casa
de Cosmo, estão os jovensWood, Stock, Lady
Jane, Rê Bordosa, Rampal, Nanico eMeia

oito, queuiuem intensamente o barato do

flower poioer ao explodir dos fogos de ano
novo. Trinta anos se passam e nossos heróis,
agora carecas e barrigudos, enfrentam as

dificuldades de um mundo cada
vez mais individual e consumista.

Família, filhos, trabalho, contas a
pagar e solidão são conceitos que não
combinam com o universo inconse

quente desses "bichos-grilos"perdidos
no tempo. O jeito é dar ouvidos à voz

sábia deRaulzito e ressuscitara velha
banda de rock'nroll.A classificação é

para maiores de 16 anos. Ofilme tem

duração de uma hora e tem início às

20h, no Teatro do Sesc.

Agenda.
-
-

.; HOJE,,- -' -

.• Reabertura com Dese:t;ta..- ---

t mPub-23h -
-
_-

Sacramen u -
--

-

3h
• Let's Rock - Londor: pub

- 2
23h

• Dl Chris Kessler
- L1CO Bar-

.; AMANHÃ Oca - 23h
• PinkFloyd cover

- Espaço

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com _
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Tudo ótimo!

arminou em pizza? Delícia!
o Dia da Pizza foi criado em

1985, pelo então Secretário do
Turismo Caio Pompeu de Tole
do que organizou o "I Festival
da Pizza da Cidade de São Pau
lo" e elegeu .as dez melhores re
ceitas de mussarela e margueri
ta da capital paulistana. No dia
10 de julho ocorreu o encerra

mento do concurso e a data foi
oficializada como o Dia da Pi
zza. Hoje muitas pizzarias em

todo País comemoram a data
com promoções e novidades. E
você? Comemorou o data? Não?
Então que tal aproveitar o fim
de semana para preparar essa

gostosura do seu jeito? É fácil!

Massa básica de pizza
100 gramas de margarina
3 xícaras de chá de leite morno
3 tabletes de fermento biológico para pães
1 quilo de farinha de trigo
20vos

1 colher de sopa de azeite de oliva
Molho de tomate a gosto e 1/2 colher de sopa de sal

Pizza de mussarela
de búfala com rúcula

1 embalagem de biscoito Água e Sal Isabela (400g)
200g de mussarela de búfala em rodelas

30g de manteiga em temperatura ambiente
15g de fermento para pão
azeite, orégano, manjericão e folhas de rúcula a gosto
100g de requeijão
2 xícaras (chá) de molho de tomate
1 colher (chá) de açúcar e 1 colher (chá) de sal

Leve ao processador o biscoito, bata até obter uma farofa e reserva.
Numa tigelamédia, junte 15g de fermento para pão, 1 colher (chá) de
açúcar e misture até dissolver bem. Junte 30g de manteiga, 1 colher

(chá) de sal, 250ml de águamorna e.mexa delicadamente. Junte aos

poucos a farofa de biscoito e amasse até obter umamassa homogê
nea. - Cubra amassa e deixe crescer por 20minutos. Unte com óleo
uma formamédia para pizza, acomode a massa e leve ao forno médio

(180°) para preassar. Retire do forno, espalhe por cima 2 xícaras (chá)
de molho de tomate, colheradas de 100g de requeijão, rodelas de 200g
de mussarela de búfala, polvilhe orégano e volte ao forno pormais 5

minutos. Retire do forno, acomode as folhas de manjericão e rúcula,
regue com azeite e sirva a seguir. Receita daqui: www.isabela.com.br

Em uma vasilha grande, coloque 1 xícara (chá) de lei
te morno e dissolva o fermento. Acrescente uma xícara

(chá) de farinha de trigo e misture bem até obter uma
massa mole, mas homogênea. Deixe descansar por 15

minutos em um local aquecido. Adicione o restante dos

ingredientes e mexa até a massa ficar macia. Divida em

seis partes iguais emantenha em local aquecido pormais
30 minutos, ou até dobrar de volume. Se preferir pode
ser congelada (embrulhe em plástico filme). Preaqueça o

forno em temperatura média (200°C). Com ajuda de um

rolo, abra cada parte de mass_a em um disco de aproxi
madamente 25 cm de diâmetro. Em uma forma redonda,
acomode um disco de massa, espalhe um pouco de mo
lho de tomate sobre toda a superfície e leve para assar por
aproximadamente 20 minutos. Retire do forno e recheie

cada disco com os ingredientes de sua preferência. Asse
por mais 15 minutos e sirva em seguida.

Toque especial
A quantidade de leite da receita pode variar dependendo
da qualidade da farinha e do tamanho dos ovos.

o tempo indicado na embalagem
ou até que fique "al dente", ou seja,
macia, porém resistente àmordida.
Escorra amassa, coloque numa
tigela grande, acrescente o alho, os
ovos batidos, a farinha de rosca, o
queijo parmesão, uma pitada de sal
emisture bem com a ajuda de dois
garfos grandes e reserve. Unte com
óleo uma formamédia para pizza,

-

acomode amassa, cubra com papel
alumínio e leve ao fomomédio

(180°C) por 10 minutos. Retire o

papel-alumínio, espalhe por cima o
molho de tomate e volte ao forno por'
mais 5 minutos. Retire do forno, junte

_
o presunto, amussarela, acomode

Numa panela grande, ferva 2 l/z litros as rodelas de tomate, as azeitonas,
de água com sal e cozinhe amassa. ' polvilhe orégano e volte ao fomo para
Para isso, coloque amassa emexa de derreter amussarela. Retire do forno
vez em quando, até que água volte a

"
e sirva a seguir. Receita daqui: www.

ferver. Deixe cozínhaf âetacQrélb Icortf,l i J j �f�al:iela €dm.lllrllll! I � 11111 R 1.1 í I di ,Il

Vz embalagem demacarrão

caramujinho Isabela
1 dente de alho, picado
3 ovos batidos
3 colheres (sopa) de farinha de rosca
2 colheres (sopa) de queijo parmesão
ralado
Óleo para untar a forma e sal

Recheio
2 xícaras (chá) demolho de tomate

300g demussarela ralada
200g de presunto ralado
1 tomate cortado em rodelas finas
10 azeitonas pretas pequenas
orégano a gosto
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Sapato azul e pink
4X de R$ 49,35 ou

R$ 177,65 à vista
Carolla Duarte
Te!.: 3374- 5530

SalalDs para a balada.
Qual é seu estilo?

Sapato cobra marron meia pata
4X de R$ 74,75 ou

R$ 269,10 à vista
Carolla Duarte
Tel.: 3374- 5530

Sexta - feira chegou e com ela os planos para o fim de

semana. E se está pensando em sair para a balada ou happy
hour com os amigos é hora de pensar no look, que inclui
também a peça chave da produção: o calçado. Hoje, temos
uma seleção de calçados da loja Carolla Duarte. São vários

estilos diferentes.Escolha qual faz seu estilo e arrase!.

Sapato bordô meia pata
4X de R$ 66,73 ou

R$ 240,20 à vista
Carolla Duarte
Te!.: 3374- 5530

Ankle boot caramelo
4X de R$ 88,48 ou

R$ 318,50 à vista
Carolla Duarte
Te!.: 3374- 5530

Sapato cobra preto e branco

meia pata - 4X de R$ 59,23
ou R$ 213,20 à vista
Carolla Duarte
Te!.: 3374- 5530

Porta-smartphone cobra

R$ 74,75 à vista

Carolla Duarte
Te!.: 3374- 5530

Sapato azul marinho
4X de R$ 77,75

ou R$ 279,90 à vista
Carolla Duarte
Te!.: 3374- 5530

Cinto - 4X de R$ 31,23
ou R$ 112,41 à vista
Carolla Duarte
Te!.: 3374- 5530

o
cerimonial e assessoria 'completa para seu casamento�

Perfeito em todos os detalhes.
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Por Fernanda Fock,
acupunturista ·e

naluróloga
AbraDa 100029

naturologiajaragua.blogspot.com

A enxaqueca é um distúrbio doenças causadoras de maior
crônico que, de acordo com a índice de incapacidade, tanto

Organização Mundial de Saúde, pelo grau de dor, quando pelos
afeta 15% da população adulta sintomas associados.
do planeta, o que inclui aproxi- Um estudo liderado pela
madamente, 25 milhões de bra- University of Traditional Chi
sileiros. São muitas as causas da nese Medicine e publicado no

enxaqueca ou mesmo de uma Canadian Medical Association

simples dor de cabeça: estresse, . Journal indica que a acupuntura
dormir pouco, hábitos alimen- é eficaz ao reduzir o número de
tares inadequados, variações dias de enxaqueca e ter efeitos
de temperatura, entre outros. duradouros no alívio do surgi
E ainda, no caso das mulheres, menta deste distúrbio.
existe aquela dor de cabeça tí- Na pesquisa, foram testados

pica do período que antecede a cerca de 500 adultos que sofriam

menstruação. de enxaquecas mensalmente,
A enxaqueca é considerada com cerca de seis ocorrências

um problema de saúde pública por mês. Um grupo foi submeti
de alta prioridade, pois acarreta do a sessões da tradicional acu

graves consequências socioe- puntura chinesa, enquanto o

conômicas por ser uma das 20 outro grupo recebeu agulhas de
FOTOS GETTY lMAGES

'W1Nw.oc:orreiod.opovo.(:om.br

acupuntura inseridas em pon
tos aleatórios do corpo. A expe
riência durou quatro semanas

e os grupos não foram informa
dos sobre o tipo de método que
receberiam.

Os participantes submetidos
ao método chinês alegaram di

minuição do grau de dor e dos

episódios de enxaqueca que
caiu para cerca de três episódios'
por.mês, ou seja, menor frequ
ência e intensidade da queixa.
Já o outro grupo, que recebeu o

placebo, não declarou alteração
significativa da rotina.

A acupuntura é uma antiga
técnica de tratamento que sur

giu na China há mais de 2.000
anos. Consiste na inserção de
finas agulhas em pontos es

pecíficos localizados no cor

po' também conhecidos como

"Acupontos" Apesar de ser uma

técnica tradicional, seus benefí
cios são comprovados pela ciên
ciamoderna, o que permite que
ela seja utilizada na prevenção
e complementar ao tratamento

médico, potencializando o pro
cesso de cura. Cuide da sua saú

de, sempre étempo de refletir
e adotar hábitos que irão trazer

vigor e vivacidade a nossa vida.

Drganização

,;

Em vez de usar odorizadores químicos, experimente espantar o mau cheiro dos
,

ambientes com soluções caseiras ou naturais. Veja algumas sugestões:
• Na cozinha
Acabe com o"odor de fritura pondo uma
,panela de água com cascas de laranja e

cravos-da-índia no fogo.O aroma cítrico
absorve a gordura, renovando os ares.

· Na sala
Coloque plantas como o lírio da paz e a

palmeirinhaChamaedorea elegans: elas retêm
odores e poluentes do ar e ainda exigem poucos
cuidados. Mantenha as duas no cômodo.

· No banheiro
Use velas perfumadas, feitas
com essências naturais.

· No quarto
Conserve fronhas e lençóis perfumados
borrifando um copo de água com duas

gotas de óleo essencial de lavanda, rosa,
gerânio ou laranja.

Cerãmica� laminado ou

carpete: qual escolher?
Na hora de escolher um novo piso para a

sua casa, leve em conta a área em que ele será
colocado e para qual finalidade:

FWI�0//'lImWl/W1I"'iq/h1PJllhqm'//I''''''YIIi1IJ/Jú/I/IIWUJiIPWú f,IU!I/hWOU/llmlJJll,/II,IIff,!/11

É o revestimento ideal para áreas úmidas, por exemplo,
banheiro, cozinha e lavanderia. Porém, muita gente o utiliza
em salas e copas por causa da praticidade da limpeza e da'
resistência às manchas.

W&Ullif�l1if�'/j1�;IIWgl�il&
Com várias opções de acabamento, é perfeito para deixar o
ambiente mais quentinho, como quarto e sala. É prático na
limpeza - basta um pano úmido -, mas a desvantagem é

que ele risca facilmente.

QIIII�mh'''"/I,qm'i11JVUI'I//!.IIW'IIh,lm'//UII/b1/&11110,1111111 1I1i,IJJI/ÚlfJq�.W"ln/l
Ele está de volta e com estilo. É o número um em aconchego
e, ao 'contrário do passado, agora oferece proteção contra
manchas, bactérias e fungos. Ou seja: mais higiênico � durável.
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Previsão do 'Iempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Sol e frio
Sexta - feira, sábado e

domingo: Massa de ar
frio e seco deixa o tempo
com predomínio de sol
e temperatura baixa
em todo o Estado. Com

condições para formação
de geada nas áreas altas
do Oeste ao Planalto.

� ;iJ,lk
Instável Parcialmente

Nublado
Ensolarado

�.-
Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaragl1á
• 9h Vento não favorável Sul 8km/h Nenhum vento

lavorrável
• 12h Vento não favorável Sudoeste 7km/h

Vento não favorável Oeste 5km/h zero%
de possibilidade

de chuva.

• 15h
• 18h Vento não favorável Oeste 7km/h

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

•

lnerna

PROGRAMAÇÃO DE 13/7 A 19/7

SHOPPING BREITHAUPT 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. - 13h (qua-sab-dom), 15h40, 18h20, 21 h

'ovelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18H

Rodrigo se afasta de Elisa e ela se preocupa. Gabriel toma café da manhã com as filhas. Jacira
tenta convencer Tobias a voltar para Marajó sem revelar os motivos. Rodrigo vê o primo em sua

primeira sessão de regressão e acredita que ele seja seu rival. Dimas conversa com Miriam sobre

a possibilidade de Rodrigo curar Fernando. Melissa explica para Virgílio como ele deve convencer

o sobrinho a acreditar nele. Valdirene se oferece para ajudar Regina, mas ela rejeita sua proposta.
Ribamar compra todos os brigadeiros de Jáqui. Valéria fica com ciúmes e implica com o traje de

banho de Josué na praia. Bruno ajuda Gabi a retomar a amizade com Cris. Cris elogia Bruno para
Francisco. Joana procura Rodrigo.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19H

Sandro se faz de vítima para conseguir ficar na casa de Penha. Rosário mostra seus contratos

para Sidney. Otto assina a carteira de Ivone. Laércio chama Naldo para trabalhar no lugar de Socorro.

Sarmento se desespera com a saída dos clientes do escritório. Penha apresenta Jurema para Lygia.
.

Conrado procura Cida. Penha incentiva Lygia a contar para Samuel sobre seu pai. Socorro pede para
trabalhar com as Empreguetes. A mansão dos Sarmento entra em decadência. Conrado vê uma foto

da turnê das Empreguetes. Elano avisa que vai demorar a voltar da viagem com Otto. Laércio avisa

Chayene que a audiência foi marcada. As Empreguetes se apresentam no programa do Faustão.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21H

Lucinda pede que Santiago esconda o dinheiro do sequestro de Carminha. Jorginho diz a

Max e Nina que contará sobre os dois para toda a família. Nilo não encontra o dinheiro e ateia

fogo à casa de Lucinda, mas as crianças conseguem conter as chamas. Carminha descobre o

endereço de Begônia e a ameaça. Iran pede a ajuda de Débora para encontrar Jorçinho. Cadinho
questiona Jimmy sobre sua relação com Verônica. Suelen tenta seduzir Roni. Olenka chega com

Silas à reunião da diretoria do clube e Monalisa decide ir embora. Carminha conta para Tufão tudo

o que descobriu sobre Nina, mas ele não acredita. Débora e Iran seguem Jorginho na trilha do

acampamento. Max faz as malas e deixa a mansão, desprezando os apelos de Ivana e Muricy. Ele
pressiona Nina e Tufão os surpreende.

GABRIELA - GLOBO - 22H

Gabriela demonstra indiferença com o pedido de casamento de Nacib. Osmundo conta para
Mundinho que está apaixonado por Sinhazinha. Tonico se oferece para conversar com Gabriela

sobre o pedido de casamento de Nacib, e o comerciante não percebe a má intenção do filho de

Ramiro ..Fagundes se sente atraído por Lindinalva. Mundinho diz a Ezequiel que vai se candidatar
a intendente. Tonico aconselha Nacib a dar um presente a Gabriela. Lindinalva pede aluda a Quin

quina e Florzinha para pagar o aluguel da casa e do armarinho. As irmãs reagem de forma nega
tiva ao pedido de empréstimo, mas oferecem um quarto como moradia para Lindinalva e Zulmira.

Sinhazinha conta a Osmundo que Jesuíno ficará fora da cidade por alguns dias. Mundinho tenta

conversar com Gerusa, mas ela o evita. Gerusa diz a Malvina que Mundinho a fez pensar sobre

sua postura de obediência diante das proibições. Berto destrata Zulmira e faz Lindinalva se deitar

com ele. Nacib presenteia Gabriela com um sapato de seda.

CHEIA 3/7

• MINGUANTE 11/7

• NOVA 19/7

;. CRESCENTE 26/7

ruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 4°e
MÁX: 200e

-

3°(J ,

1180

-:

DOMINGO

MíN: s-e
,,\ MÁX: 19°e

Luvas, toucas
e botas são

ótimas opções.

SEGUNDA

MíN: s-e
MÁX: 17°e

São Francisco do Sul
• Preamar
• 12h09: 1,4m
• Baixamar
• 7h11: O,4m
• 16h47: O,7m

Florianópolis
• Preamar
• 1 Oh15: O,9m
• 21 h23: O,am
• Baixamar
• 5h53: O,3m
• 1ah04: O,6mTábua

das marés Itajaí
• Preamar
• 1 Oh01 : O,am
• 21h27: O,7m
• Baixamar
• 5h3a: O,4m
• 17h19: Om

Imbituba
• Preamar
• 12hOa: O,4m
·16h: O,4m
• Baixamar
• 3h54: O,3m

.,
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13 �
1. Expressão que significa estar de mal-humor, ena- �

teado
2. (Mús.) Acorde de sons sucessivos em instrumen

to de cordas J Um animal como o bisão
3. O lutécio" entre os químicos I O industrial italiano

Ettore (1881-1947); fundou uma famosa fábrica
de automóveis / Abreviatura de um raio qUE; pode
provocar o câncer de pele

4. (Serra da) Região do Mato Grosso do Sul. no Pan
tanal, onde se localizam as cidades de Bonito e

Jardim, importantes centros turísticos
5. À exceção de / Relativo à lã
6. A indústria de automóveis que fabrica o Ka e o

Fiesta / Uma parte do ... rifle I Menino, garoto
7. Ex-colônia portuguesa da África / Pálido, lívido
8. Desengatado, desprendido
9. O atar Victor, das telenovelas I O irmão de Chi

tãozinho, seu companheiro na famosa dupla ser

taneja.

HORIZONTAIS
1. Planta usada como forrageira
2. Não trabalhado, em estado naturalj A atriz norte

-americana Jane. de "A Sogra"
3. Sigla do Amapá I O escritor argentino Jorge luis,

(1899-1986)
4. Reincidência de moléstia
5. Favor que se presta a alguém I Metade do... lan

che
6. Brinca com ele quem se expõe ao perigo I Roedor

disseminado por todo o mundo
7. Neste lugar
8. Companhia Brasileira de Trens Urbanos I Os au

tomóveis que podem utilizar mais de um tipo de
combustível

9. Palavra do alfabeto fonético que significa a letra H

I Grito de sofrimento, angústia
10. Azedar
11. O símbolo químico do didímio / Aceito, aprovado
12. Ave preta que se alimenta de carrapatos / Fogosa

impetuosidade
13. Um órgão exclusivamente feminino.

VERTICAIS
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Campeonato Catarinense

Molequinhos recebem
oTubarãopela final

Primeiro jogo da decisão do Campeonato
Catarinense Juvenil acontece amanhã, às 16h

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Julio; Jhoy, Ricardo, Jeison e

Léo; Diogo, Robson, Marlon e

Everton; Geovane e Luciano Ju
nior. Essa escalação ainda não é
conhecida pelamaioria dos tor
cedores do Juventus, mas pode
entrar para a história do clube
caso conquiste o título do Cam

peonato Catarinense Juvenil da
Divisão Especial.

O primeiro passo em bus
_ ca deste objetivo será dado na

tarde de sábado, quando os co

mandados de Biro recebem o

Atlético Tubarão, na partida de
ida da final. O jogo está marca
do para iniciar às 16h, no João
Marcatto, com entrada franca.

O comandante juventino
espera uma partida mais 'light'
contra o Atlético Tubarão, após
classificar a semifinal frente o

Guarani como 'adrenalina pura'.
"Com todo respeito ao Tubarão,
mas creio que o confronto con

tra o Guarani foi uma final an

tecipada. Trabalhocom futebol
de base há 18 anos e nunca vivi
uma tensão tão grande quanto
na semifinal", diz.

Biro Classifica seu time como

brioso e guerreiro, formado por
jogadores de muita qualidade
técnica e que não tem medo de
nenhum adversário.

''Até aqui tivemos uma estra
da com altos e baixos, mas o im
portante é que a diretoria acre

ditou no projeto e agora chegou
a hora de colher os frutos. Esse
é o futuro do Juventus e estou

muito orgulhoso por fazer parte
deste processo", conclui. "Fize
mos um bom trabalho durante
o ano, treinando dia após dia,

-

com chuva ou sol. Agora che

gou a nossa hora", acredita o

atacante Luciano Junior.

Equipe sub17 do
Juventus busca
título inédito na
história do clube.

Copa Sesi

Fase estadual inicia amanhã
Nos dias 14 e 15 de julho, Jaraguá do Sul será sede da fase

estadual da Copa Sesi. Neste ano serão quinze indústrias par
ticipantes, totalizando mais de 250 atletas. Todos estarão dis

putando o título nas modalidades futebol de campo (mascu
lino), futebol sete livre (masculino), futsal (feminino) e futsal
master (masculino). As empresas que chegaram nesta fases
inicialmente foram campeãs municipais e depois regionais. O
futebol de campo, o futebol sete e o futsal feminino são classi
ficatórios para os Jogos Sul-Brasileiros do Sesi.

HENRlQUE pORTaIAVANTE!

'\;ii
_.",,,--

'"

INDUSTRIARIOS Modalidades, como o futebol

sete, classificam para os Jogos Sul-Brasileiros

J

. õe Santa Catarina realizou um di

ôrnpleto de nossas rodovias, viu o que precisava ser.

feito, foi atrás dos recursos e, agora, acaba de lançar os
editais de licitação. Serão RS 3 bilhões em obras por
todo o Estado. Tudo para trazer mais segurança para

quem dirige e respeito com quem produz. É um grande
pactopelo desenvolvimento. O Pacto por Santa Catarina.

Governo de Santa Catarina. Trabalhando com
.

responsabilidade. Prestando contas a você .

. nheça todas as obras em www.sie.sc.gov.br

•
DEINFBA

Secretaria de
Esladoda

. InlraeSbUlUra SANTA CATUINA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br

t ai

Promessa de um jogo
duro em São Caetano
Fora de casa, CSMjPré-Fabricar busca somar
três importantes pontos nesta segunda fase

,ARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

"l Jivendo um bom momento,
V a CSM/Pré-Fabricar já está
em São Caetano do Sul, onde
enfrenta a equipe da casa ama

nhã, às 16h, pela segunda ro

dada da segunda fase da Liga
Futsal. Os jaraguaenses vêm
de três vitórias seguidas, sendo
duas vitórias pelo Campeonato
Catarinense - onde lideram - e

uma pela competição nacional.
"Temos de aproveitar esse

bom momento e pontuar
contra o São Caetano. Se al-

cançarmos mais três pontos,
ficaremos numa situação con

fortável, próximos da classifi

cação", explica o fixo Jonas.
O adversário merece respei

to. Em duas partidas nesta se

gundafase, somou 4 pontos aos
empatar com o Corinthians (2 a
2) e vencer o Marechal Rondon

(1 a O). Na primeira fase vence
ram equipes como o Joinville (5
a 2) e empataram com a CSMI
Pré-Fabricar (4 a 4).

lias números revelam as di
ficuldades que teremos. Temos

que entrar atentos e matar o

jogo logo no primeiro tempo",

analisa o ala Xoxo. "Para nós

será um jogo de seis pontos. O
time deles é rápido e joga mui
to no contra-ataque, com boa

finalização de média distância",
explica o técnico Banana. IIPre�
cisamos estar concentrados e

errar pouco", salienta.
O fixo Lé e o pivô Felipe, se

recuperaram de lesões e são

opções para o jogo. Além deles,
viajaram os alas Cassiano, Xoxo,
Daniel, Dian e Marcia; os fixos
Jonas e Jedson; os goleiros Gian
e Cristhian, e pivôsWillian, Eli
sandro e Hugo.

CSM/Pré-Fabricar
e São Caetano será
amanhã, 16h, no
ABC Paulista.

DANIEL DOS SANTOS/ESPORTE ALTO VALE

C Jaraguá
Amistosoem
Blumenau
O Sport Club Iaragua fará

um amistoso em Blumenau
na próxima terça. Será con

tra o Metropolitano, no CT

da Vila Itoupava. O jogo ser

virá como preparação para
a "Copa Iaraguá do Sul", que
contará também com Avaí,
Joinville e Cruz de Malta.

"Queremos entrosar a equipe
para a competição que come
ça em nove dias", comenta o

técnico Rafael Rocha.
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CLASSIFICAÇÃO

"1 Cfweifl') 14 S 4 2 2 U S 3 5S.3%
S Grêmio 12 S 4- o 4 9 S 1 60,00/4
9 F��� 12 S 3 3,2 13 1� 1 50,0%
10 Poot�Pf�ta � I $ I 3 13 ! � '9, S 1. 00.0%
11 Nâ�� 10 S 1 14. .9115'.f;) 41.�
12 SfXlft 9 S 3 3 S 10 ·2 31,5%
13 PQft�l.I� S S 2 4 5 10 �-�3%
14- Santoo S S 5 2 "1 "1 o 33,3%
15 FIg\J,etfe.nse S S 5 2 8 10 -2 33.3%
16 CQfitioo 7! S 2 1 5 13 16 -3 29,2%
17 Bahia 7 8 1 4 3 6 10 -4 29,2%
18 Palmeiras 5 8 1 2 5 7 10 -3 20,8%
19 Corinthians 5 8 1 2 5 5 11 -6 20,8%
20 Atlético-GO 2 8 O 2 6 4 15 -11 8,3%

9aRODADA

14/07
18:30 Figueirense x Atlético-MG
18:30 Corinthians x Náuüco
21:00 Ponte Preta x Coritiba

15/07
16:00 Bahia x Flamengo
16:00 Cruzeiro x Grêmio
16:00 Internacional x Santos
16:00 Botafogo x Fluminense

18:30 Palrneiras x São Paulo
18:30 Vasco x Atlético-GO
18:30 Sport x Portuguesa

1,º1���2p�d.2$ Lipe.t&l��i§.
Classifi'{ldos Copa Sul-Americana
Rebaixados para Séne B

t». ·PEO�I.All) B Sblt.E�RO w_ Sí�.riIE B
CLASSIFICAÇÃO 10"RODADA

10/07
Criciúma 4 x 3 Boa-MG

Guaratinguetá 2 x 1 ASA-AL
Vitória 4x 3 Paraná

13/07
21:00 Atlético-PR x ABC-RN

21:00 Ipatinga x Barueri

5 Joinville 15 9 4 3 2 11 8 3 21:00 Goiás x América-MG
.

6 São Caetano 15 9 4 3 2 11 8 3 55,�
14/07
16:20 São Caetano x Joinville

7 Paraná 15 104 3 3 17 15 2 50.0% 16:20 Arnérica-RN x Ceará

8 Avaf 14 9 4 2 3 11 9 2 51.9% 16:20 Bragantino x Guarani-SP

9 Goiâs 13 9 3 4 2 15 17 -2 48,1%
16:20 CRB x Avaí

10 Boa-MG 12 103 3 4 16 16 O 40,0%
11 Ceara 12 9 3 3 � 15 16 -1 44,4%
12 AtIêtioo-PR 11 9 3 2 4 11 9 2 40.7%
13 /4SM'J.. 10 10 3 1 6 10 14 -4 33.3%
14 CRB 10 9 3 1 5 13 18 -s ·37,0%
15 Guarani-SP 10 9 2 4 3 9 9 O 37.fHo
16 ABC-RN 9 9 2 3 4 12 13 -1 33,3%
17 Bragantino 9 9 2 3 4 15 17 -2 33,3%
18 Guaratinguetá 8 10 2 2 6 10 18 -8 26,7%
19 Ipatinga 4 9 1 1 7 7 16 -9 14,8%
20 Barueri 2 9 O 2 7 5 21 -167,4%

Promovidos para Série A

Rebaixados para Séne B

P J V E D GP GC SG A% A Tubarão x Caxias=

15/07
, 10:30 Biguaçu x Hercãío Luz
15:30 Juventus x Imbituba
15:30 Porto x XN de Indaial

18/07
20:30 Guarani x Concórdia

*encerrado após o fechamento da edição

CLASSIFICAÇÃO (TURNO)

Coi. Times

5 A. Tubarão 2 2

6 Biguaçu 2 2 O O O

7 XV de Indaial 1 2 O 1. 1 -1

8 Juventus 1 2 O 1 1 O 1 -1

9 Caxias 1 2 O 1 1 1 3 -2

10 Porto O 2 O O 2 O 2 -2 0,0%

CLASSIFICAÇÃO (GRUPO D)

'Coi. Times P J V E D GP GC SG A

3 Corinthians 1 1 O 1 O

4 Marechal Rondon O 2 O O 2

2 2 O 33.3%

2 4 -2 0%

BOA FASE CSM/Pré-Fabricar vem de três vitórias

seguidas e deseja D1aJ1ter o embalo em São Caetano P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

3"RODADA
Ontem

Classificados para a semifinal

PRÓXIMOS JOGOS

14;07
16:00 S. Caetano x CSM/Pré-Fabricar
17;07
20:00 CSM/f'ré.Fabticar x Corinthians
20;07
21:00 Mal. Rondon x Corinthians

23/07
18:15 Mal. Rondon x CSM,IPréfabricar

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CorupáBuffalosatrás do título
doCampeonatoBrasileiro

Depois de conquistar San
ta Catarina, o Corupá Buffalos
inicia neste domingo sua cami
nhada para a conquista do Bra-

. sil. Mantendo a base campeã
. estadual invicta, a manada es

treia no Campeonato Brasileiro
às 14h, recebendo os Bárbaros
do Vale, no Seminário Sagrado
Coração de Jesus.

O adversário é um velho co

nhecido. Formado a partir da
fusão das equipes Brusque Ad
mirals e Blumenau Reisen, os

Bárbaros jogaram contra os Bu
ffalos por duas vezes no último

Campeonato Catarinense. Nas
duas ocasiões os corupaenses
venceram e uma das vitórias
valeu a vaga na final çontra o

São José Istepôs.
Promovido pela Associação

de FutebolAmericano do Brasil
-(AFAB), entidade que coordena

a modalidade no país, o Cam

peonato Brasileiro disputado
pelo Corupá Buffalos é uma

competição diferente do Tor
neio Touchdown, do qual o Ia
raguá Breakers participa .

Ostentando a chancela de
"oficial", a competição promo
vida pela AFAB conta com 34

equipes, que representam 25

cidades, 15 estados e quatro re

giões do Brasil.
Os times foram divididos

inicialmente em três Conferên
cias: a Nordeste, a Central e a

Sul. Essas, por sua vez, foram
subdivididas em sete Divisões.

Os Buffalos estão na Divisão
Oeste da Conferência Sul, junto
com outras seis equipes: Ponta
Grossa Phantoms, Bárbaros do
Vale, Curitiba Brown Spiders,
Ioinville Gladiators, UFPR Le

gends e Foz Black Sharks.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio

Gomes deOliveira, 380-Centro 89251-201- JARAGUADO SUL - SC -

Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700
Tabelionato Griesbach,

Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/ c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsá
vel, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, 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 osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM lNTIMADOSDO PROTESTD:

Apontamento: 214885/2012 Sacado:ADEMIRMOWNMOVEIS IlDAME Endereço: RUAWERNER STANGE 25 - VIlA RAU
- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-280 Credor: FABRICADE BEUCHESRUBIN IlDAEPP Portador: - Bspécíe; DMI - W
TItulo: F2720/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 584,89 Data para pagamento: 13 de julho de 2012ValorR$24,86 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 528,00 - Juros: R$1,76 Emolumentos'R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

.

Apontamento: 214842/2012 Sacado:ALEXPEREIRAMICHEI.S Endereço: ESTRADAFRANCISCO GREI'ER 12 CASA - NEREU
RAMOS - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89265-840 Credor. BVFINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 251013025 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 22.727,84 Data para pagamento: 13

.

de julho de 2012Valor R$3.673,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 19.012,24 - Juros: R$ 3.650,35 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 214883/2012 Sacado: CASA DA PISCINA IlDA-ME Endereço: AY.PREEWALDEMAR GRUBBA 2222 - VIL - JA
RAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-501 Credor: COOPERATIVA DE CREDITD VALE DO I1AJAI-VIACREDI Portador. SIMONE
VOITOLINIOLCZ Espécie:DMI - N°TItulo: 11/0001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 841,90Data para pagamento: 13 de
julho de 2012ValorR$25,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 792,00 - Juros: R$ 2,64 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 214894/2012 Sacado: CLAUDEMIR DAMOITA Endereço: RUADOMANACLETO GARCIA 1552 - Jaraguá do
Súl-SC - CEP: 89266-300 Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador: - Espécie: NP - WTitulo: 43568811 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 5.129,97 Data para pagamento: 13 de julho de 2012ValorR$837,49 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 4.241,64 - Juros: R$ 814,39 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$36,64

Apontamento: 214813/2012 Sacado: CONFECCAO SR IlDAME Endereço: RDOMINGOS SANSON 150 - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89256-180 Credor: SINGUlAR COMERCIAL ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: F019314/3. - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 612,06 Data para pagamento: 13 de julho de 2012ValorR$24,77 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 556,82 - Juros: R$1,67 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 214833/2012 Sacado: DENISE INACIO - ME Endereço: RUAHENRIQUEDEMATHE 1077 - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89265-730 Credor: BANCO FIBRAS/A Portador: CIRCUW S/A Espécie: DMI - N°TItulo: 2562760100 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 319,56 Data para pagamento: 13 de julho de 2012Valor R$23,77 Descrição dos valores Valor do título:
R$ 253,64 - Juros: R$ 0,67 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

.

Apontamento: 214882/2012 Sacado: ESTAMPARIA MAIS BRASIL IlDAME Endereço: RUA JOAOWIEST JUNIOR 969 GAL
PAO 4 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor:WEUTEC COMERCIAL IMPOR1J\DORA E EXPOR1J\DORA IlDA Por
tador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 4793-8/36V - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 46.619,62 Data para pagamento: 13 de
julho de 2012Valor R$177,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 46.409,80 - Juros: R$ 154,69 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 214817/2012 Sacado: MARCONDES DEALENCAR POlZIN -ME Endereço: RAFFONSO BARTEL233 - JARA-.
GUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-110 Credor. FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORIACAO SA Portador. - Espécie:
DMI - N" Titulo: 214931-36 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 5.396,44 Data para pagamento: 13 de julho de 2012Valor
R$28,43 Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 5.339,10 - Juros: R$ 5,33 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 214802/2012 Sacado: NADIA DEMATIffiVOITOLINI Endereço: RUA PADRE ANTDNIO ECHElMEYER 102
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89265-.770 Credor. INFRASUL - INFRAESTRUTUBA E EMPREENDlMENT Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 0201859006 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 389,37 Data para pagamento: 13 de julho de 2012Valor
R$25,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 321,98 - Juros: R$ 2,14 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 214838/2012 Sacado: VALDEMAR KELLER Endereço: HERCILIO ANACLETO GARCIA 403 - Jaraguá do SuI
SC - CEP: 89266-270 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
0191067011 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 214,51 Data para pagamento: 13 de julho de 2012ValorR$24,03 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 139,64 - Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 214846/2012 Sacado: VALDIR DElAJUSTINA Endereço: RUA HENRIQUE NAGEL, 78 - AGUAVERDE - Ia
raguá do SuI-SC - CEP: 89254-560 Credor: BV FINANCEIRASA CREDITO FINANClAMENTD E INVESTIMENTO Portador:
- Espécie: CBI - N°Titulo: 131028290 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 32.733,98Data para pagamento: 13 de julho de
2012ValorR$7.844,81 Descrição dos valores: Valdrdo título: R$ 24.857,14 - Juros: R$ 7.821,71 Emolumentos: R$ 11,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$17,83 .

Certifico, que este Edital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 13/07/2012. Iaraguã
do Sul (SC), 13 de julho de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 11

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

JIJ:P&sq11.e"tE�

Jogo decisivo
noSub17

Os garotos da Unimedl
FME entram em quadra
logo mais, às I9h, para
uma partida decisiva. Re
cebem no ginásio do Colé

gio Marista aAssovi/Crici

úma, adversário direto por
uma vaga na fase final do

Campeonato Catarinense
SubI7. No jogo válido pelo
turno da competição, dis
putado no sul do estado, a
vitória foi jaraguaense por
apenas um ponto.

I�&SSOS Depois de fazer história em Santa Catarina,
BuffaJos partem para a conquista do Brasil

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL,
GUARAMIRIM, CORUPÁ, SCHROEDER E MASSARANDUBA.
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345, Jaraguá do Sul - SC.

Ata da Assembléia Geral Extraordinária
Realizada em 23-06-2012

Às 9 horas e 40 minutos do dia 23 de junho de 2012, em segunda convocação - em sua sede social, na Rua Presidente Epitácio Pessoa,
345 - Centro, na cidade de Jaraguá do Sul - SC, reuniram-se os integrantes da categoria profissional para, de acordo com o edital de

convocação, publicado no jornal Correio do Povo, edição do dia 12 de junho de 2012, jornal este de circulação regional, abrangendo os

municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba (base territorial desta entidade de classe), afixado na

sede do sindicato e, publicado no boletim Alerta de número 221, veículo de comunicação do Sindicato, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: Fixação do valor a ser descontado de cada trabalhador da categoria abrangida, de acordo com a letra "e" do artigo 513
da CLT e artigo 80, Inciso IV, da Constituição Federal, em favor da entidade sindical. Paga pelos membros da categoria profissional rep
resentada, para aplicação na campanha salarial, administração geral e serviços, garantindo ao trabalhador não associado, o direito de

oposição ao desconto da contribuição, mediante manifestação individual e por escrito, por ocasião da realização da Assembleia ou no

período de 25 de junho á 29 de junho de 2012 e de 02 de julho á 06 de julho de 2012, na sede do Sindicato Profissional, no horário das 8
horas às 12 horas e das 13 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos. Nestas datas o Sindicato Profissional colocará formulário próprio
á disposição, sendo que o trabalhador não associado deve comparecer pessoalmente a Assembleia ou a sede do Sindicato Profissional

para manifestar sua opção pelo direito de oposição ao desconto da contribuição assistencial, estando vedada a representação por pro
curação. Iniciada a Assembleia pela Presidente, Sr. Helenice Vieira dos Santos, foi lido o edital de convocação e, em seguida, posto em

discussão, ficou aprovado pela maioria dos presentes, que a contribuição exposta na ordem do dia será de 1 % (um por cento) descontada
mensalmente de cada trabalhador da categoria abrangida, independente de ser associado ou não da entidade representativa, sobre a sua

folha de pagamento. Desconto este, extensivo a todas as verbas de natureza salarial (exceto sobre o 13° salário e sobre o acréscimo do

terço constitucional das férias), no período de 01 de agosto de 2012 á 31 de 'julho de 2013, a título de CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL
e recolhida pelas empresas, aos cofres do Sindicato Profissional, através de guias próprias disponibilizadas pela entidade de classe,
até dia 10 de cada mês subseqüente, devendo ser paga na Caixa Econômica Federal, agência de Jaraguá do Sul, nas Casas Lotéricas
ou na sede do Sindicato Profissional. Os descontos deverão ser efetuados independente de convenção coletiva de trabalho, para que
não venha a inviabilizar a prestação de assistência à categoria profissional, em caso de ajuizamento de dissídio coletivo. Também, ficou
aprovada pela maioria dos presentes, a garantia ao trabalhador não associado, do direito de oposição ao desconto da contribuição, ora
aprovada, mediante manifestação individual na Assembleia e/ou conforme edital de convocação, Nada mais havendo a tratar, às 10 horas
e 30 minutos foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata que vai assinada por todos os presentes, através da lista de presença.
Jaraguá do Sul, 23 de junho de 2012.

Helenice Vieira dos Santos - Presidente

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHllLEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto na 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
via BR-413, nO s/n, Fio Branco, 89270-000, GuaramirimCedente: NIPOCENTER COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS IlDACNPJ: 09.187.947/0001-28Número doTítulo: 000480-04 Espécie:
Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimen
to: 25/06/2012 Valor: 500,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 10,88,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

-

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitar ou pagar no triduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade
de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser la
vrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização
incerta, ignoradaou inacessível, ou for(em) residente(s) ou dorniciliada(s) fora daCircunscri
ção Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no

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

Protocolo: 33269 Sacado: ANTDNINHA IRACI OLIVEIRA CPF: 837.902.929-15 Endereço:
Rodovia BR-280- km 57 nO 12900, centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BVFINANCEIRA
S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131044579 Espécie: Cédula de Crédi
to Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
DataVencimento: 25/02/2012 Valor: 22.907,04 Liquidação após a intimação: R$11,60, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 33201 Sacado: RDMAQTECEQUIPAMENTOS IlDA - EPPCNPJ: 13.988.996/0001-
37 Endereço: Rua Erich Froehner na 1749, Schroeder I, 89275-000, Schroeder Cedente:
DIFUSO DISTR. PARAFUSOS EWALD IlDA CNPJ: 82.887.175/0001-27 Número do Título:
5035026-01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE
DERAL DataVencimento: 18/06/2012 Valor: 147,65 Liquidação após a intimação: R$l1,60,
Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33440 Sacado: RILCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS IlDA - ME
CNPJ: 03.389.786/0001-79 Endereço: Avenida Izidio Carlos Peixer n° 100, ilha da Figueira,
89270-000, Guaramirim Cedente: EGM FUNDODE INVESTIMENTD EMDIREITOS CREDI
TORIOS MUll1SSETORlAL CNPJ: 13.416.131/0001-04 Número do Título: 117609-3 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 30/06/2012 Valor: 6.947,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução:
R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 33443 Endereço: Avenida Izidio Carlos Peixer n° 100, ilha da Figueira, 89270-000,
Guaramirim Cedente: FIDC MUl11SETDRlAL REDFACTOR CNPJ: 08.632.394/0001-02 Nú
mero doTítulo: 112041-1 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 30/06/2012 Valor: 957,60 Liquidação após a inti
mação: R$11,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 33457 Endereço: Avenida Izidio Carlos Peixer n° 100, ilha da Figueira, 89270-000,
Guaramirim Cedente: FIDC MULTISETORlAL REDFACTOR CNPJ: 08.632.394/0001-02 Nú
mero doTítulo: 111635-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 29/06/2012 Valor: 837,60 Liquidação após a inti
mação: R$ 11,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33543 Sacado: AUTO lATOARIA E PINTURAJR IlDA CNPJ: 08.933.041/0001-42
Endereço: RuaHerminio Stringari n° 1280, Centro, 89270-000, GuaramirimCedente: COMEQ
COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CNPJ: 06.211.450/0001-00 Número do Tí
tulo: 1796-04 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA Data vencimento: 04/07/2012 Valor: 500,00 Liquidação após a intimação:
R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 33490 Sacado: CLEITONMONTIBELER CPF: 004.680.499-40 Endereço: Rua Jose
Decker nO 134, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANIF - BANCO INTERNACIONAL
DO FUNCHAL (BRASil), SA CNPJ: 33.884.941/0001-94 Número do Título: 504624296 Espé
cie: Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: BANIF - BANCO INTERNAOO
NALDO FUNCHAL (BRASIL), SA DataVencimento: 22/03/2012 Valor: 31.971,00 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 33488 Sacado: ROMILDOJOSÉDECKER CPF: 588.471.469-68 Endereço: Rua José
Decker na 755, Bananal do Sul, 89270-000, Guararnirim Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI
CNPJ: 01.149.953/0001-89Número doTítulo: 251027092 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
por Indicação Apresentante: SERGIO SCHULZE E ADVOGADOSASSOCIADOS DataVenci
mento: 09/03/2012 Valor: 53.302,20 Liquidação após a intimação: R$ 1�,60, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 33382 Sacado: DJAIMAALVEZPAlXAO CPF: 106.291.145-87 Endereço: Rua Lau
ro Ziemmermann na 2433, Guarniranga, 89270-000, Guaramirim Cedente: ATIIENABANCO
FOMENTOMERCANTIL LIDACNPJ: 03.380.705/0001-70 Número doTítulo: 0118104 01 Es
pécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: ITAU UNIBANCO SAData
Vencimento: 28/06/2012 Valor: 2.990,00 Liquidação após a intimação: �$ 11,60, Condução:
R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33183 Sacado: ROSA MARIA DA CRUZ CPF: 902.043.879-49 Endereço: Rua
Itoupava n° 300, 23 deMarço, 89275-000, Schroeder Cedente: SHOPINGCOMERCIO DA CE
RAMICA CNPJ: 10.272.769/0001-12 Número do Título: 20475/3 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 10/06/2012
Valor: 576,95 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33087 Sacado: ELAINE SCHMITZ ME CNPJ: 04.338.670/0002-54 Endereço: Rua
Marechal Castelo Branco nO 4893, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: ORBENK DJSTRI
BUIDORADEPRODUTOSDELIMPEZAlIDACNPJ:10.332.516/0001-97NúmerodoTítulo:
28259#01 Espécie:Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: ITAUUNIBAN-.
CO SA Data Vencimento: 07/06/2012 Valor: 90,57 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33241 Sacado: RUBENS BAUMGAERTEL CPF: 061.962.269-59 Endereço: Rua
Emilio Recb nO 161, Braço Do Sul, 89275-000, Schroeder Cedente: FEELING ESTOFADOS
ITDACNPJ: 85.294.759/0001-87 Número doTítulo: 110/01 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 25/06/2012 Valor. 262,70 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$
24,14,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 13 de julho de 2012.

Protocolo: 33502 Sacado: IVAN JUNIOR JAGIELLO CPF: 027.273.259-16 Endereço: Rodovia
Se 415, Km 05 nO s/no, Não Infamado, 89270-000, Guararnirim Cedente: ZIPF PEÇAS E IRA
TORESLTDACNPJ: 74.129.792/0001-35 Número doTítulo: 0003260100 Espécie: Duplicata de ,

Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIM DataVencimento: 28/06/2012 Valor: 270,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33390 Sacado: MARCIO PEREIRASAVERO CPF: 815.199.661-72 Endereço:Rodo- CHRlSTAINGEHIllEWAGNER, Interventora
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PolíciaCivil terá

reforço em agosto
Para os promotores da Comarca, Grubba

garantiu a liberação de quatro delegados

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

guatro delegados e três escri
vães vão reforçar o efetivo

d alicia Civil em Jaraguá do
Sul a partir de agosto. Essa é a

promessa feita pelo secretário do
Estado de Segurança, César Au
gusto Grubba, aos promotores
de Justiça da Comarca local, em
audiência realizada namanhã de

ontem, em Florianópolis.
Um dos delegados substi

tuirá Davi Queiroz, que dei
xou o -município no mês de

abril, e outro ficará no lugar de
Weydson da Silva, que está com

o pedido de transferência em

processo para atuar em Rio do
Sul. O terceiro ficará para for
talecer o trabalho da equipe. O
quarto será o reforço do grupo
até a instalação da Divisão de

Investigação Criminal (DIC)

em Jaraguá do Sul, com previ
são para começar a funcionar

daqui quatro meses.

Em suma, os quatro delega
dos vem diminuir a defasagem,
que chega hoje "a um policial
civil para cada 5 mil habitan
tes. 110 secretário garantiu em

penho pessoal para atender as
nossas exigências e saímos sa

tisfeitos da reunião", declarou
o promotor da Vara Criminal,
Márcio Cota. O reforço deve

chegar a partir de 15 de agosto,
quando entram em atividade os

policiais civis em formação.
Aos promotores, o secretá -

_

rio confirmou que Jaraguá do
Sul vai contar também, além de
um delegado, com um escrivão
e seis agentes para garantir o

funcionamento da DIC. Para a

delegacia da Comarca, outros

dez agentes e dois escrivães fo
ram garantidos. No-próximo dia

19, será anunciado o endereço
do prédio da DIC.

Um dos temas da reunião

também foi a reforma da atu

al delegacia. Grubba Informou
que a contratação desse serviço
depende do edital de licitação
que será publicado na segunda
feira, dia 16. Em quatro meses a

obra deve ficar pronta. Ainda
o secretário garantiu a perma
nência dos 26 policiaismilitares
já em treinamento na região do
Vale do Itapocu.

Além do promotor Cota,
Rafael Meira Luz, Marcelo Za

nellato, André Millioli, Aristeu
Xenofontes Lenzi e Alexandre
Schmitt dos Santos participa
ram da reunião com o secretá

rio. O promotor da Moralidade
RicardoViviani está em férias.

Delegados vão
diminuir a defasagem

de efetivo, que
chega a um policial
para cada 5 mil
habitantes.

Operação

PM aprende 1,2 quilo de crack
Uma operação da PolíciaMi

litar de Jaraguá do Sul, realizada
entre a noite de quarta-feira e a

madrugada de ontem, no bairro
TifaMartins, resultou na apreen
são de 1,2 quilo de crack.A quan
tia corresponde a aproximada
mente 4.800 pedras da droga.
Também foram recolhidos 120

gramas de cocaína, celulares,
computadores, televisões, R$ 2,7
mil em dinheiro. Dois homems

suspeitos por tráfico foram pre
sos em flagrante. Eles foram en

caminhados ao Presídio Regio
nal de Jaraguá do Sul.

A agência de Inteligência do
14° Batalhão da Polícia Militar

já estava investigando os trafi
cantes há dois meses, depois de
denúncia anônima. A operação
começou com a observação da

movimentação em uma casa no

bairroTifaMartins, porvolta das
21h de quarta-feira. Segundo o

capitão Aires Pilonetto, os poli
ciais invadiram o local e prende-

ram o primeiro traficante, de 28

anos, com cerca de 70g da droga
e 1,5mil em dinheiro. Sete usuá
rios foram detidos no local e se
rão ouvidos como testemunhas.

A segunda parte da opera
ção aconteceu quando o se

gundo traficante, de 18 anos,

apareceu no local e foi abor-

dado pelos militares. Na casa

dele, no bairro Rio da Luz, fo
ram encontrados 400g de crack
escondidos no armário, 700g
enterrados no quintaI da casa

e mais 120g de cocaína. No lo
cal também foram apreendidos
balança de precisão, celulares e

computadores.

..

TRAFICO Crack, cocaína e telefones

celulares foram recolhidos pela PolíciaMilitar

Adjs também fez pressão
Também estavam presentes

na reunião, o delegado geral
da Polícia Civil, Aldo Pinhei
ro D'Ávila e um representante
da Associação Empresarial de
Iaraguá do Sul (Acijs), Álvaro
Leitholdt.

Por enquanto, as mobiliza

ções e a ação civil pública estão

suspensas, já que a pressão do
MP e da sociedade civil deu re

sultado. IISe as promessas forem

cumpridas, vamos ter nove de

legados na região, e poderemos

contar com uma DIC", comemo
rou Leitholdt, que é presidente
do Conselho Penitenciário e foi

vice-presidente para assuntos de
segurança daAcijs.

Há apenas três delegados
em Jaraguá . do Sul, e dois em

Guaramirim. "Hoje estamos

numa situação muito ruim de

pessoal, mesmo com a promes
sa do secretário ainda não será
a ideal, mas se for concretizada,
alcançaremos um número sa

tisfatório", disse Leitholdt.

RECl1PERAÇAo JUD1CJALDE FRIGÓRIO FRIGORIFICO nro CERRO r.rnx OUTROS

EDTTALDE RELAÇAO DE CREDORES -ART. r § 2° DA LE111.101/2005

Rodrigo Luiz Nolla, Administrador Judicial da Recuperação Judic.ia.1 da FRIGÓRIO ·FRIGOR.ÍFICO RIO

CERRO :LTDA, vem naforma do art. 7'" §'2" da Lei 11.l0J/2005, e por ordem da Dra. Eliane Alfredo

Cardoso Luiz, Juíza de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Jara�'1Já do Sul -SC, rumar pública a

RELAÇAO DE CREDORES do processo de recuperação Judicial u" 036.10.009085-6.

.

lnfoIT1I3 ainda, que estará disponível para prestar esclarecimentos sobre C) presente edital aos interessados,

nos seguintes endereços: Rua Rira Lourenço da Silveira, n" �86, Lagoa da. Conceição, Florianópolis-SC e ,,'\1'.

Padre Antônio Luís Dias, n" 420, Centro Araranguá-Sf., telefones 48·- 35241529/48 - ')118 7276.

CLASSI 1- CREDORES TRABALHISTAS: Jocasta Nilda dos Santos.Rê 1O.()()O,OO; Fabicle de Freitas da

Silva, R$ 9.000,00; �'\Iherrina Manendal Vieira, R$ 6.000,00, Luíza de Mello Penriado, R$ 5.(IUO,OO; Aline

Matias dos Santos RS 2.000,00; Darci Ribeiro de Campos, R$ 1.000,00; Adão Pedroso de Andrade, R$ 20,00;
Adalberto Caetano da Silva, RS 20,00; Adclino Birr, RS 20,00; Albertina NL Vieira, RE 2(),OO; Aline Raquel
Grosskopf, R$ 20,00; Angelita Aparecida Carneiro, RS 20,()O; A1111andü Ferreira Dias, RS 20,00; Avelina

\'V'eiss Sell, RS 20,00; Carlos Alberto Guths, RS 20,(1); Celia Ap Pereira dos Santos, R$ 2U,OO; Claricc Ap.
Ribeiro Zimingoski, RS 20,00; Clcornar Domingues, RS 20,00; Dircelina Maria dos Santos, RS 20,00; Eliane

Luiza Duarte Evangelista, RS 20,1)(1; Elizabcrh Konrarh, RS 20,00; Elvira R. Baumgarrel, RS 20,1J0; Ernando

Jeronimo Fernandes, RS 20,0(1; Etvino Srernnerr, R$ 20,00; Flavio Bononi Filho, R$ 20,(10; Gilmar Cruz, RS

20,00; Hilário Barbosa, RS 20,00; Isoldc Prochnow Drews, R$ 20,00; hacir Volnei Barcelo, RS 20,00; Jair
Andrade, Ri 20,00; Joãe) Maria Machado, RS 20,00; José Assis Gonçalves da Luz, RS 20,llO; José Carlos

Constantino, R5$ 20,00; José Everaldo Ribeiro Zimingoski, RE 20,00; josianc Grcul, R.S 20,00; Juccanc Vaz

Alves Siqueira, RS 20,00; Laudinéia R. Silva, R$ 20,00; Lauro Ninow , RS 20,00; Leoni Terezinha Preto

Tavares, R� 20,00.; Lodernar Koepp, .11.11 20,00; Lou Konell, RS 20,(1); Luis Ccberino Duarte, R� 20,OU;

Lusiani Badaz, R$ 20,00; Luzinete Ferreira de Araujo, Rl$ 20,00; Manoel Ferreira Neto, RS 20,00; Mareio

Toewc, RS 20,00; Marcos Antonio Rosa, RS 20,00; Maria Ferreira Braz, RS 20,00; Mari�l Porto, R$ 20,Ol.l;
Marlizere da Silva, RS 20,00; Mirian Raquel Greul, RS 20,00; Nair de Aparecida Fronstak, RS 20,nO; Netinha

M 13 Mathias, RS 20,00; Nelsa P. Spredemann, RS. 20,00; Olival Ribeiro, RS 20,00; Orlando Peixer, RS 20,00;
Patricia Ap. Gonçalves Steinnert, RS 20,00; Roberto Carvalho, RS 20,00; Rosali Konell, RS 20,00; Selma

Steinncrt, RS 20,00; Simone Giese, R� 20,0f); Sueli Giese' Glarz, RS 20,00; Tiago Carvalho, RS 20,00; Tiag!)
Vandre, RS 20,00; Sirnionato Scherer, RS 20,00; Valdemar Rick, RS 20,00; Veridiana Antunes da Silva, RS

20,no; Zilca de Fátima dos Santos, RS 20,00; Edemilson Barbosa, RS 20,OlJ; Eugenio Javorski, RS 20,00;.1010
Carlos Rodrigues RS 20,00; Mareio Jose da Silva, R$ 20,00 Paulo Curr \Vcstphal, R$ 20,00; Valdinei Ferreira

Martins, RS 20,00; Alice Fraga Spindola, RS 20,00; Curr Laube, R$ 2U,OO; jocimar Rosa Duarte, R$ 20,00;
Eloi Mathias, RS 20,00; Antonio Carlos Labes, R$ 2U,DO; Luciangela Fontana, RS 20,00; Cristiano Rosa, R�

20,00; Alírio j\rlohI R$ 20,OlJ; E.lmo Marhias RS 20,00; Iracema R. Mathias RS 20,00; M.aira C. M. Júnior, RS

20,00; Viviane C 1\1 Barbosa RS 20,00. CLASSE II - CREDORES COM GARANTIA REAL: Tavares

Fomento Comercial l.rda HS 663.403,57; Tafac Adm de Bens Itda R$ 589.592,43; Jairo Holler d 540.000,O();
Banco Bradesco s/a R$ 225.411,20; Coperativa Regional Agrop. Vale do Irajai H$ 70.720,18; Banco Brasil s/a

R$ 58.249,68; Curr Laube RS 30.260,98; Laboratório Ceaclin Itda RS 6.:322,27 ; Casa das Tintas Maba RS .

5.678,67. CLASSE III - CREDORES QUIRIGRAFÁRIOS; Tavares Fomento Comercial lrda, H$

ROl.223,42; Andes Foods Exp, e Irnp. de Alimentos lrda R$ 3(i(í.666,52; BR.F � Brasil Foods S.;\., RS

203.592,54; Coperariva Regional Agwp. Vale do Irajai, RS 167.326,40; Curr Laube, RS 15I.304,88; MMC & S

Consultoria Advocatícia, RS i5.000,Oil; Cooperativa Escola Alunos CoI. Agr. Seno G. de Oliveira ltda, R$

45.ô06,no, Gumz Conrab. p Consultoria Empr. Lrda, R$ 44.2.12,00; Nuvital Nutrientes lida, Ri) 31.289.I_l(J;

Refrigeração Dufrio com. e importo Lula, .RS 3'1.260,88; Casa das Tintas Maba, lU 28.393,35;

Superinteudencia Fcd de ,.'\gr, RS 2(,.537,64; Celesc Distribuidora lrda, R3 2.3.113,53; Comercio e Transporte
Kawak ltda, RS 22.251,39; Ciluma Cozinha Iudustrial lrdu, RS 22.134,82; Fr:lngos Morgana ,\bate ele: Aves

ltda, RS 22.0.,6,00.; Funpivi Fundação de Pisco Inregr, do Vale do .lwjai, RS t9A55,60; LaboT<l1ório Ceadin

hela, R$ l8.966,81; Freitag & \'íreingarmct Clinica$ Ilda, RS 17.lUl, l3; Il'febrafe lnstalaç.rjes e

Etluip.frigodticos ltda, R$ 14.380,00; Arno .\{'lrq1.lardt, R� l3.424,78; Trombini IndustrIal S/A, R$

12.374,17; Mildian ContabUidade S/C Itda, RS 11.026,47; Tutr)' Lanches Itda, RS 10.809,S5; Rcfrigera�:ãn
NS Indústria e Comércio !t(h!, RS 10.344,25; WiJR Transportes e com. de alimcQ(os !tda, RS 10.051,45;
Imunizadora jaraguil Itda, R$ 9.457,40; Posto Gmnz Rio Cerro Itda, 1\$ 8.189,43; Central de Processamcmo

de Dados Púnt 1t.da-me, RS 8.158,38; c:teyron Rafael Paganelli, R$ 7.333,60; Evolution Reefer St:rvice lrela,
RS 7.070,60; Waldcmar K.labunde, R$ 6.958,22; Posto Kilomctro S�te !tela, RS 6.425,90; Amtlytica.l Solutions

S.A., R$ 6.347,00; Nelson Spredemann, RS 5.773,68; TrllllSmUnc.k ltd:l, R$ 5.400,00; Valdemiro .Martendal &

Cia Irda, R$ 5.265,ÜO; Heinz Flohr, RS 5.201,00; Frigorilico ltajai Itda, RS 4.524,O(); Ivo Marhias, RS 4.487,03;

Fundação de i\mparoa pesq. ext.ensão Llnivcrsir:ari.a, Ri 4.409,00; Com. c Ind. Breithaupt S/A, RS 4.J30,26;
Reinaldo Berri, RjI 3.919,20; José Geraldo Bil.eski�ll1e, Rll 3.729,65; CBC Cooperati,'a Brasileira de.

Cunicultores, R$ 3.716,70; Transportadora Pavane.llo, RS 3.644,00; Da Fa-zcnda diste de ca.me�, R$ 3.534,03;
ArthuLl'Ierrnann lJoch, R$ 3.319,40; Global Pisos, R$ 3.280,00; Nertex indo e represo ltda, R� 3.273,44;

Jucimar Paulo Galvan "[\lIE, RS 3.125,88; Fabiano l'l'Iarqucs Cand.ido, R$ 3.107,00; \1(/ladl'slau !\lt:xandre
Schiffer, RS 3.095,06; Lidia Viergutz, R$ 3.053,B.3; Brasil Aw) Cargo ltda, RS 3.012,02; Spczia Ferro t: Aço
]tda, RS 3.000,00; Agenor Lernke, RS 2.889,70; Avicomave Ind. de lvIa'luinas ltda, RS 2.825,48; /\ssociaçiio
Cemml de PC'luenos Agdc. de J\{afra/sc, R$ 2.749,40; Industr.ia f\\'icola ltlliopol.is lula, RS 2.668,13; Orbenk

dist de prod de limpt:7.a Ilda, RS 2.531,73; Rolando Schroeder, R$ 2.529,76; Alfredo Zilsdorff, RS 2.482,48;
Sindicato Alimentaçiio J'l.l":lguá do Sul, R$ 2.462,86; Agropecuari�l Mathia� Itda, R$ 2.411,73; 1tajara H.otcl

lt.da, R$ 2.359,26; Lllplast Industria e Comercio ele Phsticos !tda, RS 2.341,70; Colibri Eng. e Consult.

Ambiental, Ri 2.325,00; Jung Representações Comerciais Itda, RS 2.302,00; Jaragtta Tur!s!1lo, Rll. 2.300,04;
Madriplast Tnd e com ele Plást ltda, R$ 2.227,OO;Hennann H.och, R$ 2.151,86; r\hTfO Pastodl Vale Verde ltda,
RS 2.144,30; illfaúlda 11lokwa, RS 2.098,61; Jam Transporr.es Fr.igorificos Itda, RS 2.005;12; Francisco

Feliciano da Costa, RS 1.971,27; Vesper Logisticll lt.da. Epp, RS 1.904,58; Pedreira Rio Branco Itda, RS
1.880,88; Plasno)( indo e com. de plásticns Irda, RS 1.864,00; Laboratori() São Camilo Anal. A.lim. e á&,ua Itda,
RS 1.834,07; Transconquistauansportes Itda, R$ l.702,05; Mario KoneU, RS 1.615,40;MP informática lula, RS
1.527,00; Proti-line Higiene Profissional ltda, R$ 1.510,05; Ncmetz Advoc�lcia S/C, RS 1.500,00; Rosa Baldo,
R$ 1.432,56; Volo Sul cOnJ de Prod de Limpeza, RS 1.416,50; Edmilson Barhosa, RS 1.3')2,36; Otlilo

Rasswe.iIler, RS 1.368,35; Cia do Epi com e dist. de mato de se.gullwça, RS 1.2Cí7,90; RLJ\ E'1uiparlJelltos de

prol. indilT. ]tda � ME, RS 1.267,14; ltroll Jose Kuchinsk, Rll 1.226,40; Au"tr, Mec�ulica Nicolll7.zi 'Itda, RS

1.223,30; .Jaragua com tlt: MOIreis Itda, RS 1.216,00; Resinas Yser hela, Rjl 1.215,no; lYJe.rcado das Embalagens
Itda, RS 1.165,20; ) Hauscn Segurança c saude 5S Itda, Rl$ 1.134,72; Sapore Alimentos ]tda, RS l.117,(,0;
DistribLlidora D\VS Irda, .11.$ 1.116,00.; Fomlwtin Transportes I tela, R$ 1..1 00,00; 'Iracema iVl'athias, RS

1.075,65; Dalp�r .EAuip. Eletronicos lrda, R$ 1.016,00; Ronaldo BencI'cnutti, RS 1.000,00; Eletro Diesel

)araglla lula, H$ 1.01.)1),00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PUBLICIDADE I 24 I SEXTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

PATROCINADOR OFICIAL

�2c1é
Bradesco OQ9

Faça revisões em seu veículo reqularmente.
www.vw.com.br. Promoções válidas até 13/07/2012 para velculos com pintura sólida e custo de frete incluso, Gol Geração 4 Total Flex, 2 portas, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partirde R$22.310,OO. SpaceFox 1.6, 4 portas, completo, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir de R$45,510,OO. CrossFox 1.6, 4 portas, completo, ano modelo 12/13: à vista com redução deIPI a partir de R$47,930,00. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e doCET. Consulte
outras condições de financiamento na Caraguá Auto Elite, Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha 12/13, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem
em componentes intemos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80,000 km). É necessário, para a Sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 701 2834, SAC:
0800 770 1926, Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. wWw.autoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN ilfIlj

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeita
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