
SC-416 e SC-413
Governo estadual promete
melhorias em rodovias
Mas secretário de Infraestrutura,Valdir

Cobalquini, que esteve ontem em Iaraguá
do Sul, não soube informar datas e valores

dos serviços para a região. Página 7

Liga FUtsal
Vitória sobre oCorinthians
vale liderançahoje à noite
No jogomais importante do ano até
agora, técnico Banana terá o grupo
completo. A confiança está em alta

para desbancar o Timão. Página 23

/

MorISO' ;

Uma destruição criminosa?
•

EDUARDO MONTECINO

Três casas foram queimadas emMassaranduba na noite de domingo. Causas estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Página 21

,Reforma do Código·Penal

Possível liberação de
drogas não ébem aceita Vontade

o que nos incapacita
ao trabalho é a falta de

inapetência de tentar.
Luiz Carlos Prates

Página3

Profissionais que trabalham com a repressão e a recuperação de dependentes químicos em Jaraguá
do Sul comentam sobre a possibilidade do Pais descriminalizar o consumo de entorpecentes.

Páginas4e5
, r

,
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Qualys

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Cenário de crédito'
Em recente matéria, a "The Eco

nomist", revista britânica especia
lizada em economia e mercados, qua
lificou como assustador o cenário de
crédito no Brasil. Isto se deve ao fato
de que nos últimos dez anos - apesar
do crescimento do PIB - o percentu
al do crédito em relação à riqueza do
País praticamente dobrou. E o que é

pior: veio acompanhado de um gran
de amento na inadimplência.

A revista também salienta a deci-

Haveg
Completa, hoje,
15 anos de atividades
essa que é uma das
mais prestigiadas
lojas de material
elétrico da região.

Karsten

.Máquinas
Comemora, nesta terça,
12 anos de trabalho.
Essa empresa encontrou
no setor de máquinas e

equipamentos um nicho

para suas atividades.

A unidade do Senaí em
Iaraguã do Sul reúne hoje

. gestores de pessoas de
empresas da região para
tratar dos aspectos legais da
contratação de aprendizes
e estagiários, além de

apresentar os benefícios
para empresas e estudantes.
A iritenção é de tirar dúvidas
e de apresentar casos de
empresas que identificaram
talentos profissionais entre
os jovens que participaram
dessas integrações. O evento,
queé aberto e gratuito,
tambémmostrará aos
estudantes a importância da
vivência nas empresas. .

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04675
1 ° 60.512 1.000.000,00
2° 44.749 32.000,00
3° 56.827 16.800,00
4° 13.227 16.300,00
5°· 63.710 15.005,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1262
15 - 20 - 23 - 33 - 35
49 - 54 - 56 - 58 - 59
60 - 62 - 64 - 70 - 76
81 - 82 - 86 - 94 - 98

MEGASENA
SORTEIO N° 1406
07 - 10 - 17 . 24 - 38 - 57

QUINA
SORTEIO N° 2943
10 - 22 - 26 - 48 - 78

Secretariado
I

Uma poderosa ferramenta
par,a aumentar a

I

produtividade dos dirigentes '

é o trabalho de uma eficiente
secretária. Permitir a

evolução profissional das
secretárias, assim como das
telefonistas e recepcionistas,
é o foco de treinamento que
seráministrado nos dias
6 a 8 de agosto, no Centro
Empresarial de Iaraguá do
Sul. A promoção é daApevi.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1089
Primeiro Sorteio
23 - 27 - 28 - 30 - 41 - 42

Segundo Sorteio
06 - 31 - 33 - 38 - 42 - 45

DECLARAÇÃO
DE EXTRAVIO DE
DOCUMENTOS
Márcia Vieira,

inscrita na carteira
·

de identificação
fiscal n? 008419,
declara para
os devidos fins

que extraviou

sua carteira de

identificação fiscal.

são do governo de incentivar ainda
mais o crédito em ummomento em

que a prudência recomenda o con

trário. Uma grande inadimplência
produz o que se costuma chamar
de "créditos podres". O risco pode
levar até os grandes bancos a terem

sérias dificuldades. Uma piora no

mercado pode provocar um grande
aumento na inadimplência, provo
cando grandes rombos nos resulta
dos bancários.

FOTOS DIVULGA�O

ad
Os diversos incentivos do governo
- especialmente na redução
nos impostos - para viabilizar a

produção de iPad no Brasil tornou
esse equipamento mais acessível

para os brasileiros em termos de

oferta, mas não em preços. Deve ser

por isso que as malas dos turistas
voltam recheadas com essas

tecnologias, inclusive quando a

viagem é para o Paraguai.

PERÍODO

�.���.�... . �?º.O(o. 1..�},1!�!:l.9:.�9.1..� .

TR 0,000% 16.JULHO.2.012
...........................................................................................................................................................................................

.çy.IJ. L�.ª.Q?..1..º }.v..r..Hº:.?.Q.�.? .

.ªº�.�:f.'.� :1J... �}.?7..�.�(o ..1..º ..�.v.J:..ª-º:.�.Q.�.� .

.��.�.º�� .Q?1.Q()(� }.º}.y.�ª.9:�.Q.�.� .

AÇÕES PETR4 19,35 .. -1,02%
VALE5 38,78 .... -1,37%

..................................................!?y.�.�.? }.º.�.�?.......... .. :!.>�.�g.�.o!.o .

POUPANÇA 0,5000 17.JULHO.2012

COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT it 1,42%
OURO .. 0,01%

US$ 104,030
US$ 1590,010

E

CÂMBIO COMPRA VENDA· VAR .

'//i!III//IJ///IH1/mUI#lUI!/DInJ/mnJill//IIIIIi!I1/IIIP11d11H1/lJunW/II/DI/HlilIID/II//IUI//ln!!!1WHillillIlIilUiJIII//IW/I/lW//IIIIUtiH!IDJW//IIffIlDII/UI,/lil

.l?º.r...� .. ºº�.]!;.�9.I.�.. .Q!�� ��) �?º.??g....... . �?º.??? ! :g?g.?�(o.
Pº.r...� .. !.y..ªrª�.9 .. (E,JM. .. ª.�) �.?�.?9-º ?.!.. 1..Q9-º :f.t. ..Q?.1.?.()(o .

.E,J.Y..ªº...(.E,J.� .. ª.�). ??�.º?ª ??�.º?.� :�I� .. .Q?-º.i5,()(� .

LIBRA (EM R$) 3,1799 3,1815 'iUl' 0,24%

Boom imobiliário
O crescimento pelo qual passa o setor

imobiliáriode Balneário Camboriú é um caso

único no País. Embora a praia central tenha
bastante extensão, foi necessário demolir

prédios mais baixos para construir os gigantes
que saem das pranchetas a cada dia. Na Barra
Norte existe um prédio com 72 andares sendo

erguido.APrefeitura utilizaummecanismo

muito interessante para explorar o mercado.
É a venda de "espaço criado". Isso permite as

construtoras erguerem prédios cada vezmais
altos em troca de uma compensação financeira
com sobras em outros pontos da cidade para dar
conta do crescimento imobiliário. Claro que os

preços não param de crescer.

Informa abertura de processo seletivo

Ensino médio completo; Conhecimento em rotinas
burocráticas. de, administração escolar; Prática na

organização de documentação � registros
I

de

secretaria educacional.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através

do site www.sesc-sc.com.br ícone Trabalhe Conosco ..
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. Char

PAUDESEao...

,

o leitor

Creches
/\ s mães que trabalham no férias no mesmo período, se

I\.comércio de Jaraguá sabem um funcionário que está tra
do sacrifício que muitas vezes balhando a menos de um ano

precisam fazer para deixar seus que nem direito a férias tem?
filhos em segurança e-bem cui- Essas mães trabalham dia
dados. Os Centros de Educação 24 de dezembro até as 13h e re-

I Infantis Municipais oferecidos tornam no dia 27 de dezembro

pela Prefeitura são, na maio- em horário normal. O que fa
ria das vezes, a melhor e única zer com os filhos quando estão

opção. Então, vamos começar longe de casa? Será que já não

a descrever este sacrifício: para seria conveniente reestruturar

conseguir uma vaga a família Ó,

e evoluir essa demanda? Com

precisa passar a noite na creche, as próximas eleições em vista,
estar dentro do zoneamento as promessas serão muitas.

(mesmo que próximo da sua Todos os candidatos "pensam"
casa não haja nenhuma opção). no melhor para esta cidade �

Quando há capacitação de nos seus cidadãos. Então, aí

profissionais, é preciso encon - vai uma dica de projeto:Montar
trar outra opção para deixar os um Centro de Educação Infantil
filhos (sim a capacitação não para funcíonáríos do comércio,
é organizada em turmas para situado na região central, com
que a creche funcione) e, do horários que respeitem a aber
meu ponto de vista, o maior tura e o fechamento das lojas e

agravante ainda está por vir: que funcione conforme o calen
as férias de final de ano.· Al- dário comercial.

guém pode me dizer por que
todos os funcionários de cre

chés municipais precisam tirar
Luciane Bortolini,
gerente de loja

COD1}lartilbe a sua opinião� ESCloelra ...nOS!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
Adivinhe quem

,

e...

De fato, quem vê cara... Ontem conheci umsujei
to que eu só conhecia de ouvir falar, de ler sobre

ele. Um homem velho, um idoso chegado a uma pi
tada de cocaína... O sujeito nunca teve coragem de
entrar num salão onde se achavam intelectuais, ar
tistas' gente da linha de frente, competente. Para ter
coragem, sómesmo comuma cheirada de cocaína.

Esse sujeito, oitentão, sempre foi visto com um

charuto entre os dedos. Muito autoritário, inseguro,
machão, sem coragempara olhar as pessoas olho no

olho, ciumento, possessivo e só via nasmulheres um

objeto caseiro, sem essa de andarem enfeitadas em

festas, sem essa. Conservador como só ele, avesso a

novidades, incapaz de sair da rotina, isso o assustava.
Um formidável "porre", uma pessoa de convívio de

sagradável pelos hábitos que tinha...
Adivinhaste de quem estou falando, leitora? E tu,

leitor, tens ideia de quem seja? Falo do Freud, do Sig
mund Freud, o pai da Psicanálise, de quem sou ad
mirador de suas pesquisas.

Li essas vergonhas sobre Freud na biografia
dele, chamada de Dôssie Freud, escrito pela pes
quisadora Elizabeth Mednicoff. É ou não é surpre
endente? Como é que um gênio daPsicologia pôde
ser tão desagradável de hábitos e inseguro como

..

pessoa? Pois aí é que está, essa costuma ser uma

regra a envolver grandes personalidades. Pois no
passamento do Steve Iobs não disseram cobras e

lagartos dele? E era um gênio, pois não?
De hámuito descobri essaverdade sobre os pree

minentes da ciência, que não eram nada do que pa
reciam na vida real, isto é, diante dos olhos do povo
mais distante. Mas é também bom que fique claro

que com todas aquelas inseguranças existenciais

que o aborreciam, Freud, e outros iguais a ele, deixou

marcas: asmarcas que costumam deixar os excessos
no trabalho. A diferença deles está na cabeça, para o
bem e para omal e, quase sempre, ao mesmo tempo.

Incapazes
O que é que pode de fato incapacitar uma pes

soa para o trabalho? Bem poucas. É claro que um

sujeito que tenha perdido uma perna não vai po
der jogar futebol, mas poderá jogar quase todos os
outros "jogos" do trabalho. O que nos incapacita,
quase sempre, é a inapetência para tentar e fazer.
O "desculpisrno" é doença quase incurável, por
que é habito, vira segunda natureza ...

Tentar

Que idade tem o seu filho? Três anos? Já está um
pouco velhinho... O que quero dizer é que precisa
mos educar as nossas crianças, quase no berço, para
o espírito empreendedor. Quando uma criança nos
pede para que façamos algo para ela, ternos que cal
cular se ela pode ou não fazer por elamesmo o que
nos pede. Em caso positivo, digamos: - Tenta, vai lá e
tenta fazer o que tu queres!A criança vai, tenta e faz.
Volta com um baita sorriso, o sorriso do futuro em

preendedor. É assim que se começa.

Falta dizer
Mais uma vez vi ontem a cena do fim do mun

do... Uma mãe com uma bolsa no ombro, sacolas
de compras numa dasmãos e amochila do filho, de
uns cinco anos, na outra mão. Amãe ia renguean
do, como se diz nos galpões. E o aprendiz de pivete
folgando, se arrastando para casa. Não é assim que
se educa, o pivete tem que carregar o que é seu: a

mochila. De outro modo, vai se criar um vagabun
do, nunca será um empreendedor.

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

Elisângela Peuutti ' redacao@ocorreiodopovo.com.br' femes: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 'Assilla'tums: 2106-1936 'Plantão Redação: 9221-1268
'Cilmercia,l: 9149-9771' Plantí'ío1i.nwg2ii.': 2106-1919'99021380' 91614112' Horário de atendimento: 8h às 17h30

.

__'1/ ' Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 _ Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul" SC Impressão: Gráfica e Ed�ora Correio do Povo Ltda

l Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendç de inteira responsabilidade de seus autores.
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ela

.

Essa proposta vai
trazer benefícios?
Discussão sobre a descriminalização das drogas será avaliada no
Congresso para que situação seja tratada como caso de saúde

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

O relatório da comissão de

juristas, que elaborou an

teprojeto do novo Código Penal,
e aprovou a descriminalização
do uso de drogas já foi entregue
ao Presidente do Senado, José
Sarney. A Comissão de Consti

tuição' Justiça e Cidadania do
Senado vai instalar uma comis
são especial para analisar o an

teprojeto da reforma do Código
Penal, mas os trabalhos devem

começar depois do recesso par
lamentar.

A sugestão de descrimina
lizar o uso de drogas, prosse-

gue no caminho da despena
lização do usuário, aprovada
em 2006 com a Lei 11.3431.

Desde então o cidadão flagra
do consumindo uma droga ilí
cita deve se apresentar ao Jui
zado Especial Criminal, que
determina como pena a ad
vertência aos efeitos das dro

gas, prestação de serviço co

munitário e participação em

programa ou curso educativo.
O juiz Edenildo da Silva, do

Juizado Especial de Jaraguá do

Sul, sugere que o usuário com

pareça a oito reuniões de trata

mento a dependência química,
como medida sócio-educativa,
"mas o espaço é grande entre

o comprometimento verbal do

dependente _na frente do juiz
e a ação". Explica ainda que os

casos que passam por ele mui
tas vezes são extintos por não
haver eficácia na penalização.
'As medidas legais hoje são inó

cuas, o sistema funciona mini

mamente", opina.
Para Silva, a máquina admi

nistrativa gasta muito dinheiro

para poucos resultados concre
tos. "O presídio hoje não recu

pera ninguém, é um depósito
humano. Precisamos investir
em educação e prevenção, pois

'

o usuário de drogas deve ser

tratado como um problema de
saúde pública."

Em 2011 -

Pessoas detidas

• Em Jaraguá do Sul:
67 por trófico de drogas
e 11 9 por porte e uso

• Em Guaramirim:
9 por trófico de drogas
e 1 7 por porte e uso

• Em Schroeder:
2 por trófico e 6 por

porte e uso

Apreensão de

drogas nas
5 cidades da

região em 2011

• Maconha: 15, 3 quilos
e 12 pés da planta
Cannabis Sativa

. • Crack: 3.287 pedras
• Cocaína: 392 gramas

,

De janeiro a

maio de 2012 -

Pessoas detidas
............................. " ".,", " " � ,," .

• Em Jaraguá do Sul:
50 por trófico de

drogas e 65 por porte e uso

• Em Guaramirim:
5 por trófico de drogas
e 3 por porte e uso

Apreensão de

drogas nas 5

cidades da região
- de janeiro a

maio de 2012

• Maconha:, 2,8 quilos
• Crack: 3.598 pedras

_

• Cocaína: 300 gramas
• Ecstasy: 50 unidades
• Lança perfume: 107 frascos

Fonte: Agência de Inteligência da PM
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Secretário confirma
realização de obras

Valdir Cobalquini garantiu investimentos
em trechos das rodovias SC-416 e SC-413

semestre. A presidente da en

tidade, Mônika Conrads, entre
gou lista .de reivindicações ao

secretário. Entre os pedidos, a

obra que fará a ligação entre a

SC-416 e BR-280, no trecho en

tre Pomerode e Corupá.

JARAGUÁ DO SUL rias incluem reparos no asfalto,
construção de acostamento e de
terceira pista em alguns trechos.
"São investimentos necessários

para fomentar o desenvolvimen
to econômico da região, facili
tando o escoamento da produ
ção' diminuir riscos de acidentes
e melhorar a mobilidade urba
na", ressaltou o secretário.

Na reunião, o representan
te da empresa Azimute, Edson '

Nery, informou que a conclu
são do projeto executivo da du

plicação da BR-280, entre São
Francisco do Sul e Jaraguá do
Sul será concluído ainda neste

o governador Raimundo
Colombo lança hoje, às 9h30,
no Centro Administrativo, o

"Pacto por Santa Catarina",
anunciando os investimentos

que serão realizados no Estado.
São mais de R$ 5 bilhões a se

rem investidos em várias áreas,
incluindo a infraestrutura em

rodovias.

Elisângela Pezzutti

OsecretáriO esta?ual de I��
estrutura, Valdir Cobalquini,

confirmou ontem, em reunião

plenária naAssociação Empresa -

.

rial de Iaraguá do Sul (Acijs) a re
alização de obras de revitalização
em rodovias da região de Jaraguá
do Sul. Sem definir o valor dos
investimentos, Cobalquini afir
mou que serão realizadas obras
nas rodovias SC-413, trecho en

tre Massaranduba e Guaramí

rim, e SC-416, que liga Iaraguá
do Sul a Pomerode. As melho-

utros

investimentos

MARCELE GOUCHE

MELIIORIAS Estado vai anunciar mvestimentos para recuperar a SC-416

[LADO
PERFEITO

parnRA�OR
CONTRATA:

ALMOXARIFE e GERENTE FINANCEIRO

Para trabalhar em Jaraguá, do Sul,
Interessados enviar currículos para o e-mail:

rh@pa,mplonaempreendimentos.com.br
(47) 9146-1726 - Fernando

�Ul�1I.r eto Sesc

Uma boa opção de férias
•

para as cnanças
Com a chegada de julho e o

término das aulas, a garotada se

anima
.

para o período de férias.
São quinze dias para dormir mais
e brincar com os colegas. Já para
os pais, a preocupação aumenta.

Com o trabalho e rotina exausti

va' não sobra tempo para ficar em
casa com os filhos e uma das op
ções é procurar atividades diferen
ciadas para as férias das crianças.

O projeto Brincando nas Fé

rias, do Sesc de Jaraguá do Sul, é
uma dessas alternativas. O pro
grama desenvolvidopela entidade
tem o objetivo de estimular ativi
dades educativas, cÚlturais, espor
tivas e sociais, através da vivência
de jogos e brincadeiras.

A estagiária Luciene Bonko

wski, 25 'anos, trabalha no projeto.
Ela cursa o 6° período de pedago
gia, e auxilia as crianças nas ati-·

.vídades como, pintura, colagem
e estimulo à alfabetização. "Aqui,
nas salas temáticas, vejo que as

crianças ficam mais instigadas
e mais ativas", afirma. A moni
tora Denise Starosky, 19 anos,
também ajuda nessa tarefa. Ela é

responsável pela brinquedoteca,
que também é utilizada pelo pro
jeto. '�s brincadeiras são impor
tantes para o desenvolvimento de
cada criança", ressalta.

As inscrições são limitadas,
mas que ainda há vagas dispo
níveis. Os interessados devem se

inscrever no Sesc, rua Jorge Czer

niewicz, ou' pelo telefone 3275-
7800. Os preços variam de R$ 37
a R$ 46 para os dependentes do

associado à entidade, e de R$74 a

R$ 92 para usuários. Os valores in
cluem camiseta do projeto, mate
rial para as oficinas e lanche.

-.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS N°. 04/2012-FAS
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são

, conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n", 8.666/93 e suas

alterações posteriores, Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de

licitações, resolve HOMOLOGAR É ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento
e seu resultado da Tomada de Preços n". 04/2012-FAS, Processo de licitação
n", 13/2012-FAS, adjudicando em favor do senhor abaixo o objeto da licitação
por ter apresentado o menor preço item, determinando que seja dada ciência aos

participantes:
Objeto: Contratação do Profissional Psicopedagogo, para prestação de serviço a

fim de atender a demanda do Projeto RECONSTRUINDO ESTÓRIAS que constitui
se numa atividade vinculada ao Serviço de Proteção e Atendimento Especializado
a Famílias e Indivíduos - PAEFI, do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS), da Secretaria de Saúde e Assistência Social da
Prefeitura de Schroeder/SC, conforme consta na proposta vencedora que faz

parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Vencedor: SOLANGE EMILlA RUFCA, inscrita no CPF sob o n° 849.555,899-87.
Valor da proposta vencedora: Sendo 1'30 horas no valor de R$ 35,00 (trinta e

cinco reais) à hora, totalizando, o valor de R$ 4,550,00 (quatro mil, quinhentos e

cinquenta reais),
Schroeder, 13 de julho de 2012,

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA-CATARINA
OFicIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUÁ 00 SUL
MunicípIOS que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá

.

OFICIALA: ISAMARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
"

ISA MARTAMOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca'
de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que ADEMAR GAEDKE, CI
n° 4.660.618-1/SESP-SC, CPF n° 292,139,639-72, aposentado e sua mulher
TEREZtNHA SEM GAEDKE, CI lia 412.908-7-SESP-SC, CPF na 292.233.169-04,
aposentada, brasneiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior
à Vigência da lei 6.515/77, residentes é domiciliados na Rua 15-Rudolfo Huíenuessler,
n° 333, centro, nesta cidade; REQUERERAM com base no artigo 213, inciso II, da
lei n° 6.015173, com as modificações introduzidas pela Lei nO 10.931, de 02.08.2004,a
RETIFICAÇÃO DE AREA do imóvel consistente em um terreno situado nesta cidade,
na Rua 161-Marina Frutuoso-Professora, transcrito sob n° 37,042, fls. 91, Livro nO 3-8,
a ser retificado conforme planta e memorial descritivo arquivados neste Registro de

'.

Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2<> e 3° do mencionado dispositivo legal,
.

FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A SEGUIR NOMINADOS para,
querendo. se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presente
publicação): CONFRONTANTES· DANTE LUIS BOGO e CÉLIA TRENTINI BOGO,
Rua 181�Marina Frutuoso-Professora nO 960, centro, CEP 69.251-500, Jaraguá do
Sul-SC; Se for o caso. a manifestação deverá ser feita na forma de impugnaç_ão
fundamentada, dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis (situado na Rua Barão
do Rio Branco n° 414, sala 02, Centro, na cidade de Jaraguá do Sul-SC,. expediente
das 09:QOhs às 12:00hs e das 14:00hs às 18:00hs), advertindo-se desde já que
presumir-se-á a anuência do confrontante que não apresentar Impugnação no prazo da
notificação

mUA DO SUL, 03�e 2012
A OFICIA ' 'y......_ .""',,_. ",_ ......;

\l
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Previsão do TeDlpO
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
....
7 100

São Miguel
do Oeste
....
70 200

Chapecó
....
60 180

J..oaçaba
....
70 170

Chuva e

trovoadas
o tempo muda em se.

Tempo instável com
aumento da nebulosidade
em se e condições de chuva
e trovoadas no decorrer
do dia, especialmente do
Planalto ao Litoral, por
influência de uni vórtice.
No Oeste o tempo ficamais
estável. Temperatura baixa.
Vento de sul a sudeste, fraco
amoderado com rajadas
fortes no Litoral Norte.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sudoeste 7km/h Nenhum vento
• 12h Vento não favorável Leste ,7km/h favorável

• 15h Vento não favorável Leste 8km/h 90%
• 18h Vento não favorável Leste 10km/h

de possibilidade
de chuva,

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

UlllO

Espertinho
Na rodoviária o passageiro pergunta ao motorista de táxi:
- Quanto custa a corrida até o hotel Mundo Novo?
- São 50 reais.
- E a bagagem?
- A bagagem eu levo de graça.
- Então leva as malas, que eu vou a pé.

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
1«1

- c.>
:::::I
-

O
cn

Laguna
... • São F ancisco do Sul Florianópolis
130 190 • Preamar • Preamar

• 2h17: 1,5m • Oh56: 1m
• 15h19: 1,7m ·14h09: 1,lm

. MINGUANTE 11/7 • Baixamar • Baixamar
• 7h34: Om

.

• 7h45: O,lm

Tábua
• 20h13: 0,3m • 20hl1: 0,4m

NOVA 19/7 das marés Imbitu!.
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 26/7
• Oh53: 0,9m • 13h53: 0,611]
• 13h57: 1,lm • Baixamar
• Baixamar • 7h15: Om

.. CHEIA 2/8 • 7h34: 0,1 m • 19h56: 0,3m
• 19h42: 0,4m

HOJE

Jaraguá do' Sul
e Região

Previna-se!

/
Mafra
... .
60 100

Joinville
....

_"130150

Jaraguá do Sul
....

, -',� 11 ° 160

Rio do Sul
....
70 150

BIumenau
....
90 150

AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁX: 33°C

QUINTA
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

SEXTA
MíN: 16°C
MÁX: 28°C

FIo ianópolis
....
120 21 °

São Joaquim
....
00 130

Palavras Cruzadas

p'assetem,,º,O . /f.. :Recreativa a primeiro revista de pdovros cruzados do Bras}(

HORIZONTAIS
1. Marca japonesa de equipamentos fotográficos e fil

madoras / As iniciais do construtor do 14-Bis
2. Conjunto dos óvulos fecundados de um, peixe I O

polegar do pé
3. Saliência
4. Uma baleia domesticável, usada em apresentações

em grandes parques de diversão I O ator norte
-amencano Richard, de "Atraídos pelo Crime"

5. Recipiente de vidro cilíndrico, de diversos volumes,
. usado em operações de laboratório

6. Peça de materiais diversos, delgada, roliça e lon

ga, usada em pescarias I O ator norte-americano
OUton, de "Crash - No Limite"

7. Ter novamente a posse
8. O sobrenome dos marechais Deodoro e Hermes
9. O nome do ditador alemão, nascido na Áustria, Hi

tler (1889-1945), fundador e líder do Partido Na
zista / (Matem.) Símbolo do logaritmo

1 O. Catalogar I Sigla do Tocantins
11. Precioso líquido usado em todo o mundo

rt
12. Fundação Nacional de Saúde / Primeiras noções

de qualquer ciência
13. Uma contração gramatical muito comum / Sub

meter a apreciação.

VERTICAIS
1. Grupo de pessoas que cantam juntas / (Fam.) Con

fusão
2. Fazer constar ao pé de um registro todas as ocor

rências que, por Qualquer modo, o alterem I Me
recedor

3. Vir à vida I Automóvel fabricado pela Ford
4. Pequeno aparelho usado para perfurar e. retirar o

objeto que tapa as garrafas de vinho
5. (Pop.) Senhora I Irritar
6. Bracelete com que os policiais prendem os pulsos

dos detidos I (fig.) Quem cumpre mecanicamente
as ordens recebidas

7. Suscetível de mudar de estado I Código de Endere

çamento Postal
8. Transpiração / Pequeno avião, próprio para treina

mento ou para trajetos curtos
9. As pontas do ... durex / Avaria, dano I A segunda

desinência verbal.

"

\, �----------------------�------------��--���--�------�������

2 53 4 6 7 9

3

-
II

"

II
II

II
II II

II
II

II

II

4

5

'6

12

7

8

9

10

13

-13 'olirulS;}
'xQ -'6 '0:131-ooal 'long -I! (!30 '13A!UaU\I

•
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Quer desefies
maiores?
Adquiro

nossos (oleções
.

de revistos
já pubJi(odos.
São 5 revistes
em (ado volume

por um preço especial!
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Eu sei que vocês adoram essa sessão "dicas de beleza';
e vejam que coincidência, como semana passada
eu fiz uma hidratação super boa, não resisti e tive
que dividir isso com vocês. Sabem aquele tipo de

produto que você usa e se apaixona perdidamente
pelo resultado? Pois bem, foi isso que senti ao fazer a
hidratação powerflash, quemerecidamente é power
mesmo! Acho que já falei para vocês que sou viciada
em cuidar dasminhas madeixas, não falei? E com
esses procedimentos que fiz recentemente, como
as mechas e o tonalizante, vira e mexe tenho que
hidratar e cauterizarmeu cabelo, para que ele não

fique quebradiço, sem vida ou cor. Então, meu querido
personal hair, o Alesssandro, me contou dessa novidade
no mercado, que é a powerflash e eu fiz. Sinceridade? É
ótima, um verdadeiro arraso, e deixoumeu cabelo com
um aspecto incrível. Feito especialmente para tratar
cabelos processados quimicamente oumecanicamente;
danificados, coloridos ou como nomeu caso com

mechas, o powerflash é revolucionário porque oferece
não uma; mas três novas soluções para os nossos
'cabelítchos' reconstruindo e reparando a fibra capilar.
O procedimento é rápido, dura em torno de 30 a 40
minutos (com a escova).
1 - É aplicado
oshampoo
Absolut

Repair, para
,

limpar todo o

cabelo. 2 - Em

seguida seu
cabelo recebe
afamosinha

"injeção" uma
mistura de
Powerdose
Fiberceutic

Voo va� amar
hora do café'%f o.

•

--- - _--

i

3275.1403 r

Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

I

iaflare branca!muito u
Já faz um bom tempo que ando

desejando uma calça fiare branca -

ainda não encontrei aquina cidade
- e dando aquelas espiadinhas pela
blogosfera o desejo só aumenta.
É tanto look bacana com essa

bichinha que não tem jeito, está
virando obsessão tê-la. E como
a fiare está ainda com tudo, é
fato que não desistirei da minha
até encontrar a que conquiste
meu coração. E esses dias, eu
comentei sobre isso no blog, e
além dos comentários no post,
recebi alguns emails de leitoras
dando e perguntando dicas sobre
a fiare branca. Para começo de
conversa garotas, o branco por
si só aumenta a silhueta, então
um boin truque é usar a peça
com blusa longa e de cor escura.

Aproveitando o inverno e o

friozinho, uma ótima opção é o
maxi tricô, que cobre o bumbum
e o quadril, dando a ilusão de
silhuetamais fina. Para as mais

altas, magras e com pernas finas
fica lindo, já para as mais cheinhas,
é preciso tomar cuidado, mas não
é proibido viu, meninas?Aminha
combinação predileta é com
camisa (jeans ou colorida), acho
que fica um visual lindo! Vamos de
fiare branca, garotas?

/

ePowerdose
Powercell Repair. 3 - Por último é aplicado o Thermocell
Repair e é feita a escova.

Super rápido, não? E o melhor é que com esses três

procedimentos o resultado é uma belezura. Seu cabelo
fica brilhoso, bem tratado e as mechas ficam incríveis e

iluminadas. Sem contar que o cabelo fica bem sedoso. Eu

mega recomendo viu, girls? Com certeza, vão amar!
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....7. �,vem ai.'
Os grupos que participa
Vram o ano passado da
Stammtisch já estão todos

'confirmados para a edição de
2012, que acontece dia 1° de

setembro, no pátio do Parque
Municipal. de Eventos. A festa
terá mil novidades, entre elas

praça de alimentação, exposi
ções, bazar, bandas, segurança
emuitas outras.A comissão or

ganizadora espera atrair mais
de 15 mil pessoas. Mais infor
mações pelo e-mail suelen@re
vistanossa.com.br.

C
Quem esqueceu ainda está
em tempo de desculpar-
se: Alessandra Rodrigues,
esposa do amigo Diego, foi a
aniversariante niais festejada na
cidade, ontem.

Se a moda pep
Estava lendo na revistaVeja
que a turma do contra na
Venezuela quer negociar
o banho de três minutos

proposto por Hugo Chávez
à população como medida
de economia de energia. A
turma sugere um único banho
semanal de 15 minutos fora do
horário de pico. Que tal?

LlJ.boratorio
Lenzi

",'IIIr��iP....E.� VI
!.,t:\riRI":J) ]:o1;_ ,'JCOS E e,STP.l.çóES

ElITIJC}!'_s Th"DT_;STRLtJ$

Vt'Vr'V.,1.._:'\fCVELETRICA__CO:.\i

ISO 9001
Tel: (47) 3370-3369
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DIVULGAÇÃO

Moa Gonçalves

:�SP@}V!I C> [rí� ,-0.../
I

[Troféus e Medalhas

.: 3275-4044

,

CASOm Andressa e Cristiano protagonizaram
bonito casamento no último sábado

MAURICIO HERMANN/DIVULGAÇÃO

CONFERINDO Jean Gregori Ferreira
e K8.rini Fernandes nos lugares da moda

Muito barulho
Os moradores do Calçadão da
Marechal e arredores, reuniram
.maís de 300 assinaturas para
tentar coibir os carros que
transitam naquela região,
principalmente à noite, com
o som do carro no volume
máximo. O abaixo assinado
foi entregue à imprensa e

autoridades da cidade.
'.Nivaldo Freitas;' da '., '

Domini Pizza} no domingo
reuniu seleto grupo de

amigos em Itajaí, em torno

de seu aniversário.

Leitor fiel
o leitor fiel de, hoje é João
Tadeu Marcelino. Ele é outro
camarada que acompanha
a coluna todos os dias.
Valeu mesmo!

Nas rodas

Perfil novo
Acho que nem todo mundo

percebeu, mas no climinha
atual, os ricos adotaram o

chamado low profile: deixaram
de oferecer grandes festas,
trocando-as por almoços
informais, ou jantares en
petit comité - ainda quando
preparados por um chef de
cuisine. Evitam, também,
convidar os colunistas sociais
e, quando o fazem, pedem que
não registre nada nas colunas.
Serão os novos tempos?

• O industríalwandér
Weege, serripregentilcom ,

este colunista, enviou o

magnífico livro Jaraguá do
Sul, de Daniel Curtipassi.
Recomendo.

• No dia 11 de agosto; no
BeiraRio Çl!115e deCampo,'
acontece concorrido Jantar

"

Dançante com a presença
da BandaMontanari.

Destaque
Quem.anda fazendo sucesso e

arrasando corações em todos os

lugares por onde passa é aAnna

Iulia Dutra. Pudera! Afinal sendo
gata assim, dona demuita
beleza, ela tem também uma

simpatia contagiante.
MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

,

HAPPY HOUB Adriana Rodrigues e

Leonardo Mattoso, no Madalena Cozinha

moagoncalves@netuno.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 41 • Cenlro

Fone (47) 3371-2552

,

)�
.�

\'(�\
PRESENÇA Ana Larissa Hersing

nos corredores da Patuá

DIVULGAÇÃO

Praticar o bem,.
abster-se do mal
e purificar seus
pensamentos são
os mandamentos

de todo iluminado.

Buda

FELIZ O leitor fiel da coluna
Nilson Erbs, curtindo o sucesso

da sua loja Harmonize

Carlos & Dani
Outro casal que está
com o pé no altar é
formado pelos jovens
apaixonados Dani e Carlos
Holanda, que se casam no

começo do próximo �no.

Humor
Infalível
Um homem vai encontrar
a mulher dos seus sonhos e

pede ao farmacêutico ,

um remédio para garantir
seu desempenho sexual.
_- Leva esses comprimidos
aqui que são infalíveis, diz
o farmacêutico.
No dia seguinte, o
farmacêutico encontra seu

cliente exausto, com
olheiras enormes.
- E aí, o remédio
funcionou? - pergunta o

farmacêutico.
- E como! Uma loucura! Foi
a noite inteira, no sofá, na
cama, na cozinha,
no banheiro ...
- Que beleza! E a garota
gostou?
- A garota? Ela teve que
viajar, não apareceu.

NOVOAmanhÂ

Vai perder'
Envie e-mail para
moagoncalves@netuno.com.
br dizendo o horário e local
onde será realizado, hoje à

noite, o jogo pela liga nacional
futsal entre CSM X Corinthians
e concorra a uma camiseta

autografada do time de

Jaraguá. O mimo será entregue
no intervalo do jogo.Valem
e-mails enviados até às 12h.

Sonho
Depois que o famoso garoto
X-Boy andou beijando na boca
durante final de semana, em

Floripa, a galera agora não
duvida de mais nada.
Bem que disseram que a ilha
é santa, bela, mágica e que
realizava os sonhos mais

impossíveis.

ANGERINA, MEXERICA, VERGAMOTA OU PONCÃ
,"

us reticulata)

inãria daAsia (fndia, China e pafses vizinhos de clima
b-tropical e tropical úmido).

fruta crtrica de sabor adocicado. Sua casca é rica em

muitas vitaminas (A, 81, 82, Niacina, Vitamina C, cálcio e

fósforo) e pode ser utHizadapara fazer doces e geleias.
a.árvore de portemédio tem espinhos em seus galhos.
ais resistente ao frio que as lararVeiras.

Seu plantio deve ser feito em perrodos chuvosos ou com
o,

muita irrigação. Sugere-se fazer a adubação do solo antes
do plantio paracorreçãO do ph. Plantarasmudascom uma

dimensão de 7X4 em um sofo profundo e permeável. Após o
prantio estar concluído, fazer a adubação das mudas no

'perrado·30 dias. O tempo de colheita dos frutos é após 2

anos de plantio, entre os meses de abril a setembro

dependendodecadatipo da tangerina.

A 13aFeijoada do
Moa acontece dia 22 de
setembro, na pérgula da
piscina do Beira R,:io Ciub«
,de Campo.

.

•A cachaça da reserva

especial de Geraldo Braga,
'

Império dos Queijos, que
aterrissou em minha adega,
foi aprovada pela galera da
"Garage". Valeu, amigo!

Campanha ainda
está morna, morna.
Tem uma explicação:
candidatos, partidos e

'

coligações passam a fase
de elaboração de ÇNPJ
ara abertut:a.qe

.

ntas

Jardins e interiores
Arranjos I Buquês I Acessórios I Arvore

Rua Barão do Rio Branco, 964 I Centro I Jarãguá do Sul
E-mail: tlorada@tlorada.com.br I www.fIorada.oom.br

"
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T'\� uns, tempos para cá, os' filmes de não demoramuito para que eles percebam que qualquer tentativa de estudarmelhor

.LJ super-herói buscam adotar uma abor- as consequências'dos seus atos. '"
os personagens acabe soando falsa, como

dagem mais crua e realista: Desde que o Sem empurrar lições de moral, o longa a.conversa entre Andrew e Steve no" carro.

<{"w "detetive" Batman fez seu retorno às telas,
,
de Trank �onsegue manter sua narrativa Mais do que isso, a escolha estética ainda

-quase tudo o 'que foi-produzldo'desdeen-":' fluída, fazendo corri' qúe as dificuldades cria a necessidade dejustificar-ofato de ter
'

tã,o tentou seguir" éssa linha: a mais, novo enfrentadas e a consequente necessidade '" alguém filmando o tempo todo (e a garota

capítulo nessa série de "aventuras" fantãstí- da criação de um vilão setorderrt algo con-" "'"ao blog não'é ríada convincénte). I' '/I"

cas .. ambientadas no mundo real é IIRpder sistente .com a história contada. E chega-a
..

Entretanto, o mesmo não pode s�r dito

Sem Limites", do estreante Iosh Trank':"" sei,' surpre'endente o quanto ci filme' evohÍi "dos efeitos espe�iais, "que, ":hlém de' extre-

Ut�li.�ando a estética de. ((f�l.s'o-�ocu- .. eIlJ ,;Sp'-\ terc:ei:o, ato, mlld�n�q co�plet�- mamente P,�ni .fyitps,1 '"são int��çl�zi�as na II

mentano", o longa conta a história de An- mente a direção que a maiona das produ- trama'demaneira orgamca e, por mars que

drew; um garoto deslocado e isolado. que, ,,'li ções nesse estilo seguiria", , ,
' :,. sejam, usados em praticamente, todas as

•

. ." .e.
'fi Ui

com a mãe doente e o pai bêbado e vio- Porém, o grande defeito do roteiro de cenas, em nenhummomento chegam a so-

lento, resolve "filmar toda-sua rotína: Certo Max Landis, filhc do mestre de terror Iohn brepnjara hístófía.Apesar-de tropeçar em
, dia, Andrew, juntamente com seu primo- Landis, é a estética utilizada. Se o estilo sua própria pretensão, "Poder Sem Limi-

I ,"', H, I' ,
", ; '"

Matt e 'com Steve�o garoto maispopular do documental serve para nos aproximar dos tes" não deixa 'de ser mais um belo exem-

colégio, encontram uma cratera e, dentro personag�ns, ele acaba criando ��,� bar- plar dessa onda de ,supe�-heróis., realistas,
dela, um estranho objeto" qiie lhes conte- 'I

reíra'mi construção dos "üramas pessoais
'

Vale â"'pena "�6rif�'iir. ''',
,

'
,'"

ré superpoderes, Inicialmente, 9s garotos, dos rpesmos.: J\lém de nunca.ficar claro
'"

'"

I, '"''

I'
,

i "\ ,,'

utilizam suas novas habilidades para se di - 'porque Aàdrew decidiu filmar sua vida,' a 'Ficha técnica: "Poder Sem LImites". Di-

", vertirern -levantand0 a saia das garotas, e, própria linguagem não deixa espaço para reçãç: IoshTrank. Elenco: Dane, Delíaan,
assustando as pessoas no mercado -, mas nenhuma outra explicação - o que faz com Alex Russell, Michael B. Jordan.

"

'. \

'.

Daniel Medeiros
Graduado em Comunicação Social -

Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria,

Linguagem e Crítica Cínematográfica

Crítica de cine.ma
J,
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Novelas

, -

AMOR ETERNO AMOR -

GLOBO - 18R
Melissa passa mal por influência de

Zenóbio. Rodrigo tem uma visão de sua

vida passada. Laura critica o envolvimento

de Priscila com Kléber. Cris implica com

Francisco por causa de Zilda. Elisa conta

para Fernando que Miriam pretende deixá

lo assim que ele melhorar. Gabriel fica ner

voso com a nova organização de sua casa.

Fernando diz que quer ir ao casamento de
Gabriel e Dimas estranha. Cris se diverte

com o nervosismo de Beatriz por causa do
casamento. Melissa reclama por não ter

conseguido dormir à noite. Tobias fica in

trigado com os comentários que Jacira faz

sobre seu trabalho na fazenda de Rodrigo.
Dimas descobre que Priscila é sua filha. Mi

riam tranquiliza Gabriel. Rodrigo fica anima

do para encontrar alguma pista sobre Juca.

CHEIAS DE CHARME -

GLOBO - 19R
Maria Helena reconhece Cida e a cumpri

menta. Alana reclama do colégio para Penha.

Humberto se preocupa com a conta do restau

rante. Cida exige que Valda vá morar com ela.
Maria Helena insiste para que Sônia tire uma

foto com Cida e Valda. Isadora sofre com o

desprezo de Conrado. Sônia culpa Sarmento

pelo rebaixamento em seu padrão de vida.
Isadora fica tensa ao saber que Cida pode
comprar um apartamento no Casagrande.
Humberto orienta Chayene a aceitar um acor

do com Socorro. Brunessa pede para Sônia

pagar seu salário com artigos da Galerie. Sar-

mento perde a paciência com Rodinei e paga a

conta para Messias. Conrado pensa em Cida.

AVENIDIl BRASIL - GLOBO - 21R
Nina implora para permanecer na man

são. Max visita Jorginho, mas Tufão o man

da ir embora do hospital. Suelen aconselha

Diógenes e Dolores a darem um tempo para
Roni se acalmar. Nina consegue convencer

Carminha a ficar mais tempo na casa. Jana

ína desconfia do esforço de Nina para per
manecer na mansão. Carminha pede para
Zezé ficar de olho em Nina. Ainda em coma,

Jorginho chama por Rita e Tufão decide
conhecê-Ia. Carminha conta para Tufão que
descobriu uma ligação entre Nina e Rita.

Lucinda se recusa a dizer para Nina onde

guardou o dinheiro do sequestro de Car

minha. Lucinda visita Jorginho no hospital.
Pilar arma uma confusão no apartamento
de Alexia.

GIlBRlELA - GLOBO - 23R
Gabriela não se acostuma com o sapato

de salto que Nacib lhe dá de presente. Neia
estranha o fato de Sinhazinha não estar em

casa na hora do jantar. Lindinalva tem receio

de Berto não se casar com ela, depois de

os dois terem dormido juntos. Juvenal diz

a Teodora que só se deitará com a mulher

que ele amar e, preocupado, lhe pergunta
se alguém sabe que eles não ficam juntos,
Anabela aceita o convite de Manoel para

passear. Mundinho pede ajuda a Josué para
se encontrar com Gerusa, e combina com o

professor um encontro no cinema.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes

16/7
Adelino D. de Jesus
Adilson Suler
Alan Frank Garcia
Alido Sieverdt
Amanda Burger
Anderson Luis de Oliveira
Andre Luis Fallgater
Andreia Fossile

I Angela M. Spézia
r/� Bruna Dlysa Serpa

Carmo Hening
, Clair Meyer

Clara Stein
Daniel P. Barros
Doraci R. Welter
Estelita Prestini Pavanello
Evanete Damaia
Fernando M. Weler
Flávio Roters
Gisela Fischer Siebert
Gustavo Gebauer
Gustavo Luiz Kasprissen
Jackson Balssani
Jéssica G. Rodrigues
Jonathan M. Garcia

José A. Pereira
Laurinda Vieira
Leonilda Milão
Luci Bertoldi
Marilene D. de Freitas
Marion Rikinn

Martin Schulze
Maximiliano Rebelatto

Melania Krahn
Renato E. Pfiffer

Rodrigo Tunnermann
Simone Uller Piazente
Talia I. Fischer

Clique
animal

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

Precisa-se de um lar temporário urgente para esse menino.

Paga-se R$ 150 por mês mais ração e o que precisar. Ele
está com cinomose, mas está super bem, ativo, come bem,

quer brincar, passear, nem parece que está doente. Só que na

clínica tem que ficar na gaiola 24h e está ficando depressivo
por isso. O único detalhe é que não pode conviver com cães

não vacinados. Não tem problemas com gatos nem com

humanos. Quem puder ajudar ligue 3276-3196
ou 9602-7934 comMarisa ou Marcos.

Ademir Hintz
Adriani Nicolletti
Adriano J. Blank
Alexandre A. da Costa
Anderson Pires
Andre Cleber de Melo

Bruno Henrique Gerent
Caio R. Kuster
Dilmar Oldenburg
Edir Carlos Krahn
Eduardo N de Souza
Ellen S. P. Hansen

Flavio Knihs
Gabriela B. de Lima
Gustavo R. Barabas
Hilda Kreis
Isolde R. Schurnke
João Paúlo Rocha
Katia Karine Kroeger
Lucas Persch do Amaral
Luiz F. Winter
Maitê S. Cardoso
Maria Cebila Kubnik
Maria N. B. da Silva
Maria Silva Kubnik

Marilene de Freitas
MelissaObenaus
Miguel Scholl
Natan V. Miotto
Natanael F. de Lima
Nicole Pickler

• Osnir Winter
Paula Vinkle Spredemann
Renato Melchiotto
Tamires Werbes
Waltraudt Witthoft
Wilems Paulo Pinto
Willian Werbes

La�çamentos I

e se emocionou comnovos

e antigos sucessos. O sltôw "

contou com as participações
'especiais0de JâIllmtl e '"

'

UplaNoites!.MC Sapão,
, 'I

nf'KamiZake;'Trio Temur<1,'
Gtj.Ipo Revel�ção, Co.ral",I,., "t

Resgate eGusttavo Lima.

Diomedes •

\( Lourenço"MutareUi
Estaobrª é umaJlÍ�tóFja,."
policial de Mutarelli. Seu
protagonistanãoé um
tipo durão, envolvido com
perigosas intrigas ebelas "

"

mulheres. É um delegado
aposentado, gordo e

sedentário, em busca de uns
trocados para 'completar o "

"

orçamento. Nunca resolveu
unl"caso, e passa amaior
parte do tempo bebendo e

"

fumãndo em seu escritório
imundo. No entanto, ao

partir nd'encàIço dobá
muito desaparecido Qlági�o,

"

Enigmai �eu cotidiano "
"

ordin�o ficapara trás. E,lll '

busca da sorte grande e'
,

metido em círcunstâgcias
cada vezmais desfavoráveis.
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Tirinhas
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PROGRAMAÇÃO DE 13n A 1 sn

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,
21h20
• ARCOIRIS 3
• O Espetacular Homem Aranha - Leg. -13h (qua-sab-
dom), 15h40, 18h20,21h

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 14h,16h30
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. - 18h45
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 21 h40
• G'NC2
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h, 15h, 17h, 19h10
• E Aí, Comeu? - Dub. - 21 h
.GNC3
• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. -13h30, 16h10,
19h,21h50

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC1
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. -13h10,
16h20

• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. -19h10
22h
.GNC2
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 13h40, 15h40,
17h40

2Sombras da Noite - Leg. -19h40, 22h10
.GNC3
.'A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h, 15h, 17h, 19h20
• E Aí, Comeu? - Dub. - 21h15
.GNC4
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 13h20, 16h,

I

18h50, 21h40
.GNC5
• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. -16h10 19h,
21h50

• Valente - Dub. - 13h30
.GNC6
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 14h15, 16h30, 18h40,
20h45

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. - 13h, 16h,
19h

• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 22h
• CINÉPOLlS 2
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 15h, 18h, 21 h
• CINÉPOLlS 3
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h40, 16h20, 18h30,
20h50
• CINÉPOLlS 4
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h35, 17h, 19h 15, 21 h25
• CINÉPOLlS 5
• Chernobyl - Dub. c 18h50, 21 h20

• E aí, Comeu? - Nacional-14h10, 16h40
• CINÉPOLlS 6
• Valente - Dub. - 15h 10, 17h30
• O Espetacular Homem-Aranha- Leg. - 20h
• CINÉPOLlS 7
• Valente (3D) - Dub. - 14h, 16h30
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 19h1 0, 21 h30

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. -13h10,
16h20

• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. -19h10,
22h
.GNC 2
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h40, 15h40, 17h40
1�h40,21h40
.GNC 3
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 13h30, 19h
• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. -16h10
21h50
.GNC 4
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h, 15h, 17h, 19h20
• E Aí, Comeu? - Nacional- 21 h15
.GNC 5
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 13h50, 17h50
• Sombras da Noite- Leg. - 19h50 22h1 °
• Valente - Pré-estréia - Dub. - 15h50
• GNC VIP
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. -16h10, 21h50
SALA VIP

.

• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. - 13h30, 19h

Em "Chemobyl" seis jovens turistas
resolvem fazer um passeio turístico
diferente para fugir da mesmice.

Ignorando todos os avisos de perigo eles
irão até a cidade de Pripyat, que há 25
anos atrásfoi devastada pelo acidente
nuclear de Chernobyl. Depois de uma
volta pelo local eles percebem que seres
estranhos estão acompanhando o grupo.
Ao notar que não estão sozinhos coisas
aterrorizantes acontecem.
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Apresentadora Bebe
tem alta em SP

Hebe Camargo, de 83 anos, teve alta do

hospital Albert Einstein, na tarde de do

mingo. A assessoria de imprensa do hos

pital confirmou a saída da apresentadora,
mas não divulgou a causa da internação.
Hebe deu entrada no Einstein na quarta
feira. Neste ano, a artista foi submetida a

duas cirurgias, uma para a retirada de um
tumor no intestino, e outra para extirpar a
vesícula. Não voltou a gravar desde então.

Marilyn Manson
quer ter filhos

Marilyn Manson é considerado uma

das figuras mais bizarras do rock. Mas se

gundo o roqueiro, ele é mais conservador
do que as pessoas acham. Em entrevista,
Manson descartou o.esterótipo do músico

que costuma chocar plateias ao redor do

mundo, e se disse "tímido". "Não sou um

pervertido sexual", brincou. Manson na

mora a fotógrafa Lindsay Usich, e o casal
considera a possibilidade de ter filhos.

André Marques
volta como Mocotó
o ator André Marques irá reviver Mo

cotó, na novelaMalhação, da Globo. André
(que hoje apresenta o Vídeo Shaw) disse

que não quer voltar a fazer novela, e que
aceitou voltar com o personagem por se

tratar de uma participação de oito capítu
los. "Fui chamado para fazer umahomena

gem,mas deixei claro que não tenho vonta
de de fazer novela. Só que eu sou Severino
da Globo, né, sou funcionário", disse.

Família de Jackson
perto de pagar dívidas

Quando Michael Jackson morreu, em

2009, um dos fatos mais surpreendentes
foi o tamanho da dívida do cantor: US$ 500
milhões. Três anosapós suamorte, os fami
liares e representantes legais anunciaram a .

quitação das contas. Eles arrecadaram di
nheiro com o estouro de vendas de álbuns

após a morte, adiantamento pelos direitos
de publicação de gravações inéditas e pelos.
direitos sobre o documentário "Thís Is It"

co

..n. UBRA
- Talvez seja necessário sacrificar os momentos em

família para se dedicar às suas responsabilidades
profissionais. Mas cuidado para não receber
cobranças do pessoal de casa. No relacionamento
afetivo, aprenda a ceder e tudo sairá bem. Cor. rosa.

� ÁRIES
.

I' Poderá receber cobranças por melhores resultados
no trabalho. Aceite as pressões sem perder a calma
e a paciência. Talvez o clima doméstico pese por
dificuldades de comunicação entre os seus familiares.
Seja tolerante nos assuntos afetivos. Cor. branco.

� TOURO,

U Novas oportunidades de trabalho deverão apru:ecer
. na sua vida. Saiba aproveitá-Ias! Para suportar as
pressões, conte CO!11 o apoio dos seus parentes. Não
adianta falar ao seu par o quanto o ama, é preciso agir
de conforme seus sentimentos. Cor. laranja

II GÊMEOS
Equilibre as suas finanças para não se initar mais do
que o necessário. Evite ceder aos conselhos alheios
neste dia. Se possível, não faça dívidas além do

planejado. No romance, mantenha a calma para evitar
discussões com seu par. Cor. rosa.

6';:: CÂNCER
� No trabalho, desenvolva suas atividades de rotina sem

inovações. Concentre-se naquilo que você realmente
sabe fazer. Encare seus familiares sem se intimidar,
mesmo que eles se oponham às suas ideias. Na

paixão, evite discussões. Cor. azul-escuro.

...() LEÃo
UL Seja ágil para dar conta das suas tarefas no trabalho e

tome cuidado com a competitividade. Uma discussão
familiar vai exigir sua interferência. Poupe suas
energias ou poderá se estressar. No amor, dê vazão aos
seus sentimentos. Cor. lilás.

Yrk VIRGEM

11..f Conseguirá ver quais são os desafios'que precisará
enfrentar no emprego. Conte com a ajuda de equipes
para tornar suas tarefas mais ágeis. Em casa, não
deixe que façam cobranças excessivas. A dois, cuidado
com pressões: tenha calma! Cor. tons claros.

m ESCORPIÃO
II L. Fique de olhos abertos às oportunidades que surgirem

em sua vida profissional. Divulgue suas habilidades
e seus talentos em reuniões com superiores. No
relacionamento afetivo, não faltarão entendimento e

sedução ao lado do seu par. Cor. lilás.

.. /\ SAGITÁRIO
.

)<.
.

No ambiente profissional, mantenha a calma, mesmo
diante das pressões do chefe. Organize suas atividades
e cumpra tudo nos prazos estabelecidos: No campo
afetivo, cuidado para não confundir amor e atração.
Pense bem antes de agir. Cor. preto.

V\� CAPRiCÓRNIO
.

P No trabalho, cobranças e pressões não estão
descartadas. Cuidado com o estresse, isso tende a
se refletir em sua saúde. Estabeleça prioridades e vai
se ver livre da ansiedade. Nos assuntos do coração,
aprenda a ceder de vez em quando. Cor. lilás.

"""""'" AQUÁRIO
.

AAA Concentre-se em suas atividades protisslonais e
tente manter a calma, pois imprevistos podem surgir
ao longo do dia Hoje, dê mais atenção aos seus
familiares. No amor, atitudes carinhosas vão fortalecer
ainda mais os vínculos afetivos. Cor. roxo.

PEIXES
Em casa e no trabalho, mantenha o pulso firme e não
se deixe levar pelas exigências dos outros. Talvez
seja hora de cobrar comprometimento dos familiares .

e resistir às mudanças. A dois, as pressões podem
comprometer o clima de harmonia. Cor. marrom.
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Bruno veio
aomW1dono
dia 9 para a

alegria dos

paisMartim
e Regiane
e do seu
irmãozinho
Alan.Todos
estão muito
felizes!

r

Vanessa Angélica
Brosowski completou
20 anos e o amigo

Odirlei J1U1kes envia os

parabéns, desejando-Ute
tudo de bom que a vida

puder oferecer

Esses simpáticos
garotinhos são os

primos Vinicíus (E) e
James, que foram. curtir

o arraiá da Escola
GuiUterme Hanemann
rea,Jizado no dia 13

Os gêmeos palmeirenses
Matheus e Samuel,
filhos de Stephanie
eMauri PadiIha de

Lima, também são
torcedores do Jec e

do COnIpá Buffalos

Os amigos, familiares
e equipe da.ConIpá
FM parabenizam o

comwticador Edson
Ramos pelo aniversário
no dia 12. Felicidades!

Paulo Peters, da equipe
,

Lecimar, recebendo o

troféu de artilheiro
do Campeonato dos
Metalúrgicos 2012

Santa Catarina tem muitas riquezas,
.

.

A maior.são as' pessoas.
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A terra dá oportunidades. O catarinense vai lá e faz.
Faz de um pequeno Estado um grande exemplo para o

Brasil na economia, na cultura e na qualidade de vida.
Catarinense: você faz a riqueza do nosso 'Estado.

10 Estado rio índice de Desenvolviment.o
da Educação Básica - Ensino Fundamentel.
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10 Estado em doação de 'órgãos do País.

Eleito 5 vezes seguidas o Melhor Destino Turístico do Brasil.

Maior percentual do País de crianças na escola.

o Governo de Santa Catarina incentiva ações que
beneficiam a todos. Conheça em: www.sc.gov.br
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS

7

Novo aumento de tarifas

Em julho de 1971, o jornal O Correio do Povo publi
cou a nota que dizia: liA partir do dia 5 do corrente

mês haverá um novo aumento das tarifas dos ônibus
circulares que trafegam em nossa cidade. Sofrerão as

Invenções antigas
Peruca

mesmas um aumento de 20%, ou seja, os preços que vi
nham sendo cobrados de Cr$ 0,25 por pessoa, passará a
ser na ordem de Cr$ 0,30 por pessoa. Obs.: Este aumen
to deu-se em consequência do novo aumento salarial".

Personagem históric

Padre de las Casas
Nascido em 1474, Padre Bartolomé de las Casas morreu em 17

de julho de 1566. Em vida foi um cronista, teólogo, bispo de Chia

pas (México) e grande defensor dos índios, considerado 6 primei
ro sacerdote ordenado na América. Era filho de um comerciante

modesto, e participou da segunda' viagem de Cristóvão Colombo.

Foi nomeado Bispo de Chiapas aos 70 anos de idade, em 1544. Mas,
ficou apenas três anos em Chiapas, sempre perseguido pelos espa
nhóis. Em 1547, partiu daAmérica 'para não mais voltar. Regressou
à Espanha, continuando ali a defesa dos índios, onde corrigiu e pu
blicou seus escritos, todos se contrapondo à política colonial. Po
rém, suas idéias foram contestadas, naAmérica e também naEspa
nha. Tanto que, em 1552, suas obras foram censuradas e proibidas
para a leitura. Havia renunciado a seu bispado, antes demorrer aos
92 anos de idade no Convento Dominicano deAtocha, no dia 17 de

julho de 1566, em' Madrid, Espanha. Adorado pelo povo mexíca

no, seu nome hoje é lembrado como um dosmaiores humanistas e
missionários daHistória do Cristianismo.

As perucas foram criadas a partir da necessida
de de alguns povos de se protegerem do frio e tam

bém por algumas questões de, higiene. De acordo

com pesquisadores, as primeiras perucas eram feitas
com crina de cavalo e de bode. O acessório era ado
rado pelas mulheres romanas que, em grande par
te, desejavam ser loiras. O século XVII é relacionado
à época de ouro das perucas. Reis famosos como Luís
XIII e LuísXIv, daFrança, e Carlos II, da Inglaterra, eram
adeptos ao uso do acessório que, aos poucos, se tor_.

.

nau um objeto de prestígio entre a nobreza e uma das
mais importantes peças do estilomasculino da época.
Um cavalheiro não poderia sair nas ruas com os cabe
los curtos.A alta demanda na venda de perucas elevou
a procurapor cabelos naturais, que se tomaram caros,

evidentemente. Devido aos preços altíssimos, as cri

nas de bode e de cavalo foram usadas na confecção.
Acredita-se que o uso das perucas entrou em declí
nio com a Revolução Francesa, ocorrida em 1789, que
rompeu com- vários costumes da antiga nobreza. Hoje
em dia, a peruca ainda é utilizada em ocasiões formais,
como nos tribunais criminais da Inglaterra.

au
C ontabUldade
COiT)I$ull:oln-a &rr9f{ifJ$.arJía�
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Grupo tune/II

d

Queda do Airbus A�320
Em 17 de Julho de 2007, oAirbusmodelo
A-320-233, caiu noAeroporto de Congonhas,
no Rio de Janeiro. Todos os 187 ocupantes (180
passageiros e sete tripulantes) morreram. Mais
12 pessoas que não estavam a bordo do avião
tambémmorreram (estavam no prédio no qual
o avião colidiu), totalizando 199mortos. Esse foi
considerado o pior acidente de avião do Brasil e

.

daAmérica Latina, além de ter sido considerado o

pior do mundo nos últimos CIDCO anos. OAirbus
A-320 é uma aeronave comercial para passageiros
construído pelaAirbus. Em 1981 a companhia

-

anunciou que desenvolveria uma aeronave para
rotas de curtas emédias distancias, com capacidade
para até 190 passageiros. Seria aprimeira aeronave
do consórcio de fuselagem estreita, o primeiro
produto para rotas curtas demenor densidade.
Desde 1977 aAerospatiale estudavauma aeronave
com estas características, sob a designação AS.200.·

1955

Inauguração da
Disneylândia
Disneyland, em português: Disneylândia. O parque
foi inaugurado em 17 de julho de 1955, e é um dos

principais parques temáticos dos Estados Unidos.
IdealizadoporWaltDisney, o parque temático custou,
originalmente, 17milhões de dólares e foi construído
num laranjal de aproximadamente 650milmetros

quadrados, no distrito deAnaheim, no Condado de
Orange,A cidade fica a 40 quilômetros a sudeste de Los
Angeles, naCalifórnia. Logo após ter sido inaugurado, o
parque trouxe um lucro extraordinário.ADisneylândia
recebemais de 14milhões de visitantes por ano, que
gastam um totalpróximo a trêsbilhões de dólares..
Vários anos depois da inauguração daDisneyland,
aWaltDisney Company construiu grandes parques
temáticos na Flórida, França, Japão eHongKong.
Desde a sua inauguração, o parque deAnaheim já
recebeumais de 515milhões de visitantes, incluindo
chefes de estado emembros da realeza europeia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Victor Danich, dir�tor

do JaraguaTec e professor
da Católica se 'Falando sobremuros

Quando se escreve sobre eco
nomia política, a melhor

maneira de organizar o tema

é a contextualização históri
ca' como forma de prescrever a

origem de qualquer fenômeno.
Já que há pessoas que se preo
cupam com muros, vou acres

centar alguns dados importan
tes para enriquecer o assunto.

Vamos começar pelo Muro de
Berlin, que talvez seja o mais co
nhecido por causa de ummundo

polarizado entre duas potências
imperialistas inimigas durante o

breve século 20. O muro citado
tinha 155 km de extensão e em

alguns pontos até 4,20 metros de
altura, com torres de vigilância,
bunkers e canais. Foram 5.075

pessoas que fugiram entre a

construção e a queda do Muro de
Berlin através de túneis e balões.
Desse total, 223 pessoas morre

ram ao tentar atravessá-lo entre

1961 e 1989. Resulta conveniente
relembrar a existência de outros

muros pós-comunistas, com ca-

racterísticas similares. O muro

que divide a Cisjordânia de Israel
e aquele que impede a passagem
de imigrantes mexicanos para
os Estados Unidos são os mais
emblemáticos. O primeiro, no

oriente médio, tem 721 km, dos
quais 20% está situado na antiga
linha Verde, definida em 1948, e
os 80% restantes encontra-se em

terras palestinas, isolando cerca

de 450.000 pessoas. O segundo,
considerado uma muralha, tem
3m de altura e 1.000 km em ter

ras que no século 19 pertenciam
ao México, além dos 2.000 km

que abrange os estados de Texas,
Califórnia, Arizona e Novo Mé
xico. Tudo isso pontilhado por
postos policiais equipados com

TV e sensores remotos, além de
holofotes de radiação infraver -

'

melha que projetam intensas fai
xas de luz para espionar, no meio
da escuridão, pessoas no terri
tório mexicano que transitam

próximo à fronteira. Mais de 5,6
mil pessoas morreram tentan-

do atravessar para o lado norte

'americano. Circulação de mer

cadorias tem trânsito livre, seres
humanos não. Pode-se observar

que muros desse tipo não é ape
nas criação dos devoradores de
criancinhas. Também devemos
creditar o mérito ao capitalismo,
deixando de lado outros tantos,
para não criar mal-estar, que são
os muros das Alphavilles da vida..

Por outro lado, como sou

considerado o "Novo Homem
de Marx" residente em Iaraguá
do Sul, devo esclarecer aos meus
leitores que o relato "curioso" so
bre as empresas das duas Alema
nhas na minha coluna da terça
passada, tem como referência o

semanário Francês conservador
Le Monde Diplomatique, inti
tulado HUn formidable transfert
de proprieté" (Rowell, Iay; 'abril
de 1997). Se alguém estiver inte-

.;

ressado emmaiores informações
sobre o caso, posso ampliar o

tema futuramente.
Para finalizar, gostaria de di-

zer que Marx nunca teve nada a

ver com muros. Ele era apenas
um pensador que descobriu o

fenômeno da composição orgâ
nica do capital, nunca analisado

pelas teorias clássicas de valor e

lucro. Seguramente nem sequer
sabia com se assenta um bloco

para construir um muro. Posso
afirmar que nisso há uma dife

rença notável entre Marx e eu,

já que trabalhei como servente

de pedreiro na construção da
minha casa. Portanto, de muros

eu entendo, principalmente na

interação dialética entre o traba
lho manual e intelectual. Outros,
talvez por alguma deficiência, se
jam incapazes de observar além
dos "muros" da sua própria reali
dade, que lhes permita ultrapas
sar suas fronteiras maniqueístas.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato de Contrato n", 12/2012 - FAS

Modalidade Tomada de Preço n°. 04/2012-FAS - Processo n°. 13/2012-FAS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n", 83.102.491/0001-
09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, n". 3201, no Município de
Schroeder/SC.
Contratada: SOLANGE EMILlA RUFCA, inscrita no CPF sob o n° 849.555.899-87, e
portadora da carteira de identidade n". 3.652.285-2-SSP-PR, residente e domiciliada na

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1']0. 1465, Apartamento 104, bloco 01, Centro, na cidade
de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89251-100.
Objeto: Contratação do Profissional Psicopedagogo, para prestação de serviço a fim de
atender a demanda do Projeto RECONSTRUINDO ESTÓRIAS que constitui-se numa

atividade vinculada ao Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias
e Indivíduos - PAEFI, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social

(CREAS), da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC,
.conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como
se transcrito fosse.

,

, Valor do contrato: Sendo 130 horas no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) à hora,
totalizando o valor de R$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais).
Data da Assinatura: 13/07/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚÉUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACAIARINA

Novo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL-SC NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDnALDE�ÇÃODEPR�TO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto 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 os motivos da sua recusa, .dcntro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

guá do Sul-SC - CEP: 89266-275 Credor: BAUWElT I1DA - EPP Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 1143
1686 - Motivo: falta.de pagamentoValor: R$ 264,46Data para pagamento: 17 de julho de2012ValorR$25,91
Descrição dosvalores: Valor do título: R$187,71- Juros: R$ 2,81 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 215002/2012 Sacado: DElSE MARIA GONCALVES HAFEMANN Endereço: RUA JOAO
AGUSTINHO FABIANO 59 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-794 Credor: INFRASUL - INFRAESmUTURA
E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0210663001 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 355,59 Data para pagamento: 17 de julho de 2012Valor R$24,98 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 297,76 - Juros: R$ 1,88 Emolumentos: R$ 11,60,- Publicação edital: R$ 23,HJ Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 215149/2012 Sacado: JONAS LINS DE CARVALHO Endereço:RUAJOSEVICENZI 137 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89266-275 Credor: BAUWEIT I1DA - EPP Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 1143
1803 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 94,25 Data para pagamento: 17 de julho de 2012ValorR$23,35
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 20,06 - Juros: R$ 0,25 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64
________________________________________________________________________________________ .J _

Apontamento: 214662/2012 Sacado: ALBERTO POLlTI Endereço: RUAPEDROGONZAGA345 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89259-320 Credor: DISTRIBUIDORADE COS1\1ETICOS GDOUXI1DA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: SC510A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 471,26 Data para pagamento: 17 de julho
de 2012Valor R$28,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 423,19 - Juros: R$ 5,50 Emolumentos: R$

�_���_��_�����_��:�:�������__��_�����:_�!_������_��l��_��_�i::_�_!_���:,_�: '

Apontamento: 215016/2012 Sacado: ANA CLAUDIA SUTIL LORETO ME Endereço: AVMARECHAL DE
ODORODAFONSECA 1188 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Credor: GUILHERME KRENKELFILHO
- ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2293A, Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 527,97Data para
pagamento: 17 de julho de 2012ValorR$24,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 479,44 - Juros: R$
1,27 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 214953/2012 Sacado: DEVAlDO RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: RUAOSCAR SCH
NEIDER 37 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: BANIF-BANCO lNTERNAClONALDO FUNCHAL (BRASIL)
SA Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 504316648 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2,699,54 Data
para pagamento: 17 de julho de 2012Valor R$165,45 Descrição dos valores: Valor do título:,):1$ 2.497,37
- Juros: R$142,35 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$22,52

Apontamento: 215008/2012,Sacado: LURlRAHN SCHROEDER Endereço: RUA OSVALDO EHLERT, 4285
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: DISTRIBDE BEBIDAS JOINVIll.E I1DA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 06130368 - Motivo: falta de pagamentoValor:'R$ 276,72Data para pagamento: 17 de julho
de 2012Valor R$24,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 217,02 - Juros: R$ 1,44 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96Apontamento: 214682/2012 Sacado: DrnCEUDENK Endereço: RUAFRANCISCO DUTRA 180 - Jaraguã do

Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURAEEMPREENDIMENT Portador: - Espé
cie:DMI - N°Titulo: 0186777013 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 174,83Data para pagamento: 17 de
julho de 2012ValorR$23,83Descrição dos valores: Valor do título: R$115,84 - Juros: R$ 0,73 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 214938/2012 Sacado: MARCIO NELSON GALIJNA FILHO Endereço: RODOVIA BR 416
226 - RIO CERRO Il - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89261-600 Credor: HSOLDASEEQUIPAMENTOS ITDA
Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 026426/C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.445,43 Data para
pagamento: 17 de julho de 2012Valor R$26,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.376,22 ' Juros:
R$ 3,21 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 ' Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 214795/2012 Sacado: ARAPU1l\N DE CASTRO Endereço: RUAOSVAlDOGIATZ 40AP 302
- Jaraguá do Sul-SC ' CEP: 89259-120 Credor: SL SERVICOS DE COBRANCAS I1DA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 03/06/AC - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 293,15 Data para pagamento: 17 de julho
de 2012Valor R$23,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 0,58 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação,edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 214915/2012 Sacado: DMNE INDUSTRIATEXTIL I1DA Endereço: RUA ROBERTO ZIE
MANN 1166 SL 02 E 03 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-300 Credor: TEXTIL FAVERO I1DA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 028129-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 745,96Data para pagamento:
17 de julho de2012Valor R$23,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 693,26 - Juros: R$ 0;69 Emolu
mentos:R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 214689/2012 Sacado: MARILENE DUARTE BAPTISTA Endereço: RUA OLIMPIO JUNKES
141 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-700 Credor: lNFRASUL ' INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0210718001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 175,64Data para
pagamento: 17 de julho de 2012Valor R$23,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 122,11 - Juros:
R$ 0,77 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 21491112012 Sacado: BrOMEDI MATERIAL MEDICO HOSPITAlAR I1DA Endereço: RUA
MARCELOBARBI 31- JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89250-550 Credor: BIOTEXTlLINDUSTRlAE COMER
CIO I1DA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1796-3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.014,68
Data para pagamento: 17 de julho de 2012Valor R$25,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 956,50
- Juros: R$ 2,23 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
18,65

Apontamento: 215162/2012 Sacado: EDEMILSON PHlIADELPHO Endereço: ESTRADA ISABEL 520
PROX MATERIAL DE CONSTRUCAO WERNER'- CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: JOSE GRU
DZlEN JANICKI Portador: - Espécie: CH - N° Titulo: 000179 1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
400,48 Data para pagamento: 17 de julho de 2012Valor R$31,51 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 274,29 - Juros: R$ 8,41 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 35,60 -

Diligência: R$ 68,08

Apontamento: 215020/2012 Sacado: MlID\LURGICA T.S.I1DA - ME Endereço: JOAO FRANZNER 585 -

JARAGUADO SUL - CEP: Credor: TECNOPERFILPlASTICOS I1DA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
0003117601- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 494,26 Data para pagamento: 17 de julho de 2012Valor
R$23,97Descrição dos valores: Valor do título: R$ 439,82 - Juros: R$ 0,87 Emolumentos: R$11,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27,

Apontamento: 214680/2012 Sacado: CLEMIUSANAUGUSTO MACIEL Endereço: RUA FRANCISCO DU
TRA 420 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: lNFRASUL - INFRAESmUTURA E EMPREENDl
MENT Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0186783013 ' Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 219,07
Data para pagamento: 17 de julho de 2012ValorR$24,1I Descrição dos valores: Valor do título: 'R$ 159,80
- Juros: R$l,Ol Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
20,96

Apontamento: 214912/2012 Sacado: EIMUR 1RANSPORTES RODOVIARIOS DE CARG Endereço: RUA
DOMINGOS VIEIRA 129 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-490 Credor: GLOBOSERVICEMANUI'ENCAO
DEVEICULOS LTDA ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2086 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 549,24 Data para pagamento: 17 de julho de 2012ValorR$24,08 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 490,00 - Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 20,96

Apontamento: 214681/2012 Sacado: PAULO CESAR CORRFA Endereço: RUA PADRE DONATOWIEMES
126 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-811 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0210695001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 175,64Data para
pagamento: 17 de julho de 2012Valor R$23,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 122,11 - Juros:
R$ 0,77 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46Apontamento: 215001/2012 Sacado: CONDOMINTO RESI.CANTODAS FLORES Endereço: RUAANGELO

RUBINl 937 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Credor: J.M.C MATERIAIS PARACONSTRUCAO TIDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: N22043/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 291,54 Data para
pagamento: 17 de julho de 2012Valor R$25,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 230,90 - Juros:
R$ 2,38 Emolumentos:R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 214914/2012 Sacado: ELETRO SOLINSD\lACOES ELET. I1DA - M Endereço: RUAAVELI
NO FLORIANO DE BORBA 197 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-600 Credor: SO BOMBAS COMERCIO E
ASSISTENCIATECNICA I1DA EP, Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 002.369/02 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 4.069,19Data para pagamento: 17 de julho de 2012Valor R$29,78 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 4.009,75 - Juros: R$ 6,68 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 214661/2012 Sacado: RAFEGE INDUSTRIA TEXTIL I1DA Endereço: RUA OITO KU
CHEMBECKER 66 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-140 Credor: BANCO SAFRA S/A Portador: IND
E COM DEMALHAS RVB I1DA Espécie: DMI - N° Titulo: 469933852 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 502,57 Data para pagamento: 17 de julho de 2012ValorR$25,33 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 446,77 - Juros: R$ 2,23 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$16,27

--------------------------------------------------------,--------------------------------------------------------------------

Apontamento: 215153/2012 Sacado: CONFECCOES SE LIDA ME Endereço: RUA DOMINGOS SANSON
150 GALPAO AREA 06· Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-180 Credor: TECELAGEM COLUMBIA I1DA Por
tador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 16290-03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 173,26 Data para paga
mento: 17 de julho de 2012Valor R$23,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$119,34 - Juros: R$ 0,35
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 215172/2012 Sacado: INDAlAL REFElCOES I1DA Endereço: RUA MAXWIlHEM 258 -

CENTRO - JARAGUÁ DO sur.sc - CEP: 89256-000 Credor: ALlNEITO DIST DEALIM I1DA Portador:
- Espécie:DMI - N°Titulo: 1238 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 289,44Data parapagamento: 17 de
julho de 2012ValorR$24,28Descrição dos valores: Valor do título: R$ 236,25 - Juros: R$1,18 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 215003/2012 Sacado: SALVIO HEMKEMAlER PIRES Endereço: RUA JOAO AGUSTINHO
FABIANO LOTE 26 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-794 Credor: Ij\IFRASUL - INFRAESTRUTURA E EM
PREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 021Q657001 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 747,20 Data para pagamento: 17 de julho de 2012Valor R$27,45 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 686,90 - Juros: R$ 4,35 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di-

ligência: R$ 18,65
.

Apontamento: 215030/2012 Sacado: CRISTIANAT. URBAN Endereço: ROD SC 4161100 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89262-001 Credor: OESA COM E REPRES TIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2375306U
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 192,31 Data para pagamento: 17 de julho de 2012Valor R$23,67
Descrição dos valores: Valor do título: R$131,99 - Juros: R$ 0,57Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,45

Apontamento: 215009/2012 Sacado: INOUE E GOES COMERCIO DE PISCINA LIDAME Endereço: RUA
WAITER MARQUARDT 129 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: Credor: QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA
IMPORTACAO Portador: - Espécie: DMI , N° Titulo: 0000032829 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
382,96 Data para pagamento: 17 de julho de 2012Valor R$24, 19 Descrição dos valores: Valor do título: R$
328,30 - Juros: R$I,09 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligên
cia: R$ 16,27

Apontamento: 215000/2012 Sacado: STILUS COM DE ROUPAS E ACESSORIOS LT Endereço: RUA PAS
TOR ALBERTO SCHNEIDER 699 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89263-000 Credor: ROBE BELLE CONFEC
COES I1DA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3260.4/01 ' Motivo: falta de pagamentoValor: R$
440);6 Data para pagamento: 17 de julho de 2012Valor R$25,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$
380,40 - Juros: R$ 1,90 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligên-
cia: R$ 20,96

'

Apontamento: 214941/2012 Sacado: DAlANAPEREIRADESOUZA Endereço: AVMARECHALDEODORO
DA FONSECA. 191 - Jaraguá do Sul-SC -' CEP: 89251-701 Credor: BASIC BOYl CONFECCOES I1DA ME

Portad?r: - Espécie:DMI - N°Titulo: 5001405-02 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 373,66 Data para
pagamento: 17 de julho de 2012Valor R$23,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 325,65 - Juros: R$
0,75 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96 Apontamento: 215047/2012 Sacado: JGM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L Endereço: ROD SC

4162727ÇX.ll02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: DIFUSO DISTR PARAFUSOSEWAlD I1DA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 5035618-01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 139,88Data para
pagamento: 17 de julho de 2012Valor R$23,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 79,84 : Juros: R$
0,29 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,45

Apontamento: 214893/2012 Sacado: VAlDIRENE CIAUDETE OSWAlD Endereço: RUA PEDRO AVEU
NO FAGUNDES 110 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-260 Credor: PANAMERlCANO ARRENDAMENTO
MERCANTIL S/A Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 40241627 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
4.982,27 Data para pagamento: 17 de julho de 2012ValorR$1.077,03Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 3.874,77 - Juros: R$ 1.053,93 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$16,27

Apontamento: 215041/2012 Sacado: DANIElA ENGELME Endereço: RUA ANGELO RUBlNl1256 SL 08
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-000Credor: NINI EBAMBINlCONFECCOES TIDA Portador: - Espé
cie:DMI - N°Titulo: 12212-4/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.670,39Data para pagamento: 17 de
julho de 20l2ValorR$28,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.606,25 - Juros: R$ 5,88 Emolumen
tos: R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96 Apontamento: 215141/2012 Sacado: JONAS LINSDE CARVALHO Endereço: RUAJOSEVICENZI 137 - Iara

guá do Sul-SC - CEP: 89266-275 Credor: BAUWEIT I1DA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1143
1686 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 262,58Data para pagamento: 17 de julho de 2012ValorR$24,03
Descrição dos valores: Valor do título: R$187,71- Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$lI,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 214790/2012 Sacàdo: DANYDEMORAESVENERO Endereço: RUAARTHUR ENKE475-
Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-755 Credor: lNFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0194934009 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 311,33 Data para
'pagamento: 17 de julho de 2012Valor R$24,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 251,40 - Juros:
R$1,67 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
17/07/2012. Jaraguá do Sul (SO, 17 de julho de 2q12.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 33Apontamento: 215142/2012 Sacado: JONAS LINSDECARVALHO Endereço: RUAJOSEVICENZI 137 - Iara-
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www.kia.com.br

I(IA SOrofEN1�()
1tl em vEmdas erltf(�;

. ('UV" 'd' *
oSJ sme lOS.

*Fonte: Fenabrave. Kia Sorento.
líder em vendas na categoria

SUV médio: Comprimento
entre 4.601 e 4.779 mm.

**Itens opcionais.

KIACERATO
IO sedã que evoluiu.

A partir de

RS52.800
Cód.: E.221 - À VISTA

MOTORGASOLINA 2.4l CÂMBIO A\JTOMi\neo
(174 CU)OU 3.Sl (278 CV) DE 6 MARCHAS COM

TROCASSEQUENCIAIS

AR-CONDICIONADO
DIGITAL DUAL ZONE

CAPACIDADEPARA 7WtiARESNAS VERSões 5.558. 5.658 TETO SOLAR DUPLO
E 5.660 +A}Um Et..ÉTRICO PARABANCOMOTORISTA"'" PANORÂMICO"''''

JaraRuá do Sul: 47 3275-0808
Av. PreTéito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi

8al. (amboriú: 47 3360-9777
Blumenau (Loja (entro): 47 3236-8000

Blumenau (Loja 8R): 47 3323-7171

Joinville (Show Room): 47 3435-0885

Joinville: 47 343'5-3595

Florianópolis: 48 3248-:07.77
São José: 48 3288-0777

Power Imports
www.p.owerimports.com.b��

. \._.,'

Pre;o válido até 31/07/12 ou término do estoque. o que ocorrer primeiro. para Cerato cód: E.221 para pagamento à vista. Garantia de 5 anos ou 100 mil

kilômetros. ,o que ocorrer primeiro. para cobertura básica. Fotos ilustrativas. into de s urança salva vidas.

18.800,00
Corsa Classic 1.0

Jetta 2.5 Triptronic
2006 - Prata - Gasolina - 72.000 Km - Aquecimento, Desembaçador
Traseiro, Travas Elétricas, Alarme, CO Player.50.500,00.

Fiesla Hatch
Personalite 1.0

2008 - Preto - Gasolina - 58.000 Km - Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos,
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos
em Couro, Cd Player, Computador de Bordo, Piloto Automático, Câmbio
Automático, Freios Abs, Air Bag Duplo, Teto Solar. 19.500,00

2005 - Bege - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro.

Sentra S Aut. 2.O
207 Escapade 1.6

38.900,00 32.000,00
2008 - Preto - Gasolina • 69.000 Km - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Eíétrlcos,
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Bancos em Couro, CD'
Player, Câmbio Automático, Piloto Automático, Freios ABS, Air Sag Duplo.

2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Faróis
de Neblina, Rodas de Liga-leve.

City Ex11.5 AT

54.000,00
2010 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga·leve,
Faróis de Neblina, Cd Player, Piloto Automático, Câmbio Automático,
Freios Abs, Air Bag Duplo, Bancos em Couro, Computador de Bordo.

New Civic Lxi r.a AT

59.200,00
2011 - Preto- Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica/Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desemoaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Cd Player, Bancos em Couro. Câmbio Automático, Freios
ASS, Air 8ag Duplo, Piloto Automático.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SUSTENTABILIDADE 1201 TERÇA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2012

e!'i
Eco

Benyamin
Parham Fardo

benyamin@biovita.com.br

Máquina transforma
cartão em palheta

/\ MTV instalou máquinas que transformam cartões em palhetas nos bares de São
r\.PaWo. Apesar de não ser uma tecnologia inédita, o aparelho é bastante interes
sante e pode ser uma alternativa para diminuir a quantidade de plástico descartado.
A ideia é usar os cartões que não podemmais serem usados, principalmente, os cartões
de crédito que perderam a validade. Mas, também podem ser usados os que foram en

viados pelo banco sem que fosse solicitado ou outros que não possuammais serventia.
f'

Energia limpa
A Bahia é uma das referências

o

nacionais em produção de

energia limpa. A importância
do Estado é aindamaior após a

inauguração do complexo eólico
Alto Sertão I, que abrange três
cidades e é considerado o maior
daAmérica Latina. Ao todo o

projeto recebeu investimento
de R$ 1,2 bilhão, usados na

construção de 12 parques eólicos
e 184 aerogeradores.

A capacidade de produção é
de 300 megawatts e, além do

benefício ambientaI, a estrutura
foi capaz de proporcionar 1.300
novos empregos para a região de
Caetité, Igaporã e Guanambi.

www.ocorreiodopovo.com.br

®

OCHEM
Química

4132731191
www..biochem.com.br

Tecnologias: Sustentáveis
,

41 3213 1191
www.biovila.com.br

Equipamentos futurísticos
retiram plástico dos oceanos

o plástico é um dos grandes problemas dos oceanos. Perante esta

comprovação, um grupo de designers se juntou na elaboração
de uma tecnologia capaz de fazer a coleta deste material em alto
mar e assim reduzir os impactos causados no ambiente marinho.
Chamado de "Drone Marine", o equipamento consiste em um

veículo coletor, capaz de navegar pelo oceano retirando os

resíduos que encontra pela frente. O princípio aplicado à criação
é o mesmo de uma simples rede de limpeza de piscinas, que

retém a sujeira para que ela seja descartada no local adequado.

Cientistas projetam camiseta

capaz de armazenar energia
A buscapor opções alternativas para a produção de energia
resultou na criação de diversos equipamentos inusitados. Uma das
novidades é uma camiseta feita de algodão, capaz de armazenar
eletricidade. A ideia é de pesquisadores da Universidade da Carolina
do Sul (EUA). Ao contrário de outras tecnologias aplicadas a peças
de vestuário, como tênis que transformam a energia das passadas

o

o

em eletricidade, a camiseta serve apenas como um armazenador

energético. Os pesquisadores transformam as fibras de algodão em
um supercapacitor de alto desempenho. Segundo eles, o processo
é simples e de baixo impacto ambiental, pois não requer grande
quantidade de energia, não depende de substâncias químicas
nocívase não produz resíduos perigosos.

Marca retira 100 mil

garrafas do meio ambiente
A CobraD'agua, marca especializada em moda jovem, atinge o

número de 100mil garrafas PET retiradas do meio ambiente. Esse
material está servindo como matéria prima para a confecção da
linha "Save the Future", que conta com ummix de peças com
material reciclado. Para se ter urna ideia, para confeccionar uma
bermuda são necessárias seis garrafas e cada camisa é

equivalente amenos duas garrafas no meio ambiente.

A indústria e o governo vão criar uma comissão
técnica para implantar e também monitorar o Plano
Indústria. Ele estabelece a redução de 5% das emissões
de gás de efeito estufa do setor em 2020.A instalação

da comissão foi oficializada em São Paulo, por
representantes do governo, em reunião da Rede Clima,
fórum coordenado pela Confederação Nacional da o

Indústria (CNI), no qual dirigentes industriais debatem

a preservação ambiental. O objetivo dessa união de
o

esforços é o crescimento sustentável da produção e da
economia, para aumentar o desenvolvimento do País

,

,e a qualidade de vida da população.

Indústria participará de deeísões para reduzir emissões de C02
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EDUARDO MONTECINO

Caso suspeito
Nadasobrou
dofogaréu
emGuarani

Incêndio que destruiu três casas de madeira
no último domingo pode ter sido criminoso

MASSARANDUBA

Débora Remor

O fogo que destruiu três ca

sas na noite do último do

mingo, no bairro Guarani Mi

rim, em Massaranduba, pode
ter sido provocado por um ho

rnem, de 25 anos, que residia
em um dos imóveis. As mora

dias de madeira eram-alugadas
pelo proprietário, Claudinei
Gomes da Silva. Nada sobrou
do fogaréu.

Silva está revoltado com a si

tuação e desconfia que um dos

inquilinos teria sido o causador
do incêndio. Conhecido como

Tirão, o suspeito prestou depoi
menta ao delegado de Iaraguá
do Sul, Leandro Mioto Ramos,
no domingo, e em seguida foi li
berado. O caso será investigado
pela Polícia Civil para saber se '

o incêndio foi criminoso. Uma

perícia .deve ser feita. Segundo
relatos de vizinhos, o acusado
se mudou para a casa da mãe

em Schroeder.
"Eu trabalhei duro por mui

tos anos para comprar o terre

no, construir as casas e alugar.
Os móveis que comprei, ainda
estou pagando. O cara que co

locou fogo na casa podia ter

causado uma desgraça, mas
ele agora está solto", disse. Sil
va vive há quase dez anos em

Massaranduba, onde é mais
conhecido como Ceará. Ele la
menta o prejuízo das casas e a

Trabalhei duro por
muitos anos para
comprar o terreno,
construir as casas
e alugar. Os móveis

'

que comprei, ainda
,

estou .pagande, .

Claudinei Gomes
da Silva

perda da renda mensal de R$
700 com o aluguel.

Ele mora a duas quadras do
local do incêndio com a esposa,
que está grávida' de cinco me

ses, e com o filho de 9 anos. Para

ajudar os inquilinos que perde
ram o lar, a família de Silva aco
lheu um casal e o matador João
Paulo da Silva Nascimento.

Na tarde de ontem, eles re

ceberam duas sacolas cheias de

roupas doadas. "Perdi fogão, ge
ladeira e 'cama, mas o pior é que
vou precisar refazer os doeu
mentos'" lamentou Nascimento,
que mora há quatro anos na ci
dade. Ele contou que possui no
vas propostas de emprego, mas

que não tem mais a carteira de
trabalho por causa do incêndio.
"Não sei por onde recomeçar
minha vida", desabafou.

Briga
O incêndio pode ter sido

motivo de vingança. Isso por
que no domingo, o dono das
residências e o acusado briga
ram. Segundo Silva, o -suspeito
teria tentado matar a própria
enteada, de 14 anos. Para pro
teger a menina, ele se armou

com uma foice e impediu que
algo ruim acontecesse com a

garota. "Ele mesmo assim quis
entrar e eu bati com o bastão
nas costas dele, então ele saiu

daqui me ameaçando":
Logo após a briga o fogo co

meçou. O acusado foi visto por
vizinhos. "Ele saiu rindo, di
zendo que tinha queimado as
minhas casas para se vingar de
mim", disse Silva.

Quando o Corpo de Bom

beiras chegou ao local, o fogo
já havia destruído quase tudo.
"Tentamos evitar que o fogo
se alastrasse, mas as labaredas

chegavam alto, queimaram até
a copa de algumas árvores", se
gundo o subcomandante da cor

poração, João Rodolfo Becker.

DESTRUIÇÃO Bombeiros não chegaram a tempo de conter as chamas

Corupá
Outro

incêndio
dos, podendo até mesmo ocor

rer uma prisão em flagrante por
desobediência", explicou Pilo
netto.

Morador há mais de 40 anos

de um prédio localizado no Cal
çadão, um senhor de 72 anos,

que preferiu não se identificar,
.

afirmou que o incômodo nos

fins de semana é grande. "Eles
passam com aquele som, que
nem sei como aguentam com

o volume tão alto, e as janelas
chegam a tremer, é um incô
modo muito grande", afirmou.

O diretor de Trânsito e

Transportes Márcio Roberto
Ribas observou que o mes

mo problema ocorria no Par

que Malwee, até que o local
foi fechado para entrada de

veículos, há cerca de um ano.

"Com isso, o pessoal migrou
todo para o Centro", acredita.

Placas vão alertar sobre
_

poluição sonora
Atendendo a uma' solici

tação dos moradores, que em

maio reuniram mais de 300

nomes em um abaixo-assinado

entregue à Prefeitura,' ao Minis
tério Público e à PolíciaMilitar,
a Diretoria de Trânsito e Trans

portes, irá fixar até amanhã, na
Praça Ângelo Píazera e arredo

res, placas informativas sobre
a proibição de som automotivo
com alto volume. Nas placas
constarão os artigos 228 e 229
do Código Brasileiro de Trânsi
to (veja Box).

O capitão da PMAiresVolnei
Pilonetto. afirmou que vê com

bons olhos a colocação das pla
cas' pois assim os motoristas
não poderão alegar desconhe
cimento da lei. "Na primeira
abordagem faremos a notifica

ção. Se houver desobediência,
o carro e o som serão apreendi-

Outra família também

perdeu a casa em um in
cêndio no último domin

go' no bairro Rio Novo, em
.

Corupá. Fernando Conrad,
de 28 anos, e a esposa
Juliana, de 24 anos. Era
aniversário de 51 anos do

pai de Fernando, Ari, que
mora em São Francisco
do Sul, onde comemora
vam a data. Os vizinhos
comunicaram o casal
sobre o ocorrido. Com
120 metros quadrados, a
casa foi construída pela
família há 17 anos e era

feita de madeira e alve
naria. Foram os vizinhos
também que chamaram
o Corpo de Bombeiros

por volta das 11h. Nada
sobrou no local. "Graças
a Deus ninguém se feriu,
os bens materiais a gente
recupera", declarouAri. A
Polícia Civil agendou para
hoje a perícia, para in
vestigar se a causa foi um
curto-circuito ou crimino
so. "Não vejo motivação,
mas vamos procurar por
indícios durante a perícia",
afirmou 6 responsável
pela delegacia de Corupá,
Clóbio Maurício Filho.

• O art. 228 do'Código de
Trânsito Brasileiro (Lei
9.503/97 ou CTB3 diz
que "Usar no veículo

equipamento com som em

volume ou frequência que
não sejam autorizados pelo
Contran" é infração grave
(leva à perda de cinco pontos
na carteira), sujeita àmulta.

• Já o art. 229 dispõe que "Usar
indevidamente no veículo

aparelho de alarme ou que
produza sons e ruídos que
perturbem o sossego público,
em desacordo com normas·

fixadas pelo Contran é

infraçãomédia, com perda
de quatro pontos na carteira,
multa e apreensão do veículo.
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Juventus sofre com
, .

os propnos erros

ria", comenta o zagueiro Char
les, autor do gol juventino (aos
14' da segunda etapa). "Pelo fato

. da gente ter dominado a posse
de bola na primeira etapa, nossa
equipe cansou e eles acharam o

gol. Mas não está nada perdido
e vamos trabalhar bastante", en
dossa o atacante Kiko.

"Iomamos um castigo. Pomos
melhores desde o primeiro tempo,
mas não conseguimos reverter em
gols. Não adianta lamentar após o
jogo, pois tivemos a oportunidade
de vencer", conclui Pingo, que deu
folga à aos "atletas ontem.

o. grupo se reapresenta hoje,
às 10h, quando retoma os trei
namentos já pensando na par
tida contra o XV de Outubro, em
Indaial. Inicialmente previsto
para domingo, o jogo foi ante

cipado para a noite de quinta-
. feira, às 20h30, a pedido da

equipe da casa. Enquanto isso,
a Diretoria trabalha nos basti
dores atrás de um 'homem gol',
principal carência apresentada
pela equipe nos três primeiros
jogos. Sua provável origem é o

futebol do Rio Grande do Sul.

Tricolor novamente joga bem em casa, domina o
adversário,mas peca na hora de concluir em gol

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

Henrique Porto

OJuv�ntus chegou muito

perto de conquistar sua

primeira vitória no Campeona
to Catarinense daDivisão Espe
cial. Após dominar o Imbituba
no domingo e sair na frente, o
tricolor foi castigado com um

gol aos 47' do 20 tempo e amar

gou mais um empate em casa.

"Deixamos a vitória escapar
no último minuto num azar

nosso. Agora é trabalhar para no

próximo jogo conseguir a vitó-

xv deOutubro e
Juventus foi antecipado
para quinta-feira, às
20h30, em IndaiaJ

Futebol Americano

Um retorno e uma despedida na equipe
o. Corupá Buffalos iniciou o

.

Campeonato Brasileiro de Pu
tebol Americano de forma arra-

.

sadora. Jogando no Seminário

Sagrado Coração de Jesus, na

tarde de domingo (15), a ma

nada atropelou os Bárbaros do
Vale por 46 a O, na competição
promovida pela Associação de
Futebol Americano no Brasil.

"Começamos como pé di
reito e agora precisamos man

tê-los no chão. Para isso temos

que manter a concentração de dois pontos. Maiewski (#27) e

em alta e fazer nosso trabalho", .Claus (#29) completaram o placar.
analisa o técnico Deivis Chio-
dini. "Foi uma apresentação Breakers
perfeita, com o ataque e defesa

jogando muito. Dá gosto de ver o. Jaraguá Breakers apre-
esse time jogando", festeja o di- senta nesta quinta (19) o ame-.

rigente e atleta Juliano Millnitz. ricano Phill Breidal, que chega
o. destaque da partida foi Julio .para reforçar a equipe no Tor

.(#86), com dois touchdowns, dois neio Touchdown. o. coquetel na
pontos-extras e dois 'field goals'. . Casa das Piscinas terá a presen
Thiagão (#88) pontuou em dois ça do ex-narrador André José
touchdowns e uma conversão Adler, organizador do torneio.

GERALDO TAKANAGE/OVERTIME FA

46 a O Manada não tomou conhecimento dos Bárbaros do Vale na estreia

IRlANE PORTO/AVANTE!

lxl Meia-atacante Giso desperdiçou duas boas
oportunidades de garantir a vitória do Juventus

.CA PE NATO CATAfllNENSE
................................••...•.........................1.. .

CLASSIFICAÇÃO 3"RODADA

12/07
Atlético-TB 2 x o Caxias

15/07
Biguaçu 1 x O Hercíllo Luz
Juventus 1 x 11mbituba
Porto 2 x 1>N de Indaial

18/07
20:30 Guarani x Concórdia

4 3 i 1 1 11 O L44,4% 4aRODADA
7 3 3! 1 O 2 2 3 -1 133,3% 19/07
8 Juventus 2 3 O 2 1 1 2 -1 122,2% 20:30 >N de Indaial x Juventus

- 9 XV de Indaial 1 3 O 1 2 1 3 -2 111,1% 22/07
15:30 Caxias x Biguaçu

1 ! 3 O 11 2 1 5 -4; 11,1%. 15:30 Hercílio Luz x Porto
15:30 Imbituba x Guarani

25/07
P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols 20:30 Concórdia x Atlético-TB
Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

6

10 Caxias

Classificados para a semifinal

.

Futebol
Leõezinhos
vencem duas
As equipes de base do Sport

Club Jaraguá estrearam com

vitória no Campeonato Cata
rinense da Divisão de Acesso.
Na tarde de sábado, venceram
o Maga, no estádio do Floresta,
em Pomerode. Na categoria Ju
venil, os Leõezinhos venceram

. por 3 a O. Nos Juniores, vitória
do Iaraguã por 13 a O. As equi
pes voltam à campo amanhã,
contra o NEC. .

Schroeder
\

União vence
OMunícípal
Depois de três anos tentan

do, enfim o União conseguiu
superar o Tupy na decisão e

comemora o tricampeonato
no município de Schroeder
(2006,2007 e 2012). Leandrão
marcou o gol solitário da final,
aos 28' do 10 tempo. Ele tam
bém havia feito o gol que colo
cou a equipe na decisão, reali
zada na tarde de domingo, no
estádio Claudio Tomaselli.

Feminino

Olympya em desvantagem
o Olympya foi derrotado por 5 a 1 pelo Kindermann, na pri

meira partida da decisão do Campeonato Catarinense Feminí
no. Marise usou a cabeça paramarcar o gol jaraguaense, aos 13'
do 20 tempo. à jogo de volta acontece domingo, em Caçador, '

onde as donas da casa jogam por um simples empate.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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E preciso calma! (2)
Na coluna de sábado escrevi que era preciso ter calma, que

uma hora o time do Iuventus irá engrenar. Depois do em

pate com o Imbituba, continuo com amesma impressão, Assis
tam aos melhores momentos da partida - disponibilizados no
portal do OCP - e tirem suas conclusões. Novamente a equipe
mostrou volume de jogo para vencer bem o adversário, mas pe
cou nas finalizações, Hámuito tempo não via um time com tan

ta qualidade técnica pelas bandas do João Marcatto. Também

gostaria de deixar uma 'pulga atrás da orelha' de Pingo: que.tal
inverter os posicionamentos de Rogério Souza e Paulinho?

Fu.tsal'
Quando da.classificação daCSM/Pré-Fabricar para a
segunda fase dá Liga Futsal, havia comentado que esse era

um 'grupo possível': Ou seja, se existia alguma chave onde
os jaraguaenses poderiam se dar bem, era essa. Confesso
que ainda é cedo para prever se vamos avançar ou não,
mas uma vitória sobre o Corinthians hoje deixa tudo mais
fácil. Daí teremos três jogos para definir a classificação com
tranquilidáde. Como diriam no tênis, 'um triplomatch point'!

Subl3
Quando digo que o nosso
trabalho no esporte de base é
referência, tenho como justificar.
O que falar da conquista do
Campeonato Brasileiro pela
Seleção Catarinense, que tinha
como base atletas daqui, além
da treinadoraVivianCampos?
O nosso problema começa
aos 16 anos, quando o atleta
precisa optar entre o esporte e

o emprego. E isso acontece em
todas asmodalidades.Atenção
nossos candidatos!

Atentos
Os leitores realmente estão
atentos e acompanhando
os jogos do luventus, Me
alertaram de um erro ocorrido
na última coluna, no sábado.

Quem comentou o jogo
em Concórdia foi Dolmar
Frizzon e não Carlos Eduardo
Uno, como eu havia escrito.
Obrigado amigos! Só o fato de

_ saber quemais alguém além
daminhamãe lê e gosta desta
coluna é um incentivo e tanto

para continuar trabalhando.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
.

JARAGUÁ DO SUL - SC

.

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:

.

LICITAÇÃO N°: 116/2012
TIPO: MENOR PREÇO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTA

çÃO ASFÁLTICA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 17/07/2012,das 8:00 h às 11 :30 e das
13:00 às 16:00 h
DATA DAABERTURA: 03/08/2012 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-
9100

Bonifácio Formigari - Diretor Presidente

Seleção Brasileira
Domingo passei por uma situação nomínimo engraçada.
Ao lado do amigo Irineu - da IrineuVídeo Futebol, estava
entrevistando a atacante Gabi, do Olympya, aútora de 22
gols no Campeonato Catarinense.A surpresa veio quando
perguntamos a ela sobre a convocação para a Seleção
Brasileira Sub17, que irá disputar o CampeonatoMundial
da categoria naÁsia, que ela simplesmente desconhecia. No
Início, sequer sabia o que responder para nós. Depois que a

'fichacaiu; comentou sobre sua surpresa. Essa vai longe!
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CLASSIFICAÇÃO 9"RODADA

14/07
Rgueirense 3 X 4 Atlético-MG
Corinthians 2 X 1 Náutico
Ponte Preta 4 X 1 Coritiba

15/07
Bahia 1 x 2 Ramengo
Cruzeiro 1 x 3 Grêmio
Intemacional O x O Santos

Botafogo 1 x 1 Ruminense

Palmeiras 1 x 1 São Paulo
Vasco 1 x O AtJétiroGO

Sport 2 x 1 Portuguesa

15 Portuguesa
16 Figueirense 11! 14
17 Coritiba 7 9 2 1 6 14 20 -6 25,9%
18 Bahia 7 9 1 4 4 7 12 -5 25,9%
19 Palmeiras 6 9 1 3 5 8 11 -3 22,2%
20 Atlético-Gü 2 9 O 2 7 4 16 -127.4% Rebaixados para Série B

Liga Futsal

Time completo para encarar o Timão
Vivendo um bom momen

to, a CSM/Pré-Fabricar recebe
o Corinthians na noite de hoje,
às 20h, em partida válida pela
segunda fase da Liga Futsal. Já
são quatro os jogos em que a

equipe do técnico João Carlos
Barbosa, o Banana, não co

nhece derrotas (dois pela Liga
e dois pelo Catarinense).

O grupo está confiante em

um bom desempenho dian
te da equipe paulista e, para
reforçar a expectativa 'por um
bom resultado, Banana terá

todos os atletas do elenco à

disposição. Com 4 pontos
conquistados, os jaraguaenses
assumem a ponta da classifi-

.

cação em caso do vitória.
No início da noite de on

tem a equipe realizou um trei
namento técnico e tático na

Arena Jaraguá, onde o prin
cipal objetivo foi fortalecer a

marcação. "Marcamos muito
bem contra o São Caetano e

precisamos repetir essa atua

ção hoje. Os gols serão conse

quêncía", analisa o treinador.

Banana convoca o torce

dor para comparecer em peso
à Arena Iaraguá e incentivar
a equipe. "O apoio da torcida

poderá influenciar no resulta
do. Precisamos que os torce-

'

dores joguem conosco do co

meço ao fim", afirma.
Os ingressos podem ser ad

quiridos antecipadamente nos
Postos Mime (Matriz e 'Kohl
bach) e na Girolla Imóveis. As
cadeiras numeradas custam

R$ 15 e as superiores R$ 10.
Haverá venda na hora.

l"IAn.I'UIJllÇ,Ã.() Banana explica aos atletas como pretende marcar o Corinthians
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Promoção Compre e Ganhe "Fiesta Upgrade" válida até 31/07/2012. Na Ford o seu Ford Fiesta Rocam já vem com upgrade. Compre um dos catáiogos participantes da promoção e receba um catálogo superior, conforme previamente definid(). Particípam desta

campanha os catálogos FAE3, FBE3, FDC3, SAE3 e SD03. Regulamento completo e informações sobre cada um dos catálogos podem ser censuhades através do site www.ford.com.br , nos Distribuidores Ford ou através do CAF - 0800 703 3673. Esta

promoção não é válida para veículos adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica. Preços válidos até 31/07/2012 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.612013 (cat. FEE3) a partir de R$ 31.990 à vista.

Ford Focus Hatch 1.61 GLX Flex [cat. OBB3) a-partir de R$ 51.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% am e O;OO%·a.a, 55,9% de entrada (R$ 29.012,10) e saldo em 24 parcelas de R$ 990 na modalidade COe'com 30 dias de carência para pagamento
da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 52.772,10. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 04/07/2012 a partir de 0,30% a.m. e 3,68% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford EcoSport FreeStyle 1.612012

Flex (cat. EFA2) a partir de R$ 49.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,88% a.m. e 11,09% a.a, 50% de entrada (R$ 24.950,00) e saldo em 48 parcelas de R$ 669,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo
tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 57.062,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na dàta de 25/05/2012 a partir de 1,08% a.m. e 13,77% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços
de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer akeração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as
despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação.
Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são. operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800
CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁ O SEU.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capitais. regl6es metrof>OlItanas: 4001 -4858 I Demais localidades: OBOO 722 4858.
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