
LigaFutsal
Uma vitóriamaiúscula
Mostrando aplicação namarcação e eficiência nos

contra-ataques, CSM/Pré-Fabricar vence o Corinthians
e assume a liderança do Grupo D. Willian (foto) e
Hugo marcaram os gols que deixaram os

jaraguaenses perto da vaga. Página 19

Segurança
Sede daDIC deve seranunciada
o processo licitatório para a escolha da estrutura
}daDivisão de Investigação Criminal (DIC) de
Iaraguá do Sul será aberto amanhã. A previsão
é que essa unidade de combate ao crime inicie
as atividades em agosto. Página 17

Potencial econômico

Comitê estuda novos
estímulos ao- turismo Gringo

Coquetel na Casa
das Piscinas para

recepcionar americano.
Moa Gonçalves
Páginas 10 e 11

Com 500 mil visitantes por ano, o desafio do Vale dos Encantos & Visitors Bureau é fazer com que o

turista prolongue a estadia na região e aproveite as opções nos municípios também nos finais de semana

Página 15 .

Um ponto nada apropriado
,q

MARCELE GOUCHE

�' .,. ::. "'�. ,......

Parada de ônibus na rua Exp. Ewaldo Schwartz reflete a situação de alguns abrigos em Jaraguá do Sul. Páginas 4 e 5
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JDS'
Completando hoje 16"
anos deativjdades,'a]DS
Guindastes já conquistou
seu espaço no mercado

regional, movimentando
o progresso das

empresas.

Contorno
Sul-Norte
Previsto para ligar a SC-
416 no Rio Cerro - na

altura da Nanete Malhas
,- à BR-QSO, depoisdo "

trecho!'Utl;)�� "Oe Jatagúâ
,

do Sul, permitlrá�rri'a
'redução muito grande
no percurso dos. veículos
que vêm de Pomerode

, 'em direção a CoruPá �

�,I I' e
. .. "'"

l '
.

.'
. es':s

" além de"serumindutor
de desenvolvimento

para a região. Embora
o percurso ainda

es�eja eII1 es.!udos, o
.d�!sejo iq

,,;'

tãrio' de '

li' "Imxáést"fú" ',dir'
'CobàId�ini é'ql;IeaAcijs
encabece a busca de
doação da passagem por
parte dos proprietários
de terras na região, que
terão sua remuneração
.atrâvés.da vâ1ôrização .

dos imóveis que
certamente serão alvo de
uma rápida ocupação,
tanto por empresas como

por núcleos de moradias.

'E'nsino'
básico
O Brasil precisa de
formação em todos
os níveis. No entanto,
�ão ijá"Qq 'iahç�li "

.�e\ a bas�, gU'1 " o' ."

ensino fundamental,
não for boa. Melhorar
o nível e a qualidade '.

.

do ensino é'urgente. E
essamédidã

aJll�iqf\ .

aqueles q e cursar
a educação básica.
Porém, infelizmente, não
tiveram bom proveito. A
visão é do pesquisador
da USp, José Pastore,
que J1articipou de

.

painel sobre educação
no primeiro dia da
Jornada Inovação e

Competitividade da
Indústria, promovida
p�lo Sistema Fiesc.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

BR-280 duplicada
O sonho de ter o trecho urbano da

BR-280 entre o Portal de Iaraguá
e o futuro desvio da BR-280 duplica
da, perto daWeg Tintas, parece muito
mais próxima da realidade segundo o

engenheiro Edson Nery, da Azimute,

que promete para agosto a entrega
do plano funcional e a conclusão dos
trabalhos contratados até setembro. O
secretário de Infraestrutura, Valdir Co
balchini, garante que esta obra está as

segurada pelo governador do Estado.

DIVULGAÇÃO

Proma
A Proma Construções realizou na semana passada um happy hour para
inaugurar os novos espaços do escritório. Na foto, o empresário Paulo
Obenaus com a equipe de trabalho. O coquetel também encerrou as

comemorações do aniversário de 20 anos da empresa.

Hambúrguer
fde ostra
Depois de desenvolver pratos
rápidos como risota e penne
com as ostras e mexilhões, a
Fazenda MarinhaAtlântico
Sul, da capital do Estado,
aposta em uma linha de

congelados que utilizam a

ostra como matéria-prima em

produtos como hambúrgueres,
empanados e cozidos. A
Atlântico Sulmantém um

sistema logístico muito
apurado para levar ostras in
natura para diversos mercados
.mas, ao mesmo tempo busca

'. outras alternativas para
ampliar os seus negócios
com as ostras de cultivo.
Claro que degustar as ostras
recém retiradas do mar ainda
continua sendo um prazer
quase que exclusivo dos
catarinenses .

SC-416
Muitas foram as mobilizações da
comunidade reivindicando acostamentos

e outras obras nesta rodovia. Segundo o

secretárioValdir Cobalchini esta obra está

prevista em um "pacote" de obras para
as quais ° governo do Estado conseguiu
financiamento e cujos editais deverão ser

lançados nos próximos dias. Outras rodovias
da região também serão beneficiadas. Este

conjunto de obras prevê a revitalização
demais de 1000 quilômetros de rodovias
estaduais. Amelhoria na SC-416 atenderá
também a zona industrial situada no Rio
Cerro que está recebendo um número
crescente de empresas.

.

2& SC 'Gourmet
Começa hoje e vai até o dia 21 este evento

que acontece no ParqueVila Germânica e

que terá como atrações um aplicativo para
smartphones, o lançamento do livro do chef
Fábio Lima e vieiras cultivadas em Santa

Catarina, entre outras novidades, e até uma
grande variedade de cachaças.

www.ocorretcdopovo.com.br
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Projetos executivos
Embora o contrato da Azimute preveja a

.

confecção do projeto para o trecho urbano
da BR-280, não está previsto no mesmo o

projeto executivo das diversas obras de arte.
necessárias. O secretárioValdir Cobalchini,
no entanto, já acenou com a assinatura de
contrato adicional para que também estes

projetos sejam ex�cutados pelaAzimute.

Viaduto em

Guaramirim
Contrato recentemente assinado prevê a

realização do projeto executivo do viaduto a

ser construído sobre a rotatória na BR-280 que
dá acesso à SC-413 e à cidade de Guaramirim.
Este é um dos grandes gargalos da rodovia,

, pois o trânsito pesado que vem por este
caminho precisa passar pelo local para acessar

a BR-280 e seguir para a BR-10L Em diversos
horários do dia, passar por ali exige uma
enorme dose de paciência.

SC-413-Figueirinha
Nesta região existem dois projetos em
andamento. Um é a ligação através da estrada
Ilda Pedreira", que servirá para desafogar
o trânsito e já tem verba assegurada por
emenda do senador Luiz Henrique. O outro

também já tem projeto completo pronto e

prevê a continuação da SC-413 através da

transposição por viaduto da BR-280, uma
ponte sobre o Rio Itapocú, próximo do
Zimbars, e sua continuação para ligar com a

SC-413. Esta obra proporcionará uma ligação
direta entre rodovias que hoje estão separados
por um trecho bem complicado. Ainda não
existe verba prevista para esta obra.

!UlOTEBIAS LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 779
04 - 05 - 08 - 09 - 11
12 - 13 - 14 - 16 - 17
19 - 20 - 21 - 22 - 23

QUINA
SORTEIO N° 2944
02 - 10 - 11 - 25 - 48
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o critério é técnico. Amelhoria damalha viária permite
um salto no desenvolvimento de Santa Catarina', co
mentou o secretário da Infraestrutura, Valdir Cobalchi
ni, que esteve essa semanaemJaraguá do Sul informan
�o sobre a.proposta de investimentos.

Ogoverno do Estado apresentou ontem o programa
.

Pacto por Santa Catarina.Aproposta tem o objeti-
/IMO de contergastos e cUrecionarintrestimentos em ações
prioritárias, 'principalmente nas áreas da mobilidade
urbana, segurança e prevenção contra secas e cheias. ,

'.
Todos esses setores serãobeneficiados comIecursos f"

naordem de R$ 5 bilhões.ASecretaria de Infraestrutura
planeja investir no Estado R$ 389,7 milhões para a re

vitalização de 1,2 mil quilômetros de estradas. A região
'-4i'de Jaraguá do Sul será beneficiada com ações previstas
nasmelhorias das rodovias SC-4l3 e SC-4l6. uÉ o início
de um grande programa.Vamos atender todo o Estado.

. , Não priv,ilegiamos, não esquecemos nenhuma região, i,I
I

,� o;'"�

c

Do leitor

Complexo para
grandes eventos

Jaraguá do Sul Viveu em maio
outro grande momento de su- .

cesso com a realização da Con

venção Estadual Lojista. O even

to movimentou mais de 1.3 mil

pessoas e reafirmou o potencial
do município para sediar gran
des eventos. Jaraguá do Sul está

apoiada por uma estrutura que
se fortalece graças à ação da ini
ciativaprivadaemparceria.com o

poder público.
Temos bons equipamentos

como o Centro Cultural, a Arena
Jaraguá, o Pavilhão de Eventos e

as instalações do Centro Empre
sarial e do Sesc como âncoras a

qualqueratividadedo chamado de
negócios, eventos culturais, espor
tivos ou de outranatureza que reú
na grandes públicos. Com ajustes
que facilitem a logística de deslo
camento, pode-se dizer que este

complexo formado pelos diferen
tes espaços colocados à disposi
ção dos promotores de eventos
situa-se relativamente próximo
entre si e da rede hoteleira, favo-

recendo amecânicade realização.
de atividades integradas.

Fazemos esta reflexão por
dois motivos que nos são muito
expressivos. Em maio, comemo
ramos nove anos desde a inau

guração do Centro Cultural. Em

. junho, a Scar festejou 56 anos. A

inauguração do Centro Cultural,
em 2003, tomou este trabalho
ainda mais dinâmico e com o

reconhecimento de produtores,
artistas e técnicos que conhecem
a entidade. Com a revitalização
da área externa, com a instalação
de modema iluminação e a pa
vimentação do estacionamento
pela Prefeitura, ao lado dos in
vestimentos para maior conforto
e segurança nas dependências
do prédio viabilizadas pela Scar,
temos o projeto concluído, mas
com o desafio permanente da
suamanutenção.

UdoWagner, Presidente
da Sociedade Cultura

Artística (ScêU')

;1 COll1.partilbe o, sua. opblião. ESCI.·f;"':'Va ..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.

A região de Jaraguá do Sul
será beneficiada com ações
'previstas DaS melli:orias das
rodovias SC-413 e SC-416

Essas duas rodovias que passam pela nossa região
precisavam de uma atençãomaior do governo do Esta
do.Além de suportaremuniaumento do fluxo deveícu-

.

los, são canais estratégicos para servir de estímulo para
a atração demais empreendimentos. Não é de hoje que
O bairro Rio Cerro, onde cruza a SC-416, recebe inves
timentos de empresas que se instalam naquela comu
nidade. Com essa rodovia recebendo melhorias, além
de servir de estímulo para a atração de mais unidades
industriais, a população local sé sentirá mais segura. A
reclamação dos riscos aos moradores que, às vezes são
obrigados a transitar perto da pista devido à falta de
acostamentos, era bastante frequente .

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Bela lição!
Que

bela lição ela deu às mulheres, às mulhe
res que se acham espertas, quase todas, pois

nao. Ou ajeitara se acha uma tonta? Pois é, nin
guém se acha. Estou falando de Rosane Collor, a
outrora toda faceira e todo-poderosa ex-primeira
dama do Brasil. Tinha o nariz empinado, um gos
to horroroso de se vestir, mas se achava. Aliás, ela'
e o Fernando Collor fizeram um par perfeito.

Eu-espero que a leitora e suas filhas e amigas te
nham ouvido a Rosane falar ao Fantástico, da Glo
bo, neste último domingo. Ela vai lançar um livro
para contar os "podres" do marido, acabou dizen
do muito pouco ou nada do que já não soubésse
mos. Ela exagerou, todavia, quando falou que foi
muito ingênua ao casar, que casou e assinou do
cumento de casada com separação total de bens. E
teve o descaro de dizer que vive hoje, emuito mal,
com os R$ 18mil que o Collor lhe dá como pensão
pormês. Foi tão "ingênua" que disse que,uma ami
ga dela recebe R$ 40mil do ex-marido.

Acontece, queridinha, que essa amiga deve ter
casado com um cara rico e com comunhão total
de bens, bem diferente de ti que foste "ingênua",
como disseste. Dessas declarações da Rosane, lei
tora, ficoumuito claro que tem toda a razão quem
diz, e eu digo, que as mulheres precisam estudar
muito, qualificar-se para um determinado tipo
de trabalho e com essa qualificação tornarem-se
financeiramente independentes para só depois
disso casar. E isso se for o caso, um bom caso...

Rosane não fez nada disso, apostou todas as car
tas no casámento. Deu no que deu. Faltou a ela pés
no chão e pai emãe para aconselhar. Só loucas hoje
em dia apostam tudo num casamento. Mas elas, es
tupidamente, acham que amar é tudo. Tontas. Não
as quero chamar de burras, isso seria demais ...

Pensão
Essa história de a Rosane, ex-Collor, se quei

xar da pensãozinha (?) de R$ 18 mil que o Fer
nando lhe paga todos os meses, faz-me lembrar
que muitas mulheres fortes, jovens, sem filhos
menores, como é o caso deRosane, querem san

grar os ex-maridos com pensões indevidas. Ao
trabalho, queridinhas, ao trabalho! Casamento
não é emprego para que as demitidas ganhem

-

FGTS. Sinto muito, mas há inúmeras mulheres
por aí dando o golpe em caras que não mere

cem. Bah, se uma dessas tenta fazer comigo, vou
para o Paraguai, mas que 'não pago, não pago,
era só o que faltava uma golpista de pensão ...

Cão
Uma colega veio me contar, horrorizada,

que uma mulher inglesa gastou quase o equi
valente a meio milhão de Reais para fazer a

festa de dez anos de vida do seu cachorro. Ué,
e daí?, coube-me dizer. Bem que ela fez, se tem
dinheiro, bem que ela fez! Aí vem aquela his
tória beata de que há crianças e adultos pas
sando fome no mundo. Crianças devem ter pais
que respondam por elas, e adultos que se virem.

Happy-birthday, cãozinho.

Falta dizer
Andaram criticando o Fernando Collor que

dizem ter feito sessões de magia negra nos po
rões da Casa da Dinda ao tempo de seu gover
no ... E qual é a diferença dele para o Haddad, do
PT, que quer ser prefeito de São Paulo e que faz
consultas com astróloga? Nenhuma diferença,
os dois são "iguais", nisso pelo menos ...
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Descaso com os passageiros
Hámuitos pontos de lamentos
Abrigos de ônibus espelhados pelos bairros do município estão em estado precário ou sem condição de uso

JARAGUÁ DO SUL
... , .. , .. "", , .

Nilson Antonio

Algumas com estruturas enferru

[adas, outras de madeiras e sem

proteção lateral. Bancos sujos ou sem

condições de acomodar as pessoas na

espera do transporte público. Assim, se
apresentam parte dos pontos de ônibus
que os usuários da condução coletiva
têm de utilizar diariamente em bairros
de Iaraguá do Sul.

O problema poderia ser evitado caso a
administração municipal exigisse o cum

primento da legislação que regulamenta
a concessão do transporte público, afir
ma o presidente da Associação dos Usu
ários de Transporte Coletivo (Autc) Mário

. Pappen. "Quem deve fiscalizar as condi

ções, os locais que devem ser instalados

Ilha da Figueira
Pouca cobertura ,.

O tamanho da área de cobertura é a

principal reclamação dos moradores que
utilizam a parada em frente à Igreja Nossa

.

SenhoraAparecida, na Rua José Theodoro
Ribeiro, no bairro Ilha da Figueira. Segun
do eles, durante as manhãs e nos dias de
chuva é que as condições pioram. Em
ambos os casos, as pessoas se molham

enquanto aguardarri a chegada do.ôní
bus. Para a auxiliar de dentista Noeli Ki

nelt, 26 anos, usuária do ponto de espera
há um ario emeio, a estrutura poderia es

tar melhor. IIÉ muita gente num local tão

pequeno para aguardar o ônibus", relata.
Ela diz que no horário próximo às 7h30 é
o que temmais gente no local.

Jaraguá.99
Abrigo sumiu

Os moradores do bairro Jaraguá 99 ti
veram uma surpresa quando chegaram
numa manhã da semana passada para
esperar o ônibus na Rua BerthaWeege, em
frente à Escola Antônio Estanilsau Ayroso.
"Simplesmente estava assim, sem nada",
surpreendeu-se Taísa Arantes, 20 anos,

apontando para o local em que deveria
estar a cobertura da parada. Segundo ela,
ninguém informou quando vão colocar o

ponto novamente. Sem lugar para sen

tar' a aposentada Maria Rocha, 72 anos,
conta que tem de torcer para não chover.
"Antes tinha lugar para sentar e tinha co
bertura", explica, No local restou um pe
queno banco que a população pode utili
zar. Segundo ela, há comentários de que
o ponto foi retirado por estar em frente ao

posto de saúde.

e os modelos dos pontos é a Prefeitura. E

quem deve executar as obras é a e�presa
que explora a concessão (AutoViação Ca
narinho) ", reclama Pappen.

No bairro Amizade os problemas
são visíveis. Na Rua Roberto Ziemann, o
aposentado Osni Fibs, 55 anos, mostra as

condições de um ponto que fica a pou
cos metros da empresa de transporte
coletivo da cidade, a Canarinho. A estru

tura está danificada pela ferrugem, o que
não impede que a comunidade use para
aguardar o ônibus. IIÉ um local bastante
utilizado pelas pessoas que vem ao posto
de saúde", relata.

Na mesma via, enquanto aguarda
vam o ônibus para ir ao centro, Gilma
Martins, 70 anos, e Maria Ribas, 58 anos,
relatam que o ponto tem deficiências.

Segundo elas, além das chuvas, o sol

também é um problema. "Quando está

quente vamos esperar no outro lado da
ruaporque a cobertura que tem não pro
tege", explica Gilma. Ela conta que mes

mo correndo perigo ao atravessar a via,
os usuários não ficam no local correto.

"Poderia ser um abrigo melhor", diz
Maria referindo-se ao ponto de madeira

. com cobertura de amianto. "Para falar
a verdade, é até feio", complementa. As
moradoras reclamam, também, que o

.

ponto é pequeno considerado a quanti
dade de usuários que utilizam o local.

No mesmo bairro, os moradores re

clamam das condições das estruturas.

Localizado na rua Expedicionário Ewal
do Schwarz, um dos pontos está em situ

ação precária. Além da lama nos dias de
, chuva, o assento está sem condições uso
e toda a estruturamal cuidada. A diarista

Eli Baermora ao lado da parada e diz que
raramente utiliza o local pelas condições
da parada.

Já na rua Emilio Butzke existem qua
tro paradas. Todas elas sem abrigo. A
aposentada Antonia Mafra conta que o

local de espera dos passageiros já não
temmais a identificação. ConformeAn
tania, o ponto nunca teve cobertura ou
algo semelhante para proteger e para
dar conforto para as pessoas. "Quan
do chove, utilizamos o telhado que
tem no. portão da casa do vizinho para
nos proteger", conta a aposentada. Ela
disse que se prontifica para ceder um

espaço para a colocação de um ponto.
"Para mim poderia ser instalada uma

cobertura na frente da minha casa, por
que sempre tem gente esperando o ôni
bus lá perto", observa.

FOTOS EDUARDO MONTECINO
:Ii

-

SEM NADA Na Rua Emílio Butzke, não existe parada de ônibus adequada para utilizar

ABANDONO Abrigo na Exp ..Ewaldo

Schwartz, no Amizade, está largado
DETERIORADO Osni mostra estrutura

danificada na Rua Roberto Ziemann, no Amizade
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SEM ESPAÇO'UsuáriGS reclamam que OI abrigo que fica na Rua JGsé TheodGrG RibeirG,
nG bairrG Oba da Figueira, é pequeno e não atende às necessidades da pGpulação Ioeal

"
QueremGs OI

respeitG CGm OI

eídadão que utiliza
OI transpGrte públicG.
Esse respeitG eemeça
no ponto de ônibus.

Mario Pappen,
presidente da Associação

dos Usuários de

Transporte Coletivo

Improviso

Abrigos de
madeira como

solução
Em Iaraguádo Sul, existem' 677 pon

tos de ônibus. Desses, 78 são compostos
de piquetes e placas que identificam as

paradas. Outros 599 têm abrigos.
A parada próxima a escola Antônio

Estanilsau Ayroso está entre as que têm

abrigos. Conforme o diretor; a retirada do
local foi para atender pedidos da comuni
dade que reclamava das más condições
do ponto. "A estrutura vai passar por uma
reforma', explica o diretor de Trânsito e

Transportes, Márcio Roberto Ribas.
Além das reclamações da estrutura

antiga, nas proximidades está sendo
construído um posto de saúde. Por
causa disso, disse Ribas, o abrigo preci
sa sermaior do que o antigo e estar em

boas condições de uso.
Na Ilha da Figueira, a situação é um

pouco mais complicada. A diretoria já
recebeu solicitações para que o abrigo
seja ampliado. "O problema é que não
tem abrigo igual para fazer a substitui

ção" explicou Ribas. Segundo o diretor,
há somente abrigos de madeira para
substituir os danificados.

DE MADEIRA.Além dOI visual, meradores reclamam das

deficiências; dOI abrigo localizado no baírro Amizade
1
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Reclamação
Usuários querem

melhorias e
novos tenninais
O presidente da Associação dos

Usuários de Transporte Coletivo (Autc),
Mário Pappen, diz que a situação dos

pontos de ônibus está sendo questio
nada por uma ação judicial realizada
pela entidade em 2010. "Queremos
anular o termo aditivo do contrato en

tre a Prefeitura e a Canarinho", revela.
Segundo Pappen, o segundo ter

mo aditivo n° 309/2006 ao contrato

nv 67/1996, que realiza a concessão
do transporte coletivo, não foi cum

prido. O agravante, na opinião de Pa

ppen, é que as cláusulas que tratam

da construção dos mini - terminais* e

do novo terminal não foram respei
tadas. "As 11 plataformas cobertas e

o novo terminal central deveriam ser

entregues até julho de 2007. Nada foi
feito até agora".

O diretor operacional da empresa
Viação Canarinho, Rubens Missfeldt

,explicou que as denuncias e reclama

ções sobre os abrigos são encaminha
das para a Prefeitura. Quanto às metas
da concessão, ele confirmou que estão
sendo questionadas judicialmente.
Missfeldt diz que entre 2007 e 2008 fo
ram construídos 246 abrigos pela em

presa. Mas a reforma e manutenção
são de responsabilidade da Prefeitura.
"Isso não é atribuição da concessioná
ria", conclui.

O diretor de Trânsito e Transportes,
Márcio Roberto Ribas, afirma que a

Prefeitura realiza as melhorias nas pa
radas de ônibus. O plano de revitaliza

ção, segundo ele, começou no mês de

julho e deve terminar no final de ano. O
investimento realizado é em torno de
R$ 13 mil por mês. O valor total será de

, R$ 78 mil nos seis meses do contrato.
O trabalho que está sendo desen

volvido pela Companhia de Desenvol
vimento de Jaraguá do Sul (Codejas) vai
fazer a retirada, o concerto e a lavação
dos acrílicos nos terminais. "A intenção
é deixar os pontos com mais condições
de uso", afirma Ribas. Ele relata que a

diretoria já está fazendo um estudo

para fazer a padronização dos pontos.
''A ideia é incluir na Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO) do ano que vem".

*Mini-terminais:sãoplata
formas de transferência e trans

bordo de passageiros, cobertas e
dotadas de área de circulação
e embarque de passageiros que
deverão ser compostas, em mé
dia, por seis abrigos padrões..
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Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Caras conhecidas na disputa proporcional
Qnome do presidente da Ajadefi (Asso

ciação Jaraguaense dos Deficientes Fí

sicos),ValdecirTiton, consta na lista de pedi
dos de registro de candidatura a vereador no
site do Tribunal SuperiorEleitoral (TSE). Pela
primeiravez, ele disputaumavaganaCâma-

ra de Jaraguá do Sul pelo Partido Verde. Sua

filiação a sigla foi feita em 2001.
Outra representante de uma entidade

do município, Andréa Regina Terhorst
'

, Ziehlsdorff, a líder da Ujam (União Ia
raguaense das Associações de Morado-

DIVULGAÇÃO

ovo secretá O em Schroeder
Adilson Pommerening (na foto) é o novo secretário de Agricultura,
Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura de Schroeder. Ele ocupa o

lugar de Adelino Zils, que pediu exoneração do cargo para trabalhar na

campanha do filho Marcos Zils (PMDB) como candidato a vereador.

Hoje estamos dando o primeiro passo de uma

longa caminhada. Mas agora com a diferença
de que estamos preparados para enfrentar
os desafios. Temos o controle da gestão e os

recursos para os investimentos fundamentais.

Raimum:ulo eolo'JAn.bo� no la;n.ÇaJnento do Pl3i!wto IJor se

Fim dos
trabalhos
o presidente da Câmara
de Massaranduba, Pier
Berri (PMDB), encerrou os

trabalhos do Legislativo na
sessão de segunda-feira,
com o retorno das atividades
marcado para o dia 2 de

agosto. O peemedebista
destacou que o projeto que
prevê o fim do vdto secreto

para a eleição da Mesa
Diretora da Casa e para o veto

do mandatário ficou para ser

apreciado no mês seguinte ..

Enquanto isso está sendo

implantado um sistema
,

eletrônico de votação no
plenário.

o COR

res), quer entrar na corrida proporcio
nal. Filiada ao Partido Humanista da
Solidariedade (PHS), ela faz parte da

coligação "Juntos por Jaraguá", com

posta por mais três siglas DEM, PMN e

PCdoB.

No páreo.
No período de definições das alianças
partidárias para disputar o pleito
deste ano, Hideraldo Colle (PMDB),
conhecido popularmente como

Hideraldo da Belmec, foi cotado para
se lançar candidato a vice de Dieter
Janssen (PP). Mas ficando de fora
da corridamajoritária, ele tentará
uma vaga no Legislativo. Hoje, o
peemedebista é suplente de vereador.
Na eleição passada, ele recebeu
votação expressiva de 1.950 sufrágios.

De novo
Indicado no início do ano para
assumir o escritório da Fatma em

Jaraguá do Sul (que ainda continua
só na promessa), Pedro Anacleto
Garcia optou por tentar uma vaga na
Câmara neste pleito. Ele foi vereador
quatro vezes consecutivas. Na

eleição passada, se lançou candidato
a vice de Moacir Bertoldi (ex
peemedebista e hoje filiado ao PR).

Dar início
A cidadania deve ser o princípio da

administração pública. É garantindo
os direitos civis e políticos aos

cidadãos que os gestores públicos
cumprem seu papel.

Prática
No geral, administrações públicas
recebem avaliações negativas e carecem

demudanças no sistema de gestão. Essa
transformação só pode ser feita por
três atores sociais: o gestor público, os
servidores e os usuários. Iniciativa e ação

- são primordiais para provocar alguma
modificação nesse meio.

Ideal
É preciso haver pessoas preparadas
para assumir o cargo de chefe dos
Executivos municipais, seja em qualquer

, lugar do país. A exigênciamínima de
conhecimento técnico dosmodelos de

gestão pública e do funcionamento da

máquina se faz necessária.
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Mais uma opção de forma
ção na área cultural em Iara
guá do Sul, a partir de agosto,
o curso técnico de habilitação
emmúsica passa a ser ofereci
do no Centro 'Cultural da Scar.

Com duração de 12 meses,
as aulas têm como objetivo a

formação de profissionais ap
tos a trabalhar na área de edu

cação musical, atel1dendo a

lei 11.769/08 que estabelece a

.obrigatoriedade da música na

educação básica.
As atividades serão condu

zidas por Carmem Lucia M.

Brando, licenciada em música
e pós-graduadaemmetodolo

gia do' ensino superior; Lucia
HelenaMelimBenthien, licen
ciada emmúsica e pós-gradu
ada em ensino a distância; e

Vera LuciaM. Borges, licencia
da em artes visuais e pós-gra-

duada em ensino a distância.
As aulas iniciamno dia 3 de

agosto e vão acontecer acada
ªu�s semanas, às sextas-feiras
das 19h às 22h e aos sabados'
das 8 às 12h e das13 as 16h30.
O investimento é de 12 vezes

de R$ 250, com pagamento da
primeira parcelano ato de ins
crição, juntamente com o pa
gameato dos materiais didá
tícos no valor de R$ 280 (que
inclui três CDs, duas flautas e

quatro livros).
Interessados podem se ins

crever na secretaria do Centro
Cultural. Informações podem
ser obtidas pelo telefone 3275-, '

2477 e pelo e-mail curso@scar.
art.br. O curso conta com um

blog onde outras dicas estão

disponíveis para os interessa
dos no endereço cursotecni

comusicascar.blogspot.com.

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, no município de Jaraguá do Sul,
SC,'
Omaior objetivo do "NovoAmanhã:' é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressocializar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

familiaresem particular e a sociedade em geral.

APOIO: h.and oWRllliI01)O ))OVO vêmalSO

Papas da Língua faz show no

aniversário de Jaraguá do Sul
aniversário de
136 anos de

Iaraguá do Sul
está chegando,
e para come

morar, a Fun

dação Cultural. programa uma

série de atrações até dia 25 de

julho, data de fundação da ci
dade. A principal será o show
nacional da banda "Papas da

Língua". O show está progra
mado para o dia 24, às 23h30,
no Parque de Eventos. Vinte
mil ingressos. serão coloca
dos à disposição e podem ser

trocados por um quilo de ali �

menta na própria Fundação, na
Avenida Getúlio Vargas, 405; no
Smurfs Lanches; e no Parque de

Eventos.

Papas da Língua é uma ban

da, de rock gaúcha que atua des
de 1993. Os integrantes são Léo .

Henkin o guitarrista e compo
sitor, Serginho Moah no vocal,
Zé Natália no baixo e Fernando
Pezão na bateria. O grupo viu o

sucesso acontecer com IIEu Sei",
outros grandes sucessos são:
"Lua Cheia, Fica Doida", li

Sorte",
"Um Dia de Sol" e "Mary Jane".

No dia do show em Iaraguá a

abertura dos portões do parque
será às 20h, mas a festa inicia às

21h, com o DJ Bibbe Andreatta,
no pavilhão 111\'. A partir das 22h
tem show, também no pavilhão
''1\', com Top Bannda. E depois
do show pirotécnico marcado

para iniciar às 23h15 o Papas da
Língua sobe ao palco externo,
onde uma estrutura de 12xl0
com sete metros de pé-direito
vai abrigar o público. Depois, o
evento volta ao pavilhão ''1\', com
show da duplaDany& Rafa. O DI
BibbeAndreatta retorna ao palco
à Ih e, aTop Bannda, às 2h30.

Para o dia 25, está progra
mado um desfile com a par
ticipação de cerca de dois mil

integrantes de 31 instituições
da cidade. O desfile cívico ini
cia às 9h, em frente ao Museu

Weg e dispersão após o Shop
ping Breithaupt. A homenagem
à cidade, com hasteamento das
bandeiras ocorre às 8h30, em
frente à Fundação Cultural.
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Can ii has
T.Â
5° 17°

São Miguel
do Oeste
T.Â
50 200

Cha ec6
T .Â
5° 19°

Tempo
melhora
Namadrugada e

manhã ainda há
chuva do Planalto
ao litoral, com
melhora do tempo
mais para o final do
dia. Temperatura
baixa.Vento fraco
amoderado com

rajadas.

Ensolarado Instável Parcialmente
. Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Oeste 11 km/h Vento favorável
• 12h Vento não favorável Oeste 11 km/h em um horário

80%. • 15h Vento não favorável Sudoeste 10km/h
• 18h Vento não favorável Sul 8km/h

de possibilidade
de chuva.

,

Fonte: www.ventosbrasiLcom.br

umor

Peso do bebê
A loiraentra na farmácia com um bebê nó colo e pergunta para o .

farmacêutico:
- Moço, eu posso usar a sua balança de bebê?
- Infelizmente a nossa balança para pesar bebês está quebrada - responde
ele - Mas nós podemos calcular o peso do bebê se pesarmos amamãe e

o bebê juntos na balança de adultos e, em seguida, pesarmos a mamãe

sozinha. Depois é só subtrairmos o segundo valor do primeiro!
- Que interessante! - exclama a loira, abismada - Pena que não vai dar
certo ...
- Por quê?Algum problema?

f'

- É que eu não sou a mãe do bebê! Sou a tia!

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
.ca
()II
::::I
-

O
cn

T .Â
140 21 ° São Francisco do Sul Florianópolis

• Preamar • Preamar
• 2h54: 1,5m • 1h36: 1,1m
·16h:1,8m • 14h53: 1,2m

. MINGUANTE 11/7 • Baixamar • Baixamar
• 8h: Om • 8h15: O,1m

Tábua
• 20h41: O,2m � 20h41: O,4m

NOVA 19/7 das marés Itajai Imbituba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 26/7
• 1h27: 1,Om • Oh21: O,6m
• 14h29: 1,1m • 14h21: O,6m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 2/8
• 7h29: O,1m • 37h156: Om
• 20h17: O,4m • 20h34: O,3m

Mafra
T.Â
7° 170

Joinville
.

T .Â
15° 18°

Jaragu"',
T .Â
8° 19°

i o Sul

T.Â
6° 18°

T .Â
8° 19°

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 6°C
MÁX: 21°C

QUINTA
MíN: 6°C
MÁX: 21°C

••••••••••••

-- _,

SEXTA
MíN: 8°C
MÁX: 21°C

Passe adiante
as roupas que
não usa mais!

23456HORIZONTAIS
1. Um ciclo de orações! As iniciais da atriz Pillar .

2. O garoto voador das histórias infantis
3. Departamento Nacional de Trânsito
4. Quadro de controle de uma instalação·
6. (Fam,) Porcaria, coisa ruim ou malfeita / No rúgbi,

o objeto ovalado com a qual são feitas as trocas
de passes e os tries

6. Umidade Relativa do Ar / Uma revista semanal de

grande tiragem
7. Mercado periódico, normalmente realizado a céu

aberto
8. Aquela que vai à escola / Extensão de água menor

que um oceano .

9. (James) O agente 007, da série de filmes de aven- 8
tura! Forma-se na pele por compressão ou atrito

10. Famoso cartunista paulistano 9

11. Sobe nelas quem se zanga
12. Aventurar

)
10

13. Abreviatura de hectare, medida agrária de su-
nperfície equivalente a 1. 0.000 mZ / Enterrar na

lama.

VERTICAIS
13

1. A capital do estado com o Parque Nacional do

Xingu / As iniciais da modelo e apresentadora
Hickmann

2. Produzir efeito I Mamífero que fornece valiosa pele
3. Abreviatura (em português) da Venezuela I (Gír.)

Aspirar pelo nariz
4. Fase, estágio / Doença particular de uma região·
5. A filha da filha! Abreviatura de companhia / Últi

mo, em inglês
6. Retornar (o navio) ao porto de origem / O número

de dias da semana que têm ... feira
7. Vista extensa de paisagem / Símbolo. de caloria,

unidade de medida de energia
8. (Fig:) Grupo de pessoas muito fechado / Pode ser

de soltura
9. As iniciais do poeta chileno Neruda (1904-1�73)

-

/ O peso que dá estabilidade ao barco.

7 8 ti

2.

-

II
,

3

4

5

7

12
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RESPOSTAS NA MESMA EDiÇÃO
36 PÁGINAS • APENAS R$ 4,90

MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUAUD.ADE A RECREATIVA

CONFIRA AS NOVIDADES
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Elijane Jung

Retratos da vida
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Sejafeliz,primeiro

. ,

consIgomesmo!
wliversotpm@ocorreiodopovo.eom.br

�a desses, eu li em algum lugar que a vida é uma viagem
.L.Jsolitária, onde encontramos pessoas que nosfazem
companhia durante o trajeto.Algumas vãomais longejunto com a

gente, outras desembarcam já na próxima parada. E se pensarmos
sobre isso, acho que está certo. Tem tanta gente que embarca no

.

nosso "trem"!Algumas sentam distantes,mas estão ali.Outras
ocupam a poltrona ao nosso lado e.se tornam absurdamente

próximas. E o mais bacana é entender que elaspodem "descer"
. das nossas vidas quando acharem que devem!E nós só podemos
sergratospor termos tido companhias tão especiais.Nomais,
tem sempre alguém que renova o bilhete e continua com a gente,
rodando e vivendo na poltrona bem do nosso ladinho!

Conselheiro amoroso
P: Olá, estou casada há mais de sete anos e
de algum tempo pra cá, desconfio quemeu
marido estejame traindo. Devo conversar ,

francamente ou buscar uma certeza?

R:Você não nos disse o que te levou a pensar
nessa possibilidade, de qualquermaneira, .

você deve ter percebido algumas mudanças de
comportamento. Você pode ficar atenta a alguns
sinais, sem entretanto virar a vida dele de cabeça
pra baixo, fazendo uma investigação. Em últimos

casos, tenha a boa e velha conversa sobre as

mudanças na relação, sobre algum problema que
possa ser solucionado. Fale comjeito e firmeza.
E acredite no que ele disser, tentando perceber
quais mudanças você pode realizar.

Coisasdanet (viafacebook)

".UIJ"(J5'"
.

.
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.

..

�"
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�
..

Dica da vez
A dica da vez vem do blog Oficina de Estilo e fala
sobre arriscar casacos coloridos nesse frio. Usar

aquelas peças que todo mundo tem no guarda
roupas, umas mais outras menos, e jogar por'
cima algo mais chamativo, fazendo a produção
permanecer básica, mas com um toque
diferenciado. Eu gosto dessa ideia de elaborar
um look simples, com uma peçamais ousada.
Confere mais em oficinadeestilo.com.br.

"

E a treva
Generalizar amoda. Tem que tomar cuidado,
nem tudo o que fica bem pra uma pessoa
ficará bem pra outra. É preciso observar a
personalidade e o estilo, o biótipo e atémesmo
a idade. Não significa que umamulher de 40
anos não possa usar saia curta, Ou que uma

gordinha oumagrela demais não possam usar

uma legging branca. Cada um é cada um! Mas

haja cuidadopra não ficar treva, hein!

Acessórios em neon.Você não precisa vestir
nenhum sobretudo verde fluorescente, ou
peças totalmente fortes, mas bijuterias, bolsas e

calçados com detalhes nessas cores chamativas
ficam bem bacana se balanceadas com peças
mais sóbrias, típicas do inverno.Vale um óculos,

,

uma fivela, um laço... Qualquer detalhe faz a
diferença. Bem flash'

. Cur inhas
1 - Me disseram que eu estou

na profissão errada, que eu

deveria cursar psicologia e me

.. especializar como conselheira
afetiva/amorosa. Posso falar
manso, mas as verdades saem
na lata também! Não, eu não
serviria. Sou metade meiga,
metade bruta...

2 - Se faz frio e tem aquele
sol lindo e quente, a gente

suporta, leva na boa e tal. Se

chove, mas faz um calorzinho, a
gente também não se importa,

. perdoa São Pedro e está tudo

certo, não é? Agora ... Chuva e
.

frio não, né? Quem aguenta?

3 - Uma noite de companhias
agradáveis revelou alguns
segredos escondidos. Como o

fato de uma das minhas melhores

amigas já ter sido Miss Jeca, lá
na cidadezinha dela. Ou dessa
mesma ter sido eleita aMiss
Esnobe e ter ficado feliz da vida.

--.. Até ver o que significava "esnobe"....

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

·

.

.'

· .

· .

) Divãcom )
· .

) Arianna )
· .

� 8011za Alves �
· .

· .

· .

. � Onde trabalha e o que faz: �
� sou recepcionista na �
� Concessionária Nissan. Eu �
� sou: Corinthiana, divertida �
: e única! Homens são: um :
· .

� mistério. Mulheres são: �
� , símbolo de força. com �
�. certeza seres especiais. Se �
: meu relacionamento fosse :
· .

� um ritmo seria:música �
� latina e country. Desço do �
� salto quando:magoam as �
� pessoas que amo. Parame �
� ganhar basta: ser sincero. �
� Se eu fosse celebridade �
� seria: Taylor Swift. Roubaria �
� o doset de: minha mãe. �
� Rosangela. Meu coração �
� bate mais forte quando: �
� quando vou visitar meus �
� avós em Correia Pinto. �
� Eu sou ótima em: andar �
� a cavalo e fazer amizades. Eu sou péssima em: esperar, �
� sou ansiosa. Uma noite perfeita pede:meu namorado e a �
� nossa família. Um casal apaixonado precisa: saber ouvir, �
� saber falar e respeitar. Com 50 reais eu: iria ver um futebol, �
� tomando chopp com os amigos. Com ummilhão de reais �
� eu: investiria para um futuro mais próspero. �
· .

· .

· .

· .

......................................................................................................
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Assados e Grelhado!:>

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

Coquetel
7\]á quinta-feira às 19h, na
1 "Casa das Piscinas, vai ro
lar um concorrido coquetel de
apresentação do jogador de fu
tebol americano Phill Breidall,
da cidade de Pine Island, Esta
dos Unidos. O atleta tem 24 anos

e será o linebacker do Iaraguâ
Breakers. Ele faz a sua estreia
dia 28 de julho, contra o Corsá

rio, em São Paulo. O evento con

tará também com a presença de
André José Adler, presidente do
torneio de Touchodwn e um dos
maiores defensores da bandeira .

dofutebolamericano noBrasil.

ISO 9001
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MAYARA GUTJAHRIDIVULGAÇÃO
fi""

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

RAINHA A linda Franciane Richter, aluna do

Colégio Marista São Luis, foi eleita a Rainha dos

Estudante de Jaraguá do Sul, dia 14, durante
Festa de Férias, no Baependi

f'

ds
lan e institute

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Gilberto

Wossgrau, o Giba, torcedor
fanático do futsal jaraguaense.
Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos os.
dias.Valeumesmo!

o sucesso é
ir de fracasso

em fracasso

sem perder
entusiasmo.

Willian
Churehill

Cautelosos
Como a Justiça Eleitora não
está pra brincadeira - PHDs

preveem uma campanha '

municipal de custos
modestos, este ano aqui na
urbe sorriso. Todo mundo está

commedo de ser apanhado
com amão na botija.

DIVULGAÇÃO

NIVER Aladim Bonati ao lado da esposa
Marta. Ele festejou 5.0 e recebeu os amigos
na Recreativa Choco Leite, com os excelentes

coquetéis da Blacklemonn

• Juliano Janssen já está a
"

mil com a organização da
sua turma para participar
no dia IOde setembro, da
IDa Stammtisch.

• Angelina JoanaGneilpel,
que sempre acompanha
o nosso trabalho, já
prepara os quitutes para
comemorar no próximo
dia 23 de julho, a idade
nova.

• O meu brother Paulico
Silva, ao seuestilo Cabana

Cult, está programando
uma festa daquelas dia 28 .

de julho.Volto ao assunto.

Ganhadora
A torcedora fanática
Cristiane Paula da Costa
Pereira foi a grande
ganhadora da camisa
CSM futsal, autografada
pelos jogadores dó time.
A promoção foi realizada
por este colunista e em

apenas dois dias, mais de
80 pessoas participaram da

premiação.

.

Todo dia uma
Dizem que o folclórico

"Chapecó", dono de um
valente Uno 1999, foi a uma

loja semana passada comprar
um acessório para o carrinho.
Estava acompanhado de seu

sobrinho, Matheus, garoto
muito sapeca. Quando uma
funcionária perguntou para
dono do possante: - O seu

carro é ? Então o pimpolho
completou: - É velho!

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Boa notícia
Para aqueles que estão

com a corda no pescoço,
só falta alguém empurrar
o banquinho, vai aí uma
notícia nada desprezível. O

Congresso está avaliando
novo projeto para reabrir

parcelamentos a longo
prazo para empresas com

dívidas federais - que nas

rodas dos entendidos, já
estão chamando de 'Refís
da Crise".

Corretivo
Um pai daqueles dos
tempos antigos, quando se

educava o filho de maneira
bem enérgica, lá nas bandas
de Sp, judiou do filho menor
de idade com 40 chicotadas,
por estar consumindo
bebida alcoólica. Minha
nossa! Se a coisa pega
pelas bandas de cá, é mais
gente ocupando macas

em corredores dos PA de

Iaraguá.

Aviso
Proprietários de veículos que decidiram pagar parcelado o IPVA

relativo a 2012, mas que não quitaram a quinta parcela, que
venceu na última segunda-feira, terão de pagar o imposto com
acréscimo. Copiou? LINDA Camila deMira nos corredores da London

DIVULGAÇÃO

SUCESSO Alexandra e Carol ainda comemorando o sucesso da loja Ousada

Fofocódromo
Dizem por aí que o trabalho

em excesso não está
fazendo bem para o meu

amigo deputado Carlinhos
Chiodini. Pelo menos

para suas bem cuidadas
madeixas. O jovem político
faz de tudo, mas não
consegue esconder as falhas
no cabelo. O que é pior - vai
ter de pedir aUXI1io ao seu

escudeiro, o renomado

advogado Altevir Fogaça,
que mantém um poderoso
segredo contra queda de
cabelos, a sete chaves.

Onde comer bem

em Jaraguá
NaChurrascariaCostela& Cia.

Amelhor costela da região!

Buxixo
Pelo meu fio vermelho, fiquei
sabendo que, após uns goles,
no sábado, uma conhecida
profissional liberal chamou
a amiga de "fura olho" e se

engalfinharam no toalete,
na casa de uma conhecida

empresária, que comemorava
aniversário. Nessas horas só
tomando uma chachacinha
reserva especial do Geraldo

Braga para relaxar.

re contei
• Será no dia 18 de

agosto, a partir das
19h30, no salão de festas
Apostolo Paula, na
Vila Lenzi, o 3°Jantar
Dançante Típico Italiano,
promovido pelo pessoal

. bacana do Grupo de
IdososFlor deMaio.

• O vereadorJustino
da Luz ligou para
este colunista,
empolgadissimo com a

ideia da organização em

fazer a 10° Stammtisch,
no ParqueMunicipal de
Eventos.

• No dia 11 de agosto,
no Beira Rio Clube
de Campo, 'acontece
um concorrido
JantarDançante, em
homenagem ao Dia dos \

Pais, com'o excelente
grupo-OsMontanari.

• O amigoMarcos da
, Impakto's Graphics
tem recebidos vários

.

elogios pelo trabalho.
As motos que o

profissional personaliza,
ficam um show.

• Com essa, fui.

. . de curtir osprodutOS
Agora, aleft".. ode (\lftir" também,
selecta" , vO(� p. Fa(ebook:

a nossa pagtna
no

. IArooSelectafacebook.coro .

e
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Crô
Elyandria Silva,

escritora VacaAtolada
sempre desarma, alguémme ensinou tempos
atrás, auto ajuda barata, mas que funciona.
A senhora se acalma e decido pela cenoura.
"Bom para aTPM", digo, a beterraba, mas
o tom gritante destrói a harmonia do prato,
principalmente quando temVacaAtolada.
Duas pessoas não se serviram da vaca. É a

vez da moça gostosona, calça agarrada à
bunda grande (grande mesmo), botas que
sustentavam avantajadas panturrilhas, peitos

Qrapazinho estava com uma blusa
de retângulos ou losangos, não sei,

problemas com a geometria sempre foram
constantes emmeu raciocínio de figuras,
mas era uma blusa com uma figura que
está namoda porque todo dia encontro
várias pessoas pelas ruas, no shopping, nos
restaurantes com roupas exibindo aquele
mesmo desenho. A cor?Azul, tom sobre tom.

Parado, com a concha namão, olhava fixo
para a panela onde a deliciosa vaca atolada

padecia. Toda sexta, naquele restaurante
tem aVacaAtolada. Chego feliz, confiante,
lavo as mãos, largo a bolsa na cadeira e

sigo. Estico o pescoço e sinto um nó na
, garganta, a panela não-está tão cheia, abaixo
dametade. Fico tensa. O carinha da blusa

geométrica finalmente decide e se serve de
uma concha. Naminha frente, seis pessoas.
Faço as contas e concluo que se cada pessoa

. pegar duas conchas quando chegarminha
vez terá praticamente acabado. Indecisão na
beterraba, dessa vezminha.A senhora atrás
está irritada, ela gostaria de passar àminha
frente, eu sei.Viro o pescoço lentamente
e esboço um sorriso angelical, um sorriso

•

rea

sendo tomado e vejo que há pouco a ser feito

agora. Um desejo de gritar toma conta de
mim: "Pare, por favor, chega, deixa para mim
'um pouco, mas que #*&@". Controle, respiro
fundo, conformada, minha sexta estava
estragada, o restaurante enchia, a fila já era
grande quando me deparo com a panela. A
vaca atolada a se intercalar com o fundo inox,
tudo ficou preto e branco naquelemomento,
raspo o que posso, pego dois aipins, é o
que sobrou. Uma desproporção, um prato
cheio de arroz commuito pouco para lhe

abraçar em cima. "Com licença senhora!",
ouço uma voz atrás demim, o que acabou

. mais comigo, não me sinto senhora.Viro a

cabeça, lentamente, meus cabelos brilhantes
acompanham. Dessa vez dou um sorriso

com todos os dentes, uma chefe de cozinha
com uma panela, fumegante, quase me
pisa, não faz mal, pode vir, ordenei em
silêncio, uma imensa quantidade deVaca
Atolada é despejada na panela, ali, ao meu
alcance. Meu prato ultrapassou os R$ 21,
deu mais de um quilo, espanto damoça do
caixa que franziu as sobrancelhas, pediu
para colocar o prato, de novo.

(...) a gostosona torceu o nariz

para a vaca, ela bem tinha jeito
de odiar aipim, inhame ,

que pareciam querer voar. "Silicone, pensei,
Carolina Ferraz é tão linda sem peito." Troco
um olhar de cumplicidade com o bolinho
de arroz e sigo radiante, a gostosona torceu
o nariz para a vaca, ela bem tinha jeito de
-odiar aipim, inhame,A tristeza toma conta

quando o senhor calvo simplesmente se

atola na panela, três conchas, o prato dele

Cinema
PROGRAMAÇÃO DE 13n A 19n

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• O Espetacular Homem Aranha - Dub. - 13h20, 16h,18h40, 21 h20
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• ARCOIRIS 3
• O Espetacular Homem Aranha - Leg. - 13h (qua-sab-dom), 15h40, 18h20, 21 h

N velas
IlMOR ETERNO IlMOR ;.. GLOBO - 18R

comenta de seu casamento para Miriam. Fernando chega para a cerimônia e constran

ge Miriam. O pai de Laís pede para conhecer a filha e Marlene se preocupa. Bruno elogia Cris
na frente de Juliana. Laura implora que Dimas não revele que é o pai de Priscila. Fernando

ameaça Regina. Gracinha contrata Cris para dar aulas de inglês. Gil incentiva Jáqui a vender
brigadeiros. Clara afirma a Michele e João que Miriam e Rodrigo ficarão juntos. Gabi e lati
surpreendem os convidados com sua música. Marlene decide não contar para Laís que seu

pai está VIVO. Gil fala para Laura contar a verdade para Priscila sobre Dimas. Gabriel e Beatriz
se casam. Gil e Laura se beijam. Rodrigo flagra Elisa exigindo que Miriam se afaste dele.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19R
Conrado tenta se aproximar de Cida. Socorro fala para Chayene que colocará em práti

ca o plano para acabar com as Empreguetes. Conrado pensa em Cida. Penha acredita que
Cida ficará com Elano. Rodinei avisa aos grafiteiros que vai para Berlim. Sarmento teme per
der sua licença para advogar. Socorro vê Sandro ensaiando com Patrick e conta para Penha.
Ariela sente contrações e é levada para a maternidade. Penha exige que Sandro comece a

trabalhar no Chopeokê. Socorro sorri ao ver Rosário irritada com Penha. Rodinei pensa em

chamar a Crew para denunciar o processo contra Sarmento. Socorro avisa a Chayene que
as Empreguetes e Fabian estão indo para o orfanato. Nasce o bebê de Ariela.

IlVENmll BRIlSIL - GLOBO - 21R
Nina engana Santiago e consegue uma cópia da chave de seu hospital de bonecas.

O estado de Jorginho melhorá progressivamente. Nina encontra o dinheiro do sequestro
de Carminha e deixa um bilhete de desculpas para Santiago. Suelen e Dolores tentam

fazer com que a situação melhore entre Roni e Diógenes. Suelen decide comandar a loja
de Diógenes e orienta Darkson a se vestir de mulher para atrair mais clientes. Cadinho
e Alexia tentam ficar juntos, mas Pilar atrapalha. Carminha convence Ivana a abrir uma

agência de propaganda para Max. Nina entrega mais uma parcela do dinheiro para Max.
Em êxtase com seu dinheiro, Max recusa uma ligação de Ivana. Pressionada pela famí
lia, Carminha decide dar uma nova chance a Nina. Carminha vai ao encontro de Max e

Nina asegue. Nina consegue fotografar Max e Carminha juntos.

GABRlELIl - GLOBO - 23R
Gerusa pede a Josué que troque de lugar com ela no cinema. Gabriela tira o sapato du

rante a exibição do filme. lonico tenta ajudar a cozinheira de Nacib a colocar o sapato, mas
é impedido pela mulher. Olga diz a Ramiro que Gerusa está se encontrando com Mundinho.

Sinhazinha tem medo de que descubram seu romance com Osmundo. Malvina estranha
Josué por nunca tê-Ia beijado, e pergunta ao professor se ele teme o seu pai. Gabriela diz
a Nacib que não precisa de presentes para ser feliz com ele. Neia segue Sinhazinha e vê a

patroa entrando na casa de Osmundo. Juvenal pergunta a Berto aonde ele tem ido todas as
noites. Doroteia pede que Amâncio contrate um capanga para seguir o filho. Berto paga o

aluguel de Lindinalva e impõe sua vontade novamente. Ramiro pede explicações a Gerusa
sobre a presença de Mundinho no cinema. Conceição diz a Olga que Tónico visita o Bataclã.
Gerusa confessa à mãe que se sente atraída por Mundinho.

*.O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Clique
animal

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

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

,

Esses' dois cães foram encontrados em Schroeder, próximos
ao Ginásio de Esportes. Eles possuem coleira, são bem dóceis

e parecem ser da mesma casa. Caso seja o dono ou I:\Char
alguém que tenha interesse em adotá-los, entre em contato

através do telefone 9128-0656. No momento, há uma pessoa
cuindando, mas ela,não tem condiçÕes de ficar com os cães.

Aniversariantes
Emanuelle Laurindo

. Hilda Forlim
Itamar Eduardo Vicihi
lvone Butka

Jaqueline Ponticelli.
Joãowelter
Judite Fleming
Kauã Henrique Blank
Laudir Dalpiaz
Luiz F. Sevegnane
Manuela Kuchembecker
Mareio Roberto Wener
Marco Antonio da Silva

Marcos da Silva
Maria do Carmo O Pereira
Maria R. Otto
Marilene F. Rosa
Marlete F. Belegante
Michele C. Petry
Michele C. Ziener
Reinaldo Diel
Ricardo Ferreira
Thamile L. Réus.
Veronica Klein
Victor Kleine

18/7
Adriana F. Manski
Adriana Travassos Cardozo

.

Ana C. Viebrantz
Ana aios
André Alesse
Andreia C. Leoni
Camile V. dos Santos

I'
g:�:�� �������gScheide
Cleci Odorcik
Dirceu Czucza

Egon Hornburg

adicionados posteriormente
aos takes originais. O CD fo� �

produzido porMíkeElízondo
,

/:1 , ,,;'
' , '� 'li

(Eminell1;'FionaApple, Dr..
Dre), que falou sobre este
trabalho: "Regina é uma
�arà,artist� que c!Jutiqua a,

.

surpreender. Quando você
pensa que tem que descobri

la, ela chega até você
com algÇl ;"corriple;t��,nte
dlferente.Ela realmente
superou a simesma."

Marcos é um vencedor que
I

não precisa de títulos. Nem
de canoooação ..
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Os amigos
"do bem"
reunidos na
tradicional
barberia
deMiro

Floriani,
emCorupá

FOTO SILVAIDIVULGAÇÃO

Paula e Guido
Gessner

comemoraram

Bodas de Ouro
no dia 7.

Familiares e

amigos desejam
felicidades e

muitos anos de
união ao casal

Pablo FogHatto
completa cinco aninhos
hoje. Quem manda todo

o carinho são os pais
Paulo e Filomena, o

irmão Felipe,
familiares e amigos

"Emanuelle Lawindo, a princesinha
da família, está completando o 10 ano

de vida hoje. "Manu, você é a nossa
fonte de alegrias! Que Deus continue
te abençoando. Beijos do papai João

Paulo e damamãeMarina."

/;� \
/1

.

.

I �, .

h

r ;' �

j "i� "'� '\
�J ,,�\

c
"",,_�

....

André Luis completa oito anos

nesta quiÍtta-fe�. Toda a

família deseja felicidades e

parabéns. "Peto, você é muito
amado por todos!".

A esposa Bernadete da

Silva e os f....lhos Ronaldo e

Rafaella parabenizam Márcio,
José Bento pelo aniversário
celebrado no dia 26 de junho
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TheAmazing
Spider-man é
tentativa frustrada

de ser Batman
Arkham City

aberto, repleto de missões secundárias, e
com a presença de personagens e vilões
dos quadrinhos. Ou seja, tudo queArkhan

City colocou de uma forma brilhante,. e
que agradou até aqueles que não são fãs

de Batman.
Porém, o jogo da Activision deixou

muitas falhas nos gráficos que não conse

guem ter o mesmo destaque de seu "rival",
da jogabilidade com constantes bugs ao

longo do jogo.

Vazam fotos do novo PlayStation 3

Fotos do novo modelo do PlayStation 3 va

zaram na rede. As imagens foram vistas no síte

da Agência Nacional de Telecomunicações, que
precisa homologar todos os aparelhos eletrô
nicos que tenham algum tipo de comunicação
sem fio antes de serem comercializados no Bra

sil. O site lista não só as fotos,mas também deta
lhes técnicos, como configurações de disco rígi
do.Modelo deve vir commenosmemória (o que
poderia deixá-lo mais barato e tamanho menor

que o Slim. Sem previsão de lançamento.

• b,"
.' ,

"�
---

----,

...... [.]
-- ,.

Horóscopo
ÁRIES
Aprenda com seus colegas experientes a aprimorar suas
atribuições profissionais. Comece uma nova etapa na sua
vida, especialmente com seus familiares. Bom dia para
retomar antigas promessas de amor. converse a respeito •

com seu par. Cor. vinho.

..n. UBRA
- Renove suas expectativas e aposte em seu futuro

profissional. Tenha mais ambição ao elaborar seus

projetos de vida. Ofereça conforto e bem-estar aos
seus familiares próximos. No campo afetivo, aumente
a proxímldade com sua cara-metade. Cor. bege.

TOURO
Obstáculos não estão descartados no emprego. Para
enfrentar os desafios, confie nos seus familiares. Fique
junto de quem ama: isso irá favorecer a união. Se você
estiver só, marque presença na vida do seu alvo para ser

notado(a). Cor. azul-claro.

m ESCORPIÃO .

II4 Renove as expectativas para obter vantagens
profissionais. Lute para alcançar suas metas no
trabalho, seja uma promoção ou um novo emprego.
Compartilhe felicidade com os amigos ou os familiares.

Na paixão, mostre seus sentimentos. Cor. tons pastel.

GÊMEOS
É possível que precise enfrentar obstáculos profissionais.
Recorra aos seus familiares para receber apoioe vencer
os momentos difíceis. Dê mais assistência às pessoas
próximas. Prove ao seu par o quanto a união de vocês é
estável e feliz. Cor. roxo.

.." SAGITÁRIO .

)(.
•

No trabalho, não convém deixar suas metas de
lado. Lute para alcançar seus objetivos. Em família,
compartilhe seus interesses. No relacionamento
afetivo, aproveite a intensidade de seus sentimentos
para renovar as juras de amor. Cor. lilás.

II

§ CÂNCER
Sua disposição vai dar as cartas no emprego: renove-se,
dê outro sentido à sua vida. Seu afeto estará realçado,
portanto, compartilhe-o com o ressoai de casa. Bom dia

para celebrar o amor com o seu par. Se gosta de alguém,
declare-se! Cor. creme.

Y\_ CAPRiCÓRNIO
.

P Hoje, suas atenções estarão mais voltadas à sua
família Mas não permita que isso interfira em seus

interesses profiSSionais. Nos assuntos do coração,
declare seu amor sem receio. Se já tem um romance,
renove as juras de amor. Cor. vermelho.

LEÃo � AQUÁRIO
Mantenha a concentração na profissãó. Com as emoções

� Excelente dia para concluir tarefas pendentes,
à flor da pele, você deverá seguir as determinações do sem ajuda dos colegas. Hoje, não convém bater de

seu coração.Demonstre seu carinho junto aos seus frente com pessoas autoritárias. No amor, participe
parentes e amigos queridos. A dois, espere momentos de ativamente da vida do seu amor. Se está SÓ, mas tem
romantismo e harmonia Cor. creme. alguém em vista, aproxime-se! Cor. verde-claro.

YYk VIRGEM
I l,f A estabilidade familiar oferecerá a base para novos

avanços em sua carreira. Caso não esteja satisfeito(a)
com sua profissão, siga em busca de novas

oportunidades de emprego. No relacionamento afetivo, o
dia é de juras de amor. Cor. verde-escuro.

PEIXES
É um dia para trocar ideias com as pessoas que
compartilham dos mesmos ideais que você. Em
seu lar, ajude nas tarefas ti necessidades dos seus

•

familiares. Assim, eles se sentirão mais seguros.
Momentos de ternura vão fortalecer a união. Cor. bege.
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1971

Maria Rauzis e Rosa Ribeiro
Em julho de 1971, o jornal O Correio do Povo publicou a matéria

que dizia: "Dia 9 de maio passado reuniram -se as famílias de Tranquilo
Rosa e de José Teodoro Ribeiro, para comemorar a passagem do dia
das mães, brindando uma festa de confraternização a esta tão idosa
senhora. Dona Maria era casada com Sr. Tranquilo Rosa. Faleceu seu

marido, deixando a viúva com seis menores. Anos mais tarde casando
se com o Sr. José Teodoro Ribeiro, hoje já falecido; dona Maria viúva
mais uma vez. Esta veneranda mãe de 16 filhos, 83 netos, 89 bisnetos.
Dona Maria conta com 88 anos de idade e vive em sua velha moradia
na residência do Sr. Antonio Ribeiro".

Personagem histórico
Barão·de Itararé

Apparício Fernando de BrinkerhoffTorelly nasceu no Rio Grande do
Sul, em 1895. Foi jornalista e humorista brasileiro. Adotou o pseudôni
mo de Barão de Itararé na Revolução de 30. Foi responsável por diver
sas publicações que criticavam a política usando o humor. Em 1925 foi

para o Rio de Janeiro trabalhar no jornal "O Globo". Em 1926 fundou o

jornal "A manhã", em formato tablóide, que serviu de inspiração para
jornalistas e humoristas criarem, 40 anos

mais tarde, o jornal "O Pasquim", com os

mesmos propósitos de humor crítico. Foi
nesse período que Aparício se autointitu
lou Barão de Itararé. Fundou o "Jornal do

.

Povo", em 1934, que publicou a história de

Ioão Cândido, um dos marinheiros da Re
volta da Chibata, de 1910. O jornal durou

_ apenas 10 dias e resultou no sequestro e

espancamento do jornalista. Com humor

sempre afiado, o Barão retornou para a

redação do jornal e colocou um aviso na

porta: "Entre sem 'bater" Participou efe
tivamente da política, foi militante e um

dos fundadores da Aliança Nacional Li-
f"� bertadora. Em 1947, candidatou-se e foi
eleito vereador do Rio de Janeiro, pelo
Partido Comunista Brasileiro. Mas, no final do ano, o registro do parti
do foi cassado e o Barão perdeu o seu mandato. Viajou para a China e

para a Moscou, em 1963. Voltou para o Rio de Janeiro, onde permane
ceu até asuamorte, em 1971, aos 76 anos.

www.gumz:.éOm:br

(41)33114741
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Grupo Lunelli

Pelo Mundo
64 d.C

Grande incêndio de Roma
o incidente aconteceu no início na noite de 18 de julho de 64 d.C., no núcleo comercial-da
antiga cidade de Roma, em volta do Circo Máximo. O incêndio alastrou-se rapidamente pelas
áreas mais densamente povoadas da cidade, com as suas ruelas sinuosas. O fato de amaioria
dos romanos viverem em edifícios altamente inflamáveis devido à sua estrutura de madeira,
de três, quatro ou cinco andares, ajudou à propagação do incêndio. Nestas condições, o
incêndio prolongou-se por seis dias seguidos até que pudesse ser controlado. Mas por pouco
tempo, já que houve focos de reacendimento que fizeram o incêndio durar pormais três dias.
O antigo Templo de Júpiter Stator e o lar dasVirgensVestais foram destruídos, bem como dois

terços da antiga cidade. Existem várias versões sobre a causa do incêndio. Aversão mais contada
é a de que osmoradores que habitavam as construções de madeira usavam do fogo para se

aquecer e se alimentar, E por algum acidente, o fogo se alastrou. Para piorar a situação, ventos
fortes arrastavam o fogo pela cidade.

1830

AdolfHitler publica Mein Kampf
.Meín Kampf é o título do livro de dois volumes de autoria deAdolfHitler, no qual ele expressou
suas ideias anti-semitas, racialistas e nacional-socialistas então adotadas pelo partido nazista.
O primeiro volume foi escrito na prisão e editado em 1925, o segundo foi escrito porHitler fora
da prisão e editado em 1926. Mein Kampf foi publicado em 18 de julho de 1930 e tornou-se

um guia ideológico e de ação para os nazistas, e ainda hoje influencia os neonazistas, sendo
chamado por alguns de "Bíblia Nazista". É importante ressaltar que as ideias propostas em
Mein Kampfnão surgiram com Hitler, mas são oriundas de teorias e argumentos então
correntes na Europa. NaAlemanha nazista, era uma exigência não oficial possuir o livro.
Era comum presentear o-livro a crianças recém-nascidas, ou como presente de casamento. '

Todos os estudantes o recebiam na sua formatura. É importante notar que o livro traz diversas '

,

possibilidades de traduções do título para o português. A palavra também pode ser traduzida
como "luta", "combate", ou atémesmo como "guerra" o que é evidenciado por vários exemplos
como os nomes alemães de diversos tanques ou por números de bombardeiros.A grande
maioria dos linguistas, entretanto, ainda julgam "Minha Luta" a tradução correta.

Invenções
J;..eite em pó

O leite em pó é feito a partir da extração da água, que compõe cerca
de 90% da massa do leite. As fábricas fazem-no evaporar num processo
lento, que mantém as proteínas do produto. Primeiro, o leite escorre

em paredes metálicas verticais aquecidas a 77°C, porque o lí-

quido não pode ser fervido. Durante essa etapa evapo
ra-se até 50% da água e o leite fica pastoso. O produto
concentrado. segue então para umamáquina que bor
rifa minúsculas gotículas do mesmo contra um jato
de ar quente a 180 "C, Um rápido contato é o su-

.

ficiente para fazer com que a restante da água
do leite evapore, é as gotículas se transformem

.

,

em grãos de leite seco. Então o leite é separado em diferentes tipos: flocos, granulado e puf,
verizado. O leite em pó pode apresentar-se com diferentes teores de gordura; dependendo da

quantidade presente no leite líquido usado na produção. Disto pode resultar um leite integral
ou um leite parcialmente desnatado, o_u seja, magro. De qualquer forma, a proteína do leite
em pó é a mesma que no leite líquido, cOlp valorespróximos de 30 - 35%. 1 kg de leite em pó,
misturado com água, permite obter de 6 a 7litros de leite recombínado.

"
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CITROEN C4 2013
GLX 1.6 FLEX

A PARTIR D'I: R$

49."01
À VISTA

CITROEN
C3 PICASSO 201'3
GL 1.5 FLEX START

A PARTIR DE R$

45.'901
a.m.

em30x

%

À VISTA

GLX 1.4 FLEX 2012

Ã PARTIR DE R$

3.4.990
À VISTA %%

arn,

em30x
arn,

em12xGRÁTIS*
RODAS DE LIGA LEVE 1 5"

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

LlNHAC3 3 x R$ 89,00 3 x R$ 153,00 3xR$161,00 3 x R$ 153,00 3xR$153,00

C3PICASSO 3 x R$109,00 3x R$ 174,00 3 x R$ 166,00 3xR$174,00 3x R$ 174,00

LlNHAC4 3xR$121,00 3x R$ 185,00 3 xR$ 166,00 3xR$185,00 3x R$ 185,00••

CRÉATIVE TECHNOLOGIE
CITROEO

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroén C3 Picasso GL 1'.5 Flex Start 12/13 com valor à vista de R$ 45.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA

com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas.

com taxa 0% a.m + IOF. Citroén C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 34.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 70% + 12 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. TC de R$

846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. *Roda de liga leve 15"

grátis na c�r:npra do.modelo: Citroên C3 GLX Okm. Benefício não pode ser convertido em esp�cie. Faça revisões em seu veículo reqularmenteOfertas validas ate 31/07/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas. .'
•

�
>
o
<I)
c:
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• Vendo uma Cherokee ano 97, completa
com kit GNV. R$ 25.000,00. TR: 3084-
1061/9163-8894. Com Almir.

• Vendo um Gol 2 portas, ano 2004. R$
14.000,00. Tr: 9163-88941 3084-1061

• NA Apliques contrata auxiliar de produção
feminino. Interessadas enviar curriculum

para napliques@gmail.com ou entrar em

contato pelo fone 3054-0058

• Contrata-se açougueiro com experiência
e referencia para trabalhar em

supermercado em Guaramirim contato

(47) '9122-7190/9623-8575/3373-
4555

• Procuro emprego de motorista de

caminhão para entregas CNH categoria
D, Tr: fone 9983-4393.Carlos

• Cuida - se de idosos a qualquer período
do dia ou local. Tr: 9101-1271

• Procuro empregada doméstica para
casal que mora em São Paulo que saiba
cozinhar e possa residir em São Paulo. Tr:

3372-1490 Darci.

• Precisa - se de eletricista automotivo

para trabalhar em Massaranduba. Tr:
9979-3737.

• Atelier de costura Marlene, faz reformas
de roupas. Contato: 3275-4315 OU
9194-2435 (MARLENE)

• Quarta-feira da beleza com Vitor

Cabeleleiro, toda quarta-teíra com 40%
de desconto para deixar o seu cabelo

ainda mais lindo. Vitor Cabeleireiro Tr:

8884-1817

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha

residencial. Tr: 3371-29461 9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capacidade de 4000 k. Tr:,8406-21831
3276-2100

• Preciso da doação deroupas de bebe. Tr:

3275-6258.

• Vendem-se diversos moveis usados, por
motivo demudança. Tr: 3273-52331
9147-3468.

• Vendo carrinho de bebe, para menino, na
cor azul marinho com ursinhos, da marca

Angel. Valor a negociar. Tr: 3370-7160.

• Procura-se moça para dividir aluguel no
centro Tr: (47) 9606-7785

• Renda extra, Procura - se pessoas
dinâmicas e empreendedoras, maiores
18 anos para desenvolverem negocio
lucrativo.Trabalhando a partir de sua
casa. Aprenda a ganhar ateH$ 600 reais

(período parcial)ou acima de R$ 2000
mês penodo integral .negocio próprio
cl baixo investimento e alto retorno.

Contato 478418-3292/9988-2844.
bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Carta de crédito contemplada
para compra de imóvel. Crédito

R$100.000,00. Entrada de

R$30.380,00 +135 parcelas de
R$871,32. Tr: com Valdir 8494-5911 ou

9270-3638. e-mail: valdir@grupohb.net
• Tv 24"LED AOC fininha na caixa sem
nenhum arranhão, 6 meses de uso. Valor

R$ 600,00 home teater magnavox com
5 caixas de som R$ 200,00. Se levar os

dois faço tudo por R$ 750,00. Telefone:
Falar comMarcele 9923-9418

• 1 televisor 29 polegadas Phillips, usada,
perfeito estado. R$ 350,00 Tr: 47-3054-

1351/9168-7441

• 1 televisor 24 polegadas Philips, usada,
perfeito estado. R$ 250,00. Tr: 47-3054-
1351/9168-7441

• llmpressora HD -400 Fotos e colorida. R$
150.00. Tr: 47-3054-1351 ! 9168-7441

• 1 ComputadorWindows 256 mhz, semi
novo, pouco uso, c/visor tela plana. R$
350,00. Tr: 47-3054-13511 9168-7441

,
• Vendo Notebook Deli - Pentium dual core

- 2,20GHZ 4 GB de memória Hd - 250
GB Placa de vídeo integrada - ONbord
- Móbile Intel(r) 4 series Express. R$
950,00, cl Bruno. Tr: (47)3055-0085
1 3372-2772. Email: brunorosa90@
hotmail.com 1 Helicóptero de brinquedo
a pilha que voa, novo. R$ 150,00.Tr: 47-
3054-1351/9168-7441.1 Chopeira luz -

plástica. R$ 50,00. Tr: 47-3054-13511
9168-7441.

• Vendo uma betoneira 1451itros nova

com motor, Valor a combinar. Tr: 9243-
9709 após as 16:00.

• Vende - se um freezer branco 500 I,
reformado, horizontal. Tr: 3372-3234 ou

9946-9866.

• Compro uma maca de estética usada. Tr:

3275-4315.

• Procuro pessoas que queira vender Raco
cosméticos, paga se boa comissão. Tr:
3275-4315.

• Procuro um guarda roupa usado para

doação. Tr: 3275-4315

• Vendo uma ovelha e um porco para
abate. Tr: 3370-4924

• Vendo Loja Papelaria e Presentes,
_ estabelecida a 27 anos no centro de

Joinville. Motivo: Aposentadoria. R$ 130
mil. Tr:( 47)9995-8465

• Vendo um Pet Shop todo equipado. Tr:
9181-9625.

• Vendo Loja Guaramirim SC Rua 28
de agosto Centro, loja perfumaria,
cosméticos, acessórios, loja completa
em local privilegiado (estoque, móveis,
porta antifurto, tv LCD, lustre, ar
condlcionado) linda! R$ 20.000,00.
Maiores informações 9644-4767.

• Aluga - se Ap 120 mt 2, 1 suíte e 2

quartos, cozinha completa e garagem
com água quente e sem condomínio. R$
1200,00. Tr: 9134-5434. Rua Emma R.

Bartel, 121 - Baipendi.

• Apartamento cl suíte + 1 quarto, sacada
cl churrasqueira, cozinha mobiliada.

R$ 149.000,00 (liberado para financio e

FGTS). Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• VENDE-SE Apartamento 304 no

Residencial Mont Vermont, 1 suíte + 1

quarto e demais dep. 1 vaga de garagem.
No Czerniewicz. R$210.000,00. Tratar '

9979-0650 com Clesio.

• Apartamento cl 2 quartos +sacada cl
churrasqueira, área de festa, áreas de 53
á 65 m2• R$ entrada + parcelamento +

financio Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde 2
qtos sac.c/churrasq, Só manhã sego
piso de frente 56 m2 área priv.+garagem
R$125.000,00 8443-363.

• Apartamento com 2 quartos, sendo um

mobiliado, cozinha e área de serviço
mobiliadas, vaga de garagem, aceita
financiamento e FGTS. R$ 130.000,00.
Tr:9159-9733. Creci 14482.

• Apartamento com 1 suíte mais 2 quartos,
sala dois ambientes, sacada com

churrasqueira, no Bairro Czerniewicz.R$
170.000,00.Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Alugo kitinete com 1 quarto cozinha e
banheiro. R: MaxWiihelm, 837. Tr: 3371-6021

• Aluga - se apartamento com 3 quartos
R. MaxWilhelm. Tr: 3371-6021.

'

• Vende - se aptos no Rau, prox. ao posto
cidade. R$ 100.000,00 a 110.000,00.
Tr: 3273-5233.

• Vendo um Apartamento Ed.

Transatlântico em Piçarras. 10 Andar,
mobiliado. R$ 550.000,00. Tr: 3371-
1403/8414-1898

• Vende - se apto na praia Itajuba 65 mt2

cl suíte, aceita carro. Tr: 8448-8644

• Vende-se casa em Schroeder por R$
125.000,00 com 50 mP, aceita - se

financiamento habitacional, tratar no
fone: (47) 9977-9550/9989-6049

• Vende se casa alvenaria no Jaraguá 84,
R$ 60.000,00. Escriturada. Esta alugada
no valor de R$ 400,00. Tr: 3371-3467 1
8455-7810.

• Vendo uma casa de alvenaria no Jgua
84, 130 mP, 4 quartos, sala, cozinha,
garagem para 2 carros e demais

dependências. R$ 70.000,00. Tr: 3371-
8885 ou 8400-2172 (não é liberado

para financiamentos) .aceita-se carro ou

propostas.

• Vendo uma chácara de 50.000,00 mP

com nascente, cachoeira, plaino pronto
para construir. R$ 110.000,00. Tr: 3376-
0726.

• Alugo sala comercial com 80m2, na Rua

Affonso Nicoluzzi (atrás do Mercado

Brasão) - no Rau. Tr: 3273-2119

• Aluga-se 2 sala comercial no centro de
Corupá 60 mP cada, sobre loja. Tr: no
horário comercial. 3375- 1004

• Aluga se sala comercial em Guaramirim

com 18 mP, ótima localização. Tr: 3373-
1900

• Vende-se um petshop completo, com
consultório veterinário, banho/tosa e

venda de animais. Tr: 478492-7060

• Vende-se casa comercial Vila Nova,
terreno 20 x 50 próximo RBN, R$ 600
000,00 Tr: 3371-6623

• Alugo sala comercial 30 mt2 no centro,
prox. ao Museu Weg. R$ 450,00 mensal.

Tr: 3275-2264

• Alugo quartos. Tr: 3275-4315 com

Marlene.

• Alugo apto no Rau, com 2 quartos e

garagem coberta. R$ 545,00. Tr: 9993-
2131 com Sandra.

• Alugo quarto' para pensionistas, Centro.
R$ 300,00 livre de água, luz e internet..
Tr:9123-5851

• Alugo uma casa-grande na Rua Walter

Breithaupt, n 110 Comercial ou
residencial. Em frente ao clube do Beira

Rio, contrato para 5 anos. Tr: 9102-1212
com Elzira.

• Vende - se terreno na Vila Nova de

8.500 mP podendo ser desmembrado
em 5 partes - imóveis no alto com vista

privilegiada da �idade. Tr: 9102-1212.
• Vende - se um terreno na Vila Nova, de
6000.00 mP na rua lateral a 25 de Julho

em frente ao 1.607, valor negociável.Ir:

9102-1212.

• Vende-se terreno na Ilha da Figueira
com 794 mP (doc. ok) cl varias arvores
frutíferas, perto dá escola, mercado, Weg�
parque aquátlco e a menos de 10 mino

do Centro. Valor R$ 185.000,00 - tratar

fones (11) 5560-1193/6657-0940
direto com proprietário

.,Vende - se terreno com 18.750 mt2 ,

ideal para loteamento com frente de 50

mt2 situado na Rua Aro Bom, área plana,
em Corupá. Tr: 3375-2286 com Roberto

13375-1152 Rose depois das 21:00.

• Vende se Terreno com 10:680 mP, ideal
para loteamento, com frente 75 mt

situado na Rua Ano Bom em Corupá. Tr:
3375-2286 Roberto ou 3375-1152 com

Rose depois das 21:00.

• Vende - se terreno 2500 mP plaino no

Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376-
0726

• Terreno na praia de Itajuba, R$
10.000,00 entrada e saldo parco Direto c.

propriet. Fone 8448-8644

• Vendo 3 terrenos na praia de Itajuba, R$
28.000,00 escriturados 300 m2 fone
8448-8644

• Grande oportunidade Vendo um lote no

perímetro urbano, com 21, 146 m2, 6 do

centro de Jaragua, com escritura, com
casa alvenaria aprox. 80 mts com água
corrente e cachoeira, nascente, lagoas de
peixe. R$ 350.000,00. Aceita proposta.
Tr: 9118-5474/9662-0895

• Vende-se terreno na praia de Itajuba
R$ 30.000,00 escriturado, 300 m2• Tr:

8448-8644,

• Vende - se um terreno com casa mista,
na Rua Oscar Schneider - Barra do Rio

Cerro, R$ 110.000,00 aceito propostas.
Tr 9114-8095.

.

• Vende se um terreno 7.522 mP Rio

Cerro. ótimo pra construção de galpão.
Tr: 9654-2206.

• Compra-se terreno nos baírrossão
Luiz, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá 99
e redondezas, R$ 50,00 a vista e o

restante parcelado. Tr: Dito 9912-3610

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80
de frente, matricula n° 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck
n° 182, (lateral da Roberto Seidel),
bairro Seminário, Corupá SC. Valor

R$55.000,00 Tr: com Renate Fone 9137-

4701

• Compro Carros e Motos de todas as

marcas, financiados ou de consorcio,
mesmo com prestação atrasada, busca e

apreensão, .documentos em atraso, ou já
apreendido. Tr: (47) 9696-3566.

• Troque seu volante que esta velho por um

novo,trabalhamos com todas os modelos

e atendemos a domicilio. Tr:8812-71701
7813-4785

• Ta financiado? Eu compro carros e 1]10tos
com parc ou documento em atraso, pago
a vista. Tr: 9967-2770

• Compra - sê automóvel 2010,2011 ou

2012, com financiamento, ou parcelas
atrasadas, transfere. Tr: 3370-15501
9929-8922 TIM 18811-07.69 CLARO

• Vende - se Celta vermelho 2010

completo 4 portas, Tr: 9962�3747 com
José.

I
• Vendo Gol G3, 2 portas, completo,
confortline, ano 2000, motor 8 v, 2.0. R$
a negociar. Tr: 9962-3584 (Obs: carro
quitado e documentos em dia).

• Vende - se Vectra 2007 Elegance,
controle de som no volante, cinza
completo, ótimo estado. R$ 32.000,00.
Tr: 3376-1060 ou 9157-6924

• Vendo um corsa super 97, branco 2
portas com ar cond, R$ 11.500,00. Tr:
8425-6491/3273-2098.

• Vendo uma Blazer completa - GNV. R$
14.500,00. Tr: 3371-6968

• Vende-se Corsa 1.0 MPFi - 97 Ar quente,
Desembaçador, Insulfilm, Roda de Liga
Leve. Preço pra fechar negócio: R$
9.000,00 à vista. Entrar em contato com

Alexandre pelo fone 9137-9304 (após,
18h)

• Vendo Corsa ret ano e modelo 98

4 portas cor verde perolizado, Ar
condicionado, travas elétricas, alarme,
chave geral, cd com DVD totalmente

revisado. R$ 13.000,00 somente venda.
Tr: 8313-6088.

• Vendo GM Prisma Maxx 1.4 2008,
Prata, top de linha, rodas de liga leve,
som e outros acessórios. R$ 24.800,00.
Contato: 9102-9162 ou 3370-1155 com

Rafael

• Celta Spirit 20114 Portas completo R$
22.990,00, metálico, estado de zero,
60 x R$ 640,00, ou entrada em até
10 x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone 3032-1400.

• Celta LS 2012, metálico, estado de zero
+ 60 x de 555,00, ou entrada em até
10 x sem juros no cartão,de crédito,
viabilizamos troca, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone: 3032-1400.

• Vende-se Montana Sport 2007 R$
27.500,00 Tr: 91577525 Neto

• Vendo ou troco Montana Made Off roud,
1.8 prata, ano 2005, completa, rodas
17.Tr: 3276-0826 ou 9973-5960.

• Vendo Opala Cupê 1982 - Vermelho -

Direção Hidráulica, Elétrica e Mecânica
em dia. Carro em bom estado de

conservação. Valor a negociar. Contato
com Dany pelo 8408-8384

• Vendo um Corsa Wind, ano 99,
vermelho, 4 p. revisões de R$ 1900,00
reais, 4 pneus novos. R$ 11500,00 sem
troca. Tr: 3371-1634

• Vendo um Astra sedan 2000, prata,
completo, ótimo estado de conservação,
4 pneus novos. R$ 17.500,00. Tr: 9114-
4135 cl Maicon

• Vendo um Corsa Wind, 96, preto, carro
particular com km baixa. R$ 8500,00. Tr:
3397-2050.

• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas, 1.0,
ótimo estado, particular. R$ 15.000,00.
Tr: 3273-7644 ou 7813-4785

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16 válvulas

gasolina, 2005, vermelho ar cond, vidro
ele/ trava manual insufilm, mp3, etc. R$
15.500,00. 3371-1634.

,. Vende -s e Peugeot 2007, xr Sport 1.4
completo 2009/2010 R$ 26.990,00. Tr:
9966-4909.
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o Vende - se um Peugeot 206, ano 2003
completo, 2 portas, manual, chave
reserva, bem conservado. R$ 15.900,00.

� Tr: 3275-3538/ 9931-9410.

o Clio Sedan Privilege 1.0 16 vano

2004, cor prata, completo. Ar Cond,
Air Bag Duplo, Direção hid,Vidros
elétricos,Volante com regulagern de

altura,Controle som no volante, IPVA
pago.Sem troca. R$ 16.000,00. Tr:

8410-0000 Fabio.

o Vendo Renault Laguna 2000/2001
Completo. Valor R$ 14.000,00. Fone 47-
9975-2864

o Vendo Renault 2006, 1.6 privilége
sedam - air bag, som ... Etc.ícarro
particular, baixa km) R$ 20.000,00. Tr:
3397-2050

• Gol g3 2000, 4 portas, completo c/
ar e dh, vidro elétrico, travas, air bago

. _Ótimo estado, particular. R$ 9.000,00
+ parcelas sem juros. Tr: 3273-7644 ou

78134785

• Vende - se Gol g3, 1.0, 8v, básico,
branco, ano 2001. Em ótimo estado
de conservação, 4 pneus novos.R$
12.000,00. Tr: 8452-0178

o Vende' se Gol, g3, completo, prata, ótimo
estado de conservação. R$ 16.500,00.
Tr: 3370-7994/9916--9619

o Vendo gol cl ano 92 1.6. Azul. R$
5000,00. Tr: 9213-2502/ 9644-2125

o Vende-se Fax 1.6 4P preto completo, anq
2004/2005 os itens são originais de
fábrica. Carro bem conservado. Valor: R$
24.900., Fone: 91725331/32761265
Thiago

o Vende -se Voyage 2010 completo. R$
28.000,00. Tr: 3276--0850

• Vende - se gol Bola, 2002 GNV. R$
10.800,00. Tr: 3275-0850

• Vende - se G3 ,1.0 completo, com ar

cond, direção e air bag duplo, 4 portas,
branco. R$ 9000,00 mais prestações,
particular (não precisa transferir) Tr:
3273-7644/88127170/78134785.

o Vende -se saveiro super surf

2004/2004 G3 prata completa em

ótimo estado, 2 o dono, 24.500.00
Geferson 9104-0938

o Novo uno vivace 20114 portas
completo, R$ 24.990,00, zero de
entrada + 60 x R$ 695,00 ou entrada
+ 24 x na taxa de 0,99%, viabilizamos
troca, metálico, estado de zero, IPVA
2012 totalmente pago. Fone 3032-
1400.

o Novo Uno Vivance, 2012, 4p, completo.
R$ 25.990,00, zero de entrada + 60 R$
720,00 ou entrada + 24 x taxa de 0,99
%, viabilizamos troca, metálico, estado
de zero, IPVA 2012 totalmente pago. Tr:
3032-1400.

o Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e

modelo 2002 fire, vidro elétrico na

frente, limpador trazeiro. R$ 11.500,00.
Tr: 9114-3374 com André ou 9243-

8500 Néia.

o Vendo Escapade 2008 1.6 completa
abaixo da FIPE. Telefone de contato:

99924000

o Vende - se Tempra 96 �NV. R$
3000,00. Tr: 3276-0850.

o Fiat Strada 2007 fire flex R$21.200,00.
Tel: 33734131

o Palio Young 2001,4 portas, verde
escuro, mrt, ótimo estado. Particular.
R$.11.500,00. Tr: 3273-7644 ou 7813-

4785

o Vendo um Stillo 2003, 1.8 16 válvulas,
roda 16, original, preto, completo.R$
valor a combinar. Tr:3371-0134 /9931-
6391 (oi)

.

o Vende - se Idea Adventure 1.8/
Flex - 2007-Completo- vermelho. R$
29.000,00. Tr: 8836-3982

o Stilo Schumacher 2005, com SKY

window, vermelho, complete, roda 17,
piloto automatic, computador de bordo,
banco de couro, ar digital, sensor de
estacionamento, retrovisor elétrico,
carro de destaque. R$ 37.000,00. Aceito
carro de entrada até R$ 8.000,00. Tr:
9103-077

o Palio Weekend 2001, motor 1.0 16

v. com ar cond e direção hidr. e trio

elétrico. Tr: 9632-5528. R$ 12.500,00.

o' Fiorino .1.3 ano 2006 no GNV. R$
9000,00 + 26 parcelas de R$ 533,00.
Tr: 9988-6649.

o Vendo Yamaha XT 600, ano 2004, azul.
Em ótimo estado com manual e chave

reserva. R$ 12.500,00. Tr: 9926-1717
,

o Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$
3.000,00. Tr: 3370-1161

'

o Moto xr 200 branca ano 99 modelo

2000, Ed rua ou trilha documentação
em dia, ótimo estado de conservação
R$ 5000,00 Tr: 8452-0178. Com

Marcos.

• Vendo moto suzuki bandite 1250, ano
2011.cor prata com apenas 4000

kilometros R$ 28.000,00. Tr: 9136-
0049.

o Moto Honda vb 300r 2010 com 3800
km originallPVA 2012/2013 'pago.
Moto estado nova, sem troca R$
9800,00. Tr: 47 9138-9592 c/ Rodrigo.

o Vende-se uma moto Yamaha Lander

250 ano modelo 2007, cor azul, em
bom estado de conservação, com baú

lateral e traseiro. Documentação em dia.

Tratar 9132-6160 ou 8859-9378 após
18 horas.

o MOTO TRAXX, JH125L, 2007/2007, Cor
Vermelha, Placa Final 4, ODM 02545.

Avista R$ 3.990. - Fone (47) 3379.1342
- Ivo ou Joatan (Estuda Proposta

o Vende-se moto Prima Kasinski 150

2011, emplacada até 2013, preta. Valor
R$ 5.300,00, interessados falar com
Cristiano 9653-7897.

o Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul,
R$ 8.500,00. Tr: 3370-1161.

o Ford kA 2003 lrnage, preto c/ rodas,
. vidros elétricos, aerofólio, ótimo estado
de conservação. R$ 13.000,00.
Particúlar. Tr: 3273-7644 ou 7813-
4785.

o Ford/KA GL � Ano 2000, Branco,
gasolina, roda de liga leve e tapete de
alumínio. Lic. 2012 pago. R$11.500,00.
Fone: 9126-9853

o Vendo Ford Focus 1.6, 2004 sedam,
completo. R$ 21.900,00. Tr: 3372-0665
/ 3372-0028.

o ECOSPORT FREESTYLE 1.6 FLEX

2012, COMPLETA R$ 46.990,00,
estado de zero, entrada em até 10 x

sem juros no cartão de crédito + qO
x fixas, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400.

o FIESTA HATCH 4 PORTAS COMPLETO
2012, R$ 25.990,00, metálico, estado
de zero, 60 x de R$ 720,00, ou-entrada
em até 10 x sem juros no cartão de

crédito, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago.Fone 3032-1400.

o FIESTA SEDAN 1.64 PORTAS COMPLETO

2012, R$ 30.990,00, estado de

zero, entrada em até 10 x R$ 850,00
sem juros no cartão de crédito, 60 x

fixas viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400.

o Ford ka ano 2000 completo, 2 dono. R$
valor a combinar. Tr:9168-7441.

o Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor novo,
IPVA pago. R$ 8500,00. Tr: 3370-6910/
88164437.

• Vende-se Ford Ka preto -1.0, flex
2009,com ar condicionado, totalmente
revisado e emplacado. R$ 21.000,00 .

Tr: 9936-0243.

o REPASSE Ford Fiesta 20064 portas R$
16.500,00 fino 100%.Tel: 33734131

o EGO Sport 2009, completa com 20 mil kl

rodados. R$ 9121-8633

• Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel 3.0
eletrônico, 2008, completa (air bag, abs,
santo Antônio, estribos capota marítima,
protetor de caçamba, trava elétrica no

tampão traseiro e demais opcionais da
Limited. Estudo troca veículo de menor

valor. R$ 60.000,00. Tr: 47 9138-9592.

o Vendo F 4000, ano-75, bem
conservada. R$ 20.000,00. Tr: 8856-
7690/ 3276-0264 a noite.

o Vendo Honda Civic 2010, Ixl, banco
de couro, único dono. R$ 53.000,00.
Tr: 8402-5923.

o Vendo Trailer Turiscar Eldorado, ano
86, R$ 9.000,00. Tr: 3371-1634

o Vendo capota de fibra para Ford Curie

modelo alta, (1,40 m altura interior).
Semi - nova. R$ 1500,00. Tr: 8422-
1926.

o Vendo som automotivo, sub Pioneer

12 polegadas 160.rms, caixa dutada,
469 inorr, módulo Boss 1600 wats +

fiação. R$ 500,00. Tr: 8422-1926.

o Vende - se Jogo de molas cortadas

para Gol G1, G2, G3 ou G4 Fica na

altura de 2 dedos do pára-lama.
Valor: R$ 80,00. Tr: 9943-4172

o Vendo Carreta Random ,LS Graneleira

2002, trucada. Com pneus em ótimo
estado. R$ 45.000,00. Tr: 3276-0264
a noite / 8856-7660 ..

o Vendo 4 meia nove pyonner novo por
300 reais. Tr: 47 3376-4050 com

Nilmar.

o Vendo uma Pampa, ano 92. R$
5.500,00. Tr: 3370-0719/ 9953-
3878

o Vendo um Jipe ano 65, 6 cilindros,
3 dono toda original, na cor azul,
restaurado. Ótimo estado de

conservação. Tr: 3375-2136. R$
20.000,00

o Vendo um Hyundai 130

cor prata, ano 2011, completo, com
cambio automático e ar digital,\8 air

bago Tr: 9609-1179.

o Vende-se Santana 2001, 2.0, 4 portas,
completo (vidro elétrico, direção, .

ar e alarme) em ótimo estado de

conservação.Valor: R$ 16.500,00. Tr:
99731420

o Vendo Caminhão 608, baú. Aceito

propostas. Tr: 9213-2502/ 9644-2125.

o Vendo caminhão Fiat Iveco truck no

chassi, 15 toneladas, ano 81. Bom

de mecânica. R$ 30.000,00, aceito
propostas, troco, financio. Tr: 3370-1550
/ 9929-8922 tim / 8811-0769 claro.

o PARATI C� 1.8 MI, 97/97, Cor Cinza, Placa
final 5. Avista R$ 12.000.00 ou entrada .

R$ 4.000+assumir o financiamento.
Fone (47) 3379.1342 - Ivo ou Joatan

(Estuda Proposta)

o Vendo um Fusca branco, 1500 c, ano

1972, reformado, esta impecável. Tr:
3372-3234 ou 9946-9866.

o VENDO! Fusca ano 1972,
totalmente restaurado, na cor beje,

\ bancos de couro, 1.500 cilidradas.
Valor a combinar, interessados
Inbox, falar com Juvenal pelo fone
3372-3234 ou 9946-9866

o Vendo Ranger 2006, prata, diesel,
completa.R$ 56.000,00. Tr: 3376-
4611 ou 9277-0356 com Almir.

o Vendo Corolla, 2004/2005 -

preto completo. Com sensor

de estacionamento dianteiro e

traseiro. Fechamento automático
dos vidros, licenciado. R$
29.000,00.479937-0655 - com

Elizabete

• Audi 1.8 ano 99, todo prata,
2 portas, 150 cv, com couro,

Em ótimo estado, revisado. R$
21.000,00 particular. Tr: 3273-
7644 ou 7813-4785

r

III

I
Land Rover fornecerá todas as peças originais para carro voltar a

museu. Carro de 1976 era xodó de Mar/ey e nunca saiu do país.

o Land Rover Defender Série

III do cantor, guitarrista e

comp sltor Bob Marley será

completamente restaurado

na Jamaica após ficar
mais de 35 anos parado
e sofrendo com a ação do

tempo. Quem fornece todas

as peças originais para a

restauração e coordena o

projeto é a divisão da land

Rover na América Latina e

Caribe, com sede no Brasil.

De acordo com a montadora, o

trabalho é feito em parceria
com um concessionário

jamaicano, que teve a

autorização da família de

Marley ao ceder o véículo.

A revitalização do Defender

Série III é feita na cidade de

Montego Bay.

Quando o carro de 1976 voltar

a ficar "novo" ele retornará ao

·museu dedicado ao cantor,
em Kingston, na Jamaica.

Xodó de Marley, o carro

nunca saiu do país.
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408 Allure
CÂMBIO AUTOMÁTICO
Versões a partir de

f{JU
STRASBOURG RS

à vista

308
Versões a partir deLINHA 207 1�4 HB

Versões a partir de

R$
à vista

,AR,' DIREÇÃO
VIDROS E TRAVAS
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Será concedido um bônus equivalente ao valor do JPI vigente no ato da compra. Valor promocional a partir de R$ 29.990,00, com desconto já incluso de R$ 1.412,00, referente ao bônus para o Peugeot 207 HB XR 1.4L Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 2011/2012. Simulação
de Crédito Direto ao Consumidor pelo Bonco Peugeot paro o veículo acima: entrada de R$ 14.995,00 (50%) à vista mais 48 parcelas mensais fixas de R$ 426,82, com vencimento da 1 a parcela para 30 dias. Taxa de juros de 0,89% a.m. e 11,2186% 0.0., a Custo Efetivo Total de 1,35%
a.m. e 17,48% 0.0., com IOF de 1,5% 0.0. para Pessoa Física. Valor total do veículo a prazo de R$ 35.482,36. Sujeito a aprevação de crédito. Alguns itens são de série da versão XRS port. 1 ano de garantia nos termos dos respectivos manuais. Será concedido um bônus equivalente ao

valor do IPI vigente no ato da compra. Valor promocional a partir de R$ 58.500,00, com desconto já incluso de R$ 1.982,00, referente ao bônus para o Peugeot 408 Allure, câmbio automático, pintura sólida, ano/modelo 2011/2012. Simulação de Crédito Direto ao Consumidor pelo
Banco Peugeot para o veículo acima: entrada de 30% à vista mais 36 parcelas mensais fixas, com Vencimento da 1 a parcela para 30 dias. Taxa de juros de 0,99%, Ao mês. Custo Efetivo Totcl de Valor. Sujeito a aprovação de crédito. Alguns itens são de série da versão Feline. Novo
Peugeot 308 Active, ar, direção, vidros e travas elétricas, ano/modelo 12/12. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 50.200,00 com frete incluso e IPI reduzido, 02 unidades no estoque, poro taxa de 0,99% a.m. com 50% de entroda e soldo em até 36 vezes. Hoggar
para opção de taxa de 0,49% o.m. nas versões XR, XR Pack e Escapade até ono/rnodelot: 11/12 com 30% de entrado e saldo em até 42 vezes. Peugeot RCZ, encante-se mais informações sobre preço na sua concessionária Strasbourg. Peugeot 508, venha conhecer o mais novo

lançamento da marca e outras informações. Peugeot 3008, venha conhecer. Eleito pela 4 Rodas como o melhor Crossover do Brasil. Conheça também o Programo Direção Livre e nossa linha de utilitários. Consulte os preços das revisões com preço fixo paro toda a linha Peugeot.
Estoque Nccionol: Peugeot 207 H B XR 1.4L Flex, 3 portas, pintura sólida: 30 unidades; Peugeot 408 Allure: 15 unidades e Peugeot 408 Feline: 15 unidades. Peugeot 3008 12/12: 03 unidades. Prozo da promoção, para pedidos firmes fechados, de 4/7 o 16/7/2012 ou enquanto durarem
os estoques. Não cumulativa para outras promoções. **3 anos de garantia para o Peugeot 408 nos termos dos respectivos manuais. Consulte os preços das revisões. Paro mais informações, acesse www.peugeot.com.br. Banco Peugeot
Ouyidoria: 0800 7719090; S.A.c.: 0800 7715575 e acesso paro pessoas com deficiência auditiva ou defala: 0800 771 1772.
- .

Stras Chapecó(49) 3361-1500
Itajaí (47) 3344-7000
Rio do Sul (47) 3522-0686

Blumenau (47) 3331-4500
Brusque(47) 3355-4500
Caçador (49) 3561-3400

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414rg

�.�ITg..mmrn..btr

Faça revisões em seu veículo regularmente.

o

PEUGEOT
MOTION & EMOTION

ADSTER 5OOP
-

O cenversivet de dois lugares é bom de ver, mas melhor ainda de acelerar

cidade, o Roadster se tornará

cansativo para os que privilegiam
o conforto. Além de rude, o

Roadster é um carro barulhento

em nosso piso esburacado, uma
vez que a suspensão esportiva
não filtra as imperfeições das vias
com grande eficiência.

contra os 137 950 reais cobrados
,Roadster é para ser dirigido em

uma estrada, aproveitando as
retas e as curvas - respeitando
os limites legais de velocidade,
obviamente. O Cabrio tem direção
leve (embora, direta) e suspensão
macia, enquanto o Roadster conta

com sistema de direção firme e

calibragem de suspensão dura.

O Roadster é um kart. Como

recebeu reforços (na traseira,
no para-brisa e nas soleiras das

portas), por causa da ausência

da capota, ele ganhou maior

rigidez e ficou com o centro de

gravidade mais baixo, o que
alterou completamente seu
comportamento. Pode-se dizer

que ele ficou mais alemão e

menos inglês.

A linha Mini não para de crescer.

O mais novo lançamento é o

Roadster, Ele é o sexto modelo

da marca. Os outros são Cooper,
Cabrio, Clubman, Countryman e

Coupé. Cada qual em diferentes

versões: One, S e JCW. A partir de

agora, escolher um Mini tomará. I

mais tempo do comprador. Isso

porque; apesar de semelhantes,
os modelos apresentam

propostas diversificadas. É o
caso dos conversíveis Roadster

e Cabrio. Embora tenham os

mesmos faróis, lanternas, rodas,
grade (contornos), painel e

bancos, de perto os dois sem-teto

são bem diferentes.

malas), uma vez que a cabine

mais curta liberou espaço para

um porta-malas bem definido
- modo de dizer, porque sua

capacidade é de apenas 280

litros, o suficiente para as malas

de um casal: 20 litros pará ele,
260 titros para ela . Na traseira, o

Roadster também se diferencia

por ter ombros mais volumosos,

margeando o pequeno aerofólio,
que é acionado automaticamente

quando o carro atinge 80 km/h.

pelo Cabrio com a mesma

configuração de motor e câmbio,
bem como equipamentos: ar

condicionado, sistema de som,

rodas de liga leve, airbags e
ESP. A capota do Roadster tem

acionamento manual (mas é fácil
abrir e fechaE).A diferença de preços entre as

Versões não é grande. O Roadster
.

S (com motor 1.6 de 184 cv

e câmbio automático de seis

marchas) custa 144950 reais,

Você, com qual ficaria? Na dúvida,

comprar um exemplar de cada um
não seria má ideia. Basta ler/espaço,
na garagem e no orçamento.

Por dentro, ele tem dois lugares,
enquanto o 'Cabrio tem quatro,
embora o espaço traseiro do

Cabrio seja tão discreto que o

mais correto seria dizer que ele

é 2+2 (leva dois adultos e duas

crianças).

A maior diferença entre

os conversíveis está no

comportamento. Enquanto o
,

Cabrio é um carro para desfilar

no fim de semana, de preferência
num dia de sol à beira-mar, o

Visualmente, o para-brisa do

Roadster é mais inclinado: 13

graus, precisamente. Sua linha

de cintura eleva-se ligeiramente
na traseira, enquanto no Cabrio é

perfeitamente plana. 9 Roadster

é o único Mini com três volumes

definidos (motor, cabine e porta-

Antes de optar por um Mini

conversível, o consumídordeve

pensar no que espera de um

carro. Na estrada, o 'Cabrio talvez

decepcione quem gosta de

dirigir mais esportivamente. Na
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RENAULT COM ÇA PRODUÇAO DA RE·
lfI/II

ESTILIZAÇAO DO CLIO NA ARGENTINA
Depois de investimentos, fábrica de Córdoba é ampliada e modernizada

A Renault da Argentina 80% desse volume sejam
divulgou que'sua fábrica exportados para os países
em Córdoba já começou a vizinhos, incluindo o Brasil.

produzir a reestilização do
. O Clio Live será apresentado

Clio atualmente vendido no oficialmente no final deste
Brasil. A planta da argentina ano, e as vendas devem

produz a atual geração começar logo nos primeiros
do Clio, Symbol, Fluence meses de 2013.

e Kangoo. Depois de um
A projeção acima se esforça

<,

investimento de 400 milhões
para mostrar as alterações

de pesos (R$ 180 milhões), estéticas. São novos faróis,
a fábrica foi ampliada e

assim corno para-choque
modernizada.

e capô remodelados. Já
Com o foco de produzir 70 na traseira, somente as

mil unidades do Clio por lanternas deverão sofrer

ano, a Renault espera que modificações.

F 12
N

2 IN
IP

Comprar uma Ferrari é para ãlta já paga por um carro vendida por 15,7 milhões

poucos. Uma Ferrari Clássica da marca italiana. Só que de libras em 2008 no Reino
e fora de série é para raros. como a venda foi feita em Unido.:

Um modelo construído para particular, e não em leilões, a -

A 250 GTO 1962 de US$
o lendário Stirling Moss é transação não vale, digamos, 35 milhões só teve 39
só para quem tem US$ 35 oficialmente.

exemplares construídos
milhões sobrando na conta.

Com isso, o título de Ferrari entre 1962 e 1964. O
Foi por esta quantia recorde

mais cara já vendida continua carro foi vendido para Craig
que a Ferrari 250 GTO 1962

com a Ferrari 250 Testa McCaw, um colecionador
foi para as mãos de um

Rossa 1957, que alcançou de carros dos EUA. O antigo
colecionador americano. US$ 16,4 m i Ihões em 2011.

,

dono da preciosidade era o

A quantia, suficiente para levar O recorde anterior ao da empresário Eric Heerema,
uma dúzia de Ferrari 458 Testa Rossa pertencia a um holandês que mora na

Italia para casa, é a mais outra Ferrari 250 GTO 1962, Inglaterra.

I u
Esportivo construído para a lenda das 'pistas alcança maior valor já pedido por um carro da marca na história
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Corsa Classic 1.0

City Ex11.5 ATJetta 2.5 Triptronic .

18.800,00
50.500,00

2006 - Prata - Gasolina - 72.000 Km - Aquecimento, Desembaçador
Traseiro, Travas Elétricas, Alarme, CO Player. 54.000,00

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.

Fiesta Hatch
Personalite 1.0 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, Câmbiu Automático,
Freios Abs, Air Bag Duplo, Bancos em Couro, Computador de Bordo.19.500,00.

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

Travas Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro.

Carros Nacionais e Importados. I Mau vo I
Rua Angelo Schiochet, 80 Centro

. .
I 1 473275.1132 Fax: 47 3275.1132

Novos e Semi-novos Revisados ........., Jaraguá do Sul SC

207 Escapade 1.6

59.200,00
Senlra S Aut. 2.0

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

New Civic Lx11.8 AT

32.000,00
2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Faróis
de Neblina, Rodas de Liga-leve.

2011 � Preto � Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica/Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, DesembaçadorTraseiro, Rodas
de Liga·.leve, Cd Player, Bancos em Couro, Câmbio Automático, Freios
ABS, Air Bag Duplo, Piloto Automático.

a,
ímento leva long�.
tca, a Pôs-Graduação

.

Senac te leva além.

PÓS-GRADUAÇÃQ SENAC 201,2
-

Gerenciamento de Projetos
Segurança da Informação
Controladoria eGestãoTributária

Govemança deTre,cnologia da Informação

Paramais informações acessewww.sc.senac.br

--

LOCAÇAO DE
IMPRESSORAS
E COPI-ADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor -

de R$100,OO mensat;

Procurando
por·um veículo?
As melhores opções de veículos
da região você encontra aqui no
jornal O CORREIO DO POVO. .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Faça revisões em seu velculo regularmente CONTE COMIGOGMAC

EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS.NO SITE: WWW.CHEVRQLET.COM.BR/OFERTAS
Celta lS tO, 2 portas. Flexpower (config R9A). ano/modelo 201212012. com preço promocional à 'lista a partir de R$ 22.290,00 ou através de plano de financiamento com 51,50% de entrada (R$ 11.990,00), 48 prestações
mensais de RS 289.81 com taxa de 0,81% am. CH 16.76% a.a • valor total financiado de RS 25.901.09. 'Agência Auloinforme/Molicar - Dezembro/2011. Prisma LT 1.4, 4 portas, Econo.flex (config R7R), ano/modelo 2012/2012,
com preço promocional ã vista a partir de RS27.990,OO ou através de plano de financiamento com 51,76% de entrada (R$14.999,00), 48 prestações mensais de RS 358,89 com taxa de 0.81% a.m, CET 15,60% a.a., valor lotai

linanciado de RS 32.225,83. IPI (Imposto de Produtos Indus1lializados) Reduzido conforme regras oficializadas pelo governo (Diário Oficiai da União n° 98. Decreto nO 7.725). Classic LS 1.0, Flexpower. (config R6R), ano/modelo
201212012, com preço promocional à vista a partir de RS 24 390.00 ou através de plano de jlnanciall'll,lôto com 55,95% de entrada (RS14.199,00), 48 prestações mensais de RS 298,98 com taxa de 0,99% a.m, CET 19,47% a.a.,

valor falai financiado de RS 28.550,04. Ofertas vãlidas para o perlodo de 18 a 21 de junho de 2012 no Estado de Santa Catarina, para veiculas Chevrolel O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas hão válídas ou

cumulativas com modalidade de venda direta da fàbrica, taxistas e produtores furais. Consulte condições em sua concessionária ChevroJél. Os veículos Chsvrolel estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de

Controle da Poluição do Ar por Velculos Au10motor�. www.chevrolel.com.br-SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC • 0800 722 6022.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDUARDO MONTECINO

TURISTAS Hospedagem em hQtel de Jaraguá do Sul cai para a metade nos rmais de semana

Tu O no ai

Em busca demais incentivo
Comitê visa estimular o desenvolvimento
turístico de Jaraguá e municípios da região

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

Jaraguá do Sul disponibili
za atualmente de R$ 180 mil

anuais para a divulgação turís
tica. O valor, oriundo do muni

cípio, é baixo, principalmente
se comparado ao que é inves
tido em municípios vizinhos:

R$ 3 milhões em Pomerode, R$
6 milhões em São Francisco do
Sul e R$ 16 milhões em Ioin
ville. Na última semana, uma

reunião do Conselho Municipal
de Turismo resultou em' pas
sos importantes para o desen
volvimento da atividade, com
a reestruturação do Conselho
Gestor de Turismo de Iaragua
do Sul, formado hoje por 12

integrantes - seis de entidades
não governamentais e outras

seis representadas por entida
des governamentais.

Dos 12 conselheiros, cinco
vão formar o Comitê Gestor do

Turismo, que vai liderar o pla
nejamento estratégico, além
de criar projetos em que se

rão investidos os recursos do
Fundo Municipal de Turismo.
"Recebemos cerca de 500 mil
visitantes por ano, o que com

prova o potencial para o turis-

mo de negócios. Nosso desafio
é fazer com que esse turista,
que geralmente fica na cida
de de segunda a quinta-feira,
prolongue a estadia e aprovei
te as opções nos municípios
da nossa região", afirmou o

presidente do Vale dos Encan
tos & Visitors Bureau, Fenísio
Pires Júnior. O recepcionista
do Hotel San Sebastian, Edson
Carlos de Paula, informou que
os 113 apartamentos da uni

dade ficam quase lotados nos

dias de semana. O número de

hóspedes cai para ametade nos·

sábados e domingos.
Em assembleia realizada

ontem, a diretoria do órgão
estabeleceu como metas o in

cremento da atividade. Uma

das novidades anunciadas é a

expansão da área de abrangên
cia territorial do Convention,
que passa a incluir os municí

pios de Campo Alegre, São Ben
to e Rio Negrinho. "Temos como
meta despertar o turista para
que aproveite todas as atrações
da região, que oferece ao mes

mo tempo opções do litoral ao
Planalto . Serrano, por rotas de

gastronomia, belezas naturais e

atrações culturais de diversas et
nias'" completou Júnior.

'Tale dos Encantos

Há uma
década na

.-

regiao
Criado em 27 de novembro

de 2002, a partir da união da
iniciativa privada, poder pú
blico e entidades de classe, o

Vale dos Encantos Convention
& Visitors Bureau tem como

foco principal o fomento do
turismo, por meio da capta
ção de eventos com o objetivo
de tornar a região um pólo de
eventos de negócios e de lazer.
"Nestes últimos anos, triplicou
o número de leitos hoteleiros e

a gastronomia também se de
senvolveu. Há pouco mais' de
dez anos, não tínhamos a Scar,
a sede da Acijs, o shopping, ou
seja, houve um desenvolvimen
to grande na infraestrutura tu
rística da cidade", observou Jú
nior. "Precisamos ter emmente

que o turismo é benéfico para
dezenas de setores da econo

mia. É uma 'fábrica sem chami

né"', compara.

"
Precisamos ter
em mente que o

turismo desenvolve
dezenas de setores

da economia.
,

E uma 'fábrica
sem chaminé.

Fenísio Pires
Júnior·

mUUJU"lllmll/lIIHUUm/l#OIIi1mDlllllmWUJnlllnnmnwWllmlill1lmll/UJ"nwIÚIII/Jlfl�h1III//II//IIIUllnlllllmJ///llllummumU/l •

1�. dentro de tudo .

fique por regiãO .

que acontece no

tUt.,i\:; r

@ocorreiodopovO
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JOãO amava Teresa que amava

Raimundo / que amava Maria

que amava / Joaquim que amava
Lili / que não amava ninguém. /
João foi para os Estados Uni

dos, Teresa para o convento, /
Raimundo morreu de desastre,
Maria ficou para tia, / Joaquim
suicidou-se e Lili casou com J.
Pinto Fernandes / que não tinha
entrado na história."

Essa é. a famosa poesia
"Quadrilha" de Carlos Drum
mond de Andrade. Causou
muita polêmica e muitos co

mentários aSSIm como "No

meio do caminho" e "Iosé" Mas
a conversa de hoje não é sobre
os aspectos literários do gran
de poeta. E nem estou dizendo

que ele faz parte de uma corja
de rufiões. Longe disso. Mes
mo suas poesias eróticas são

interessantes, completamente

www.ocorreiodopovo.com.br

Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

diferente do grupelho a que me
referi no título deste texto, que
também poderia ser "Suruba

política" ou "Segredos das alco
vas de Brasília".

João amavaTeresa que ama
va Raimundo que amava Maria

que amava Joaquim que amava

Lilli, que parecia ser amais des
colada e não amava ninguém.
Foi a única que se casou.

Ou na versão planaltina,
Wilder Morais amava Andressa

Mendonça que amava Carli
nhos Cachoeira que amava

Demóstenes Torres que não
amava ninguém, apenas o po
der. Andressa Mendonça via

jou para a Europa fazer com

pras, Carlinhos Cachoeira foi

preso. Demóstenes Torres se

comparou a Jesus Cristo. Wil
de Moraes se deu bem e virou
senador. E o povo continua pa-

Catrefa de proxonetas
gando a conta.

Wilder é considerado um

dos empresários mais ricos de
Goiás. Carlinhos não tem patri
mônio para suportar seus gas
tos. Andressa acha que o .atual
marido é inocente. Demóste
nes foi rifado do Senado e vol
tou a seu cargo público para ga
ilhar R$ 22mil pormês. E o povo
continua pagando a conta.

o que incomoda
de verdade,
entretanto,

é a desfaçatez
e o cinismo dos
nossos políticos.

Ninguém mais é ingênuo e

todos sabemos que muitos dó-

senac Abertura de Vaga para Contratação
. ..

Assistente de Secretaria

no e notu

Orientador para área de

Administraçãoj.LogísticajQualidade

Vagas para ambos os sexos

N2 de Vagas Para atuar em:

01 (uma)

.02 (duas)

. . .
. ..

.
. . . .

Jaraguá do Sul
"- �.

R$ 1.353,00 por
mês

18 a 22/07/2012

R$ 17,21 por
hora

18 a 22/07/2012Jaraguá do Sul

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item 'Trabalhe Conosco" do site

www.sc.senac.br
A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando

f'
a ordem classificatória.

. .

EDI1J\L DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATNADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes deOliveira, 380

Centro - 89251-201- JARAGUA DO SUL- SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, clc o artigo 995 do código deNormas
da CGJISC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos

apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa, dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 215353/2012 Sacado: ADD PISOS E ACABAMENTOS ITDA-ME Endereço:
RUA JORGE CZERNIEWICZ 889 - Jaraguá do Sul-SC - CBP: 89255-000 Credor: BANCO CO
OPERATIVO SICREDI SA Portador: SET INTERNATIONAL BUSlNESS Espécie: DMI - N°Ti
tulo: PED505 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 94,22Data para pagamento: 18 de julho
de 2012Valor R$23,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 42,00 - Juros: R$ 0,21 Emo
lumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 215187/2012 Sacado:AGUSTINHO GONCALVES Endereço: RUAADEUNA
KLEIN EHLERT 68 LOTE 306 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: INFRASUL - IN
FRAESTRUTURAE EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 19580 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 235,81 Data para pagamento: 18 de julho de 2012Valor
R$24,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 178,38 - Juros: R$ 1,48 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -_Diligência: R$18,65

Apontamento: 214901/2012 Sacado: AlBERTO POUTI Endereço: RUA PEDRO GONZAGA
345 - Jaraguá do Sul�SC - CEP: 89259-320 Credor: DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS G
DOUXLIDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: SC510C - Motivo: falta de pagamentoVa
lor: R$ 467,31 Dataparapagamento: 18 de julho de2012ValorR$24,65Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 423, 19 - Juros: R$1,55 Emolumentos:R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 215334/2012 Sacado: COElHO REFRIGERACOES LIDA Endereço: RUA
ROBERTO ZIEMANN 2650 SL 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-685 Credor: FRIGEIAR
COMERCIO E DISTRlBmCAO SA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 5/11145602 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 718,27 Data para pagamento: 18 de julho de 2012Valor
R$24,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 664,71 - Juros: R$ 1,55 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

.

Apontamento: 214950/2012 Sacado: ELENILDES BRITO DOS SANTOS Endereço: RUA
PAULINA DEMATHE PICOLLT 255 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-560 Credor: BANlF-

. BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL)SA Portador: - Espécie: CBI - N° Ti
tulo: 505397285 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 5.023,27 Data para pagamento: 18
de julho de 2012Valor R$391,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.601,58 - Juros:
R$ 368,12 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 16,27

Apontamento: 214979/2012 Sacado: JCL PINTURAS E JATEAMENTOS U'DA Endereço:
RUAFRANCISCOWINTER 72 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-334Credor: B.UDNíCK&ClA
ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 17702301FA - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 564,81 Data pará pagamento: 18 de julho de 2012Valor R$24,63 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 511,27 - Juros:R$1,53 Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 215005/2012 Sacado: JUllIANO ALVES MARIANO Endereço: RUA ESME
RAWINA JUNKES KLEIN 263 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-610 Credor: SHOPPING
COM DAGER.E MAT.CONST.LT Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 1904/2 - Motivo: fal
ta de pagamentoValor: R$ 758,57 Data para pagamento: 18 de julho de 2012Valor R$27,75
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 697,97 - Juros: R$ 4,65 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 215040/2012 Sacado: LEONlCE MARTINS Endereço: FRANCISCO DUTRA
620 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EM
PREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0186767013 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 161,42 Data para pagamento: 18 de julho de 2012Valor R$23,74 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 102,52 - Juros: R$ 0,64 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução:H$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 215160/2012 Sacado: LETIClA SILVA DE SOUZA Endereço: RUA EMMA
SCHMlDT 226 - JOAOTOZINI - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: HANSATURTRANS
PORTE ETURlSMO LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 8232 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 169,01 Data para pagamento: 18 de julho de 2012Valor R$23,36 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 80,00 - Juros: R$ 0,26 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 215217/2012 Sacado: MARIA DULCE RAOUNO SERVICOS M Endereço:
RUAVENANCIO DA SILVA 183 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-230 Credor: FORMU
LACOMERCIO E SERVICOS ITDAME Portador: IPQ QUIMICA IND COM PROD Espécie:
DMI - N° Titulo: 1444 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 414,57 Data para pagamento:
18 de julho de 2012ValorR$24,06Descrição dos valores: Valor do título: R$ 361,60 - Juros: R$
0,96 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$14,71

Apontamento: 215028/2012 Sacado: MARU DOS SANTOS PONSTEIN Endereço:
R.OUMPIO JUNKES 110 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-700 Credor: OESA COM E
REPRES aDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 2361803U - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 260,65 Data pata pagamento: 18 de julho de 2012Valor R$23,99 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 207,00 - Juros: R$ 0,89 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ �3, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 214794/2012 Sacado: NEUTON JUNIOR PASSOS ROSO Endereço: RUAAL
FREDO SCHUMANN SN - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-150 Credor:ARTE LAJE PRE
FABRICADOS ITDA Portador: - Espécie: CH - N° Titulo: 000507-0 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 2.637,61 Data parapagamento: 18 de julho de2012Valor R$48,70Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.560,00 - Juros: R$ 25,60Emolumentos:R$ll,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 215247/2012 Sacado: RAFAElA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: RUA
GUILHERME CRISTIANOWACKEDAGEM.583 - Jaraguá do Sul-SC - CBP: 89259-300 Credor:
COMERCIALDE LUCCA LIDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1437/1 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 580,08Data para pagamento: 18 de julho de 2012ValorR$25,41
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 535,20 - Juros: R$ 2,31 Emolumentos: R$ 11,60 -

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

Apontamento: 214963/2012 Sacado: SONlAMARIADE PAUlA Endereço: RUAERICHBAR
CHEN 10 - Iaraguã do Sul-SC'- CEP: 89261-400 Credor: BANlF-BANCO INTERNACIONAL
DO FUNCHAL (BRASIL)SA Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 504935860 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 1.859,88 Data para pagamento: 18 de julho de 2012ValOf R$91,78
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.731,45 - Juros: R$ 68,68 Emolumentos: R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,45

Apontamento: 215360/2012 Sacado:VALDEURIO PRIEBE Endereço: RUAANGEWGOBIN
1- RIODALUZ - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89264-200 Credor: POSTO JB 4 IRMAOS ITDA
Portador: - Espécie: CH - N'Titulo: 000035 3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.383,39
Data para pagamento: 18 de julho de 2012Valor R$48,23 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 1.300,00 - Juros: R$ 25, 13 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio doPovo",
na data de 18/07/2012.
Jaraguá do Sul (SC), 18 de julho de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach - Total de títulos publicados: 15

lares e reais correm nos basti
dores políticos, em especial nos
de Brasília. As- notícias diárias
confirmam esse fluxo financei
ro. E isso ocorre no mundo in

teiro; nãoé privilégio ou inven

ção do brasileiro.
o. que incomoda de verda

de, entretanto, é a desfaçatez
e o cinismo dos nossos polí
ticos. Na maioria dos países,
aqueles pegos com a boca na

botija têm vergonha na cara

e saem da vida pública. Isso

quando não se matam, utili
zando-se do haraquiri. Alguns
conseguem ficar no máximo

quando se trata de escândalo
.

sexual, e ainda com o apoio de
I

suas mulheres.
No Brasil não. No Brasil o

político ou funcionário público
é pego com a mão na massa, o

dinheiro na cueca ou o vídeo

em rede nacional e diz que não
é com ele. Ou pior, na melhor
versão "mandem - me caixas de
óleo de peroba", dizem que o tal
vídeo foi feito em outra gestão
ou legislatura e não importa
para a atual. Como se caráter e

respeito ao povo se medisse de

quatro em quatro anos. Igual
cartão amarelo em campeona
to internacional: zera antes das
fases finais.

Infelizmente a cada dia que
passa vemos mais proxenetas,
como o tal Carlinhos Cacho
eira, aparecendo, vivendo às
custas das prostitutas que se

tornaram alguns dos nossos

políticos.
Que me perdoe Carlos

Drummond de Andrade, mas
liQuadrilha" também seria um

bom título para o Ponto de vis
ta de hoje.

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
Márcia Vieira, inscrita na carteira de identificação
fiscal nº 008419, declara para os devidos fins que
extraviou sua carteira de identificação fiscal.

Empresa no ramo de confecção precisa:
OFICINA DE COSTURA (URGENTE)

NO MíNIMO 1 O MÁQUINAS.

ESTAMPARIA
BORDADO

. Levamos e retiramos o corte, pagamento à vista.

Os interessados entrar em contato no

fone: (11) 4527.1109· (11) 4595.4547

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGuA 00 SUL
Municípios que compõem a Comarca: Jar<ilguá do Sul e corupá.

OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SulfSC

ISAMARTAMOHR ZIEMANN. Oficiaía do Registro de Imóveis da. Comarca
de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que AOEMAR GAEOK.E, CI
n° 4.660.618-1/SESP-SC, CPF nO 292.139.839-72, aposentado e sua mulher
TEREZINHA SEM GAEDKE, CI nO 412.906-7-SESP-SC, CPF nO 292.233.189-04,
aposentada, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior
à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 15-Rudo!fo Hufenuessler,
nO 333, centro, nesta cidade; REQUERERAM com base no artigo 213, inciso II, da
lei n� 6.015n3, com as modificações íntroduzidas pela Lei nO 10.931; de 02.08.2004,a
RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel consistente em um terreno situado ne�ta cidade,
na Rua 181-Marina Frutuoso-Professora, transcrito sob na 37.042, fl$. 91, Livroo" 3-S,
a ser retifiC1íldo conforme planta e memorial descritivo arquvedos-neete Registro de

Imóvels, sendo que, nos termos dos §§ 2° e 3" do mencionado dlsposãivo legal,
"

FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A SEGUIR NOMINADOS para,
querendo, se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presente
publicaçã,o): CONFRONTANTES - DANTE LUIS BOGa e CÉLIA TRENTINl BaGO,
Rua 181-Marina Frutuoso-Professora n° 960, centro, CEP 89.251-500, Jaraguá do
Sul-SC; Se for o caso, a manifestação deverá ser feita na forma de impugnação
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 09:00hs 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
.

Jt:[;fUÁ DO SUL, 03 �o de 2012
A OFICIA .

y....... ......� ,"c, ...,:.
....-

.
. \ í
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Concorrência pública

Endereço daDIC será revelado
MARCELE GOUCHE

Entre os imóveis disponíveis
para locação, o delegado da Co
marca de Jaraguá do SulAdriano

Spolaor antecipou que o mais

adequado para a instalação do

departamento está localizado

perto do terminal urbano, na

área central do município.
Se esse espaço for o esco-.

lhido no processo licitatório,
reparos e reformas na estrutura
do imóvel precisarão ser feitos.
E somente após uma vistoria fi
nal' o contrato de locação será
assinado.

Divisão garante
reforço de

pessoal a região

Nome da empresa
que alugará o imóvel

para instalar o órgão
será anunciado na

quinta-feira pela Civil
Para a Divisão de Investi

gação Criminal de Jaraguá do

Sul, o delegado Geral da Polí
cia Civil, Aldo Pinheiro D'Ávila,
garantiu uma equipe com oito

profissionais. São seis agen
tes, um escrivão e um delega
do. O grupo terá a disposição
uma viatura descaracterizada.
A informação foi divulgada em

meados de junho, junto com a

distribuição geral dos 515 po
liciais civis em formação - 421

começam a atuar em agosto e

outros 94 se formam em outu

bro. Do efetivo total, a Delegacia
Geral reservou 30% para aten

der a abertura de novas Comar
cas e instalação de DICs:

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Termina amanhã o proces
so licitatório de escolha do

local para instalar a Divisão de

Investigação Criminal (DIC) em
Jaraguá do Sul. O espaço será

alugado pela empresa vence-

- dora da concorrência pública.
O órgão deve começar a fun
cionar em meados de agosto,
segundo previsão da Delegacia
Geral da Polícia Civil.

-

Também será necessária a

instalação do sistema de infor
mática e de outros ajustes, de
acordo com o delegado regio
nal, Uriel Ribeiro. "Certamente
vamos ter que construir uma

cela, mas até a abertura do en

velope não podemos nos mani
festar'" disse. ESPAÇO DIC pode ficar no Centro, diz Spolaor

Reforma e construção de nova delegacia na região
As reformas e as amplia- Segurança. A publicação está

ções da'Delegacia de Polícia prevista para daqui a 30 dias.
Civil da Comarca de Jaraguá

. 110 projeto prevê a construção
do Sul vão demorar a co- de seis salas e três banheiros,
meçar. O edital de licitação num aumento total de 100me

foi encaminhado na última tros quadrados construídos",
segunda- feira para ser estu- segundo o delegado Adriano
dado pela Consultoria Iurídi - Spolaor. A previsão de custos é

ca da Secretaria do Estado de de R$ 315 mil.

Guaramirim para o dia 15 de agosto, com
previsão de custos de R$ 690

Outro investimento previsto mil. Enquanto as obras estive

para a região é a construção da rem em andamento, a delega
nova Delegacia de Polícia Civil cia vai funcionar provisoria
de GuaramirinÍ, no lugar da atual mente em uma casa alugada.
estrutura. O projeto da obra está A Delegacia Geral da Polícia

em processo de licitação. A aber- Civil prevê o começo das ati
tura dos envelopes está marcada vidades em agosto.

o projeto prevê a

construção de seis
salas e três banheiros,
num aumento total de

100 metros quadrados
construídos.

. Delegado·
Adriano Spolaor

Crime

Irmãos presos por assaltoJornal da 8and - Das 06:00 h as 07:00 h

Apresentação Tim Francisco
'

Dois irmãos, um de 25 e ou- Os dois irmãos viviam em um

tro de 29 anos, forampresos pela quarto alugado no bairro São
PolíciaMilitar namadrugada de Luís, onde foram encontradas
ontem. Eles são suspeitos de as- roupas semelhantes às descri
saltar uma farmácia no bairro tas pela vítima do assalto em

Iaraguá Esquerdo. Os acusados Iaraguá do Sul. Eles nasceram

tinhammandados de prisão por em Curitiba e estavam no mu

assalto na cidade de Itapoá, no nicípio há três meses. Até o

LitoralNorte. Durante a aborda- final da tarde de ontem, eles

gem, os horuens apresentaram ainda não tinham sido encami
nomes falsos, mas foram des- nhados ao Presídio Regional de
mascarados logo em. seguida. Jaraguá do Sul.

�� A Hora do Ronco - Das 07:00 as 09:00 h

� Humor e lrreverencia na sua manhã

Manhã Shaw - Das 09:00 h as 12:00 h

Apresentação -lran Guerra

Programa da Tarde - Das 14:00 h as 17:00 h .

Apresentação· Jaque Rebouças

Aeidente

Mulher levou um susto
Show de Bandas- aos Sábados· Das 14 :00 as 17 :00 h

Apresentação • Flavio Ludero)
Fone:3375-0500

www ..bandfm99.com.br
___ " ,_.__,_, , ,_._" ,__, " .J

Umamulher de 48 anos ficou entre um Corsa e um Ecosporte,
levemente ferida após sofrer um a vítima bateu a cabeça e teve

acidente na Rua Feliciano Bor- um corte superficial no pescoço.
tolini, na Barra do Rio Cerro, às Ela foi encaminhada ao Hospital
15h30 de ontem. Com a colisão São José e passa bem.
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Treinador Pingo
acredita que equipe'
está no caminho
certo e busca a vitória
na partida de amanhã

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

Henrique Porto

. 'correndo atrás da primei-
ra vitória no Campeonato

Catarinense da Divisão Espe
cial, o Iuventus treina firme
desde ontem para enfrentar
o XV de Outubro, em partida
antecipada para amanhã, às

20h30, no estádio Erwin Blae
se, em Indaial.

A expectativa fica por conta
da liberação do volante Almei-

o

da, que se apresentou na últi
ma semana. Ele já treina com

o grupo, mais não teve a docu

mentação enviada pelo seu ex

clube, o Guaratinguetá (SP).
O meiaMax, que desfalcou o

Iuventus contra o Imbituba por
problemas no joelho, foi libera
do pelo departamento médico
e pode retornar ao time.

Apesar dos tropeços em

casa, o técnico Pingo está con-

fiante na vitória contra o

nono colocado, que também
não venceu até o momento.
Ele garante que o time está
motivado e no caminho certo.

Mesmo com o empate no'
último domingo, Pingo ava

lia que o desempenho do

grupo está acima do espe
rado, apesar de ainda não

wwwceerreíodopovo.com.br

IRIANE PORTO/AVANTE!

REFOB,ÇO Liberado pelo departamento médico, meia Max pode pintar na
equipe titular que enfrenta o XV' de Outubro na quinta-feira, em Indaial

DIVULGAÇÃO

CES'":rINIIA Jaraguaense Julia Schmauch foi a
maior pontuadora do Campeonato Brasileiro

ter alcançado a desejada Ele ressalta ainda que o

vitória. liA única coisa que
' plantel está evoluindo grada

nos deixa preocupados são tivamente na parte física, téc
os resultados que não estão nica e tática. Pingo acredita

aparecendo". O treinador que essa evolução seria mais

aponta que o time dominou visível com resultados posi
a posse de bola nos três jo- tivos. "Esperamos conseguir
gos, jogando com coragem, um bom resultado contra o

mas que infelizmente os gols xv, para tirar esse peso e jogar
não saíram. commais tranquilidade".

Jaraguaenses conquistam título
nacional no sub13 femíníno

Reforçado pelas jaragua
enses Iulia Schmauch, Larissa
Marcelino, Jenifer de Souza,
Helena da Silva, Rafaela Largu
ra' Gretchen Wachholz, Nicol
le Tubss, Catia Heinz e Sarah
Stunff, a Seleção Catarinense

conquistou o título do lv Cam-
.

peonato Brasileiro de Basquete
sub 13 feminino.

Sob o comando da técnica
Vivian Campos 'Martins - tam

bém de Jaraguá do Sul - e da
auxiliar Sabrina Soares - de
Joinville, as meninas derrota-

. ram a Seleção do Paraná na de
cisão, por 47 a 27.

Além das atletas locais, o se

lecionado estadual contou com

garotas de Blumenau, Chapecó,
São Miguel do Oeste e Ioinville,
que treinaram durante oito dias

para fazer bonito na competi-

ção realizada em Itajaí, no fim
de semana.

Iulía Zandonai Schmauch
foi a cestinha do campeonato,
que teve a Seleção Catarinen
se "B" - também reforçada por
atletas de Jaraguá do Sul - em

terceiro lugar. "Os resultados

comprovam a eficiência do tra
balho realizado no basquetebol
de nossa cidade e região", co

memora a treinadora.
Vivian informa que atletas

foram descobertas nos pólos
de basquete espalhados pelas
escolas da rede pública, manti- ,

dos pelo Projeto "A Bola daVez"
(em parceria com a WEG, Sesi
e Fundação Municipal de Es

portes). Com aulas gratuitas, o
projeto incentiva e desenvolve
a modalidade há mais de uma

década.

Corupá
AnoBom leva
O Interbairros

O Ano Bom assegurou o título
do Campeonato Interbairros de
futsal em Corupá. Na decisão
disputada na sexta-feira, no
ginásioWilly Gessner, venceu o

Poço d'Anta. A terceira coloca

ção ficou com o lo de Maio. A
COHAB terminou em quarto.
Foram três meses de campeo
nato, com 30 jogos e a partici
pação de 108 atletas, divididos
em dez equipes .

Sub17

Meninas
estão invictas

A equipe GrameyerlStiv/FME,
de futsal sub 17 feminino,

'

somou mais três vitórias em

partidas válidas pelo Campe
onato Catarinense. No fim de
semana, em Brusque, as jara
guaenses disputaram o turno

da fase semifinal. Com 100% de

aproveitamento no certame, a

equipe será a anfitriã do retur
no, agendado para os dias 27 e

28 de julho, naArena Jaraguá.

Sub20

Quinta vitória
nomasculino
Em partida 'válida pelo Cam

peonato Catarinense Sub20
masculino, a CSM/Pré-Fabri
car venceu o Floripa por 3 a 1.
Foi na noite do último sábado,
na Arena Jaraguá. O próximo
compromisso da equipe será
contra a Chapecoense, hoje,
às 20h15. Os jaraguaenses
lideram a classificação, com 19

pontos conquistados em cinco
vitórias e quatro empates.

Primeirona

Lígareúne
clubeshoje

A Liga Jaraguaense de Futebol
agendou para hoje uma reu
nião com os clubes interessa
dos em disputar o Campeonato
da Primeira Divisão. Na ocasião
serão definidos os participan
tes e a fórmula de disputa. A
reunião inicia às 19h, naArena
Jaraguá. "Caso a equipe não
envie um representante, não
estará apta a participar", infor
ma o presidente Marcia Stein.
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DIVULGAÇÃO

Liga Futsal

Liderançagarantida
em mde atuação.

CSMjPré-Fabricarmarca forte e aproveita os
erros do adversário para abrir frente no Grupo D

CSM/Pré-Fabricar não alterou
sua forma de jogar e acabou

recompensada aos 24:59. Após
realizar uma série de boas de

fesas, o goleiro Gían arniou o

contra-ataque com Dian, que
serviu Hugo. Este, cara a cara

com Franklin, não desperdiçou.
"Hoje mostramos que po

demos jogar em igualdade
com,qualquer equipe da Liga",
comemora o ala Daniel. "Nos
blindamos para jogar aqui den
tro e tivemos sucesso. Sabíamos
da importância de ganhar este
jogo", analisa o goleiro Gian.

Agora com 7 pontos, -a CSM/
Pré-Fabricar lidera a chave, se
guida pelo São Caetano, com

5. Na próxima rodada a equipe
encara oMarechalRondon, fora
de casa, no dia 23, às 18h15.

JARAGUÁ DO SUL de abrir o placar. Marcando

pressão a quadra toda, a CSM/
Pré-Fabricar minava as trocas

de bola em velocidade do ad
versário e avançava nos contra

ataques.
E foi num contra-golpe que

os comandados de Banana
abriram o placar. Aos 17:02, Jo
nas roubou uma bola 'no meio
da quadra e serviu Elisandro.:
Ele encontrou Dian sozinho
dentro da área que, com inteli

gência, tocou paraWillian con

cluir ao gol de Franklin.
Na segunda etapa o Corín

thians foi todo pressão, mas a

Henrique Porto

Em uma atuação segura e

convincente, a CSM/Pré

Fabricar não deu chances ao

Corinthians na noite de ontem,
batendo o adversário por 2 a O

na Arena Jaraguá. O resultado
valeu a liderança do Grupo D

da Liga Futsal aos jaraguaenses,
além de deixar a equipe próxi
ma da vaga na terceira fase da

competição.
O primeiro tempo foi bas

tante equilibrado, com as equi
pes alternando boas chances

2xO Elisandro levou perigo ao puxar os contra-ataques da CSM/Pré-Fabricar

II G"I/&lml 11"·"'u·"r'''llfl�4\l ("'''llh �R�U 1''''WII11!III Ij� rmm.. 1IlJ) .
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CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

23/7
20h Mal. Rondon xCSM/Préfabricar
13/8
20h CSM/PréfabricarxSãoCaetano
16/8
19h30 Corinthians xCSM/Préfabricar

4 Marechal Rondon

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

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

Classificam para as

quart�s de final

AVENTURA Doze jipeiros jaraguaenses se
preparam para desbravar 33 municípios do Estado

Hoje acontece a largada'
do 4� Rally Transcatarína
Seis carros e doze competi - mentando toda a economia da

dores do Ieep Club de Jaraguá região. No total, 33 municípios
- do Sul participam, de hoje até fazem parte do roteiro, que
o dia 21, do 4° Rally Transcata- terá paradas em: São Cristovão
rina. No total, 162 duplas per- do Sul, Lages, Otacílio Costa,
correrão os 840 quilômetros Rio do Sul, Apiúna e Balne
entre Fraiburgo e Balneário .' ário Camboriú, destino final
Cambotiú em uma caravana da competição. A largada pro
formada por aproximadamen- mocional acontece às 13h. Na
'te mil pessoas, entre pilotos, sequência, às 15h, será dado o

_ .navegadores, zequinhas, 'apoio sinal verde para o prólogo (to-
.mecâníco, imprensa e organi - mada de tempo que definirá a

zação (staff). Um evento que ordem de largada). Amanhã os
chamará a atenção da popula- competidores partem em dire

ção, levando a alegria e movi - ção a São Cristovão do Sul.

Tiro'

Vice-líder
na carabina

se Jaraguá

[ogos são
transferidos

O Clube de Atiradores
J'

Jaraguá/FME .ocupa a vice-

liderança do Campeonato
Catarinense de Carabina

Apoiada, com 1.196 pontos.
A posição foi conquistada
pelos 27 atiradores que par
ticiparam da oitava etapa, re
alizada no fim de semana no
Clube de Caça e Tiro Araújo,
em Brusque. Irena Utpadel e
Angelo Siewerdt, obtiveram a

pontuação máxima.

As equipes de base do

Sport Club Jaraguá entra

riam em campo na tarde de

hoje, pela segunda rodada
do campeonato da Divisão
de Acesso. Porém, devido
às chuvas dos últimos dias,
o clube solicitou a transfe
rência dos jogos contra o

Navegantes para a próxima
segunda-feira. A FCF acatou

ao pedido e os os Leõezinhos
entram em campo às 13h30.

Joinville

Goleadapor6aü no Ipatinga
Na noite de ontem, o Ioin

ville bateu o Ipatinga por 6 a

O na Arena e protagonizou a

maior goleada do Campeo
nato Brasileiro da Série B até
o momento. Mostrando um

grande volume de jogo e pres
sionando o adversário desde o

, primeiro minuto, o JEC ator-

doou os mineiros. O atacante

Lima, autor de três gols, foi o
principal destaque do Ioín
ville, ao lado de Ricardinho.
Leandro Carvalho, Alex e Ada
ílton completaram o placar.
Na próxima rodada, o Joinville
viaja para Maceió, para en

frentar o CRB.
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