
�leições 2012
Coligações se organizam
Apesar do ritmo lento, partidos já
planejammateriais de campanha e

anunciam datas das festas de lançamento
dos candidatos a prefeito e vice. Confira o

orçamento dos grupos aliados da região.
Páginas 6 e 7

Viagem
Atrativos da PraiaGrande
Considerada uma das cidades mais belas
de Santa Catarina, ela dá aos visitantes
cânions, rios, cascatas e cachoeiras. Na

parte gastronômica, o lugar conta com
deliciosas pizzas e cafés coloniais.

Página 16

No Vale do Itapocu, 11 pessoas foram contaminadas pelo vírus H1Nl. As últimas contaminações
atingiram um jovem de 18 anos em Jaraguá do Sul e uma criança de um ano em Guaramirim.

PáginaS1 /

Lição
Abelezaéwn
artifício para

aproximar homens
e mulheres.

Luiz Carlos Prates

Página3
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Gripe A

Mais dois casos são
confilclllados na região

Em busca da profissionalizaçio EDUARDO MONTECINO

,

Escola Centroweg abre 140 vagas para jovens de 16 e 17 anos. São sete ClU'SOS oferecidos. Inscrições vão até dia 3 de agosto. PágiDa 19
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Fonix
Já são onze anos fazendo
seus clientes aparecendo
oem na internet. Uma
empresa local que
conseguiu construir
o seu mercado.

.

ÃCâmara d�"'D'irigentes
Lojistas de Iaraguã do
Sul.está organizanélo'
uma cOIÍlemoração
em grande estilo pela, '

passagem de seus 44
anos de atividades.
<Serãno dia 3 de agosto
no restaurante daAtweg. . .

aNoite Italiana'.A

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

PRONATEC

Desta semana até o final do mês
estão sendo realizados diversos

cursos de capacitação envolvendo
os funcionários do SistemaNacional
de Emprego (Sine/SC). Os servido
res da Regional de Iaraguá do Sul já
participaram da qualificação.

O objetivo é tornar realidade a

ótima .idéia do governo federal que

www.ocorreiodopovo.com.br

PERÍODO

SELI.� B.?9°!o. 1.}.:�.T!��.Q.�º.1..� .

TR 0,000% 19.JULHO.2012
............................................................... , ,................................ . .
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AÇOES' PETR4 19,62

19.JULHO.2012

19.JULHO.2012
...................... " .

'11Dr 1,50%
VALE5 38,57 .. -0,08%
BVMF3 11,41 ·1Ift· 1,97%

...................................................................... , , .

POUPANÇA 0,5125 20.JULHO.2012

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT "�: 1,75%
OURO 1/t 0,04%

US$ 108,560
US$ 1582,930

instituiu o Pronatec como uma for
ma de condicionar a concessão do

seguro desemprego à freqüência em
cursos do programa.

Desta forma, espera-se que o

desempregado que não encontra

trabalho em sua área possa se qua
lificar para disputar vagas em outra

área onde exista vaga.

DIVULGAçÀO

Rolls-Royce
A Feira deAviação de Farnborough, uma das maiores do
setor no planeta deu bom resultados para a Rolls-Royce.
A empresa britânica de motores recebeu encomendas
de diversas empresas como a Garuda IndonesiaAirlines,
SynergyAerospace eAvianca. Além disso, a Rolls-Royce
anunciou aperfeiçoamentos para osmodelos Trent 700

f\ e apresentou o primeiromotor a jato do mundo a ser

feito inteiramente de Lego. Forammais de 150mil peças
. utilizadas para a réplica do Trent 1000, que possui a
metade do tamanho do equipamento original.

,
.

,Nos bairros
I

No dia 31 de julho acontece na Paróquia São Judas Tadeu
uma edição do Apevi nos Bairros. A palestra terá como
tema "Atrair, Conquistar eManter Clientes". Depois haverá
o tradicional coquetel para troca de cartões e a prestação '

de serviços de consultoria. Todos os serviços oferecidos são

gratuitos e visam o encontro com associados e não associados
da entidade em um evento de promoção de negócios.

CSM
Uma das mais. expressivas
empresas do setor de

máquinas e equipamentos
para construção do.
País completa 29 anos
de atividades hoje.

LOTERIA FEDERAL LOTOMANIA
EXTRAÇÃO N° 04676 SORTEIO N° 1263
10 64.584 250.000,00 02 - 03 - 09 - 17 - 24
2° 85.885 25.000,00 27 - 29 - 31 - 32 - 52
3° 33.689 15.500,00 56 - 58 - 73 - 76 - 79
4° 39.911 14.000,00 80 - 86 - 87 - 93 - 98
5° 65.495 12.058,00

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 2,0133 2,0138 '" -0,39%

:P9.t.·�ª.:�y.:ª�·�M.º·:(�i4.j�·�):.:::: .. ::::i�:�:�º:º:·:.:: .. :::.::::·:��:º:�6º·:·:· .::jm..::.º!.�:���:::
.1!i.Y.ªº .. (1!i.� .. ª�) .. ?! 1..��.� ?!.1..��.� ! �.91.??.CYO.
LIBRA (EM R$)

-

3,1614 3,1630" -0,08%

Lojas Colombo
o aniversário de 136 anos de

fundação de Jaraguá do Sul,
comemorado no dia 25 de julho,
também será festejado pelas
Lojas Colombo. Amarca gaúcha
está presente aqui há 17 anos. A

comemoração será através de um

coquetel amanhã, a partir das 9

horas, na filial localizada na rua
Marechal Deodoro, 367, Centro.
A rede de Lojas Colombo tem
320 filiais nos estados do Rio

. Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo e Minas Gerais.
.É um dos destaques no varejo
de eletros e móveis no Sul do
País.A Colombo mantém um

multicanal de vendas, incluindo
lojas de rua, em shoppings, filiais
Premium, televendas, vendas
pelo celular e e-commerce,
através do www.colombo.com.br.

APEVI e

Biovita
Cuidar de licenciamentos
ambientais e outras

questões relacionadas
com esta área são tarefas

quase impossível para
os empreendedores. A
alternativa mais razoável
é a contração de uma

empresa de confiança.
A Biovita obteve o

reconhecimento daApevi
e a entidade firmou um
convênio que garante

. ·um desconto de 5% nos

serviços contratados
por associados,

n��.
.t.n'e;

l)afa: 20.. .

.

. .1:.2;'i·: HorIÍ1·iQ: 14h30 às 17,1'1
Local: Centro EI'J:lf11-esa'r:ia.l de Jaragut.'Í -do Sul-�_.

Informa abertura de processo seletivo:

QUINA
SORTEIO N° 2946
08 - 10 - 22 - 24 - 62

MEGA SENA Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através
SORTEIO N° 1407 do site www.sesc-sc.com.br ícone Trabalhe Conosco.
18 - 29 -31 -42 -43 - 53 _t:---------'--------=========--...:----------------___j

• I
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Qualificação para o futuro .._

Em meio a uma necessidade de demanda cada
vezmaior de pessoas especializadas, a qualifica

ção damão-de-obra se faz cada vezmais necessária,
Em Jaraguá do Sul, o mercado de trabalho voltado
para atender as principais forças produtivas da ci
dade, principalmente na linha.metal mecânica e

eletrônica, está bem servido de éscolas técnicas.
O Senaicumpre um grande papel na formação

,d� profissionais para atender Eisses setores, ,priFtcb' "'. criada 6rp'1968 pa:ça;:.atender a necessidade de for.-
palmente com vocação para a inovação e a tecno-

.'

mar funcionários doutrinados nos conhecimentos
Iogia. Outro exemplo de destaque é o CentroWeg. sobre m-otores e equipamentos elétricos.
�. es:çola, da 'maior em.JJresa de [araguá do Sul toi À· dida que a empresa cresceu no mercado,
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o Centroweg também expandiu e ganhou corpo
com a inclusão de mais cursos preparatórios. Essa
unidade educacional é um grande estímulo para os

jovens que estão em busca ,de uma colocação no

mercado de trabalho segura e com boas perspecti
vas de crescimento.

Jaraguá do Sul tem de se orgulhar de contar com
estruturas desse porte, Elas garantem segurança
para os jovens se moldarem em boas referências de

I ,
". '"

qualificação e terão melhores condições de seguir
uma carreira que pode resultar em bons frutos para
toda a. sociedade.

•

.1

Escolas técnicas garantem segurança
para os jQv,as se Jll,oldarem' eQl

,., .�.

boas referências e terão melhores

condições de seguir uma carreira.

Charge,
PELO \I\Sío, o seWHOR

GOSToU UA 'OO&RA'OIM\-lA!
'fÁ MÂ\$ UM pouco!.'

Do leitor

Greve ao transporte
Concordo com o texto do

editorial "Desrespeito
aos passageiros", publicado
na edição da última terça
feira, 17 de julho. Mas o des

respeito vai além dos pontos
de ônibus. O valor da tarifa é
abusivo,

Dentro de Jaraguá é mais
cara do que ir até Guarami
rim ou Corupá. Se o passa
geiro, por exemplo, sair da
Barra para o bairro Nereu

Ramos, paga duas tarifas (ab
surdo), Todos os passageiros
pagam a mesma tarifa, mas
com os ônibus lotados alguns
têm que fazer o trajeto em pé
e amontoados. Se o valor da
tarifa é o mesmo para todos,
os que vão em pé deveriam

pagar meia tarifa.
Eu cheguei a andar mais

de duas quadras para pe
gar um cômodo assento e

não ficar esmagada na lota

ção (absurdo). Esperei duas

horas no ponto de ônibus,
porque não havia linha na

quele horário que passava
próximo da minha casa. E

chegaram ao cúmulo de pa
gar por uma pesquisa sobre
o transporte coletivo, sendo
que poderiam ter feito uma

pesquisa no site daprefeitura
ou da câmara de vereadores.
E o dinheiro da pesquisa po
deria ser utilizado para asfal
tar as ruas-sem esperar pela
a ajuda do contribuinte, que
já paga impostos demais.

Resumindo: tudo a favor
da mobilidade urbana, mas
com o transporte coletivo

que temos em Iaraguá: fica
mais cômodo e barato utili
zar carro ou moto. Na verda
de deveríamos criar o dia da

"greve ao transporte coletivo"
e por um dia inteiro ninguém
utilizar o mesmo.

DrycaLopez

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br
<,

Lição de casa
Uma pessoa sem um bom caráter é como carni

ça: fétida. Estou cansado de dizer que o que dá

longevidade aos casamentos é o caráter dele e dela.
A beleza física é meramente um artifício de que a

natureza se vale para aproximar homens e mulhe
res. Essa atração tem o nome de amor, não é amor, é

atração, é reação puramente biológica dos bichos. E
somos bichos, os piores, aliás.

Pois bem, se os casamentos para durar exigem
bom caráter dos parceiros, o mesmo vale para as

amizades. Nossos amigos são nossos amigos pela
. camaradagem, pela alegria que sentimos com eles,
pela confiança, pelo bem, enfim.

E se alguém pensa que o caráter é dispensável
no ambiente de trabalho, engana-se feio. Só alguém
muito desatento pode pensar que só a competência
vai manter um funcionário na empresa por mui
to tempo. Sabemos que somos contratados pela
competência e demitidos pelo comportamento.
Comportamento pode ser sinônimo de caráter, não
exatamente, mas se confundem. Como se vê, tanto
para os casamentos quanto para as amizades e para
a longevidade no trabalho precisamos de um bom
caráter, caráter é a instânciamoral dapersonalidade.

Você deve lembrar que todos os políticos cas

sados de quem lembramos foram cassados por
improbidade, ninguém o foi por incompetência,
Temos que dizer isso às nossas crianças, em casa e

nas salas de aula. Moral e Cívica não fazem mal a

ninguém, pelo contrário, é o que mais faz falta hoje.
Vim até aqui para dizer aos jovens que nãotole

rem deslizes de conduta de seus namorados, jánem
vou falar de cônjuges, aí já será tarde, só o divórcio
será a saída. É ficar de olho aberto, ouvido apurado
e avaliar o caráter dele ou dela, e diante de signifi-

cativos sinais, cair fora. Ordinário de mau-caráter
tem que ser cassado ou mandado embora, do ca

samento e da empresa: Certo? Isso tem que ser lição
de casa, de pai emãe aos filhos pequenos, ..

Ela
Ela participa da novela das 7, Amor Eterno

Amor, não sei o nome dela, é uma moreninha
muito bonita, lábios sempre pintados de verme
Iho, interessante, enfim. Pena que ela nunca vai

poder fazer uma novelamostrando os braços nus,
a coitada tem o braço direito totalmente tatuado .

Pode uma estupidez dessas? O que leva uma pes
soa a esse tipo de mutilação, de autodestruição, o
quê? Só a psiquiatria pode explicar...

Safado
Eu ia dizer vagabundo, disse safado. Dá no

mesmo.O sujeito entrou num ônibus em Floria

nópolis com um celular berrando uma "música"
dessas apreciadas por quem tem - aquilo - na

cabeça. Um passageiro reclamou, Quase apa
nhou, ninguém o defendeu, nem o pessoal do
ônibus, cobrador e motorista. Ah, eu queria um
vagabundo desses na minha delegacia! Ele ia fi
car com o ouvido bem aberto para ouvir "músí
ca", umamúsica de sorri abafado ... Bem abafado.

Falta dizer
Vem aí o segundo semestre escolar. Talvez ain-

. da dê tempo para os vadios caírem em cima dos
livros, 3, 4 horas por dias após as aulas. Todos os

dias. E os pais têm que ficar em cima, afinal, os
pais têm obrigação de conhecer os filhos, de saber
como estão na escola. E, claro, pararem de culpar
os professores pelas notas baixas dos filhos vadios.

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino, Diego Rosa e
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Aúnanhã,às19h,no
bairro.Amizade, O PSC
de Jaraguá do Sul
prornovelançamento
das candidaturas dos

quatro concorrentes
ao Legislativo: Carlos
Dias, VeridianaAnanias,

. Âdriel,��reir,a e· .:
.

Tatiana Mendonça.'

Pe·clido :11.dQ "

.

PSDB foi

rej".tado,
'.'

o requêrímento do
Diretório Estadual do

Matéria assinada
•

. .4·' •. ' "

pelos jornalistasJosé
Roberto de Toledo
eAmanda Rossi do '

Estadão, revela que
lias políticos do PSDB
que disputam as

eleições municipais
de 20Í2 são, namédia,
osmais ricos do país.
Os cerca de 36 mil

candidatos têm um

patrimônio somado
de R$ 7 bilhões,
if'oU R$196mil por "

,

" candidato' Essa'taxa
per capita dos tucanos
é 46% mais alta do

que' a D!l!étlia ge�altle
todos os partidos. É
também 57% maior na

corp.pru,;���o C0lp'/g,§ .....

I

bens declarados pejos
seus· rivais do PT".

www.ocorreiodopovo.com.br

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Dificuldade
Segundo a vereadora Natália Lúcia Petry
(PMDB), o pedido será feito porque os

parlamentares encontram dificuldades
em obter informações oficiais do
governo sobre o assunto. "Ouvimos
na imprensa local que existem 122

.

. cargos comissionados na Prefeitura.
Mas o nosso dever é fiscalizar".Outro pedido

.. de informação Lembrança
A peemedebista recordou que em

2009, a Câmara fez um pedido com o

mesmo teor. Na época, os vereadores
de oposição requerentes (o antigo G8)
entraram com uma representação
no Ministério Público denunciando
as irregularidades identificadas. liA
gratificação irregular da irmã da

prefeita (Cecília Konell), a Carmelita,
foi descoberta por essa ação".

Pronto para sair do forno, um novo

pedido de informação dos vereado
res da oposição da Câmara de Jaraguá
do Sul vai cobrardo Executivo a relação
dos cargos comissionados, efetivos,
gratificados e os nomes de seus ocu

pantes. Também será solicitada a lista
dos servidores que estão remanejados
em áreas diferentes daquelas para as

quais prestaram concurso público.

Os requerentes são os vereadores
da oposição, os peemedebistas Natália
Lúcia Petry e Jaime Negherbon, os pe
tistas Justino da Luz e Francisco Alves e

o comunista Jean Carla Leutprecht. O
parlamentar Ademar Possamai (DEM)
será convidado a assinar o documento.
O pedido entra em votação em agosto,
quando a Casa retoma os trabalhos.
Está por virmais um embate político.

ARQUNOOCP
----------------------�------------�

Posi ivo
O secretário de Desenvolvimento Regional,
Lia Tironi, está otimista com o Pacto por Santa

Catarina, que vai gerenciar R$ 5 bilhões. Parte

do recurso garantirá a revitalização, restauração
e melhorias nas rodovias SC-413 e SC-416. Não

há previsões de valores e prazos, mas Tironi

garante que está acompanhando o andamento
dos projetos junto com o secretário do Estado
de Infraestrutura,Valdir Cobalquini.

Votem em ficha limpa. Foi uma longa
batalha,.na qual a CNBB se engajou. Não
podemos voltar atrás. Eleições municipais

são mais disputadas, mais intensas.
Da nossa parte existe o desejo de darmos

uma orientação da boa escolha daqueles
que hão de cuidar do município.

Secretário-geral da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNDB),
dom J.eonalodo Steiner, em entrevista

ao jornal Folha de São Paulo.

MARCELE GOUCHE

Legislativo
As eleições municipais diminuíram o ritmo

do trabalho legislativo em Schroeder,
segundo o presidente da Câmara de

Vereadores, Manoel Ednilson Burgardt (PT).
Mas, apesar da monotonia, ele destaca

que o mandato será fechado com "chave

de ouro". Para o fim do ano está prevista a

construção da nova sede do Legislativo.

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo
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i.� A campanha t$:,a�I'I/I�!;, �i�i 'f�:���i

eleitoral gratuita no

rádio vai eemeçer no
dia 21 de agosto.

.

• Coligação Jaraguá quer
mais - Pp, PSDB e PSC.

• Candidatos: Moacir Bertoldi

(PR), prefeito e Niura
Demarchi (PSDB), vice.

• Festa de lançamento da

campanha: 22 de julho,
às 15h, no comitê.

• Endereço do comitê:
Rua Barão do Rio Branco,
n0862, Centro.

J! i
�

1

Campanhas tem início lento
Autorizadas pelo TSE há duas semanas, coligações ainda não estão prontas para começar propaganda eleitoral

JARAGuÁ DO SUL
............... , ,

.

Verônica Lernus

Exatamente duas semanas

após a autorização do Tribu
nal Superior Eleitoral (TSE) para
o início da propaganda eleitoral,
que começou no dia 6 de julho,
composições da região demons
tram um ritmo brando na organi
zação de suas campanhas. Muitas
ainda esperam pela totalidade

.

das regularizações dos registros
de candidatura a vereador - cujos
julgamentos deverão ser divulga
dos pelo TSE até 5 de agosto - para
a elaboração do material a ser dis
tribuído - como santinhos, pan
fletos' adesivos - e para a confec

ção de placas, banners, outdoors,
bottons, entre outros.
_ Além disso, sem o material de

propaganda, algumas coligações,
não puderammarcar a data para a

festa do lançamento de suas cam

panhas, sendo que algumas deve
rão ficar para o próximo mês. Ou
tro elemento que tem atrasado os

coordenadores é o CNPJ (Cadas
tro Nacional de Pessoa Jurídica),
item obrigatório para a arrecada

ção de recursos e realização de

gastos, que ainda não foi recebido
em algumas composições, impe
dindo, por exemplo, a contratação
de empresas para a realização do

marketing.
Entretanto, uma situação em

comum já é possível notar em to

das as estratégias de campanha
deste ano: a preferência pela dis

puta do voto no "corpo a corpo"
em vez da distribuição excessiva
de materiais. O objetivo é divul

gar diretamente ao eleitor as pro
postas dos planos de governo dos
candidatos.

Algumas coligações já firma
ram contratos com empresas es

pecializadas em marketing. Ou
tras mostraram a preferência por
uma equipe de voluntários para
aproveitar o conhecimento de

alguns integrantes partidários,
simpatizantes, inclusive parentes
próximos.

O que ficou definido foram as

informações sobre, os limites de

gasto estabelecidos para as cam

panhas majoritária e proporcio
nal, informados ao TSE, além da

agenda das festas de lançamento
das campanhas e os endereços
dos comitês.

• Limite de gasto na campanha
Maioritária: R$ 725 mil

Proporcional: R$ 58 mil

por vereador

• Coligação: Nova Jaraguá - Pp,
PDT, PT, PMDB, PTN, DEM, PHS,
PMN, PC do B e PT do B.

• Candidatos: Dieter Janssen (PP),
prefeito e Jaime Negherbon
(PMDB), vice.

• Festa de lançamento da

campanha: 27 de julho, às 20h,
no Salão Botafogo.

• Endereço do comitê: Rua

Domingos da Nova, 286, Centro

• Coligação: O povo novamente -

PRB, PTB, PPS, PSDC, PSB,
PV e PSD.

• Candidatos: Cecília Konell

(PSD), prefeita, Alcides
Pavanello (PSB), vice.

• Festa de lançamento da

campanha: 20 de julho, às
20h, na Sociedade Juventus.

• Endereço do comitê: Rua Barão
do Rio Branco, nO 850, Centro.

• Limite de gasto na campanha
Maioritária: R$ 1,7 milhão

Proporcional: R$ 50 mil por
vereador de todos os partidos

f'

• Limite de gasto na campanha
M'aioritária: R$ 800 mil

Proporcional: R$ 50 mil por
vereador do PSC e PSDB e

R$ 200 mil por vereador do PR

Guaramirim vereador para todos os partidos

"

Limite de gasto
, na eempenhe
I Maioritá'ria: ,&$ QS0 mH

Proporcional: R$ 10 mil por
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Academia Brasileira de Letras

AAcademia Brasileira de Letras é uma instituição fundada
no Rio de Janeiro em 20 de julho de 1897. AnaMariaMachado é
a atual presidente, e é a segundamulher a ocupar o cargo. A
instituição remonta ao final do século XIX, quando escritores

e intelectuais brasileiros desejaram criar uma academia

nacional nos moldes da Academia Francesa. A iniciativa foi
tomada por Lúcio de Mendonça, concretizada em reuniões

preparatórias que se iniciaram em 15 de dezembro de 1896 sob
a presidência de Machado de Assis. Nessas reuniões, foram

aprovados os estatutos daAcademia Brasileira de Letras a 28

de janeiro de 1897, compondo-se o seu quadro de quarenta
membros fundadores. Sem possuir sede própria nem recursos

financeiros, as reuniões daAcademia foram realizadas nas

dependências do antigo Ginásio Nacional, no Salão Nobre do
Ministério do Interior, no salão do Real Gabinete Português de
Leitura, sobretudo para as sessões solenes. As sessões comuns
sucediam-se no escritório de advocacia do Primeiro Secretário,
Rodrigo Octávio, à rua da Quitanda, 47. A partir de 1904, a
Academia obteve a ala esquerda do Silogeu Brasileiro, um
prédio governamental que abrigava outras instituições
culturais, onde se manteve até à conquista da sua sede própria.

. ,

f'

"l

Morre Bruce Lee
o ator, 'instrutor de artes marciais, roteirista, diretor e produtor
cinematográfico americano, Bruce Lee foi fundador do
movimento de artes marciais Ieet kune do. Ele morreu em 20 de

julho de 1'973, depois de desmaios e convulsões dias antes. No
dia 10 de julho de 1973 ele foi levado ao hospital Hong Kong,
onde os médicos diagnosticaram edema cerebral. Eles foram

capazes de reduzir o inchaço com a administração de manitol.
Esses mesmos sintomas que ocorreram em seu primeiro
colapso depois foram repetidos no dia da suamorte. Antes de
perder a vida, Lee foi para um jantar com o ex-Iames Bond,
George Lazenby, com quem pretendia fazer um filme. Segundo
sua esposa, Linda Lee, Lee encontrou o produtor Raymond Chow
às 2 da tarde em casa, para discutir a realização do filme 'Jogo

,

da Morte'. Eles trabalharam até as 4 da tarde e depois dirigiram
juntos para a casa da colega Lee BettyTing, uma atriz de Taiwan.
Os três passaram o script em casa e, em seguida Chow se retirou.

Mais tarde, Lee se queixou de uma dor de cabeça, foi se deitar
para dormir e, depois disso, ninguém mais viu Lee acordado.

V.r""",.guITlZ,coml11<f g\lnlZ�llmz,oom:l:w'
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Lu,�elli �atazçOt·

1971

Vende-se terrenos

Em julho de 1971, o jornal O Correio do Povo

publicou o anúncio que dizia: "Situado a

nove quilômetros do centro de Corupá, na Estra
da Nova Corupá a São Bento, tendo 10 a 12 mil
metros quadrados,'altitude cerca de 800 metros

própria para construção de casa de veraneio. In-

formações com Sr. Kurt Hillbrechet, caixa pos
tal, 7 Corupá. Outro terreno com 125milmetros

quadrados de propriedade da Sr. Nilda Utpadel,
com sala de alvenaria nova, ranchos e demais

benfeitorias, em Rio Cerro lI. Informações com o

Sr. Herberto Hanemann, emW.Weege 8.1\'.

Ferro e

assar roupa

O ferro depassar éum instrumento que começou
a ser utilizado a centenas de anos. Desde o século
IVjá existiammeios de se passar as roupas principal
mente as femininas. Os chineses foram os primeiros
a utiliZar uma forma rudimentar desse instrumento,

,� consistia em uma panela cheia de carvão em brasa, .

l§ emanuseada através de um cabo comprido, a fim de
� obter o r�sultado desejado. Nos séculos seguintes,'
� no ocidente passaram a usar a madeira, o vidro ou
�.
� omármore comomatéria-prima desse instrumento.

Eles eram utilizados a frio, uma vez que até o século
XV as roupas eram engomadas, o que impossibilita
va o trabalho a quente. No entanto, o ferro de passar
roupa com a formamais parecida com o que temos

hoje, tem suas primeiras referências a partir do sé
culo XVII, quando o ferro a brasa passou a ser usado

por uma escalamaior de pessoas. No séculoXIX sur

giram outras variedades desse instrumento, como o

ferro de lavadeira, o de água quente, a gás e a álcool.
Em 1882, o americano HenryW Seely criou a paten
te do ferro de passar elétrico, algum tempo depois
em 1926mais precisamente, surgiu o ferro a vapor.

Personage istórico

Anita Malfatti
Uma importante e famosa artista plástica, pintora e dese

nhista brasileira. AnitaMafaltti nasceu na cidade de São Pau

lo, no dia 2 de dezembro de 1889 e faleceu na mesma cidade,
em 6 de novembro de 1964. Era filha de Bety MaIfatti e seu

pai era italiano. Estudou pintura em escolas de arte na Ale

manha e nos Estados Unidos. Em sua passagem pelaAlema
nha, em 1910, entrou em contato com o expressionismo, que
a influencioumuito. Já nos Estados Unidos teve contato com
o movimento modernista. Em 1917, Anita Malfatti realizou
uma exposição artística muito polêmica, por ser inovadora,
e ao mesmo tempo revolucionária. As obras de Anita, que
retratavam principalmente os personagens marginalizados
dos centros urbanos, causaram desaprovação nos integran
tes das classes sociais mais conservadoras. Entre os anos de
1923 e 1928 foimorar em Paris. Retornou a São Paulo em 1928

e passou a lecionar desenho naUniversidadeMackenzie até o
ano de 1933. Em 1942, tornou-se presidente do Sindicato dos,

Artistas Plásticos de São Paulo. Entre 1933 e 1953, passou a

lecionar desenho nas dependências de sua casa.
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SHOW

Ingressos antecipados para o show
de Eddye Gil podem ser adquiridos
nos Postos Mime (Remoido e matriz)

e na UpperMan (shopping).
Informações: 8433-0083

E!1trevista Eddy e Gil
- . "

D��s arranjos
do: sertanejo ao

som dos metais
Neste .sábado, pela primeira vez em Jaraguá do Sul, na
TheWay, adupla Eddy e Gil. Na bagagem a experiência,
o estilo irreverente, a sintonia no palco, o timbre de voz

, .
� ,.,.,. .

uruco e a apresentaçao que mistura pop e sertanejo

Mix --Qual é o nome completo de vocês e de onde
são? São parentes ouamigos apenas?

Gil- Somos grandes amigos. Eddy é Edimilson José
Portugal, tem 36 anos, é de Curitiba, porémmora des
de que nasceu em Campo Largo, região metropolitana
de Curitiba. Meu nome completo éGilMarioAge Filho,
tenho 34 anos, também nasci em Curitiba e fui criado
em Campo Largo.Atualmente moro em Curitiba.

Mix - Quanto tempo tem a dupla?Vocês eram in

tegrantes de uma banda de pop-rock, porque amu

dança de estilo? Contem um pouco sobre o início

da parceria.
Gil - Nessa fase atual, a dupla está com cerca de

três anos de trabalho. Na verdade a gente começou
como uma "banda sertaneja", isso na década de 90,
mais especificamente no ano de 1991. Naquele pe- .

ríôdo, montamos uma banda, por incentivo do pes
s0(11 da escola, para fazer uma homenagem ao dia

dos professores, e não paramos mais. E durante todo
esse tempo, o sertanejo teve seus altos e baixos, o pop
teve seus altos e baixos, e como somos muito. ecléti

cos, somos além de cantores, multi-instrumentistas

também, sempre fomos acompanhando o mercado,
para poder sempre estar na ativa, fazendo o que a

gente gostava: estar nos palcos. Tiveram fases em que
mantínhamos os dois projetos paralelos, a dupla e a .

banda de pop /rock, mas de quatro anos para cá, o

projeto deu tão certo, e ficou tão intenso que isso não
foi possível, então optamos por parar com a banda e

nos dedicar por inteiro à dupla Eddy e Gil.

Mix - Vocês já têm algum CD gravado? Fazem

músicas próprias? Quem escreve?

Gil - Temos dois discos gravados, onde amaioria

das músicas são de minha autoria. No segundo dis

co, fizemos uma releitura de uma música da nossa

banda de pop, que se chama iiVê se volta", e essamú
sica foi escrita pela dupla. No show a gente costuma
dosar muito bem isso, porque como não é em todo

lugar que as rádios estão tocando, a galera acaba por
ainda não conhecer nosso trabalho autoral, então a
gente insere isso devagar nos shows, para galera ir
aprendendo aos poucos.

Mix - Vocês têm díferencíaís nas apresentações,
como a inclusão dos metai. Isso agrada o pessoal
nas baladas?

Gil- Sim. Emuito! Hoje em dia, omercado está sa
turado. Tem muita dupla, muitamúsica, muita coisa
parecida. Então você precisa ter um diferencial. E no
nosso caso é uma coisa-bem particular, pelo fato de

que nósmesmos tocamos trompete e sax respectiva
mente, então nummomento os dois estão cantando,
e já em seguida aparecem cada úm com um instru

mento namão, executando uma vinheta entre uma
música e outra. Uma coísabemmoderna, e no míni
mo, diferente. Chama a atenção!

Mix - Qual é a sensação de estar no palco?
Gil - Estar no palco é uma coisa indescritível. Eu

brinco commeumédico, se às vezes estoumuito do
ente, é só.o palco parame curar!Você pode estar com

febre, gripe, qualquer coisa, quando sobe ao palco
parece que passa tudo. É uma energia que contagia.
Uma troca entre a dupla e a galera!

Mix - Onde pretendem chegar com a música de

vocês?
Gil- Você sempre quer mais. O objetivo é fazer

com que a' dupla fique conhecida no Brasil todo;
Mas tudo tem seu tempo. A gente está minando.
Semente por semente, estado por estado, cidade

por cidade. Seguimos fazendo nosso trabalho di

reitinho' e temos a certeza que seremos recom

pensados lá n� frente.

Mix - Como estão os planos para 2012? O que
vem por afi

Gil - Surpresa! (risos) Brincadeiras a parte, esta
mos desenvolvendo um projeto bem bacana, possi
velmente até o final do ano estaremos com um ma

terial todo novo, CD, DVD. E se tudo der certo, sendo

lançado por um escritório de renome no Brasil,

Mix - Deixemum recado para agalera de Jaraguá
do Sul, já que fazem show naTheWay neste sábado.

, Gil-Galera de Iaraguã do Sul, não percam o nos

so show no sábado. Venha se divertir e conhecer um

pouco mais do nosso trabalho. É diversão garantida!
Para quem quiser chegar conhecendo algumas mú
sicas já, dá uma olhadinha no nosso site, está sendo
reformulado, mas tem alguns vídeo, eddyegil.com.
br. Um grande abraço e obrigado!
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João Chiodini,
escritor

escritor@joaochiodini.coni.br

Crônica

.Personagens de filme
Num final de semana qualquer, no

sofá, após assistir um DVD...

.

Ele: Bem legal 9 filme.
Ela: Também achei. Mesmo tendo umas

cenas um pouco "forçadas",
.

Ele: Normal. Por isso que é ficção.
Ela: É mesmo ... Amor, se você pudesse ser
um personagem de filme, qual você seria?
Ele: Como assim? Escolher um

personagem?
Ela: É, se você fosse trocar de vida com
um personagem de filme e viver no lugar
dele, qual você escolheria.
Ele: Poxa, não sei. .. Que pergunta
difícil. .. Tem tantos legais ...
Ela: Não é difícil. Anda, escolhe um ...

Ele: O Thor!
Ela: O Thor? Por que ele?
Ele: Por que ele é um deus! Óbvio. E ele
tem ummartelo muito massa!
Ela: Nossa! Como você é egocêntrico!
Escolher logo um deus. Eu já devia
imaginar.
Ele: Credo ... Não ficou felizpor ser

casada com um deus?
Ela: Deixa pra lá ...
Ele: E você? Qual escolheria?
Ela: É fácil. A Pepper Pots. �

Ele: Que sem graça. Por que ela?
Ela: É mais do que óbvio, por que o

Homem de Ferro faz tudo por ela e

é apaixonado por ela. Fala sério, é o
. sonho de qualquermulher! Ele é o herói

preferido de todas as mulheres.
.

Ele: Então eu seria o Homem de Ferro!
Ela: Ah não! Não vem se meter no meu

filme. Você é o Thor.
Ele: Pô! Obrigado pela consideração.
Ela: É só uma brincadeira. Não precisa

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18H
Miriam conversa com Rodrigo. Teresa estranha o comportamento de

Elisa. Kléber pede para Rodrigo assinar um contrato pré-nupcial antes de
se casar com Elisa. Clara conta para Kátia sobre o homem que viu perto
de Melissa. Divina comenta com Valdirene que teme que Melissa a expulse
de sua casa. Gil e Laura esclarecem o mal entendido entre eles. Gracinha
estranha quando Solange se afasta com Elisa para conversar. Marlene fica
encantada com o apoio de William. Dimas tenta se aproximar de Priscila.
Tobias vê um cartaz com a foto de Jacira e fica furioso. Rodrigo se esforça
para prestar atenção ao que Pedro fala sobre a pesquisa de Juca. Jacira
conta para Tobias o que Elisa lhe falou sobre Rodrigo e ele fica furioso.
Laura conversa com Henrique sobre uma possível viagem pOfa a Dinamar
ca. Tobias confronta Rodrigo.

CHEIAS DE CHARME • GLOBO· 19H
Rosário tenta se aproximar de Inácio, mas ele resiste. Sarmento

confessa a Sônia que vendeu as joias da família. Cida conta para Valda

que comprou o apartamento para elas morarem. Penha ameaça colocar
Sandro na justiça. Dinha tenta consolar Inácio. Rosário desconfia da des

culpa que Socorro inventou para não ter ajudado com a mudança. Naldo
vai para o Piauí buscar dona Epifânia. Cida se anima ao saber que Elano
está voltando de viagem. Sônia autoriza Helô a anunciar uma liquidação na

Galerie. Penha ouve a entrevista com Patrick na rádio e não gosta. Dona
Epifânia exige que Chayene coma pouco, por causa da gravidez. Fabian
garante a Eloy que não se relaciona com Chayene há muito tempo.' Bru
nessa conta para Rodinei sobre a entrevista dos Sarmento. Eloy desmente
Fabian e publica suas fotos no quarto de Chayene.

AVENIDA BRASIL • GLOBO· 21H
Lucinda aconselha Nina a ter cuidado. Nilo confirma para Carminha

que Nina é Rita. A família de Tufão viaja para Cabo Frio com Jorginho e

convida Nina. Carminha decide .que não irá para Cabei Frio e convence

todos de que Nina deve ficar com ela. Carminha dá folga para Janaína.
Cadinho vai à casa de Verônica e os dois ficam juntos. Noêmia marca um

.

novo encontro com Cadinho. Carminha conta para Max o que descobriu
sobre Nina. Roni não aceita a aproximação de Dolores. Max fica divididO
entre Carminha e Nina. Nilo avisa a Lucinda que Carminha descobriu a

verdade sobre Nina. Lucinda telefona para Nina, mas Carminha atende e

depois inutiliza o celular de cozinheira. Carminha explica a Lúcio o seu pIa
no contra Nina. Em Cabo Frio, Jorginho reflete sobre sua vida. Nina serve

o café da manhã a Carminha.

GABRIELA - GLOBO - 22H
Tonico tenta seduzir Gabriela. Doroteia expulsa Lindinalva de sua casa

e diz que Berto não se casará com ela. Juvenal briga com Berto, e não

consegue convencer o irmão a se casar com a noiva. Zulmira aconselha
Lindinalva a procurar abrigo na casa de Florzinha, mas a menina não con

segue ajuda. O dono do imóvel expulsa Zulmira e Lindinalva e avisa que
Berto fugiu. Sem ter para onde ir, Lindinalva resolve pedir abrigo no Batac
lã. Gerusa aceita que Malvinamarque um encontro entre ela e Mundinho.

Ramiro diz aos coronéis que não irá à reunião de Mundinho, e demonstra
curiosidade em saber do assunto que será tratado no encontro. Nacib sen

te ciúmes de Gabriela. Pirangi arruma Lindinalva para trabalhar no Bataclã.
Lindinalva implora para Maria Machadão não entregá-Ia ao coronel Melk:
Tonico diz a Nacib que Gabriela não gosta dele. Nacib questiona Gabriela
sobre seus sentimentos por ele..

* o resumo dos capítulos é de responsabUidade das emissoras.

ficar bravo.
Ele: Tá legal, .. E se fosse pra você
escolher um personagem pra eu ser?

Qual seria?
Ela: É fácil: O Smeagol, do Senhor dor
Anéis.
Ele: Ah, poxa! Fala sério. O Smeagol? Por
que ele?
Ela: Ah, primeiro por que eu seria o seu

anel, e você ia ter olhos só pra mim, e
me chamar de preciosa o tempo inteiro.
Ele: E eu seria feio pra caramba!
Ela: Sim. Aí nenhuma mulher ia olhar

pra você. Só eu!
Ele: Não gostei! PÔ! O Smeagol?
Ela: Ai, não fica assim.
Ele: Eu vou tomar um banho. Poxa! O

Smeagol? Feio pra cacete!
Ela: Não fica chateado. Eu deixo você
ser o meu Homem de Ferro.
Ele: Depois de me chamar de Smeagol,
Homem de Ferro só se eu tomarViagra.
Ela: Nossa, que homem sentimental

que eu fui arranjar!

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

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

Flipper é pequeno,
pelagem dourada e

bem carinhoso. Está

disponível para adoção.
Os interessados devem
entrar em contato com

a Clínica Schweitzer,
pelo telefone 3275·3268
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Horóscopo
CV) ÁRIES

.

I É um dia para se dedicar a um hobby.
Isso será importante para administrar
o estresse e o cansaço no trabalho .

Junto da sua alma gêmea, celebre os
momentos divertidos. Revele mais a
sua alegria se tiver interesse em laçar
um coração. Cor. creme.

TOURO
Conclua as suas atribuições profis
sionais com criatividade.Auxilie seus

colegas, caso precisem de você. No lar,
poderá resolver pendências, acabando
com os conflitos. Converse com seu

pare esclareça as diferenças entre
-

vocês. Cor. vermelho.

.I[ GÊMEOS
Poderá conhecer gente nova no trabal

ho, inclusive alguém que deverá mexer
com as suas emoções. Aproveite o dia
para organizar os seus pensamentos.

I Para eliminar qualquer conflito no
amor, proponha à sua cara-metade
uma conversa sincera. Cor. preto.

� CÂNCER
� Você deverá obter destaque na sua

profissão pela qualidade dos seus
serviços. A tentação das vitrines será
grande, mas procure não se endMdar.
Coloque mais paixão na sua relação
afetiva. A noite promete, seu charme
estará em alta. Cor. vermelho.

LEÃo
Você vai chamar a atenção por sua
criatividade e dispqsição no trabalho.
Poderá fazer novas amizades e con
hecer gente interessante. O relaciona
mento amoroso promete envoMmento
e entrega. Estará com pique elevado
se divertir. Cor. tons escuros.

Yrk VIRGEM
I •...l' Acredite em sua intuição e fique

. longe de pessoas que não inspiram
confiança. Em casa, contará com a

capaCidade de organizar as tarefas
de um moda geral. A dois, aumente a
cumplicidade com o par, é um dia de
troca de confidências. Cor. laranja

..n.. UBRA
Não se cobre tanto! Encontre prazer
nas tarefas que realiza. Em casa,
aproxime-se do pessoal e compartilhe
interesses para deixar o dia divertido.A

dois, demonstre seus sentimentos com
mais clareza. Cor. roxo.

ESCORPIÃO
No trabalho, aproveite sua autonomia
para formar grupos e desenvolver
atividades. Mostre sua capacidade de
liderança e os resultados alcança
dos. A noite, agite sua vida social e
dMrta-se. Na união, saia da rotina e
surpreenda seu amor. Cor. branco.

SAGITÁRIO
Motive os seus colegas a seguir
em busca de seus objetivos. Se
necessário, assuma a liderança.
Dedique um tempo para ampliar seus
ronhecimentos. No campo afetivo,
compartilhe sonhos. Cor. preto.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Você sentirá que tem mais autonomia,
então, aproveite para tomar as medi
das necessárias para organizar sua
vida. Mantenha-se no controle, mesmo
que precise da ajuda dos outros. O
romance está em um clima de paixão
e intensidade. Cor. tons pastel.

� AQUÁRIO
A-'\A Cuidado com suas palavras, o excesso

de espontaneidade pode gerar prob
lemas. No trabalho, ajude os colegas e
receberá o mesmo em troca. Deixe-se
levar pela vontade dos seus familiares.
No romance, astral alegre. Cor. laranja.

PEIXES
No emprego, demonstre toda a sua

capacidade intelectual, mas pense
antes de se expressar para que o clima
não fique pesado. Conte com a co

laboração dos parentes, caso precise
de auxílio. No amor, a compreensão
fortalecerá a união. Cor. vennelho.
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DIEGO JARSCHEL

m poraeaso.com O contato@poraeaso.com tJ@poraeaso

Calçadão fechado
Acompanhamos de perto uma conversa sobre o Sábado Legal.
Vimos o resultado interessante. Repassamos a pergunta que
pintou: o que os leitores achariam se, uma vez por mês, o
calçadão tivesse trechos fechados para o trânsito de veículos? Na
ideia apresentada, o espaço da rua serviria paramanifestações
gastronômicas e artísticas, feira dos artesãos locais e brincadeiras

para as crianças. As lanchonetes e lojistas poderiam ampliar a área
de atendimento, o público ganharia um "respiro" na circulação e

outras possibilidades se abririam. Não ficaria bom?

Não pode incomodar
A diretoria de trânsito sinalizou. Agora, a fiscalização irá pegar
mais pesado. Está proibido o uso de som automotivo na Praça
Ângelo Piazera e no calçadão. A infração será considerada

grave. A penalização vale multa e retenção do veículo. Falando
pelos usuários de som automotivo, é preciso discernir: há os

entusiastas e há os exibicionistas. Tanto um quanto o outro

vão defender o direito da propriedade. A diferença fica que
o entusiasta tem bom-senso no uso do equipamento. Quem
observou a cena na Praça aos domingos sabe: não passam de
dez os indivíduos que arruínam todo contexto da reunião da

galera. Por causa destes, pagam os demais.

Mr. Catra
Mesmo em Schroeder, aMovingUp não vai dar mole no feriado de
aniversário de Iaraguã. Agendada para a noite do dia 24. A festa das

grandes comMr. Catra entre as atrações principais. A primeiravinda
do funkeiro lotou a casa. Informações e reservas no 9917 8485.

No aniversário
de Jaraguá
A divulgação é modesta, mas pelo
menos esse ano tem festa! Anotem aí,
o show de aniversário da cidade será
dia 24 de julho, terça-feira, no Parque
de Eventos. O agito começa às 20h,
com a abertura dos portões. Estão na
lista de atrativos comemoração show

pirotécnico, DI Bibbe Andreatta, Top
Bannda, dupla Dany & Rafa e show
nacional Papas da Língua.
Acesso: 1kg de alimento não perecível.

ERIC DE LIMA Sidnei Nones comemorando a
festa de aniversário em evento

exclusivo, no Living Club
..........................................................................................

DIVULGAÇÃO

Paulo e a filha Caroline

Obenaus, na celebração dos

�� ..��..�.��.����....
/

" .

A sócia-gerente da Agua Doce Cachaçaria, i
Flávia Regina Alves, com o noivo Gilmar f
Lourenço, na feijoada promovida pelo
restaurante, no último domingo
...................................................................................................................

Hoje a noite
• 22h - SextaUniversitária I Shaw com Elton & Fernando I DI
Alan Silva I Elas free até às 23h ."

Local:

Óia, esse sábado tem nova edição da
festa julína do Sacramentum. O·pub
temmúsica ao vivo, pipoca, pinhão,
quentão e tudo mais que um evento do

gênero tem direito ... Para entrar tem
dress code: só se for caipira! Toque a

loucura. Bote um chapéu e venha se

divertir.
A balada é das boas, viu?

ERICDELIMA

As gatinhas Paula Pamplona
e Bruna Emani�Ue, na vibe da
baãada, com o projeto Killer On

��.�.�����..�..����.��.����./

Sábado 21

• 22h - Show com Leo Lima I Música ao vivo com o duo
Camaleão Robô
Local: Divino Club, emMassaranduba 147 9644 4767

Domingo 22/07
• 22h - Domingo emDobro / Sertanejo comGabrielBorges I Pagode
comClima Samba I DI FelipeAdriano / Elas free até as 23h
Local: London Pub 147 3055' 0065

CONTATOS eOUTRASOPÇÕES: ArribaMexican Bar- 33711160 IConfraria doChurrasco - 3275 1449/ EspaçoOca • 3370 9160 / lheUvingRestaurante - 3376 4822/ London,Pub - 30550065/
-

CachaçariaÁguaDoce" 3371 8942/Ucoleria - 3054 9855 /Madillena Chopp eCozinha· 3055 3059/MovingUp- 9966 6691/MrBeef- 9608 2166/PatuáMusic - 3055 00641
RoomMusit&Arts-9654 1373/Sacramentum Pub -883215241TheWayClLlb-8433 00831UpperFloor- 9(i444767/ViIIaRestauranteeChopelia-3275 1277
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Gow-metSC
"'" "contece amanhã, no Par

.f1que Vila Germânica, em

Blumenau, o Gourmet SC - a 2a
Mostra Brasileira de Delikates
sen, Queijos, Vinhos e Gastro-,
nomia. O evento reúne o que há
demelhor na gastronomia e os

Chefs importantes deA aZ de
todo o país. A oinicula Pericó,
do grupo Malwee, está presente
com um concoridissimo stand.
Vale a pena conferir.

Flor de Maio
o pessoal bacana do Grupo de
Idosos Flor de Maio, convida a

todos para participar no dia 18
de agosto, a partir das 19h30, no
salão de festa da IgrejaAposto
Paulo, naVila Lenzi, do 3° o
Jantar-DançanteTípico Italiano.
Convites e informações pelo
fone 3275-3063.

Leitor' fiel
-o leitor fiel de hoje é o figura'
do bem Gilmar Hornburg, que
comandou com fidalguia, por
18 anos, a Shutzenfest. Agora
leva a vida light, cuidando
de sua poderosa horta. Ele
também acompanha a coluna
todos os dias. Valeu mesmo!

Pensando
bem...

"Amar não é prender nem
ter domínio sobre alguém,
mas consiste em fazer livre a

quem se ama e se quer bem.
Todo amor que não promove
a liberdade não convém ...

"

·0 que é bom.
ainda pode
melhorar
As beldades Iosíane Pinho
e Alice Ronaldo mesmo
com corpão estilo "panicat",
não perdem um día de

malhação, que é para
continuar arrasando e

arrancando suspiros por
onde passam ...

É isso ai meninas!
\

�.
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Moa Gonçalves
DMJLGAÇÃO
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AGÊNCIA As sócias Ana Claudia de Oliveira e Noeli Girasol

inauguram amanhã, em Shroeder, a Fácil Assessoria.
Correspondentes da CEF, a Caixa Aqui.

o O jovem 'casal Jéssica
Carolina Kruger e Augusto César Soares,

escolheu dia 7 de setembro para subir o altar

Níver da Selma
Selma Larocheski, que
acompanha a coluna
diariamente via rede, em São
Bento do Sul, é a aniversariante
mais festejada da cidade
serrana, hoje. Parabéns! O
meu desejo é que você seja
plenamente feliz.

Se não buscarmos o

impossível, acabamos por
não realizar o possfvel.

Leonardo Boft

Fofocódromo
Corre nas rodas de botecos da
vida que está por ser abertá
a temporada de baixarias e

.

ataques rasteiros a diversas
correntes políticas de Jaraguá
nestas eleições. "Podem ir

preparando seus ouvidos",
diz um assessor que já teve
acesso a inúmeras solicitações,
áudios de gravações de arquivo
sobre reportagens do passado.
Aguentem agora!

moagoncalves@netuno.com.br

AURORA Os amigos Fábio Hartvig e

Sandra Borchardt pilotam, aos domingos,
o cardápio do Restaurante'Park Aurora.

Vai bombar!
A Lícorería do amigo e "bruxo" Neni Iunkes vai pegar fogo
amanhã à noite, com a festa do Blog Cabana Cult. A festa terá a

presença de nada menos que meus amigos da banda Patifaria.
Também estarão outros feras dos grupos Mütley Rock, The Seres
e Frade Negro. Será uma grande evento. E vai bombar!

PATROCI NADOR OFICIAL

Rui201Ó
Bradesco Q99Caraguá Auto Elite'

A escolha perfeito

1!1� 1!1 Baixe 111m leitor de

..
LI

.... QR Code em seu celular
JI

e aproxime IQ telefone
.

1!1 do código ao lado.

fone Fácil Bradesco: 4002 0022 I 0800 510 0022
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
SAC - Deficiência Auditiva ou de fala: 0800 722 0099
Ouvidoria: 0800 721 9933

bradesco.com.br
twitte,.�", @Bradesco
ti) (iU11tr facebook.com/Bradesco

\

Onde comer bem
em Jaraguá

No Madalena Cozinha.
Mas não esqueça de

pedir um Beituth.

Contar com o Gerente Bradesco
- -

é contar com alguém que dá crédito
à sua his ária de vida.

PRESENÇA Tamiris
Wonschewski e Beatriz
Weimfurter fazem

pose excluiviva para a

coluna, no The Living

Segundo o dicionário, crédito é a confiança que as qualidades
de uma pessoa inspiram. Por isso, o Bradesco valoriza cada

um de seus clientes e faz questão de .conhecer suas necessidades
e seus valores para oferecer opções de crédito sob medida.
Fale com seu Gerente Bradesco. Lado a lado com você.

Mala cheia
o sangue bomThomé Isidoro
veio com a mala lotada de

presentes da "Terra do Tio
Sam". Umamala era-só para
sua namorada e a outra para
suas irmãs. Haja presentes. O .

garoto não economizou ...

Cássio&EIiaua
Cássio Felix Barbosa, ou
Bonazza, sei lá, está já se

preparando para pedir
oficialmente a mão de sua

amada Eliana Beduschi. O
casamento deverá sairmuito
em breve. B�eleza, amigos!

Ó
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CABANACULT

Rapaz, a galera do Gats vai atravessar fronteiras e

aterrisar na Itália, num íntercambío com a Cia Is

Mascareddas (Grupo italiano de teatro de bonecos) As

passagens eles ganharam pelo Edital de Intercâmbio e
.

Difusão Cultural do Ministerio da Cultura. Mas, para
.

, custear a estadia da trupe, o Gats estreiahoje a peça
TANTO TRABALHO PRANADA. A curta temporada
começa hoje no teatro da Scar. O Gats é um Grupo
realmente desbravador. Os artistas estão sempre à
frente na arte de representar. Fazem tudo no limite
da exelência. Quem vai aos espetáculos sai sempre
com o gostinho de 'quero mais.'Vamos prestigiar
esse espetáculo e ajudar a galera do Gats na viagem
internacional. O nome de Jaraguá, de Santa Catarina e

do Brasil estarámuito bem representado.

�

sereúne
ii .

""�"""'-'+"'j!,.""""
.. agem

musical de cidade.Avibe

começa entre às Llh e vai
.-

..

d finll,Çfai:raíde: <i�tn in �

tanjas, o negócio ficam
divertido.Marquito deixa
a galera.lívre prafazer um
som. Ótimamusica, pes
do bem e cerveja gelada. Q
mais o que?É só esperar o ..

próximo convite domes
Marquito e chegar chegando.

www.ocorreiodopovo.com.br

Amoçada do Sacra
deu uma pincelada
no ambiente. O bar,
depois de quase 15 dias

fechado, reabriu com
força total. Confesso que
ainda não fui depois da
mexida. Quem foi gostou.
O ambiente agora é
climatizado e a estrutura,
no quesito conforto,

.

mudou também. Vou
lá dar uma conferida e

volto ao assunto. Mas
mesmo antes de conferir,
queria parabenizar
os brothers Depiné e

Acácio pelo sucesso

e pela coragem de

empreender um negócio
do porte do Sacramento .

Jaraguámereceum point
assim e os caras estão

apavorando. Vida longa
ao.Sacramento.

Depois de aprovada alei 11.768/08, que estabelece a

obrigatoriedade damúsica na educação básica, Jaraguá do
Suk ganha curso pra formar professores para atender essa
demanda. O curso técnico de habilitação emmúsica inicia dia
3 de agosto.Vai acontecer quinzenalmente, às sextas feiras,
das 19h às 22h e, aos sábados, das 8h às 12h, e das 13h às
16:30h. O investimento é de R$ _3 mil, divididos em 12 parcelas
de R$250,00. O interessado ganha omaterial junto com a

inscrição, já que é,a primeira parcela. Interessados podem se

inscrever na secretaria da Scàr. Informações: 3275-2477 e pelo
email curso@scar.art.br

. Agenda
•VINI EDUDU ACUSTICO tROC

Saeramentum pub - 23h

.OSCHEFES
London pub

- 23h

• FESTA 01 ANO CABANA

Ueo Bar-23

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Ent�o mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gín"ail.com
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Tudo ótimo!

Munin de maçã e linhaça
1/2 xícara (chá) de farinha de linhaça dourada
% xícara (chá) de farinha de trigo integral
% xícara (chá) de farinha de trigo branca
V2 xícara (chá) de açúcar ,

1/2 colher (sopa) de fermento em pó
1/2 colher (chá) de sal
lavo inteiro
11/2 xícara de maçã vermelha picada
3 colheres (sopa) de óleo demilho ou soja
V2 xícara (chá) de leite
lfz xícara (chá) de nozes (opcional)

Misture todos os ingredientes secos em uma ti

gela. À parte, bata o ovo com o óleo e o leite e

misture aos ingredientes secos. Acrescente as

maçãs picadas e as nozes (opcionais). Unte e

enfarinhe forminhas de muffins e encha % delas

com a massa. Leve para assar em forno médio

preaquecido por 20 minutos.

Receita adaptada deNurturingNutrition.
Fotos e fonte: http://lucianedaux.blogspot.com.br

Filés crocan es
Troque osfilés "ã milanesa"por uma

camada crocante e saudável de sementes

�

4 filés de linguado, congrio, pescada ou filés de peito de frango
2 colheres (sopa) de suco de limão

Sal a gosto
lavo batido
2 colheres (sopa) de cada semente: linhaça, gergelim e de girassol
2 colheres (sopa) de manteiga ou de azeite de oliva

Tempere os filés com suco de limão e sal e deixe marinar por
30 minutos. Seque bem os filés em papel toalha. Passe cada filé
no ovo batido e depois na mistura de sementes. Leve-os para
dourar em fogo baixo na manteiga ou azeite de oliva. Sirva com

acompanhamento a seu gosto.
1

a
Cerimonial e assessoria compreta para seu casamento_

Perfeito em todos os detalhes.
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Praia Branda naturalmanta bala
Parques Nacionais, da Serra Geral e Aparados da Serra,

são os principais atrativos naturais do município
Praia Grande é considerada uma das mais

belas cidades de Santa Catarina. É um misto

de morros, rios, cachoeiras e cascatas, balne
ários e piscinas naturais. Sua cultura está for
temente ligada ao tropeirismo e, também em

razão da proximidade com o Rio Grande do

Sul, às tradições gaúchas. Destaca-se ainda a

arquitetura serrana, bem representada no ca

sario espalhado pela cidade.
O local possui diversos atrativos turísticos,

principalmente os que compõem a sua pecu
liar paisagem. Os dois Parques Nacionais, da
Serra Geral e Aparados da Serra são os prin
cipais atrativos naturais domunicípio, onde o
turismo de aventura, contemplação, pedagó
gico, geoturísmo e a prática de. esportes radi
cais são osmais trabalhados.

&aslranaRlia e amsanata
o destaque é a culinária tradicional, as pi

zzarias e o famoso CaféRural.No artesanato·a

matéria-prima é típica regional com destaque
para amadeíra, o couro, as fibras deraboa,ba

. naneira e milho. Também há grande diversi-
dade de tapetes confeecíonados no tear.

í: .

."'.Pi'is AlraUv.

I:ãnians das Aparadas da Serra
Localiza..se a poucos quilômetros do cen

tro de Praia Grande, com acesso pelas rodo ..

vias SC-450 e &5-429" 'São 22 quílêmetroe de
percurso, subindo pela Serra do FaxinaI, de

onde se avistam os cânions Malacara, Índios
Coroados e Faxinalzinho. No. sopé da Serra

Geral, encontram-se recantos bucólicos, ca
choeiras e rios, onde podem ser feitas cami
nhadas por diversas trilhas. A exploração de

trilhas entre escarpas_de até 1.000 metros de
altura sobre leitos de rios pedregosos e escor

regadios requer preparo físico e acompanha
mento de guias especializados.

.

I:ãnia� IlaiRlbezinba
É omais famoso dos cânions e commelhor

infraestrutura. O Itaimbezinho tem 5,8 quilô
metros de extensão e até 720 metros de pro
fundidade. Leva-se entre seis e setehoras para
percorrer a pé cerca de 9 quilômetros de trilha
(ida e volta) por dentro do cânion. O caminho

segue o leito depedras doRio do Boi, entre pa
redões distantes de600metros a 2.000metros,
passando por cascatas e piscinas naturais. É a

única trilha pelo interiordqcâníon com aces- ,

so liberado pelo instituto Chico Mendes de

ConservaçãodaBiodiversidade (ICMBiQ), que
administra os parques nacionais deAparados
da Serra e Serra Geral.

Nessa expedição, o a ompanhamento de

guia credenciado é obrigat6rio. Em vários pon
tos, a travessia é feita com água pelo joelho. Da
sede do Parque.Nacional deAparados da Serra
"partemduas trilhas $jnaliZâiias pelâsboilias do
eâníom a domirantedoCotovelo, de6 quilôme
J:ros; e a doVértice dll,4�, de ande .avis"
taro aséascatasVéu HeNoivaedasARdodQjl •
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PACOTEESPEC\AL

�, -

Fones: (48) 3532-1590/(51) 3615-2113
se - 450 Serra do Faxina

"Praia Grandel a cidade dos canyons"
www.moradadoscanyons.com.br
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as riscos de
, ser um "atleta

de fim de
semana"

Por Renê Augusto
Rodrigues,
personal trainer
CRU 1801-G/SC

personalesaude_blogspot.com

Sedentarismo
x exercício
esporádico

o que é melhor, se exercitar
apenas urna vez por semana ou

não treinar nunca? Entre. os profis
sionais a opinião é unânime: é melhor

se exercitar. Contudo, não de forma exagera
da, que é o que acontece com o grande número de atle
tas de final de semana. Se o atleta só podemesmo treinar
urna vez por semana, que a atividade seja feita então com

. a orientação de urn profissional, que saberá aconselhá-lo
bem e não deixará alguns 'estragos' acontecerem.

Entretanto, para se beneficiar de fato com a atividade

física, o atleta teria que sacrificar um poucomais do seu

tempo, treinando duas, três vezes por semana, ou alter
nando os dias, realizando ao menos 15 minutos de ati
vidade por dia, tempo suficiente para uma vida saudá
vel conforme a OMS (Organização Mundial da Saúde).
Acrescentando mais tempo à prática esportiva, o atleta
irá receber também umamelhora na estética, como per
da de peso e o fortalecimento e definição muscular.

Mas, se mesmo assim o tempo continuar curto, a

pessoa pode começar a fazer os chamados treinamen
tos alternativos, como ir caminhando em alguma parte
do trajeto para o trabalho ou deixar o elevador de lado e

começar a subir ou descer apenas de escada, pois tudo
vale paraumavidamais saudável. Já é hora de espantar a

preguiça e arrumar espaço na sua agenda para mais um
compromisso inadiável.. ..vamos meu povo, mexam-se!

Me responde ai, meu povo: você já deve ter ou
vido falar dos famosos atletas de fim de semana?

Pode até ser que o termo não lhe seja familiar, mas
provavelmente deve conhecer alguém assim, que
sai para fazer alguma atividade física apenas nas

suas folgas, muitas vezes uma vez por semana, e
acaba exagerando na dose emmuitos momentos.

Correr, ou realizar qualquer outra atividade fí

sica, de forma esporádica é algo bem arriscado, já .

que pode agredir o corpo diretamente, pelomotivo
de ele ainda não possui 'Uma forte resistência física.
Não é recomendado correr, pedalar, jogar futebol
ou praticar qualquer outra atividade de "vez em

nunca", pois o corpo não vai ter nenhum benefício
com a prática, apenas vai ter uma maior probabi
lidade de sofrer com lesões.

Os principais problemas recorrentes da prática
esporádica são as possíveis contusões, que tendem
a acometer amusculatura, os tendões, as articula
ções e o menisco. Porém, elas costumam ter mais

aparições em pessoas que fazem esses exercícios

em alta intensidade, o que, para os atletas de um
dia só, é uma forma potencializadora de lesões.

Muitas vezes o problema não é correr ou ma

lhar uma vez por semana, mas sim a forma com

que ela é realizada. Descontar os dias perdidos em
um único, só faz aumentar os riscos de lesões, pois
não irámelhorar em nada o desempenho e nem a

estética do atleta.

/\ s teias que criamos em torno de
1"\nós precisam ser desmanchadas.

Se você já embaraçou um novelo de li

nha, sabe que puxar e arrancar só piora
.

a situação. É preciso soltar os nós. com

paciência e jeito. Seja gentil e paciente
com você mesmo enquanto desfaz seus

embaraços mentais.
Procure ajuda, se achar necessário,

mas, acima de tudo, ame a si mesmo. A

disposição de se libertar do que é velho
é a chave. Esse é o segredo!

De acordo com nosso conjunto de

padrões de pensamentos, necessitamos
ter experiências externas. Cada efeito
externo é a expressão natural de um pa
drão de pensamento interno.

Lutar apenas contra o efeito, ou sinto
ma, é desperdiçar energia e, com freqüên
cia, só serve para aumentar o problema.
Se urn dos meus sistemas de crença inte-

Ponto de Vista
Adelaide Brunilde Dornbusch Elider,

empresária aposentada
laede-Iaede.blogspot.com

riores OU, padrões de pensamentos, é: "eu
sou indigno", então, urn de meus efeitos

externos provavelmente só será a procras

tinação ou, trocando emmiúdos, o ato de
empurrar com barriga, deixar para depois
e nunca executar.

Este é o modelo que nos impede de
irmos para onde queremos ir de fato. ,A
maioria das pessoas que adiam as coisas

gastá muito mais tempo e energia indo
pelo caminho da procrastinação.

Essas pessoas, em geral, recebem o

rótulo de preguiçosos, quando na ver

dade, o que precisam é se encontrarem,

pois estão perdidos sem saber para onde

ir, e outros sequer sabem onde estão.

Quando não se sabe para onde ir,
.

qualquer caminho serve para se chegar
a lugar algum.

Autocriticar-se é errar completa
mente o alvo. A autocrítica só intensi-

www.ocorreíodopovo.com..br

Aautovalorização
abremuitas portas
ficará o adiantamento da resolução. A
energiamental deve ser aplicada na dis
solução do que é velho .e na criação de
novos padrões de pensamento.

À medida que a pessoa vai criando

um padrão de autovalorização, não ne

cessita atrasar o que for para o seu bem.

Dirá não à procrastinação, e é simples
assim! Ou é complicado?

Você entende como isso poderia se

aplicar a alguns Idos padrões negativos ou
efeitos externos que existem,em sua vida?

Vamos parar de .desperdiçar tempo
e energia diminuindo-nos. Se temos só

pensamentos negativos e sentimentos

que nos remetem ao fracasso, temos

que mudá-los e negociar com nossa

mente os sentimentos de baixo nível.
Não importa qual o caminho escolhi

do, ou sobre que assunto falamos, esta
mos apenas lidando com pensamentos

e sentimentos que podem ser mudados.

Aplique estes conceitos para adquirir
mais confiança:

Reconheça as origens do seu medo;
.

Faça o que você tem medo de fazer

passo a passo, gradativamente, até o

medo desaparecer;
Desenvolva a autoconfiança através

da preparação dos seus afazeres. Domi
ne o assunto e dedique-se ao máximo;

Deixe aflorar as lembranças de vitó
rias e não de derrotas. Lembre-se de que
apenas você conseguirá controlar seus

pensamentos;
Se o quevocê quer é ético e legal, vá à luta!
E, por fim, se você percebeu que er

rou, faça a seguinte pergunta a simesmo:
como posso corrigir o que saiu de errado?
Não se preocupe, há sempre uma solução
)

nova a qualquer problema.
Bom dia!
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Prelrisão do Tenlpo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Sol, mas o frio
continua
Hoje e sábado: sol com
aumento de nuvens. Chance
de geada fraca especialmente
noMeio Oeste, Planalto
Sul e Norte. Durante o dia,
a temperatura se eleva e

fica agradável. Domingo:
aberturas de sol pelamanhã
com aumento de nuvens e

condições de chuva isolada à
noite no Planalto Sul e Litoral
Sul devido a um cavado (área
alongada de baixa pressão).

� '.
Instável Parcialmente

Nublado
Ensolarado

qJJ ,1iI,1
Chuvoso GeadaNublado,

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Noroeste 10km/h Nenhum vento

• 12h Vento não favorável Noroeste 7km/h
favorável

• 15h Vento não favorável Noroeste 6km/h zero%
de possibilidade

• 18h Vento não favorável Noroeste 10km/h de chuva,

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Cinema
PROGRAMAÇÃO DE 20n A 26n

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Valente - Dub. - 13h40, 15h35, 17h30, 19h25, 21 h20
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• ARCOIRIS 3
• O Espetacular Homem Aranha - Leg, -13h20 16h, 18h40
• O Espetacular Homem Aranha - Leg, - 21 h20

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
::s
-

O
cn
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HOJE

Jaraguá do Sul

e Região
MIIANI"IÃ
MíN: 10°C
MÁX: 25°C

.�/",;m"Jr
�"

DOMINGO

MíN: 11°C
MÁX: 27°C

SEGUNDA

MíN: 13°C
MÁX: 25°C

São Francisco do Sul Florlallópolis
• Preamar • Preamar
• 4h09: 1,5m • 2h54: 1,lm
• 17h13: 1,7m • 16h: 1,3m

11/7
• Baixamar • Baixamar
• 9h: Om • 9h58: O,lm

.• NOVA
Tábua

• 21h36: O,lm • 21 h41: O,4m

19/7 das marés Italai Imbituba
• Preamar • Preamar

• CRESCENTE 26/7
• 2h46: 1,lm ·lh38: O,6m
• 15h47: 1,2m • 12h15: O,6m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 2/8
• 9h29: O,lm • 9h19: Om
• 20h36: O,4m • 21 h54: O,3m

Palavras Cruzadas

Doe
roupas
que não
usa mais!
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HORIZONTAIS.
1. Um prato típico dos povos árabes J Sigla da famosa

estação inglesa de rádio e televisão

2. (Pop.) Gordura excessiva localizada na cintura 10
treinador da seleção brasileira de futebol Menezes

3. Procurar a assonância dos versos
4. Proporção das partes de um todo entre si e com

atado
5. Sofrimento físico I (Red., ingl.) Adolescente
6. Um grupo sanguíneo I O ator norte-americano

Brando (1924-2004), de "O Último Tango em Pa
ris" il

7. Supérfluo
t--__t_-____t....____- - __--t----t i

8. Quina I As iniciais do estilista Versolalo '7 �

9. A veste que é emblema da advocacia I Prefixo de :1
anterioridade 8 �

10. O K dos químicos !"
11. Representação mental de algo concreto, abstrato

9 i

oo��oo i
12. Qualquer tipo de tecido IOde feijão é um prato

10
1'----t'--_t_-_---I--__-1----t--__t_----I i

típico mineiro '11
!l

13. As letras que separam o O e o H / Vertebrado J
«

aquático, ovíparo, que respira por guelras. 1"
,jlj

� J
----------------�i

13 . i
����__�__�__�__����__�a

VERTICAIS
1. (Inform.) Abreviatura inglesa de Unidade Central de

Processamento I O Maravilha, um dos maiores

artilheiros que o futebol brasileiro já teve / O legal
dos desenhos animados

2. Prefixo que exprime negação J Orgulhoso ao extre

mo I As iniciais do ator Fagundes
3. Lacerar as carnes I (Ingl.) Encontro, principalm�nte

esportivo
4. O menor periquito brasileiro / Mastigado, sem ser

engolido
5. Aparecimento, em um ponto do organismo, de urna

doença já apresentada em outro

6. Disciplina escolar / (Ingl.) Página eletrônica
1. Mistura de cinzas e água fervente usada para lavar

roupas I O estado nordestino com o lindo Parque
Nacional de Sete Cidades

8, Base Naval I Que não tem cheiro / Os lados do .. ,

tórax
9. Cabelo crescido, grande I Um múltiplo de três I

.conjunção subordinativa.

2. 4- 5 7

1

.2

3

5

8
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

QUALIFICAÇÃO Eduardo Rocha está �o Centroweg desde o ano passado, onde cursa terramentaria

Centroweg 2013

Garantia de um bom futuro
Escola de formação de profissionais daWeg
está com as inscrições abertas até o dia 3

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

os' interessados em ter uma

qualificação que pode ga
rantir uma boa carreira, numa
das principais indústrias do

País, tem prazo até o dia 3 de

agosto para conseguir se ins
crever no Centro deTreinamen
to Weg. São cerca de 140 vagas
nos sete cursos oferecidos.

, Inaugurado em 1968, se tor
nau uma escola de referência em
cursos profissionalizantes. Desde
suacriação, há 44 anos, já capaci
taram cerca de 2.500pessoas.

,

O diretor de Recursos Huma
. nos, Hilton JoséVeiga Faria, expli

, ca que o Centroweg surgiu sete

anos depois da criação, da em

presa de motores e componentes
elétricosWeg, e é uma das ferra
mehtas importantes no cresci

mento expressivo dessa indústria
Ele diz que o objetivo dessa uni
dade de ensino é oportunizar aos
jovens de 16 e 17 anos a profis
sionalízação e a garantia de uma

profissão. 110 fato de a empresa
proporcionar essa oportunidade
é um grande diferencial na com
petitividade", afirmaFaria.

Segundo gestor do Centro

weg, Marcia Vogt, atualmente,
são cerca de 260 alunos nas di-

versas áreas de formação. Ele
relata qqe os estudantes ficam
um período integral na empresa

para estudar e, durante as noites,
podém concluir o Ensino Médio.
O gestor ressalta que depois que
o aluno entra na escola prepara
tória, ele já faz parte do quadro
de colaboradores daWeg, e tem
os direitos iguais de um trabalha
dor. Após a conclusão do curso, o
aluno é transferido para a área de

atuação.
liTodas as pessoas qua

lificadas no Centroweg são ab
sorvidas pela empresa. Mais de
50% de todos os formados, em
44 anos de atuação, continuam
naWeg ainda hoje", afirma.

Os cursos se destacam pelas
atividades práticas. Os alunos

passam a maior parte do tem

po mostrando suas habilidades
em relação ao conhecimento

adquirido. Além disso, os estu
dantes recebem o certificado
do Senai, ajuda de custo para
continuar as aulas, material
didático gratuito, participação
dos lucros, assistência médica,
vale transporte e alimentação.

O Centroweg fica localizado
no Parque Fabril I daWeg. O lo
cal possui uma área construída
de 2.550 metros quadrados, 20
laboratórios, seis salas de aula e

15 profissionais de ensino. ,

Cursos oferecidos:

Cursos de 12 meses
• Usínagem
• Montagem Eletromecânica

PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
• Ter 17 anos completos até dezembro de 2012.
• Estar cursando ou ter concluído o ensino médio.
• Residir em Iaraguá do Sul ou região.

Cursos de 24 meses
• Mecânica de Ferramentaria
• Mecânica de Manutenção
• Eletrotécnica
• Eletrônica
• Química
PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
• Ter 16 anos completos até dezembro de 2012.
• Estar cursando ou ter concluído o ensino médio.
• Residir em Iaraguá do Sul ou região.

Local para inscrições:
• RecrutamentoWEG: Rua HenrichAugust

r

Lessman, 90 - Bairro Centenário
• Horário de Atendimento: 10h às 11h30 e

das 14h às 15h30
• Plantão nas terças: das 17h às 20h.

• MuseuWEG: Av. GetúlioVargas, 667 -

Bairro Centro
• Horário deAtendimento: 9h às 11h30 e

das 13h30 às 16h30

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
• Carteira de Identidade e CPF

Aluno

Expectativa
positiva

O incentivo do pai também
foi determinante na escolha de
Eduardo Rocha, 18 anos. Ele faz

Centroweg desde. o ano passa
do, e escolheu o curso de fer
ramentaria. O estudante conta

que tudo começou com a visita

daWeg na sua escola. Ele lem

bra. que os 'representantes da

empresa estavam divulgando os

cursos e ele se interessou. Quan-
do chegou em casa, falou para o

pai que também quer trabalhar
na área, apoiou a iniciativa.

Rocha admite que não ti

nha ideia do que iria estudar

quando iniciou as atividades,
mas gosta do que faz. Atual

mente, ele está concluindo o

Ensino Médio, no período da
noite. Durante o dia, trabalha e

estuda naWeg. Para ele, o cur

so é uma oportunidade única.

"Quero continuar estudando,
me formar e crescer dentro da

empresa", afirma.

Experiência

Carreira

de sucesso
O gestor de Vendas, Rodrigo

Dias, fez o curso de eletrotécni
ca pelo Centroweg em 1998. Ele
conta que sempre teve vonta

de de trabalhar naWeg, mas foi
com o incentivo do pai, também
funcionário na empresa, que co

meçou a se interessar pela área.
Dias explica que na sua época, o
curso era de três anos e começa
va com 14 anos de idade.

Segundo ele, a opção de
entrar no Centroweg foi o ca

minho mais fácil e rápido para
o mercado de trabalho. Hoje,
além do curso técnico, Dias

é formado em Direito e pós
graduado em gerenciamento
de projetos e administração de

empresas. No ano que vem, ele

completa 15 anos deWeg.

CRESCIMENTO Rodrigo
Dias fez o Centroweg e

hoje é gestor de vendas
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Gripe
Dois novos casos na região

Já são 11 pessoas contaminadas pelo vírus
HINl e outros nove pacientes com suspeitas

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Na tarde ontem, mais dois.
casos de gripe H1N1 fo

ram confirmados no Vale do

Itapocu, totalizando 11 pes
soas contaminadas. Na região,
há nove pacientes com sus

peita da gripe A que aguardam
o resultado de exames. Os dois

últimos contágios confirma

dos são de uma criança de um

ano, que mora em Guarami

rim, e de um jovem de 18 anos,
residente em Iaraguá do Sul.
Eles já foram medicados na

semana passada e liberados ..

Os municípios não tiveram

pacientes internados na UT! ou
óbitos, mas permanecem em

estado de alerta. Os profissio
nais de saúde receberam orien

tação para redobrar a atenção

NÚCLEO DAS
,eONC'ESStON,Íi:RtIfIS

DE vElcuLos
J!;ICI15-Jj"PiVI

para detectar os sintomas O'

mais rápido possível. Em casos

de suspeita, médicos receitam

a medicação para os pacientes
iniciarem o tratamento imedia

tamente, enquanto esperam o

resultado do exame.

''A_ população e a equipe
médica está bem consciente,
não esperamos que a situa

ção se agrave' para tomar as

medidas necessárias. Por isso

consideramos que os casos es

tão controlados", tranquilizou
a técnica da Vigilância Epi
demiológica da Gerência de
Saúde da Secretaria de Desen
volvimento Regional (SDR),
Maricéia Trierweiler.

A vacina contra a gripe A

continua disponível gratuita
mente nos postos de saúde.

Mas o grupo atendido foi res-
.

trito às gestantes e pessoas

fflD"
MONDA

com problemas respiratórios,
desde que apresentem reco

mendação médica. Algumas
clínicas e farmácias foram ha

bilitadas a venderem o medi

camento. O custo da dose pode
variar entre R$ 50 e R$ 90.

"Como a demanda estámui

to alta, os labóratórios não es

tão conseguindo produzir na

velocidade desejada, por isso

pode faltar vacina, mesmo com
pagamento", alertou a técnica.

Já a distribuição do medica-
.

menta para tratar a gripe foi re
forçada. Em junho foram distri

buídos 1.364 caixas do Tamiflu

pelos municípios da região.

E

ORIENTAÇÕES:
• Lave as mãos

frequentemente
• Evite aglomerações e

locais fechados'
-Bm ambientes de use

coletivo, mantenha uma
, ventilação adequada' .,

"SINJOMAS: ,Febre
repentina, tosse, dor
tíe Cabeça, âbr�s ."

,/ 1J1,�sSul�:Y/�1 �o��� �,as "
,

artlculaçoes e conza

li ÔQUEFAZER:/Proctite '.,

umaunidade de saúde
para �eceber uma

'

/ ',ctvaliação'l:médica. Com
o díagnosríco médico
nos primeiros aias !l,

do aparecímento d�L:
. doença, o tratamento
pode ser srmples e a I

,recuperação rápida.
L.

J -, "'J<, '_', i/"H' "')IH

teas
Blumenau 'foi a cidade com maior

índice de mortes: 11. O Ministério

da Saúde está investigado a causa da

grande incidência na cidade, mas sus
peitas apontam para a demorada no ,

tratamento. Até ontem, os três Estados

do Sul registraram 1.613 casos e 108

óbitos. A quantidade demortes é o do

bro de todo o país, registrado em 2011.

• Contaminados: Iaraguá do Sul: 7/

Guaramirim: 1 / Corupá: 1 / Schroeder: 1

*A reportagem não conseguiu confirmara
localização de um dos infectados.

• No Estado: 685 casos

confirmados e 62 óbitos.

Denúncia

Foragido foi preso
Foragido dapenitenciária de Joinville desde

o dia 7 de junho, DanielChaves, 31 anos, foipre
so em Iaraguá do Sul nanoite daúltima quarta -

-,

feira. Depois de denúnciás e monitoramento

da Agência de Inteligência, a Polícia Militar

encontrou o homem naVila Lenzi com outras

três pessoas. Ele é suspeito de assaltar um ta

xista em Jaraguá do Sul há dois anos, e cumpre

pena por homicídio em Joinville, para onde re
tornou na tarde de ontem.

CE TE
PA O ES I COM HAVE

CONDiÇÕES ESPECIAIS DE FÁBRICA
ATRAÇÕES fJ.. A l DA A FA íu
E MUITAS NO IDADES

(at<!9uâ
Amtr.lierlf.�'

...

,@
K'IA .M0JDR5 PEUGEOT

N.lx
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SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA'E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 118/2012 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS OBJETO: CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA SERViÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 17/7/2012, das 8h às 11 h30 e
das 13h às 16h DATA DA ABERTURA: 08/08/2012 14:00 horas, O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório
do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

.
Bonifácio Formigari - Diretor Presidente

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SAN'D\ CATARINA

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

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/Se, para a
devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório,
para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o
direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro
do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 215188/2012 Sacado: ALCIONE ALCEU MIWSCHAD Endereço: RUA PAULO
GlEWW HO - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: lNFRASUL - INFRAESTRUTURA E EIvlPRE
ENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 0192960010 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 270,40Data para pagamento: 20 de julho de 2012ValorR$24,45 Descrição dos valores: .

Valor do título: R$ 203,05 - Juros: R$ 1,35 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 215532/2012 Sacado: AREN COM DOVESTUARIO IlDAME Endereço: AVMARECHALDEODORO DA FONSECA 653 SL 03 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor: TB
IND COM CONF ROU Portador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 008793/C - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 725,57 Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$24,90 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 676,51- Juros: R$1,80 Emolumentos: R$H,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 215575/2012 Sacado: BPVPROMOCOES E EVENTOS IlDA ME Endereço: RUAPASTORALBERTO SCHNEIDER 137(CLUBE BOTAFOGO) - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor:
IPE DISTRIBUIDORA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 198285/1 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 547,75 Data para pagamento: 20 de julho de 2012ValorR$25,59 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 498,00 - Juros: R$ 2,49 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 215242/2012 Sacado: ClAlTON DALACOSTADE SOUZA Endereço: RUA LUIZ
KIENEN, 43 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-630 Credor: BAUWEIT IlDA - EPP Portador:
- Espécie: DMI - N' TItulo: 19273-3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 729,01 Data para
pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$29,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 675,00
- Juros: R$ 6,75 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 9,96

Apontamento: 215561/2012 Sacado: ELAINE FABlANA OLlANI Endereço: RUA ADAO MABA,
161 - BARRA DO RlO MOLHA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-620 Credor: BV FINANCEIRA
S/Ac.EI. Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 251020704 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.442,03 Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$202,56 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$1.215,31- Juros: R$179,46 Emolurnentos; R$11,60 . Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 215565/2012 Sacado: ESTAMPARIA MB LTDA ME Endereço: RUA JACOB DA
SILVA, 100 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-390 Credor: GREEN TEX QUlMICA LTDA Porta
dor: - Espécie: DMI - N' TItulo: 440/A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.081,15 Data
para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$25,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.026,00 - Juros: R$ 2,39 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: '215612/2012 Sacado: ETIMA ETIQUETAS IlDA Endereço: RUA OUVIO DO
MINGOS BRUGNARO 481 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89259-260 Credor: BRASIL SUL EM
BALAGENS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 29490 1/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 758,73 Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$25,18 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 695,34 - Juros: R$ 2,08 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 215556/2012 Sacado: FELIPE EDUARDO GUEDES Endereço: RUAAlJO GARI
BALDI, 100 - SAO PEDRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BV FINANCEIRA S/A
C.EI. Portador: - Espécie: CBI - N" TItulo: 540233683 r Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.413,54 Data para pagamento: 20 de julho de 2012ValorR$n,71 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.270,08 - Juros: R$ 54,61 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 35,60 - Diligência: R$ 39,15

Apontamento: 215557/2012 Sacado: FRANCISCO EVANGELISTA NETO Endereço: ESTRADA
HIBEIRAO CACILDA, 100 - GARlBALDI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BVFINAN
CEIRA S/A c.EI. Portador: - Espécie: CBI - N'TItulo: 131045263 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.120,45Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$100,2,:ZDescrição dos valo
res: Valor do título: R$1.962,08 - Juros: R$ 77,17 Emolumentos: R$l1,60 -Publícação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 43,90

Apontamento: 215269/2012 Sacado: JADER PAOL BERTOU Endereço: RUA ARTHUR ENKE
370 L 21 LOT GREEN GARDEN - AMIZADE - IARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-755 Credor:
DEBORAMEDINAHARTMANN Portador: - Espécie:NP - N°TItulo: 12/12 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 5.670,79 Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$435,63 Descriçãodos valores: Valor do título: R$ 5.200,00 - Juros: R$ 412,53 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicaçãoedital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 215273/2012 Sacado: JADER PAOL BERTOLI Endereço: RUA ARTHUR ENKE
370 L 21 LOT GREEN GARDEN - AMIZADE - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-755 Credor:
DEBORAMEDINAHARTMANN Portador: - Espécie:NP - N'Título; 10/12 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 5.776,52Data para pagamento: 20 de julho de 2012ValorR$541,36Descriçãodos valores: Valor do título: R$ 5.200,00 - Juros: R$ 518,26 Emolumentos: R$11,60 - Publicaçãoedital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 215275/2012 Sacado: JADER PAOL BERTOU Endereço: RUA ARTHUR ENKE
370 L 21 LOT GREEN GARDEN - AMIZADE - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-755 Credor:
DEBORAMEDINAHARTMANN Portador: - Espécie: NP - N'Titulo: H/12 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 5.724,52 Data para pagamento: 20 de julho de 2012ValorR$489,36 Descriçãodos valores: Valor do título: R$ 5.200,00 - Juros: R$ 466,26 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicaçãoedital: R$ 23,10 'Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 215511/2012 Sacado: JOAO CARLOS RODRlGUES ME Endereço: R. BERTIlA
WEEGE 2214 - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89260-500 Credor: DISTRIBUIDORADEALIMEN
TOS SARDAGNA I1DA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 108199691- Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 593,43 Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$25,76Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 532,51-.Juros: R$ 2,66 Emolumentos:R$H,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 215558/2012 Sacado: JOLDEMAR uns LAZZAROTTO Endereço: ESTRADA
GARIBALDI, 100 - GARlBALDI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BV FINANCEIRA
S/A c.EI. Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 104928016 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
4.835,24 Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$456,59 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 4.320,55 - Juros: R$ 433,49 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 43,90

Apontamento: 215509/2012 Sacado: KISPORT CACA E PESCA IlDA-ME Endereço: RUAWAL
TER MARQUARDT,l30 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: FUNDO DE INV DIR CRED MUL
TISEI LEGOII Portador: DAL PONTE -CALCADOS DO NORDESTE IlDA Espécie: DMI - N'
TItulo: 222688001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 365,60 Data para pagamento: 20 de

.

julho de 2012Valor R$23,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 322,28 - Juros: R$ 0,75
Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 215555/2012 Sacado: LUCAS DE OLIVEIRA PACHECO Endereço: RUAARDill
NO PRADI, 380 - SAO LillS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-670 Credor: BV FINANCEIRA S/A
C.EI. Portador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 131042469 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
699,35 Data para pagamento: 20 de julho de 2012ValorR$46,94Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 621,94 - Juros: R$ 23,84 Emolumentos: R$ H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 215562/2012 Sacado: LUCI MARlAWORELL ANDRE Endereço: RUA PASTOR
ALBERTCHNEIDER, 443 - BARRA.DO RIO CERRO - Iaraguá do Sul-SC - Cr;:P: 89260-300 Credor:
BVFINANCEIRAS/AC.EI. Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 251029106 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 2.692,83 Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$232,47 Descriçãodos valores: Valor do título: R$ 2.425,20 - Juros: R$ 209,37 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicaçãoedital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96
-------------------.,-------------------------------------------------------------------------------------------
Apontamento: 215519/2012 Sacado: MARCA ROUPA CONFECCOES DE ENXOVAIS IlDA En
dereço:AVMARECHALDEODORDA FONSECA 1438 - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89251-702
Credor: TECIDOS CASSIA NAHAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 000062543A -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 420,07 Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor
R$23,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 376,75 - Juros: R$ 0,75Emolumentos:R$H,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 215510/2012 Sacado: MARlAADO NACIMENTO AMARO Endereço: R ROBER
TO ZIEMANN ENF 3204 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-415 Credor: OESACOM E E REPRES
I1DA Portador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 2380527U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
285,52 Data para pagamento: 20 de juU10 de 2012ValorR$23,93 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 226,43 - Juros: R$ 0,83 Emolumentos:R$H,60 - Pubíicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 215605/2012 Sacado: MERCADO DO NENO IlDA Endereço: RUA EMillO
SCHUlZ 331- JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89253-530 Credor: PEDROMUFFATO E CIA lIDA
Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 109457718 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 547,60
Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$25,88 Descríção dos valores: Valor do título:
R$ 491,25 - Juros: R$ 2,78 Emolumentos: R$ H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 215566/2012 Sacado: MERCADO NENO IlDA Endereço: RUA EMILIO
SCHUlZ, 331 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89253-530 Credor: COOPERATIVA REGIONAL
AURlVERDE Portador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 0086275/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 443,27 Datà para pagamento: 20 de julho de 2012ValorR$24,00 Descrição dos valores:Valor do título: R$ 388,80 - Juros: R$ 0,90 Emolumentos: R$ H,5O - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 215490/2012 Sacado: NlITON FAGUNDES Endereço: RUA ASSIS CHATEAU
BRlAND 80 lJ 06 K - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-446 Credor: lNFRASUL - INFRAESTRU
TURAEEMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0206834003 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 208,67Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$23,97 Descriçãodos valores: Valor do título: R$155,04 - Juros: R$ 0,87Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 215310/2012 Sacado: OZONIO RESTAURANTE E CHOPERlA lIDAME Endere
ço: RUAREINOLDO RAU 256 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor: GRAFlCA E EDITO
RA 22 IlDA Portador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 19978 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
649,06 Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$24,90 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 600,00 - Juros: R$1,80 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 215619/2012 Sacado: RODOCAMPOS TRANSPORTES lIDA Endereço: RUA
ANTONIORIBEIRO 80 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: BRASILSECURrnZADORA SA. Por
tador: METALNA IlDA Espécie: DMI - N'Titulo: 138/1- Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.306,09 Data para pagamento: 20 de juU10 de 2012Valor R$26,43 Descrição dos valores: Valor
do título: R$1.250,00 - Juros: R$ 3,33 Emolumentos: R$H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 215559/2012 Sacado: ROSmE KRENKE Endereço: R ANITA GARIBADI 100
- GARIBALDI- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-130 Credor: BVFINANCEIRASACREDlTO FI
NANCIAMENTO E INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N' TItulo: 251011210 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 3.092,71 Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$136,14
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.898,47 - Juros: R$ 113,04 Emolumentos: R$ H,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 43,90

Apontamento: 215341/2012 Sacado: THERMOPLAC IND. E COMERCIO lIDAME Endereço: RLEVINUS KRAUSE 296 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-660 Credor:WEGTINTAS IlDA Por
tador: - Espécie: DMI - N" TItulo:' 0013307001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 440,88
Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$27,31 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 383,10 - Juros: R$ 4,21 Emolumentos: R$ H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 215345/20F Sacado: THERMOPLAC IND. E COMERCIO lJDAME Endereço: RLEVINUS KRAUSE 296 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-660 Credor:WEGTINTAS IlDA Por
tador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 0013578801 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.7H,65
Data para pagamento: 20 de julho de 2012ValorR$34,08 Descrição dos valores: Valor do título:
R$1.647,10 - Juros: R$10,98 Emolumentos; R$H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 215346/2012 Sacado: THERMOPLACIND. E COMERCIO IlDAME Endereço: RLEVINUS KRAUSE 296 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-660 Credor:WEGTINTAS IlDA Por
tador:- Espécie: DMI - N° Titulo: 0013472301 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.453,54
Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$34,67 Descrição dos valores: Valor do título:
R$1.388,40 - Juros: R$11,57 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 215351/2012 Sacado: THERMOPLAC IND. E COMERCIO lIDAME Endereço:R LEVINUS.KRAUSE 296 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-660 Credor:WEG EQUIPAMENTOS
EIEIRICOS SA Portador: - Espécie: DMI - N'TItulo: 0093929801 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 133,10 Data para pagamento: 20 de julho de 2012ValorR$23,1l8 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 78,75 - Juros: R$ 0,78 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23.10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 215352/2012 Sacado: THERMOPLAC IND. E COMERCIO IlDAME Endereço: R
LEVINUS KRAUSE 296 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-660 Credor:WEGTINTAS IlDA Por
tador: - Espé.cie: DMI - N' TItulo: 0013442401 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 712,34
Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$28,97 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 652,90 - Juros: R$ 5,87 Emolumentos: R$ H,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 215355/2012 Sa_çado:THERMOPLAC IND. ECOMERCIO IlDAME Endereço: R
LEVINUS KRAUSE 296 '- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-660 Credor:WEGTINTAS IlDA Por
tador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 0013365901 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 695,43
Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$29,66 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 635,30 - Juros: R$ 6,56 Emolumentos: R$ H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 215356/2012 Sacado:THERMOPLAC INo. ECOMERCIO IlDAME Endereço: R
LEVINUS KRAUSE 296 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-660 Credor:WEG TINTAS IlDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0013403701 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 691,78
Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$29,41 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 631,90 - Juros: R$ 6,31 Emolumentos: R$ H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27
-------------------------------,;-----------------------------:---------------------------------------....-----------
Apontamento: 215357/2012 Sacado: THERMOPLAC IND. E COMERCIO IlDAME Endereço: RLEVINUS KRAUSE 296 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-660 Credor:WEGTINTAS IlDA Por
tador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 0013567701 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 687,77
Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$27,30 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 630,00 - Juros: R$ 4,20 Emolumentos: R$ H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 215358/2012 Sacado: THERMOPLAC IND. ECOMERCIO IlDAME Endereço: R
LEVINUS KRAUSE 296 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-660 Credor:WEGTINTAS lIDA Por
tador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 0013532701 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 595,69
Data para pagamento: 20 de juU10 de 2012Valor R$27,22 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 538,00 - Juros: R$ 4,12 Emolumentos: R$ H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 215359/2012 Sacado:THERMOPLAC IND. E COMERCIO IlDAME Endereço: R
LEVINUS KRAUSE 296 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-660 Credor.WEGTINTAS IlDA Por
tador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 0013228001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 483,50
Data para pagamento: 20 de julho de 2012Valor R$28,33 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 424,70 - Juros: R$ 5,23 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 215487/2012 Sacado: TRANSPORTADORA NlEMAR IlDA Endereço: R MA
NOEL POVOAS FILHOS 35 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89253-020 Credor: ONIX MOVEIS
E ESTOFADOS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N' TItulo: H8/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 102,12 Data para pagamento: 20 de julho de 2012ValorR$23,21 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 50,00 - Juros: R$ O,H Emolumentos: R$ H,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na
data de 20/07/2012. Jaraguá do Sul (SC), 20 de julho de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 36

www.ocorreíodopovo.com.br

GFV HOLDING S.A.
Companhia Fechada - CNPJ nº 14.841.307/0001-20 - NlRE nº 42300037664

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM'09 DE ABRIL DE 2012

DATA: 09.04.2012; HORA: 10:00; LOCAL: sede social da Companhia, na Rua Professora Estheria Lenzi
Friedrich, nº 79, fundos, Centro, CEP 89.251-010, em Jaraguá do Sul/SC; EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
dispensado com base no parágrafo 42 do artigo 124 da Lei 6.404/76. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:
Dispensada a publicação das demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2011, nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76. PRESENÇAS: acionistas representando
a totalidade do capital social, conforme assinatura no Livro de Presença; MESA DIRIGENTE: Presidente,
Sr. Vicente Donini; e como Secretária, Sra. Florilda Enke Donini; DELIBERAÇÕES: Aprovados,
por unanimidade os seguintes assuntos: 12) Lavratura da presente ata em forma de sumário e sua
publicação com a omissão da assinatura dos acionistas; 2º) Demonstrações Contábeis do exercício social
encerrado em 31.12.2011, com total do Ativo/Passivo em R$ 50,00 (cinquenta reais). No exercício não
registrou movimento operacional por estar inativa; 32) Os diretores renunciam ao valor dos honorários.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, o Sr. Presidente encerrou a
Assembléia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada portodos os presentes. Jaraguá do Sul- SC, 09 de abril de 2012. Registrada na Junta Comercial do Estado de
Santa Catarina sob nº 20120605937, em 03.07.2012. Blasco Borges Barcellos - Secretário Geral.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo
especificada:
LICITAÇÃO N°: 119/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 20/7/2012, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 06/08/2012 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Er
wino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

Oell'Pradi Imóveis Ltda, CNPJ 07.102.474/0001-
93, comunica que requereu junto à FUJAMA
(Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente), o

Licenciamento Ambiental de Operação' ( L.A.O. ),
para a atividade de Loteamento, com localização
à Rua 502 - Bertha Weege - Bairro Jaraguá 84 -

Jaraguá do Sul - SC, Matrícula Imobiliária 52.351,
do empreendimento denominado Loteamento Pra
di II. O prazo para impugnação junto a FUJAMA é
'de 20 dias corridos a partir da data desta publica
ção, sendo que o licenciamento será concedido se

atendida a legislação ambiental.

ESTADO DE SA,NTA CATARINA
Comarca de Guaramlrim - Cartório ExtraJudicial-

Ofício do Registro de Imóveis
lor,ge:SIJSlJmlJ Se/nD ,_o OIIi;;ll� !!Il1l,efJ\Slro
Alldí. LllitGO"ÇaNe$ - O!(C!al &dbsilluto

_"_"._.,�_�......,_.',._"_'_H._,__.._.'_"_,,.,..�_�,._,,_,,'_....._,.,._ ·_._,_"_,_,,,._"._,"_.,,_.,....._ .......,,_.,� ,_,,__ ,_,,_, ...... 'H ...h·..... ' ......_"·-�""""-""""'--'1
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EDITAL. .!
I Imóvel dê Matricula nO 7.140 livro, 2 RG I
! o Sr.. André Luiz Gonçalves. Oficíal SubstItuto. de Registro de Imóveis da Comarca de IGuaramirlm-SC, serviço extrajudicial situado na RIJa 28 de Agosto, 11� 1_918, em Guaramirim-SG,
FAZ SABER. pe.la presente edital, para cl.ência dos interessados, em q,lJmprimen!o ao disposto no Iartigo 19, § 3", da Léi 11� 6.766, de t9 de dezembro de 1979, que JOSe DA CRUZ, Cf N� 522.901- I
SESP/SC, CPF N" 3nA7,7.639-6'B •.

brasIleiro. divorciado, comerciante, residente e domlcíllado na !R.ua 04-03 de outubro. nO, 633, 8alrro Braço do Sul, na cidade de Schroeder.$C, prenotou neste
Serviço Registl'al, IJ-.projélo da parofllamento de solo urbano na modalidade de lOTEAM_ENTO e !demais documentos exigidos pelo artIgo 1.6 da Lei 6_766179, relatIvos ao imóvel de sua propriedade, I! devidamente matriculado sob n" 1."(40 do H�ío:2 do Registro Geral, !'lttuado no pe,lmetl'o urbano do I1 município de Schroeder-SC, d.a Comarca de Guararnirím-SC, ,Bairro 6r,aço dO. Sul, 10C.alizado na Rua I! 03 de Outubro, contendo iii area de IO.OOO,OOm�, sem be.nfeil'Orias. O Loteamento Alto da Colina lá t

r CÇ.lI1stltuLd,o.de 15 .(QV1!1Zlill. lotes, c.'ompreendendo,. uma; Área Total diõ; 5.,2.62,681'11,'; IH {U,r!1aJ .Area de iJ UliIlz:ação ?übllca Especial com 342,OOm': 01 (uma) Área Verde com 2.000,001'11'; e a área total!J destinada a arruamen.to de 2.395.32m·, confom,e Certid1!iQ n" 01f2.012 de aprovação expedida pela II Prefl;iítufa MunIcipal, de Schroedl3(�SG. Responsàllef técnico, a arquIteta e urbanista Juliana Reu·1I Junqueira, registrada 110 CREA-SC n" 075096-3, LIcença Amoiental de OperaQão nQ

0&12011'1expedida pela FATMA-Fulldação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, As eXigências.
dl.spensas, prolbiçôe$ e re$!Salvas. 1,I1C1IJSI\le iii Indicação para cada lote contld·Eit.s 1'10 memorial, ficarão
fazendo parte, Inle_graflle do regIstro e serão lançadas no seu respectivo campo.. Havendo

1impugnações, estas de�er!!l.� ser apr'esentadaSIi'ªs!�,Registro. localizado na Rua 211 de A9,osto, n�
.

lS18, 3' andar, sala 31.H, baIrro Centro, em Gua.rammm-SC, ej'J.!iralitti o €lxpetdlente, dentró do praz.o
de

151.qUil1z.e) dias, co.
filados da Uel.r.D.e ÚII��.. ,publicação

deste 110 jornal ..Segue abaixo

CrOqUi!de locallzaç;iO da área. Eu, __,_'. I) . Li I é . .)
, André LUIZ GonçaIves, Oilct.al

SubsUMo, digitei e Sllbsc:tliwi.
.

""
...ei'

GlIara�trjm, 16 de, ��Iho de 2012. , I
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

C mpeonato C tario nse

[uventus lxl
Clodoaldo Jusviack

Atuação esquisita do árbitro adia o sonho da

primeira vitória tricolor na Divisão Especial

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Está se tornando redundante
dizer que o Iuventus jogou

bem, mas não venceu. Porém,
desta vez o empate contra o XV
de Indaial teve um composto
adicional: a atuação duvidosa
do árbitro Clodoaldo Iusvíack,

Pingo levou o Juventus à

campo com Wanderson; Pauli
nho, Alemão, Charles e Márcio

Goiano; Pedra, Gregori, Rogério
Souza e Remerson; Kiko e Giso.

.

O primeiro tempo foi fraco.

Num gramado pequeno, irre

gular e castigado pelo sereno, o

time demorou para adaptar seu
toque de bola. Menos mal que
o adversário também não leva
va perigo. As melhores chances
tricolores saíram em chutes

longos de Márcio Goiano.
No intervalo, Pingo sacou

Remerson para a entrada de
Max. A alteração surtiu efeito
e o futebol de Kiko apareceu.
O atacante infernizou a defe
sa do XV com suas arrancadas
em velocidade até que, aos 11',
recebeu um belo passe de Max,

entrou em velocidade na área,
deixou dois adversários no

chão e abriu o placar.
Depois do gola árbitro .cha

mau para si a responsabilidade
de decidir a partida. Primeiro
marcou um pênalti duvidoso
de Gregori em Carlinhos (35'),
que Alex cobrou para empatar.
O .camísa 8 juventino foi expul
so. Na sequência, Jusviack ex

pulsou Marcia Goiano e Pingo,
ambos por reclamação.
Em inferioridade, o Juventus

se retrancou,mas levava perigo
nos contra-ataques. O trico
lor reclama a não marcação de
dois pênaltis por Iusviack, que
amarrou o jogo e 'segurou' o

placar empatado, para agradar
aos dois lados.

IRJANE PORTO/AVANTE!

ESFORÇO Elenco treina diariamente focado no acesso à segunda divisão

se Jaraguá

Leão se prepara para a Copa Jaraguá
O Sport Club Jaraguá realiza

a partir deste sábado, dia 21, a
Copa Jaraguá do Sul 136 anos.

A competição tem como objeti
vos preparar o elenco para a Di
visão de Acesso e comemorar o

aniversário do município. Além
do Leão doVale; o Cruz de Mal
ta e as equipes sub20 do Avaí e
do Joinville disputam o torneio.

Para o técnico Rafael Rocha,
os jogos serão importantes para

avaliar o potencial do elenco.
Também serão válidos para
definir a equipe base do Cata
rinense. "0 grupo terá oportu
nidade de ganhar mais entro

samento, visto que o clima não
tem nos ajudado para os treina
mentos em campo", completa.
Ainda sobre a Divisão de Aces
so, Rocha afirma que o elenco
está fechado e só haverá altera

ção em casos extremos.

Embora saibam da força de

adversários como Caçador e

Internacional, os atletas estão
confiantes no acesso. O atacan

te Zamorano, remanescente de
I

2011, comenta que o time deste
ano é mais experiente, maduro
e focado. Além disso, teve um

período maior para prepara
ção. liA disputa vai ser dentro de

campo, na motivação e deter

minação dos atletas", diz.
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Ixl Novo empate deixa o Juventus, de Rogério
Souza, em situação complicada no Turno

GA PEON ARINENSE
CLASSIFICAÇÃO - TURNO 4aRODADA

19/07
YN de Indaial1x1 Juventus

22/07
15:30 Caxias x Biguaçu
15:30 Hercílio Luz x Porto
15:30 Imbituba x Guarani

25/07
20:30 Concórdia x A. Tubarão

Guarani 4 3 I 1 1 ;- 1 i 2 I,

7 Porto 3 3
i
1 O

1
2 2 !

8 Juventus 3 4
,

O 3 1
j
2,

9 XV de Indaial 2 ,4 O
!
2 2 2

:3
!

10 Caxias 1 1 O 1 1 : 2 : 1 ; 5 -4 '11,1%

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

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. Classificados para a semifinal

[araguá Breakers e seu futebol
cada vezmais americano

Na noite de ontem, o Iara
guá Breakers e o patrocinador
Casa das Piscinas apresenta
ram mais um reforço para a

equipe jaraguaense de fute
bol americano, que se prepa
ra para o Torneio Touchdown.
Trata -se do norte-americano
Phil Breidall, que chegou ao

país no último dia 13, com o

objetivo de elevar o Jaraguá
Breakers no cenário nacional.

Phil comenta que aceitou
a proposta pela, oportunidade
de uma nova experiência no

esporte e para contribuir com
a difusão da modalidade no

Brasil. "Vejo alguns pequenos

erros, que em geral não acon

tecem lá. Acredito que minha
vinda possa ajudar a imple
mentar novas técnicas e pre
tendo contribuir com os Bre
akers por muito tempo", diz.

A parceria fechada com o

centro de treinamento de Phil

contempla a vinda de mais um
atleta, que chega na próxima
semana, além do estágio de
dois 'quebradores' nos Estados
Unidos, durante seis meses.

Outro atleta norte
americano deve

chegar à equipe nos
. próximos dias

IRIANE PORTO/AVANTE!

ILUSTRE Idealizador do Torneio Touchdown,
André AdIer (E) compareceu à apresentação
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A partir de

R$22.790

A gal"lÍFde IX Q(Jdir de

RS28.160 1$32.070

Apadirde

R$32.540

www.vw.com.br. Promoções validas até 20107/2012 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso. Gol Geração 4 Total Flex. 2 portas. ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir de
R$22.790,00. Novo Gol1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir de R$25.820,00. Novo Gol1.6 Total Flex, 4 portas, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partírde R$29.660,OO. Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir de R$28.160,00 Voyage 1.6 Total Flex, 4 portas, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partirde R$32.070,00. Fox 1.0 2 portasTotal Ftex, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partJr de R$27.B90,00. Fax 1.62 portas. ano modelo 12113 à vista com redução de IPI a partírde fl$32.540,00. IOF,cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento na
Caraguá Auto Elite. Crédito suJerto a aprovação. Garantia de 3 anos para a Unha 12/13. sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transrnissêo
(exceto Kombi, limitada a BO.OOO km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de mànutenção. Ouvidoria: '0800 701 2834. SACo 0800770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva
ou de fala: 0800 770 1935.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

NÚo.eOOAS
CONCESSIONÂRIAS

DEVEiCUlOS
ACIJS-APEVf

47 32746000
TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BestDriw

-VoIIrswagen
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