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Usuários reclamam de
LigaFutsal
Técnico Banana se
despede com.derrota

.

CSM/Pré-Fabricar sofre goleada por 7 a
O emMarechal Cândido Rondon, mas
segue precisando de três pontos para
avançar às quartas de finais. Página 23

demora no atendimento

Mix

Orquestra da Scar faz
concerto de 25 anos

Pessoas que foram ao Pronto
Atendimento do Hospital Padre
Mathias Stein, se queixaram do tempo
de espera pela consulta. Página 19

Apresentação de hoje à noite vai
brindar o jubileu de prata dessa
estrutura, que conta com o Grupo
de Câmera e a Camerata. Página 9

Sobreviveram!

Pai e filha sofreram ferimentos leves �epois que o caminhão onde estavam despencou 20metros da BR-280, em Corupá. Página 20

Trans arência

Vereadoresquerernsaber
O quadro de servidores Cuidado!

Mullteres acabam
sendo expostas em
gravações íntimas.
Luiz Carlos Prates

Página 3

Avolta do recesso da Câmara de Jaraguá do Sul será marcada pelo pedido de informações sobre o
número de funcionários em cargos comissionados e que tiveram mudanças de funções na Prefeitura

Página4
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vestuário acontece a

partir de amanhã até-
29 de julho, das /14h às
22h. Com tudo a preço
de fábrica, lãs, malhas,
pijamas, couros, [eans,
calçados emuitomais.No
ClubeAtlético Baependi.
Rua Augusto Mielke, 466.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Desindustrialização
/\ lgumas evidências do processo de

1i.desindustrialização sofrido por
Santa Catarina foram apresentadas em
painel promovido pelo Sistema Fiesc no
último dia 19, durante a 'Jornada Ino

vação e Competitividade' A prévia do
estudo conduzido pelo departamento
de Economia da Universidade Fede
ral de Santa Catarina (UFSC), aponta
quedas na participação da indústria no
Produto Interno Bruto do Estado (PIB)

Itajara
Onde funcionava um
clube de tênis, surgiu
um empreendimento
inovador para a época.
Foi o primeiro hotel de
qualidade na região,
inaugurado em 24 de

julho de 1972. E o tênis?
Foi para o Beira Rio '

Clube de Campo, com
instalaçõesmuito mais
modernas e mais espaço.

Sonho
de Natal,
A CDL prepara o

lançamento da

campanha "Sonho de
Natal2012". A promoção
inclui o sorteio de dois
automóveis (Celta e

Fax), cinco televisores
LCD 42 polegadas e 60

vales-compras, com valor
unitário de R$ 500,00. A
campanha terá início em

Iode novembro, valendo
até o dia 24 de dezembro,

,

vésperaae 'Natal. O"
sotteio vai ocorrer no dia
8 de janeiro, no Centro
Empresarial de Jaraguá
do Sul. Para ter direito
aparticipar, o cliente
ganhará um cupom a cada
R$ 40,00 em Gompras. As
urnas ficarão nas lojas
participantes.

Apevi e
Garcia
AApevi fechou uma
importante parceria
com a Corretora de

Seguros Garcia para
oferecer assessoria em

. seguros. Os' associados
da entidade ,empresarial
terão preços especiais
para uma série de

produtos. Também terão,
nos planos de seguro de
vida em gruno, valores

que podem chegar; a
,R$ 7 ,.�7 por pessoa. '

Mercado de

confecções
No relatório para
os acionistas, a Cia
Hering apresentou os

_

resultados da primeira
metade do ano. Eles
não foram o esperado.
O motivo é atribuído
a uma combinação
de menor demanda,
clima desfavorável
e ajustes na oferta
de produtos. O
sucesso das empresas
nesse mercado está

no.lançamento
de produtos mais
elaborados. Artigos
padronizados
chegam diretamente
dos fabricantes
no exterior. Haja
criatividade.

Rio Molha
Uma das mais antigas
instaladoras elétricas
da região completa
hoje 17 anos de
atividades.

e em relação ao emprego. No entanto,
o fenômeno tem intensidade diferente,
dependendo do setor. Há diversos casos
de empresas que continuam se desta
cando. Entre 1996 e 2009, a indústria de

transformação passou de 26,1% para
22,3% a participação no PIB de Santa
Catarina. Efeito semelhante aconteceu

em relação ao percentual de trabalhado
rés da indústria, ao total de pessoas em
pregadas no Estado (de 33% para 29%).

DIVULGAÇÃO

acarro a
A 9a edição do Sábado da Solidariedade, com a

tradicional Macarronada Solidária, foi marcada
pelo sucesso. O evento, realizado no sábado

passado no estacionamento G3 do Shopping
Center Breithaupt, contou com a participação de
duas mil pessoas. Realizado pela Rede Breithaupt,
o Sábado 'da Solidariedade terá a renda revertida
às seguintes entidades: AMA, Novo Amanhã, Rede
Feminina de Combate ao Câncer, Casa de Apoio
Padre Aloísio Boeing, BombeirosVoluntários, Mãos
Fraternas, Vida Nova, e Campos de Luz.

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°: 121/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 24/7/2012, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 9/8/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.
br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
2106-9100.

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

.lll//Iii:Jln"m:"li:.�fl�"J,t!�U:;;tt
LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04677
1 ° 41. 773 600.000,00
2° 35_024 12.000,00
3° 19.234 9.000,00
4° 33.239 7.398,00
5° 71.512 6.000,00

LOTOMANIA

SORTI\IO N° 1264
07 -15 -16 -19 -26
27 -32 -35 -41 -43
45 -46 -49 -53 -59
60 -64 -71 -82 -91

MEGASENA
SORTEIO N° 1408
04 -19 -20 -24 -39 -43

QUINA
SORTEIO N° 2949
14 - 54 - 71 - 73 - 79

DUPLASENÀ
SORTEIO N° 1091
Primeiro Sorteio
01- 07- 27- 35- 40 -48

Segundo Sorteio
07 - 09 -17 -18 -21-38

.II��Dll",;.lfU)Of�,E!i ÍNDICE PERÍODO

?!gO!o. _ _. . ..1..� .J1!�.I.:Iº:.?-º_�_?._ . __ .. __ ..

_. . .. _. _ ._. o,ooq_O(o _ .. �.?:.�p�I.:I-º:@g1._?
CUB

_. __ _ _ .. .__ _ _)_)�º!._1.� __ _}_v.:rA!q:.?º.1..?.. __ .. _

SELIC

TR

NASDA� .. ._ _ _ . __ . _. __ . .� �}_!_?-º�I.o___ __ _ __?3. JULlI-º:_?-º.1..?._ __ .

�ÇÕES PETR4 18,96 .. -1,15%
VALE5 36,88 -2,64%
BVMF3 10,56 -2,67%

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

POUPANÇA 0,5000 24.JULHO.2012

COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT .. -2,84%
OURO 'd/Ir 0,01%

US$ 104,680
US$ 1577,560

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

Pº��.q·º�.��º�.(��••��-i ?!.q.�q� ···_ .. __ ·.?!.q_�g.... __ !:._.9.!_�.?�o _

Pº_�_J.l:� __ T.v.����-º _(�_�_ �_�)____ -1,9600
__ . __ . ._?!..1._ºº-º � º!_���o _

�_v.�-º(�_�__ ��) __ ._ __ ._?!.�_7.�� _.??_�.7.7._ª .� __ -º!?0l.o. _

LIBRA (EM R$) 3,1666 3,1681 t- 0,2%

G.L.P.
Presente em praticamente
todos os lares e empresas, o Gás

Liquefeito de Petróleo (GLP)
apresenta riscos de segurança.
Devido a esse problema, a
Apeví organiza nos dias 27 a 30
de agosto um treinamento para
empresas que trabalham com

esse produto. Além da legislação
e dos cuidados com a segurança,
serão abordados aspeçtos
comerciais. A atividade
acontece no Centro

Empresarial de Iaraguã do Sul.

Gestão

estratégica.
de vendas

. A Católica de Santa Catarina
oferece oportunidade de

aperfeiçoamento e especialização
a profissionais que atuam na

área comercial, com o curso de
'Gestão Estratégica deVendas',
em Iaraguá do Sul e Joinville.
Conforme o professor Ulir
Compagnoni, coordenador
do curso, o projeto foi
concebido para que executivos
de vendas, gestores de equipes

. . .

comerciais possam apnmorar
. habilidades de planejamento,
controle, segmentação,
e-commerce, negociação
entre outras iniciativas.

ÁconceSSionãriaMitsubishi
de São Bento

MITSUBISHI
e re ião

MOTORS CONT J"A:

VENDEDOR(A)
de veículos
novos e

semi-novos
para ATUA�
EMJARAGUA

DO SUL E REGIÃO,
. .... .

com expenencra,
Interessados

enviar currículo para:
vendedor.mitsbs@gmail.com

(no assunto do e-mail
escrever VAGA DE

VENDEDOR EM JARAGUÁ)
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As limitações de uma população aumentam as
-

chances do eleitor se deixar levar por promes
sas e de usar o voto comomoeda de troca para inte

. resses próprios. Fiá eleitores que, mesmo sabendo
.

que comprar votos é uma prática ilegal, aproveitam
dessa situação para tirar proveito ao aliar o interes
se do candidato, que busca esse avalpara assumir
um cargo públi-co de importância.

Tanto o candidato que oferece vantagens ao

eleitor para garantir a aceitação nas urnas, como
o votante, que se deixa levar 'por essa onda, são
passíveis de punição pois mancham a boa prática
da democracia.

Ainda há muito que esperám esse período para
buscar um lugar ao sol utilizando a velha arma de

conquistar o voto pelo poder do bolso e não pela
qualidade administrativa.

Para os que têm coragem de denunciar os atos

dessa baixa reputação, os canais são o Ministério
Público e os órgãos de polícia. Esperamos que nes
sa campanha não sejam registrados atos de compra
de votos. A região de Jaraguá do Sul se caracteriza

pela seriedade com que encara os compromissos .

,

Que eleitores e candidatos tenham essa mesma

postura de viver uma campanhapelo lado bom da
democracia, que é a aceitação pelas ideias.

Esperamos que nessa campanha não
sejam registrados atos de compra de
votos. Que eleitores e candidatos
vivam o lado bom da democracia,
que é a aceitação pelas ideias.

, Podemos achar que nesse século em que o aces

. 80 à informação é a principal referênciade avanço
social, todos estarão bem preparados para fisca
'lizar quem pisa fora da linha da lei. Ledo engano.

Charge

Do leitor

Enfermeiros no posto
doVila Lenzi

Na semana passada, mi
nhamãe foi até ao posto

de saúde do bairro Vila Len
zi pedir para um enfermeiro
ir até a na nossa casa fazer
curativo no meu pai, que tem
62 anos, e passou por uma

cirurgia. Ele sente muita dor'

para sair da cama e é difícil ir
até o posto a pé. Lá, na uni
dade' 'haviam três enfermei
ros sentados, conversando e,

quando pedi para fazerem' o
curativo, responderam que
não podiam sair do posto
para ver meu pai.

O atendimento não pre
cisava ser necessariamente

"naquela hora. Poderia ser as
sim que os médicos fossem
embora, pois sábemos que,
caso o doutor precisasse,
os enfermeiros teriam que
auxiliá-lo.

É um absurdo que têm
três enfermeiros sentados

,

conversando e ninguém pos
sa parar de conversar e sair

por cinco minutos para fazer
um curativo, em uma distân
cia de apenas dezmetros.

A má vontade é muito

grande. Pagamos impostos
e temos o direito de um au

xílio, quando necessário. E
isso é muito difícil. Agora, se
não podem auxiliar em uma

distância de 10 metros, ima

gina se vão ajudar um idoso
em casa ou um doente que
precise de alguma ajuda.
São três enfermeiros. Um

poderia sair e, em cinco mi

nutos, voltar.

Claudiana Roberta
dos Santos

I COlupa;rtilbe a sua opini.ão. Escreva..nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

fi

'"

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Nova lição
Eu não tenho tempo nem espaço pata falar de

todos os assuntos que me vão chegando, mas
como não conto novidades e sim falo dos fatos que
se sobressaem, vamos lá ...

Dia destes, mais uma vez aconteceu o que não
deve acontecer. Imagino que você ouviu falar do
caso, não é nada de "novo". Mas me irrito toda vez

que fico a saber de mais um caso.

É a história daquela secretária de um deputado
que fez sexo com um vagabundo e o vagabundo
não se constrangeu em colocar na rede mundial de

computadores as imagens do encontro entre eles. Já
falei aqui de casos parecidos, eles ocorrem todos os

dias, em todos os lugares. E quem perde nesses ca

sos? Sempre elas, sempre as mulheres.
Mas vamos devagar. Antes de tudo, sempre fica

muito claro que o sujeito que faz esse tipo de baixaria,
colocar na rede mundial de computadores imagens
damulher fazendo sex�, é um vagabundo sem cará
ter. Esses tipos costumam agir desse modo, quando
as mulheres os mandam embora, então, vingam-se.
E é por isso que eu vivo dizendo às minhas amigas
e às mulheres que me ouvem no rádio, na tevê e nas

minhas palestras, cuidem-se. Não aceitem fazer sexo
no apartamento do namorado ou no motel que ele

sugerir. Sugira você, leve-o, se for o caso, para o seu

apartamento ou para o motel que você escolher.
A razão é simples: no apartamento dele ou no motel
da preferência dele pode haver "esquema', câmeras
escondidas, essas coisas... E tem mais.

No caso da secretária que teve imagens fazendo
sexo, as imagens não foram escondidas, foram ima

gens de celular, fica difícil a defesa da "vítima" sob a

alegação de câmera escondida, o celular estava na
'mão do vilão. É isso? E agora, o que se diz? Pois por
incrível que pareça, ainda defendo a mulher, sua

natural ingenuidade e confiança no sujeito a quem
ela ou elas têm ao lado. Quem não presta é o cara,
mas isso só se fica sabendo depois, quando ele é
mandado embora. Cuidado, mulheres!

Erro
E os "ingênuos" continuam ingênuos, cada vez

mais, não os quero chamar de burros, chamo-os de
ingênuos... Agora estão fazendo aparecer na televi
são imagens de um grupo pichando um muro e di
zem aplaudir essa "arte" popular. Dizem que a arte

afasta os jovens das drogas. Desde quando abusados

que pichammuros � paredes alheios são artistas? Po
lícia neles, isso sim.

Ordinários
Um bando de ordinários na televisão mandando

aviso aos eleitores, sugerindo que escolham vere

adores alinhados com a liberdade "religiosa'. E isso

para evitar que mais tarde vereadores ergam a voz

contra "igrejas" no centro das cidades ... E sabes por
que os ordinários dizem isso? Porque pessoas que
trabalham não querem saber de gritarias e barulhos

desrespeitosos ao silêncio de quem quer paz. Ah,
esses caras naminha delegacia, ah.

Falta dizer
Os filhos precisam ter vergonha na cara e não "es

quecer" ou desovar os pais idosos em asilos. Filhos
bandidos colocam seus pais em asilos, "esquecem"

- deles e usam como argumento de defesa de que lá,
no asilo, os velhos ficam melhor, sentem-se melhor
entre outros idosos. E as carência afetivas, filhos
bandidos, hein? Só uma doençamuito especial pode
justificar a internação de um idoso numa clínica e

ficar longe dos filhos. Só.

Fale conosco

� Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino, Diego Rosa e
\ Elisângela Pezzutti • redacaoêocorreiocopoo.combr • Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268,

'Comercial: 9149-9771' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 91614112' Horário de atendimento: 8h às 17h30
j • Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Desrespeito à lel

Prefeitura não
divulga dados

I

Câmara de Vereadores vai votar pedido de

informação sobre quadro de servidores

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

/\ primeira matéria a ser vota

rlda na volta do recesso par
lamentar da Câmara de Verea

dores, no início de agosto, Será
um pedido de informação que
vai cobrar da Prefeitura a rela

ção dos cargos comissionados,
efetivos, gratificados e os nomes

de seus ocupantes. A solicitação
incluirá ainda a lista dos servi
dores remanejados para áreas
diferentes daquelas para as quais

prestaram concurso público. Os
requerentes são os vereadores
da oposição Natália Lúcia Pe

try (PMDB) Jaime Negherbon
(PMDB), Justino da Luz (PT),
Francisco Alves (PT) e Jean Carla
Leutprecht (PC do B). A informa
ção damatéria a ser apresentada
na Câmara foi obtida em primei
ramão pelo OCP.

Para fazer o pedido, os ve

readores se baseiam nas leis

municipal e federal que deter
minam a disponibilização, em
tempo real, de informações

EDIDO Natália é autora
da matéria CJ1:Ie será votada

As informações devem
estar acessíveis a todos
os munícipes de forma

simples.e clara.
Natália Lúcia Petry

detalhadas sobre a execução
orçamentária e financeira da

União, dos Estados, do Distri
to Federal e dos Municípios. A
Prefeitura de Iaraguá do Sul não
obedece à legislação e não dis

põe destas informações em seu

site. "Mandaram que eu procu
rasse no Jornal do Município.
Não vou pesquisarmais de dois
mil exemplares para encontrar .

informações que devem estar

acessíveis a todos no portal",
protesta Natália Petry:

"Estamos na era da informa

ção, não podemos ter negado
um direito assegurado em lei. É
de interesse da comunidade, que
no final das contas é quem paga
os salários, tanto do Executivo

OPOSIÇÃO Jaime Negherbon
é um dos requerentes do pedido

quanto do Legislativo", declarou
Justino da Luz. 110 fato da Pre
feitura não disponibilizar estes

dados é, no mínimo, estranho",
completou. O vereador Jaime
Negherbon comentou que os

cargos comissionados na atual

administração "seriam mais de
300". O empresário jaraguaense
Dino de Lucca Moreira, insa
tisfeito com a falta de informa

ções no portal da Prefeitura,
entrou com denúncia noMinis
tério Público e aguarda retorno
para saber o número de funcio
nários comissionados, quantos
são estranhos ao cargo e quan
tos foram realocados. IIÉ um di
reito dos cidadãos terem acesso

a estas informações", afirmou. O

SANÇÃO Município poderá
ter corte de verbas, diz Justino

Irregularidades

diretor de Comunicação da Pre

feitura, Sandro Basso, informou

que o site está passando por al
terações e que as informações.
completas serão disponibiliza
das, mas sem previsão.

O vereador e candidato à re

eleição, Dica Maser (PRB), que
.
faz parte da base aliada da atual

administração, foi o proponente
da leimunicipal da transparên
cia, aprovada na Câmara no fi
nal de 2009. Emmaio deste ano,
foi aprovada uma lei federal
com o mesmo intuito. IIEu não
estava sabendo sobre este pedi-

.

do de informação, mas votarei
favorável. O direito aos dados

completos é uma lei e precisa ser
cumprida", afirmou.

Secretaria do Turismo, Cultu
ra e Esporte, cargo técnico que
só poderia ser ocupado por um
arquiteto. O vereador Justino
da Luz informou que a respos
ta deste primeiro pedido veio

VEREADOR BicoMoser
fói autor da leimunicipal

incompleta. "Mas agora, com a

aprovação da lei federal, o Mu
nicípio fica obrigado a divulgar
todas as informações, sob pena
de sanções, como o corte no re

passe de verbas federais".

. .

Primeiro pedido de informação ocorreu em 2009
Em 2009, um grupo de 'oito

vereadores fez o pedido. Foi

quando se soube que o secretá
rio do Planejamento, Aristides

. Panstein, também era o presi
dente do ConselhoMunicipal da

Cidade (Comcidade), receben
do um adicional de 20% sobre
o salário, valor que não poderia
ser pago. Também foi tomado

. conhecimento do caso da no

meação da irmã da prefeita Ce-·

cília Konell, Carmelita Hiraya
ma Konell, exonerada da função
de supervisora da Biblioteca Pú
blicaMunicipal e nomeada para
exercer a função de supervisora
do patrimônio arquitetônico da
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I it r I

Venda de votos é

•

I

crime de corrupção
Cidadão que aceita benefícios ilegais pode
pegar até quatro anos de prisão e multa

JARAGuÁ DO SUL

Verônica Lemus

Se você acha que políticos
. e cabos eleitorais são os

únicos que podem ser enqua
drados pelo crime eleitoral da

compra de votos, fique esper
to. A legislação brasileira pune
com reclusão de até 'quatro
anos e pagamento de multa

qualquer pessoa que compre
ou venda seu voto.

De acordo com a presiden
te da Comissão da Moralidade
Pública da OAB de Jaraguá do
Sul, Fernanda Klitzke, a compra
de voto implica doação, ofere
cimento, promessa ou entrega
de vantagem pessoal com a fi
nalidade de obter dele o apoio

.. nas urnas. Distribuir e aceitar
vales de combustível, medica- \

mentos, peças para veículos,
materiais de construção, entre
outros, são vantagens conside
radas ilegais.

No entanto, não configura

compra de voto as meras pro
messas genéricas de campanha,
como prometer a ampliação de
benefícios sociais à população
ou prometer a construção de
obras de interesses comunitá
rios, de melhorias em educação,
cultura, lazer. "O que a lei pune
é a artimanha, o 'toma lá, dá cá',
a vantagem pessoal de obter
voto", explicou Fernanda.

Para ser considerado crime,
segundo a advogada, é preci
so ficar claro que o benefício é

Se de um lado a

captação (de voto) lícita
diz respeito à própria
disputa eleitoral; a
ilicitude, por sua vez,
merece reprimenda.
J.4'ernanda Klitzke,

presidênte da Comissão
da Moralidade Pública

individualizado ao eleitor, que
seja concedido claramente com

a intenção de conseguir o voto e

que seja realizado pelo candida
to ou por terceiros em seu nome.

"É indispensável a prova da par
ticipação direta ou indireta do
candidato, que inclusive pode
se resumir na explícita aceitação
do candidato às práticas ilícitas".

De acordo com a Constitui

ção Federal, há duas possibili
dades de punição. A primeira,
prevista no artigo 299 do Código
Eleitoral, é aplicada ao ato de

comprar ou vender o voto, prati
cado tanto pelo candidato como

pelo eleitor. A pena é de reclusão

por até quatro anos e pagamento
de cinco a 15 dias de multa.

. Já o artigo 41-A da Lei Eleito
ral diz que a captação ilícita de
voto ocorre quando o candida
to oferece. qualquer vantagem
ao eleitor para obter seu voto. A

punição é a cassação do man

dato ou do registro e aplicação
de multa de mil a 50 mil Ufir
(Unidade de Referência Fiscal).
O artigo ainda deixa claro que
não é necessário o pedido ex

plícito de votos, bastando a evi
dência da intenção de agir.

COMO DENUNCIAR:
Diretamente ao Ministério Público, por meio de promotores

eleitorais ou pelo site www.mp.sc.gov.br. O cidadão também pode
encaminhar a denúncia à polícia ou ao juiz eleitoral.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOlOGACÃO E ADJUDICACÃO LlCITACÃO MODALIDADE

TOMADA DE PRECOS N°. 0312012-FMS

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são confe
ridas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nO. 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, re
solve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado
da Tomada de Preços n", 03/2012-FMS, Processo de licitação nO .. 19/2012-FMS,
adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o

menor preço global, determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: contratação de empresa especializada em serviço de processamento de dados
para a secretaria municipal de saúde e assistência social, incluindo a administração
do banco de dados, assessoramento ao usuário na utilização de telas de entrada e

saída de dados, consultoria e treinamento para uso da ferramenta, sem limites de
quantidade de estações de trabalho, conforme ANEXO VIII - TERMO REFERÊNCIA,
deste instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz
parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Empresa vencedora: OlOS TECNOLOGIA lTDA, inscrita no CNPJ sob o n°.
85.260.354/0001-28.
Valor da proposta vencedora: valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzen
tos reais), totalizando o valor de R$ 26.400,00 (Vinte e seis mil, e quatrocen
tos reais).
Schroeder, 20 de julho de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOlOGACÃO E ADJUDICACÃO LICITAÇÃO MODALIDADE

TOMADA DE PRECOS N°. 12/2012-PMS
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são con

feridas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nO. 8.666/93 e suas alte
rações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de lici
tações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura é Julgamento e

seu resultado da Tomada de Preços n", 12/2012-PMS, Processo de licitação
nO. 62/2012-PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação
por ter apresentado o menor preço global, determinando que seja dada ciência aos

participantes:
Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento
de mão de obra, materiais e equipamentos), de estrutura metálica na Escola Rui
Barbosa, com área total de 292m2, localizada na Rua 23 de março, no município de
Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e

demais anexos que fazem parte integrante do Instrumento convocatório, conforme
.

consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se

transcrito fosse.

Empresa vencedora: CONSTRUTORA lOVEMBERGER lTDA, inscrita no CNPJ
sob o nO 04.614.454/0001-03.
Valor'da proposta vencedora: R$ 82.539,66 (Oitenta e dois mil, quinhentos e

trinta e nove reais e sessenta e seis centavos).
Schroeder, 23 de julho de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

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

TOMADA DE PREÇOS N°. 10/2012-PMS
. O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são confe
ridas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nO. 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resol
ve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da
Tomada de Preços n". 10/2012-PMS, Processo de licitação n". 57/2012-PMS,
adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o

menor preço global, determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: contratação de empresa especializada para COORDENAÇÃO, SUPER
VISÃO, CONTROLE À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL
TICA da execução dos trabalhos rodoviários de têrraplenagem, pavimentação as

fáltica, drenagem, obras correntes, sinalização, obras complementares, nas ruas

e trechos abaixo identificados, totalizando 3.250.1 Om, totalizando a extensão de
32.501 m2 em Ruas 'do Municipio de Schroeder, conforme Termo Referência - Ane
xo IX, deste instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora

que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Empresa vencedora: INOVA ENGENHARIA SS lTDA, inscrita no CNPJ sob o

no 11.552.792/0001-23.
Valor da proposta vencedora: R$ 19.750,00 (dezenove mil, setecentos e

cinquenta reais).
.

Schroeder, 23 de julho de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

MUNICío DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato de Contrato n", 42/2012-FMS

Modalidade Tomada de Preços nO. 03/2012-FMS,
Processo de licitação n", 19/2012-FMS

Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n".
83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco,
nO. 3201, Centro, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: OlOS TECNOLOGIA ..L.TDA, inscrita no CNPJ sob o n".
85.260.354/0001-28, estabelecida na Rua Tufie Mahfud, nO 210, salas 301,
303 e 304, Centro, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
CEP: 89251-080.\
Objeto: contratação de empresa especializada em serviço de processamento
de dados para a secretaria municipal de saúde e assistência social, incluindo
a administração do banco de dados, assessoramento ao usuário na utilização
de telas de entrada e saída de dados, consultoria e treinamento para uso da
ferramenta, sem limites de quantidade de estações de trabalho, conforme
ANEXO VIII - TERMO REFERÊNCIA, deste instrumento convocatório,
conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste
Contrato, como se transcrito fosse.
Valor do contrato: valor mensal de R$ 2.200,00. (dois mil e duzentos reais),
totalizando o valor de R$ 26.400,00 (Vinte e seis mil, e quatrocentos reais).
Data da Assinatura: 20/07/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt - Prefeito Municipal
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Filiações
o DEM é o segundo colocado
com mais filiados na região. No
total, são 2.814. Em seguida vem
o PSDB com 2.443. O PP aponta
como quarto colocado, somando
2.293. O quinto lugar fica com o

PT, totalizando 1.431 filiações.

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

A força do ·PMDB

Nos cinco municípios da região, o

PMDB lidera o ranking da lista de par
tidos com mais filiados, totalizando 3.942

registros. Em Iaraguá do Sul, são 1.838, 717
em Corupá, 555 em Guaramirim, 509 na

cidade de Schroeder e 323 em Massaran
duba. Os, dados são doTribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina.

Além de ter o maior número de filiados,
o PMDB é o partido que mais lançou cabe

ças de chapa. No total de três concorrentes,
todos buscam amanutenção da legenda no
poder emSchroeder, Corupá eGuaramirim.

Em Corupá e Guaramirim, Luiz Carlos
Tamanini e Nilson Bylaardt, respectiva -

.

.

mente, tentam a reeleição. Em Schroeder,
o atual vice Luís Aparício Ribas arrisca

pela primeira vez se eleger prefeito.
Nessa eleição, a participação do PMDB

é ainda a mais expressiva porque empla
cou também candidatos para o cargo de
vice em.Iaraguá do Sul e Massaranduba,
com Jaime Negherbon e Armindo Sésar

Tassi, respectivamente. Assim, sorriam-se

três postulantes ao posto de chefe do go
verno e dois a vice.

Crucial
Das três coligações para a corrida

.

majoritária de Iaraguá do Sul, a
Nova Jaraguá, composta pelas
siglas Pp, PMDB, PTN, DEM, PHS,
PMN, PC do B, PT do B, PDT, PT,
é a que agrega o maior número
de filiados, com 5.700 registros.
A quantidade de filiações mostra
a força dos partidos e pode ser

determinante para as alianças
que disputam uma eleição.

EDUARDO MONTECINO

o evento me surpreendeu.
Passaram por lá cerca

de mil pessoas.

Isaura Silveira, presidente do PSDB
.

d.e Jaragqrm. do Sul, destacando o

lançamento de campanba.

Antes do Dion
assumir a presidência,
quero repassar as

orientações e os trabalhos

que precisam ser

continuados na entidade.

Audrea Zieblsdorft' (PUS)

Candidaturas
As defesas sobre os pedidos de contestação em Corupá já estão

prontas e foram apresentadas pelo grupo Juntos Por Corupá,
formada pelo PDT e PT. No dia 13, o Cartório Eleitoral recebeu
as solicitações de impugnação contra os candidatos a vereador

pedetistas Carlos RicardoWelkér eAltair José Lorenzi, ambos
dessa coligação. Eles não teriam justificado a ausência do voto
naseleições de 2010 e 2002, respectivamente. O terceiro pedido
referiu-se a candidata a vereadora petista Teresinha Tomananine
Bierende que estaria há menos de um ano filiada à sigla.

Lançada a

can idatura
doPRe SD

No último domingo, foi a vez de lançar as
candidaturas a prefeito de Moacir Bertoldi (PR)

" e a vice de Niura Demarchi (PSDB). Na foto, o
senador tucano Paulo Bauer aparece discursando

em apoio a coligação Jaraguá Quer Mais.

Nem todos prestigiaram
Lideranças regionais e estaduais dos dois partidos
prestigiaram o evento. Já o atual vice-prefeito de

Iaraguá do Sul, Irineu Pasold, não compareceu.
A presidentedo PSDB, Isaura Silveira, preferiu não

comentar o assunto, mas disse que "o partido
está mais unido do que nunca e que

está acima de qualquer desejo pessoal".
IMÓVEIS

(4,7)
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS'
OI

Lunenâer �Z!�Z-

1971

Exposição de Pintura
Em julho de 1971, o jornal O Correio do Povo pu

blicou a matéria que dizia: "Está tomando cor

po a ideia de se montar uma exposição de pintura, .

mostrando aos jaraguaenses os seus artistas de casa.

Diversas pessoas nós têm procurado, sugerindo uma
exposição. Assim é que, dentro em breve deverá ter

lugar uma reunião como o vice-prefeito, quando, en
tão serão traçados os planos de realização de mais
movimento artístico cultural. A exposição realizar-se
á nas dependências da Biblioteca Pública Municipal,
durante os dias 4 a 7 de setembro de 1971, como parte
integrante da semana da pátria".

Personagem histórico

Montesquieu
Charles de Montesquieu foi um

importante filósofo, político e escritor
francês. Nasceu em 18 de janeiro de
1689, na cidade de Bordeaux (Fran
ça). É considerado um dos grandes
filósofos do iluminismo. Com a mor

te do pai em 1714, retornou para a

cidade de Bordeaux, tornando-se
conselheiro do Parlamento da cida
de. Nesta faseviveu sob a proteção
de seu tio, o barão de Montesquieu.
Com a morte do tio, Montesquieu
assume o título de barão, a fortuna
e o cargo de presidente do Parlamen
to de Bordeaux. Em 1715, Montes
quieu casou-se com Ieanne Lartigue.

) Tomou-se membro da Academia de

Ciências de Bordeaux e, nesta fase,
desenvolveu vários estudos sobre ci
ências. Porém, após alguns anos nes
ta vida, cansou-se, vendeu seu título
e resolveu viajar pelaEuropa. Nas via
gens começou a observar o funciona
mento da sociedade, os costumes e

as relações sociais e políticas. Entre as

décadas de 1720 e 1740, desenvolveu
seus grandes trabalhos sobre política,
principalmente, criticando o governo
absolutista e propondo um novo mo

delo de governo. Em 1729, enquanto
estava em viagem pela Inglaterra,
foi eleito membro da Royal Society.
Montesquieu morreu em 10 de feve
reiro de 1755, na ddade de Paris.

Invenção do BatolD
o costume de colorir os lábios tem raízes no Egito. As esposas dos faraós pintavam -se com um

intuito de ficaremmais belas, recorrendo sempre ao tom vermelho, sexualmente apelativo, pois
os lábios enrubescem ao estímulo de excitação.Durante toda a historia da humanidade, o batom.
foi considerado apenas como um instrumento de poder e manipulação,fazendo com que as

mulheres ficassem com cara de reprovação.Na Grécia, no século II, havia lei impedia
que as mulheres usassem batom antes do casaniento. Na Espanha do séculoVI, só
usavam batom as mulheres das classes mais nobres. Em 1921, o batom ganhou o

formato atual de estojo, e começou a ser comercializado em Paris. Miss Pearl
Pugsley, nos Estados Unidos, aos dezessete anos, foi notícia ao ter

queretornar para casa, vinda do colégio, por utilizar batom. O
batom se tornou objeto do desejo e ���...._
sucesso foi tamanho que em 1930 os

.

batons dominaram o mercado
americano e, daí, espalharam-se
pelo mundo afora. No Brasil, na
década de 1930, as mulheres
usavammuito para a sedução
nos cabarés. Na sociedade

,

distinguia-se umamoça virgem,
das que não eram, pelo batom
que usavam.mulheres virgens

.

usavam tons mais claros.

Grupo Lunelli

Pelo Mundo'
1969

Apolo 11 pousa na t�rra
A missão Apollo 11 terminou em 24 de julho de 1969,
quando os astronautas NeilArmstrong, Edwin 'Buzz'
Aldrin e Michael Collins 'pousaram na terra, em
terras próximas ao Havaí. Esta foi a quintamissão
tripulada do ProgramaApollo e primeira a realizar
uma alunagem, no dia 20 de Julho de 1969. Amissão

cumpriu ameta proposta pelo Presidente John F.

Kennedy, quando em 1962 perante o Congresso dos
Estados Unidos. Ele afirmou acreditar que a nação
devia comprometer-se em alcançar ameta de colocar
um homem na Lua antes do final da década (1970)
e trazê-lo de volta à Terra em segurança. Composta
pelo módulo de comando Columbia, o módulo
lunar Eagle e o módulode serviço, aApollo 11, com
seus três tripulantes a bordo, foi lançada de Cabo
Canaveral, na Flórida, às 13:32 UTC de 16 de julho,
na ponta de um foguete Saturno V, sob o olhar
de centenas de milhares de espectadores' que
enchiam estradas, praias e campos em redor
do Centro Espacial Kennedy e de milhões de
espectadores pela televisão em todo o mundo,
para a históricamissão de oito dias de duração,
que culminou com as duas horas de
caminhada deArmstrong eAldrin na Lua.

883

A primeira cidade a
receber iluminação

.

Em 24 de julho de 1883, dom Pedro II inaugurou na
cidade Campos dos Goytacazes, o primeiro serviço
público municipal de iluminação. A cidade do Rio

. de Janeiro foi a primeira do Brasil e daAmérica
Latina a receber iluminação pública elétrica, através
de uma termelétrica a vapor acionadora de três
dínamos com potência de 52 KW; fornecendo energia
para 39lâmpadas de duasmil velas cada. Campos
dos Goytacazes, também conhecida simplesmente
como Campos, é um:município Brasileiro localizado
no norte do estado do Rio de Janeiro, Com
uma população de 463.731 habitantes, segundo senso

de\2010, é amaior cidade do interior fluminense e

a décimamaior do interior do Brasil. É, também, o
município com amaior extensão territorial do estado,
ocupando uma área pouco menor que a do Distrito
Federal. [ Em Campos, destacam-se importantes
universidades públicas e privadas do estado do Rio de
Janeiro. Omunicípio de Campos dos Goytacazes é um
dos principais' centros políticos do estado do Rio de
Janeiro desde o período colonial, quando foi referência
tanto econômica como política para o Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-

o CORREIO00 POVO TERÇA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2012

EDUARDO MONTECINO

IDEALIZADOR Maestro Ricardo Feldens
transformou um sonho em realidade, ao dar início

à Orquestra de Cordas da Scar, há 25 anos

BANCO REGIONAL DE

DESENVOLVIMENTO DO

EXTREMO SUL

CONSULTORES DE SEGUROS E RISCO

/

Sucesso

Orquestra da Scar
comemora 25 allOS

iniciasse a formação de alunos,
Outra importante contribuição foi
dada pela jovem violinista Cilene
Sluminski, de São Bento do Sul. Aos
13 anos, aceitou o desafio de ensi
nar a classe pelo método Suzuki.
Outro nome a quem o maestro

demonstra gratidão é de Monica

Mayer, professora de violoncelo,
responsável pelo andamento dos
trabalhos naqueles primeiros anos.

Do grupo de três alunos no

pnmeiro ano, a pequena orques
tra foi crescendo e quatro anos

depois abrigava mais de 50 violi
nos. Além de Ricardo e seus três
filhos, a orquestra passou a con

tar com a comunidade. Atual
mente conta com quatro grupos
demúsicos, incluindo a formação
da Camerata Jovem, projeto ini
ciado pela Scar em 2012 pormeio
do Ministério da Cultura com o

patrocínio das empresas WEG
e Menegotti Máquinas, que dá

Concerto hoje à noite, na Scar; m�rca trajetória de sucesso da

Orquestra que reúne também' Grupo de Câmara e Camerata

que era um so

nho no final da
década de 1980
se tornou reali
dade graças ao

entusiasmo de
seu idealizador. Em 24 de julho
de 1987, Ricardo Feldens deu iní
cio à formação da Orquestra de
Cordas que congrega um Grupo
de Câmara e uma Camerata.

Hoje, às 20h30, sob a regência
de seu fundador, a Orquestra sobe
ao palco do Grande Teatro do Cen
tro Cultural da Scar - Sociedade
Cultura para reapresentar o mes

mo programa formado por obras
que foram levadas ao concerto de
estreia, há 25 anos.

Feldens lembra com carinho
de muitas pessoas que ajudaram
a tomar o sonho algo concreto.
Dentre elas, o presidente da Scar
na época, o empresário Rolf Her
mann, incentivador para que se

oportunidade a crianças e ado
lescentes terem acesso à música.
Nesta trajetória, o regente desta
ca a participação dos músicos em
eventos na cidade e por outras re

giões de Santa Catarina, e viagens
internacionais para apresenta
ções no Paraguai e em países da

Europa em 1999, 2007 e 2012.
"Valeu a pena", celebra o re

gente, sem esconder uma alegria
que contagia a todos na Scar. É,
com certeza, uma das importan
tes testemunhas do que a entida
de representa para o desenvolvi
mento das belas artes em Iaraguá
do Sul e em Santa Catarina. Hoje,
com certeza receberá como re

conhecimento os' aplausos do

público, corno. têm se repetido
desde o primeiro concerto.

Os ingressos são gratuitos e

podem ser retirados na secretaria
do Centro Cultural. Informações
pelo telefone 3275-2477.

Oportunidade é ter várias opções em um só lugar. É fazer contatos, trocar experiências e ter acesso à cultura e ao lazer. A Feiro de Oportunidades
Víocredi traz isso e muito mais. Participe, trago a sua família e descubra como a integ�ação das pessoas pode se tornar uma parceria de sucesso.

O4e05/08
CENTRO DE EVENTOS

c
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>
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São Miguel
do Oeste
T.
16°26°

Chapecó
T.
16° 24°

.

Joaçaba
T •
13° 25°

Tempo instável
Áreas de baixa pressão
se intensificam com o

avanço de uma frente fria
pelo litoral do RS e de se,
provocando instabilidade
com-chuva em todas as

regiões catarinenses,
moderada a forte e

por alguns momentos
acompanhadas de
trovoadas e descarga
elétrica. Temperatura
estável.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

.,lt"-_'",.
�

�Ji'lW;"'
Nublado Chuvoso Trovoada Geada

• 9h Vento não favorável Norte 3km/h Nenuhum vento
• 12h Vento não favorável Norte 5km/h favorável

• 15h Vento não favorável Norte 7km/h 80%
• 18h Vento não favorável Norte 10km/h de possibilidade

do chuva,

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Cafezinho de beira de estrada
o motorista eritra num bar de beira de estrada e pergunta:
- Quanto custa um cafezinho?
- Dois reais - responde o balconista. ---

-E o açúcar?
-. Ah, o açúcar é de graça!
- Então me vê três quilos.

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.

Use óculos de sol

/HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Joinville
�T.

16° 28°

Jaraguá S
T •
16° 30°

d "

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 20°C

Blumenau
T •
17° 29°

4 ,aJ

QUINTA
MíN: 10°C
MÁX: 20°C

Rio do Sul
T.
15°26°

SaúJoaquim
T •
10° 20°

MíN: 11°C
MÁX: 22°C

�

T •
16°24°

Sul I

• Preamar • Preamar
• 7h26: 1,2m • 5h36: 1m
• 20h06: 1,3m .18h06: 1m

, MINGUANTE 11/7 • Baixamar • Baixamar
• 11 h09: O,5m • 9h17: O,4m

Tábua
• 23h49: O,5m • 13h54: O,3m

NOVA 19/7 das marés
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 26/7
• 5h19: O,9m • 4h15: O,6m
• 18h04: O,9m • 21 h45: O,4m
• Baixamar • Baixamar

J CHEIA 2/8 • 1Oh01 : O,4m • Oh13: O,3m
• 18h04: O,4m • 12h43: O,2m

r
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1. A principal cantora de uma ópera
2. (Ingl.) Homem / Matar
3. Designação comum a certos musgos muito usados

como substrato no cultivo de orquídeas
4. Micose do couro cabeludo / Sem demora
5. Mistura de substâncias corantes extraída de alguns

liquens, usada como indicador em análises químicas
6. Guia intelectual
7. Sufixo que denota qualidade ou estado / o. parceiro

de Barbera na famosa empresa de desenhos ani
mados

8. O ator, compositor e escritor Lago (1911-2002), de
"Atire a Primeira Pedra"! Chapéu, em inglês

9. União Nacional! País da Oceania, com capital Fon
gafale; corre alto risco com o aumento do nível das
águas

10. Monumento consistente_em uma pedra cravada na

terra
11. Atitude exibicionista e ostentosa I As iniciais do mú- 10

sico de jazz norte-americano Davis (1926-1991)
12. Boa sorte I Grande animal africano, caça grandes 1 i

mamíferos, como antílopes, zebras e javalis, para
sua alimentação

13. Relativo à glândula genital feminina"

2

5

fi

7

8

g.

12

'!3
VERTICAIS
1. Pequenas e Medias Empresas f_Agitado
2. Sinal que deixa no chão o pé de quem caminha / O

acordeonista Mário (1920-2006) I Cinquenta e qua
Iro, em algarismos romanos

3. Enfraquecer / Bosque
4. A Frank .(1929-1945), famosa por seu diário em que

registrou a perseguição nazista que sofreu ao lado
de sua família judia, durante a II Guerra Mundial /
Repetir

5. Raça de cães de origem afegã, de aspecto forte e ma

jestoso, cabeça longa, reta e fina, olhos triangulares
e pelos longos e sedosos

6. Antigo título de prfncipes reinantes / Rua ou travessa
estreita

7. A artista plástica Yoko, que foi casada com o músico
John Lennon / Ter pesadelos I Executivo Nacional

8. O sódio, em química / Folha cotidiana de notícias /
Camada de tinta

9. Campo cultivado / "Acostumado"
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c
vou? Você vai amar a

ora do cafézínho.
Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

3275.1403

Atentem-se ao rosa/pink
Se vocês leem revistas de moda,
ou prestam bastante atenção
namoda de rua/blogs e afins,
vocês já devem ter percebido
que o rosa/pink é uma das
cores que anda imperando no
armário feminino não é?!
Se outrora o rosa/pink passava
a imagem de uma garota
barbie, hoje o que podemos ver
é uma garota fashion que sabe
usar essa cor feminina ao seu

favor, e posso dizer mais? Deixa
amulher ultra feminina.
Uma das combinações que
tenho gostado bastante com
o rosa, além do verde (sim,
sou estação primeirade
mangueira e não nego) são
as estampas de bichos, mais
precisamente as de onça.
Tem receio de usar essa cor
em roupas? Então aposte nos
acessórios como por exemplo
as bolsas, que além de dar um

toque fashionista à produção
fica lindo. Outra ideia é ousar
nos sapatos. Tenho reparado
muitas produções com eles, e
estou adorando.
Dando aquela olhada em
meu closet armário, percebi
que não tenho muitas opções
nessa cor (fugi uma época
por conta das Barbies), mas
já estou dando um jeitinho
de mudar essa história. Veja
algumas ideias de como usar.

Dica do Dia: o segredo da beleza
Dizem que todo mundo tem um segredinho de
beleza né gente? O meu, é rir! É sério, sério mesmo.

Eu rio de tudo, eu rio para tudo. Mesmo quando eu

estou triste, eu dou risada, chorando ... acreditam?
Pois é, acho,que é mais fácil às
vezes encarar a dor sorrindo,
ameniza sabe?
E não dá tanta ruga, é fato!
Mas continuando, quando eu

falo que eu dou risada de tudo,
é porque é verdade, de qualquer
coisa. Sabe aquelas loucas
que ficam vendo TV e rindo
descontroladamente? Sou eu!
Eu rio de coisas não tão

engraçadas, e é óbvio de coisas
absurdamente engraçadas. E
mais, dou risada (se bem que, eu
me acabo de rir) quando estou

nervosa, com medo. Sei lá, libera...
O fato, é que ser assim de algum jeitinho me faz
bem, e é isso me faz ficar um pouquinho mais
bonita aos olhos de quem me vê, afinal o sorriso e o

som da risada atraem.
É claro que nem sempre significa
que você é a pessoa mais feliz,
palhaça ou alegre do mundo, mas
significa que de certa forma com
o seu sorriso, você sim é capaz de
fazer alguém sorrir.
E beleza para mim é isso, é um ato

pequeno, é um sorriso de canto, é
uma gargalhada deliciosa e exposta.
É ir além do batom vermelho ou do
snob. É sorrir por dentro, é sorrir
gostoso, é preencher o vazio.
Quer uma dicapra ficar ainda mais
bonita hoje? Sorria!

TERÇA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2012 1111 VARIEDADES
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Bacalhau
fls irmãos Cauê e Gabriel
VMarcatto, dupla interna
cional de gourmet que coman
da o Butiá, um dos mais con

corridos Restaurantes na orla
de Barra Velha e do litoral cata

rinense, está com umapromoção
supimpa para aquela galera do
paladar apuradíssimo: Baca

lhau Fresco, com todos os acom

panhamentos, por R$ 35. Bom

demais, não é? Está com 56% de
desconto. Vaiperder?

A escolha perfeit

odi u a
Estava lendo na coluna do

colega Leo Pinheiros desta
semana. Para aumentar
o bumbum, Gretchen vai
aproveitar seu 16a divórcio. Vai

.

diminuir a barriga e turbínar
os seios. "Depois, sai com
amigos pata comemorar a
marca de 14 cirurgias plásticas
a que sobreviveu, Não é para
qualquer uma, não!" Como
diria meu pai: "Ah! Um chicote

naquele lombo."

Suspeito
A campanha nem tomou

corpo e já tem gente sendo
encaminhada à delegacia por
compra de voto! Claro que o

suspeito tem todo o direito
à defesa e deve dar suas

explicações às autoridades.
Dizem que estava com

cadastro de eleitores, uma
tradição nesse negócio.

www.ocorreiodopovo.com.br
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PASSEIO Neila e Jorge, da

Óptica Saflra, conferindo os

1,8 mil metros de queda d'água,
no Salto do Yucumã - RSMoa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

TEVAII Rafael e Fabiane e Clayton e Fabíola. Casais responsáveis pela Tevah,
loja especializada em modamasculina e inaugurada no ShoppingBreithaupt

MAURICIO HERMANN/DIVULGAÇÃO Fofocódromo
O comentário nas rodas de
comadres em Jaraguá foi o
mico que um profissional
liberal pagou no fim de

semana. Dizem que o "Dom

Juan", escondido da patroa,
emprestou o carro do filho
e foi curtir uma sarada no
motel da 'urbe sorriso.' Teve
uma noitada perfeita. Até
decidir ir embora. Como umas

"champas" no cocuruto, na
hora de sair da garagem o

infeliz não observou e colidiu
num carro parado no pátio
do motel. O que é pior - deu o

pinote - achando que ninguém
viu a barbeiragem. Mas, para
azar dele, a placa do veículo
foi anotada e foram atrás do

prejuízo. Chegaram na casa da
dona da pensão - que nada sabia
- e contaram o episódio. Pense
no forrobodó? Até o marido -

tentar explicar que focinho de
porco não é tornada - voou

panela, pau demacarrão, foi um
deus nos acuda. Numa ocasião

dessas, eu sugiro pedir uma
cachacinha da reserva do Chico
Henschel para relaxar.

,

BEL Luana Bernardes

e LeticiaValcanaia nos
corredores daUpper Floor'

as rodas
• o gerente da Saúde
Everaldo Corrêa já
contratou o grupo de

pagode, colocou o churrasco
no tempero e está reunindo
os amigos para comemorar,
em grande estilo 6.0, no

próximo dia 28.

• O empresário Reinner
Modro passa o dia

treinando com o acordeão.

Quer estar impecável, ao
lado dos músicos Sérgio
Ulrich e Rafael Petry, na
apresentação do trio na

SociedadeVieirense, dia 28

de julho, durante o Jantar
Dançante do Coral de
Cultura Alemã.

, • A correria está tão grande
atrás de votos que o

compadre Cacá Pavanello
relaxou com a tintura do
cabelo. O homem está

parecendo um macaco

bugio quemeu saudoso pai
. criava no porão de casa.

Siga a sua

alegria.
Joseph
Campbell

Não pegou fogo
Nas ruas de Jaraguá, embora
alguns tentassem fazer

algum barulho no sábado, a
campanha está tímida. Há

quem diga que há escassez de

grana para tornar caminhadas
modestas em acontecimentos

inesquecíveis, como ocorria até
alguns anos atrás; quando se

distribuíamuitas, mas muitas
gentilezas.

Humor
"O Manuel gravou o número

.

da sua amante com o nome de
Bateria Fraca. Sempre que a

amante liga, na ausência dele,
a esposaMaria pega o celular e

põe para carregar"!

Níver da
Jania
Quem esqueceu ainda está
em tempo de desculpar-se: a
arquiteta IaníaMaria Pereira
(leia-se daFormatoD), foi a

-,

aniversariantemais festejada
de oritem, na cidade. Ela vai
adorar saber que foi lembrada.
Parabéns' O meu desejo é

que você e toda família sejam
plenamente felizes.

."

C g...........

Brasil afora, a rede já virou
tablado de batalha política.
Mas, ainda nem tanto pelas
bandas da urbe sorriso, onde

apenas mais apaixonados já
se atrevem amostrar a cara

na Internet.

Pensando

bem
"Não tenhamedo do

inimigo que te ataca,
mas do amigo falso que
te abraça."

Sonhando
acordado

\ Quem é aquele cara
que anda tendo sonhos
cinematográficos com a

Tati Falcão? E que sonhos!
PRESENÇA Grazi Mass e Bere Bert da 105 FM,
sábado, na tradicional Feijoada do Scondidinho

Buxixo
Pelo meu fio vermelho fiquei
sabendo que o meu amigo,
atleta e empresário Emílio Silva

Neto, candidato confirmado
a prefeito, oumelhor, síndico,
de Jaraguá como elemesmo

diz, em 2020, teria recebido o

convite para assumir uma pasta
importante na prefeitura. Mas
que fique bem claro, caso dona
Cecília se reeleja. Seguindo o

mote: quem viver, verá!
'

No domingo usei a

poderosa wodka Grey
Goose, mimo do amigo
Luiz Carlos Gieset, o
Zuza, para a tradicional
caipirinha dominical.

• O meu abraço de
hoje, cheio de energias
positivas, vai para o.

boa gente Silvlo Tafner.
Ele comanda uma das

equipes mais cogitadas
em pinturas de casa.
Aqueleabraço.

BdimirDumke. depois
de 7 anosmorando em
Curitiba, está volta à

.

cidade. Para anunciar
a chegada, o boa gente
movimenta no próximo .

sábado, dia 28, uma
concorridafesta 'Juliana
Amigos & Ed', no Sitio .

Dumke.
'

• Dia 11 de agosto, no
Beira Rio Clube de Campo,
rolajantar-dançante com
a banda OsMontanarti.A

festa é em homenagem
.

ao Dia dos Pais.

DraMárcia Vieira,
como nunca esquece deste
colunista, em sua última

viagem à Cuibâ trouxe
uma lembrança especial.
Valeu mesmo.

• Com essa, fui.

UVA

Quem não gosta de saborear um cacho de uva ou de usá-lo para decoração,
em datas especiais ou em sua própria em casa? O que poucos conhecem

é 9 grande poder terapêutico e nutritivo desta fruta.

A uva é um fruto tipo baga, de formato, tamanho, cor e consistência e' amora variáveis.

Tem um sabor doce, acido ou cítrico depende muito do tipo de solo onde esta plantada.
É uma fruta do tipo não-climatérico, ou seja, não amadurece após a colheita,

devendo Ser colhida no ponto Ideal de maturação.
A uva e uma fruta rica em carboidratos e vitaminas B e.C e também obtendo sais

minerais, tais como: cálcio, ferro, fósforo, magnésio, sódio e potássio,
Ela é uma fruta muito utilizada na produção de vinho, geléias, passas e sucos,

A uva exerce uma ação laxante e diurética, drenando as vias biliares, facilitando esta eliminação,
fazendo uma limpeza do sangue, beneficiando órgãos e tecidos e deixando-os purificados,

vitalizados e alcalinizados, devido à mineralização e recomposição das vitaminas.

Através dela também é possível auxiliar em algumas doenças tais
como: câncer, artrite, má circulação, cansaço e ate memória fraca.
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Daniel Medeiros Crítica de cinema
Graduado em Comunicação Social -

Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, ,Ch",ernobyí, Linguagem e Crítica Cinematográfica
:,111

Não deixa de ser curioso (e original) que A premissa é até interessante, mas o

um filme resolva abordar a temática ,longa já derrapa logo de cara em atuações
do desastre nuclear da usina de Chernobyl ruins e diálogos 'Sem ritmo e autbexplicati
de maneira fantástica, mostrando as pos- vos, o que dificulta que o público se identi
síveis consequências daradiação liberada" "fique com os personagens (regra básica em
com o passar dos anos. E essa curiosidade qualquer filme de terror). Não só isso, mas
é, na verdade, amaior qualidade ge��e lon- '1/0 roteiro, escrito por Pelí em parceria Ç,OUl"
ga de estreia do diretoFBradley Parker, que'! CareyVan Dyke e ShaneVàn.Dyke, ainda in-,

conta aqui com a colaboração de Oren Peli, sere situações inverossímeis, como a cena
'" criador do suce�so AtividadeParanormal. em que o guia" do passeio, o�único;quero,�","

Na trama, três amigos, viajando pela 0' nhece pelo menos um pouco da realidade
Europa!Ásia, vão visitar o irmão de um de- do lugar, sai de dentro da van no meio çla
lés em Kiev antes de completarem seu 'pás- "noite para investigai: estranhos ruídos vírt
seio até Moscou, Chegando lá eles recebem dos do lado de fora. E mais, quando chega
,o convite para fazer o chamado "turismo -o momento/ de finalmente dar alguma ex:'

· radical" que consiste em visitar a peque-"' plicação, as mesmas, além de não fazerem
na cidade de Prípyat, abandonada décadas muito sentido, são 'apresentadas de ma

atrás devido ao desastre nuclea:t ná vizinha neíra "acelerada e poucó convincente (sem
Chernobyl. Devido aos elevados graus de . mais nem menos um personagern.pergun
radiação, ninguém deve ficar mais de duas "ta para o outro "me diga oque você sabe?",
ho�'as ria cidade:, pÜ'ré'm"não demora 'muito" 'como' se essa fosse uma .suspeita que ele
para que "eles percebam queas coisas não tinha o tempo todo,algo ,que o fílme "não

"
. -.

f I· d .,') I} .," • • 'Ivão �a�r con orme o p artpJa 'o. , 'mostra .
I"

'
, ,ll ". �'

• ,

"

o

Utilizando um estilo quase documen
tal, com a câmera tremendo e cortes secos,
Parker consegue criar um clima cru, utili
zando-se bem dos momentos de silêncio
para causar tensão, algo auxiliado pela fo
tografia sombria e' o extenso uso de vultos e

'sombras. Entretanto, ele acaba se mostran
do bastante liinitado nas c�nas quel�xigem
uma carga dramática maior - como nas ce

nas de morte, onde o uso do silêncio (eI0-
giado anteriormente) -se torna apelativo.

Rendendo alguns bons sustos, Cherno
byl entrega um resultado apenas 'mediano,
que dificilmente repetirá o sucesso de Ati
vidade Paranormal' 'Sem grandes chances
de se tornar uma franquia, o longa pode

, ainda inviabilizar que outras produções si
niilares sejâm realizadas; ,o'" que não deixa
de ser um desperdício de potencial.
L," �,

p
•

�,

y.' "I

ln' H Ih fIJ!;;
li

Ficha técnica: direção: Bradley'
Parker; elenco: lesse McCartney,, '.� �', "n_ 1/1 iij,

'

" Ionathàn Sadowski'e.Olivia Dudley;I

� __ '" _ � _" " ,� �.I '" "'" , '" 10 _ I_C"" I 'o, � I�' I I"" n," '" � "" """ "'. I , " 'u ", " _ " '!l' .. , , , I - "" _ _ _" , "_ _ I � _ I " _ _ _" ,

_ ,--(------,---
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e

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

f\:"'7I
, companheiro de estimação nas páginas do Facebook �

daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul
c

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18H

Fernando ameaça Dimas e exige que ele não conte a ninguém sobre sua cura. Jáqui, Valdi
rene e Tati sonham com a venda dos brigadeiros. Rodrigo pensa em Angélica. Rodrigo e Tobias
mostram a fazenda para Josué. Jacira fala para Gracinha que voltará para Marajá. Virgílio faz uma

, longa lista de pedidos para Antônio. Henrique reclama de tudo o que Laura tem em casa para o

café da manhã. Marlene teme que Laís não a perdoe por ter escondido que seu pai está vivo.
Dimas fica indignado por ter que compactuar com a farsa de Fernando. Miriam conta para Priscila
sobre a conversa que teve com Rodrigo. Valéria fica ansiosa pela chegada de Josué. Laura vê Gil
chegar com Débora e tenta disfarçar o incômodo.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19H
Patrick implora que Penha o veja dançar. Liara se entristece COIil a falta de interesse de

Rodinei em viajar para Berlim. Socorro tenta colocar Rosário contra Penha. Rodinei sai da cadeia.
Fabian perde um contrato por causa de Chayene. Patrick fica nervoso com os conéorrentes. Ro
sário e Cida se angustiam com a demora de Penha. Patrick não consegue dançar e é confortado,
pela mãe. A entrevistadora americana chega à casa de Rosário. Chayene pensa em enganar
Fabian novamente. Penha chega para a entrevista e Rosário tenta conter o mau-humor. Rosário
e Penha discutem. Chayene se desespera ao saber que seu tempero afrodisíaco acabou.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21H
Durante uma brincadeira, Jorginho fala sobre Rita e Tufão conversa com o filho. Max fala

-

com Lucinda sobre Nina e Nilo os surpreende. Suelen reclama do vestido de noiva que Diógenes
leva para ela. Max se desentende com Nilo, que se esconde no porta-malas do carro do filho. Roni
convida Leandro para ser seu padrinho de casamento. Monalisa convence Iran a acompanhá-lo
à festa de Débora. Nilo chega de surpresa no sítio e Max se irrita. Verônica e Noêmia provocam
Alexia. Tufão flagra Leleco e Muricy na despensa da cozinha. Verônica fica incomodada com os

conselhos que Monalisa lhe dá sobre como fazer uma festa.

GABRIELA - GLOBO - 23H
Gabriela diz a Nacib que gosta dele e afirma que o amor não precisa de explicações. Ma

ria Machadão obriga Lindinalva a servir Melk e a menina sobe para o quarto com o coronel,
que a destrata. Gabriela diz a Arminda que não tem interesse em se casar. Osmundo conta
para Sinhazinha que Mundinho os ajudará a serem felizes. Florzinha e Quinquina notam que
a janela do consultório de Osmundo está sempre fechada quando ele trata de Sinhazinha.
Gabriela sobe no telhado da casa de Amâncio para pegar a pipa de Tuísca, sob os olhares
admirados de todos. Nacib sente ciúmes de Gabriela.

Estas duas cadelas (dog alemã e pitbull) fugiram de casa no dia.
15, na Vila Lalau, em Jaraguá. Os donos estão à procura. Se você
tiver alguma notícia, favor entrar em_contato com a Taurus Auto

Peças no 3273-6181 ou 7811-9040. Oferecem recompensa* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes

23/7 Fabiane Marquardt Maria J. C. Albuquerque 2417
Antonio Schneider Fernanda Kintino Souza Monique Ortiz Ademir A. Ruysom
Arnilda Adam Franklen T. Hanemann Neusa Kekes Tanom Alcebiades dos S. Alves
Benicicio Giovane Barqe Geane Samara Serpa Ovideo Stiz Antenor Gonçalves
Benicio G. Barg Guilherme H. Westphal Paulo R. Berri Cristina Amarante
Bruna Marquardt Ismar A. Schwartz Rosani Plitze Cristina Kleinschmidt
Christa J. Schuster Juliana Tomelin Ruan G. Motta Emilly A. Bachmann
Cirlei Patricio Ilibio Lauro Volz Samuel Patricio Erna Rubin Baumann
Djymmy Franciel Gnewuch Leopoldina C. Wintreich Sandra R. Tomelin Eurica Die Diesenthaler
Edemar Oecksler Luciano Krisanski Taiane R. Machado Felipe Kreknicki
Elvira Picoli Maikon A. Postai Tatiane Albrecht - Felipe Vicenzi
Elvira Picolli Gerent Marcia A. Reigel da Silva Gabriel E. Poglia

Gabriela Cristina Kekes
José Menel
Julhinho A. Jonelin
Karen Enke
Udio Schiochet Junior
Una Franki Wandersee
Una Horongoso
Loreno Dalpiaz
Maira C. L. Staidel
Marinéia de F. P. Teixeira
Marisa S. Engelmann
Mariza Sueli Engelmann

Mauricio R. Melchioretto
Mauricio Ruan Melcheretto
Natanael _Raduenz
Percival Estof
Ruth Matuszewski
Talita Carvalho

Tayná Maske
Tomaz C. Wenk
Valdir Bassani
Valdir Cristofolini
Vanessa Krahn
Victor Leoni

. Box Sherlock Holmes:
.4lrthur COJ1,Q.ll D9yle
Num só lugar, todos os 56
contos protagonizados

.". Ir I

por SherlockHolmes, o
detetive mais amado de
toda a Iítêráturapolicial!
Esta obra contém os livros:
livro I: liAsAventuras de
Sherlock+Iolmes'; Livro 2:

I�S Memórias de Sherlock
Holmes", Livro 3: I�Volta de
SherlockHolmes", livro 4:
"O ÚltimoAdeus de Sherlock
Holmes" livro 5: "Histórias
de SherlockHolmes". Esta
ediçãocomentada e ilustrada
é indíspensãvel, divertida
e educativa. São livros
perfeitos como introdução
para os novatos nomundo'
de Holmes eWatson, e serão.

igualmente aproveitados e·
devorados pelos já iniciados.
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Tirinhas

Cinema

PROGRAMAÇÃO DE 20n A 26n

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

16h,18h40
• O Espetacular Homem Aranha ._ Leg. - 21 h20

SHOPPING MUEllER JOINVlllE
• GNC1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 14h, 16h30
• O Espetacular Homem Aranha 3D - Dub. - 18h45
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. 21 h40
• GNC2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h, 15h, 17h
• O Espetacular Homem Aranha - Leg. - 19h, 21 h50
• GNC3
• Valente - Dub. - 13h20 15h30 17h40 19h50 22h

JOINVlllE GARTÉN SHOPPING
• GNC 1
• Valente (3D) - Dub. 13h10, 15h15, 17h30, 19h40
• Valente (3D)- Leg. - 22h
• GNC2
• Na Estrada - Leg. - 13h40, 16h20, 19h10, 22h
• GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h, 15h, 17h, 19h
• Sombras da Noite - Leg. - 21 h
• GNC4
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. 13h30
16h10 18h50

• O Espetacular Homem-Aranha- Leg. - 21 h40
• GNC5
• Valente - Dub. - 14h, 16h30, 18h40, 20h45
• GNC6
• A Era 'do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h20 15h30 17h40

19h50,
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 21 h50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Valente (3D) - Dub. - 13h20, 15h40, 18h, 20h30
• CINÉPOLlS 2
• Valente - Dub. - 14h20, 16h40, 19h10, 21 h35
• CINÉPOLlS 3
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h40, 16h20,
18h30,20h50
• CINÉPOLlS 4
• Chernobyl - Dub. - 14h30, 17h 10, 19h20, 21 h30
• CINÉPOLlS 5
• E aí, Comeu? - Nacional-13h10, 15h30
•O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 17h50, 21 h

• CINÉPOLlS -6
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h35, 17h, 19h15, 21 h40
• CINÉPOLlS 6
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. - 13h,
16h, 19h

• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 22h

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC 1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h20, 15h30,
17h40, 19h50

• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 21 h50
.GNC2
• Valente (3D) - Dub. - 13h30 15h40 17h50 20h
• Valente (3D) - Leg. - 22h
• GNC3
• Valente - Dub. - 14h, 16h, 18h, 20h10, 22h10
• GNC4
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h 15h 17h 19h
• E Aí, Comeu? - Nacional - 21 h15
.,GNC5
• O Espetacular Homem-Aranha- Dub. -13h10, 18h45
• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. - 15h50 21 h30
• SALA VIP
• Para Roma Com Amor - Leg. - 14h20, 16h40,
19h15, 21h40

"Na Estrada" se passa em Nova York,
Estados Unidos. Sal Paradise (Sam Riley).
é um aspirante a escritor que acaba de
perder o pai. Ao conhecer DeanMoriarty \

(GarrettHedlund) ele é apresentado a

um mundo até então desconhecido, onde
há bastante liberdade no sexo e no uso

de drogas. Logo Sal e Dean se tornam

grandes amigos, dividindo a parceria
com a jovemMarylou (Kristen Stewart),
que é apaixonada por Dean. Os três
viajam pelas estradas do interior do país,
sempre dispostos a fugir de uma vida
monótona e cheia de regras.

Cissa Guimarães
lembramorte do rllho

Dia 20 fez dois anos de morte do filho
de Cissa Guimarães, RafaelMascarenhas, e
Cissa não se lamentou no Twitter ao lem
brar a data, mas escreveu uma mensagem
de paz e tranquilidade para seus seguido
res, agradecendo ao filho por estar sempre
olhando por ela. Em 10 tuítes, ela também
lamentou por não ter havido justiça para o
atropelamento do rapaz, em um túnel, na
zona sul do Rio de Janeiro.

Rita Lee pode
retomar os shows
Seis meses depois de ter dito que não

iriamais fazer apresentações, Rita Lee pode
voltar atrás. Ao participar do programa Al
tas Horas, do dia 21, Rita disse para Sergi
nho Groisman que pode rever sua decisão:
"Quem sabe aqui deu o click para voltar aos
palcos". O último show seria unia apresen
tação polêmica emAracaju, dia 28 de janei
ro, quando ela criticou a agressividade de

policiais contra fãs que fumavammaconha.

Atores erram tradução
de suas tatuagens
Caio Castro e Giovanna Lancellotti fize

ram uma tatuagem e só depois descobriram'
que erraram na tradução da palavra em ára
be. A intenção era escrever 'musa' e 'musa',
forma carinhosa comoum trata o outro,mas
não foi bem isso o que aconteceu. Segundo
um amigo de Giovanna, que conhece a lín

gua árabe, o quenaverdade os amigos tatua
ram foi algo como 'Eles estão te observando'.
Eles procuraram a tradução na internet.

Horóscopo
CVl ÁRIES

.

I' Evite conflitos no seu emprego. Aja com prudência e

não revide as provocações dos colegas. Exija respeito,
mas sem perder a razão. Controle sua agressividade se
espera se aproximar de alguém especial. Cuidado com a

tensão no romance. Cor. amarelo.

U TOURO

U Coopere com seus colegas de trabalho e receba ajuda
de bom grado. Em casa, auxilie os demais em tudo o que
puder. Talvez precise interferir em uma discussão entre

parentes. Seja menos individualista na relação afetiva:
aprenda a ceder! Cor. branco.

l[ GÊMEOS
Aceite melhor as diferenças entre você e os seus

colegas. Essa é a forma mais eficaz de preservar a paz
e a harmonia no seu emprego. Bom dia para buscar
a companhia de pessoas da sua família. Compartilhe
também sua vida com quem ama. Cor. azul.

cr;::: CÂNCER
� Cuidado com a concorrência no seu trabalho. Poderá

- enfrentar pessoas que cobiçam seu cargo. É provável
que parentes ou amigos se estranhem. Caberá a voqê
o papel de conciliar os ânimos de todos. No romance,
valorize a tolerância a dois. Cor. preto.

..o LEÃo
-

UL Assuma o controle de tudo e ligue as antenas no
, seu emprego. Dessa forma, evitará discussões
desnecessárias. Um ámigo precisará da sua ajuda:
compareça! Compartilhe suas ideias com a pessoa
amada Isso será positivo para a união. Cor. verde-claro.

nl\ VIRGEM
I l.f No emprego, lute mais por aquilo que acredita e

desenvolva novas ideias. Não deixe, porém, de cooperar
com os colegas: eles também precisam de você. Se
quiser reforçar os sentimentos por seu par, aproveite

•

melhor a companhia dele. Cor. preto.

Cruise gasta 8 mil
dólares em passeio
o astro de hollywood Tom Cruise teria

gasto cerca de 12mil reais com um passeio
de helicóptero coma filha Suri. O ator re

solveu levar filha a praia para uma "mini
férias" em Long Island. O passeio terminou
no mesmo dia, em tempo de Suri voltar

para sua aula de ginástica. Quem não deve
ter gostado da ideia foi Katie Holmes, mãe
de Suri e ex-mulher de Cruise, que acha'

que o paimimamuito a filha.

.n. UBRA
- Tome a frente de todos os seus projetos. É tempo de -

unir forças, seja no trabalho ou em seu lar. Assuma
a liderança e compartilhe os seus sonhos com as

pessoas ao seu redor. Evite discussões, especialmente
no contato com seu par. Cor. verde-claro.

m ESCORPIÃO
II L. Fique distante de brigas no seu emprego. Aproxime-se

daqueles que não gostam de confusões. Nos assuntos
do coração, já é hora de se aproximar do seu alvo, caso
esteja só. Mas se já tiver alguém, participe ativamente
da vida do seu amor. Cor. cinza ..

..." SAGITÁRIO '

l'
.

Precisará de jogo de cintura para conciliar as
diferentes ideias dos colegas de trabalho. Acabe
com os desentendimentos para não prejudicar os
resultados e os prazos das atividades. No romance, é
melhor ceder para não discutir à toa. Cor. roxo.

V\_ CAPRICÓRNIO
.

.}J Evite discussões no ambiente de trabalho. Conflitos
entre familiares não estão descartados, então, tome
cuidado! Seja tolerante e paciente em casa, sem

perder a firmeza. No romance, não permita que as
tensões do dia prejudiquem a relação. Cor. bege.

� AQUÁRIO
� Seja mais paciente com pessoas sem iniciativa.

ReSpeite os limites de cada um, principalmente em
atividades profissionais. Mude seu jeito de lidar com
eles. No romance, conflitos não estão descartados -

exercite sua paciência a dois. Cor. bege.

PEIXES
Seu maior desafio serámanter a calma ao longo do
dia No trabalho, atividades em equipe podem gerar
aborrecimentos desnecessários. Tenha Cautela com
seu comportamento ou poderá magoar alguém
próximo ou até a pessoaamada Cor. tons pastel.
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Quer publicar sua foto'! �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.
.

�

Hoje, a
linda Maria
Paula Finta

completa
três anos.
Quem deseja
felicidades,
com muito
amor e

carinho,
são os pais
Rogério e

Ana Paula
Finta

Os pais Edson e Sandra estão felizes com chegada
da princesa Estefany. Ela nasceu no dia 6 de,
julho. Saúde e felicidades para a família

ficina e improvisação
A Fundação Cultural de Iaraguã promove,
através do projeto "Contatos de Dança", a
segunda etapa da "Oficina de Improvisação e

Criação em Dança", com Ricardo Marinelli. As
aulas, gratuitas, estão programadas para os dias

3,4,10,11,18,31 de agosto e l° de setembro, às
sextas, das 18 às 22h e, aos sábados, das 8 às 12h,
na Scar. As inscrições devem ser feitas no site

lisajaworski.com.br. Podem participar artistas
de dança ou teatro maiores de 18 anos' e que
tenham, no mínimo, um ano de experiência
com dança. A oficina visa explorar estratégias
para ampliar e desenvolver o potencial criativo
e perceptivo do artista em dança, corpo,
movimento. Promove, também, investigações
metodológicas para diferentes processos de
criação de coreografias.

Secretariado
o curso de SecretariadoAdministrativo

promovidopelaApevi no Centro Empresarial
de Iaraguá do Sul, ocorre de 6 a 8 de agosto,
das 19h às 22h. O treinamento é indicado para
profissionaisque desejam conhecermais sobre
a profissão e/ou atualizar seus conhecimentos.
Preparar e envolver nas rotinas administrativas,
'gestão de relacionamento, gestão de processos
e organização de eventos corporativos.
Investimento: nucleados: R$ 220, associados:
R$ 242 e demais interessados: R$ 363. Instrutor:
Darcísio. Para se inscrever ligue para 3275-7024
ou e-mail capacitacao@apevi.com.br.

QUER DI'17llLGAB O SEUEVÊNro .aQUI? Junte as informações e as envie

para eontato@beatrizsasse.eom.br uma semapl& antes do evento.

So 'as
O Círculo Italiano e Trentino de Iaraguá do

. Sul promove dia 27, na sede social do Circulo,
uma Noite das Sopas. Início às 20h. Adultos

pagam R$ 20 e crianças (de 5 a 10 anos) pagam
R$ 12, com direito a repetir todos os sabores.
Reservas: 3370-8636 ou 3275-1492.

Festa
o Circulo Italiano de Schroederpromove dia 4 de

agosto, a 15a Noite Italiana no bairro Tomaselli,
com início às 19h30.A animação ficará por

, conta dabandaPremier.Valor: R$ 28 antecipado.
Informações pelo 8851-9656 ou 3374-2133.

....

I

Apevi nos bairros
Mais uma edição daApevi nos Bairros está
programada para dia 31, com a palestra
gratuíta'Atrair, conquistar e Manter Clientes",
com Lidiane Laurinda. No conteúdo: 'A

estratégiaACM'; 'A escada da lealdade';
'Porque devemos fidelizar clientes'; 10 certo
e o errado da fidelização de clientes'. Será
às 19h30, na Paróquia São Judas Tadeu, Rua
Henrique Nagel, 300, no Bairro ÁguaVerde, em
Iaraguá do Sul (próximo ao Posto Marcolla).
Haverá consultoria individual gratuita.
Contato pelo telefone 3275-7028.

Santa Catarina tem muitas riquezas.
A maior são as pessoas.

A terra dá oportunidades. O catarinense vai lá e faz.
Faz de um pequeno Estado um grande exemplo para o
Brasil na economia, na cultura e na qualidade de vida.

Catarinense: você faz a riqueza do nos�o Estado.

Maior número de empregos com
carteira assinada por habitante:

10 Estado em qualidade de vida.

Maior banco público de sangue do Brasil.

Maior produtividade por área plantada do País.

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

Benyamin
Parbam Fard

benyamin@biovita.com.br

Quem é mais eficiente
em energia?

OBrasil é o décimo colocado num ranking Reino Unido foi apontado como o campeão,
que avaliou a eficiência energética entre as com uma pontuação total de 67 numa escala

12 maiores economias do mundo, baseado no de 100. Em seguida aparecem Alemanha,
estudo realizadopeloConselhoAmericanopara Itália, Japão, França, União Europeia, Austrália,
uma Economia de Energia Eficiente (Aceee). O China, Estados Unidos, Brasil, Canadá e Rússia.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Cami�eta capaz
de armazenar

energia
A busca por opções alternativas
para a produção de energia
resultou na criação de diversos

equipamentos inusitados. Uma
das novidades é uma camiseta
feita de algodão, capaz de
armazenar eletricidade. A ideia é
de pesquisadores daUniversidade
da Carolina do Sul (EUA). Ao
contrário de outras tecnologias
aplicadas a peças de vestuário,

.

como tênis que transformam
a energia das passadas em
eletricidade, a camiseta serve
apenas como um armazenador

energético. Os pesquisadores
transformam as fibras de

algodão em um supercapacitor
de alto desempenho. Segundo
eles, o processo é simples e de
baixo impacto ambiental, pois
não requer grande quantidade
de energia, não depende de
substâncias químicas nocivas e
não produz resíduos perigosos.

Alternativas para
emissário submarino
Algumas cidades litorâneas brasileiras possuem sistemas

de tratamento de esgoto sanitário que utilizam tubulações
(emissários submarinos) para lançar efluentes domésticos
ou industriais em grandes profundidades no oceano, devido
à alta capacidade de dispersão de contaminantes pelo mar.
Um estudo de doutorado, realizado pelo Departamento de

EngenhariaHidráulica eAmbiental da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (USP), apontou que a aplicação
de produtos químicos específicos, em um tratamento

denominado "primário avançado", seria capaz de remover
os sólidos suspensos e elementos presentes no esgoto que
passam pelo emissário submarino, como o fósforo. Esta

solução poderia ser adotada por emissários submarinos
com vazão elevada, como o de Santos, no litoral paulista.

®

alOVITA
Tecnologias Sustentáveis

47 3273 7191
www.blovlta.com.br

B
Ouírnica

47 3273 7191
www.blochem.com.br
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Código Oorestal:
votações em agosto
A comissão mista responsável pela análise damedida
provisória (MP) criada pela presidente Dilma Rousseff na
tentativa de preencher as lacunas que ficaram na atual versão
do Código Florestal, em vigor desde o final de maio deste ano,

aprovou na última quinta-feira o texto principal damatéria.
Ao todo são 343 propostas de alteração ao projeto que ainda
não foram votados e serão submetidos à avaliação'da comissão

, mista em agosto, tendo como prazo de votação o dia 7.

lVIOBl:8ID de cana
no Centro-Sul cai
o volume de cana-de-açúcar da safra 2012/13, processado pelas
usinas do Centro-Sul do Brasil até Iode julho, somou 128,31
milhões de toneladas. A queda foi de 27,8% frente ao mesmo

período do ciclo anterior, de 177,69 milhões de toneladas,
conforme dados divulgados pela União da Indústria da Cana

de-Açúcar (Unica). A fabricação de etanol alcançou 4,82 bilhões
de litros nesta safra até Iode julho, queda de 31,9% ante o ciclo

.

passado. Da produção total, 3,36 bilhões de litros foram de
hidratado (-25%) e 1,46 bilhão de litros de anidro (-42,8%).

Caixa eletrônico sustentável
Um conceito de caixa eletrônico sustentável foi desenvolvido em

São Paulo, pela empresaEdra Equipamentos, responsável pela
criação, pelo uso dematérias-primas sustentáveis e soluções .

inteligentes para redução de gastos com energia elétrica. O
conceito utiliza resina diferente da convencional, produzidas
a partir de fontes renováveis, garrafas PEr reaproveitadas,
piso feito commadeira plástica, composta pormais de 90%
de resíduos de embalagens.
descartadas, painéis solares
fotovoltaicos, lâmpadas LED,
e durante o dia, é aproveitada
a iluminação natural através
de uni sistema denominado

Solatube, que capta e

difunde a luz no ambiente,
ar condicionado de alta
eficiência e filmes especiais da
companhia 3M, que impedem
a passagem demais de 80%
dos raios infravermelhos,
diminuindo a necessidade
de refrigeração.

O edifícioMorrowRoyal Pavilion, recém inaugurado em LasVegas, é o
maior prédio domundo feito a partir de garrafas recicladas, com uma

área construída de pouco mais de2.500metros quadrados; utilizando
500mil garrafas de cerveja consumidas em LasVegas que foram
coletadas, trituradas em grãos e reaproveitadas, transformando-se
no chamado Greenstone, material que substitui o concreto.
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ERRATA
O evento gratuito que foi publicado no caderno Talento e Sucesso deste sábado, 21,

para o curso de secretariado administrativo não é correto. O correto seria:

PROGRAMAAPEVI NOS BAIRROS,'
Palestra:Atrair, Conquistar eManter Clientes / Palestrante: Lidiane Laurindo

Data: 3 i de julho - às 19h30min. / Local: Paróquia São Judas Tadeu
Bairro ÁguaVerde - próximo ao Posto Marcolla / EVENTO GRATUITO!

LICENÇA
'AMBIENTAL

(LAP, LAI)
FLÁVIO VOLTOLINI, tor
na público que requereu
a Fundação Jaraguaense
de Meio Ambiente (FUJA
MA) A Licença Ambiental
Prévia (LAP) e Licença
Ambiental de Instalação
(LAI), para a atividade de

implantação de loteamen
to, localizado na Rua: 580
- Afonso Nicoluzzi, bairro
Água Verde, município de

Jaraguá do Sul. Foi exe
cutado o Estudo Ambien
tai Simplificado, EAS.

\.

PEDIDO
DE LICENÇA
AMBIENTAL

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato de Contrato n", 126/2012·PMS • Modalidade Tomada de

Preços n", 10/2012-PMS, Processo n", 57/2012-PMS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n".
83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, n",
3201, Centro, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: INOVA ENGENHARIA SS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

11.552.792/0001-23, estabelecida na Rua Emmerich Ruysam, nO. 185, apartamento
401, Bairro Vila Nova, na cidade de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP:
89.259-350.

Objeto: contratação de empresa especializada para COORDENAÇÃO, SUPERVI
SÃO, CONTROLE À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
da execução dostrabalhos rodoviários de terraplenagem, pavimentação asfáltica,
drenagem, obras.correntes, sinalização, obras complementares, nas ruas e trechos
abaixo identificados, totalizando 3.250.1 Om, totalizando a extensão de 32.501 m2 em
Ruas do Município de Schroeder, conforme Termo Referência - Anexo IX, deste
instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte
integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 19.750,00 (dezenove mil, setecentos e cinquenta reais).
Data da Assinatura: 23/07/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt • Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato de Contrato nO. 125/2012-PMS

Modalidade Tomada de Preços n", 12/2012-PMS,
Processo nO, 62/2012-PMS

Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO. 83.102.491/0001-
09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nO. 3201, Centro, no Município
de Schroeder/SC.

Contratada: CONSTRUTORA LOVEMBERGER LTDA, inscrita no CNPJ sob o n?
04.614.454/0001-03, estabelecida na Rua Luiz Scholz, n? 307, sala 03, Centro, na cidade
de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.295-000.

Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão
de obra, materiais e equipamentos), de estrutura metálica na Escola Rui Barbosa, com
área total de 292m2, localizada na Rua 23 de março, no município de Schroeder/SC, con
forme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem'
parte integrante do Instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que
faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Valor do contrato: R$ 82.539,66 (Oitenta e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e

sessenta e seis centavos).
Data da Assinatura: 23/07/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt • Prefeito Municipal

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDfD\LDEINTlMAÇÃODE PROfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ /SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM II\'TIMADOS
DO PROTESTO:
Apontamento: 215754/2012 Sacado: ADD PISOS ACABAMENTOS LIDA ME Endereço: RUA JORGE
CZERNlEWICZ 889 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-000 Credor: BANCO COOPERATICO SICREDI
SA Portador: SETINTERNACIONAL BUSINESS Espécie: DMI - N'Titulo: PED499 -Motívo: falta de paga
mento Valor: R$ .1.049,04 Data para pagamento: 24 de julho de 2012Valor R$27,73 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 992,40 - Juros: R$ 4,63 Emolumentos: R$ ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 215815/2012 Sacado: ADD PISOS ACABAMENTOS LIDA ME Endereço: RUA JORGE
CZERNIEWICZ 889 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-000 Credor: BANCO IN1ERMEDIUM SA Por
tador: ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS IlDA Espécie: DMI - N° Titulo: 794603/1 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 386,81 Data para pagamento: 24 de julho de 2012Valor R$31,90 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 326,00 - Juros: R$ 8,80 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 21585112012 Sacado: ADD PISOS E ACABAMENTOS LIDA-ME Endereço: RUA JORGE
CZERNIEWICZ 889 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor: PISOFORTE REVESTIMENTOS CERA
MICOS LIDA Portador: - Espécíç; DMI - N° Titulo: 022067/05/ - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
608,03 Data para pagamento: 24 de julho de 2012Valor R$28,05 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 551,07 - Juros: R$ 4,95 Emolumentos: R$ ll,60 - Publicação edital: R$ 23)10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 14,71

Apontamento: 215853/2012 Sacado: ADD PISOS E ACABAMENTOS �ME Endereço: RUA JORGE
CZERNlEWICZ 889 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor: PISOFORTE REVESTIMENIDS CERA·
MICOS IlDA Portador:· Espécie: DMI - N" Titulo: 02221402/ - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
496,25 Data para pagamento: 24 de julho de 2012Valor R$30,81 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 436,53 - Juros: R$ 7,71 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di-

ligência: R$ 14,71
.

-----------------------------------------------------------------------�'------------------�----------_:_------------------_

Apontamento: 215513/2012 Sacado:ADILSON JOSE NEIZER Endereço: EXPANTONIO CFERREIRA 1058
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-101 Credor: J.M.CMATERIAIS PARACONSTRUCAOLIDA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: C270271022/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.53,60 Data para paga-
mento: 24 de julho de 2012Valor R$25,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 299,60 - Juros: R$ 1,99
Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 215514/2012 Sacado:ADILSON JOSENElZER Endereço: EXPANIDNIO C FERREIRA 1058
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-101 Credor: J.M.CMATERIAIS PARACONSTRUCAO LIDA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: C270530095/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 157,21 Data para paga-
mento: 24 de julho de 2012Valor R$24,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 104,20 - Juros: R$ 1,00
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 215763/2012 Sacado: ANA ClAUDIA SUTIL LORETO ME Endereço: AVMARECHAL DE
ODORO DA FONSECA 1188 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Credor: SILVANA CARVAlHOME Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1000024100 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 245,84 Data para
pagamento: 24 de julho de 2012ValorR$24,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 197,40 - Juros: R$
1,18 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 215869/2012 Sacado: ANGEIAMARIAMALFATI1 Endereço: RUA BARAO DO RIO BRAN
CO, 760 - CEN1RO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-400 Credor: MARMORARIAMULLER IlDA Portador:
- Espécie: Dl\1l- N° Titulo: 917-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.653,12 Data para pagamento:
24 de julho de 2012ValorR$28,96Descrição dos valores: Valor do título: R$1.600,00 - Juros: R$ 5,86Emolu
mentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 215630/2012 Sacado: APETIT SERVICOS DE Al1MENTACAO LIDA Endereço: CORONEL
BERNARDO GRUBA 180 - JARAGUA-SC - CEP: 89251-090 Credor: DIST CARNES NOVA IMAGEM L ME
Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 0007258001 -Motívo: falta de pagamento Valor: R$ 66,25 Data para
pagamento: 24 de julho de 2012Valor R$23,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 18,90 - Juros: R$
0,09 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

.

Apontamento: 215712/2012 Sacado: COMERCIALBELENICEDE MERCLIDA Endereço:RUALUlZSARTI
1207 - NEREU RAMOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-500 Credor: FRANQSCO PEREIRA PACHECO

..
EPP Portador;- Espécie: DMI - N° Titulo: 1700002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 349,71 Data
para pagamento: 24 de julho de 2012ValorR$23,66Descrição dos valores: Valor do título: R$ 283,90 - Juros:
R$ 0,56 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 215639/2012 Sacado: DALAS CONSTRUTORALIDAME Endereço: AV. PREFWAlDEMAR
GRUBBA 5249 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: JOSEAPARECIDOGARCIA DUARTEME Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 147/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 172,79 Data para paga
mento: 24 de julho de 2012ValorR$24,70 Descrição dos valoresr Valor do título: R$114,50 - Juros: R$1,60
Emolumentos: R$H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 215547/2012 Sacado: ERICKJANSEN Endereço: RUAJOAO PIANlNCHECK 1212 - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDI Portador:
CONFORT FINE ESTOFADOS Espécie: DMI - N° Titulo: 265/0001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$
955,01 Data para pagamento: 24 de julho de 2012Valor R$26, lO Descrição dos valores: Valor do título: R$
900,00 - Juros: R$ 3,00 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligên
cia: R$14,71

Apontamento: 215539/2012 Sacado: FABIANOVEPECH Endereço: RUAARTHUR BREITHAUPT 701 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89253-839 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Por
tador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 0184698014 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 226,70 Data para
pagamento: 24 de julho de 2012Valor R$24,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 169,79 - Juros:
R$ 0,96 Emolwnentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 215544/2012 Sacado: FABRICIOROSTIROUA Endereço: RUA JOSETI-IEODORO RlBElRO
371 APTO 04 SERVIDAO S 03 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: MAYCON RAMIREZ UVIERA Portador: -

Apontamento: 215885/2012 Sacado: NUTRITIVAAUMENTOS IlDA Endereço: RUA JOSE THEODORO
RlBEIRO 310 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: PARATI SA Portador: - Espécie: DMI -

N" Titulo: 1411670 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 187,39 Data para pagamento: 24 de julho de
2012ValorR$23,45Descrição dos valores: Valor do título: R$134,28 - Juros: R$ 0,35Emolumentos: R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBliCA FEDERATIVADO BRASIL ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Apontamento: 215886/2012 Sacado: NlITRITIVAAl1MENIDS IlDA Endereço: RUA JOSE THEODORO
RlBEIRO 310 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: PARATI SA Portador: - Espécie: DMI -

N° TItulo: 1415951 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 178,94 Data para pagamento: 24 de julho de
20l2ValorR$23,39Descrição dos valores: Valor do título: R$125,89 - Juros: R$ 0,29 Emolumentos: R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 215548/2012 Sacado: ODlúR JOSEMACHADO Endereço: RUATREZE DEMAIO 656 - JA·
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-400 Credor: UQillGASDISTRIBUIDORASA Portador: - Espécie: DMI
. N°Titulo: 367565-3001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 527,19 Data para pagamento: 24 de julho
de 2012Valor R$35,28 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 456,75 - Juros: R$ 12,18 Emolumentos: R$
ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 215549/2012 Sacado: ODAIR JOSEMACHADO Endereço: RUATREZE DE MAIO 656 - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-400 Credor: UQillGAS DISTRlBUIDORASA Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 006991-11001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 769,45 Data para pagamento: 24 de julho
de 2012Valor R$57,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 676,47 - Juros: R$ 34,72 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 215727/2012 Sacado: OSMARINA KRUGER ROSA Endereço: RUA JOAO TOZINE, 1415 -

CEN1RO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CR COMERCIO DE METAIS LIDA Portador: - Espécie:
Dl\1l- N"Titulo: 05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 10.145,41 Data para pagamento: 24 de julho de
2012Valor R$79,76 Descríção dos valores: Valor do título: R$ 10.000,00 - Juros: R$ 56,66 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 215728/2012 Sacado: OSMARINA KRUGER ROSA Endereço: RUA JOAO TOZINE, 1415 -

CEN1RO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CR COMERCIO DE METAIS LIDA Portador: - Espécie:
Dlvll- N°Titulo: 06 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 10.145,41 Data para pagamento: 24 de julho de
2012Valor R$79,76Descrição dos valores: Valor do título: R$ 10.000,00 - Juros: R$ 56,61!Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 215729/2012 Sacado: OSMARINA KRUGER ROSA Endereço: RUA JOAO TOZINE, 1415 -

CENTRO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CR COMERCIODEMETAIS LIDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 07 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 10.145,41 Data para pagamento: 24 de julho de
2012ValorR$79,76Descrição dos valores: Valor do título: R$ 10.000,00 - Juros: R$ 56,66 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45
---------------------------------------------------------------_!.._---------------------------------------------------------

Apontamento: 215730/2012 Sacado: OSMARINA KRUGER ROSA Endereço: RUA JOAO TOZINE, 1415 -

. CENTRO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CR COMERCIO DEMETAIS LIDA Portador: - Espécie:
DMI - N"Titulo: 08 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 10.145,41 Datapara pagamento: 24 de julho de
2012Valor R$79,76Descrição dos valores: Valor do título: R$ 10.000,00 - Juros: R$ 56,66 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 215731/2012 Sacado: OSMARINA KRUGER ROSA Endereço: RUA JOAO TOZINE, 1415 -

CEN1RO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CRCOMERQO DE METAIS LIDA Portador: - Espécie:
DMI - N"Titulo: 09 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 10.145,41 Data para pagamento: 24 de julho de
2012Valor R$79,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$10.000,00 - Juros: R$ 56,66 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 215732/2012 Sacado: OSMARINA KRUGER ROSA Endereço: RUA JOAO TOZINE, 1415 -

CEN1RO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CR COMERCIO DEMETAIS LIDA Portador: - Espécie:
DMI· N°Titulo: 10 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 10.145,41 Data para pagamento: 24 de julho de
2012ValorR$79,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 10.000,00 - Juros: R$ 56,66 Emolumentos: R$
11,60· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 215543/2012 Sacado: PAULO SERGIO RlBEffiO DE SOUZA Endereço: RUA IRINEU FR
NAZNER SNAO lADODISKSALGADINHOS - TIFA MARTINS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: ELIANE
OGEIKA Portador:- Espécie: CH - N°Titulo: 000002 7 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 236,62 Data
para pagamento: 24 de julho de 2012ValorR$48,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$155,00 - Iuros:
R$ 25,67 Emolwnentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 215621/2012 Sacado: PRESTADORA DE SERY.EMALVENAST LIDA ME Endereço: RUA
GERMANOMARQUARDT 201- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-200 Credor: DIFUSO DISTR DE PARAFU
SOS EWAlD LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1007827-01 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 88,52 Data para pagamento: 24oe julho de 2012ValorR$23,20 Descríção dos valores: Valor do titulo:
R$ 34,85 - Iuros: R$ 0,10 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili

gência: R$ 16,27

Apsntamento: 215563/2012 Sacado: VANDERSON SAORIN Endereço: LEOPOLDO PEDRO DA SILVA,
264 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: BVFINANCEIRAS/A CEL Portador: - Espécie: cm - N° Titulo:
251027853 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.295,91 Data para pagamento: 24 de julho de 2012Valor
R$309,58 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.953,48 - Juros: R$ 286,48 Emolwnentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -Dilígência; R$ 18,65

Apontamento: 215907/2012 Sacado: VIEIRA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LIDA Endereço: RUA
JOAO CARLOS STEIN 245 - jARAGUA ESQUERDO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-350 Credor: SO
CIEDADE EMPRESARIAL NEIVA LIDA Portador: C A SORPREZO & CIA IlDA Espécie: DMI - N° TItu
lo: 842 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ L015,53 Data para pagamento: 24 de julho de 2012Valor
R$26,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 960,00 - Juros: R$ 3,52 Emolwnentos: R$1l,60 - Publica
ção 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 dá Povo", na data de
24/07/2012: Iaraguá do Sul (SC), 24 de julho de2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach Total de títulos publicados: 42

Espécie: CH - N°Titulo: 850010 O - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 556,76Data parapagamento: 24 de
julho de 2012ValorR$27,10Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 4,00 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento:-21572112012 Sacado: FARMACIA ESPOSITO IlDA -ME Endereço: AV. GETIlliOVARGAS
SL 04 159 - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor: SCHOLEMBERG DISTRIBUIDORA LIDA Portador:
Espécie: DMI - N'Titulo: 8866-1·Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 679,12Data para pagamento: 24 de
julho de 2012ValorR$24,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 589,00 - Juros:R$1,37 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 215690/2012 Sacado: GENECYVITORlANO MAFRA Endereço: ESTRADAPAULOVOlJO
UNI 892lJ 4 - NEREURAMOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-830 Credor: BANCO FICSASA Portador:
- Espécie: CBI - N° Titulo: 998427201-4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.489,55 Data para paga
mento: 24 de julho de 2012ValorR$79,19Descrição dosvalores: Valor dotítulo; R$ L368,21- Juros: R$ 56,09
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 215689/2012 Sacado: GISlAlNEDAROSASTREME Endereço: R JORGE BUHR249 - AGUA
-VERDE - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-440 Credor: BVFINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N" Titulo: 251030016 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 5.003,18 Data para pagamento: 24 de julho de 2012Valor R$368,31 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 4.602,84 - Juros: R$ 345,21 Emolumentos: R$ H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 215756/2012 Sacado: HDCOMLIDAEPP Endereço: R LEOPOLDO MAHNKE 55 - Jaraguá
do Sul·SC - CEP: 89251-510'Credor: PIDC BRAZIL PLUS MUlTISEGMENTOS Portador: ENVOPEL IND
COM ENVEWPES LIDA Espécie: Dl\1l- N°Titulo: 12573/C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 661,53
Data para pagamento: 24 de julho de 2012Valor R$25,95 Descrição dos valores: Valor do título: B.$ 611,42 -

Juros: R$ 2,85Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------_---------

Apontamento: 214837/2012 Sacado: IVO JOSEDE SOUZA Endereço: RUAANGEW FLORIANI305 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89265-746 Credor: INFRASUL -INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 0192914010 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 229,25 Data para paga
mento: 24 de julho de 2012Valor R$24,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 162,92 - Juros: R$ 1,08
Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 215942/2012 Sacado: JOAO CARLOS RODRIGUES ME Endereço: RUA BERTHAWEEGE
SAIA 02 2214 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-000Credor: DIPLOMAD\ INDUSfRIALECOMERCIAL
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0382017-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 365,07Data
para pagamento: 24 de julho de 2012ValorR$23,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 306,00 - Juros:
R$ 0,81 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 215540/2012 Sacado:)UI10 CESAR DEMElLO Endereço: RUA FRANCISCO DUTRA 429
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL -INFRAESTRUTURAE EMPREENDIMENT Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0186816013 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 161,36 Data para
pagamento: 24 de julho de 2012Valor R$23,68 Descríção dos valores: Valor do título: R$ 102,52 - Juros:
R$ 0,58 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 215872/2012 Sacado: KAROISA IlDAME Endereço: RUA 25 DE JUlHO 1430 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89259-000Credor: DESSIS INFORMATICA LIDA Portador: - Espécie: Dl\1l- N°Titulo: 3120-
111- Motivo: falta depagamentoValor: R$ 932,24Data para pagamento: 24 de julho de 20l2Valor R$28,08
Descrição dos valores: Valor do título:R$ 880,00 - Juros: R$ 4,98 Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 215843/2012 Sacado: LUNAINST. EIETR lJDA-ME Endereço:.SANTIUAPURES RANGEL
69 BOX 03 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-200 Credor: J.M.C MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Iitulo: N216992/3 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 141,72 Data para pagamento: 24 de julho de 2012Valor R$23,36 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 88,70 - Juros: R$ 0,26 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili

gência: R$15,46,

Apontamento: 215852/2012 Sacado: LUNAINST.EIEIR lJDA-ME Endereço: SANTIUAPURESRANGEL
69 BOX 03 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-200 Credor: J.M.C MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: N17964/4 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 198,10 Data para pagamento: 24 de julho de 2012Valor R$24,44 Descrição dos valores: Valor do título:
R$l44,OO - Juros: R$1,34 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20· Di
ligência: R$ 15,46

Apontamento: 215829/2012 Sacado: MAGAZINE D & C LIDA Endereço: RWAlTER MARQUARDT 727
- BARRA DO R - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: MAREL INDUSTRIA DE MOVEIS SA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 13000002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.350,29 Data para
pagamento: 24 de julho de 2012ValorR$26,13Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.300,00 - Juros: R$
3,03 Emolwnentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 215828/2012 Sacado: MARClO ADRIANO KRONBAUER Endereço: RUAWALTER MAR

QUARDT 363 - Jaragua do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor:WP JUNIOR & CIALIDA Portador: El1ZETE
LOPES DE BRITO Espécie: DMI - N" Titulo: 568 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 297,64 Data para
pagamento: 24 de julho de 2012Valor R$23,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 254,48 - Juros: R$
0,59 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 215762/2012 Sacado: MARli DOS SANTOS PONSTEIN Endereço: ROLIMPIO )UNKES
110 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258·700 Credor: OESACOM E E RÉPRES LIDA Portador: - Espécie:
Dl\1l- N'Titulo: 2371317U - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 300,02Data para pagamento: 24 dejulho
de 2012Valor R$24,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 246,20· Juros: R$1,06 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 215765/2012 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB DE PROD Endereço: RUA LEOPOLDO
I-IANNKE 230 . JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO &DAlL AGNOL LIDA Por
tador:· Espécie: DMI - N'Titulo: 147589/93 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.232,73 Data para
pagamento: 24 de julho de 2012Valor R$35,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.173,16 - Juros:

. R$ 12,31 Emolwnentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20·Diligência: R$ 9,96
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Serviç de s úde

A demora estimulou a impaciência
Mães reclamam que
falta de pediatra
no Hospital Padre
Mathias Maria Stein
é motivo de lentidão

GUARAMIRIM

Nilson Antonio

A smães q�e levaram os fil�osr\ao HOSpItal Padre Mathias
Maria Stein, de Guaramirim,
ontem namanhã tiveram de ter
muita paciência para aguardar
a vez de ser atendidas. Durante
amanhã, as pacientes reclama
ram que aguardaram cerca de
três horas na fila. Somente no

final damanhã é que a situação
começou a ser normalizada.

A professora Denise Teres

conta que a situação se repete
com frequência. Denise foi ao

MARCELE GOUCHE

F'ILA Setor de Pronto Atendimento ficou lotado de pacientes, ontem de manhã

hospital para levar o filho de
um ano para ser atendido. A

criança apresentava sintomas

de vômito e diarréia. Conforme
a mãe, ontem pela manhã ela

chegou às 8h30 e foi atendida
somente às IlhOS.

Por diversas vezes, segundo
Denise, ela trouxe o filho para
ser atendido e precisou aguar
dar por mais de hora para con

seguir o atendimento. "Depois
da terceirização o atendimen
to piorou", reclama.

Desrespeito com' a cidade

Situação das calçadas ainda incomoda
Andando pelas ruas de Iara

guá do Sul é impossível não trope
çar em desníveis ou ter de desviar
de buracos nas calçadas. Os pe

.

destres precisam ficar atentos, e
muitas vezes optar em andar pelo
acostamento das ruas. A situação
pioraquando acaminhada é dire
cionada aos bairros. Quantomais
longe do Centro, mais o descaso
com o pedestre é evidente.

O promotor de vendas Carlos

Eduardo, 26 anos, sai para traba
lhar apé todos os dias, e lamentaas
más condições para a caminhada,
Ele afirma que prefere andar pela'
ciclovia ou até pelo acostamento.

A aposentada Edite Maria Schio

chet, 67 anos, também reclama da
má condição das passagens. Ela
mora há três anos no bairro Czer
niewicz e gosta de passear' todos
os dias com o cachorro..Para ela,
'as dificuldades no passeio pioram
quando a caminhada está direcio
nada ao bairro. Outra questão que
a aposentada levanta é no quesito
conservação das calçadas. Na es

quina do seu prédio, na rua Paulo

Benkendorf, a alta vegetaçãomos
tra o abandono das passagens.

No bairro Ilha da Figueira
outra situação chama a aten

ção. Na rua 267, lateral da José
Theodoro Ribeiro, o aposen-

tado José Hohmann, 53 anos,

lamenta a falta de conscienti

zação dos moradores. No local,
além da falta de passagem para
o pedestre, a calçada está sendo
usada para estacionamento de
um carro velho, sucateado.

O aposentado 'conta que in

vestiu cerca de R$ 2 mil para a

colocação de lajotas na rua e a

construção da calçada na frente
de casa. "O valor para a colocação
de lajota foi dividida entre osmo

radores, e alguns investiram um

pouco mais para a construção da
calçada", afirma o morador. Para

ele, o descaso acaba desvalori
zando os imóveis do local.

O secretário municipal de

Planejamento e Urbanismo, Aris
tides Panstein, explica que a fis

calização' das calçadas continua
.

sendo feita pela Prefeitura. Se

gundo ele, os fiscais estão notifi
cando osmoradores que não têm
a calçada em boas condições. Ele
explica que quem for notificado e

não resolver o problema no prazo
de trinta dias irá recebermulta. Se
o problema persistir, o secretário

afirma que o valor do IPTU pode
receber acréscimo.

EDUARDO MONTECINO

ILHA DA FIGUEIRA Calçada virou depósito .de carro

O sentimento de indignação
não foi exclusividade da pro
fessora. A operadora de estam

paria Sandra dos Santos disse

que está se tornando rotina a

demora no atendimento. "Fal
ta pediatra para consultar as

crianças", disse.
A direção do hospital nega

que as filas são frequentes.
Para Milton da Silva, a deman
da é grande em alguns dias da
semana. UNa segunda-feira é

quando temos mais movimen
to. Por isso, a fila", justifica.

Para Silva, a procura não jus
tificaa contratação de mais um

profissional para fazer o atendi
mento. "Inclusive, desde o dia 9

de julho um novo clínico geral
está atendendo a comunidade",
complementa. Em média pas
sam pelo Pronto Atendimento
de quatro a cinco mil pessoas
por mês no hospital.

Já a diretora de Saúde Caro
lina Lutz disse que a Secreta
ria de Saúde não tem recebido

reclamações dos moradores.
"Muito pelo contrário. São obe
decidos todos os acordos firma
dos entre o hospital e a prefei
tura", relata.

Campanha do asalho
DNULGAÇÃO ICOLÉGIO MARISTA

:;.""""1

Os monitores da Pastoral Juvenil Marista,
do Colégio Marista São Luís, entregaram os

cobertores, roupas e sapatos arrecadados
na CampanhaMarista do Agasalho 2012.

A Instituição beneficiada foi o Centro de

Referência da Assistência Social (Cras) do
bairro João Pessoa. As pessoas interessadas

em ajudar devem ligar para 3376-4591.

Eu, JOSUÉ MACHINER DA SilVA, BRASILEIRO, CASADO, META

lÚRGICO, portador do RG N° 6.798.843, CPF N° 033.995.44,9-36, pelo
presente termo de revogação e cancelamento de procuração particular,.
revoga e torna sem efeito, a partir 19 de julho de 2012, a procuração
passada em 18/06/2012 que nomeou como procurador: FABIANO DOS
SANTOS MENDES, brasileiro, casado, vendedor, portador do RG nú
mero 3.093.685-1, CPF 2.682.839.886-6, residente e domiciliado á Rua:
Adolf Puttjer, N° 112, Jaraguá do Sul,bairro Rio Molha, SC, para repre
sentá-Ia na prática todos os atos necessários á execução de VENDA

E REPASSE DO VEíCULO Gal GIII, COR VERMELHO, 04 PORTAS

ANO 2000, placa: MAU 3033, Renavam: 736143270 haja visto que a

transferência e repasse de financiamento era de 30 dias a contar da
data de 04 de abril de 2012 , ficando a mesma cancelada em definitivo.
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Acidente na BR-280

Caminhão caiu na ribanceira
Pai e filha capotaram
20 metros ladeira
abaixo. Eles tiveram

apenas alguns
ferimentos leves

CORUPÁ
Nilson Antonio

Era para ser apenas um pas
seio nas férias para Larissa

Vitória, sete anos, que mora.

em Witmarsum, no Alto Vale
do Itajaí. Ela saiu com o pai
Mário Rophe, 38 anos, que
trabalha de motorista em uma

empresa de transportes. A via
gem começou às 3h damadru

gada de ontem com destino a

São Bento do Sul.
O percurso transcorria bem

até Corupá, quando chegaram
por volta das 6h30. "Paramos em
um posto de combustível para
ir ao banheiro e descansar um

pouco", disse. Após um tempo
eles seguiram o destino de subi
da pela Serra do Mar, na BR 280.

O caminhão estava carrega
do com praticamente cinco to

neladas de chapas de compen
sado. A viagem tranquila chegou
ao fim no início da subida. O
motorista saiu da pista com o

caminhão e caiu na ribanceira
de aproximadamente 20metros.

FOTOS MARCELE GOUCHE

PASSAM BEM Larissa e o pai Mário foram levados ao PA de Corupá

- O pedreiro Delmar Vogel,
41 anos, estava contruindo
um galpão industrial a pou
cos metros do local quando
o movimento na rodovia cha
mou a sua atenção. Ele con

ta que estava chegando para
trabalhar, por volta das 6h50,
quando viu dois caminhões
subindo lado a lado na via

que tem três pistas. "Um ca

minhão buzinou e depois dis
so ouvi um barulho', relata.
Ao chegar no local para, Vogel
encontrou o caminhão des-

,

Violência doméstica

Homemagride companheira
Uma mulher de 20 anos foi esfaqueada pelo companheiro,
25, no último sábado, na Corticeira, em Guaramirim. O casal
discutiu e o homem atingiu a vítima com dois golpes de faca
nas costas e no ombro. Os ferimentos não foram graves. O

delegadoWeydson da Silva abriu um inquérito para apurar
o caso. "Durante os depoimentos a vítimamudou a versão
da história, o acusado afirmou que amulher se feriu sozinha

para culpá-lo. Como não havia registros de ocorrência contra
nenhum dos dois, pedi o exame de corpo de delito e vamos

investigar". Ontem, a vítima realizou o exame no Instituto
Médico Legal e o acusado foi para a casa de um irmão.

Schroeder

Pessoas se ferem em desfile
Três pessoas ficaram-feridas durante o desfile do Dia do
Motorista, realizado no último domingo, em Schroeder. Um
casal de idosos que assistia às comemorações foi atingido por
ummotociclista, que fazia manobras e perdeu o controle do
veículo. Um caminhão que participava da carreata atingiu um
ciclista, de 53 anos. Os três foram levados para o Hospital São
José de Iaraguã do Sul. Eles sofreram ferimentos leves.

truído na ribanceira. O moto

rista estava fora da cabine e a

filha ainda dentro.
"O rapaz estava com a

perna presa embaixo do ca

minhão' mas a' filha estava

bem", comenta. Foi o pedrei
ro que· acionou o Corpo de
Bombeiros e, com ajuda de
outro motorista que passava
pelo local, socorreu os dois

ocupantes. "Foi um tremen

do susto. Até a' gente fica
nervoso", relatou.

Rophe conta que uma car-

reta o ultrapassou na subida.

Depois disso Vinha outro cami -
.

nhão e, nomomento que olhou

pelo retrovisor, teria perdido o

controle do veículo. IIFoimuito

rápido. Quando vi o caminhão
já estava virando", relata.

Rophe e a filha foram leva
dos pelos Bombeiros ao Pron
to Atendimento de Corupá
para fazer avaliações. Não foi
diagnosticado nada de grave
com os dois.

Enquanto a menina aguar
dava a liberação do Pronto

Acidente- com ambulância
EDUARDO MONTECINO

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros de
Jaraguá do Sul e um Fiesta colidiram no último
sábado, por volta das 16h, na Barra do Rio

.

Cerro. Sete pessoas sofreram ferimentos leves.
No veículo da corporação havia três bombeiros,
uma mulher e uma criança. Um casal estava no
automóvel. Com as sirenes ligadas e as luzes

intermitentes, o carro dos voluntários seguia pela
rua Feliciano Bortolini. Mas no cruzamento
com a ruaWalter Marquardt bateu no Fiesta.

Atendimento, ela estava muito
nervosa..Larissa sofreu peque
nos ferimentos nas mãos e no

rosto causado pelos estilhaços
do pa_rabrisa.

O trajeto não é um caminho
novo para Rophe. Ele trabalha
há quase cinco anos de moto

rista na empresa e disse que
vem frequentemente para a re

giãó. "Já faz uns quatro anos que
realizo este percurso", comenta.
Foi a primeira vez que Rophe se

envolve em um acidente de trân
sito durante o trabalho.

O representante da empresa
que fabrica os compensados,
Paulo Rozzatti, disse que o aci
dente poderia ter sido evitado.
Conforme ele, existem partes do
trecho que não possuem prote
ção nas laterais. "Deveria ter uma
proteção que o barranco émuito

próximo da via", alerta.
A assessoria de comunica

ção do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transporte
(Dnit) informou que não está

prevista a instalação de barrei
ras no local. Segundo o órgão,
no trecho a velocidade máxi
ma regulamentar de 60 km/h e,

por isso, não está programado
a instalação de defesas metá
licas - colocadas em todos os .

pontos com grandes desníveis
e em curva da rodovia federal.

Trânsito

Motociclista
não resistiu

Walter Machado de Lima, 31
anos, não resistiu aos ferimen
tos de um acidente de trânsito,
que aconteceu no último sába
do, às 10h45, na rua Gerhardt
Muller, no bairro Rio da Luz, em
Jaraguá do Sul. A vítima pilotava
umamoto e bateu contra uma
caminhonete. Ele foi levado ao

Hospital São José pelo heli
cóptero da PolíciaMilitar, mas
faleceu logo após ser atendido.
Já o motorista saiu ileso.

F'que Por dentr dque acontece
o e tudo
no região

,

@OcorreiodopOVO
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O conceito de democracia
não deve apenas envolver

seus aspectos formais, senão
também cumprir na prática os

fundamentos básicos do- pleno
direito. Se não for assim, tal con
ceituação torna-se um discurso
vazio. A cidadania plena só pode
existir quando todos têm aces

so ao consumo social. A demo
cracia não pode conviver com
a desigualdade social extrema,
território em que alguns poucos
vivem novelescamente e outros

milhões se debruçam no meio
da miséria como zumbis faméli
cos. É justamente isso que a pre
sidenta Dilma afirma nas suas

metas de governo: enfrentar a

crise fomentando o desenvolvi

mento, sem reduzir os ganhos
sociais e salários. De que forma?
Diminuindo custos baseados na

redução de impostos e capacita
ção da força de trabalho da po
pulação brasileira.

Resulta evidente que. tal es

forço pode ter infinidades de

contratempos no caminho. Esta
mos vivendo uma crise mundial

Ponto de Vista
Victor Danich, diretor do
Jaràgu.aTec e professor

da Católica SC De olho nosmais humildes
sem precedentes. É natural que
afete as atividades econômicas

do país. No entanto, na medida
em que surgem alguns alertas,
aparecem de forma vigorosa os

detratores de plantão, criminali
zando as medidas adotadas pelo
governo, bem longe das críticas
construtivas. São poucos os que,
além da atenção nos indicado
res do PIB, tem a capacidade de
aceitar a existência de outras for
mas de medir o crescimento do

país. Nunca nada é suficiente.
Nem mesmo o recente rela

tório da Organização Interna

cional do Trabalho (OIT), que
aponta que o nível de pobreza
no Brasil diminuiu 36,5% des
de 2003, graças a ampliações
de planos sociais e progressivos
aumentos do salário mínimo,
beneficiando assim 27,9 mi
lhões de pessoas. I� redução da

pobreza entre os trabalhadores
está associada diretamente ao

aumento real dos rendimentos
do trabalho, à ampliação da co

bertura dos programas de distri

buição de renda e ao aumento

da taxa de ocupação, sobretu
do na área do trabalho formal",
indica o estudo divulgado pela
instituição internacional. Con
forme os parâmetros estabele
cidos pelaOIT, são consideradas
pobres as pessoas que possuem
uma renda inferior ao salário

mínimo, que hoje é de R$ 622,00,
e cujo valor será aumentado

para R$ 667,75 em 2013. Por ou

tro lado, a OIT destaca entre os

planos sociais e de transferência
de renda, o impacto do Bolsa

Família, que em 2004 beneficia
va 6,5 milhões de famílias, e que
na atualidade atinge um total de

13,3 milhões de famílias, como
resultado de investimentos que
chegaram em 2011 a R$ 16,7 bi
lhões (0,4% do PIB).

Apesar desses avanços im

portantes, ainda temos 8,5% de
brasileiros que vivem na extre

ma pobreza, com renda mensal
inferior a R$ 70,00 que fazem

parte de uma massa laboral que
presta serviços demaneira infor
mal. Nesse segmento. se concen
tra a população negra que, entre

outros problemas de inserção
social, persiste como a mais po
bre, a menos escolarizada e com

imensas dificuldades paraconse

guir empregos qualificados. Daí
a importância de criar políticas
públicas afirmativas para esse

setor da sociedade..Finalmente,
a OIT destaca que o número de

crianças trabalhando diminuiu

1,05 milhões no período de 2003
a 2009, passando de 5,3 milhões

para 4,2 milhões. Mesmo assim,
tal indicador mostra quanto tra

balho ainda falta por realizar,
levando as crianças ao lugar que
lhes corresponde.

A cidadania

plena só pode
existir quando
todos têm
acesso ao

consumo

social. A
democracia

não pode
conviver com a

desigualdade.

UMZ
Contabilidade
Consultoria Empresarial

c�r.;sc, !l06260/0 Ouaíidade
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Os times finalistas do campeonato
Bem Bolado e União/
Jagunços decidem
a Primeirona. Já Rio
Branco e Pinheiros

disputam a Segundona

GUARAMIRIM

Henrique Porto

OCampeonato Varzeano de
Guaramirim já conhece

seus finalistas, tanto na Primei
ra' como na Segunda Divisão.
O torcedor 'compareceu em

peso ao remodelado estádio
João Butschardt, o Seleto, no

último sábado e domingo.
Na Taça Ronaldo 'Balula' Mi

ron da Silva, a Primeira Divisão,
_
o atual campeão Bem Bolado
venceu apertado o Cruzeiro (4
a 3), enquanto União/Jagun-

Olympya
Více-campeãs

O Olyrnpya bem que tentou,
mas novamente foi superado
pelo Kindermann na decisão do
Campeonato Catarinense Fe
minino. No domingo, a equipe
viajou a Caçador com amissão
devencer no tempo normal
e na prorrogação. O "Time de
Meninas".acabou derrotado
por 3xO pela "Fúria do Contes
tado", tendo que se contentar
com o vice campeonato pelo
quarto ano consecutivo.

ços e Couve-Flor não saíram do
zero, resultado que classificou
o União/Jagunços, por ter rea
lizado uma melhor campanha'
na primeira fase.

"A campanha nos propor
cionou jogar por este resulta
do e agora, na final, vamos em

busca do gol, já que a vantagem
do o empate é do adversário",
diz Alan, atacante do. União /
Jagunços.

"Saímos de cabeça erguida.
Pressionamos até o fim, mas

infelizmente não deu", afirma
Fabiano Oliveira, dirigente do
Couve-Flor.

. Nas semifinais da Taça An
tonio Pedro Vick, o Pinheiros
bateu o Juventus e o Rio Branco

passou pelo Benfica, ambos por
2 a 1. Eles conquistaram o aces

so à Primeirona em 2013.
-

A decisão está marcada para
o dia 28, às 13h30, no estádio
João Butschardt,

JJ Bordados

Derrota
Jogando em casa no domingo
o JJ Bordados conheceu sua

primeira derrota na Copa
Kaíser de Futebol Amador.
Perdeu para o Tamandaré,
de Blumenau, por 4xl. Agora
a equipe sorria 3 vitórias, 2
empates e 1 derrota na com

petição. Na próxima rodada
enfrenta o l° Braço no estádio
Erich Rode. Os massarandu
benses jogaram com o Canto
do Rio na última rodada.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

JOGO Atacante Zamo�ano (camisa 9) marcou duas
vezes na vitória do Leão do Vale sobre o Joinville

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

EIVIPATE União/Jagunços (preto) segurou o O a O
contra o Co�ve-Flor e ficou com a vaga na rmal

Natação
Recordes

Seniores

Semíânaís
Os nadadores daArroz Urba
no/FME participaram, em Blu
menau, do Campeonato Cata
rinense de Inverno. Composta
por 19 atletas, a equipe terrní-

.

nou em 6° lugar no feminino e

8° lugar no masculino.Desta
ques paraAna Passos eVitor
Dalcanale, que estabeleceram
novas marcas nas provas .zOOm
e 100m peito, respectivamente.
No geral, o grupo conquistou
39 medalhas.

Vitória e Flamengo abriram
vantagem nas semifinais do

. Campeonato Regional de Fu
tebol Sênior. O Auriverde mar
cou 2xO no Grêmio Garibaldi,
com gols de Magrão (6') e
Alaor (l l '). No jogo de fundo,
o Flamengo venceu o Roma

por IxO, gol de Julio (23'). As
partidas foram disputadas
no Flamengo, no sábado. Os

jogos de volta acontecem no

dia 28, noVitória.

J"uvelltus
Incomodado por ainda não

ter vencido no Campeonato
Catarinense da Divisão Espe
cial, o elenco do Iuventus treina
forte para encarar um tradicio
nal rival: o Hercílio Luz. A parti
da foi antecipada para sábado,
às 15h30, no João Marcatto. O
volante Gregori e o lateral es

querdo Márcio Goiano, expul
sos em Indaial, são desfalques
certos. Almeida, com a docu

mentação liberada pelo Gua

ratinguetá (SP), pode fazer sua
estreia no meio de campo. Na
lateral esquerda as opções são
o jovem Badé ou até mesmo a

improvisação de algum atle
ta na função. Enquanto isso,
a Diretoria trabalha de forma
incansável nos bastidores atrás
de um centroavante, que deve
ser anunciado até o início da

próxima semana.

Tênis de Mesa

Prateada
No sábado, aArena Jaraguá
foi palco da 5a Etapa da Liga
Leste de Tênis de Mesa. O
evento contou com partici
pação recorde de 279 atletas,
representando 15 municípios.
Para atender aos mais de 600

jogos, 21 mesas foram instala
das no local. AAPATM/FME

participou com 24 atletas

conquistando 4 medalhas.

Destaque para a prata de Ta
miris Gerônimo na infantil.

Copa Jaraguá 136 anos

Iaraguá vence o [oínvílle na estreia
Teve início na tarde do últi

mo sábado a Copa Jaraguá 136

anos, um torneio quadrangu
lar organizado pelo Sport Club
Jaraguá.

E os anfitriões se deram
bem, venceram a equipe
Sub20 do Joinville por 3xO, no
estádio do Botafogo. Os gols
foram marcados pelo atacante

Zamorano, por duas vezes, e

pelo zagueiro Ricardo.
"Foi um bom jogo. Domi

namos o adversário e deslan
chamos após a expulsão de um

atleta deles. Agora vamos ajus
tar alguns detalhes para render
mais. Perdemos muitas chan
ces e poderíamos ter feito um

placar mais elástico", analisa o

técnico Rafael Rocha. "Se fosse
IxO já seria um bom resultado.
Precisamos acertar alguns de
talhes, o que é normal nessa
fase de preparação", comenta
Maicon Gaúcho, o Butiá.

Na outra partida a equipe
Sub20 do Avaí bateu o Cruz de
Malta por IxO, jogando no es

tádio Eurico Duwe. A próxima

rodada acontece na quarta
feira, feriado municipal, com
dois jogos. O Jaraguá recebe
o Avaí às 15h no Botafogo, no
duelo entre o Leão do Vale e o

Leão da Ilha. Já o Cruz de Mal
ta encara o Joinville às 17h no

Rio da Luz. As partidas têm en

trada franca.

Apróxima rodada da
Copa Jaraguá acontece
na quarta-feira, com
jogos às 15h e 1711.
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Cartola FC
o Spartak JGS, do cartola Diego Fernandes, e o Iuventus(Sf.I, de Alessandro Stein, brigam
ponto a ponto pela liderança da Liga Avanteesportes.com, do 'fantasy game' Cartola FC.

Porém, na última rodada quem se deu bem foi o Bacelar FC, do catola Bruno, que marcou
88.34 pontos. Esta valendo prêmios. Não esqueça de escalar seu time para a próxima rodada.

,
•

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

O' Patinho Feio •••

Quando o assunto é esporte, Jaraguá do Sul sempre ditou o rit

mo noVale do Itapocu. Porém, ultimamente estamos 'comen
do poeira'. E feio! Nos últimos quatro anos Corupá estruturou sua

FME e reformou o ginásio municipal. Massaranduba estruturou

suaCME, reformou o ginásio e o estádiomunicipal. Schroeder con
tinua fazendo o bom trabalho de sempre e reformou seu ginásio
municipal. Bom, aqui temos uma pista de atletismo, um ginásio e

umaArena entregues à sorte. Sobre a FME, prefiro não comentar.

... e o Cisne
Domingo estive no remodelado estádio João Butschardt, o

Seleto, emGuaramirim. Fiquei impressionado com a beleza e a

simplicidade do projeto. Há quatro anos Guaramirim era o 'pa
tinho feio' no esporte da região. Hoje podemos afirmar que é o
'Cisne'. Não só pelo estádio, mas por tudo o que foi feito lá.Atu
almente a cidade possui um vasto calendário de competições
esportivas, para as mais diversas faixas etárias. Tem até evento
voltado acasais. Isso sem 'inventar a roda'. Apenas se organi
zaram. Em tempo, não voto lá e não devo favores a ninguém.

SC Jaraguá
No sábado acompanhei parte do

jogo entre Iaraguá e Joinville, no
Botafogo. Com relação à equipe
que disputou a Copa Pomerode,
notei uma grande evolução no
Leão do Vale. Mas tem bastante
coisa para ser corrigida antes da
Divisão de Acesso. Uma delas é a

intensidade de jogo. Depois que
Zamoranomarcou o primeiro
gol, a equipe recuou demais e

acabou sofrendo uma pressão
desnecessária.

Chico
No domingo assisti a dois

jogos semifinais do Varzeano
de Guaramirim. Confesso

que gostei mais da semifinal
da Segundona, entre Benfica
e Rio Branco, do que União/

Jagunços e Couve-Flor, pela
Primeira Divisão. Destaco a

atuação do atacante Chico,
do Rio Branco. Baixinho, no
estilo Romário, mostrou ser

'matador' ao marcar dois gols.

L· ai

Derrota no Paraná e
classificação adiada

[araguaenses não repetem as boas atuações e

acabam derrotados por 7 a O em Mal. Rondon

JARAGUÁ DO SUL - que continuam precisando de
apenas três pontos para avan

çar -, mas negativou o saldo de

gols do time (-4), um dos crité
rios de desempate.

Com gols de Bruno (0:23),
Dyego (21:30 e 31:39), Chico'
Paulista (25:06, 30:23 e 32:33)
e Gadeia (35:35), o Marechal
Rondon venceu a primeira par
tida nesta segunda fase e viu

ressurgir suas chances de clas

sificação às oitavas de finais. '

"Não jogamos bem, princi
palmente no segundo tempo.
Rendemosmuito abaixo do que
era esperado. Agora é levantar a

cabeça e descansar, pàra con-

Henrique Porto

Se o técnico João Carlos Bar
bosa terá bons motivos para

, lembrar sua passagem pelo co

mando da CSM/Pré- fabricar,
também tem bonsmotivos para
esquecer a partida que marcou
sua despedida. Em urna atua

ção irreconhecível, sua equipe
foi goleada pelo Marechal Ron
don na noite de ontem, por 7 a

O, no interior paranaense.
O resultado não custou a

liderança da Chave D, muito
menos alterou as chances de

classificação dos jaraguaenses

seguir a classificação jogando
em casa contra o São Caetano",
comenta o ala Xoxo.

"Na verdade jogamos mui
to mal. Levamos uma goleada
que faziamuito tempo que não
acontecia na minha carreira.
Assumo toda a responsabilida
de pela derrota", analisa Bana

na, que volta ao Cazaquistão ,

onde reassume o Kairat.
A CSM/Pré-Fabricar volta à

quadra pela Liga Futsal no dia
13 de agosto, quando recebe o

São Caetano na Arena Iaraguá.
Na ocasião a equipe estará 'sob
o comando de Sérgio Lacerda.

Mesmo goleada,
CSMlPré-Fabricar
segue na liderança

da Chave D.

CLASSIFICAÇÃO

20:30 Flamengo x Portuguesa
20:30 Atlético-MG x Santos

10 Flamengo
11 Náutico
12 Corinthians
13 Sport
14 Palmeiras

15 Santos 10 111 7 3 7 9 -2 30,3%
16· Coritiba 9 112 3 6 17 23 -6 27,3%
17 Portuguesa 9 11 2 3 6 7 15 -8 27,3%
18 Figueirense 8 11 1 5 5 13 19 -6 24,2%
19 Bahia 8 11 1 5 5 9 18 -9 24,2%
20 Atlétíco-Go 5 11 1 2 8 8 22 -14 15,2%

"I .�:" ", "'1il'j "l<:":'í """"$.',!,q g�1 ,Pí3,.(iJJil�i",.iP!?'i/�qf!llft, ii
Classificados Copa Sul-Americana
Rebaixados para Série B

GA PEor�ATO B SllEIRC) - SÉRIE, B
CLASSIFICAÇÃO 13"RODADA

24/07
21:00 Joinville x América-RN
21:00 Boa-MG x América-MG
21:00 flSA-AL x Goiás

27/07 .

!l 21:00 Avaí x Bragantino
'[" J63,9% 21:00 Barueri x Criciúma

7 1611o/c 28/07
." ;. ',o, 16:20 ABC-RN x Guaratinguetá

!
� 161,1% 16:20 Paraná x Ceará

18 j 1� 5 '3 ' 4 : 20 � 13 ) 7 ;50,0% 16:20VitóriaxCRB

18 ! 1� 5 ! 3 : 4 i 19 i 17 i 2 i50,0% 16:20 Guarani-SP � Atlético-PR
17 J 121 5 ! 2 i, 5 i 15 Í12 ; 3 j47,2% 21:00 lpatlnga x Sao Caetano

17 Í1� 5 J 2 15 ! 19]21 1-2 147,2%
117 :124}5 13 121;,21,lO [47,;2%
14 1.1� 412 :6112115 f-3 !G8,9%
1411� 3,5 j 4 :16116:0 138,9%
13 12 3 : 4 5' 17' 18 "-1 '36,1%
12 12 2 6 4 11 12 -1 33,3%
11 12 2 5 5 16 19 -3 30,6%

6

7 Joinville

8 Paraná
9 Atlétlco-PR
10 CRB

11 Ceará

12 Avaí
13 Boa-MG -

14 ABC-RN

15 Guarani-SP

16 Bragantirío
17 ASA-AL 10 12 3 1 8 14 20 -6 27,8%
18 Guaratinguetá 9 12 2 3 7 11 20 -9 25,0%
19 Baruen 6 12 1 3 8 8 24 -1616,7%
20 lpatinga 4 12 1 1 10 8 27 -1911,1%

'PrQmQvldo�'para Séri� A

Rebaixados para Séne C

liGA FUTSAl - GRUPO O
CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

13/8
20h CSMjPré-FabricarxSão Caetano

'/ 16/8 -,
,

I
19h30 Corinthians xCSMjPré-Fabricar

4 Corinthians 5 ! -2 !22.2%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Classjficam para 65'1

Pró; GC - Gols Contra; SG - Salde de Gols; A - Aproveitamento. quartas de final

·Bas ete

Paraquebrar
urntabu

FllteJ::101

Rafael se
lesiona

Depois de dezesseis anos,
o basquete masculino
brasileiro esta de volta aos

Jogos Olímpicos. Creden
ciada pela boa impres-
são deixada na série de
amistosos preparatórios,
a equipe comandada pelo
argentino Ruben Magna
no sonha em quebrar um
tabu que já dura 48 anos.

Desde as Olimpíadas de
Tóquio, em 1964, a Seleção
Brasileira não conquista
umamedalha olímpica.
Na ocasião foi bronze. A

, equipe estreia no dia 29,
contra aAustrália.

Na busca pelo ouro iné
dito, a Seleção Brasileira
masculina corre o risco de

perder seu goleiro titular
dias antes da estreia nos

Jogos Olímpicos. Durante
o treinamento de ontem,
Rafael Cabral caiu de
mau jeito no gramado do
centro de treinamento do
Arsenal e acabou sofrendo
a lesão. O atleta aguarda o

resultado de uma resso
nânciamagnética para
saber se segue no grupo.
Ele sai na manhã de hoje e

, será divulgado pelo médi
co José Runco, da CBF.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




