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Paróquia
Celebração ao padroeiro
Imagem de São Sebastião será levada hoje

.

à tarde para a Igreja Matriz, na abertura das

comemorações do centenário. Página 4'

Juventus

Lourival é o novo camisa 9
Chegada do atacante era um sonho do torcedor.
Atleta, que jogou no Moleque Travesso em 2009,
se apresenta na próxima semana. Página 18

Delegacia
Prédio em obras
Imóvel que será ocupado provisoriamente pela
Polícia Civil de Guaramirim está sendo readequado
para receber a estrutura do órgão. Página 19

s

.

A cidade que víve o novo tocos os dias recebe

toco o nosso opoío e odmlrcçóo, É cssím que
. crescemos Juntos e preocrocos poro trazer mais

movcçõo â suo vida. Parabéns patos 136 anos!

W\NW.MARJSOLSACOM.BR
Colaboradores Marisol Gabriel Arones Guenther e Gislaine Jardim
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Jaraguá
I

,do Sal"
Como nasci nesta

terra, tive o privilégio
;' de çU:>, , ha;r- Q. I

,
1/

§eu" �
I

rdidário'
desenvolvimento.

QgandQ, garoto, vi
,

",., ""-1 H '

plant,tJç.&e,g" eth :çliyer�u
pontos do centro da
cidade. A maioria dos

I
'. atuais P92U1o,&os.bairr

não paSSaVa de áreas
rurais. São 136 anos de

muito desenvolvírnente,
"Aqúirn�s:êeram e

cresceram grandes
empresas. Parabéns a

'o'

u todos osjaraguaenses d�>, "

nascimento e de adoção.
'.

Santinvest,
,

Faz 18 anos que esta

.
instituição financeira
obteve do Banco
Central do Brasil a

carta patente que a

autorizou a funcionar

como Instituição
• ';',

"

.' 'I

Pinanceíra, embora
,

.

tenha sidoconstituída .

em 21 de março de � 980.
Desde 2005, o acionista
controlador do sistema

.

financeiro é a empresa

II GFV Participações Ltda, '

'"

controladora da Marisol. '

Curso'
AAl?evi promove nos

...

dias 10 e 11 de setembro
I

curso Básico e Avançado
sobre iPhone, iPad e

iPod. Uma oportunidade
para conhecer mais sobre
estes produtos. Acontece

no Centro Empresarial
de Iaraguá do Sul (Cejas).

'

iCloud e iTunes não

ficarão de fora.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Crema II
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Este programa prevê a restauração
e reestruturação de pista nas rodo

vias federais. Entre elas está incluído
o trecho da BR-280, que vaí do Posto
Marcolla até Nereu Ramos. A promes
sa é que as obras sejam iniciadas em

agosto e que sua execução se estenda

por dois anos. Os projetos estão todos

prontos. Como se trata de um pacote
fechado, provavelmente não será pos
sível realizar alterações como a ele

vação do nível do acostamento para
que, futuramente, seja utilizado como

uma segunda faixa.

DIVULGAÇÃO

O superintendente do Departamento Nacional de
Itifraestrutura de Transporte (:qNIT), João José do
Santos (foto), fez uma consistente exposição dos
trabalhos do órgão durante reunião plenária da

Acijs/Apevi, na última segunda- feira. Embora as

obras em nossa região não estejam caminhando
como esperado, é inegável que tanto o órgão
como o superintendente têm méritos e estão

fazendo um trabalho elogiável. Também
é evidente que existem muitos problemas
acumulados ao longo de muitos anos.

Submergentes'!
A revista inglesa "The Economist', na edição do último dia

20, ataca duramente os Brasil, Rússia, Índia e' China (Brics)
- chamando-os de submergentes (submerging rnarkets).
Embora esse grupo de países esteja apresentando diversos

problemas econômicos, o fato é que os articulistas da
revista devem ter esperado que essas nações resolvessem
os problemas dos países europeus em crise. Isso é pedir
demais. É o mesmo que comparar uma criança que está

aprendendo a andar com um atleta em final de carreira.

Trevo de Schroeder
João José dos Santos confirmou que o DNIT recebeu
no último dia 19 as modificações no projeto desta

importante obra. A ordem de serviço deverá ser

liberada ainda em agosto. Esta obra já está licitada e só

precisa ser autorizada para que os trabalhos iniciem.
Um sonho que está ficando mais próximo.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 782
05 - 08 - 09 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21

QUINA
SORTEIO N° 2950
27- 34-50-57-61

Duplicação
De acordo com o

superintendente do
Dnit de Santa Catarina,
João José dos Santos,
'podemos preparar os

fogos, pois esta obra
deverá ser licitada em

setembro deste ano. Se
tivermos sorte e não

. houver interposição de
recurso por parte de

alguma participante da

licitação que se julgar
prejudicada, a obra

poderá iniciar em 2013.
Claro que a conclusão
ainda vai levar algum
tempo, mas já será um

grande avanço.

. Pistas laterais
. .

O objetivo de viabilizar uma faixa
adicional no trecho urbano da
BR-280 entre o Posto Marcolla e

Nereu Ramos tem por função dar
uma maior vazão de trânsito. Mas

é evidente que a solução ideal
é a abertura das pistas laterais

para reduzir a entrada e saída de
veículos e de pessoas em todos
os pontos da rodovia. Embora o

investimento não seja pequeno,
é algo que a municipalidade
precisa fazer e, 'a faixa de
terra necessária para isto está
reservada. O que não
se pode é, depois do desvio
da BR-280, liberar esta faixa

para outros usos.

Obras

Arquitetura
Na próxima quinta-feira
acontece no Centro

Empresarial de, Iaraguá
do Sul um importante
encontro que servirá

para discutir aspectos
relacionados com a

criação do Conselho de

Arquitetura e Urbanismo.
Os profissionais dessas
duas áreas deixarão de
serem filiados ao Crea e

passarão para este

novo Conselho.

• •

emergenciais
Muitas vezes passamos por

- elas e não nos damos conta

de sua importância. Na BR-

280 foram realizadas diversas

intervenções dentro do

pacote de obras emergenéiais
necessárias para minimizar os

efeitos das chuvas no trecho

que vai de Nereu Ramos até São
Bento do Sul. As intervenções
realizadas neste percurso são

da melhor qualidade e uma

resposta bem consistente aos

desafios da natureza.

WEGS.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ 84.429.695/0001-11

AVISO AOS ACIONISTAS
DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS

Comunicamos que o Conselho de Administração da WEG S.A., em reunião realizada hoje, deliberou
declarar dividendos intermediários no valor total de R$ 62.040.501,00, correspondente a R$ 0,10 por
ação, aos titulares de ações escriturais nesta data, "ad referendum" da Assembléia Geral. A partir de 25
de julho de 2012 as ações serão negociadas "ex-dividendo intermediário". O pagamento do dividendo
intermediário ocorrerá a partir do dia 15 de agosto de 2012. Informações adicionais podem ser obtidas
no Banco Bradesco S.A., Departamento de Ações e Custódia, Cidade de Deus, Osasco (SP), telefone
(11) 3684-9495, ou diretamenfe na sede da WEG SA, Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n.? 3.300,
CEP 89.256-900, Jaraguá do Sul (SC), telefone (47) 3276-6973. Jaraguá do Sul, 24 de julho de 2012
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Demo-cracia ameaçada
Poucos são os candidatos

que apresentam progra -.
mas de governo a fim de dar'
solução aos problemas que
afligem nosso município. A

maioria deles só sabe ata

car a política econômica, a

corrupção e a imoralidade
"administrativa na tentativa
de ganhar a simpatia popular
- colocando seus interesses

pessoais acima de qualquer
ética ou compromisso com

os eleitores. Tal atitude está

gerando uma negativa peri
gosa na visão popular. Peri

gosa porque a generalização
da opinião pública sobre os

políticos coloca no mesmo

"barco" os políticos respei
táveis e os escrúpulos, o que
pode causar, para a democra
cia, consequências drásticas.
Para que o regime democrá
tico não seja ameaçado pela
generalização sobre os po
líticos, faz-se necessário que
a sociedade conheça os can

didatos na qual irá depositar
seu voto no dia 7 de outubro.
Afinal, o futuro da democracia
está nas mãos dos eleitores.

Emerson Santos

Alves, Estudante

Com,partilbe a su.a opinião. 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.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I Ficar parado
A discussão na tevê girava em torno do casa

.t\.mento. Por que os casais se separam? Essa era

a grande pergunta. Claro que as respostas são mui
tas e muitas delas foram-especuladas pelos partíci
pantes do programa. Mas uma 'das razões me ficou
batendo na cabeça...

A resposta que me ficou dando voltas no pen
samento foi esta: -:- "O parceiro não evolui, e aí o ca

samento acaba...

" Faz sentido. As atrações entre as

pessoas começam pelo corpo físico, pelo desenho
dela ou dele. Os dois se olham e se apreciam, é atra

ção animal pura, não há amor nessa atração inicial.
E o que vem depois também não é amor, é desejo,
é querer possuir o outro. Não é por outra razão que
os casamentos começam a terminar logo após a lua
de-mel, que costuma durar dois ou três dias, não
mais. Aliás, hoje com a promiscuidade que leva os

jovens a saírem da balada diretamente para o motel,
alua-de-mel desapareceu...

Pois bem, como disseram os debatedores do

programa na tevê, um dos dois, o marido ou a mu

lher, ficou parado, não evoluiu. Ah, não tem casa

menta que dure quando uma cabeça vai em fren
te e a outra fica lá atrás, parada. Uma pessoa que
tem o que dizer, que transita por diversos assuntos
e tem gostos apurados, não tolera ficar "sozinha"
ao lado de outra ...

O que pode haver de pior que um casal em fre

qüências diferentes, ele em AM e ela em FM, por
exemplo? Não há como chegarem a mesma "freqüên
cia", sentirem prazer na companhia um do outro.

Quando um dos dois avança e o outro fica

para trás, adeus casamento, nada pior do que ter

o que dizer e não ter por perto quem entenda e te

nha também o que dizer. Mas que fique claro, só
não avança, não evolui, quem não quer. Mas aí,

também, que não se queixe da sorte. Em tudo.

Bullying
Alunos que tiram boas, notas no colégio cos

tumam ser vítimas de bullying, uma agressão
gerada pela inveja. É a pura inveja o que leva
uma criança, um adolescente a aborrecer outro,
pura inveja. O invejoso é tão estúpido que não s�
dá conta de que também ele, ou ela, é capaz de
ser invejado, de tirar boas notas. Para tirar boas
notas basta estudar, mas isso parà os vadios é
como, subir o Everest, muito difícil. O bullying
é o resultado da inveja e o invejoso sabe que é
maravilhoso ser invejado. Por isso, agride.

/

Manchete
A manchete do Caderno de Economia do jor

nal dizia-assim: - "Consumidor diz que cartão é
o vilão". Isso em razão do alto endividamento do

povo. Bolas, dizer que o cartão é o vilão é tão es

túpido quanto dizer que o revólver é o culpado
pelo suicídio. O mau uso do cartão, a ignorância
e a irresponsabilidade é o que responde pelas
dívidas que tiram o sono, não o cartão.

Falta dizer
, Diz um consultor de Educacão Sexual na re-

)

vista Caras: - "Um amor, por mais grandioso que
seja, se esvazia com o tempo se não houver afi
nidades". Concordo, aliás, nas minhas palestras

I eu deixo muito claro que quando o casamento é
de dois corpos que se atraíram, esse casamen

to não vai longe. ,O que dá longevidade ao casa

menta é o casamento de duas almas, não de dois
corpos. Sei que é brega dizer isso, paciência.

,

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

Elisângela Pezzutti • redacao@ocorreiodopovo.com.br· fllnes: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assil1atums: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268
• Comcl'I:ial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380 '91614112' Horário de atendimento: 8h às 17h30

• Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19" Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo LIda

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

A festa deIüü anos começou
Retorno do padroeiro
à Matriz destaca a

celebração de um

século da paróquia
de Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio,

Hoje, a imagem do padro
eiro da Igreja Matriz de

Jaraguá do Sul, São Sebastião,
retorna à Paróquia, depois de
nove meses de peregrinação
em comemoração ao cente

nário da comunidade. Nesse

período, o principal santo da
cidade passou por diversos
santuários.

A celebração religiosa co

meça com a saída programada
da paróquia São Judas Tadeu,
no bairro Água Verde. Fiéis e

párocos realizam uma carreata

com a imagem do santo até a

Praça Ângelo Piazera, no Cen
tro. Em seguida, os católicos

seguem para a Igreja Matriz,
onde será celebrada a missa

pelo padre Luiz Antônio Faria.
Durante a procissão, os fiéis

vão carregar cartazes e faixas

FOTOS EDUARDO MONTECINO

'�

� A

PADROEmO São Sebastião sairá do Agua Verde para a Praça Angelo Piazera

representando as pastorais. Ao

todo, existem 14 movimentos
ativos dentro da Paróquia São
Sebastião.

O retorno da imagem do
santo abre oficialmente a fes- '

ta de um século da Paróquia
da Matriz. As preparações para
o aniversário começaram há
um ano. De lá para cá, várias

atividades já foram realiza
das envolvendo as comuni
dades e paróquias da região.

Agora, segundo o padre Dio
mar Romaniv, as comemora

ções entram na reta final. De

hoje até domingo acontecem

atividades diárias para cele
brar o centenário, que será
comemorado oficialmente no

dia 31 de julho. "A comunidade
está empolgada com a come

moração", enfatiza.
Como a cerimônia acontece

no Dia do Motorista, após a ce

lebração da missa será realiza
da a benção de motoristas, mo

toqueiros, carteira nacional de

habilitação, chaves de veículos,
casas e objetos em geral.

Fiéis participam de carreata

Os fiéis Arlete e Valéria Costa,
66 e 67 anos, vão participar da

procissão com o banner da Pas

toral da Sobriedade - criada por
eles e outro casal de amigos. A

pastoral é referência no Estado.
"Não tem valor que compense
quando vemos a alegria no ros

to das pessoas", comentaValéria
-

EXEMPLO
.

Casal aJudou a f1Uldar a Pastoral

ao se referir aos necessitados

que a pastoral ajudou.
Casados há aproximada

mente 45 anos, eles lembram

que se conheceram dentro do
movimento de jovens na Paró

quia São Sebastião. Na época,
os dois já participavam perio-

'

dicamente da igreja. "Mas co-

meçamos a nos envolver direta
mente.em 1981, no Movimento
de Casais", recorda Arlete.

Para o casal, é motivo de or

gulho participar da procissão do
centenário carregando o símbolo
da pastoral que ajudaram a fun
dar. "Somos tijolos na constru-.
ção desta história", disse Valéria.

História

Padroeiro
é francês

São Sebastião nasceu na

cidade de Narbona, na Fran

ça, em 256 d.C. Seu nome de

origem grega, Sebastós, signi
fica divino, venerável. Ainda

pequeno, sua família mudou
se para Milão, na Itália, onde
ele cresceu e estudou. '

São Sebastião era um sol
dado romano que foi mar

tirizado por ensinar e não

renegar a fé em Iesus Cristo.
Sua história é conhecida so

mente pelas atas romanas de
sua condenação e martírio.
Nessas atas de martírio de

cristãos, os escribàs escreviam
dando poucos detalhes sobre
o martirizado e muitos deta
lhes sobre as torturas e sofri
mentos causados a eles antes

de morrerem. Essas atas eram

expostas ao público nas cida
des com o fim de desestimular
a adesão ao cristianismo.

As preparações
. �.

para o anIversarIo

dos 100 anos

da Paróquia
São Sebastião

começaram um

ano atrás.

ran
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azem
Iaraguá do Sul tem na frase do brasão

o lema: "Grandeza Pelo Trabalho". E são
inúmeras as atividades desempenhadas
por esse povo obreiro. Elas fazem do

principal município do Vale do Itapocu uma

referência de desenvolvimento em Santa
Catarina e no Brasil. Entre essas profissões
estão atividades que nem sempre prestamos
atenção nos profissionais envolvidos em

realizá-las.
Muitas vezes, as pessoas vão ao cinema

e não se dão conta de que alguém faz a

projeção do filme para garantir que essas

horas de entretenimento sejam bem

aproveitadas pelos espectadores.
Nem sempre prestamos atenção de

que para o. trânsito ficar ordenado há a

necessidade da ação de trabalhadores para
cumprir a missão de deixar as sinaleiras
em funcionamento e, assim, evitar uma

confusão no tráfego.
.

No campo de futebol, a partida ganha
mais qualidade quando o gramado ajuda.
Mas, para isso, alguém se dedicou em

deixar o tapete verde em boas condições
para a bola rolar com capricho.

No aniversário dos 136 anos de Iaraguá
.

do Sul, o jornal O Correio do Povo destaca
de quem são as mãos desses trabalhadores
que muitas vezes estão 'escondidos' da

(,
maioria da população.

Assim, vamos conhecer quem é o Clóvis,
a Sílvia, o Augusto, a dona Lucélia ... e outros

que realizam diversas ações para atender a

vontade de muitos. Boa leitura.

EXPEDIENTE
Comercialização: Gráfica e Editora O Correio do Povo

Contato comercíat (47) 2106-1919 - www.ocorreiodopovo.com.br
Textos: Débora Remor, Samira Hahn, Diego Rosa e Elisãngela Pezzutti.

Fotos e edição: Diego Rosa I Diagramação: Bianca Cristina Deretti Bublitz

--------------------------------'
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Quando você para num semáforo,

nem pensa em quem trocou a lâmpada
ou cuida para que ele funcione no

tempo certo. Mas esse é o trabalho de
Júlio Cesar Lino (esquerda, na foto),
de 36 anos e o colega Valmiro Probst

(direita), 46. Os dois percorrem a

cidade todos os dias em cada um dos
63 cruzamentos para verificar se tudo
está em ordem.

Lino começou a atuar em Iaraguá do
Sul em maio e ainda está se adaptando
ao sistema. "Em cada cidade o

funcionamento dos semáforos é

diferente", revela. Ele já trabalhou com

isso em Itajaí, São Francisco e Joinville,
onde a família ainda mora. Ele ainda
está procurando uma casa para alugar
e trazer a esposa e dos três filhos, de
oito a quinze anos.

Quando os semáforos usavam

lâmpadas comuns, os funcionários se

concentravam no trabalho de substituir
as lâmpadas queimadas por novas.

Eram mais de 20 por dia. Em 2011,
as lâmpadas comuns foram trocadas

por LED, e já não queimam com tanta
-,

·25 de julho de 2012 I ESPECIAL

ver
frequência. A substituição acontece

quando há vandalismo ou uma colisão
contra o poste.

Para consertar a estrutura, os dois
funcionários de Jaraguá do Sul precisam
chamar reforços de Joinville. "O melhor
é fazer no domingo, que tem menos

gente circulando e não atrapalhamos
a cidade. Mas às vezes não podemos
esperar até o final de semana. O jeito
é trancar as ruas mesmo", diz Valmiro.
Essa é a pior parte do trabalho, ter que
enfrentar o trânsito. "Aqui em Jaraguá
é muito complicado, alguns motoristas

são mal educados", lamenta Júlio.
Já os controladores, . aquelas

caixas de onde as placas eletrônicas
comandam os semáforos, esses Lino

gostaria de trocar todos pelos novos.

Feitos em alumínio fundido, muitos
estão desatualizados ou com o fecho

estragado. "Para trocar por um novo, só

quando o velho pegar fogo, porque eles
funcionam ainda por muito tempo",'
explica, tentando improvisar uma

trava para o controlador capenga da
rua José Theodoro Ribeiro, no bairro

r

Ilha da Figueira.
A participação da população

também é importante. Em caso alguém
problema nos semáforos, a orientação
é ligar no número 0800 643 0023. O

plantão funciona, mas não se assuste

se Lino ou Probst puxarem conversa.

Eles brincam o tempo todo e trabalham
num clima de descontração.
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é conhecido

por ter construído uma grande cidade.
E também por estar lliudando
a construir um 'grande
Centro Universitário.-
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A Católica de Santa Catarina tem muito orgulho
fazer parte da história desta cidade.
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.. � .,;.� Uma homenagem da Católica de Santa Catarina

ao aniversário de Jaraguá do Sul.

Católica de
Santa Catarina
Centro Universitário

www.catolicasc.org.br
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Como grande parte dos jaraguaenses, Augusto Pereira,
47 anos, é mais um dos apaixonados por futebol. Vascaíno
de coração, ele tem uma'história de dedicação e afeto pelo
esporte que pratica desde criança. Pereira não é apenas um

espectador fiel da modalidade. Ele também é uma das pessoas
responsáveis em tornar real a prática do esporte na cidade.
Durante todos os dias, ele dedica um período do seu tempo
para cuidar do gramado do campo de futebol do Grêmio

Esportivo Juventus.
Casado com a cozinheira Anelise de Almeida, 31anos, tem

três filhos. Bruna Pereira, 21, Johny de Almeida, 18, e Victor
de Almeida, 10, que também são adoradores do esporte. Com

.
.

23 anos de experiência com a manutenção de áreas de lazer,
trabalha atualmente na Sociedade de Desportos Acarai e, nos

horários livres, dedica-se ao campo do Moleque Travesso.
Pereira explica que para manter, o campo de jogo do

Estádio João Marcatto bonito é preciso cuidado diário com o

gramado do clube. Toda essa dedicação vai desde o corte até o

replantio da grama nas áreas afetadas pelos jogos, capinação
das laterais, colocação de adubo e irrigação. Ele gosta de dizer

que esse trabalho tem o objetivo de garantir a continuidade do

esporte na cidade e ajudar no crescimento do time de Iaraguá
do Sul. "Trato esse gramado com muito carinho", conta.

o campo, que ficou parado por cerca de seis meses antes

do início do campeonato, recebe também jogos de times
amadores de Jaraguá do Sul, além de ser a principal área
de treino do Iuventus para e a grande arena das partidas da
Divisão Especial do Catarinense,

Toda essa paixão' vem de longa data..Desde criança,
Pereira é incentivado pelo pai para à prática do esporte. Em

1993, ele participou ativamente da fundação da torcida Raça
Tricolor, que existe até hoje. Três anos depois, juntamente
com um amigo, ele abriu uma escolinha de futebol, na qual
trabalhavavoluntariamente ajudando crianças e adolescentes
no fortalecimento físico. Infelizmente, em 2001, devido à

sobrecarga de trabalho e a falta de tempo para os treinos teve

que desfazer a turma.

Hoje, a vida continua agitada. Nas horas vagas, ele gosta de
encontrar os amigos e jogar uma partida de futebol. Já com

a família costuma sair para jantares em pizzaria nos finais de
semana e almoçar em restaurantes.

Além de todas as funções com conservação de jardins,
ainda encontra tempo para ser técnico do time de futebol da
Vila Lenzi. Juntamente com o amigo Rubens Piske, ele treina

crianças para disputa de jogos no interbairros e adolescentes

para a categoria dos veteranos.

Relação de amizade com laraguá do Sul.

Parabéns pelos se 1 anos!
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4730553412
www.itoivon.com.br
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A inscrição "Viva Mais" na camisa da enfermeira Rejane
Fagundes Pereira, 32, revela um desejo que atende todas as

pessoas beneficiadas pelos projetos de medicinapreventiva
.

e responsabilidade social da Unimed de Iaraguá do Sul.
Essa gaúcha natural de Pelotas, e que há dez anos

adotou a maior cidade doVale do Itapocu para morar, virou
uma das referências, juntamente com outros profissionais
dessa cooperativa médica, no atendimento à prevenção.
Em cada proposta apresentada. para atender os clientes,
a afetividade com as pessoas envolvidas e o compromisso
em ajudá-las a atingir o resultado de uma melhor saúde.
Tudo isso também ajuda a formar uma carinhosa relação.

Rejana auxilia na coordenação dos programas
desenvolvidos pela Unimed na missão de oferecer
uma alternativa saudável para que os atendidos vivam

melhor. Entre as propostas estão o projeto 'Viva Mais

na Academia'. Ele atende 20 pessoas que participam de
atividades na academia do Sesc durante CInco meses,

EM JARAGUÁ DO SUL,
ATÉ COMEMORANDO
A GENTE CRESCE.
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com acompanhamento de nutricionista, uma técnica
em enfermagem e um psicólogo. "Tivemos clientes que
perderam 29 quilos", destaca Rejane. Outro projeto é o

'Yoga no Parque Malwee'. A ação é realizada no primeiro e

terceiro domingo de cada mês. Nos trabalhos de prevenção
também são feitas atividades para as mulheres, com

exames de mamografia e atendimento ginecológico para as

clientes aniversariantes do mês. A Unimed também doou

para a cidade duas academias ao ar livre - uma no Parque
de Eventos e outra ao lado da Câmara de Vereadores - para
que -as pessoas façam exercícios. Nesses locais também
são realizadas ações sociais de aconselhamentos à saúde.

"Quando as pessoas nos encontram com a camiseta "Viva

Mais", sempre perguntam dicas para melhorar a saúde. Há
um laço de efetividade. A gente consegue fazer um trabalho

bem fraterno. É um grande prazer. Eu não me enxergo
fazendo outra coisa. É realizador acompanhar o cliente e

ver a melhora", destaca.

ft Sabor em tudo que faz
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Na antiga estação ferroviária, em meio a mais de 45 mil

títulos, trabalha Lucélia Pedrí. Mais do que os livros, o que a

emociona no dia a dia é o contato com as pessoas que circulam

pela Biblioteca Municipal Rui Barbo�a.
Lucélia conheceu a instituição quando ainda funcionava na

rua João Piccoli, num espaço muito reduzido e sem charme.

Ela trabalhava num escritório de administração na mesma rua.

O único telefone do local era usado também por Dianne Katie

Konell Chíodini, que era supervisora da biblioteca. "Um dia a

Diane veio e me convidou para trabalhar na Biblioteca. Antes eu

nem pensava nessa possibilidade", recorda Lucélia.

Ela fez o concurso público e, há 21 anos, tem a

responsabilidade de cuidar dos livros, liberar os empréstimos e

fazer o cadastro de novos usuários. Atualmente, 23 mil pessoas

possuem a carteirinha e cerca de 300 entram na Biblioteca

todos os dias. Mesmo com tanta gente, Lucélia 'Consegue se

lembrar dos que frequentam mais. "Fiz muitas amizades aqui.

• 25 de julho de 2012 I ESPECIAL

Ás vezes uma pessoa deixa de vir por um mês, .eu começo a ficar

preocupada. E quando voltam, quero saber o que aconteceu e

fico perguntando", lembra a jaraguaense..

O que mais a tormenta, porém, é quando os livros

emprestados não voltam. São mais de mil exemplares que
deixaram a Biblioteca e nunca mais foram devolvidos. "Acho que
são as pessoas que se mudam para outras cidades e esquecem
dos livros. Aqui, também recebemos livros de bibliotecas de

_

outras cidades e tentamos devolver", diz.

Além de controlar a entrada e saída dos exemplares, Lucélia

.

aproveita o ambiente para também pegar livros emprestados.
"Eu, minha filha e minha mãe gostamos de ler. Levo muito livro

para casa, nunca vou numa livraria comprar", conta. Lucélia

prefere os romances.

A funcionária, de 52 anos, pretende continuar a frequentar a

biblioteca depois de se aposentar. "Não vou conseguir ficar em

casa sem fazer nada, quero ser voluntária", explica.
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A maioria dos parapentes que voam no Brasil é feita

em Jaraguá do Sul. Para garantir a segurança do praticante
de voo livre, os equipamentos passam por um controle de.

segurança e qualidade bem criterioso. A responsabilidade
desse trabalho está nas mãos do jaraguaense Márcio Bilck.

Ele também. supervisiona a montage.m e a manutenção
dos equipamentos da empresa Sol Paragliders.

Quando ainda fazia aulas de voo livre, Bilck conheceu os

irmãos Ary e Fernando Pradi. Os dois começavam a acreditar

na idéia.de fabricar parapentes no Brasil. Com a parceria,
iniciaram a produção. Projetavam, cortavam, costuravam,
montavam e testavam os equipamentos. Tudo num processo

empírico de erros e acertos. Do protótipo até o lançamento
do primeiro produto no mercado foram oito meses.

"Naquela época, em 1992, fazíamos um parapente por
semana. Cada um se dedicava a uma etapa", lembra Bílck,

A fábrica, instalada no Rio Molha, conta atualmente com

110 funcionários e produz entre 35 a 40 equipamentos
por semana. Cada kit completo, com paraquedas de

emergência, cadeirinha e capacete, custa cerca de R$ 9

mil. A vida útil das asas varia de oito a dez anos, isso se o

praticante tiver capricho.
O zelo pela segurança tem um forte peso no dia a dia de
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Blick. HÁS vezes, num voo, as cordinhas podem arrebentar

ou rasgar alguma parte da asa. E com alguns anos de

uso, o tecido desgasta e é preciso fazer novos testes de

resistência", conta.
.

Para Bilck, o trabalho. com os parapentes traz

satisfação e mantém viva a paixão pelo esporte, além

de incentivar o lado criativo. "Era o que eu mais queria,
é maravilhoso poder produzir os brinquedos que nos

permitem voar". Ele montou uma oficina em casa, e foi

lá que costurou o parapente para o filho de cinco anos.

"Tem uma asa de três metros, o suficiente para tirar ele

do chão e sentir o vento", diverte-se.
É também nesse local caseiro que um projeto original

está tomando forma. "Há um ano estou importando
.material e desenvolvendo um novo atrativo, o mini

parapente controlado por rádio", revela. "Ele será

idêntico aos parapentes de alta performance, sóque com

alongamento de 2,5 metros e pode suportar uma carga
'dedoís quilos, para o motor." Para chegar ao consumidor

final vai demorar ainda um mês. Será vendido apenas
através do site da empresa. "Antes de lançar quero
ter, pelo menos, uns dez kits prontos para atender os

pedidos", projeta.
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Preparado a todo instante para socorrer os feridos e

sempre disposto a salvar vidas, Marcelo Odinei Klitzke, 28

anos, trabalha como bombeiro voluntário há 15 anos. Ele é

o responsável pela condução da ambulância até. o local do
acidente. A função, assim corria as outras dessa profissão,
é muito importante para a eficiência do atendimento.
Klitzke explica que a primeira responsabilidade é ser hábil.
I'A_ necessidade inicial é levar os atendentes salvos até a

ocorrência", conta.

Nascido em Guaramirim, ele mora a vida toda em Jaraguá
do Sul. A paixão pela profissão começou desde pequeno,
aos 13 anos. Enquanto seus amigos de escola queriam ser

policiais, médicos e advogados, ele queria ser bombeiro e

ajudar as pessoas.
.

A ideia de participar da corporação despertou em uma

palestra na escola sobre como era ser bombeiro. No mesmo

dia, ele saiu de bicicleta e foi até a sede da corporação. Queria
se inscrever e entrar na categoria mirim. Como não havia

vagas de imediato, ficou na lista de espera.

Sempre incentivado pelos pais, costumava ir à corporação
nos tempos livres para ver se já haviam aberto novas vagas.

Depois de pouco tempo foi. chamado para iniciar as aulas.

Para Klitzke, o incentivo da família foi essencial para seguir
a profissão. "Muitos pais têm medo de deixar o filho ser

bombeiro, pois corremos perigo o dia todo", afirma .:

Durante todos esses anos, ele passou por outras categorias.
De aspirante a voluntário. Já para exercer a profissão de

motorista de ambulância, ele explica que precisa ter idade

superior a 21 anos, carteira ,de habilitação categoria D, e

curso específico para dirigir veículo de emergência.
Na profissão, presta muitas ocorrências diárias. IIEm média

são 40 atendimentos", revela. Klitzke conta que dirigir uma

ambulância é o sonho de todo jaraguaense, "já que o trânsito

da cidade é tão difícil, e a sirene ajudaria em diminuir o tempo
perdido nas via congestionadas de Iaraguá", brinca. Mas ele

alerta que o trabalho da corporação é sério e profissional. 1I0S

atendimentos são ágeis, pois cada minuto perdido por ser

crucial para um paciente ferido", ressalta.
Klitke é casado com a auxiliar de enfermagem Simone

AparecidaKlitzke, 34 anos, que também ébombeiravoluntária.

Nos tempos livres, eles costumam passar de plantão na sede

ou sair para jantar em restaurantes e pizzarias. O casal tem

uma filha de 8 anos, Ana Carolina Klitze, que também quer
ser bombeiro.

Hoje a festa é pra você!
Parabéns Jaraguá do Sul

136 anos de história

Rua José Theodoro Ribeiro, 1087 - Ilha da Figueira
(ao lado transportadora Mercúrio)
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Uma:hístôria cQnstrufda como trabalbd e a detel1fllinação da
Ê assim que Jaraguá do Sul avança pela rota do desenvolvimento

'mmando-StJ réferiotiai'para', Santa eatárina e},' eKemplm Pitâ,o Brasil.
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1081 - Centro - Jaraguá do Sul - se

Fone: 47 3054-2600 - WMV.nissannix.com.br

SHIFT_thewayyou move
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Em meio a corredores tomados por prateleiras e caixas de

papeis, a historiadora Silvia Regina Toassi Kita circula como

uma espécie guardiã de parte dá. história de Jaraguá do Sul.
Funcionária do Arquivo Histórico desde 1994, ela sempre

gostou de ler e se interessava muito pela história. "Lia livros,
enciclopédias, tudo o que pudesse me auxiliar a descobrir

como aconteceram os fatos", recorda.

O Arquivo Histórico de Jaraguá do Sul é formado pela
documentação pública (Prefeitura, Câmara de Vereadores,
poder judiciário), de entidades, famílias. Guarda também

jornais, livros, mapas, fotografias, negativos, slides, discos- e
.

entrevistas de história oral. "Temos documentos originais
desde 1917. Se formos verificar os livros, existem em nosso

acervo alguns muito antigos, do século 19", revela.

Antes de ser armazenada, toda a documentação passa

por um processo técnico: higienização (quando. é retirado

tudo o que pode prejudicar a preservação da Informação,
como grampos, clipes, fitas adesivas, etc.), identificação,

lemos argulh6 em fazer
parte desta história.

Parabéns Jaraguá do Sul!
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arranjo (organização), índice e guarda correta. "Muitas vezes

precisamos restaurar documentos, em umprocesso mais lento

e caro. É necessário paciência para desdobrar, colar, remendar

e costurar. Documentos molhados são problemáticos. As

enxurradas dos últimos anos danificaram muitos acervos

em escolas, prefeitura, postos de saúde. Isso tem dado muito

trabalho para os servidores do Arquivo Histórico", conta Sílvia

Atualmente, os documentos do acervo estão sendo

digitalizados para que se possa ter a informação com mais

rapidez, facilitando a acessibilidade. O acervo fotográfico, com

mais de 80 mil imagens em papel, está quase todo digitalizado.
Silvia diz que a comunidade pode colaborar a manter viva

a memória do município doando documentos, fotografias,
livros, repassando informaçõeshistóricas através de entrevistas

e preservando a documentação. "Recebemos diversos tipos de

doações, além dos documentos como fotos, negativos, jornais,
.livros, discos, material de divulgação de empresas e entidades,
material de candidatos às eleições, -entre outros".

CANARINHO
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Fundada
em outubro de 2002,

- com sede em Jaraguá do Sul,
_

. a família de Marcolino

Cipriani estabeleceu a CAM
Administradora e Incorporadora de

Bens, para administrar
-

os bens da
família.

Após adquirir experiência
construindo prédios e fábricas,
resolveram ingressar no ramo da

construção civil. Contando com alguns
terrenos da família e aquisições de
outros em pontos estratégicos,
iniciaram o construção de seis

empreendimentos, dos quais quatro f,á
foram concluídos e dois destes' estão

totalmente vendidos e escriturados.
_
A empresa vende seus imóveis

incorporados e dispõe de
financiamento próprio.

- ,

LOCAÇAO DE IMOVEIS

CO-BERTURA IMPERIAL
NO CENTRO DA CIDADE DE

JARAGUÁ DO SUL - SC
•

APARTAMENTO 1
NO CENTRO DE JARAGUÁ DO SUL

1 SUíTE + 2 DORMITÓRIOS
-

- 2 ELEVADORES

APARTAMENTO 2-
,.,

ALTO PADRAO
1 SUíTE + 2 DORMITÓRIOS

2 VAGAS DE GARAGEM
BAIRRO BAEPENDI

- JARAGUÁ DO SUL - se

Pronto poro morar Pronto paro morar Pronto para morar Em construção

(47) 3371-0420 www.camempreendimentos.com.br
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3399 I Vila lalou ICEP: 89256-501 I Jaraguá do Sul - Santa Catarina
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EWMENDOERFER
HOMECLUB

,

TURA
47 3433.0644 www.grupoestrutura.com.br.

/

parabéns pelos seus 136 anos.
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Parabéns

Dia da população celebrar a cidade
Jaraguá do Sul
comemora o 136º

. ,.

arnversano com O

tradicional desfile

de entidades locais

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

sz: para OS 136 anos de

Jaraguã do Sul começa hoje
cedo e no coração da cidade. O
evento que destaca entidades

culturais, sociais, educacionais
e que representam diversos se

tores do município inicia às 9h
na avenida Getúlio Vargas. Ali
será realizado o tradicional des
file de aniversário da principal
cidade do Vale do Itapocu.

A previsão é que três mil

pessoas participem do desfi
le. A solenidade cívica, com

hasteamento das bandeiras,
e execução dos hinos ocorre

mais cedo, às 8h30, em frente à

Fundação Cultural.
Com o feriado de aniver

sário, são esperados sete mil

espectadores. A coordenadora
de Eventos Fundação Cultural,
Miriam Meier, conta que são

-
MARCELE GOUCHE/ARQUIVO OCP

PRESENÇA Grupos folclóricos germânicos vão destacar cultura e dança

35 entidades envolvidas no

evento. O desfile inicia em

frente ao Museu Weg e vai até
as proximidades do Shopping
Breithaupt. O final está pre
visto para antes do meio-dia.

Uma das atrações do desfi
le é a banda da Scar. A entida
de será a oitava a se apresentar.

Composto por 21 integrantes,
o grupo participa do desfile
desde 1989. E a missão deles
é manter a música durante
toda a cerimônia para animar

as pessoas que irão desfilar e

também o público. .

A percussionista e bateris

ta, Marilene Giese, faz parte da

banda. Ela é envolvida com mú
sica desde os nove anos, e par
ticipa do grupo da Scar há mais
de duas décadas. '� banda vai
tocar músicas de desfile norte

americanas como é o caso de
"louie louie", e também músicas

típicas alemãs", disse.
A cultura alemã também é

uma das principais referências
do evento. Um das entidades

que participa do desfile é a Liga
de Grupos Folclóricos Germâ
nicos de Iaraguá do Sul.

Os cinco grupos pertencentes
à Liga - Blauer Rhein Tanzgru
ppe, Sünnhof Volkstanzgruppe,
Neue Heimat Trachtengruppe,
Regenwalde Tanzgruppe e Grü
nes Tal'- farão a festa na avenida.
A presidente, Rúbia Freidemann
Torres disse que haverá a presen
ça de 50 dançarinos. "Todos es

tarão animando a apresentação
com danças alemãs", conta.

A auxiliar odontológica, Vera
Lúcia Grabner, 33 anos, e o es

poso, Gilberto Sandro Grab

ner, 36, vão desfilar pelo grupo
Regenwalde Tanzgruppe. Eles

participam de danças germâ
nicas há quatro anos e sempre
que possível desfilam. "É uma

tradição de família assistir à ce

rimônia em comemoração ao

aniversario da cidade", destaca.
A prefeitura informa que em

caso de chuva forte, o desfile cí
vico será cancelado. Um plan
tão será montado a partir das 7

horas, na Fundação, através do
telefone 2106-8700 para escla
recimentos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



POLÍTICA 1 6,1 QUARTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2012

Primeiras
, .-

apal'lçoes
As primeiras placas com

o rosto de candidato a

vereador que apareceram
em Jaraguá do Sul são

do tucano Jair Pedri.
Ele teria ganho o

material, por isso

antecipou a exposição
e a distribuição do
material de campanha.

Poucas
interessadas

A secretária executiva

do PT Mulher, Elisabeth

Harmel, admite que o

partido teve dificuldades

em encontrar sete mulheres

(cota mínima) interessadas
em se lançar na corrida

proporcional deste ano. '�s
mulheres não despertaram
para o poder que possuem
em uma eleição".

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

www.ocorreiodopovo.com.br

ambos do PT, - assinam um documento

solicitando à atual administração arela

ção dos nomes dos servidores e comis

sionados do governo e suas ocupações.
O pedido deve ser votado em agosto. A

equipe do jornal tentou antecipar as in

formações, mas também não foram re

passadas pelo órgão.
O que mais chama a atenção é que

não é de hoje que 'existe essa resistência

do Paço em tornar público o nome dos

seus contratados e suas ocupações. A

Lei de Acesso à Informação está aí para
educar (obrigar) os governos a presta
rem conta para a sociedade, e ao mes-

Obrigatoriedade
Beti, como é mais

conhecida, avalia como

. positiva a criação da lei
da proporcionalidade
que obriga as siglas ou

coligações registrarem
pelo menos 30% de
concorrentes para
um dos sexos. "Deveria

valer essa mesma regra
para os candidatos
eleitos para a Câmara",
defende. Infelizmente,
assim como a legenda
dos trabalhadores,
outros partidos
também enfrentaram
essa dificuldade".

Polêmica à vista
"

Mandaram que eu procurasse no

Jornal do Município. Não vou pes

quisar mais de dois mil exemplares para
encontrar informações que devem estar

acessíveis ,a todos no portal". A declara

ção da vereadora Natália Petry (PMDB),
dada à reportagem do OCP na edição de

ontem, mostra o desinteresse do gover
no de Jaraguá do Sul em cooperar para

que as informações, que deveriam ser

públicas, sejam repassadas.
A peemedebista e os demais parla

mentares da oposição - Jaime Negher
bon (PMDB), Jean Carla Leutprecht (PC
do B), Francisco Alves e Justino da Luz,

Recurso negado
A prefeita Cecília Konell (PSD) perdeu um recurso

extraordinário no processo em que foi condenada

por improbidade administrativa, no qual teve

os direitos políticos cassados por três anos, por
nomear irregularmente a irmã Carmelita Hirayama
Konell para um cargo gratificado na Prefeitura,
em 2009. A defesa dela alegou que o caso deveria

ser analisado pela Justiça local. Hoje Cecília conta

com uma liminar que suspende a condenação.

EDUARDO MONTECINO

Sou contra o fanatismo, qualquer
fanatismo. No esporte, na religião e

na política. É preciso saber conviver

bem com as diferenças na sociedade .

Ninguém é o dono da verdade.

Do secretário de ciQ!municação da executiva

do PV de Jar'ag1lá do Sul, Cfi!IJdos Pedrotti,
refletindo sobre a política e o trabalho

do militante partidário.

Na coordenação
Um dos fiéis tucanos que
não deixou a sigla para
permanecer no quadro
de comissionados do

governo do PSD em

Jaraguá do Sul, Gilmar
Ludwichak é coordenador
da campanha da

coligação "Iaraguá quer
mais", assim como

, Juliano Nora, do PR. O

peessedebísta foi diretor

de Patrimônio nos dois

primeiros anos da atual

administração e depois
voltou ao Paço para Ser

'chefe' de gabinete do
então prefeito exercício

.

I�iIJ.el1Pasold (ESD�), 'I iy,

" �"gpanto, ,��b��it:uíf\ "

Ilia K:o;nen� que êstàv
I � u. ;,,�� L'" .�.. IIJ �,!' ,

Pleito em Corupá 1
o comitê de campanha da coligação "Agora é a vez do

povo" de Corupá está instalado na rua Jorge Lacerda, 286,
10 andar, no Centro. O presidente do PR e representante
do grupo, Cristhian Steirrgraber, faz o meio de campo
com a imprensa. A festa de lançamento da candidatura

a prefeito de João Carlos Gottardi (PT) e vice de Everaldo

Mokwa (PP) ainda não tem data. As legendas aguardam a

conclusão-do material de publicidade.

mo tempo para criar a conscientização
nos cidadãos de seus direitos. Se salários
altíssimos são pagos, é porque a popu

lação quita seus impostos em dia e dá

condições para isso.

O povo precisa .conhecer as caras

de quem comandam secretarias, dire

torias, gerências, entre outros cargos.
E, principalmente, deve saber se esses

contratados são capacitados para tais

funções. É primordial ter a certeza que
os princípios da moralidade e da lega
lidade estão sendo respeitados pelos
governantes. Mas, para isso, é preciso
haver transparência.

Pleito em Corupá 2
A coligação "Viva + Corupá" abriu o comitê de campanha

ao lado do gabinete do PMDB, na rua Getúlio Vargas,
616, no Centro. Não haverá festa simbólica para lançar a

candidatura de Luiz Carlos Tamanini (PMDB) e Loriano

Rogério Costa (PSDB). A orientação dada aos concorrentes

da eleição proporcional é que cada um deles faça um evento
simbólico de lançamento da empreitada com seus cabos

eleitorais, Parte do material de publicidade está pronto.
MARCELE GOUCHE
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açao esta no-ar

OCP lança o maior portal
de notícias da região

Novo canal de comunicação do jornal O Correio do Povo oferece

conteúdo multimídia e maior interação com redes sociais

APartir de hoje, os leitoresdo jornal O Correio

do Povo têm um novo recurso à sua disposi
ção. O site do jornal cede espaço ao novo portal
de .notícías do OCP (www.ocponline.com.br).
"Entre os novos recursos, uma maior integração
com redes sociais, conteúdo em vídeo e mais

/ material da versão impressa",' explica o jornalis
ta, Ariston Sal Junior, gestor do portal.

Para o diretor do O Correio do Povo, Nelson
Luiz Pereira, a criação de um portal de notícias,
além de selar os 93 anos do jornal, comemora

dos este ano, abriga novos conteúdos e oferece
à comunidade dó Vale do Itapocu uma gama di
ferenciada de informação. Entre os parceiros do

portal OCP estão o Plantão Policial, Scar (Socíe
dade Cultura Artística), Avante Esportes, Rádio
105 FM, Rádio Super Nova FM e blogs de sucesso,

como o Por Acaso, Monalisa de Batom e Cabana

Cult, além de outras negociações que estão sen

do desenvolvidas. O portal contará ainda com

uma galeria multimídia, com vídeos exclusivos.
110 novo portal permitirá um melhor aproveita
mento do material que a nossa redação produz. As
matérias não se limitarão ao espaço físico do jornal.
Além de galerias com fotos e vídeos de nossas pautas
vamos utilizar o conteúdo de todos os colunistas", diz
o chefe de redação, Márcio Schalinski.

Além de
selar os

93 anos do

OCp, o portal.
abriga novos

conteúdos e

oferece uma

enorme gama
de informações

para a

comunidade.

Nelson
Luiz Pereira,

diretor

Elisângela Pezzutti

JARAGUÁ DO SUL

J

EOITORIAS

e logtn J,Registre-se

JORNAL DIGITAl
leia Nesta Edlç�o;
Leia hC!Je erro O Correjo co PO'vi)

<

Bem Bclado e

UmãalJagunÇ'Js decidem a
,.

Pnmelfona. já Rio Branco. .

EDUCAÇÃO
Candldatos)a podem verificar

se foram selecionados na

segunda chamada co . REDES SOCIAIS
Adicione no

Facebook

>

I .

Siga no

Twitter
,

MIDIA O Portal OCP traZ informações nas mais variadás áreas e novos conteúdos

Profissionalismo

Notícias fresquinhas
O jornalista Ariston Sal Junior já atuou em vários veículos

de comunicação em Balneário Camboriú e Jaraguá do Sul.
Com maior experiência no meio impresso, ele busca com seu

conhecimento aliar a rapidez da Internet com as matérias fac
tuais, buscando através-da linguagem do vídeo, produzir e criar
um nicho novo no Vale do Itapocu. "Considero a Internet um

importante meio de espalhar informação. O Portal OCp, aliado
às redes sociais, abre o leque para que a parcela da população
que não costuma ler o jornal impresso tenha acesso à mesma

informação na rede. Os vídeos servem para ilustrar momentos
e vêm ao encontro da proposta do veículo multimídia, que é
unir o texto e a imagem ao som e ao movimento, gerando toda
essa interatividade com o leitor", avalia Sal Junior.

A proposta
do veículo

multimídia é
unir o texto

e a imagem
ao som e ao

movimento,
tornando o

leitor mais
interativo e

participante.
lston S I

Junior

Visual din
A

mico
O conteúdo está melhor distribuído no por

tal. 110 visual mais dinâmico, dividindo as áreas

por cores para facilitar a navegação do inter

nauta", descreve Guilherme Vogel, da Agência
Sonar, responsável pelo desenvolvimento téc
nico do novo portal. De acordo com Sal Ariston

Júnior, o material inclui todas as editarias 'pa
drão' do jornal impresso, com a possibilidade de

. novas, como Brasil e Mundo.
.
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Para nós, esta

parceria com o OCP é um

reconhecimento ao trabalho

que temos desenvolvido
nos últimos quatro anos,

divulgando e valorizando o

esporte no Vale do Itapocu.

A Super Nova FM
traz em sua programação
notícias e entretenimento
mesclados com o melhor

da música pop,
Juntos pela Informoçdol

Através da parceria com o blog
Plantão Policial, os leitores serão

informados em primeira mão sobre
as ocorrências policiais da região.

o blog é um diário virtual
voltado principalmente
para o público feminino,
com informações e dicas

. sobre moda e beleza.

Para nós da

105,7 FM é um grande
prazer participar deste

novo salto na comunicação
do Norte de Santa

Catarina.

o OCP Online vem

para profissionalizar ainda
mais este segmento e o

Por Acaso agrega ao

portal a sua audiência e

conteúdo diferenciado.

sp tes

Público

Expectativa de acessos

Até agora, o site vinha contando com uma mé

dia de 120 mil acessos únicos por mês. E o público
leitor do OCP não se resume ao Vale do Itapocu: se

gundo o Google Analytics, os acessos vêm de luga-
res tão distantes quanto Portugal, Estados Unidos,
México e França. São pessoas de Jaraguá ou muni

cípios da região que estão fora do País, mas que
rem saber o que acontece em seu local de origem.
De acordo com o jornalista Sal Ariston Junior, com o

novo portal do OCp, o número de acessos únicos deve

chegar a cerca de 250 mil por mês.

,

Tecnologia

Código-fonte padronizado
Além do alto valor do investimento na produção do por

tal, recursos de ponta como câmeras em HD (alta definição)
e microfones servem para incrementar a criação de vídeos.

Outra novidade por conta da programação do portal é a pa

dronização do código-fonte, dentro de padrões internacionais

de desenvolvimento para a Web. "Com isso ele se torna mais

visível para buscadores online e, o mais importante, tem maior

portabilidade, funcionando igualmente em qualquer platafor
ma, seja um celular, um �C, ou um aparelho daApple", resume

GuilhermeVogel. 'Também temos .uma área restrita a usuários

cadastrados, com conteúdo adicional", explica .

.ocponline.co
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Pisou na bola
Adelmo Muller não consultou suasfontes e, na intenção de pre

judicar, distorceu as informações do Ministério Público. Re

gistrou erroneamente no jornal online "Absoluto", na edição de

terça-feira, uma sentença dojuizado Especial Cível e Criminal da
Comarca de laraguâ do Sul, em meu desfavor. Pisoufeio na bola.
A pessoa a quem ele se referia é o ex-metalúrgico MoacirAntônio

Gonçalves. Nada a ver com este colunista.Acredito que como "pro
fissional" e "bomijornalista, ele irá se retratar do triste episódio.

Frase da
semana
De um ex-corretor de imóveis e

muito sábio: "Dieter Janssen é
como Jesus Cristo - está sendo

esperado há muito tempo."

',.--:

r
KAY�ÓS
BUSINESS HOTEL

472107-3000
R. Hugo Braun. 44 - centro
www.kovrcshoteí.corn.br

"
Aqueles
que não

aprendem do

passado estão
condenados
a repetí-lo.

Stephen King

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

Parabéns Jaraguá do Sul.

Anos
de puro encanto!

[
<A" "''''TO

pamJ:t20ª
www.pamplonaempreendimentos.com.br

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeito

- Moa Gonçalves
MARCELE GOUCHE

OCP ONLINE Essa é a galera que vai oferecer, no novo portal do

.

O Correio do Povo, conteúdos de qualidade para os internautas da região

COQUETEL
K.ellen Cristina
Gnewuch faz pose
exclusiva pra
coluna durante
concorrido

coquetel na Casa
das Piscinas

Está sério
mesmo
Na coluna do colega Leo Pinheiros:
110 negócio tá ficando sério,
Tem traficante vendendo chip
para celular proibido de ser

comercializado em quase todo o

Brasil". Fala sério! Essa gente lida
com todo tipo de droga.

DNULGAÇÃO

�êS�Oli
f�

Onde comer

bem em

Jaraguá
No restaurante Madalena

Cozinha. O melhor do
Sul do mundo. Ah!

Não esquece de pedir
um beiruth.

Nas rodas
.' o empresário Cris

.
Rausis está a mil com a

organização de mais uma

edição da Costela Fogo
de Chão. O encontro

entre amigos será dia 4
de agosto, na chácara da
família, em Guaramirim.

I,

·"Distante de tudo e de
"todos, voltado somente

"

ao trabalho, o meu amigo
Carlos Alberto Ribeiro
retorna à mídia. Veio com

tudo e disposto a eleger
o candidato a vereador
Pedro García..

ti A sempre elegante Iune
Casagrande Kohlbach
recebe os elogios pelo
belo trabalho que faz à
frente da Estética Jaraguá.
Continue assim, amiga.

.

Parabéns.
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Elyandria Silva,
escritora

Muito grande e pesado para uma

menina pequena e magrinha como

você! O bumbo era carregado por meni
nas grandes, altas, algumas robustas e que
ficavam na primeira fila. Elas encaixavam
nos ombros as alças grossas, de elástico,
e assim o bumbo ficava suspenso no ar

enquanto que, com as duas mãos, ora

batiam as baquetas para produzir o som,
ora as usavam para fazer acrobacias no

ar. Depois, logo atrás, ficavam as meninas

que tocavam atabaque, pequeno tambor,
também com duas baquetas, mais, finas,
fácil de carregar. Era esse que desejava to

car, pensei. Passava das 17 horas quando
uma voz grossa e autoritária chamou meu

nome e ordenou que pegasse o ínstru-.
mento. Iniciou-se o teste, várias candida

tas, uma vaga, uma chance de entrar para
a fanfarra do colégio, usar a bela roupa de

Paquita - vermelha, branca e dourada - no .

dia 7 de setembro e receber os aplausos de
centenas de pessoas na rua.

Fiquei muito nervosa, atrapalhada, me

Novelas

Crônica

A Fanfarra
perdi no ritmo, batia as baquetas na hora
errada, no ritmo errado, caos. Resultado
desastroso: não passei no teste. Cheguei
chorando compulsivamente em casa.

Contei tudo, o que causou a revolta de
toda a família. Afinal, a menina merecia
uma nova chance. Pouco tempo depois
chegamos ao colégio, eu e meu pai, que
exigiu falar com o diretor. O barulho
do ensaio da fanfarra ecoava por toda

Aos 8 anos de idade, o sonho
frustrado da fanfarra me

transformou numa rebelde
da independência

a escola. Pedido aceito. Outro teste, dia

seguinte, desta vez, no prato. O entusias
mo havia descido alguns degraus, pois
ficar marchando e aguardando a vez de
tocar o prato não estava dentro do meu

sonho dourado de pertencer à fanfarra do

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18H
Elisa não se conforma com o afastamento de Rodrigo. Rodrigo

expulsa Virgílio de sua casa. Débora conversa com Miriam sobre
a próxima matéria para a revista. Laura fala para Gil que Henrique
está morando em sua casa. Priscila provoca Pedro.' Miriam pede
para Rodrigo deixar a suposta carta de Angélica com ela. Tati ven

de todos os brigadeiros que levou.para a escola. Fernando volta a

trabalhar na construtora. Gracinha destrata Virgílio. Elisa fica revol
tada por Jacira não aceitar trabalhar como modelo. Miriam e Zilda
tentam fazer uma reunião com todos os novos rnoradofes da casa,
antes de Gabriel e Beatriz voltarem de viagem. Josué deixa Valéria

.
.- curiosa para saber se dará continuidade à sua carreira de modelo.

Miriam mostra a suposta carta de Angélica para Pedro. Rodrigo
confessa para Elisa que não está certo de seu casamento com ela.

CHEIAS DE CHIlRME • GLOBO· 19H
Penha paga a dívida de Sandro e Ivone a repreende. Valda fla

gra Máslova tentando furtar um doce de Ariela. Isadora se irrita ao ver

Conrado assistindo à entrevista de Cida na TV. Dinha se insinua para
Inácio. Penha pensa em colocar Sandro na Justiça. Samuel destrata
Alana no colégio, mas ela faz sucesso com os alunos por ser irmã de
Penha. Cida e Elano namoram pelo computador. O ônibus de Fabian
é atacado. Heraldo percebe o entrosamento entre Inácio e Dinha. San
dro tenta animar Patrick e Penha fica dividida. Tom tem uma solução
para o problema que Fabian está enfrentando com a mídia. Penha
avisa a Sandro que não vai mais ajudá-lo. Sarmento perde sua licença
para advogar. Fabian chega com Simone para morar na mansão de
Chayene. Sarmento pede para conversar com Valda.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21H
Tufão se preocupa com Carminha, pois não está conseguindo

falar com ela. Monalisa pensa em se mudar para a zona sul e alugar
um apartamento no prédio de Débora. Tessália e Adauto reclamam
de Leleco e Muricy. Lucinda pede para Santiago tomar conta das
crianças enquanto ela sai. Nilo observa Lucinda e Santiago. Muricy
critica Jorginho por falar mal de Carminha e Max.

GABRIELA - GLOBO - 23H

Nacib pede que Gabriela desça do telhado. Tonico obriga Olga a

se confessar para fugir do assédio da mulher. Nacib se lamenta com

João pelo fato de Gabriela não querer se casar com ele. Berto explica
para Fagundes por que está escondido na fazenda de Melk. Clemente
escuta Berto dizer a Fagundes que Nacib quer se casar com Gabriela
e decide ir para Ilhéus. Mundi.nho comunica aos coronéis que conse

guiu verba com o Presidente da República para melhorar a estrada de
Ilhéus a Itabuna. Malvina avisa a Mundinho que ele já pode marcar o

encontro com Gerusa. Glória aproveita a saída de Coriolano e manda
a empregada entregar um bilhete a Josué. Fagundes alerta Berto para
o perigo que ele corre ao tentar seduzir as mulheres que estão à beira
do rio. Mundinho aconselha Osmundo a fugir com Sinhazinha. Glória
seduz Josué. Sinhazinha chega em casa tarde e se depara com Jesu
íno. Gabriela diz a Nacib que aceita se casar com ele.
* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

colégio. Resultado do teste 2: reprovada
porque batia o prato na hora errada.
Antes de ir embora, nova chamada, outra

chance, desta vez com a corneta. Um novo

ânimo surgiu, gostei da corneta, dourada,
pomposa, ia combinar com o dourado
das botas e da pequena e charmosa saia.
O momento da corneta era muito im

portante, um som imponente, que exigia
respeito e admiração da plateia. Empenho
e concentração no teste. Resultado no

teste 3: reprovada porque o som não saía,
entregou a corneta toda cuspida.
Aos 8 anos de idade, o sonho frustrado da
fanfarra me transformou numa rebelde
da independência e, para desespero da
minha avó, no dia 7 foi um sacrifício
vestir a saia de pregas azul marinho, as

meias 3/4 brancas, até os joelhos, e a blu
sa de uniforme do colégio de freiras para
ir marchar. Até hoje adoro ouvir o som

de uma fanfarra, mas não tenho mais a

menor pretensão de participar tocando

algum instrumento, fiquem tranquilos!

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do SulClique animal

!

�-

Dorinha, de oito anos, foi recollrlda das ruas de Jaraguá pelo setor
de Zoonoses da Prefeitura. Ela recebeu tratamento veterinário

completo: banho, castração, vacinação antirrábica e chipagem para
identificação e agora aguarda um lar. Os interessados devem entrar

em contato com a Clínica Schweitzer, peio 3275-3268

AD·versariantes

I
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trí� SegªU (êlfti�)
Leonardo (cantor) .,..

�".

Ney latorraca.{ator)

José J. Fernandes
Josiane Becker
Leticia S. Kohn
Lina Wandersee
Magdo Ferreira
Mariana Ap. P. R. Lenckulh
Rebeca A. Grechuski
Reinaldo Marquardt
Rosa Pereira
Rosilde Seben
Sandra M. Wagenknecht
Tatians C. de Souza

k
�S/7

.

Alceu Grade

I�..

;. Alessandro Richter

�
Aline V. Dellani

Auany N. de Oliveira Engel

�"", Boleslau José Mader
i. Cristina B. Schroeder

Darli Forlim
• Denis Borchardt

I� Dorací Müller Laube

I·' Dorvalina Faltin

I.:
Eliane M. L. Stinghen

,: Elizaberta M. Gascho
Flávio R. Narloch

Gerei C. Gois
Gerci Colle Gois
Gislaine S. da Luz
Giulio Olivian Pereira
Gustavo da Rosa
lIite Maria Langa
lIori K. da Silva

Ingrid Muller Kanzler
Irene M. Eichstadt
Ivone Bublitz
Jean C. Grim
JoelJahn
Joel S. do Prado Junior
Jonas Maske

. I

www.ocorreiodopovo.com.br

A fantástica história de Matt
e Sam,' dois amigos que
vão da miséria a riqueza
estrema. Um deles éum

pequeno inventor se��.
inuiia criatividade e o Outro
um vendedor tão agressivo
quanto um tubarão, eles

estão no fundo do poço
até que descobrem um

dispositivo que os torna um

ômeno mundial,

exemplares vendidos no

mundo, a Globo Livros

lança no Brasil30 Minutos
E Pronto, do chefbritânico

"

Iamíe Oliver. Conhecido
por seus mais de 10 livros
escritos e programas de TV

que ensinam as pessoas a

sentir prazer pela cozinha e

pelo ato de cozinhar, Iamíe
desafia os leitores a criar

refeições completas em

30 minutos. nAlém dos 50
diferentes cardápios, o chef
dá dicas de como ter e manter

uma cozinha organizada,
e incentiva o consumo

de alimentos naturais e

orgânicos: cadauma das \.

refeições foi preparada com

alimentos que combinam
uns com os outros e testadas

por ele e por sua equipe. "Os
. leitores vão se apaixonar pelo
novo método e nuncamais
lembrarão como cozinhavam
antes", garante Iamíe,
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• NA Apliques contrata auxiliar de produção
feminino. Interessadas enviar curriculum

para napliques@gmail.com ou entrar em

contato pelo fone 3054-0058

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

supermercado em Guaramirim contato

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

• Procuro emprego de motorista de

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

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

• Procuro empregada doméstica para
casal que mora em São Paulo que saiba

cozinhar e possa residir em São Paulo. Tr:

3372-1490 Darci.

• Procura-se moça para dividir aluguel no

centro Tr: (47) 9606-7785

• Precisa - se de eletricista automotivo

para trabalhar em Massaranduba. Tr:

9979-3737.

• Atelier de costura Marlene, faz reformas
de roupas. Contato: 3275-4315 OU

9194-2435 (MARLENE)

• Quarta-feira da beleza com Vitor

Cabeleleiro, toda quarta-feira com 40%

de desconto para deixar o seu cabelo

ainda mais lindo. Vitor Cabeleireiro Tr:

8884-1817

• Ofereço serviços de podas de arvores.

Tr:9158-0019

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha

residencial. Tr: 3371-29461 9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

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

• Preciso da doação de roupas de bebe. Tr:

3275-6258.

• Vendem-se vasilhames para gás e

antena parabólica pequena. Tr: 3273-

5233/9147-3468.

• Vendo carrinho de bebe, para menino, na

cor azul marinho com ursinhos, da marca

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

• Renda extra, Procura - se pessoas
dinâmicas e empreendedoras, maiores

18 anos para desenvolverem negocio
lucrativo.Trabalhando a partir de sua

casa. Aprenda a ganhar ate R$ 600 reais

(período parcial)ou acima de R$ 2000

mês período integral .negocío próprio
cl baixo investimento e alto retorno.

Contato 47 8418-32921 9988-2844.

bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Carta de crédito contemplada
para compra de imóvel. Crédito

R$100.000,00. Entrada de

R$30.380,00 +135 parcelas de

R$871,32. Tr: com Valdir 8494-5911 ou

9270-3638. e-mail: valdir@grupohb.net

• Vende-se 2 overlock siruba com

arremate semi-novas com poucos
meses de uso.Valor R$1.650,00 cada

contato:91427220 falar com Marcelo

• Tv 24"LED AOC fininha na caixa sem

nenhum arranhão, 6 meses de uso. Valor

R$ 600,00 home teater magnavox com

5 caixas de som R$ 200,00. Se levar os

dois faço tudo por R$ 750,00. Telefone:

Falar com Marcele 9923-9418

• 1 televisor 29 polegadas Phillips, usada,

perfeito estado. R$ 350,00 Tr: 47-3054-

1351/9168-7441

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

1351/9168-7441

• 11mpressora HD -400 Fotos e colorida.

R$150,00. Tr: 47-3054-13511 9168-

7441

• 1 Computador Windows 256 mhz, semi

novo, pouco uso, e/visor tela plana. R$
350,00. Tr: 47-3054-13511 9168-7441

• Vendo Notebook Deli - Pentium dual core

- 2,20GHZ 4 GB de memória Hd - 250

GB Placa de vídeo integrada - ONbord
- Móbile Intel(r) 4 series Express. R$
950,00, cj Bruno. Tr: (47)3055-0085
1 3372-2772. Email: brunorosa90@

hotmail.com

• Vende - se berço desmontável,
chiqueirinho na cor azul, Bebê conforto

(cor cinza/azul), andador (cor azul). Por

R$ 350,00. Tr: 47 9198-5607 Tatiane. 1

Helicóptero de brinquedo a pilha que voa

,novo. R$150,00. Tr: 47-3054-13511
9168-7441.1 Chopeira luz plástica. R$
50,00. Tr: 47-3054-13511 9168-7441.

• Vendo uma betoneira 145litros, nova

com motor, Valor a combinar. Tr: 9243-

9709 após as '16:00.

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

9946-9866.

• Compro uma maca de estética usada, Tr:

3275-4315.

• Procuro pessoas que queira vender Raco

cosméticos, paga se boa comissão. Tr:

3275-4315.

• Procuro um guarda roupa usado para

doação. Tr: 3275-4315

• Vendo uma ovelha para abate. Tr: 3370-

4924
fI

• Vendo porquinhos desmamados. Tr:

9165-6405 com Sid

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

Joinville. Motivo: Aposentadoria. R$ 130

mil. Tr:( 47)9995-8465

• Vendo um Pet Shop todo equipado. Tr:

9181-9625.

• Vendo empresa no ramo de alimentos

congelados com marca própria, logística
e sem dívidas. Tr: 9652-7646.

• Vendo Loja Guaramirim SC - Rua 28

de agosto Centro, loja perfumaria,
cosméticos, acessórios, loja completa
em local privilegiado (estoque, móveis,
porta antifurto, tv LCD, lustre, ar

condicionado) linda! R$ 20.000,00.
Maiores informações 9644-4767.

• Aluga - se Ap 120 mt 2, 1 suíte e 2

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

Bartel, 121 - Baipendi.

• Apartamento c/ suíte + 1 quarto, sacada

cl churrasqueira, cozinha mobiliada.
o

R$ 149.000,00 (liberado para financio e

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

• VENDE-SE Apartamento 304 no

Residencial Mont Vermont, 1 suíte + 1

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

9979-0650 com Clesio.

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

financio Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde 2

qtos sac.c/churrasq, Só manhã sego
piso de frente 56 m2 área privo+garagern
R$125.000,00 8443-363.

• Apartamento com 2 quartos, sendo um

mobiliado, cozinha e área de serviço
mobiliadas, vaga de garagem, aceita

financiamento e FGTS. R$ 130.000,00.
Tr:9159-9733. Creci 14482.

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

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

• Alugo kitinete com 1 quarto cozinha e

banheiro. R: Max Wilhelm, 837. Tr: 3371-

6021

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

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

• Vendo um Apartamento Ed.

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

1403/8414-1898

• Vende - se apto na praia Itajuba 65 mP

cl suíte, aceita carro. Tr: 8448-8644

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

financiamento habitacional, tratar no

fone: (47) 9977-9550/9989-6049

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

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

dependências, R$ 70.000,00. Tr: 3371-

8885 ou 8400-2172 (não é liberado

para financiamentos) .aceita-se carro ou

propostas.

• Vendo uma chácara de 50.000,00 mt2

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

0726.

• Alugo sala comercial com 80m2, na Rua

Affonso Nicoluzzi (atrás do Mercado

Brasão) - no Rau. Tr: 3273-2119

• Aluga-se 2 sala comercial no centro de

Corupá 60 mP cada, sobre loja. Tr: no

horário comercial. 3375-1004

• Aluga se sala comercial em Guaramirim

com 18 mP, ótima localização. Tr: 3373-

1900

• Vende-se um petshop completo, com

consultório veterinário, banho/tosa e

venda de animais. Tr: 47 8492-7060

• Vende-se casa comercial Vila Nova,
terreno 20 x 50 próximo'RBN, R$ 600

000,00 Tr: 3371-6623

• Alugo sala comercial 30 mP no centro,
prox. ao Museu Weg. R$ 450,00 mensal.
Tr: 3275-2264

• Aluga - se casa na Rua: Marechal

Castelo Branco, 2128. Schroeder -

centro. lr: 3374-1488.

• Alugo quartos. Tr: 3275-4315 com

Marlene.

• Alugo apartamento no amizade. Uma

suíte, mais um quarto, sala, cozinha,
churrasqueira, área de serviço e garagem
para dois carros. Valor R$750,00. Tr:

88519651

• Vendo ou alugo. Casa em Schroeder.

Uma suíte mais dois quartos, sala

cozinha área de serviço, garagem.
Com 97 m2• Aluguel R$900,00. Venda

R$250.000,00. Fone: 88519651

• Alugo apto no Rau, com 2 quartos e

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

2131 com Sandra.

• Alugo quarto para pensionistas, Centro.

R$ 300,00 livre de água, luz e internet..

Tr:9123-5851

• Alugo uma casa grande na Rua Walter

Breithaupt, n 110 Comercial ou

residencial. Em frente ao clube do Beira'

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

com Elzira.

• Vendo área de reflorestamento de

eucalipto 13 anos, já possui madeira

quadrada, área toda plana de

50.000.00 mP prox. a Rio do Sul. Valor

a combinar. Tr: 47 3328-3560

• Vende - se terreno na Vila Nova de

8.500 mP podendo ser desmembrado

em 5 partes - imóveis no alto com

vista privilegiada da cidade. Tr: 9102-

1212.

• Vende - se um terreno na Vila Nova,
de 6000.00 mP na rua lateral a 25

de Julho em frente ao 1.607, valor

negociável.Tr: 9102-1212.

• Vende-se terreno na Ilha da Figueira
com 794 mt> (doc. ok) cl varias arvores

frutíferas, perto da escola, mercado,
Weg, parque aquático e a menos de 10

mino do Centro. Valor R$ 185.000,00
- tratar fones (11) 5560-1193/6657-
0940 direto com proprietário

• Vende - se terreno com 18.750 mP ,

ideal para loteamento com frente de

50 rnt- situado na Rua Ano Bom, área

plana, em Corupá. Tr: 3375-2286 com,
Roberto 13375-1152 Rose depois das

21:00.
-

• Vende se Terreno com 10.680 rnt-, ideal

para loteamento, com frente 75 mt

situado na Rua Ano Bom em Corupá. Tr:

3375-2286 Roberto ou 3375-1152 com

Rose depois das 21:00.

• Vende - se terreno 2500 mP plaino no

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

0726

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

C. propriet. Fone 8448-8644

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

fone 8448-8644

• Grande oportunidade Vendo um lote

no perímetro urbano, com 21, 146 m2,
6 do centro de Jaraguá, com escritura,
com casa alvenaria aprox. 80 mts com

água corrente e cachoeira, nascente,

lagoas de peixe. R$ 350.000,00. Aceita

proposta. Tr: 9118-54741 9662-0895

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

8448-8644

• Vende - se um terreno com casa

mista, na Rua Oscar Schneider - Barra

do Rio Cerro, R$ 110.000,00 aceito

propostas. Tr 9114-8095.

• Vende se um terreno 7.522 mt2 Rio

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

• Compra-se terreno nos bairros são

Luiz, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá 99

e redondezas, R$ 50,00 a vista e o

restante parcelado. Tr: Dito 9912-3610

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80
de frente, matricula n° 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck

n° 182, (lateral da Roberto Seidel),
bairro Seminário, Corupá SC. Valor

R$55.000,00 Tr: com Renate Fone

9137-4701

,

• Compro Carros e Motos de todas as

marcas, financiados ou de consorclo,
mesmo com prestação atrasada, busca

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

• Troque seu volante que esta velho

por um novo,trabalhamos com todas

os modelos e atendemos a domicilio.

Tr:8812-7170 17813-4785

• Ta financiado? Eu compro carros e

motos com pare ou documento em

atraso, pago a vista. Tr: 9967-2770

• Compra - se automóvel 2010,2011 ou

2012, com financiamento, ou parcelas
atrasadas, transfere. Tr: 3370-1550/
9929-8922 TIM 18811-0769 CLARO

• Vende - se Celta vermelho 2010

completo 4 portas. Tr: 9962-3747 com

José.

• Vendo uma Cherokee ano 97, completa
com kit GNV. R$ 25.000,00. TR: 3084-

,

10611 9163-8894. Com Almir.

• Vende - se Vectra 2007 Elegance,
controle de som no volante, cinza

completo, ótimo estado. R$ 32.000,00.
Tr: 3376-1060 ou 9157-6924

• Vendo Vectra gls, 2.2, no GNV, preto,
ano 2002, em ótimo estado de

conservação. Tr: 9102-9254

• Vendo um corsa super 97, branco 2

portas com ar cond, R$ 11.500,00. Tr:

8425-6491/3273-2098.

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

• Vende-se Corsa 1.0 MPFi - 97 Ar

quente, Desembaçador, Insulfilm, Roda

de Liga Leve. Preço 'pra fechar negócio:
R$ 9.000,00 à vista. Entrar em contato

com Alexandre pelo fone 9137-9304

(após 18h)

• Vendo Corsa ret ano e modelo 98

4 portas cor verde perolizado, Ar

condicionado, travas elétricas, alarme,
chave geral, cd com DVD totalmente

revisado. R$ 13.000,00 somente

venda. Tr: 8313-6088.

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

3370-1155 com Rafael

• Celta Spirit 2011 4 Portas completo
R$ 22.990,00; metálico, estado de

zero, 60 x R$ 640,00, ou entrada

em até 10 x sem juros no cartão de

crédito, viabilizamos troca, IPVA 2012

totalmente pago. Fone 3032-1400.

<Celta LS 2012, metálico, estado de

zero + 60 x de 555,00, ou entrada

em até 10 x sem juros no cartão de

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

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

• Vendo ou troco Montana Made Off

roud, 1.8 prata, ano 2005, completa,
rodas 17.Tr: 3276-0826 ou 9973-5960.

• Vendo Opala Cupê 1982 - Vermelho

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

conservação. Valor a negociar. Contato

com Dany pelo 8408-8384

• Vendo um Corsa Wind, ano 99,
vermelho, 4 p. revisões de R$ 1900,00
reais, 4 pneus novos. R$ 10.500,00
sem troca. Tr:3371-1634

• 'Vendo um Astra sedan 2000,
prata, completo, ótimo estado de

conservação, 4 pneus novos. R$
17.500,00. Tr: 9114-4135 c/ Maicon

• Vendo um Corsa Wind, 96, preto, carro

particular com km baixa. R$ 8500,00.
Tr: 3397-2050.

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

4785

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16

válvulas gasolina, 2005, vermelho ar

cond, vidro ele/ trava manual insufilm,
mp3, etc. R$ 15.500,00.3371-1634.

• Vendo um Peugeot 207, sw xrs, 2010.

Única dona. R$ 30.900,00. Aceito

moto de até R$ 5.000,00 de entrada.

Tr: 9183-1162 ou 9183-8930 Sandra

ou Junior.

• Vende -s e Peugeot 2007, xr Sport 1.4

completo 2009/2010 R$ 26.990,00.
Tr: 9966-4909.

• Vende - se um Peugeot 206, ano

2003 completo, 2 portas, manúal,
chave reserva, bem conservado. R$

15.900,00. Tr: 3275-3538/ 9931-9410.

• Vendo Megahe 2007, 2.0 16 V,

preto.bancos de couro,top de linha. R$

27.300,00.(A vista s/ troca)

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano

2004, cor prata, completo. Ar Cond,
Air Bag Duplo, Direção hid, Vidros

elétricos,Volante com regulagem de

altura,Controle som no volante, IP'{A
pago.Sem troca. R$ 16.000,00. Tr:

8410-0000 Fabio.

• Vende - se Renault Logan ano 2011,

completo com 23.000,00 km R$
27.000,00. Aceito Saveiro na troca.

Tr:H931-9410 ou 3275-3538

• Vendo Renault Laguna 2000/2001
Completo. Valor R$ 14.000,00. Fone

47-9975-2864

• Vendo Renault 2006, 1.6 privilége
sedam - air bag, som ... Etc.(carro
particular, baixa km) R$ 20.000,00. Tr:

3397-2050

• Vendo um Gol 89, cinza, 1.8, roca de liga
leve,em ótimo estado de conservação.
R$ 6000,00. Tr: 3371-1960.

• Pollo sedam 2006, prata, completo.
R$24.000,00. Tr: 8851 9651

• Vendo um Gol 2 portas, ano 2004. R$

14.000,00. Tr: 9163-88941 3084-

1061
\)

• Vendo Gol G3, 2 portas, completo,
confortline, ano 2000, motor 8 v, 2.0.

R$ a negociar. Tr: 9962-3584 (Obs:
carro quitado e documentos em dia).

• Gol g3 2000, 4 portas, completo c/
ar e dh, vidro elétrico, travas, air bago
Ótimo estado, particular. R$ 9.000,00
+ parcelas sem juros. Tr: 3273-7644
ou 7813-4785

• Vende - se Gol g3, 1.0, 8v, básico,
branco, ano 2001. Em ótimo estado

de conservação, 4 pneus novos.R$
12.000,00. Tr: 8452-0178

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

9619

• Vendo gol cl ano 921.6. Azul. R$
5000,00. Tr: 9213-2502/ 9644-2125

• Vende-se Fox 1.6 4P preto completo,
ano 2004/2005 os itens são originais
de fábrica. Carro bem conservado.

Valor: R$ 24.900., Fone: 91725331/
32761265 Thiago

• VENDO Fusca ano 1972, totalmente

restaurado, na cor beje, bancos de

couro, 1.500 cilindradas. Valor a

combinar, interessados Inbox, falar

com Juvenal pelo fone 3372-3234 ou

9946-9866

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

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

• Vende - se G3 1.0 completo, com ar

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

3273-7644/88127170/7813-4785.

• Vende -se saveiro super surf

2004/2004 G3 prata completa em

ótimo estado, 2 o dono, 24.500.00

Geferson 9104-0938

• Novo uno vivace 20114 portas

completo, R$ 24.990,00, zero de

entrada + 60 x R$ 695,00 ou entrada

+ 24 x na taxa de 0,99%, viabilizamos

troca, metálico, estado de zero, IPVA

2012 totalmente pago. Fone 3032-

1400.

• Novo Uno Vivance, 2012, 4p,
completo. R$ 25.990,00, zero de

entrada + 60 R$ 720,00 ou entrada

+ 24 x taxa de 0,99 %, viabilizamos

troca, metálico, estado de zero, IPVA

2012 totalmente pago. Tr: 3032-

1400.

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano

e modelo 2002 fire, vidro elétrico

na frente, limpador trazeiro. R$

11.500,00. Tr: 9114-3374 com André

ou 9243-8500 Néia.

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

9992-4000

• Vende - se Tempra 96 GNV. R$

3000,00. Tr: 3276-0850.

• Fiat Strada 2007 fire flex

R$21.200,00. Tel: 3373-4131

• Palio Young 2001,4 portas, verde

escuro, mrt, ótimo estado. Particular.

R$ 11.500,00. Tr: 3273-7644 ou

7813-4785

• Vendo um Stillo 2003, 1.8 16

válvulas, roda 16, original, preto,
completo.R$ valor a combinar.

Tr:3371-0134/ 9931-6391 (oi)

• Vende - se Idea Adventure 1.8/
Flex - 2007-Completo- vermelho. R$

29.000,00. Tr: 8836-3982

• Stilo Schumacher 2005, com SKY

window, vermelho, complete, roda

17, piloto automatic, computador
de bordo, banco de couro, ar digital,
sensor de estacionamento, retrovisor

elétrico, carro de destaque. R$

37.000,00. Aceito carro de entrada até

R$ 8.000,00. Tr: 9103-077

• Palio Weekend 2001, motor 1.0

16 V. com ar cond e direção hidr.

e trio elétrico. Tr: 9632-5528. R$

12.500,00.

• Fiorino 1.3 ano 2006 no GNV. R$

9000,00 + 26 parcelas de R$ 533,00.
Tr: 9988-6649.

• Vendo Yamaha XT 600, ano 2004,
azul. Em ótimo estado com manual

e chave reserva. R$ 12.500,00. Tr:

, 9926-1717

• Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$

3.000,00. Tr: 3370-1161

• Moto xr 200 branca ano 99 modelo

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

Marcos.

• Vendo moto suzuki bandite 1250, ano

2011.cor prata com apenas 4000

kilometros R$ '28.000,00. Tr: 9.136-

0049.

• Moto Honda vb 300r 2010 com

3800 km original IPVA 2012/2013
'pago. Moto estado nova, sem troca

R$ 9800,00. Tr: 47 9138-9592 cl
Rodrigo.

• Vende-se uma moto Yamaha Lander

250 ano modelo 2007, cor azul, em

bom estado de conservação, com baú

lateral e traseiro. Documentação em

dia. Tratar 9132-6160 ou 8859-9378

após 18 horas.

• MOTO TRAXX, JH125L, 2007/2007,
Cor Vermelha, Placa Final 4, ODM

02545. Avista R$ 3.990. - Fone (47)
3379.1342 -Ivo ou Joatan (Estuda
Proposta

• Vende-se moto Prima Kasinski 150

2011, emplacada até 2013, preta.
Valor R$ 5.300,00, ínteressados falar

com Cristiano 9653-7897.

• Vendo Fiesta Trail, 2008 Prata,

completo, único dono'. R$ 13, 500

+ 8x de 1.126,00. Tr: 3273-7645/
9966-9448 C/ Wilson

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul,
1

R$ 8.500,00. Tr: 3370-1161.

• Ford kA 2003 lmage, preto c/
rodas, vidros elétricos, aerofólio,
ótimo estado de conservação. R$

13.000,00. Particular. Tr: 3273-7644

ou 7813-4785

• Ford/KA GL - Ano 2000, Branco,

gasolina, roda de liga leve e tapete
de alumínio. Lic. 2012 pago.
R$11.500,00. Fone: 9126-9853

• Vendo Ford Focus 1.6, 2004 sedam,
completo. R$ 21.900,00. Tr: 3372-

- 0665/ 3372-0028.

• ECOSPORT FREESTYLE 1.6 FLEX

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

sem juros no cartão de crédito + 60

,

x fixas, viabilizamos troca, IPVA 2012

totalmente pago. Fone 3032-1400.

• FlESTA HATCH 4 PORTAS COMPLETO

2012, 'R$ 25.990,00, metálico,
estado de zero, 60 x de R$ 720,00,
ou entrada em até 10 x sem juros no

cartão de crédito, viabilizamos troca,

'IPVA 2012 totalmente pago. Fone

3032-1400.

• FI ESTA SEDAN 1.64 PORTAS

COMPLETO 2012, R$ 30.990,00,
estado de zero, entrada em até 10

x R$ 850,00 sem juros no cartão de

crédito, 60 x fixas viabilizamos troca,

IPVA 2012 totalmente pago. Fone

3032-1400.

• Ford ka ano 2000 completo, 2 dono.

R$ valor a combinar. Tr:9168-7441.

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor

novo, IPVA pago. R$ 8500,00. Tr:

3370-6910/8816-4437.

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

21:000,00. Tr: 9936-0243.

• REPASSE Ford Fiesta 200Q 4 portas
R$ 16.500,00 fino 100%. Tel: 3373-

4131'

• Eco Sport 2009, completa com 20 mil

kl rodados. R$ 9121-8633

• Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel

3.0 eletrônico, 2008, completa (air
bag, abs, santo Antônio, estribos

capota marítima, protetor de

caçamba, trava elétrica no tampão
traseiro e demais opcionais da

Limited. Estudo troca veículo de

menor valor. R$ 60.000,00. Tr: 47

91�8-9592.

• Vendo F 4000, ano 75, bem

conservada. R$ 20.000,00. Tr: 8856-

7660/ 3276-0264 a noite.

• Vendo semi reboque ano 1998,(tipo
carretinha) tamanho 1,10x2 metros,

serve para motos de carga pesada ..

R$ 1500,00. Tr: 3371-1634

• Vendo Honda Civic 2010, Ixl, banco

de couro, único dono. R$ 53.000,00.
Tr: 8402-5923.

• Vendo Trailer Tu risca r Eldorado, ano

86, R$ 9.000,00. Tr: 3371-1634

• Vendo capota de fibra para Ford

Curie modelo alta, (1,40 m altura

interior). Semi - nova. R$ 1500,00.
Tr: 8422-1926.

• Vende - se Jogo de molas cortadas

para Gol Gl, G2, G3 ou G4 Fica na

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

• Vendo Carreta Random, LS

Graneleira 2002, trucada. Com

pneus em ótimo estado. R$

45.000,00. Tr: 3276-0264 a noite /
8856-7660.

• Vendo 4 meia nove pyonner novo por

300 reais. Tr: 47 3376-4050 com

Nilmar.

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$

5.500,00. Tr: 3370-0719/ 9953-
3878

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

conservação. Tr: 3375-2136. R$

20.000,00

• Vendo um Hyundai 130 cor prata,
ano 2011, completo, com cambio

automático e ar digital, 8 air bago Tr:

9609-1179.

• Vende-se Santana 2001, 2.0, 4

portas, completo (vidro elétrico,

direção, ar e alarme) em ótimo

estado de conservação.Valor: R$

16.500,00. Tr: 9973 1420

• Vendo Caminhão 608, baú. Aceito

propostas. Tr: 9213-25021 9644-

2125.

• Vendo caminhão Fiat Iveco truck no

chassi, 15 toneladas, ano 81. Bom

de mecânica. R$ 30.000,00, aceito

propostas, troco, financio. Tr: 3370-

1550/ 9929-8922 tim / 8811-0769

claro.

• PARATI CL 1.8 MI, 97/97, Cor Cinza,
Placa final 5. Avista R$ 12.000.00

ou entrada R$ 4.000+assumir o

financiamento. Fone (47) 3379.1342
- Ivo ou Jonatan (Estuda Proposta)

• Vendo Ranger 2006, prata, diesel,

completa.R$ 56.000,00. Tr:.3376-

4611 ou 9277-0356 com Almir.

• Vendo Corolla, 2004/2005 -

preto completo. Com sensor de

estacionamento dianteiro e traseiro.

Fechamento automático dos vidros,
licenciado. R$ 29.000,00. 47 9937-

0655 - com Elizabete

• Audi 1.8 ano 99, todo prata, 2 portas,
150 cv, com couro. Em ótimo estado,
revisado. -R$ 21.000,00 particular. Tr:

3273-7644 ou 7813-4785

• Vendo uma Courier, ano 98. Tr: 9912-

5997.

• Vende-se C3 Exclusive 1.6. Ano 2006,
Ar, Direção elétrica, air bag, freios abs,
trava, vidros. Ótimo estado - Cor prata
contato com Juliano fone (47) 9176-

9625. R$ 12.700,00 + 37 parcelas de

R$ 408,58.

IMPERDíVEL!
CASA COLONIAL (kit) pré-cortada
madeira plainada (72m2) a partir

de 17 mil. Kit 42m2 madeira bruta
a partir de 8 mU entrada e saldo

até 96 vezes. Com telhas
(ECOLÓGICA, Térmica e

Resistente a granizo)
Ligue (47}9104-7008 I

3035-7009 13035-7001 BNU

CONHEÇA! A Casa ECOLÓGICA
Visite www.casaecosul.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT

408 Alture
CÂMBIO AUTOMÁTICO
Versões a partir de

STRASBOURG R$
à vista

ii, -

., 308
Versões a partir deLINHA 207 1.4 HB

Versões a partir de

R$
à vista

AR, DIREÇÃO
VIDROS E TRAVAS

LINHA DE
UTILITÁRIOS

A STRAS90URG OFERECE; DIREÇÃO LIVRE PEUGEOT. UM PROGRAMA
QUE PERMITE DESCONTOS DIFERENCIADOS PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIAI5.ALÊM DE DESCONTOS, os PORTADORES DE
DEAOêNCIA CONTAM COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E

ORlENTAÇÃO PARA EXEOJÇÃO DOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E

ISENçõES DE IPI E ICMS.

Vendas Corporativas
Desconto poro CNPJ ,--.,...
deaté25� SOlUÇÕES DO TAMANHO

DA SUA EMPRESA

Será concedido um bônus equivalente ao valor do IPI vigente no ato da compro. Valor promocional a partir de R$ 29.990,00, com desconto já incluso de R$ 1.412,00, referente 00 bônus poro o Peugeot 207 H B XR l.4L Flex, 3 portas, pintura sólido, ano/modelo 2011/2012. Simulação
de Crédito Direto ao Consumidor pelo Banco Peugeot para o veículo acima: entrada de R$ 14.995,00 (50%) à vista mais 48 porcelos mensais fixas de R$ 426,82, com vencimento da 10 parcela para 30 dias. Taxa de juros de 0,89% a.m. e 11,2186% 0.0., a Custo Efetivo,Total de 1,35%
a.m. e 17,48% 0.0., com IOF de 1,5% 0.0. para Pessoa Física. Valor totaldo veículo a prazo de R$ 35.482,36. Sujeito a aprovação de crédito. Alguns itens são de série da versão XRS porto 1 ano de garantia nos termos dos respectivos manuais. Será concedido um bônus equivalente ao
valor do IPI vigente no ato da compra. Valor promocional a partir de R$ 58.500,00, com desconto já incluso de R$ 1.982,00, referente ao bônus para o Peugeot 408 Allure, câmbio automático, pintura sólida, ano/modelo 2011/2012. Simulação de Crédito Direto ao Consumidor pelo
Banco Peugeot para o vefculoocimo: entrada de 30% à vista mais 36 parcelas mensais fixas, com vencimento da 10 parcela para 30 dias. Taxa de juros de 0,99%, Ao mês. Custo Efetivo Total de Valor. Sujeito a aprovação de crédito. Alguns itens são de série da versão Feline. Novo
Peugeot 308 Active, ar, direção, vidros e travas elétricas, ano/modelo 12/12. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 50.200,00 com frete incluso e IPI reduzido, 02 unidades no estoque, para taxa de 0,99% a.m. com 50% de entrada e saldo em até 36 vezes. Hoggar
para opção de taxa de 0,49% a.m. nas versões XR, XR Pack e Escapade até ano/modelo.: 11/12 com 30% de entrada e saldo em até 42 vezes. Peugeot RCZ, encante-se mais informações sobre preço na sua concessionária Strasbourg. Peugeot 508, venha conhecer o mais novo

lançamento da marca e outras informações. Peugeot 3008, venha conhecer. Eleito pela 4 Rodas como o melhor Crossover do Brasil. Conheça também o Programa Direção Livre e nossa linha de utilitários. Consulte os preços das revisões com preço fixo poro toda a linha Peugeot.
Estoque Nacional: Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 3 portas, pintura sá lida: 30 unidades; Peugeot 408 Allure: 15 unidades e Peugeot 408 Feline: 15 unidades. Peugeot 300812/12: 03 unidades. Prazo da promoção, para pedidos firmes fechados, de 4/7 a 16/7/2012 ou enquanto durarem
os estoques. Não cumulativa para outras promoções. **3 anos de garantia para o Peugeot 408 nos termos dos respectivos manuais. Consulte os preços das revisões. Poro mais informações, acesse www.peugeot.com.br. Banco Peugeot
Ouvidoria: 0800 7719090; S.A.c.: 0800 771 5575 e acesso para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 1772.

Blumenau (47) 3331-4500

Brusque(47) 3355-4500

Caçador (49) 3561-3400

Çhapecó(49) 3361-1500

Itajaí (47) 3344-7000
Rio do Sul (47) 3522-0686

Strasbourg
www.strasbourg.com.br
Faça revisões em seu veículo regularmente.

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

PEUGEOT
! De segundo à sexto, das 8h às 18h30. Sábados, das 9h às 13h. MOTION & EMOTION
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www.kia.com.br

KIACERATO,
O sedã que evolulu

A partir de

RS52.800
Cód.: E.221- A VISTA

KIASORENTO
10 em vendas entre

os SUV's médios*.

A Jaraeuá do Sul: 47 3275-0808
_ Av. Preléito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi

F

.

X Ol'EM
.

, íJ) ����:s
UOeR OSSUVs

ABSOLUTO
MEDlOS.

*fonte: fenabrave. Kia Sorento.
Líder em vendas na categoria

SUV médio: Comprimento
entre 4.601 e 4.779 mm.

**Itens opcionais:

CKIIO

MuraR GASOLINA ZAl cAMBIO AUTOMAnco
(174 CV) ou 3.5l (Z78 CU) DE 6 MAROlAS COM

TROCAS SEQUENClAJ5

AR-CONDICIONADO
DIGITAL DUAL ZONE

CAPAODADE PARA 1l1JGAReS NAS \IERSÕES 5.558, 5.658 rem SOLAR DUPLO
e 5.660 + AJUSTE eLÉTRIco PARA BANCO MOTORISTA** PANOAAMICO**

Sal. Camboriú: 47 3360-9777
Slumenau (Loja Centro): 47 3236-8000

Blumenau (Loja SR): 47 3323-7171

joinville (Shaw Roam): 473435-0885

Joinville: 47 3435·3595

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

Power Imports
www.powerimports.com.b�

Pre;o válido até 10/07/12 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro. para Cerato cód.: E.221 para pagamento à vista. Garantia de 5 anos ou 100 mil C I·nto d',e' se'.g"···u rança'.' salva vidas'.kilômetros, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas. I I

A Ford revelou nesta terça-feira
(24) o Mustang GT Red Tails,

que presta homenagem ao

Tuskegee.Airmen, primeiro
esquadrão de aviadores

negros da história dos EUA e
,

que pilotou os caças norte-

americanos P51 Mustang
durante a Segunda Guerra

Mundial. Exemplar único,

o esportivo será leiloado

durante a Experimental Aircraft

Association (EM) AirVenture

Oshkosh 2012, considerada

uma das principais feiras

aeronáuticas do mundo.

A edição Red Tails se diferencia

pela pintura que remete aos

caças P51, que tinha o bico

pintado em vermelho - daí

o nome. Outra conexão com

os aviões de combate é o
.

teto panorâmico do çarro. Há

também os logotipos da the

United States Army Air Corps,
a força militar dos EUA. Na

lateral, quatro saídas falsas de

escape fazem nova referência
_

aos aviões.

Internamente, o Mustang
GT Red Tails traz bancos

esportivos com a inscrição da

série, sistema de navegação
e painel oiferenciados e

tapetes com a insígnia do

. agrupamento militar.

O valor arrecadado com o leilão

será doado à entidade Young

Eagles, que proporciona
a jovens de 8 a 17 anos

interessados em aeronáutica

voos gratuitos. Os últimos

Mustangs leiloados pela EM

foram arrematados por US$
500 mil - caso do AV8R,

inspirado num F-22 Raptor - e

US$ 400 mil, valor pago pelo
SR-71 Blackbird.

Internamente, o Mustang
GT Red Tails traz

bancos esportivos com

a inscrição da série,
sistema de navegação
e painel diferenciados e

tapetes com a insígnia
do agrupamento militar.

Citroén Gran C4 -Picasso
* Teto Panorãmico
* Chave Reserva
* Emplacado 2012
* Único dono
* 'Aro liga teve 17'
* 7 Lugares
* Completo
* 13.000 Km

$ 75,000.0
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,

VISUAL UNICO
o Fusca conversível sempre comprou um modelo 1970 e A montagem foi feita em que a mala vai amarrada conversíveis na Alemanha",

foi o sonho de Luiz Claudio encomendou a transformação. Contagem (MG), e Monteiro com uma tira de couro. conta. Quem fez foi um

Monteiro, de Quatis (RJ).
.

Atualmente, o carro passa fez questão de alguns Além disso, mandou fazer alemão que mora no RS,
"Era muito difícil de achar", por uma repintura, mas a cor, detalhes. Na traseira do um paralama para as diz o dono do conversível.
lembra. Mas ele realizou esse "um branco antigo", não será carro, colocou um porta- rodas traseiras "como o A mecânica, destaca ele, é

desejo há 4 anos, quando mudada. malas antigo, daqueles em que era usado nos Fuscas toda original.

Fusca conversível de Quatis, RJ Por dentro, creme e vermelho predominam; capota é preta, com capa vermelha

DE PAI PARA FIL'HA
"

\

Em Minas Gerais, João Batista Oliveira é a proprietária da carro de menina". A pintura "o maior trabalhão" para Agora o "artesão" dos carros,

de Oliveira, um pai dedicado raridade. Ela está noiva e original era branca. Além executar, conta a dona. que é torneiro mecânico,
presenteou a filha com um será levada para a igreja de ser transformado em um O pai fez surpresa para está trabalhando na

Fusca vermelho conversível nesse carro. Milene diz conversível, o Fusca 1981 ela quando o carro ficou transformação de um Opala
que ele transformou sozinho que opiniou durante todo ganhou frente com farol de pronto e, emocionada, a onde quer colocar portas de

durante cerca de 1 ano. o processo e que avisou Ford Ka e a traseira "copia" filha assume que chorou Lamborghini, conta o noivo de

A psicóloga Milene Helen o pai de que queria "um o visual frontal, o que deu "horrores". Milene, Marcelo Nascimento.

o Fusca 1981 foi transformado neste conversível No interior, branco divide espaço com o vermelho

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lancer GT 2.0

87.000,00

Palio Celebratioil
Fire Flex 1.0

19.500,00
2007 - Vermelho - 4 portas - Vidros Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro e Aquecimento.

O KM - Preto - O KM - Gasolina - Ar-condicionado Automático, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Kit Multimídia com GPS, 9 Air Baq's, Freios Abs, Teto
Solar, Câmbio Automático + Câmbio Borboleta, Bancos em Couro, Piloto
Automático.

Fiesta Hatch 1.6

28.900,00
2009 - Preto - 42.000 Km - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro.

latira Elite 2.0 Aut

44.500,00
2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,

.

Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Cd Player, Piloto
Automático, Câmbio Automático, Freios.Abs, 4 Air bag' s.

Fox 1.0

28.500,00
2009 - 4 portas - Preto - 43.850 km - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Faróis de Neblína.

Na teoria,
ff.j!i;"�Q, .. con�,ci'mento leva longe ..

Na prática, a Pôs-Graduação
Senac te leva além.

PÓS�GRADUACÃO SENAC 201.2
�

GeTendamento de Projetos.
Segurança da Informação
ContToladoria e Gestão Tributária

Govemanca de Tecnologia da Informacão
•

• •

Para mais informações acesse WWW•.sc.senac.br

Bora Mi 2.0 AT

39.500,00
2009 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçador
Traseiro, freios ABS, Air Bag Duplo, Câmbio Automático, Faróis de
Neblina, CD Player.

Siena E11.0

29.000,00
2011 - Prata - Flex - 30.800 km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Alarme, Faróis de Neblina, Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Computadorde Bordo.

-..

LOCAÇAO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Offiee Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
de R$100,OO mensal.

Procurando
,

por um veículo?
As melhores opções de veículos
da região você encontra aqui no

jornal O CORREIO 00 POVO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GMAC.
- Faça revisões em seu veículo regularmente CONlE COIlICO

EM TODA A REDE D.E CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS

Celta LS 1.0,3 portas, Flexpower (R9A), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 21.990,00 ou através de plano de financiamento com 50,87% de entrada (RS11.690,00), 48 prestações mensais de

RS 288.57 com taxa de juros de 0.79% a.rn. CET:-16,47% a.a. Valor Total financiado: R$ 25.541,48 - Prisma LT 1.4 2012 (R7R) ano/modelo 2012/2012. com preço promocional à vista a partir de RS 27.49Ô,OO GU através de

plano de financiamento com 52,67% de entrada (RS 14.999,00),48 prestações mensais de RS 344,57 com taxa de juros de 0,79% a.m. CET: 15,50% a.a. Valor Total financiado: RS 31.538,57 - Classic LS 2012 (R6R) anolmodefô

2012/2012, corrrpreço promocional à vista a partir de R$ 24.:..490,00. - Corsa Hatch Maxx 1.4 2012 (R7C) ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de RS 27.990,00. - Agile LT 1.4, 4 portas. Econo.ffex (R9U),
ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 36.990,00. - Ofertas vàlidas para o periodo de 25 a 29 de julho de 2012 para o Estado de Santa Catarina, para veículos Chevrolet O km adquiridos nas

Concessionárias Chevrolét . Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fàbrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet, Os veiculas Chevrolet estão em

conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br-SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.
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• Studio de Ballet Juliana Maciel- São Paulo - SP

Coreografia: Canon

• Escola Professora Laura Andrade - Joinville-SC
Coreografia: Isso é Carimb6

• Garra Companhia de Dança - Porto União - SC

Coreografia: Hip Power Hop

• Corpo de Baile Ioa - Jundiaí - SP

Coreografia: Piano Show

• Escola Professora LauraAndrade - Joinville-SC
Coreografia: Invernada Marajoara

• Corpo de Baile Ioa - Jundiaí - SP

Coreografia: Ensina-me avoar...

• Garra Companhia de Dança - Porto União - SC

Coreografia: The Fantasy
• Corpo de Baile Ioa - Jundiaí - SP

Coreografia: No pulo não me pegam!
• Movimenthus Cia de Dança - Rio de Janeiro - RJ
Coreografia: Dancin

,

• Corpo de Baile Ioa -jundíaí - SP ,Coreografia: Gordo e Magro
• Movimenthus Cia de Dança - Rio de Janeiro - RJ
Coreografia: Desapego

• Escola Municipal de Ballet - Joinville - SC

Coreografia: Trislde

• Ballet Elisa - São Bernardo do Campo - SP

Coreografia: Kozachok
• Escola Municipal de Ballet - Joinville - SC

Coreografia: Novos Tempos
_

•
• Ballet Carolina Meneghello - São Paulo - SP

Coreografia: Simplesmente Assim
• Escola Municipal de Ballet - Joinville - SC /
Coreografia:Você é a Razão

. \

• Ballet Carolina Meneghello - São Paulo - SP

Coreografia: Estilos que Encantam
• Escola Municipal de Ballet - Joinville - SC

Coreografia: 2aVariação de Amigas de Kitri

• Studio de Ballet Juliana Maciel- São Paulo - SP

Coreografia: Salsa
• Ballet Carolina Meneghello - São Paulo - SP

Coreografia: em Sevilha
-

• Studio de Ballet Juliana Maciel- São Paulo - SP

Coreografia: Devaneios

Dub. 13h30 16h 10 18h50
• O Espetacular Homem-Aranha- Leg.

- 21 h40
• GNC 5
• Valente - Dub. - 14h, 16h30, 18h40,

20h45
• GNC 6
• 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, 21h35

inema
ROGRAMAÇÃO DE 20/7 A 26/7

OPPING BREITHAUPT JARAGUÁ
DO SUL
I ARCOIRIS 1

alente - Dub. - 13h40, 15h35,
17h30, 19h25, 21 h20
I ARC'OIRIS 2

Ffo. Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50,
n 7h40, 19h30, 21 h20
I ARCOIRIS 3 .

O Espetacular Homem Aranha -

Dub. - 13h20 16h, 18h40
O Espetacular Homem Aranha - Leg.
- 21 h20 .

HOPPING MUELLER JOINVILLE
GNC 1

Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 14h, 16h30
o Espetacular Homem Aranha 3D -

Dub. - 18h45
O Espetacular Homem-Aranha (3D)
- Leg. 21 h40
I GNC 2
A Era do Gelo 4 - Dub. -13h, 15h, 17h
O Espetacular Homem Aranha - Leg.
- 19h, 21h50
I GNC 3

alente - Dub. - 13h20 15h30 17h40
n9h50 22h

OINVILLE GARTEN SHOPPING
I GNC 1

alente (3D) - Dub. 13h10, 15h15,
M 7h30, 19h40
�alente (3D)- Leg. - 22h
I GNC 2 '

Na Estrada - Leg. - 13h40, 16h20,
19h10,22h
I GNC 3'
A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h, 15h,
nh,19h
Sombras da Noite - Leg. - 21 h
I GNC 4
O Espetacular Homem-Aranha -

PROGRAMIlçÃO*

• Malandragem - São Paulo - SP

Coreografia: Casa de Noca

Festival de Dança de Ioínvílle tem. apresentações em [araguá

• Ballet Carolina Meneghello - São Paulo - SP

Coreografia: Duplo * Programação sujeita a alterações

• CINÉPOLlS 3
• A Era do Gelo 4. (3D) - Dub. - 13h40,

16h20, 18h30, 20h50
• CINÉPOLlS 4
• Chernobyl - Dub. - 14h30, 17h10,

19h20, 21h30
• CINÉPOLlS 5
.' E aí, Comeu? - Nacional - 13h1 O,

15h30
• O Espetacular Homem-Aranha -

Dub.- 17h50,21h
• CINÉPOLlS 6
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h35, 17h,

19h15,21h40
• 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
• GNC 2
• Valente (3D) - Dub. - 13h3ü 15h40

17h50 20h
• Valente (3D) - Leg. - 22h
• GNC 3
• Valente - Dub: - 14h, 16h, 18h,

20h10, 22h10
• GNC 4
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h 15h

17h 19h
• E Aí,'Comeu? - Nacional- 21h15

• GNC 5
• 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

H rõseo .0

CVl ÁRIES
.

I
"

Seja paciente para não criar conflitos
com seus colegas no setor profissional.
Resolva os seus problemas de rotina
e encare os obstáculos com mais
otimismo. Na vida a dois, mostre seu

lado companheiro, isso vai fortalecer a

união. Cor. verde-escuro.

TOURO
Precisará de bastante energia para dar
conta das suas obrigações na profissão.
Quanto mais ajudar os outros, mais

colaboração vai receber. Na união,
manifeste ao seu par os seus valores e

as suas qualidades. Vale o mesmo na

conquista. Cor. preto.

II
GÊMEOS
Mantenha seu equilíbriO emocional,
especialmente nas atividades

profissionais desenvolvidas em grupo.
Poderá obter resultados expressivos
ou concluir tarefas com a ajuda dos
demais. No romance, cumpra as

promessas feitas ao seu par. Cor: vinho.

§
CÂNCER
Há indícios de preocupações e intrigas
no setor profissional. Seja firme ao

defender suas decisões e opiniões.
Mostre determinação também em seu

lar a fim de vencer as dificuldades. Se

precisar desaLdfar, recorra à sua cara

metade. Cor. marrom.

Em comemoração aos 30

anos do Festival de Dança de
[oinvílle. Lisa Jaworski Produ

ções e o Instituto Festival de

Dança de Joinville trazem ao

palco do Centro Cultural da
Scar, em sua quarta edição, o

evento "Festival de Dança de
Ioinville em Jaraguá do Sul".

O evento ocorre hoje,
às 16h.· Especialmente este

ano, em função do feriado
em comemoração aos 136
anos de Jaraguá do Sul, a

.apresentação será realizada
no período vespertino. Se
rão várias coreografias e gê
neros de grupos de dança de
todo o país, que integram a

programação do Festival de

Dança de Joinville 2012.
Os ingressos no valor de

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
podem ser adquiridos na se

cretaria do Centro Cultural.

Informações pelo telefone
3275-2477.

Mais informações no site

www.lisajaworski.com.br.

LEÃo
Para ter sucesso na carreira, coopere
com os seus colegas. É possível que
precise enfrentar obstáculos. Mantenha
a calma e não tenha pressa em atingir
seus objetivos. A serenidade será

importante para preservar sua vida
afetiva. Cor. tons claros.

VIRGEM

Prepare-se para urndia cansativo, em

que precisará mostrar todas as suas

habilidades profissionais. Em casa,
reorganize sua vida Nos assuntos do

coração, mantenha a calma e segure
a ansiedade para não brigar com sua

cara-metade. Cor. bege.

.n. UBRA .

- Forme alianças e parcerias, assim,
, você conseguirá superar os desafios

que surgirem. Participe das atividades
coletivas e terá sucesso vencendo as

barreiras. No setor afetivo, encarar os

problemas será a melhor forma de
resolvê-los. Cor. vinho.

m ESCORPIÃO
II L. No ambiente profissional, mantenha-se

em uma posição recolhida se quiser
ficar longe de problemas. Em casa,

faça o que for de sua responsabilidade
para não receber cobranças. No

romance, comece a planejar o futuro
com a outra pessoa. Cor: bege.

SAGITÁRIO
No trabalho, fique de olho em suas

responsabilidades. Terá que agir com

pulso firme para não prejUdicar o

andamento de um projeto profissional.
Em casa, precisará tomar decisões
importantes. No amor, mostre maturidade
em suas ações. Cor: verde-claro. ,

�J
V\_ CAPRiCÓRNIO

' ,�
.

p Se deseja encontrar soluções eficientes "

para seus problemas profissionais, ouça
o conselho dos mais velhos. Em família, .

�
ofereça o apoio que eles precisam IJ
neste momento. No relacionamento 'Ii!�
a �ois, inc�ntive o diálogo para evitar fibngas. Cor. amarelo.

_p� AQUÁRIO fj� As dificuldades e os obstáculos são um IJ
teste para que possa crescer em sua

_.'.1.... "1atividade profissional. Aceite os desafios
com firmeza e não conte com ajuda de
outras pessoas para enfrentá-los. No

amor, seja mais compreensivo(a). Cor. ; m'

tons claros.

PEDUES '

Prepare-se para possíveis mudanças �ilno trabalho. Enfrente dificuldades com �
detenninação. Só tome cuidado para não ]
se esquecer de que cabe apenas a você

�se empenhar para superar obstáculos.
.

No amor, vença a timidez e fale o que
119,1.sente. Cor. tons claros. rur

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES ,IH I QUARTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Universo TPM Energia positiva
parafazeracontecer!

Elijane 'Jung U1Úversotpm@ocorreiodopovo.com.br

Retratos da vida
�nho alguém muito próximo de mim sofrendo por amor.

.1. Mas sofrendo mesmo! Muito! Sensível e com muita paixão,
tem levado seus dias arrastando atrás de si a tristeza pelo
amor (praticamente) perdido. Mas não é isso que quero falar.
Quero falar do contraste com o filhão, que até duas semanas

atrás estava todo jururú, desiludido também por um "amor

impossível" e que acaba de vir me dizer, todo serelepe, que está
namorando. De novo. Outra! Tudo bem, entendo que o amor

adolescente é, na maioria das vezes, relâmpago. Mas o que é

pior? Sofrer muito, ou ser muito volúvel?

"'"

E
"'"

E a treva
Sneakers. Esse tênis vem

fazendo a cabeça e os pés de

grande parte da mulherada.

Inspirados no basquete e

no hip hop americano, os

modelos agradam os mais
variados estilos. Tem saltos
mais altos ou mais baixos e

canos curtos, médios e longos.
As celebridades aderiram
e eu particularmente gosto
bastante. É certo dizer que é

preciso ter personalidade na

hora de usar e ousar com o

sneaker. Mas é flash!

Sapatos sujos. Na boa, não dá,
né? Dia desses vi a mocinha
toda alinhada, linda, linda,
no estilo e com os sapatos
sujos de barro. Não é pecado
e às vezes a gente acaba não

percebendo ou deixando

passar até conseguir dar aquela
limpadinha. Mas é sempre
bom andar com lencinhos
na bolsa, até mesmo para
outros fins. E a gente nunca

vai ser pega de surpresa por
um calçado sujinho ... Que é
trevinha, né?

Dica da vez
A dica da vez é o site Guia dos Solteiros (guiadossolteiros.com)
que traz muitas matérias pra lá de interessantes e bem humor,
além de extremamente úteis pra quem tá saindo da casa da
mamãe, pai exemplo. Desde receitas, dicas de organização,
toques para fazer compras, etc ... É praticamente um manual de
sobrevivência, que não vale apenas para eles, mas pra todos os

solteiros desamparados ... Vale o clique!

Conselheiro
amoroso

P: Estou separada há quase
seis meses, pois quando
meu filho estava com

quatro meses o pai dele

arranjou outra e saiu de
casa. Não foi a primeira
vez e fiquei na pior. Agora
ele quebrou a cara e

quer voltar dizendo que
melhorou. Acredito nele
e até gosto dele, mas não
sei o que fazer: se fico com

ele pelo meu filho, mesmo

correndo riscos de sofrer de
novo ou se ouço meu lado
mulher que pensa em viver

algo novo.

R: É importante que
você saiba o que quer. É
difícil retomar algo que
já vem se quebrando há

tempos. Conversas são

sempre bem vindas e

perceber o que há mais
forte em você, a vontade
de voltar ou a vontade de

seguir um caminho novo,
é imprescindível. Tente
visualizar seu futuro. E

procure fazer com ele veja
o que está fazendo: indo e

voltando, indo evoltando.

Veja se há a possibilidade
de viverem bem separados.
Como homem devo dizer
o que espero dele, que
reconheça os erros e

respeite a sua decisão,
seja ela qual for.

Curtinhas
1 - Mulher que abandona o maridoe depois, quando o v�
com outra leva a própria mãe na casa dele, para lncomodar a

paciênciado pobre e da nova namorada. Na boa, é bom se dar
ao respeito! Sempre defendi as mulheres que julgo estarem

certas, assim como os homens que são corretos. Mas fazer
uma dessas é muita baixaria, né não?

3 - Dia desses estavam discutindo sobre a melhor novela da
Rede Globo. Uns defendeudo 'Cheias.de Charme', outros a

.

i' favor de �ve��?��tas�\F�i �l1.(\�rlÔ'��a .�mi��,d�u. �,f,i�ª",,"
que, se fosse coloca<la em praticá, reg�ena muitas tlsaâas: '

misturai as novelas! Imagine Chayênne e a Carminha juntas!
".
1

Coisas da neto (via Facebook)

Desde que o SEXO
,

ficou fácil de consequlr, ;

o A O ficou difíci
de encontrar"

••••••••••••••••••••••••••• :0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:'

,

'

,

'

.

� Divã com �,

,

'

,

�. Fernanda �
: Laoge •.

.

� Onde trabalha e o que faz: sou recepcionista na CMC, Central �
� . de Marketing de Comunicação. Eu sou: posso dizer que �
� um tanto quanto difícil, complicada (risos). Mas decidida! �
j Homens são: complicados. Mulheres são: poderosas, j: fortes. Digamos que uma caixinha de surpresas. Se meu :� relacionamento fosse um ritmo seria: gostaria que fosse um

�

�� ritmo tranquilo, romântico, talvez uma valsa. Desço do salto �� .

quando: mentem. Para me ganhar basta: ser verdadeiro, ter �,

,: atitude. Se eu fosse celebridade seria: Megan Fax. Roubaria :

o doset de: ai que difícil... talvez da Ana Hieckman, acho

.':
ela super chique. Meu coração bate mais forte quando: me

:.. surpreendem. Eu sou ótima em: fazer amizades. Eu sou
.

� péssima em: ocultar a verdade. Uma noite perfeita pede: �
: boa companhia. Um casal apaixonado precisa: amor, :

: cumplicidade.Com 50 reais eu: ah, dá para curtir um pouco, :
: né? 50 reais não é de se jogar fora (risos). Com um milhão de :
: reais eu: nossa, que tudo! Nem sei o que faria com todo esse

:

dinheiro, mas uma boa parte usaria para viajar pelo mundo.
I
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Nova massa de
ar seco e frio
Na madrugada e manhã,
a instabilidade e a chuva

permanecem. No decorrer
do dia, a nebulosidade
diminui em boa parte do
Estado devido ao avanço de
uma massa de ar seco e frio.

Apenas o Litoral Norte e o

Planalto Norte continuam
com condições de chuva.

Temperatura em declínio

acentuado, mais frio entre

a tarde e noite. Vento com

rajadas fortes de 50 a 65km/h.

Ensolarado
q

Parcialmente
Nublado

i/i, .i'l ,w,11�
Ildlllmlllillill/UlUiJ,

Nublado Chuvoso

JI

Trovoada

Previsão de 'ventos lJa::ra hoje em �Jal'ag'uá
• 9h Vento não favorável Leste 3km/h Vento favorável
• 12h Vento favorável Sudeste 6km/h em três horários

• 15h Vento favorável Sudeste 13km/h 90%
• 18h Vento favorável Sudeste 15km/h

de possibilidade
de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

uusot:

Ladeira abaixo
o bêbado estava descendo cambaleante uma grande ladeira agarrando
firmemente uma garrafa de cachaça, quando, de repente, tropeça e sai

rolando ladeira abaixo. Ao chegar ao final da ladeira ele levanta meio .

preocupado se apalpando quando descobre que sua camisa está

molhada. - Espero que seja sangue.

Sudoku

o
.as
c.>t
=
-

O
cn

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.

HOJE

Jaraguá do Sul
e �egião

Previna-se!

/
AMANHÃ
MíN: 14°C

MÁX: 22°C

�

SEXTA

MíN: 15°C

MÁX: 20°C

J'

SÁBADO
MíN: 12°C
MÁX: 22°C

São U'nllllcBsc;o.llo Sul Florialllípolis
• Preamar • Preamar
• 3h: O,9m .1h26: O,7m

• MINGUANTE

• 8h30: 1,2m • 6h17: O,9m

11/7 • Baixamar • Baixamar
• 11 h56: O,6m • 9h56: O,4m

'. NOVA
Tábua

• 21h13: 1,1m ·18h51:0,9m_

19/7 das marés Itajaí Imbifuba
• Preamar • Preamar

• CRESCENTE 26/7
• 1h32: O,5m • 1h13: O,3m
• 6h08: O,9m • 5h06: O,5m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 2/8
• 10h23: O,5m • 9h53: O,4m
• 18h51: O,6m • 19h38: O,4m

,

J

HORIZONTAIS

VERTICAIS
1. Famoso firme estrelado por Brad Pitt (1984) 1 In

dicação sobre a maneira de preparar uma iguar:a
2. Famoso personagem de uma tragédía de William

Shakespeare, o protótipo do enamorados I Oe

temperatura branda, nem quente nem fria

3. Atrativo I Tiro
4. Uma palavra Que coordena duas proposições ne

gativas / Que não pode ser contado, relatado

5 .. Grande confusão I (Pop.) Senhor lOque não é

fundo
6. Imitar grotescamente / Rotação Por Minuto
7. Publica revistas, livros e jornais / As iniciais do

poeta Bitae {1865-191B}
8. Natural I Não gorda

. 9. Carinhosa jlsofar.

"1
c 9

'.Illll!l 'l*SOJOW'lf
'6 'IUDEV>j 'OlllUI 'S '90 'I"1J01!P3 'L '!I'�dH Jllpawa.u\l '9 'OSllij 'o,S 'soen 'ç 'jôA
-?:lJHUI 'waN '1;1 'oJllds!(J 'li 's 'ewow 'oawo\;j 'i! 'llila::JQl:j '!l!Oll '1 :SIV!)UH311

111Qwol '1> � '!1lOds3 'lli
'l1 'H8 'Jlltmul

.

� � 'Iii '.Ill113 'm '!lIJllli 'mo:) -6 Jeruolli) "1J 'OpjllS 'L 'SOlilSU! '9
'Ol!W '!PIl\{ '11 'lEPllS "aj'lr 'omlJllll\l 'mo 'S 'Wj '.IIli!jo!:j -l 'Il:lU!ll '1 :SI\IINOZl!:IOH

OY)OlOS

3 4

SE VOCÊ ACHA
aUE SABE TUDOI

MATE ESTA!

. NA" BANCAS
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"

Dizem que sou louco por pensar as-

sim ! Se eu sou muito louco por
eu ser feliz ! Mas louco é quem me diz
! E não é feliz, não é feliz ! Se eles são

bonitos, sou Alain Delon ! Se eles são

famosos, sou Napoleão ! ( ... ) ! Eu juro
que é melhor! Não ser o normal! Se eu

posso pensar que Deus sou eu ! Se eles
têm três carros, eu posso voar ! Se eles
rezam muito, eu já estou no céu".

Por que lembrei, deve estar se per
guntando o caro leitor, da "Balada do
louco", velho sucesso da vanguardis
ta e irreverente banda Os Mutantes,
que estourou no final dos anos 60,
com o trio Rita Lee, Arnaldo Baptista
e Sérgio Dias?

E a resposta é a manchete que li na

internet nesta segunda-feira: "Cacho
eira passa por avaliação psiquiátrica
na véspera de audiência na Justiça".
SJm, aquele Cachoeira dos escândalos
de Brasília. A justificativa, segundo as

reportagens que li, era de que estão

preocupados com o estado de saúde
do referido. Tudo começou porque o

dito teve um "pequeno surto" após

www.ocorreiodopovo.com.br

Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

Dizem que sou louco
dois exemplos pelos quais eu possi
velmente serei crucificado (mais uma

vez), quero lembrar um célebre pen
samento decorrente da "Oração aos

moços", famoso discurso do jurista Rui

Barbosa, que diz que os iguais devem
ser tratados igualmente o os desiguais

devem ser tratados

desigualmente na

medida de sua desi

gualdade.
Infelizmente no

.

Brasil deturparam as

palavras de Rui Barbo
sa (que, em verdade,
buscou seus funda
mentos em Aristóte
les). Bem aos moldes
Lei de Gérson ou Lei
de Zeca Pagodinho,
das quais falei há duas

semanas, transformaram tão belo prin
cípio em "uns são mais iguais do que
outros".

E sem menosprezar as desgraças ou

alegrias alheias, dois episódios me inco
modaram nos últimos meses.

discutir sobre um canal de televisão
com outro preso.

O episódio desmascara uma cruel
face do Brasil. Somos, ainda, um País
de gigantescas, profundas e, às vezes,
irremediáveis diferenças. Gostaria de
saber qual seria a resposta do Poder
Judiciário ou mesmo

do Sistema Prisional
se um ladrão pé-de
chinelo tivesse um

"pequeno surto" pare
cido com este.

Não estou, aqui,
julgando as pessoas do
Poder Judiciário ou do
Sistema Prisional. Es
tou falando do sistema

Somos um País
de gigaDtescas,

profundas e,
"

as vezes,
irremediáveis

diferenças.como um todo, mes

mo. Embora composto
por pessoas.

Estas dicotomias, contudo, não se

restrigem ao sistema judiciário ou pri
sional, ou seus aparelhos. Há certo des

compasso entre o que nossos adminis
tradores dizem e o que fazem.

Antes, porém, de comentar outros

REPúBUCAFEDERATNADO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - CHRISTAINGE HIILEWAGNER,

Interventora
Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente editaI, que foram apresentados nesta scF'entia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os

aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade
de oferecimento de resposta escrita no mesmo praw, sob pena de, em não o fazendo, ser la
vrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domícílíadatsl fora da Circunscri
ção Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no

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

Protocolo: 33590 Sacado: ADILSON CEZAR CPF: 048.403.359-07 Endereço: Rua Marcionilo
dos Santos nO 1108, Centro, 89270-000, Guararrúrim Cedente: BVFlNANCEIRAS/A C.EI CNPJ:
01.l49.953/0001-89 Número do Título: 131040436 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por
Indicação Apresentante: SERGIO SCHillZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimen
to: 22/03/2012 Valor: 16.871,52 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33617 Sacado: AllVERA ADMINISTRADORA DE BENS IlDA CNPJ:
08.286.062/0001-13 Endereço: Avenida Izidio Carlos Peixer nO 2213, Ilha da Figueira, 89270-
000, Guaramirim Cedente: ARDÓSIA CONCRETO IlDA CNPJ: 11.240.895/0001-58 Número
do Título: GMOO1927 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 04/07/2012 Valor: 5.707,98 liquidação após a

intimação: R$11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33854 Sacado: COWR MIX BENEFICIAMENTOS TEXTEIS IlDA CNPJ:
14.636.696/0001-51 Endereço: Rua Rodolfo Ianh n° s/n, Centro, 89270-000, Guararnirim Ce
dente: QUIMITEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO IlDA CNPJ: 81.024267/0001-10 Número
do Título: 3615-2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 24/04/2012 Valor: 384,06
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$
15,00 Protocolo: 33856 Endereço: Rua Rodolfo Ianh nO s/n, Centro, 89270-000, Guararnirim
Cedente: QUIMITEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO IlDA CNPJ: 81.024.267/0001-10 Núme
ro do Título: 3682 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 30/04/2012 Valor: 414,00
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$
15,00 Protocolo: 33857 Endereço: Rua Rodolfo Ianh nO s/n, Centro, 89270-000, Guararnirim
Cedente: QUIMITEXTILINDUSTRIA E COMERCIO IlDA CNPJ: 81.024.267/0001-10 Número
do Título: 3739-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 21/04/2012 Valor: 449,60
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, EditaI: R$
15,00 Protocolo: 33859 Endereço: Rua Rodolfo Ianh nO s/n, Centro, 89270-000, Guararnirim
Cedente: QUIMITEXTIL INDUSTRlA E COMERCIO IlDACNPJ: 81.024.267/0001-10 Número
do Título: 3773-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASILSA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 28/04/2012 Valor: 316,32liqui
dação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33487 Sacado: DAVID SANTANA RODRIGUES CPF: 009.763.839-00 Endereço:
Rua Emilio Frohlich nO 20, Corticeira, 89270-000, Guararrúrim Cedente: BV FINANCEIRA S/A
C.EI CNPJ: O 1.149.953/0001-89 Número do Título: 131042381 Espécie: Cédula de Crédito Ban
cário por Indicação Apresentante: SEJ;lGIO SCHUIZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data
Vencimento: 14/03/2012 Valor: 13.035,84 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33746 Sacado: ELEMAR ZIEHI.SDORFF CPF: 036.847.709-65 Endereço: Rua
Rosa Safanelli Tepassé n° 140, Nova Esperança, 89270-000; Guaramirim Cedente: DEMICAR
OFICINA DE lATOARIAIlDAEPP CNPJ: 83.115.642/0001-63 Número doTítulo: 000058-2 Es

pécie: ChequeApresentante: DEMICAR OFICINA DE lATOARIA IlDA EPP DataVencimento:
23/11/2011 Valor: 879,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 33747 Endereço: Rua Rosa Safanelli Tepassé nO 140,
Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: DEMICAR OFICINA DE IATOARIA IlDA
EPP CNPJ: 83.115.642/0001-63 Número do Título: 000060-4 Espécie: Cheque Apresentante:

DEMICAR OFICINA DE lA1DARIA IlDA EPP DataVencimento: 23/1112011 Valor: 879,00 li
quidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00 I,

Protocolo: 33847 Sacado: HIILO TRANSPORTES IlDA CNPJ: 12.677.799/0001-34 Endereço:
Rua Alfredo Zimmermann nO 64, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO VIPAL
CNPJ: 09.526.594/0001-43 Número do Título: 1792 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento:
25/06/2012 Valor: 695,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 23,20, EditaI: R$ 15,00 Protocolo: 33849 Endereço: Rua Alfredo Zimmermann nO 64,
Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: BANCO VIPAL CNPJ: 09.526.594/0001-43 Número
do Título: 28770 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASILSA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 06/07/2012 Valor: 347,50 liqui
dação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, EditaI: R$ 15,00
Protocolo: 33851 Endereço: Rua Alfredo Zimmermann nO 64, Centro, 89270-000, Guararrúrim
Cedente: BANCOVIPAL CNPJ: 09.526.594/0001-43 Número do Título: 1796 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIM DataVencimento: 06/07/2012 Valor: 347,50 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33818 Sacado: lSAIRVAllER CPF: 710.944.669-72 Endereço: Rodovia SC-413 n°

s/no, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: CIAUDIOMIROvrwro Núme
ro do Título: 31/48 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC
BANK BRASIL SA - BANCO MUU1PW Data Vencimento: 10/07/2012 Valor: 340,00 liqui
dação após a intimação: R$11,60, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 35,60, EditaI: R$15,00

Protocolo: 33875 Sacado: JAQUEUNE BRILHANTE DOS SANTOS CPF: 816.284.550-04 En

dereço: Rua Vadislau Ubiski nO s/n, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: VLJ EMPRE
ENDIMENTOS IMOBIIlÁRIOS IlDA CNPJ: 14.979.112/0001-40 Número do Título: P442/04
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/07/2012 Valor: 770,00 liquidação após a

intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33853 Sacado: JOSEAlITON DA SILVA CNPJ: 11.732.962/0001-51 Endereço: Rodo
via BR 280, km 72 nO s/n, Corticeira, 89270-000, Guararnirim Cedente: RECAUCHUTADORA
VOLNEI IlDAEPP CNPJ: 81.349.953/0001-61 Número do Título: 00981/3 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIM Data Vencimento: 15/07/2012 Valor: 330,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 22,76, Dílígêncía; R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33591 Sacado: LUCIANAAPARECIDAANTUNES DE MORAES CPF: 053.731.949-
21 Endereço: Rua Tarcisio Rosa nO 44, Avai, 89270-000, Guararnirim Cedente: BV FINAN
CEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131034017 Espécie: Cédula de
Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: SERGIO SCHUIZE E ADVOGADOS ASSOCIA
DOS DataVencimento: 13/03/2012 Valor: 37.974,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 33792 Sacado: LUMALIN COMERCIO DE GENEROS ALlMENTICOS IlDA CNPJ:
05.049.992/0001-65 Endereço: Rua João Butschardt n° 753, Centro, 89270-000, Guararrúrim
Cedente: DI COMUNICAÇOES E EXPWRAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 03.658.136/0001-81
Número doTítulo: 0000355405 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 10/07/2012 Valor: 693,33 liquidação após a

intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 33588 Sacado: RITA DE CASSIA D AVIIA NUNES CPF: 682.992.659-91 Endereço:
Rua Reinaldo Jung nO 232, Centro, 89270-000, Guararrúrim Cedente: BVFlNANCEIRA S/A C.Ei
CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131032516 Espécie: Céduia de Crédito Bancário
por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Venci
mento: 17/03/2012 Valor: 55263,84 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33852 Sacado: VALDINO HEIDEN CPF: 483.173.579-53 Endereço: Rua Expedicio
nario Olimpio Jose Borges nO s/no, Avai, 89270-000, Guararnirim Cedente: VALCANAIAAUID
PEÇAS IlDA ME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 4861 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIM Data Vencimento: 10/07/2012 Valor: 92,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Guararnirim,25 de julho de 2012.
CHRlSTA INGE HIIlEWAGNER, Interventora

O primeiro foi a vinda do ex-Beatle
Paul Mccarteney para Florianópolis. O
lorde inglês ficou hospedado num be
líssimo hotel em Governador Celso Ra
mos. Nada demais até aí se não fosse o

enorme contigente da Polícia Militar

para cuidar da sua segurança. O Go
verno do Estado vive dizendo que não
tem policiais para nada, e, de repen
te, desloca um número absurdo para
cuidar da segurança de um cantor es

trangeiro que fez um show particular
(sim, porque os valores dos ingressos
não eram nada módicos) .Reforçar a

segurança no entorno do show vá lá,
eis que a ladroagem se atiçou toda
com essa apresentação. Mas dar uma

de segurança tempo integral para a co

mitiva do artista foi um pouco demais.
O outro caso foi em São Paulo. Quan

do o filho do cantor Leonardo sofreu o

acidente e teve que ser tranferido para
a capital paulista houve o acompanha
mento de batedores da Polícia Militar
durante todo o trajeto para que a ambu
lância fosse resguardada. Preciso conti
nuar meu raciocínio?

Extravio de Documento:
Foram extravidos da empresa Ika Comércio de Material Elétri
co Ltda Me., inscrita no CNPJ 85.375.822/0001-00, toda docu

mentação da empresa incluindo contrato social, livros fiscais,
blocos de notas fiscais, guias de ISS.

PEDIDO DE LICENÇAAMBIENTAL
LICENÇA AMBIENTAL (LAP, LAI)

FLÁVIO VOLTOLINI, torna público que requereu a Fun

dação Jaraguaense de Meio Ambiente (FUJAMA) A Li

cença Ambiental Prévia (LAP) e Licença Ambiental de

Instalação (LAI), para a atividade de implantação de lote
amento, localizado na Rua: 580 -Afonso Nicoluzzi, bairro
Água Verde, município de Jaraguá do Sul.Foi executado
o Estudo Ambiental Simplificado, EAS.

MUNICío DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato de Contrato nO. 42/2012-FMS

Modalidade Tomada de Preços n", 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 lTDA, inscrita no CNPJ sob o nO.
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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1971

�xposição de pintura
Em julho de 1971, o jornal O Correio do Povo publicou a matéria

que ?izia: "Está tomando corpo a idéia de se montar uma exposição
de pintura, mostrando aos jaraguaenses os seus artistas de casa. Di

versas pessoas nos tem procurado, sugerindo uma exposição. Assim é

que, dentro em breve deverá ter lugar uma reunião .com o vice-prefeito,
quando, então, serão traçados os planos de realização de mais movi
mento 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
'Voltaire

Voltaire foi um importante ensaísta, escritor, e filósofo iluminista
francês. Nasceu na cidade de Paris, em 21 de novembro de 1694 e mor

reu, na mesma cidade, em 30 de novembro de 1778. Durante sua vida
escreveu diversos ensaios, romances, poemas e até peças de teatro. Vol

�aire, fazia parte de uma família nobre francesa. Estudou num colégio
jesuíta da França, onde aprendeu latim e grego. Em 1713, foi designado
como secretário da embaixada da '

França na cidade de Haia, na Ho

landa. Em 1726, em função de uma

disputa com um nobre francês, foi

preso na Bastilha por cinco meses.

Libertado, foi exilado na Inglaterra,
onde viveu na cidade de Londres en

tre os anos de 1726 e 1728. Retornou

para a França, começ,ou a divulgar
'

idéias filosóficas, desenvolvidas
na fase que viveu em Londres. Em

1734, publicou uma de suas grandes
obras, Cartas Filosóficas, em que
defende a liberdade ideológica, a

tolerância religiosa e o combate ao

fanatismo dogmático. Em 1742, via

jou para a cidade de Berlim, onde foi
nomeado historiógrafo, acadêmi
co e cavaleiro da Câmara Real. Em

função de conflitos, precisou sair da

Alemanha e foi morar na Suíça.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRGlSC, 066269/0 Qualidade
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2002

Inaugurado o Sivam
o Sistema de Vigilância da Amazônia

(Sivam) é um projeto elaborado pelos
órgãos de defesa do Brasil, com a finalidade
de monitorar o espaço aéreo da Amazônia.
A estrutura foi inaugurada e 25 de julho
de 2002, e conta com uma parte civil,
o Sistema de Proteção da Amazônia,
(Sipam), Este projeto vinha a atender um

antigo anseio das forças armadas que
desejavam garantir a presença das forças
armadas brasileira na Amazônia, com a

finalidade de fazer frente a manifestações
de líderes internacionais contra os direitos
do povo brasileiro sobre esta região. Os
sucessivos projetos de internacionalização
da Amazônia fortaleceram esta percepção
de ameaça sobre a soberania territorial
da Amazônia Brasileira. Para fazer frente
a este tipo de ameaça, as Forças Armadas,
juntamente com pesquisadores civis
da região Amazônica propuseram a

construção de uma ampla infra-estrutura
de apoio à vigilância aérea e comunicação
na região amazônica. Como parte do

projeto Sivam foi construída a infra

estrutura necessária para suportar a fixação
de enormes antenas de radar, sistemas de

comunicação, bem como de modernas

aparelhagens eletrônicas.

1978

Nasce o primeiro
,

bebê de proveta
o primeiro bebê proveniente de
uma inseminação artificíal ou fertilização in

vitro, nasceu em 25 de julho de 1978. Esse

bebê-proveta chamou-se Louise Brown e

nasceu em Bristol, Inglaterra. Os médicos
britânicos envolvidos neste processo
foram Robert Edward e Patrick Steptoe,
na Bourn Hall Clinic, em Cambridge. No

dia 7 de outubro de 1984, nascia Ana Paula
Bettencourt Caldeira na cidade de São José dos

Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, o

.

primeiro bebê-proveta brasileiro. Em protugal,
o primeiro bebé proveta é hoje jogador
profissional de futebol, chamado Carlos
Saleiro. O método da fertilização "in vitro" veio
trazer novas esperanças aos casais inférteis,
abrindo uma nova era no tratamento da
infertilidade. Atualmente este método é

utilizado, em diversas situações como no caso

de bloqueio das trompas de Falópio, ou em

casos de espermatozóides deficientes (por
exemplo imóveis) ou em número reduzido.

'

Cerca de 25% das gestações desse tipo
são gêmeos, o que corresponde a uma

incidência bastante superior à das gravidezes
..

naturais em que o normal é surgir um par de

gêmeos por cada 80 nascimentos.

Invenções
Telescópio

E�.1609, o �ate�ático e astrônomo !taliano Galileu soube da invenção de um holandês que

permínaver objetos distantes como se estivessem próximos. Baseado nesta invenção, Galileu cons

truiu seu próprio instrumento e, com ele, fez surpreendentes descobertas. Em 1609, Galileu fabri

cou um telescópio de aumento 20x. Ele descobriu que o planetaVênus passa por fases,' assim como

a Lua, que aVia Lactea é formadapor estrelas. as manchas solares que a Lua tem um relevo irregular
formado por crateras, montanhas, vales e fendas. Enfim, os céus não eram perfeitos como di-

zia a visão aristotélica amplamente aceita até então. Pitágoras, no século VI A.C., Platão,
Ptolomeu assumiram que ,o Sol, a Lua, os outros planetas e as estrelas, giravam em

torno daTerra em círculos perfeitos. Para eles, tudo que havia no céu era perfeito,
divino. Já o que estivesse abaixo da Lua seria imperfeito, corrompido. Mas

quando Galileu descobriu quatro astros girando em torno de Júpiter,
provou que a Terra não estava no centro e que haviam corpos que

giravam em torno de outros astros. Esses quatro astros são as qua-

_

tro maiores luas de Júpiter, hoje chamadas de "luas galileanas". Em

25 de agosto de 1609, Galileu fez uma demonstração de seu primei- ,

ro telescópio para legisladores de Veneza. Esta foi a primeira ativida

de de divulgação astronômica de que se tem notícia, e o primeiro uso

do telescópio bem documentado para astronomia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lourival é o novo dono da 9
Centroavante, que
está no futebol

carioca, chega na
, .

proxima semana

ao João Marcatto

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Se promessa é dívida, a Dire
toria do Juventus pagou com

juros. Ontem, o clube acertou
a contratação de um centroa

vante para dar fim à agonia dos
torcedores. O tão aguardado
camisa 9 já tem nome e desem
barca no João Marcatto na pró
xima semana. Trata-se de Lou
rival Gonçalves,' conhecido por
Rambo, artilheiro do tricolor na

campanha do acesso de 2009,
com onze gols.

"Demorou mais do que que
ríamos, mas, enfim, trouxemos
o nome que os torcedores gos
tam", festeja o presidente Ierrí
Luft. Aos 33 anos, o tocantinen
se de Miracema está defenden
do o São João da Barra na se

gundona do Rio de Janeiro. No
fim de semana ele realiza seu

. último jogo na equipe carioca,

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

lVIUDANÇAS Entrada de Almeida é wna das alterações testadas por Pingo

Enquanto Lourival. não

chega, Pingo estuda altera

ções na equipe que enfrenta
rá o Hercílio Luz na tarde de

sábado, às 15h30. No treino
de ontem, o lateral esquer
do Badé e o volante Almeida
substituíram os suspensos
Márcio Goiano e Gregori na

eq},llpe titular. Mas as mu-
I

IRIANE PORTO/AVANTE!

PREPARAÇÃO Jaraguá segue firme na preparação
.

para buscar o acesso à Segunda Divisão

danças não pararam por aí. . equipe não alcance um bom
O treinador testou a volta de resultado diante dos tuba-
Max ao meio, na vaga de Re

merson; a entrada de Fábio
Pará na lateral direita, substi
tuindo Paulinho; e a troca de
Giso por Romero no comando
do ataque, ao lado de Kiko.

Luft garante que fará

mudanças no elenco caso a

ronenses. "Não se trata de

pressionar os atletas, mas se

demorarmos demais para re-
.

agir na competição, corremos

o risco de não conseguir mais

brigar pelo acesso".

Hoje a equipe treina às
15h, no João Marcatto.

Iaraguá e Cruz de Malta
jogam pela Copa 136 anos

Dois jogos marcam a sequ
ência da Copa Jaraguá do Sul
136 anos na tarde de hoje. Em
comum acordo entre as equi
pes, os jogos da segunda e da
terceira rodada foram inver
tidos. Desta forma, Iaraguá e

Cruz de Malta se enfrentam
'às 15h, no estádio do Bota

fogo. Mais tarde, às 17h, as

equipes sub20 de Joinville e

Avaí jogam no Eurico Duwe. Os

jogos têm entrada franca.

Após vencer o Joinville na

estreia por 3 a O, o Leão do
Vale quer manter o embalo na

competição, que serve como

preparação ao Campeona
to Catarinense da Divisão de
Acesso. O técnico Rafael Ro
cha deve levar a campo o mes-

. mo time base, formado por
Otávio; Fabiano, Paganelli,

Ricardo e Adriel; Ieferson, An
derson Oba, Torres e Maicon
Gaúcho; Zamorano e Deni.

A classificação aponta Ia
raguá e Avaí na liderança da

competição amistosa, com 3

pontos cada. Cruz de Malta
e Joinville ainda não pontua
ram. Pelo regulamento, o cam

peão será a equipe que somar

o maior número de pontos ao

final dos três jogos. A rodada
derradeira está marcada para o

próximo sábado (28).
Na base, as equipes Juvenil e

Junior do Jaraguá se classifica
ram para final do Campeonato
Catarinense. Os

.

adversários
serão respectivamente o Oeste,
de Chapecó, e o Internacional,
de Lages. Os jogos de ida acon

tecem na próxima semana. Os
Juvenis defendem o título.

O basquete sub 17 masculino
de Jaraguá do Sul entra em

quadra hoje, em partida válida
pelo Campeonato Catarinense.
No Colégio Evangélico Iara
guá, os comandados de Milton

Mateus recebem a Apab, de

Blumenau, a partir das 19h. A

partida, válida pela segunda
rodada do returno. Se recu

perando de lesão, o armador
Humberto Pacheco é dúvida.

13°5 Jiti

Vila Nova leva
a canastra

Os 13°s Jogos Integrativos da
Terceira Idade (Jiti) seguem a

todo vapor. Na última semana

foram conhecidos os campe
ões da canastra masculina. E o

título foi para a Vila Nova, com

a dupla Filinto e Lídio. A prata
ficou com Ivo e Valfredo, do
Rio Cerro II. O bronze também
ficou no Rio Cerro II, com Arno
e Geraldo. A competição segue
até 31 de agosto.

Atletismo

Inscrições
no Sesc

Encerram na quinta, dia 26, as

inscrições para a etapa [ara
guaense do Circuito Sesc de
Caminhadas e Corridas. Serão
realizadas provas de 5 e 10

quilômetros, revezamento em

quarteto, além de caminhadas
para a família (4km). As corri
das serão divididas por naipes
(masculino e feminino) e cate-

'

gorias (livre e comerciários). A

prova acontece no dia 29.

SubiSse
classifica

A equipe de futsal sub15 do Co

légio Evangélico Jaraguá/FME
conquistou a classificação para
a quarta fase do Campeonato
Catarinense. No fim de sema

na, os comandados de Luís

Dalprá estiveram em Florianó

polis, onde conquistaram seis,
dos nove pontos em disputa .

Com os resultados, o time ter

minou na segunda colocação
da Chave Q, com 15 pontos.
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Futebol feminino
entra em campo hoje

ciais, desta vez, as jogadoras e os

integrantes da comissão técnica
foram apenas conhecer o local,
pisar no gramado e ver as insta

lações.
, Como o Millenníum será pal

co de muitas partidas durante a

competição, não foi possível trei
nar no local. "O estádio é incrível.
Foi bom podermos vir aqui para
observar tudo, ver exatamente

como as' coisas vão funcionar
no dia do jogo", comenta Bruna
Benites. Ontem, o técnico Jor
ge Barcellos realizou um último
treinamento na Cardiff Uníver

sity, às 14h, para o elenco sentir

como estarão as condições cli
máticas na hora da estreia.

A seleção brasileira é for
mada pelas goleiras Andreia

Suntaque e Bárbara, as laterais

Fabi, Maurine, Danielli Pereira
e Rosana, as zagueiras Daia
ne (Bagé), Érika, Bruna e Aline

Pellegrino, as meias Ester, Fran

cielle, Renata Costa e Formiga e

as atacantes Cristiane, Graziel
le, Marta e Thaisinha.

A equipe vem de duas meda- /

lhas de prata, conquistadas em

Atenas (2004) e Pequim (2008).

Comandada por Jorge Barcellos, equipe tenta

enfim conquistar a primeira medalha de ouro

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Aabertura oficial dos Jo
gos Olímpicos de Londres

acontece na sexta-feira, mas a

partir de hoje a bola rola para as

competições de futebol. Quem
primeiro entra em campo são

as meninas, que enfrentam
Camarões às 14h45 no. Millen
nium Stadium, em Cardiff.

Na segunda-feira as atletas
estiveram no local, realizando
o reconhecimento do gramado.
Diferentemente do que costuma

acontecer em competições ofi- .

Seleção Feminina
abre a participação
brasileira nos Jogos
Olímpicos, às 14h45.

DIVULGAÇÃO/CBF

SONHO Depois de duas pratas consecutivas, atletas sonham com o ouro
r
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CLASSIFICAÇÃO 12aRODADA

25/07
19:30 Rgueirense X Internacional
19:30 Ponte Preta x Sport

.

20:30 Vasco x Botafogo
20:30 Náutico x Coritiba
21:50 Atlético-GO x São Paulo

21:50 Grêmio x Fluminense

21:50 Corinthians x Cruzeiro

26/07
20:30 Palmeiras x Bahia

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

15 Santos

16 Coritiba

, 1 12 i O ! 30,3%

i 7 9! -2 J�0,3%
9 11 2 3 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 Atlético-Gõ 5 11 1 2 8 8 22 -1415,2% Rebaixados para Sérre B

MARCELE GOUCHE

ADEQUAÇÃO Imóvel alugado no Centro está em

obras para receber a delegacia temporariamente

Dele

Transferência para o novo

endereço está próxima

cia de

Salas, banheiros e celas vão

tomando forma na futura de

legacia de Polícia Civil de Gua
ramirim. No prédio, ao lado
da Igreja Luterana na praça
Cantalício Flores, no Centro,
o pedreiro Aparecido Moraes
e o ajudante Adriano do Car
mo Oliveira estão em obras
desde a semana passada. "Vá
mos terminar os trabalhos de
levantar e derrubar paredes,
colocar os pisos e a pintura até
o final desta semana, com cer

teza", garantiu Moraes.
Ontem de manhã, a ins

talação do cabeamento para
telefonia e Internet também

começou a ser colocada.

Quando o sistema estiver

pronto, será realizada a vis
toria final para assinatura do
contrato de aluguel do imó
vel. O delegado regional, Uriel

Ribeiro, confirma que está
tudo pronto para a transfe
rência. "Estamos ajustando os

últimos detàlhes no imóvel e,

para semana que vem, é ga
rantido que já estaremos aten

dendo na casa nova", declarou.
Os policiais civis esperam

Handebol
.

GA�
Meninas em

evolução.
Comandada pelo dina

marquês Morten Soubak, a

seleção brasileira de hande
bol feminino desembarcou
em Londres atrás de uma

medalha inédita em Jogos
Olímpicos. O torneio deve
ser pautado pelo equilí
brio, mas isso não assusta

as atletas. "Já conhecemos
nossas adversárias. Elas
não são mais um bichopa-
pão", diz a ponta Alexandra.

mudar na próxima semana

e se preparam para levar os

móveis e documentos da an

tiga delegacia. "Arranjamos
um caminhão e acredito que
não será problemas essa mu

dança", comentou o delegado
Ribeiro.

Na semana passada, a

Defesa Civil comunicou que'
a atual delegacia apresenta
problemas na estrutura física
e não tem condições de traba

lho, por isso sugeriu a interdi
ção do imóvel. O laudo com

provou as lamentações dos

delegados, como infiltrações,
rachaduras, umidade e mau

cheiro. Em maio, os policiais
haviam estendido uma lona

plástica sobre as telhas. na

tentativa de diminuir a quan
tidade de goteiras.

Com a mudança para o

novo endereço, a casa onde a

atual delegacia funciona será
demolida para dar espaço à

construção de uma nova es

trutura. A licitação prevê in
vestimentos de R$ 690 mil e o

início das obras será anuncia
do no dia 15 de agosto.

Violência 'doméstica
"

Filho agride mãe idosa
Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por ter

agredido a própria mãe, de 72 anos, por volta das 23h de

segunda-feira, no bairro Ilha da Figueira, em Iaragua do Sul.
A mulher apresentava lesões na boca e no braço, e tinha um

inchaço na cabeça. Vizinhos contaram a Polícia Militar que
o homem chegou em casa embriagado e teria empurrado a

mulher contra a parede durante uma discussão. O acusado foi
levado à Delegacia por violência contra idosos.

__ .__ .-
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