
Empregos

ara á teve saldo
positivo de admissões

Segundo dados do Ministério do Trabalho, o primeiro semestre do ano contabilizou 1.898 novas
.

contratações .. Mas em comparação com o mesmo período do ano passado, houve queda de 649.
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o trem deixou marcas
EDUARDO MONTECINO

Arrastados pela locomotiva, Hercílio Gruber, 80, e a filha Janete fa.Jam da colisão em Guaramirim Página 21

Dica
M�eres,não

casem sem antes

DaIIlorar e conhecer
bem o companheiro
Luiz Carlos Prates

Página 3

Gastronomia

Vinhos do frio.
A região do Pericó

Valley, em São

Joaquim, revela os

segredos do clima
na qualidade dos
vinhos elaborados

pelaVinícola Pericó,
como o Icewine.

Página 16

Eleições
Jovens votantes
Apesar de ter uma

participação pequena
no universo de eleitores.
de Jaraguá do Sul,
adolescentes mostram

interesse na campanha.
Página 6
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Fluxo de caixa
COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT "1//11' 2,35%
OURO '" -0,02%

US$ 105,540
US$ 1616,300

O controle do fluxo de caixa é funda
mental para a saúde de qualquer

empreendimento. A sua influência
vai muito além da checagem de con-

tas a pagar e receber. Sobre o tema, a

Apevi promove um curso nos dias 15,
22 e 29 de setembro. Evento será no

Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
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.... · ......
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Vale
roma participa

acarro a 80
Devido à questão dos
contratos de longo prazo,
os resultados da Vale no

ano passado foram bem

significativos. No segundo
trimestre deste ano a queda
dos preços internacionais
do minério de ferro mostrou

sua força e o lucro caiu em

48% em relação ao igual
período do ano passado.
É mais um reflexo da crise
internacional.

DIVULGAÇÃO

Grãos
Em função de chuvas mais

regulares nos últimos
dias no meio-oeste norte

americano, houve uma

reversão na tendência de

preços de soja, milho e trigo .:

Eles passaram a cair. Esse
c\ cenário, no entanto, tem um

efeito relativo. Em alguns
estados brasileiros, como

Mato Grosso, 60% da safra

que ainda não foi plantada
já foi comercializada.

EVEN'ro (esquerda para a direita) Ariane

Buzzi, Rubens Franco, Rejane Nunes e

Mayara Gutjabr, da Proma Construções

A Proma Construções participou no último

sábado da Macarronada Solidária, promovida pelo
Shopping Center Breithaupt. Esteve no evento?

Interagiu com o divertido "mestre de obras"? Então

veja a sua foto no blog e no Facebook da Proma!

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04678
1 ° 33.260 250.000,00
2° 24.660 25.000,00
3° 09.324 15.500,00
4° 10.252 14.000,00
5° 76.161 12.058,00

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO

DE SERViÇO PÚBLICO N° 03/2012 - PMS

PROCESSO L1CITATÓRIO N° 90/2012 - PMS - TIPO: TÉCNICA E PREÇO
OBJETO: outorga de concessão onerosa da Concessão da exploração de Serviços
Funerários do Município de $chroederISC, para uma única empresa, pelo prazo de
15 (quinze) anos, nos limites do Município de SchtoederlSC, em conformidade com

o disposto na Lei Municipal n° 1.�54, de 23 de setembro de 2011, conforme projeto
e demais anexos que fazem parte integrante deste instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 27 de agosto de 2012 às
08h45min.
Abertura do Processo: 27 de agosto de 2012 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Preféitura de SchroederlSC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do

Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações
de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 26 de julho de 2012.

QUINA
SORTEIO N° 2952
02 - 52 - 65 - 75 - 77

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1265
07 - 14 - 15 - 22 - 26
31 - 44 - 55 - 60 - 65
77 - 80 - 85 - 87 - 88
90 - 93 - 97 - 99 - 00

MEGASENA
.

SORTEIO N° 1409
06 - 19 - 26 - 47 - 50 - 58 Felipe Voigt - Prefeito Municipal

\

1\ TEC Administradora de Bens Ltda., CNPJ 10.608.311/0001-91., comunica que re

quereu junto à FUJAMA(Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente), Licenciamento
Ambiental Prévio (L.A.P.) e Licenciamento Ambiental de Instalação (L.A.I.), para a

atividade de Loteamento, com localização à Rua 601 - Manoel Francisco da Costa -

Bairro Vieiras - Jaraguá do Sul - SC, pertencente as Matrículas Imobiliárias 56.928
e 56.929, do empreendimento denominado "Loteamento Residencial Tironi". O prazo
para impugnação junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a partir da data desta publi
cação, sendo que o licenciamento será concedido se atendida a legislação ambiental.

Desemprego
De acordo com o Departamento
Intersindical de Estatística e

Estudos Econômicos (Dieese),
desemprego em junho teve um

leve crescimento. Passou de

10,6% em maio para 10,7%. Essa

pesquisa é realizada nas sete

maiores regiões metropolitanas
do País. A variação é o resultado
do aumento na população
economicamente ativa de 109 mil

pessoas em relação ao número
de vagas criadas, que foi de 86

mil. Portanto, utilizando-se
como amostra dessas regiões
pesquisadas, pode se afirmar

que nesse período, a criação de

vagas foi menor que o aumento

no número de trabalhadores

disponíveis no mercado.

Guaramirim, 25 de julho de 2012

NILSON BYLAARDT
PREFEITO. MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA
CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL
.

DE GUARAMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Tomada de Preço pI
Obras e Serviços de Engen
haria - 19/2012

Objeto : CONSTRUÇÃO DA
SEfi)E PRÓPRIA DA UNI
DADE DE SAÚDE ESTRA
TÉGIA DE SAÚDE DA FAMí
LIA DO BAIRRO AVAí COM
RECURSOS DO BADESC
CONFORME CONTRATO
N°20 11 025400

Entrega dos Envelopes:
13/8/2012 as 9h.
Abertura dos Envelopes:
13/8/2012 as 9h5
O Edital e esclarecimen
tos poderão ser obtidos no

seguinte endereço e horário:
Rua 28 de Agosto, 2042, nos

dias úteis de segunda à sexta

feira, das 08:00h às 12:00h
e das 13:00h às 16:00h,
fone (47) 3373-0247, ou ai

nda, através do site: www.

guaramirim.sc.gov.br.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Motos no corredor'
/\ ssisti no Iornal Nacional
na matéria sobre a proibi
ção da circulação das motos

nos corredores e fiquei abis
mado com a preocupação dos
especialistas que discutiam
o assunto. Como Especialista
de Trânsito, nunca tinha pen
sado nisso. Pura hipocrisia.
O Código de Trânsito Brasileiro
foi criado no dia 23 de setem

bro de 1997 através da Lei 9503
e já estava lá a proibição desse

tipo de ação por parte dos mo-
.

tociclistas. Mas foi vetada pelo
então Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso.

O artigo 56 diz: IiÉ proibida ao

condutor de motocicletas, moto

netas e ciclomotores a passagem
entre veículos de filas adjacentes
ou entre a calçada e veículos de
fila adjacente a ela." (vetado)

Precisamos muito pensar
e repensar nossos conceitos
referentes ao trânsito, pois a

maioria quer que sua pizza
chegue em suas casas em mi-

nutos. Por culpa dessa pres
sa 'muitas vidas são ceifadas.
Vamos parar com blá, blá e blá e

tomar uma atitude. Tenho cer

teza que enquanto estão lendo
esse desabafo, pelo menos mais
dois motociclistas já morreram

em algum lugar do País. Só em

São Paulo, em 2011, 512 mo

tociclistas perderam a vida. E,
nesse ano, segundo a Compa
nhia de Engenharia e Tráfego
de São Paulo comparado com o

mesmo período do ano passa
do aumentou em 8% as mortes

de motociclistas no município.
Até quando vamos ficar discu
tindo sobre a proibição dos mo

tociclistas de circularem no cor

redor? Quantas vidas ainda terão

que ser sacrificadas para nossos

governantes tomarem uma ati
tude com relação a esse assunto

tão polêmico e atual desde 1997?

Márcio José Pinheiro
Especialista éIn trânsito

e transportes

Compartilhe a sua 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
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Não case...

"'{ Tocê chega a uma festa e vê vários grupos reunidos,
V um grupo aqui, outro ali e você vai se chegando.,

Onde houver um conhecido, ali você atraca. Todos

conversam, riem e seguram urn copo. Nesse grupo a

que você se juntou, você conhece duas pessoas, não as

outras. Será que você seria capaz de identificar no gru
po um psicopata e urn estelionatário? Duvido, duvido

mesmo, não vai reconhecê-los, hão assim, de olho...

Pensei nisso, ao lembrar-me do crime aquele dos
Estados Unidos, o do imbecil que matou várias pes
soas no cinema. Fiquei pensando rios "mistérios" da

personalidade humana. Quem vê cara não vê coração.
Ou, dito de outro modo, as aparências enganam. Um

estelionatário, por exemplo, costuma ser um sujeito
gentil, encantador mesmo. E é aí que está o maior

perigo, ele lhe vai passar a perna e você vai custar

a acreditar que aquele sujeito- tão amável foi capaz
de tanto... Pela 'cara dele ninguém ia desconfiar, são

assim os estelionatários.
E assim também os psicopatas, Pessoas pacatas,

mais das vezes. Boas até mesmo. Sorriem, ajudam a

carregar pacotes, pegam crianças no colo, beijam vo

vozinhas mas são capazes de mais tarde lhes cortar o

corpo com urna faca sem fio. Em pedadinhos.
O imbecil aquele dos Estados Unidos era assim,

tinha cara de bom moço, simpático, sem alardes,
educado mesmo. Todavia, fez o que fez. Vim até

aqui, leitora, leitora, eu disse, vim até aqui por uma

só razão. Já digo qual é.
É a seguinte: - Não se junte, não case, não dê trelas

ao seu coração sem antes namorar por rnuito tempo,
conhecer tudo o que for possível da personalidade do
babaca que anda ao seu lado ultimamente. Até muitas
e boas provas em contrário, babaca, sim, baita babaca.

Perigoso mesmo. Dê tempo ao tempo, observe-o em

tudo, nos menores gestos, nas menores frases, em tudo.

E ainda assim, você está pulando no escuro, a persona
lidade dos doentes mentais do crime é urna formidável
e competente máscara a esconder-lhes o caráter. Todo
o cuidado é pouco.

Salados
Muitos pais, a maioria, ficam furiosos quando são

chamados à escola e ficam sabendo que seus filhos são

demoníacos na sala de aula. "Essa não, o meu menino,
não; conheço o meu filho, ele não seria capaz de fazer
isso...

" É como reagem os pais qu� não educam. Os fi

lhos, todavia, são verdadeiros psicopatas da dissimula

ção' na frente dos pais uns anjinhos, longe, uns demô
nios. Os professores precisam jogar duro e "exorcizar"
esses safados filhos alheios. "Orelhada" neles!

Medo
.,

Os professores não devem ter medo de nada
ao . exigir dos alunos severa disciplina em sala de
aula. Se os professores forem unidos, terão f?rça. O
medo da "diretora' ou do "poder" de parte dos pais
impotentes que não educam os filhos, é desastroso

para a sala de aula. Quem mais perde são os bons
alunos. Vagabundos bem-vestidos, riquinhos mal
educados, têm que ser mandados ao devido lugar:
o olho da rua. A sala de aula é para gente.

Falta dizer
Um "doutor" disse na televisão que quando

você não gosta do que faz, deve ter um bom ho

bby, um bom passatempo para compensar. Disse

bobagem. Quem não gosta do que faz tem que
procurar um trabalho de que goste. E falta dizer
que quem tem hobby, desculpe-me, mas não gosta
do que faz, faz só pelo salário. Quem gosta do seu

trabalho tem nesse trabalho o seu grande hobby. E
estamos conversados, "doutor!"

I
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COMERCIO Setor foi o segundo que menos contratou nos seis primeiros meses do ano. CDL prevê melliora para período segumte

/

Empregos
Semestre

encerracom
f'

saldo positivo
Mas município teve queda de 649 admissões
em relação ao mesmo período de 2011

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

De acordo com os dados di

vulgados pelo Ministério
do Trabalho e Emprego na úl
tima segunda-feira, aumentou

a geração de empregos em Ia
raguá do Sul durante o primei
ro semestre do ano. De janeiro
até junho, 21.l55 admissões e

19.257 demissões foram realiza
das. O saldo positivo foi de 1.898

contratações.
No entanto, no primeiro se

mestre de 2012 tiveram 649 a
" .

menos que nos pnmeiros sers

meses do ano passado, quando
foram feitas 21.528 contrata

ções e 18.711 demissões. O total
foi igual a 2.547.

Isso acontece porque, de ja
neiro a junho de 2012, a maior

queda de contratações foi conse-

quência do fechamento da em

presa Seara em Iaraguá do Sul,
em janeiro passado. Portanto,
o setor que teve menos contra

tações foi o da alimentação. Fo
ram 910 admissões contra 1522
demissões. O saldo negativo foi
de 612. Conforme o vice-presi
dente regional da Fiesc (Federa
ção das Indústrias do Estado de
Santa Catarina), Célio Bayer, esse

quadro não é sinônimo de crise.

Porém, não há previsão de con

tratações no setor para esse ano.

O comércio varejista é o se

gundo setor que menos con
tratou. Foram 3165 admissões
e 3238 demissões, com saldo
de - 73. Apesar do cenário ne

gativo, o presidente da Câmara
de Dirigentes Lojistas (CDL),
Neivor Bussolaro, está otimis
ta e acredita que haverá novas

contratações.

Pronatec

Desempregados podem fazer curso
A partir do dia Iode agosto,

todo o trabalhador que estiver

requerendo o seguro desempre
go pela terceira vez dentro de um

período de dez anos será obriga
do a passar por um curso através
do Pronatec (Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e

Emprego). O programa é uma

modalidade que tem como fina
lidade promover a- qualificação
profissional ao trabalhador que
reincide ao seguro desemprego.

Os çursos em Iaraguá do Sul
serão oferecidos pelo Senac,
Senai e pelo Instituto Federal,
Conforme o coordenador do
Sistema Nacional de Emprego
(Sine), Errol Kretzer, o sistema
indicará quem deverá passar
pelo curso. "Serão 260 horas

que poderão ser feitas pela ma

nhã, tarde ou noite", explica.
Os trabalhadores desem

pregados irão receber lanche,
transporte e o certificado de

EDUARDO MONTECINO

conclusão. Durante os meses

da realização do treinamento, °

requerente vai receber o seguro
desemprego. Mas para isso terá
de frequentar 75% das aulas.

Caso não aceite participar
do programa, ficará sujeito à

perda do seguro. Em Iaragua
do Sul ainda não há uma lista
de cursos disponíveis. Confor
me informações do Sine local,
a partir de agosto será possível
verificar as opções.

A capacitação
é uma boa

oportunidade.
Serão 260 horas

que poderão ser

feitas na manhã,
tarde ou noite.

Errol Kretzer,
coordenador

do Sine

FIESC Célio Bayer
af'lrma que eco

nomia deve ficar
estável no segundo
semestre de 2012,
apesar da queda
de contrataçõesAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mercado de trabalho

Sine percebe redução
o coordenador do Sis

tema Nacional de Emprego
(Sine) em Jaraguá do Sul, Er
rol Kretzer, percebeu a redu

ção de vagas no mercado de
trabalho. "Em setembro do
ano passado havia em torno

de 1,2 mil vagas disponíveis
no Sine. Hoje existem apenas

200". Conforme Kretzer, QS
números de demissões au

mentaram. UÉ possível per
ceber pelo grande número
de pedido de seguro desem

prego". Mesmo assim, segun
do ele, sempre existem vagas
devido à necessidade perma
nente de profissionais.

I.

EDUARDO MONTECINO

,

NOVA AREA Vanderlei procura emprego como

vigilante. Ele deixou a função de frentista

SEXTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2012 I 5 I ESPECIAL

Agências
Falta pessoal para alguns setores

As agências de recursos

humanos de Iaraguá do Sul
têm dificuldades em encon

trar trabalhadores para suprir
a demanda de alguns setores.

A informação é do gerente co

mercial Orlando Mario Leier,
que atua na área. "Na agência
onde trabalho, há mais 'de 450

vagas abertas para as empresas
da região". Segundo ele, "parte
do setor têxtil parou de contra

tar, mas outros procuram mão
de obra". A empresa de recur

sos humanos que Leier atua

contrata em torno de 250 pes
soas por mês. "Se tivesse mais

mão de obra a gente contrata

ria bem mais".
As relações entre empre

gado e empregador mudaram
nos últimos anos, na opinião de
Leier. I "Agora não é a empresa
que escolhe os trabalhadores,

.

são eles que escolhem as em

presas", afirma. Para ele, o sa

lário deixou de ser o principal
fator de influência ná perma
nência ou não no local de tra

balho. Outras questões como

a relação com a chefia, as con-
. ,

dições de trabalho e a refeição
são importantes para a decisão
final do trabalhador.

Foi o que aconteceu com

Vanderlei Fernandes, 38 anos.

Ele trabalhava como frentista e

saiu para procurar um trabalho
na área de segurança. "Saí faz 30
dias para fazer um curso de vigí
lante em outra cidade", conta ..

Fernandes disse que já dis
tribuiu mais de 40 currículos
nas empresas e agências na ci
dade. Mesmo com o desejo de

Já tenho algo
em vist�, mas

para garantir
vou encaminhar

o seguro

-, desemprego.

Jaqueline Stadler,
estudante

FM. A rádio que
pega no norte catarinense.

trabalhar como vigilante, ele �

não descarta a possibilidade
de ter que trabalhar em outra

.fimção. "Se conseguir arrumar

um trabalho em outra área vou.

pegar até aparecer· a vaga que
procuro".

Para Jaqueline Stadler, 19

anos, o caso foi parecido. Ela
está cursando o terceiro se

mestre da faculdade de Con
tabilidade. Ela trabalhou até o

último dia 9 em uma empresa
de móveis como auxiliar de al
moxarife e expedição. Na ma

nhã de ontem, foi encaminhar
o seguro desemprego no Sine.

Jaqueline trabalhou duran
te dois anos e sete meses no

primeiro emprego: Segundo
ela, nos últimos três meses a

empresa diminuiu a produ
ção. Este pode ser um dos fa
tores que justifiquem a demis
são dela .

'Agora, ela vai procurar um

novo trabalho e quer atuar na

área em que estuda. "Já tenho

algo em vista, mas para garan
tir vou encaminhar o seguro
desemprego".

/
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Eleições 2012
. Eleitorado pequeno, mas atento

FOTOS EDUARDO MONTECINO

\

,�

Jovens entre 16 e 17
anos não são obrigados
a votar, mas querem
exercer o direito da
democracia em outubro

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Em Jaraguá do Sul, 106.020 mil
eleitores estão aptos para com

parecer às urnas nas próximas elei

ções municipais de outubro. Do to

tal, apenas 1,43% (1.515)' são jovens
entre 16 e 17 anos, que votarão pela
primeira vez mesmo sem a obriga
ção legal de participar. Na opinião
do, mestre em Sociologia Política,
Ieison Giovani Heiler, o baixo inte
resse entre os jovens nos assuntos

públicos é um reflexo da apatia po
lítica vivida por toda a sociedade, '

não sendo característica exclusiva

dessa faixa etária.
O sociólogo diz que normalmen

te essa falta de interesse na coisa

pública está relacionada na virtual

separação -construída entre a vida

pública e a privada. i'A vida privada é
'recheada de estímulos, normalmen
te traduzida em atividades de con

sumo. Por outro lado a vida pública
é desconstruída. Nenhuma virtude
é evidenciada na atividade pública,
que recebe ainda os golpes trazidos
com escândalos e episódios de cor

rupção", explica o sociólogo.
Para Heiler, essa apatia precisa

ser vencida, sobretudo pelos jovens,
pois são os responsáveis pela cons

trução de uma nova cultura polí
tica. 110 jovem pode até não gostar
de política, mas é preciso que saiba

que figuras como Demóstenes Tor

res, Paulo Maluf, Fernando Collor e

outras velhas raposas políticas gos
tam. E que se' o espaço público não
for ocupado pelas pessoas honestas,
certamente deixará figuras como'

essas velhas raposas à vontade para
fazer o velho jogo sujo", declara.

Apesar dessa percepção da falta
de participação dos jovens aos te

mas políticos, há adolescentes que .

estão interessados no assunto, prin
cipalmente em ano eleitoral, e que

, pretende exercer pela primeira vez

o direito de votar que uma postura
bem consciente e segura.

Desde cedo querendo buscar sua

independência, Heloisa Taconi Mi

neiro' de 16 anos, decidiu fazer seu

título eleitoral este ano.

.Além do incentivo recebido em

casa, o assunto também é debatido
na escola, nas aulas de sociologia.
''A maioria dos colegas participa
da discussão, mas têm aqueles que
não gostam", disse. Entre os ami

gos' conta Heloisa, alguns dizem

que ainda é muito cedo para votar,
coisa que ela considera errado. IIEu
acho que tem muita gente acomo

dada e não deveria, nós somos o fu
turo da cidade".

ANDRÉ Jovem diz que a carênc� de bons exemplos na política' desmotiva

Consciência '

"Mudar O mundo começa com ovoto
"

Herança de família, o inte
resse' pela política na vida de
André Luiz, 21 anos, começou
cedo. "Minha família que aju
dou a construir a cidade em

que nasci, com isso desenvolvi
a visão de que a política pode
ria mudar a sociedade", contou

o jovem natural de Alta Floresta
D'Oeste, Rondônia.

Além do histórico familiar, o

incentivo dado pela escola em

que estudou, antes de se mudar

para Jaraguá do Sul em 2010, ser-

viuparaaumentar aíndarnaisseu faltandoem Iaraguá do Sul. Ele
interesse. IIEm anos de eleição, também observa que a carên
eles levavam uma uma eletrônica cia âe bons exemplos políticos
na escola", disse André. também contribui para o de-

A ideia era desenvolver o ' sinteresse. liAs ações positivas
,

interesse pela participação nas deviam ser muito mais divulga
eleições, explicando a impor- das, para que sirvam de exem

tância do voto e estimulando a plo para os jovens", declarou.
cidadania. Aos 16, André e vá- Outro inimigo da democracia,
rios de seus amigos fizeram o apontado por André, é o senti

primeiro título eleitoral em um mento de impotência. ''As pes
mutirão realizado pela escola. soas acham que não podem

,

Para André, é exatamente. mudar o mundo, mas a mudan
esse tipo de incentivo que está ça vem com o voto", destaca.

HELOISA Fez o título e vai se

informar sobre os candidatos

"Se você não vota, está
consentindo com a decisão"

Ser cidadão, opinar e aju
dar a construir a sociedade em

que vive. Essas são as razões

que levaram a estudante de 17

anos, Regiane dos Santos Re

guelim, a fazer seu título elei
toral neste' ano. "Minha mãe
falou que, se você não vota,
você está consentido com a

decisão da maioria, e aí não
tem como cobrar e reclamar

depois", diz a jovem. Ela res-
, salta que o mesmo acontece

quando o voto é dado para
candidatos sem que o eleitor
os conheça ou tenha informa

ções sobre ele.
O interesse na política tam

bém veio de casa, sendo,que é
com os pais que a jovem bus-

ca mais informações, além de

acompanhar em jornais e na

internet. IIPui visitar o partido
do candidato que eu apoiava,
e agora estou pesquisando os

históricos de cada candidato e

vendo suas propostas para ver

com qual me identifico mais",
conta Regiane. Na escola, o as

sunto é debatido em aulas de

geografia, atualidades, e até

'português. "Mas conversar so

bre o assunto com a galera da
minha idade. é difícil", relata.
liA maioria diz que só vai votar

quando for obrigado, mas eu

acho isso errado, porque votar é
, um direito nosso". Para ela, essa

r

falta de interesse é resultado da
\

descrença na política.

BEGIANE O interesse pela política 'veio de casaAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bilhões .são

surrupiados do povo
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RePt:'lsa em vez

de conquista
Na página do jornal O Globo no

Facebook, este questionamerito
foi postado para os internautas
comentarem: "Santinhos on-line: -

-

pessoas são marcadas no Facebook
em panfletos eleitorais postados como

imagem (http://glo.bo/M7TI-I01). Já
aconteceu com você? Isto estimula
.seu voto no candidato ou o tiro sai

pela culatra?" A maioria disse que
causa efeito contrário. O eleitorado
fica irritado com esse tipo de atitude
dos candidatos e dos partidos. Que
tal utilizar a ferramenta sem excessos

e abusos para colocá-la a favor dos
concorrentes? Não sabe como fazer
isso? Então consulte ou contrate

bons assessores e marqueteiros.

Ontem à tàrde, o Desviômetro indica

_

va que mais de R$ 54 bilhões haviam
sido desviados por corrupção, desfalque
e falcatrua no Brasil. Para quem não co

nhece, o site www.desviometro.com.br é
um espaço faz projeção das verbas públi
cas surrupiadas dos brasileiros. Qualquer
pessoa pode acessar o endereço virtual.

A extensa quantidade de dígitos gera
revolta, porque essa grana alta deixa de
ser investida em habitação, saúde, segu
rança, educação e transporte público. A
cada minuto são .indicadas as sonega
ções e roubos em movimento. Infeliz

mente, a corrupção é o problema mais

grave que corrói o sistema político.
EDUARDO MONTECINO

Do povo
Da coligação "Nova Jaraguá", o candidato a vice prefeito Jaime

Negherbon (PMDB) conta quenão encontra dificuldades
em ter um tête-à-tête com o eleitorado .. Ele se diz do povo.
"Todo dia estou na rua e sinto ama boa aceitação do público",
avalia. Com a experiência de ter sido eleito em dois mandatos
consecutivos para a Câmara (2004-2008/2009-2012), essa é
a primeira disputa majoritária do peemedebista. Para ele, o

trabalho de campanha tem de ser no corpo a corpo.

EDUARDO MONTECINO

Sola de sapato
Vice da chapa "O povo novamente", Alcides Pavanello

(PSB) afirma que está contente com sua participação
pelaprimeira vez na corrida majoritária. O material de

campanha da coligação deve ser concluído hoje, mas ele
destaca que"é preciso gastar a sola de sapato para pedir

votos". Pavanello fol vereador, presidente da Câmara e

prefeito em exercício duas vezes, entre 1997 e 2000.

ARQUIVOOCP

Eclética
A candidata a vice pela aliança "laraguá quer mais", Niura

.

Demarchi (PSDB), mergulhou de cabeça na campanha
levantando a bandeira do social. A tucana conta que se faz

presente em grupos de jovens, idosos, mães, religiosos,
agricultores. "Sou uma mulher que gosta-de fazer uma rede

de ações". Ela já foi vereadora, hoje é suplente de senadora, e

agora concorre pela primeira vez na majoritária municipal.

-No papel
Elaborado no ano passado, o projeto de ampliação da estrutura

física da sede da Associação dos Municípios do Vale do Itapocu
(Arnvali) continua estacionado. É possível visualizar o esboço
da obra no site da associação. Não está descartada a proposta
de construir uma nova sede em outro lugar. As enchentes

ocasionadas no atual endereço seria uma das justificativas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pe
1973

Inaugurado o Playcenter
em São Paulo
As portas' do Playcenter, um dos primeiros parques de diversões
do Brasil, foram abertas em São Paulo, em 27 dejulho de
1973. O parque de 50 mil m- de área tinha 20 atrações, entre .

brinquedos giratórios, teleférico, splash e a Super Iet, a primeira
montanha-russa do país. O empreendimento pioneiro logo se

tornou cartão postal da cidade. Além dos brinquedos, fizeram
sucesso também apresentações como o Orca Shaw, uma de
acrobacias de golfinhos e baleias em um tanque (1985 a 1986),
o Shaw dos Ursos, em que "ursos" animatrônicos cantavam e

dançavam. Em 1988; foi realizada a primeira edição das Noites
do Terror, que se transformaria no evento mais rentável do

parque a partir da década de 1990. O parque foi criado pelo
empresário boliviano Marcelo Gutglas, inspirado nos grandes
parques de diversões da Europa e dos Estados Unidos da
década de 70. Com o passar dos anos, foram incorporadas à
lista de atrações montanhas russas mais modernas.

1998

Atentado nas Olímpíadas
de Atlanta
Um atentado terrorista ocorreu durante os Jogos Olímpicos de
Atlanta com a explosão de uma bomba no Centennial Olympic
Park a poucos metros da vila olímpica. Na madrugada de

sexta-feira para sábado, 27 de julho de 1996, a 1h20 local, uma

explosão violenta ocorreu no local mais freqüentado por atletas
éturistas para confraternizações. O número de vítimas resultou

. em. dois mortos ,e 112 feridos. O atentado matou a espectadora
Ali.çe Hawthorne e causou a morte do turco Melih Uzunyol
por ataque'cardíaco, Muito rapidamente, o Comitê Olímpico
Internacional condenou o incidente e disse para que os Jogos
de Atlanta continuassem como no passado, devido à sangrenta
tomada de.reféns nos Jogos de Munique em 1972. Naquele
sábado.Z? de julho, foi feito um minuto de silêncio emtodos
os locais' olímpicos e as bandeiras ficaram a meio mastro. Na

cerimônia, de encerramento, Juan Antonio Samaranch declarou

que "nenhum ato de terrorismo destruiu ou jamais destruirá
o Movimento Olímpico". Poucos anos depois, um suspeito
alegadamente chamado Eric RobertRudolph, simpatizante de

, milícias extremistas e movimentos religiosos hostis ao governo
federal foi julgado e condenado à prisão perpétua.

Contabilidade
Consultoria Empresarial
�� Ou?lidade

f',jlí.<ír,;,...;;i;J
JJç�- .•��W?

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
RI

Lunenâer �2-�

1971

Custo de acidentes: Bilhões"

Em julho de 1971, o jornal O Correio do Povo publicou a matéria que dizia: "No Brasil, os prejuízos
causados por acidentes no trabalho em 1970 - 20 por minuto - foram avaliados em 10 bilhões

de cruzeiros: 2 bilhões de custosa diretos, representados por despesas do INPS, e 8 bilhões gastos
indiretamente, sobretudo pelas empresas afetadas, O orçamento da União, naquele ano, foi votado

com receita de 19.194 milhões. Os acidente representaram, portanto, 53% da receita federal".

O disco de vinil surgiu no ano de 1948, tornando
obsoletos os antigos discos de goma-laca de 78 rota

ções - RPM (rotações por minuto) -, que até então eram

utilizados. Os discos de vinil são mais leves, maleáveis
e resistentes a choques, "quedas e manuseio (que deve
ser feito sempre pelas bordas). Mas sãomelhores, prin
cipalmente, pela reprodução de um número maior de
músicas - diferentemente dos discos antigos de 78

RPM - (ao invés de uma canção por face do disco), e,

finalmente, pela sua excelência na qualidade sonora,

além, é lógico, do atrativo de arte nas capas de fora. A

partir do final da década de 1980 e início da década
de 1990, a invenção dos compact discs(CD) prometeu
maior capacidade, durabilidade e clareza sonora, sem

chiados, fazendo os discos de vinil ficarem obsoletos e

desaparecerem quase por completo no fim do Século
XX. No Brasil, o LP começou a perder espaço em 1992.

Em 1993 foram vendidos no Brasil21 milhões de CDs,
17 milhões de LPs e 7 milhões de fitas cassetes. A partir
de 1995, as vendas do LP declinaram acentuadamente
em função da estabilização da moeda e melhoria do,
poder aquisitivo da população, que permitiu a popula
ção adquirir mídias musicais mais modernas.

Personagem histórico

Antônio Frederico de Castro Alves
Nascido em 14 de março de 1847, Antônio Fre

derico de Castro Alves foi um poeta brasileiro. Suas

poesias mais conhecidas são marcadas pelo comba
te à escravidão, motivo pelo qual é conhecido como

"Poeta dos Escravos". Foi o nosso mais inspirado po
eta condoreiro. Era filho de Antônio José Alves e Clé
lia Brasília Castro. Sua mãe faleceu em 1859. O pai se

casou por segunda vez em 24 de janeiro de 1862 com

a viúva Maria Rosário Guimarães. Temendo que seu

filho fosse acometido pelo Mal do Século, Antônio
José Alves embarca, no dia seguinte ao do seu casa

mento, o poeta e seu irmão Antônio José para Recife.
Era um belo rapaz, de porte esbelto, tez pálida, gran
des olhos vivos, negra e basta cabeleira, voz possan
te, dons e maneiras que impressionavam a multidão,
impondo-se à admiração dos homens e arrebatan
do paixões às mulheres. Ocorrem então os primeiros
romances, que nos fez sentir em seus versos, os mais
belos poemas líricos do Brasil.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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_
poracaso.com e contato@poraeaso.com @poracaso

l

Tem noite de combates marcada para o próximo mês em

Jaraguá! No dia 11 de agosto, a Arena receberá um ringue na

quadra. Serão disputadas quatro lutas profissionais de MMA e

duas de Muay Thai. Os ingressos já estão à venda no Posto Mime
Matriz, loja Safari e Passold Sports a R$ 15 para arquibancada.
Para o acesso será preciso doar lkg de alimento para acesso.

DIEGO JARSCHEL

, " Adriane Bevilaqua e Karol Schmitz
no happy hour entre �, no

f'

Madalena Chopp & Cozinha
.................................................................................................

SER Marisol
Voltou recentemente à ativa o restaurante da SER Marisol.
O ponto se torna novamente uma bela alternativa na cena

gastronômica da cidade. Tanto o padrão da cozinha quanto do
atendimento são garantidos. Quem assumiu o local foi a mesma

administradora do restaurante da AR Weg.

Trânsito no Facebook
A Diretoria de Trânsito e Transportes da
Prefeitura de Iaraguã criou página no Facebook

para interagir com a população. Quem tem

perguntas, solicitações ou críticas a fazer, ou

apenas queira saber em primeira mão o que
acontece nas vias da cidade, pode acessar o link:
facebook.com/TransitoJGS.

DIEGO JARSCHEL '

,

j
. / )

Juliana Povala Ferreira
e Jardel Mader conferem
a Quinta 'Sertaneja do
LondonPub
.......................................................................

Sopinha"!
Anotem a dica, para a janta de hoje tem

Noite das Sopas lá no Círculo Italiano de Ia
raguá. Vale ligar e fazer reserva: 3370 8636.

Carangas
O Clube de Automóveis e Antigos de

Jaraguá do Sul promove sábado, no

Parque Malwee, outra edição do Encontro .

Mensal, Se você aprecia máquinas
clássicas e carangos bem cuidados. Dá
um chego lá. O evento vai rolar das 13h às
17h, no estacionamento do Museu.

tt
Nunca dei

importância a esses

rumores porque
.

eu sempre pensez:
'Por quê se defender

. contra algo que não

é ofensivo?
"

,,"

AtorIohnny Galecki,
comentando os

boatos de que seja gay

MARCELO ODORIZZZI

o espaço interno da boutique de doces Du
Chocolat. Ao centro da foto, a proprietária !
BebeI Maes dá atenção aos clientes.

.
..
:

....

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

Andressa Theodoro na

balada do club The Living
.............................................................................
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Mulheres!
_.

Segundo pesquisas cientí�c�s o �o!:sumo de café em exces

so pode provocar uma diminuição no tamanho dos seios
de algumas mulheres. A transformação genética seria a res

ponsável pela relação entre o consumo de café e o tamanho
dos seios por afetar os hormônios femininos. Dizem os exa

mes que o café contém estrogênios que poderiam afetar di
retamente os hormônios das mulheres e causar um impacto
no tamanho dos seios. Só o que mefaltava.

Niver
do Oca
Arnaldo Lemhert, o

Oca, uma das figuras
mais conhecidas e

lembradas com carinho
em Jaraguá do Sul, é
o aniversariante mais

festejado de hoje. O boa

gente vai comeniorar a

data especial sábado, no

Espaço do Oca, ilhado
de amigos e regado com

uma deliciosa feijoada.
f'

É hoje, às 20'horas, que
a renomada Pamplona
Empreendimentos, pilotada
pelo festejado arquiteto
Otaviano Eduardo Pamplona,
vai movimentar em Itajaí, um

concorridíssimo coquetel de

entrega do Residencial De

Macedo, um empreendimento
vultuoso e cheio de charme,
que vai colorir ainda mais
a cidade mais portuária
de Santa Catarina.

friends
language l n s t i t u t e

ir-

\ '.

Moa Gonçalves

.II,II,&;I��,a; Toda bonitona Edinara Escobar faz

pose exclusiva para a coluna., na Upper F100r

PellSando bem
"Vire a página". Dê um

ponto final nas coisas que
te fazem mal. A vida é um

círculo, não um quadrado.
Tenha pressa de ser feliz,
porque nós não sabemos
quanto tempo nos resta."

Onde comer bem
em Jaraguá

Na Domini Pizzaria, na

Praça de Alimentação
Angeloni. Além da famosa

pizza, tem uma variedade
de pratos quentes.

Humor
A menininha e a brincadeira de médico

Aquela menininha sapeca volta da escolinha e conta à
mãe que o Huguinho a havia chamado para brincar de
médico. A mão apavorada pergunta: - O quê?!? E o que
acoríteceu, o que aconteceu? -Nada, mãe! Ele me fez

�

esperar 45 minutos, me deu umas revistas pra ler, fez
duas perguntas e me apresentou uma tonta de 200 reais!

O moderno hoje é agregar a marca da empresa a uma solução
ecologicamente correta.O hit vem conquistando cada vez

mais o exigente mercado de brindes.Um dos mais procurados
são as sacolas ecológicas. Transmite uma imagem positíva e

ainda funciona como uma excelente ferramenta de marketing.
A Serimaq Ecológicos, em Iaraguá, é uma das líderes do
mercado. Quer saber mais? Ligue. 473276-1510

s as
• Sábado, o super gente
Doa e gerente da Saúde

,

da Prefeitura Everaldo
Corrêa rasga o pandeiro
em torno de seu

aniversário. Vai ser festão!

Obstáculos são

aquelas coisas
assustadoras

que você vê

quando desvia
os olhos de

suas metas ..

o leitor fiel é o grande
Paulo David da Silva,
O Paulico , um dos

integrantes da Banda
Patifaria e colunista da
Cabana Cult , que sempre
lê esta coluna para ficar por
dentro das novidades de
nossa sociedade.
Valeu mesmo, irmão!

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

moagoncalves@netuno.com.br

I �Oboratório. ..
.

�enZI,;!,f

I

j
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MAURICIO HERMANN

Colchão
Fiquei sabendo pelo meu

hiper Pop Fone vermelho

que tem uma jaraguaense, bem
sucedida profissionalmente,
que está se inspirando em

Nina, a personagem da
novela global Avenida Brasil
e guardando muito "dimdim"
embaixo do colchão. A

pergunta é: o que é que a

senhora vai comprar com

tanto dinheiro? Mistério!

Sal grosso
Um super caixa alta e

invejado por muitos,
comprou uma big mansão

em local tranquilo da cidade,
para instalar seu quartel
general de trabalho.
Vai ser o mais poderoso e

"lindo" da cidade, não tenho
a menor dúvida. Homem
de visão e antenado, brilha

sempre! Mas é bom tomar

cuidado. Um banho de sal

grosso não faz mal a ninguém.

Upper·Floor
Este sábado vai bombar na

Upper FIoor: tem a concorrida
festa Play Conection e o show
da excelente dupla sertaneja
Alex & Willian. Não dá

para perder.

""

_&"&.LI� Monique Zonta e Caroline Obenaus

conferindo as delícias do Kantan Sushi Lotmge

MAURICIO HERMANN

mmm Shelsya Splitter , nos

corredores da The Way, terça feira

• Dia 25 de agosto
tem Baile de Casais
no Amizade, com a

banda Elyte.
As inscrições para a

10a Stammtisch vão até
dia Iode agosto. Mais

informações no fone
3370-2900.

• A dupla sertaneja
Teo &. Edu e a banda
Patifariajá confirmaram, "

suas presenças na 13a

Feijoada do Moa

No sábado rola na

Sociedade Vieirense

jantar dançante do
Coral da CulturaAlemã.

§:,i,c�l J� ,!
! aitada.
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João Chiodini,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

Ele está no escritório. Sozinho. Resolve
telefonar para a esposa:

.

-. Ooooi meu amorzinho. Tudo bem com você,
minha vida?
- Tudo, vida. Como está o trabalho hoje?
- �, tá chato, né. Queria estar aí, ganhando
cafunézinho do meu amorzinho.
- Que gostosinho. Eu também queria muito.
- Tô com saudade, tá!?
- Eu também. Te amo. Te vejo na hora do

almoço.
- Tá. Beijinho. Amo muito você.

Ele está conversando com um amigo.
A esposa resolve ligar:

- Oi, querido.
- Oi, fala, aconteceu alguma coisa?
- Nada. Só estava com saudade do meu

cheirinho.
- Ok.
- Ok? Como assim, ok?
- É que eu tô aqui com o Rodrigo. Podemos falar depois?
- Como assim, Renato? Tem vergonha de falar
com sua esposa na frente dos amigos?
- Não é isso.
- É o que então? '

- Nada. Depois a gente conversa melhor.
- Vamos conversar mesmo. Não quero saber
disso. Onde já se viu? Ter vergonha de falar com

a esposa na frente dos outros.
- Tá. Eu preciso desligar, tá?

Crônica

- Depois vamos conversar bem direitinho sobre
isso. Beijo.
- Outro.
- Outro? Outro? Manda um beijo direito! Quem
tá aí? Tem alguma vagabunda com você, aí?
- Não tem ninguém aqui. Só estamos o Rodrigo
e eu.

- Sei não. Você está muito estranho.
- Querida, depois nós conversamos. Tá. Um

beijo. BEIJO!
- Ahm, melhorou. Te amo.

- Eu também.
- Diz que me ama.

- (Suspiro).
- Diz que me ama!
- Te amo.

Elá desliga o telefone.

Rodrigo: Era a esposa?
Renato: Sim. Ela tá um pouco nervosa hoje.
Rodrigo: Você tem que ser mais atencioso com

sua mulher.

Novelas
IlMOR ETERNO ,lJMOR - GLOBO - 18H

Elisa pede para falar com Miriam. Zé e Josué tentam convencer Tobias a

perdoar Jacira. Elisa e Miriam se enfrentam. Carmem repreende Valéria por co

memorar o adiamento do casamento de Rodrigo. Gabriel e Beatriz chegam qe
surpresa em casa. Miriam leva Clara, João e Gabi para a inauguração da oiros
ca de Carmem e Zé. Melissa se enfurece com Virgílio e o ameaça. Fernando
dramatiza sua situação para que Miriam fique com ele. Valéria fica furiosa com a

presença de Danusa na inauguração da birosca. Valdirene se recusa a dançar
com Ribamar. Laura fica irritada com Henrique. Elisa diz a Rodrigo que voltará

para Minas Gerais.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19B

Inácio e Dinha tomam café da manhã juntos. Socorro fica tensa de nãopoder ir

com Rosário para a gravação do programa. Sandra leva Patrick para jOgar futebol.
Inácio conta para Heraldo que resolveu se entender com Dinha. Socorro vê Patrick
cair no futebol e corre para levá-lo ao hospital. Chayene obriga todos em sua casa

a participar de um reality shaw. lsadora, Ariela e Sônia entregam suas roupas para
.Bruressa vender. Alana conta para Samuel que ela e Beatriz vão ao Chopeokê.
Lygia vai ao hospital para ver o que aconteceu com Patrick. Simone e Fabian provo
cam Chayene no reality shaw. Ivone ganha uma geladeira de Penha. Sidney flagra
Inácio e Dinha se beijando. Penha e Rosário discutem e Cida tenta tranquilizá-Ias.
Laércio adverte Chayene que o reality shaw pode acabar com sua carreira. Rosário
recebe flores de um admirador e pensa que é Inácio.

AVENIDA BRIlSIL - GLOBO - 21B

Lúcio chega à mansão de Tufão. Noêmia recebe uma mensagem de Ca
dinho e tenta disfarçar na frente de Verônica. Alexia reclama ao saber que Ca
dinho sairá para jantar fora. Verônica descobre que Noêmia vai se encontrar

com Cadinho e avisa a Alexia. Roni se preocupa com Leandro. Silas convence

Olenka a ir ao casamento de Roni e Suelen. Suelen pensa em sua lua de mel
com Roni. Verônica conforta Alexia. Jorginho consegue se lembrar de fatos do

passado e a família comemora. Verônica diz a Cadinho que contou para Alexia

que ele a estava traindo com Noêmia. Muricy e Leleco ficam juntos.

GABRIEIJl- GLOBO - 22M

Ramiro dorme com Maria Machadão. Tonico diz a Nacib que providenciará a

certidão de nascimento de Gabriela. Em resposta à pergunta de Dorotéia, Padre
Cecília diz que Sinhazinha não se confessa há muito tempo. Dorotéia combina
com Florzinha e Quinquina de seguir Sinhazinha quando ela for ao dentista.
Ramiro permite que Alfredo abra seu consultório. Olga descobre que Gerusa
está lendo um livro emprestado por Malvina. Melk repreende Malvina e a proíbe
de ler livros que não sejam os da escola. Osmundo avisa a Mundinho que ele e

Sinhazinha decidiram viajar após a quermesse. Jesuíno estranha a demora de
Sinhazinha no dentista e pergunta sobre o paradeiro da esposa.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

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

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

Aniversariantes
27/7
Abimael A dos Santos

, Ademar José Marcari
Ademar Marcarini
Adleina E. Garcia
Alessandro Silva
Alice Fischer
Astrid Strelow
Bertoldo Bartel
Carlos L. Bertoldi
Celso Monteiro
Celso Perin
Cláudia Ap. Mengali
Conrado Henn

\

Dealberto J. da Silva
Edeltrauld C. Picolli
Ederson C. Mahs
Felipe Langer
Gabrieli Sansão
Gilda Carlos Shroeder
Glacilda Scharamm
Ilda Ramos
lorides da Silva Pacheco
Irmã B. R. de Jesus
Julia Luisa H. Hasemann
Juliano Bauer
Leonilda Bachmann
Luan G. V. Prüss �1

Luciana Grimmeyer
Luciana Santos Viana
Lucilene B. Hernatski
Luiz C. Bianchini
Márcia Muller
Márcio Rosniak
Marcondes Possamai
Maria Schneider
Mariana W. dos Santos
Milena Deles
Nilton Randünzki
Onivaldo B!3nnert
Osni C. Ferreira

Procura-
se Lolita!
Ela sumiu
·no 6m de
semana em

Jaraguádo
Sul, no bairro
Estrada
Nova. Quem

,

a encontrou
favor ligar
para
3275-8157 ou

9853-2910

Renato Shoel
Rita de Cássia V. Tomazoni
Roberson W. Schroeder

,

Rodrigo Rolf Schroeder
Roseli T. Verling da Silva,
Rosemary D. Klinkoski
Simone Gonçalves da Silva
Sofia K. Kons

-Tarcizio Fischer
Vanessa O. Laurinda
Zuleica Zils Garcia
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FO'I

FEB, na Avenida GetúlióVargas, 405, a exposição com

os trabalhos desenvolvidos no projeto "Fazendo Arte",
da artista Rosinha Imthurm. O projeto beneficiou
cerca de 80 pessoas. A proposta, aplicada em quatro
turmas, iniciou em abril e terminou na semana passada.
Os participantes utilizaram recursos artísticos com

finalidades terapêuticas. Toda a produção, desenvolvida
com técnicas de aquarela, óleo e carvão, poderá ser

apreciada até o dia 31 de julho, das 8 às 17 horas. A

primeira turma, beneficiada em abril, foi a do Centro
de Referência do Idoso (CRI). Depois a do Centro de

Apoio PsicossocialAD (Caps) e a do Caps II. Outra turma

teve as aulas na Fundação Cultural. As pessoas foram
orientadas para o desenvolvimento da visão do mundo

interior, externada através de algo construído por elas
mesmas. "Os encontros proporcionaram, entre outras

coisas, companheirismo e relacionamento de amizade.
As pessoas descobrem valores e limitações com a ajuda
da arte, desenvolvendo a inteligência pictórica (referente
à pintura), criando uma identidade e momentos

relaxantes e terapêuticos", explica Rosinha. As obras

produzidas ficarão expostas até 31 de julho. .

Esse é o cara quefaz acontecer na
.

Lico, o querido Wagner Blade!

O bruxo Neni Iunkes
adianta para a galera leitora
da coluna Cabana Cult que
no dia 4 de agosto, a banda
No Code (Pearl Iam Cover)
de São Paulo chega na Lico

para um super show, Na
turnê estadual, a banda fará
show no John Bull, em Floripa,
e no Didge, em Balneário
Camboriú. Vale a pena agendar
essa super festa da Lico Bar!

E está 'chegando a hora!
As finais do Festival

Jaraguaense da Canção
2012. A disputa para os

selecionados na categoria
"Inéditas" está agendada
para 11 de agosto, na

Scar, com início às 19h.
Já a final para os inscritos
na "Interpretação" ocorre

em 18 de agosto, também
na Scar, no mesmo

horário. Receberão

premiação os cinco

primeiros colocados
de cada categoria.
Agende-se, o evento

promete ser de primeira!

Agenda
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Pericá Vinhos Ia anos

Muito ensolarado e com noites frias,
o Pericó Valley, em São Joaquim, é um

dos pontos mais altos de Santa Catari
na, motivo por que foi escolhido para
abrigar o vinhedo da Pericó, com 1,3 mil
acima do nível do mar. Em sua sexta sa

fra, neste ano de 2012, a Vinícola Pericó

festeja a maturidade de suas parreiras
francesas, perfeitamente consolidadas e

desenvolvidas em seu terroir.

Tradicional dia ensolarado
no Péricó Valley

A cada safra, até atingir a maturação,
as uvas são avaliadas semanalmente para.
serem colhidas manualmente no pico má
ximo de cor e açúcares. Desta forma é pos- o

sível elaborar espumantes e vinhos estru

turados de alta qualidade. a transporte em

caminhão refrigerado, bem como a colhei
ta cuidadosa, é uma necessidade para com

o padrão de qualidade evitando o início da

fermentação prejudicial no caule.

Tecnologia e inovação

APericó usa técnicas inovadoras no culti
vo. Nas videiras, adotou tecnologia à base de
ar aquecido direcionado às folhas e cachos,
o que reduziu a necessidade de fungicidas.
Além disso, foi pioneira ao trazer para o Bra

sil o primeiro pulverizador a túnel em uso no

país. Este equipamento reduz em 95% a con

taminação com a calda de fungicidas no am-
o

biente (solo e ar), uma vez que as gotículas
que não ficam aderidas às folhas das videiras
são sugadas ao tanque do pulverizador para
serem pulverizadas nas plantas.

A Pericó também trouxe os primeiros
mínitratores de esteiras. Importado da Itália,
esse equipamento aumentou em 45% o de

sempenho, pois agiliza o desfolhe, desbrote
e colheita, permitindo que os funcionários
dos vinhedos trabalhem sentados defronte à

espaldeira, com plena ergonomia.

D terroir e o vinho variedades: Cabernet Sauvignon,
Pinot Noir, Merlot, Chardonnay e

Sauvignon Blanc, cuja plantação
iniciou no final de 2004 até início
de 2005� Culminando em 2007,
com o lançamento do primeiro vi
nho Taipa Rosé Pericó e em 2008,
o lançamento do primeiro espu
mante da altitude catarinense, o

Cave Pericó Branco e Rose Brut,
pelo método Charmat.

Em 2010, mais uma ação, pio
neira, raia e, aliás" única: a Pericó

lançou o primeiro Icewine do Brasil,
produzido com uvas colhidas ainda

congeladas (-7,5°C) pela manhã an-
'

tes do sol nascer, emd e 12 de junho
de 2009, da casta Cabernet Sauvig
non, em' colheita tardiapor ser mais
resistente. Elegantemente doce na

tural. Brix, no vinhedo; altíssimo, es

petacular feito pela primeira vez no .'

país, classificando-o '��,'ingfessar no

pequeno mundo de países fabrican
tes de Icewine.

Em São Joaquim, S.C., o funda
dor da Pericó Vinhos, WandérWee

ge, plantou videiras para a altitude,
provenientes' da França para um

I

projeto de produzir vinhos finos

para o Brasil. Com a série de prê
mios obtidos em degustações na

cionais e internacionais, até bem
antes do que a Pericó imaginou.

a clima do Pericó Valley, a con

centração do sabor e aroma extra.

nas 'frutas, somados às particulari
dades do terroir, já na colheita dão
aos vinhos e espumantes Pericó,
qualidade superior.

a projeto Pericó fundado em 27

de setembro de 2002, com a aqui
sição das terras, tem em fevereiro
de 2003 o início da preparação do

terroir, com sol, vitaminas, neutra

lização, afofamento do terreno es

pecialmente proporcionado para
o plantio das mudas francesas de

Cerimoniar e asSe$�orfd CDrnp#êt3 para seu casamento.

Perfe,fto em todos os detalhes.
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Movidos pela lé

apitai da
iSlDa religiosa

Santuário de
Nossa Senhora

do Bom Socorro
atrai milhares

de devotos,
especialmente

durante a

O município de Nova Trento tem um pouco mais de
12 mil habitantes. Está localizado a aproximadamente
80 quilômetros da Capital, Florianópolis. Referência no

turismo voltado para a fé em- Santa Catarina e no Brasil,
Nova Trento é hoje a Capital Catarinense do Turismo Re-

ligioso, conforme Lei Estadual.
.

Cidade aconchegante, une o poder da fé com as atrações
culturais italianas e as belezas naturais. Possui dois santuá
rios religiosos: Santa Paulina, conhecido mundialmente, e

Nossa Senhora do Bom Socorro, localizado a 525 metros de

altitude, em área de preservação e rara beleza natural.
Nova Trento foi colonizada por imigrantes italianos,

oriundos do Trentino Alto Ádige, norte da Itália, em 1875.

Ainda hoje a cidade exibe com orgulho os traços da colo-
I

I

nização italiana, presente em seus pratos típicos servidos
diariamente nos restaurantes e pousadas. Grupos folcló

ricos, de dança e canto complementam este cenário: eles
trazem as características do Norte Italiano e, ainda, o dia
leto trentino praticado há mais de cem anos.

Outra característica desta italianidade é o plantio
I

da uva e a fabricação de sucos e vinhos. Diversas viní
colas mantém as tradições de seus antepassados. Não '

é raro encontrar vinhedos e culturas preservadas desde
a época da colonização.

Entre estradas sinuosas e morros que lembram as

montanhas do Trentino/Itália, Nova Trento apresenta
também inúmeros córregos, nascentes e cascatas, cená
rios perfeitos para a prática do ecoturismo e do turismo

rural, que aos poucos despontam na região.
Mas é da fé que Nova Trento faz o seu maior patrimô

nio. Além -dos dois Santuários, Nova Trento possui mais
de 30 igrejas e capelas, distribuídas ao longo das locali
dades e bairros. Simplesmente um lugar para meditar,
percorrer caminhos de fé, renascer e ser feliz, em meio a

natureza, onde viveu a primeira Santa do Brasil.

Fonte: novatren to.sc.goú br/turismo

FOTOS DIVULGAÇÃO

A Pousada Sítio Nona Lurdes foi

consftuida eem todo charme, requinte
e rusticidade buseando proporcionar
a você momentos agradáveis e

tranquilos de descanso 'e romantismo.

Possui 8 cabanas confortavelmente equipadas COlO cama box

spring, colchão de molas,. ar condicionado split waU, TV 11't,
frigobar, banheiro com duas duchas aquecidas a gás e varanda,
além de uma decoração diferenciada, temos ainda restaurante

aberto ao público de terça a domingo com ear�ápio típico
italiano semdo no fogão de lenha (temos vinho próprio).

Contatos:

(48) 3265-2885
(48) 3265-5077

Rodolia se 411
entre São

João ·Batista e
. Nova TrentO/Se
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Por luciana
Hasse Krepsky,
nutricionista
CRN/SC 0095

Será que quem pratica algu
ma atividade física regular pre
cisa saber o que comer antes

e depois de se exercitar? Com
certeza uma boa alimentação
faz toda a diferença. Quem já
não se perguntou "estou um

bom tempo fazendo exercícios
e onde está a massa muscular

que deveria ganhar ou a gordu
'ra que deveria sair?" Os resul
tados que você espera depen
dê da correta associação entre

exercícios ,e alimentação.
Obviamente a dieta varia

de pessoa a pessoa, pois cada

organismo possui seu metabo
lismo e reage de maneira dife
rente. Mas, tomando base pela
maioria, os carboidratos ricos
em fibras (massas em versões

integrais, arroz e pães), vegetais
variados, proteínas (em quan
tidade normal, sem excesso) e

frutas são completamente es-'

senciais para os praticantes de
academia.

O ideal é, no mínimo, 20 mi
nutos antes, fazer um lanche

adequado como por exemplo f
sucos de frutas, que possuem
carboidratos de alta absorção,

porção de biscoitos ou torradas, pão francês com melou

geleia. Alimentos ricos em proteína têm digestão mais

lenta e devem ser evitados antes do exercício. Alguns
exemplos são: leite, iogurte, queijo, peito de peru, carnes

e ovos. O consumo destes produtos deve ser feito após o

treinamento para recompor as fibras musculares exercita-

das. O consumo de suplementos alimentares,vitaminas e sais

minerais pode ser necessário, dependendo da intensidade dos

exercícios e objetivos a serem alcançados.
Durante o treino, é importante se preocupar com a hidrata

ção recomenda-se beber bastante líquido para hidratar o corpo e
.

suar' (elimina as toxinas) sendo ótimo para a saúde. O ideal é você

procurar um profissional nutricionista para adaptar os alimentos

e suplementos alimentares a sua rotina e suas necessidades, evi-

tando auto suplementação que poderá.levar a sérios problemas de
.

l[
saúde, além de comprometer o sucesso dos resultados esperados.

• Mulheres que Irabalham duranle
muilas horas engordam mais

I,

'Mulheres adultas que trabalham durante muitas horas seguidas têm

mais chances de engordar e de apresentar doenças associadas ao

excesso de peso, concluiu uma nova'pesquísa feita na Universidade

Monash, em Melbourne, na Austrália. 'O maior risco é apresentado por

aquelas cuja jornada de trabalho é de ao menos 35 horas por semana.

Ao todo, participaram da pesquisa 9.276 mulheres entre 40 e 50 anos

de idade que estavam inscritas no Estudo Longítudínal Australiano

sobre Saúde da Mulher. Após dois anos, 55% das participantes haviam

engordado - em média, elas ganharam 1,5% do peso inicial.
Os autores concluíram que o fato de estar empregada já é um fator

de risco para um maior ganho de peso entre mulheres dessa faixa

etária. Além disso, eles indicaram que aquelas que trabalhavam por
ao menos 49 horas por semana eram também mais propensas a

fumar, consumir bebida alcoólica e a praticar pouca ou nenhuma

atividade física - sugerindo uma forte associação entre horas
de trabalho e estilo de vida sedentário. Para a coordenadora da

pesquisa, Nocole Au, esses resultados devem incentivar novas

políticas públicas que busquem reduzir a jornada de trabalho da

mulher, assim como aumentar a prática de exercícios físicos, a fim
de melhorar a saúde daquelas com mais de 40 anos.

FOTOS THINKSTOCK

I

• Dormir em frenle à lelevisão
,

aumenla risca de depressão
Ficar exposto muito tempo à luz artificial da televisão ou do computador
durante a noite pode aumentar as chances de um indivíduo ter depressão.
Essa é a conclusão de um estudo desenvolvido no Centro Médico da
Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, o

hábito desencadeia alterações físicas no cérebro que se assemelham às

mudanças que ocorrem quando uma pessoa apresenta o transtorno.

Segundo os autores do trabalho, houve, nos últimos 50 anos, um

aumento significativo do tempo em que os indivíduos passam em

frente à luz artificial no período noturno, e esse quadro coincide com o

crescimento das taxas de depressão entre a-população, especialmente
entre as mulheres, que têm o dobro de chances de apresentarem o

problema. No artigo, os pesquisadores explicam que, embora a luz
artificial da televisão e do computador já tenha sido associada a outras

doenças, como câncer de mama e obesidade, pouco se sabe sobre
a relação entre o hábito e transtornos de humor. De acordo com o

estudo, as alterações físicas no hipocampo, região do cérebro, de quem
dorme em frente a televisão, são muito parecidas com as de quem sofre

depressão. Para os especialistas, esses resultados podem ser encarados
como uma boa notícia se for levado em conta que uma simples
mudança de hábito, como reduzir o tempo de exposição à televisão na

madrugada, pode diminuir os efeitos nocivos e os riscos da depressão.

TOURO
Terá mãis liberdade para fazer o que

quiser no seu emprego. Mas evite es

palhar' seus planos por aí. Um pouco
de segredo pode assegurar bons
resultados. Em casa, reconheça os

esforços dos seus familiares. Envolvi

mento afetivo ardente! Cor: rosa.

Horóscopo
ARlES

(Vl' Preserve a sua liberdade se você
\

'

I' precisar tomar uma decisão profis
sional importante. Não tenha medo

de competir, acredite no seu talento

e na sua capacidade de realização.
Reserve um tempo para relaxar ao

lado da sua alma gêmea. Cor: lilás.

GÊMEOS
Para dar conta das suas obrigações
na carreira, procure não depender
tanto dos colegas. Mesmo assim,
fique de olho neles. Defenda suas

ideias, se necessário, e reflita bem

antes de julgar. Um bate-papo
sincero vai favorecer o romance. Cor:
amarelo.

CÂNCER r

Guarde suas preocupações para si e
.

prefira não contar com a colaboração
dos outros para fazer suas tarefas

, profissionaiS. Tenha controle sobre

tudo o que faz. No amor, a sexu

alidade vai falar mais alto. Sedução
cheia de desejo: aproveite! Cor: cinza.

LEÃo
ótimo dia para assumir novos desa

fios na profissão. Mostre aos outros

sua competitividade. A sorte estará ao

seu lado hoje. Acredite no seu poder
de superar barreiras. Se tiver um

relacionamento firme, a sexualidade

vai dominar a cena. Cor: rosa.

VIRGEM I

No ambiente profissional, se

sentirá mais livre para desenvolver
as atividades importantes. Confie em

você e na sua capacidade de atingir
bons resultados. Aposte na confiança
mútua para fortalecer os sentimentos
com sua alma gêmea. Cor: verm�lho.

.n. UBRA
Evite ficar na dependência dos
outros. Tenha a autonomia necessária
em seu trabalho e em seu lar. Um

pouco de ambição em suas metas

fará bem. Na área afetiva, é um dia
de reflexão e análise - converse com

seu amor e tracem metas juntos.
Cor: cinza.

m.
ESCORPIÃO
Não é dia de pressionar os colegas,
assim o trabalho não vai render

para ninguém. Antes de tomar uma

decisão que envolva dinheiro, é
melhor rever o orçamento. Em

família, cumpra o que foi prometido.
Reserve um tempo do dia para seu

amor. Cor: preto.

SAGITARIO
Não se exponha antes da hora: recar

regue suas baterias antesde com

petir por novas posições. Dedique-se
às suas tarefas e aja com bastante

discrição para não virar motivo de

intriga. Confie mais na pessoa amada
e não faça cena de ciúme. Cor: creme.

V\ _

CAPRiCÓRNIO
.

F Você pode se sentir um pouco
incomodado(a) com as responsabi
lidades assumidas no trabalho. Seja
paciente, não é o melhor momento

para tomar decisões profissionais.
Na vida a dois, não deixe o seu

relacionamento cair na rotina! Cor:
azul-escuro.

� AQUÁRIO
� Preserve a independência profissional

para alcançar metas elevadas. Mostre
a sua capacidade de trabalho e o seu

senso competitivo. Não conte com

ajuda dos demais. Use o seu carisma

para desfazer mal-entendidos junto
da sua cara-metade. Cor: lilás.

PEIXES
Sua intuição estará à flor da pele,
aproveite para se dedicar um pouco
à sua espiritualidade. Excelente mo

mento para reunir pessoas Queridas e

trocar ideias ou até mesmo aprender
com elas. Nos assuntos do coração,
evite cenas de ciúme. Cor: roxo.
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Ensolarado Parcialmente
Nublado

Chuva persiste
Sexta-feira a domingo: I

,

Persistem os nevoeiros no

início do dia com muitas
nuvens e aberturas de
sol no Estado e chuva
isolada no decorrer do dia,
devido a um cavado (área
alongada de baixa pressão).
Temperatura amena.

GeadaNublado

Previsão de ventos para hoje em -Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sudeste 101sm/h Vento favorável

• 12h Vento não favorável Sudeste 13km/h
em um horário

• 15h Vento não favorável Leste 11 km/h 80%
de possibilidade

• 18h Vento não favorável Leste 8km/h de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Cine:ma
PROGRAMAÇÃO DE 27n A 2/8

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Batman: Ressurge - Leg. - 14h20, 17h30, 20h40
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30 I

• O Espetacular Homem Aranha - Dub. - 21 h20
• ARCOIRIS 3
• Valente - Dub. - 13h20, 15h20, 17h20, 19h20, 21 h20

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

c
lca
c.>
::::::I
-

C
fi)

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região �' J'

AMANHÃ
MíN: 100c

MÁX: 21°C

DOMINGO

MíN: 14°C

MÁX: 25°C

Doe as

roupas que
você.não
usa mais!

,Jj qd�

SEGUNDA

MíN: 11°C

MÁX: 23°C

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 10h34: 1,3m • 8h08: O,8m
• 16h08: 1,1m • 14h02: O,8m

11/7
• Baixamar' • Baixamar
• 6h17: O,4m • 11 h04: O,6m

'. NOVA
Tábua

• 20h02: O,3m • 17h34: O,4m
19/7 das marés Ilaj'aí 'Imbituba

• Preamar • Preamar

• CRESCENTE 26/7
• 8h21: O,8m • 3h30: O,2m
• 13h55: O,7m • 12h17: O,6m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 2/8
• 4h08: O,4m • 18h13: O,3m
• 17h47: O,4m • 23h58: O,4m

Palavras Cruzadas

passatempo ' A Recreativo, a primeira revisto de pOlavras cruzQdas do Brasil
,

HORIZONTAIS,
1. JQrrQ torte ��. um fluido que, sob pressão, passa em

alta velocidade por um orifício de pequeno diâmetro
I O centro da vida particular, dos afetos e dos inte
resses, familiares

2. (Amaz,) Mãe-d'água! Parte do.. cupom
3. Fazer .justiça sumária (o povo enfurecido)
4. Ordem de pagamento I (Pop.) Bêbado, alcoolizado
5. As iniciais do ator Dolabella (1937-2003) I Uma es-

pécie de. resina: com que se prepara verniz
6. Farsa do teatro romano antiga
7. Separado dos outros
8. Nascido na capital do Egito \

D, (Ingl.) Espaço reservado a cada participante de uma

exposição ou feirai Rádio e Televisão Cultura
10. Contabiliza-se, junto com os danos, quem sofre pre

juízos pelo credor I As extremidades do" oboé
11. um desportista como Anderson Silva
12. ,Sufixo'designativo de doença inflamatória I Oito, em

inglê�
13. Rio da França, da Bélgica e da Holanda, importan

tíssima via de comunicaçãoj Aquilo que ocupa uma

POSiç.ão entre duas.ou mais coisas.

VERTICAIS,
1. Um oespornsta que luta u�ndQ qtjimoflO I Melancolia

depressiva, :sOOI desgosto da vida

t. Interjeiç'ão que expressá: vivo pesar ou grande dor /
Programa de Err�dicaçijo 90 Tr�balho rrlfan�11 Ale.,
mão

3. (PQP�} Pessoa que ,sê julga ser à mais importante
dentre outras.! O fiióSOfo e matemático francês Renê

(1596-1'650)
4. Grande ;intílope, de chifres longos e retos I Pequeno

município do Paraná, na região de Paranavaf, no no

roeste do estado
5. O conjunto dos impulsos brutais, dos instintos bes

tiais do homem
6; Produzir indivíduos geneticamente idênticos / Outro

nome do sagui
1. Aquele Que aborda alguém para extorquir dinheiro I O

centro da.. divergência
8. Molhado pelo líquido aquoso secretado pelas glân

dulas sudoríparas / O escritor lara Resende (1922-
1992) I {Pop.) Olá, em inglês

9. Dirigir a embarcação para alguma direção / Sinal grá
fico que se coloca sobre vogais.

ti 7

1

ry
..

S

4

.5

fi

7

8

9

10

11 t
-,

12 II
.

II13

II

li
����---?--�--�--T---����I

!
����--�--�--�--T---��--�i

1
t
t

j
.-:�

II I
..:

�

f
r---"t,__.-t"�-t--"""""-""_�T--t-----t---f . .s

�
�

--------------�------------__--�s
. 'Olua:J\l :.rerudlj

:6 'IH'rilIp 'Open,s 'e �a6� 'l0pB;leU:lV".l 'l.Illos.;:jm.i.oIG,·S 'apep'!jliUljÚv·S �tre
rOl �X110 'li· 'Sal.I!Jllsao 'I\ll 'K;'om�l'U3d 'IV '� 'W!l� 'e:lOJlllf ] :SIVOllll3A

,

. '0!6W. 'WOW ·S� '111f}!3 'ini 'ú
'ropT/lnl 'H 'ao 'sellllld'm '!UH 'Plllll!V6 'lllOJ!l!O 'O '.oP210S!"l 'l!trelIl1V '9 'Iw.l
-ow rao 'ç'OplinX ao 'li '.Ielj:lUr]·S'dn:ríml!o·'z 'llS23 'citer' L :SlVINOlJHOH

OY'n10S

Quer desofios
maiores?
Adquira,

nesses (ole,ões
de revi·sfos

ió publi(odas.
São 5 revistos

em codo volume
por um pre�o especial!
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Adelaide Brunilde Dornbusch

Ender, empresária aposentada

�

laede-Iaede.blogspot.com

o entusiasmo vende
"' Tocê sabia que 80% das comis
V sões em vendas de imóveis

são ganhos por 20%, ou menos,
dos corretores?

Por quê? Será que um entre cinco

corretores, por ganhar mais que os

quatro outro juntos, é mais capaz?
Trabalha mais? Está há mais tempo
no ramo? Tem mais sorte? Não.

Os grandes nomes do
ramo ímohilíárío possuem um

ingrediente especial e necessário,
o entusiasmo!

Eles adicionam vida, sonhos, pra
zer e oportunidades, pois se não for
assim, não passa de matéria inorgâni
ca. Esses profissionais não se limitam

apenas em mostrar um imóvel, eles se

entusiasmam com o imóvel.
Uma amiga explicou-me por

que adquiriu uma casa na segunda
vez que o imóvel lhe foi mostrado,
por um corretor diferente.

Ela estava à procura de uma

casa' desde que seu marido e ela
vieram transferidos para cá. A cor

retoraconhecia todosos pormeno
res sobre cada propriedade, área do

imóvel, detalhes do financiamento,
impostos, esse tipo de coisa. Tinha
uma resposta efetiva para qualquer

.i;

!

pergunta dela, mas após visitar 18

casas, ela ainda não tinha consegui
do encontrar a casa ideal para mo

rarem, então resolveram procurar
outra imobiliária.

A corretora da segunda imo
biliária começou lhe fazendo vá
rias perguntas. Disse-lhe: "antes
de levá-la aumacasa eu gostaria que
a senhora me dissesse como seria
sua casa ideal, qual sua expectativa
em relação à si própria, sua famílía
sua vida social".

Bem, então ela mencionou

alguns detalhes que' esperava en

contrar numa casa. A corretora

procurou em seus arqUIVOS no com

putador e disse: "temos a casa que
parece perfeita para suas necessida
des. Vamos dar uma olhada".

Quando chegaram ao endereço,
ela reconheceu de imediato a casa

como sendo uma das que a primei
ra corretora lhe havia mostrado, e

ela recusado. Então falou: "já vi esta

casa, e simplesmente não vai servir".
"Permita-me reapresentá-Ia

à senhora", disse a corretora.

Minha amiga concordou
com certa relutância. A segunda
corretora trazia consigo as mes-

mas verdades indispensáveis da

primeira. Masdavavidaaos fatos, era

entusiástica em relação a qualquer
aspecto da casa, do terreno,
da vizinhança.

_

Ambas lhe haviam dito que a

casa era econômica no consumo de

energia, mas a segunda lhe falou que
poderiam economizar cerca de cem

...-

reais por mês e acrescentou que este

valor nos dias de hoje não significa
muito, mas mensalmente aplicado,
durante os vinte anos do financia
menta, fariam uma boa fortuna.

A segunda corretora deu asas

à sua imaginação em relação ao

terreno também. Ela tinha idéias
de onde plantar árvores e lhe
mostrou um canto ideal para um '

jardim antigo.
Enfim, ela traçou-lhe um perfil

dos vizinhos mais próximos: idade,
, profissões, número de filhos e etc.

Vinte e quatro horas depois
minha amiga e seu marido eram -os

, proprietários da casa ideal.
Moral da história: os fatos por si

só não vendem coisa nenhuma. Os
fatos projetados com imaginação
e entusiasmo são os responsáveis
pelo "sim" do cliente.

,..
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SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE �
.

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

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

, LICITAÇÃO N°: 120/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM _

MODALIDADE: PREGÃO
-

_

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE

CAMINHÃO TRUCK, RETORESCAVADEIRA TRAÇADA E ESCAVAÇÃO
MECÂNICA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/7/2012, das 8h às 11h30 e das 13h

às 16h
DATA DA ABERTURA: 10/8/2012 10h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na

Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-

9100

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

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

AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 122/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: SERViÇOS DE CARÁTER CONTINUADO DE LATOARIA.E PINTU
RA EM VEíCULOS DA FROTA DO SAMAE
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/7/2012, das 8h às 11h30 e das 13h
às 16h
DATA DA ABERTURA: 10/08/2012 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraquá do Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
2106-9100 I!

Bonifácio, Formigari
Diretor Presidente

"

-

QUanIO' m·ais, esporte, Dlenos rogas.
RS 81 milhões para o esporte catarinense.

QUem pratica esporte, pratfea " bem. t por isso que Santa Catarina dá todo {1 apolo'
� 3 �emos, torneios e projetos esportIvos sociais em nosso Estado.

.

(0"&.oiprojêtOf em www#fe,porte.fC.gov.br
-

SEGROARIA DE
ESTADO DE TURISMO,
CUITUUÉ ESPORTE .

www . 5 o I . 5 C • g O v; trr
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Falta sinalização
,

,

Susto dos
grandesna
linha férrea

Veículo com três ocupantes foi arrastado

pelo trem por cerca de 150 metros

GUARAMIRIM

Elisângela Pezzutti

/\ pesar de não ter sofrido fe
rlrimentos, a dona-de-casa

Ianete Rosinha Alchini, 55 anos,
ainda está emocionalmente
abalada com o susto que levou

'ao ter o veículo que ocupava
arrastado por um trem. O aci
dente foi às 18h35 de quarta
feira, na rua João Buchardt, na

passagem de nível, da região
central de Guaramirim. Na
hora da colisão chovia muito.
Além dela, estavam no automó

vel modelo Scort, seu pai, Hercí
lia Gruber, 80 anos, e o vizinho
Marcelo Henrique Fernandes,
42 anos. O carro foi arrastado

por cerca de 150 metros, "Foram
uns dois minutos, eu acho, mas

foram os mais longos da minha

vida, pensei que o trem não ia
mais parar", disse Ianete, com

lágrimas nos olhos.
Dos três ocupantes, ape

nas o idoso sofreu ferimentos.
Ele estava no banco carona da

frente, exatamente onde o trem

colidiu. A porta foi empurrada
para dentro e causou um cor

te na testa do aposentado, que
ficou preso nas ferragens, Ele
foi encaminhado ao Hospital
Padre Mathias Stein pelos bom
beiras e liberado pouco depois.
"Eu quase morri de susto, pen
sei que meu pai estava morto,

ele não se mexia, chorei a noi
te inteira. Ainda estou em es

tado de choque, com uma dor
no peito", declarou Janete, que

. ocupava o banco traseiro do
veículo. "Escapamos por Deus

mesmo", acredita.
Marcelo, v.izinho de Hercílio,

era quem dirigia o cano e nunca

havia se envolvido em aciden -

'

teso Ele estava levando Ianete,
que tinha viagem marcada para
Foz do Iguaçu, até a rodoviária.
A dona-de-casa mora no Para

guai, onde tem marido e filhos,
mas desde que a mãe faleceu,
há dois anos (completados on

tem), reveza os cuidados com

o pai, residente no bairro Cor

ticeirinha, em Guaramirim.

"Liguei para minha família avi
sando do acontecido e meu fi
lho mais novo, de 21 anos, ficou
muito nervoso, teve falta de ar e

precisou ir até o Pronto Socor

ro", conta Ianete, que embarcou
ontem à noite para Foz do Igua
çu' com destino ao Paraguai.

"Ouvi o apito quando o trem

já estava em cima da gente. É
um absurdo esta falta de sina

lização. O trem passa no Centro
da cidade, é um perigo, inclu
sive para as crianças, pois têm
cruzamentos próximos das
escolas. Nós escapamos, mas

ainda tem gente que vai mor

rer nessa linha de trem", projeta
Marcelo.

,

EDUARDO MONTECINO
.. •

j'

to

PERIGO Janete e o pai Hercílio mostram veículo atingido pelo trem

Tranquilidade e senso de humor admiráveis
Hercílio é o que menos se abalou com o sus

to. "Tenho 80 anos e nunca fui entrevistado",
brinca, afirmando também que nunca havia se

envolvido em acidentes de trânsito. De acordo
com a filha, ele dormiu bem a noite toda. "E até

roncou. Meu pai vai durar 500 anos e enterrar

todos _!lÓS", diz Ianete, em um rápido momento

de descontração. "Pode escrever aí que a minha
filha é muito chorona", brincou o idoso, levando
todos ao riso.

.

Sinalização pode melhorar na cidade
Em nota, a Assessoria de

Imprensa da América Latina

Logística (ALL) esclareceu que
o maquinista seguiu todos os

procedimentos de segurança,
como o acionamento da buzina,
sinais de luz e freios. Mas não foi

possível parar a tempo de evitar
a colisão. A nota diz que lia passa
gem de nível emquestão é devi
damente sinalizada com placas
de Pare, Cruz de Santo André,
além de faixas refletivas de solo
indicando o cruzamento.

A ALL lamentou o ocorrido
e informou que realiza campa
nhas educativas frequentes nos

DIVULGAÇÃO / WBPM

AçãodaPM
Casal é preso por tráfico

Mais de 60 pedras de crack foram apreendidas
com um casal, ontem na manhã, no bairro' Santo

Antônio, em Iaraguá do Sul. A Polícia Militar rece

beu denúncias dos moradores e na operação con

seguiu flagrar a dupla na venda de entorpecentes.
O homem de 27 anos que foi detido possuia ou

tros registros na polícia por tráfico. Com a adoles
cente de 17 anos foram encontradas as 61 pedras
de crack e duas buchas de maconha. O casal foi
levado para a Delegacia de Polícia para prestar de

poimentos. Eles devem responder por tráfico.

DROGAS Foram apreendidas 61

pedras de crack e também maconha

cruzamentos para alertar os

motoristas sobre os cuidados ao

transpor a linha férrea. A con

cessionária ressalta que suas

composições, ao trafegar pela
área urbana dos municípios, se

guem todos os procedimentos
de segurança, além de reduzir
a velocidade das locomotivas,

pe acordo com o, Código Na
cional de Trânsito (Artigo 212),
a ferrovia é sempre preferencial,
considerada infração gravíssi
ma transpô-la sem parar. Isso

porque o trem leva mais de 500

metros para parar totalmente

após acionar os freios. Ainda de

acordo com a assessoria, a li
nha férrea cruza 530 municípios
brasileiros e a sinalização é res

ponsabilidade municipal nos

locais onde há residências.
O secretário municipal do

Planejamento, Argeu Steckling,
admitiu que a sinalização pode
ria ser melhor e informou que
já existe projeto neste sentido.
i'A_ pavimentação das ruas João
Buchardt, João Ozoski, Antônio

I

Zimmermann e Irineu Vilela
Veiga já está sendo colocado em

prática e inclui construção de

passeios e várias melhorias nas

passagens de nível", garantiu.

Acidente doméstico

Mulher prensa a mão �

Num acidente doméstico, ocorrido ontem à tarde em Iara
guá do Sul, uma mulher de 37 anos teve a mão prensada por um

motor. O caso aconteceu por volta das 13h de ontem, no bairro
Rio Cerro I. Os socorristas do Samu lavaram a vítima ao Hospital
São José com suspeitas de fratura, mas sem gravidades.

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede socíal!

facebeck.ccmroccrreíodopovo
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Pingo confirma cinco

alterações na equipe
Fábio Pará, Badé, Almeida, Max e Romero
entram na equipe diante do Hercílio Luz

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

Henrique Porto

Qelenco do Juventus já está
concentrado para a par

tida contra o Hercílio Luz, que
acontece amanhã, às 15h30, no

João Marcatto. O técnico Pingo
confirmou que fará cinco al

terações no time. O objetivo é
deixar a equipe mais ofensiva e

veloz para conquistar a primei
ra vitória na Divisão Especial.

As alterações começam
.

pela lateral-direita, onde Pará

ganhou a vaga de Paulinho.
"O Pará foi integrado ao grupo

depois da pré-temporada e se

encontra num momento mui
to bom", analisa o treinador.
Na outra lateral, o garoto Badé
substitui o suspenso Goiano.

No meio, duas mudanças.
Mais à frente, Max volta a ocu

par a camisa 10, que no último

jogo esteve com Remerson.

Suspenso, o volante Gregori
abre espaço para a estreia de
Almeida, que já foi liberado

pelo BID (Boletim Informativo
Diário), da CBF. "A entrada do
Almeida era uma decisção que
iria acontecer naturalmente",
informa Pingo.

No ataque, Romero ganha a

vaga que já foi de Thiago Hen

rique e Giso - este entregue ao

departamento médico. Ele jo
gará ao lado de Kiko, repetindo
a dupla que atuou junta duran �

te muitos anos na base do Ioín
ville. "Esse entrosamento vai
ser muito importante durante o

jogo", acredita Pingo.
Com essas alterações, o Iu

ventus está escalado com Wan

derson; Pará, Charles, Alemão e .

Badé; Anderson Pedra, Almei
da, Rogério Souza e Max; Klko
e Romero.

Na manhã de hoje, a equipe
realiza seu último treinamen
to no João Marcatto, seguindo
concentrada na sequência até a

hora da partida, que terá a ar

bitragem de Jefferson Schmidt.
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

CHANCE Garoto Badé, da base, ganha wna oportwrldade contra o Hercílio

Futebol Americano

Breakers e Buffalos jogam no sábado
As equipes de futebol ameri

cano da região entram em cam

po no sábado, em competições
distintas. Enquanto o Corupá
Buffalos realiza sua segunda
partida no Campeonato Brasi

leiro, o Iaraguá Breakers debuta
no Torneio Touchdown.

Os 'Quebradores' partem na

noite de hoje para Mauá, no in
terior paulista, onde encaram o

ABC Corsários no estádio Pedro

Benedetti. A partida inicia às
l4h. "Treinamos muito pensan
do neste jogo", afirma o dirigen
te e atleta Everton Gnewuch.

A equipe jogará reforçada
pelo quarterback Fragoso, o

wide receiver Junior, o center

Roterdam e o linebacker ameri
cano Breidal. Bixiga, Dalcanale
e Mota retornam de lesões.

Reforçada por Magrão e

Marcelão, a 'Manada' corupa-

ense vai atrás da segunda vi
tória no certame nacional. Na

estreia, arrasou os Bárbaros do
Vale por 46 a O. Agora, os cam

pões estaduais terão pela frente
o UFPR Legends, de Curitiba,
que vem de duas derrotas.

A partida, que estava marca

da para o Seminário, acontece
no Dom Pedro II, com entrada
franca. O 'kickoff"está marcado

para às 14h.

Basquete
Sub17 mascuIinovence a nona

A equipe Unimed/FME segue firme na briga por uma vaga
no hexagonal final do Campeonato Catarinense Sub 17 mascu

lino. Na noite de quarta-feira, os comandados de Milton Mateus
bateram aAPAB/Blumenau, por 55 a 53, no Colégio Evangélico.
O resultado manteve o time na segunda colocação da Chave

Litoral, com nove vitórias em onze jogos. "Blumenau é sempre
um adversário muito difícil. Mais uma vez foi um jogo de supe
ração e, mesmo com atletas lésionados, conseguimos vencer e

dar um passo importante rumo às finais", analisa Mateus.
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

DOIS PONTOS Armador Braiân (D) foi peça
importante na apertada vitória sobre Blwnenau

Voleibol

Inovando
comPilates

FlJ.tsal

Banana se

. despede
Em uma experiência pio
neira na região, a professo
ra Lilian Campos realizou
um trabalho de pílates
com atletas de voleibol. A
atividade evolveu o time
mirim masculino e acon

teceu o ginásio da escola

Atayde Machado, onde o

grupo de Luderitz Gon

çalves treina. A ação teve

como objetivo melhorar o

desempenho dos atletas.

O técnico João Carlos Bar
bosa se despediu na quarta
do elenco da CSM/Pré-Fa
bricar. Banana - que estava

de férias no Brasil- retorna

ao Cazaquistão, onde dirige
o Kairat. "O grupo tem

condições de ir muito longe,
desde que jogue com em

penho e vontade de vencer",
comentou. No restante da

Liga Futsal a equipe será

dirigida por Sérgio Lacerda.

Olimpíadas 1

Futebolvence

apertado

Olimpíadas 2

Hoje é O dia
. da abertura

O futebol masculino es-
.

, Apesar da competição de
futebol já estar em anda

mento, a abertura oficial
dos Jogos Olímpicos de
Londres acontece às l7h de

hoje, no Estádio Olímpico. A
cerimônia organizada pelo
o cineasta Danny Boyle é
cercada de grande misté
rio e poucos detalhes são

conhecidos, Por exemplo,
nem os participantes do

espetáculo sabem como a

Pira Olímpica será acesa.

treou com vitória apertada
nos Jogos Olímpicos de

.

Londres. Depois de um

bom primeiro tempo,
onde abriu 3 a ° e deu a

impressão que iria golear o

Egito com facilidade, a Se

leção Brasileira caiu muito
na etapa complementar,
cedendo espaço e dois gols
à seleção adversária. Mar

celo, Damião e Neymar
marcaram para o Brasil.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEXTA-FEIRA. 27 DE JULHO DE 2012 123 I ESPORTEI

PrideFC
Diferente dos outros perfis aqui apresentados nesta

semana, hojr vou falar um pouco sobre o Pride. A
modalidade era o evento mais glamuroso qua já
existiu na história do MMA. Com suas produções
faraônicas, entradas de lutadores apoteóticas, também
se destacava por participações bizarras e de certo modo
curiosas, como "monstros" ex lutadores de sumô.
Eles impressionavam pelo tamanho. Também haviam
lutadores de telecatch famoso na época. Tinha jogadores
de futebol americano e até atores hollyoodianos
gigantes, sem o mínimo preparo para estar num evento

daquela magnitude. Tudo para impressionar um

publico japonês exigente com o espetáculo, mas nem

tanto na qualidade das lutas, desde que essas fossem
emocionantes com muitos golpes acrobáticos, apesar
de ser verdadeiros e contundentes. Exemplo disso
eram os "tiros de meta" . Era permitido chutar a cabeça
do adversário, como se ela fosse uma bola. Também
tinham os pisões que, por diversas vezes, vinham

acompanhados de joelhadas aplicadas no chão mesmo,
até que o adversário sucumbisse. Muitos brasileiros que
despontam hoje no UFC vieram do Pride, outros com

a mudança já não saíram tão bem como é o caso do
curitibano Wanderlei Silva, culpa de parte disso são 'as
mudanças bruscas nas regras que preservam o atleta de

perigos mais extremos e o tempo de luta. No Pride eram

de um round de la minutos, com mais dois de cinco.
No UFGsão três rounds de cinco minutos. Quando
vale cinturão de cinco rounds de cinco. Independente
das mudanças do que era válido 'ou não, todos que
acompanham o MMA têm verdadeira paixão por este

evento. Durante muitos anos era o padrão para o

profissionalismo de tínhamos. O tempo passou, mas a

história e os frutos que este evento ajudou a escrever,

David Tomio de Mattos, o Xitão*

x-team_team@hotmail.com

Cinturão beaauca

Renan Barão é o nome do mais novo detentor de cinturão do
UFC. Não só venceu,mas convenceu tarribém. Derrotou nada

mais, nada menos que o California Kid Urijah Faber. Ele é muito
veloz e tem um poder de nocaute fora de série. Mais incrível ainda
foi ver o Barão superar a velocidade e a experiência do americano.
Do início ao fim da luta foi dominado pelo brasileiro. Chegando ao

Brasil, Barão foi recepcionado calorosamente na sede da Nova União.

Agora, ele vai dar uma descansada para logo treinar e ajudar os

companheiros de equipe, que também têm compromissos de luta
nos próximos eventos. Fiquei surpreso realmente com o estilo de
luta deste-garoto. Ele mostrou serenidade e total capacidade
no que faz. Mais um brasileiro que merece a nossa torcida.

Acontece neste sábado, com

a participação de Xitão, um

campeonato diferente dos moldes
tradicionaisde jiu jitsu. Se trata

do submission. A modalidade é
semelhante ao jiu jitsu. Mas sem

o uso de jimbongos, onde a luta
fica mais movimentada pela falta
de atrito. Esta modalidade de

competição também é utilizada

por vários atletas em treinamento
de MMA, como treino para suas

lutas. É com esse objetivo que
participarei do evento. A ideia é

aprimorar as técnicas envolvidas
e entrar no ritmo de competição,
já que meus compromissos
com o MMA estão chegando. O
evento será realizado no clube
dos Subtenentes do Exército de
Blumenau. Começará às 10h. Se
tiverem a oportunidade,
não deixem de conferir.

Maurício Shogum que tem luta agendada para o dia 4 de agosto,fez parte
de outra atividade para" relaxar" antes da luta. Ele fez um salto duplo
de paraquedas. Isso, com certeza, injeta muita adrenalina na corrente

sangüínea. Algo corriqueiro da vida de um lutador. Embora sejam atividades
distintas, acredito que se pode até "treinar" antes de uma luta. Como, por
exemplo, o treinamento do controle mental sobre suas emoções. Ajuda
para que, na hora do combate, nada o desconcentre. Eu tive a oportunidade
de fazer algo parecido. Saltei em um voo duplo de parapente com meu

amicíssimo da Acrocibederlia Rodrigo Machado. Realmente, a adrenalina
envolvida neste tipo de atividade se equipara ao nível de uma luta. Mas
não dá para comparar. As duas atividades são saudáveis e radicais, porém
diferentes. O que faz valer a pena experimentar as duas. Fica aí a dica!

. . .

jamais vai-passar,

* Xita10 é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê, JiuJitsu, SubmissioD, Mua�, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUA DO SUL - SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃo DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9,492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito ôs motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO
PROTESTO:
Apontamento: 215890/2012 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS - TEC DA INF ilDA Endereço: RUA JORGE
CZERNIEWICZ 1098 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor: DJ COMUNICACOES E EXPWRACAO
DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0000398101 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
2.118,08 Data para pagamento: 27 de julho de 2012Valor R$27,92 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 2,066,00 - Juros: R$ 4,82 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di- .

ligência: R$ 9,96

Apontamento: 216173/2012 Sacado: LUNA INST. ELETR, IlDA-ME Endereço: SANTillA PURES RAN
GEL 69 BOX 03 -lUfA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-200 Credor: J.M,C MATERlAIS PARA
CONSTRUCAO IlDA Portador: - Espécie: DM - N° TItulo: 21692/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
142,67 Data para pagamento: 27 de julbo de 2012Valor R$24,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$
88,70 - Juros: R$l,21 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$15,46

Apontamento: 216140/2012 Sacado: D PRAMAIRAS IlDA Endereço: R JOSE THEODORO RIBEIRO 1061
- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: NR AVIAMENTOS IlDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 000,000.838C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 647,01 Data para pagamento: 27 de julbo de
2012Valor R$24,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 592,67 - Juros: R$l,58 Emolumentos: R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 216144/2012 Sacado: D PRA� IlDA Endereço: R JOSE THEODORO RIBEIRO 1061
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: NR AVIAMENTOS IlDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N°
Título: 000.000884B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.059,50 Data para pagamento: 27 de julho de
2012Valor R$26,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.003,73 - Juros: R$ 3,01 Emolumentos: R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 216174/2012 Sacado: LUNA INST, ELETR. ODA-ME Endereço: SANTILlAPURES RANGEL
69 BOX 03 - lUfA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-200 Credor: J.M.C MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO IlDA Portador: - Espécie: DM - N° TItulo: 17964/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
199,64 Data para pagamento: 27 de julbo de 2012Valor R$25,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$
144,00 - Juros: R$ 2,88 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$15,46

Apontamento: 215636/2012 Sacado: BAENEW VIDEO LOCADORA trns Endereço: RUA BERNARDO
DORNBUSCH 710 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor: BUTT HOMEVIDEO COMERCIAL LIDA
Portador: - Espécie: DNJ- N'Titulo; 0030007002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 123,33 Data para
pagamento: 27 de julho de 2012Valor R$24,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 69,90 - Juros: R$l,42
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 215947/2012 Sacado: DON JUAN T D ALIMENTOS IlDA ME Endereço: RUA ANGELO
TANCON, 153 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-210 Credor: COM DE GEN. AUMENT. SAO MIGUEL
ARCANJO Portador: - Espécie: DMI: N° TItulo: NFE002190F - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 97,58
Data para pagamento: 27 de julho de 2012Valor R$23,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 44,57 -

Juros: R$ 0,25 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital; R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 2159�h/2012 Sacado: MAURICIO GARClA DA SILVA Endereço: RUA 1312 N°43 - TRES RlOS
DO SUL - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: INCORPORADORA E ADMINISTRADORADE BENS SME LIDA
- ME Portador: - Espécie: NP - N°TItulo: 01- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.463,71 Data para paga
mento: 27 de julho de 2012Valor R$25,43 Descríção.dos valores: Valor do título: R$1.400,OO - Juros: R$ 2,33
Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 216038/2012 Sacado: BAL MAQ EQUlPAMENTOS UDA Endereço: RUA HENRIQUE PlA
ZERA,103 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: URANO INDUSTRIA DE BALANCAS E EQUIPAMENTOS
ELETR P.ortador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 16685 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 643,75 Data para
pagamento: 27 de julho de 2012Valor R$24,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 595,50 - Juros: R$
0,99 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edítal.Rs 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 216035/2012 Sacado: ESTAMPARlA ME ITDA ME Endereço: RUA JACOB DA SILVA, 100 -

GALPAO 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-390 Credor: QUADROTEX QUADROS E CIUNDROS IlDA
, Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 5414-5458 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.267,91 Data para

pagamento: 27 de julho de 2012Valor R$28,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.210,00 - Juros: R$
5,15 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 216036/2012 Sacado: MERCADO DO NENO IlDA Endereço: EMILIO SCHUlZ331- JARA
GUA DO SUL - CEP: Credor: MOINHO CATARlNENSE SA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 117390/
AI - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 169,85 Data para pagamento: 27 de julho de 2012Valor R$23,4O
Descrição dos valores: Valor do título: R$115,98 - Juros: R$ 0,30 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

.

Apontamento: 216101/2012 Sacado: FABlANA REIS Endereço: RUA DOMINGOS RODRlGUES DA NOVA
635 SALA 5 - JARAGUA DO SUL-SC '- CEP: 89251-400 Credor: MARlA ADELAIDE FWRES EPP Portador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 9789502 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 203,08 Data para pagamento: 27

dejulbo de 2012Valor R$23,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$155,oo - Juros: R$ 0,82 Emolumen
tos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 216084/2012 Sacado: BRACOL lMPORTADORA Endereço: RUA EXP. GUMERCINDO DA
SILVA 413 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-000 Credor:VOOTERRESfREWGISTICAIlDA Portador: - Es
pécie: DMI - N° TItulo: 0000027367 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 475,13 Data para pagamento: 27
de julbo de 2012Valor R$27,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 423,08 - Juros: R$ 4,79 Emolumen
tos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 216042/2012 Sacado: METALURGICA FWRIANI IlDA Endereço: RUA VICTOR ROSEM
BERG, 401 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-400 Credor: CONTELAS INDUSTRIA E COMERCIO IlDA
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 5714 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.122,81 Data para paga
mento: 27 de julbo de 2012Valor R$25,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.032,oo - Juros: R$ 2,06
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T

Apontamento: 215750/2012 Sacado: CARWS CESAR FERREIRA Endereço: RUA25 DE JUlHO 1555 - lara
guá do Sul-SC - CEP: 89259-000 Credor: CONSTRULOC WCACAO DE MAQUINAS E EQ Portador: - Espé
cie: DMI - N° TItulo: 00000000012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 231,25 Data para pagamento: 27 de
julho de 2012Valor R$23,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 188,00 - Juros: R$ 0,68 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 215955/2012 Sacado: GUILMARAPIRES Endereço: RUASAUDADE 92 FUNDOS - CORUPA
SC - CEP: 89278-000 Credor: HORIZONTE TUR TURISMO Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 139/02
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 599,94 Data para pagamento: 27 de julho de 2012Valor R$24,29 Des

crição dos valores: Valor do título: R$ 510,00 - Juros: R$l,19 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 215992/2012 Sacado: MIIJON ANTONIO DOS PASSOS Endereço: RUA CAMILO PICOm
57 - ESTRADA NOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-360 Credor: BANCO FICSA SA Portador: - Espécie:
CBl- N° TItulo: 998465233-0 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.279,55 Data parapagamento: 27 de ju
lho de 2012Valor R$71,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.l76,60 - Juros: R$ 48,63 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 216151/2012 Sacado: ILETE BWEDORN KRUGER Endereço: RUA GUSTAVO GUMZ 548 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-700 Credor: SANTOS EAMARANTE COMERCIAL IlDAME Portador: - Es

pécie: DMl- N°TItulo: 000302005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 217,25 Data para pagamento: 27 de

julbo de 2012Valor R$23,55 Descrição dos valores: Valor do título: R$150,80 - Juros: R$ 0,45 Emolumentos:

R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 216053/2012 Sacado: CESAR FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA RUDOlFO HUFENUES
SLER, SERVIDAO 278 CA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Credor: J.M,C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: C270255696/5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 75,03 Data
para pagamento: 27 de julbo de 2012Valor R$23,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 27,70 - Juros: R$
0,07 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

���������:-2i6õ54i2õi2��d�;CF5AR-FERREiRÂ-DAsfLvÃ-fud�����-RuARm;OLFOHUFENüES-
SLER, SERVIDAO 278 CA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Credor: J.M,C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: C270255693/5 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 115,84
Data para pagamento: 27 de julho de 2012Valor R$23,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 68,40-
Juros: R$ 0,18 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 215635/2012 Sacado: RENATO ALVES Endereço: AV GETUllO VARGAS 735 - CORUPA-SC -

CEP: 89278-000 Credor: OXIMIXCOMEROO DE GASES IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 026100
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 209,07 Data para pagamento: 27 de julbo de 2012Valor R$23,42 Des
crição dos valores: Valor do título: R$120,oo - Juros: R$ 0,32 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

.

Apontamento: 216172/2012 Sacado: JEFERSON CARWS MIRANDA Endereço: RUA RlCARDO GRIMM,
APTO 05- CONJ. CASAS AMARElAS - CHICO DE PAULA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: JOSE LillS
LEONI Portador: - Espécie: NP - N° TItulo: 002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 194,13 Data para
pagamento: 27 de julbo de 2012Valor R$23,66 Descrição dos valores: Valor do título: � 140,00 - Juros: R$
0,56 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 21!i125/2012 Sacado: RONALDO DE BORTOU Endereço: RUA PRIMO RONCHI, 50 - VIlA
NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-180 Credor: ARBORETO COMERCIO DE MADEIRAS [IDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 4328 09/10 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 443,77 Data para
pagamento: 27 de julho de 2012Valor R$24,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Juros:
R$l,20 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 216152/2012 Sacado: KARINE PRlSCIIAGROSSKOPF Endereço: RUAARMANDO FRENJEL
2108 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: SANTOS E AMARANTE COMERCIAL IlDA ME Porta

dor: - Espécie: DMI - N° TItulo: 000296005 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 165,06 Data para paga
mento: 27 de julho de 2012Valor R$23,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 105,00 - Juros: R$ 0,31
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,45

Apontamento: 216055/2012 Sacado: CESAR FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA RUDOlFO HUFENUES
SLER, SERVIDAO 278 CA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Credor: J.M,C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: C270255122/5 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 341,86
Data para pagamento: 27 de julho de 2012Valor R$23,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 293,82 -

Juros: R$ 0,78 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 216023/2012 Sacado: ROSANA CARVALHO Endereço: RUA ALVINO WOLPI 90 CASA - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89266-310 Credor: CENTRO FORM COND LES IlDA EPP Portador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 30279 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 252,27 Data para pagamento: 27 de julho de
2012Valor R$25,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$186,90 - Juros: R$ 2,36 Emolumentos: R$l1,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,71----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apóntamento: 216086/2012 Sacado: LA BELLA IND,E COM.DE ALIM.IlDA Endereço: RVICTOR RO

SEMEERG 819 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: AUNEITO DIST DE AUM IlDA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo; 2447 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 354,51 Data para pagamento: 27 de julbo de

2012Valor R$25,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 297,40 - Juros: R$l,98 Emolumentos: R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 215223/2012 Sacado: CRlSTIANE MONTEmO, Endereço: RUA PADRE ALBERTO RO
MUALD JAKOBS 395 AP 103 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-280 Credor: RESIDENCIAL
SONIA MAGALI Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 10310062012 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 210,76 Data para pagamento: 27 de julho de 2012Valor R$24,02 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 153,89 - Juros: R$ 0,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 18,65 .

Apontamento: 216024/2012 Sacado: VALDENI ANTONIO STOPASSOU Endereço: RUA FELIX RlCHERT,
313 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-373 Credor: AIIAIR ANTONIO B FREITAS ME Portador: - Espécie:
DMI - W TItulo: 7989/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 320,91 Data para pagamento: 27 de julho de
2012Valor R$24,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 265,00 - Juros: R$l,59 Emolumentos: R$ll,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------_-------------

Apontamento: 216034/2012 Sacado: LEANDRO MARTINS Endereço: AV. PREE WALDEMAR GRUBBA,
1311 SL 13 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: V SV COM DE TECIDOS UDA Portador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: 6/6 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 735,38 Data para pagamento: 27 de

julbo de 2012Valor R$24,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 680,00 - Juros: R$l,81 Emolumentos:

R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

------------------------------- ----------------------------------------------------------------
----------------------------

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo" na data de
27/07/2012, Jaraguá do Sul (SC), 27 de julho de 2012,

'Apontamento: 215805/2012 Sacado: D PRA MAlHAS IlDA Endereço: R JOSE THEODORO RIBEIRO 1061
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: NR AVIAMENTOS IlDA EPP Portador: - Espécie: DMI -

N° Titulo: 000,000,936 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 875,00 Data para pagamento: 27 de julho de
20l2Valor R$26,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 819,24 - Juros: R$ 3,00 Emolumentos: R$1l,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 31

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PUBLICIDADE I 24 I SEXTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

�
NÚGUlO DAS

COWCESSIOHÁftW
OE Vf.ICULO'S
ACIJS·N'EVI

Faça revisões em seu veículo' regularmente.
www.vw.com.br, Promoções válidas até 27/07/2012 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso, Gol Geração 4 Total Flex, 2 portas, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir
de R$22,310,00, SpaceFox 1,6,4 portas, completo, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir de R$45.510,00. CrossFox 1.6, 4 portas, completo, ano modelo 12/13: à vista com redução de
IPI a partir de R$47.930,00_ IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CEl. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CEl. Consulte
outras condições de financiamento na Caraguá Auto Elite. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha 12/13, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem
em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombl, limijada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 701 2834. SAC:
08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.
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Carogu6 Auto Elite
A escolho perfeita
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