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Lojistas não querem
e ositores de fora

Gargalhada
Humorista Jair Kobe

traz o "Gmi de

Uruguaiana" hoje
para o palco do
Centro Cultural

daScar.

CDL afirma que o comércio local é prejudicado com a vinda de feirantes de outras cidades. Para

entidade, eles não trazem retorno a Jaraguá do Sul. Ideia é sugérir lei que limite a atuação deles.
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Candidatos a prefeito Dieter Janssen (E) e MoacirBertoldi
participaram do evento no CPL. Cecília Konell não apareceu.
Páginas 22 e 23

Três Rios do Sul
Falta de pavimentação em ruas

incomodamoradores dobairro
Além desse problema, comunidade reclama da
dificuldade no atendimento a creche e também
da ausência de posto de saúde. Página 6

Turismo

As riquezas danaturezano
solo quegerminametal
Asminas da região deAntofagasta e Calama,
no Chile, se destacam pela paisagem peculiar,
numa terra rica em cobre. Página 17

Juventus

A segurança da defesa feita

por dois jogadores afinados:
Os zagueirosAlemão e Charles ganharam o

respeito pela torcida do Tricolor depois de
mostrarem entrosamento na área. Página 20
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US$ 108,320
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Oministro da Fazenda Guida

Mantega divulgou que o gover
no não cogita prorrogar a redução
na alíquota de IPI incidente sobre

os, veículos após o vencimento este

mês. Desta forma, tudo indica que
está agindo como um "garoto pro
paganda". A expectativa é de que
a venda dos estoques finalmente
deslanche.
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DIVULGAÇÃO

Bancos
Os bancos brasileiros acabam de receber uma

avaliação bem positiva por parte do Fundo
Monetário Internacional (FMI). A instituição
considera o sistema financeiro brasileiro saudável
e bem regulamentado. O alerta vai para a

'possíbilidade de serem vítimas do próprio sucesso,
em conseqüência de medidas para evitar os
efeitos da crise mundial. Resumindo, a política do

•

governo poderá estimular o crédito ao ponto de

comprometer a saúde do sistema bancário.

Talentos Jomar
Completa 31 anos de
atividades uma das mais.

representativas lojas de

confecções da região.
Um verdadeiro case

de sucesso, localizado
no bairro São Luís.

Acontece no próximo
dia 16 de agosto o XVII
Encontro de Talentos
Humanos. O evento

será na Scar. O tema

da palestra de Karim

Khoury é 'Influência
Positiva e Felicidade
nas Organizações'. A
promoção é daAssociação
Brasileira de Recursos
Humanos (ABRH)
de Iaraguá do Sul. As

inscrições e informações
podem ser obtidas pelo
fone (47) 3370-1862.

Acomac
AAssociação .

que congrega os

comerciantes de
material de construção
completa hoje 17 anos
de atividades. Tem
muito para comemorar.

Visual
Apevi promove de 27 a 30 de agosto curso de

.

Gestão deVisual de Loja. O objetivo é capacitar
o participante sobre amelhor disposição dos

produtos e incremento de vendas. A especialização
será no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

ColIStrução
A redução agressiva na taxa de juros e a

ampliação do prazo de 60 meses para até 96
meses provocou um salto nas contratações
da linha de crédito Construcard, da Caixa
Econômica Federal. A taxa de juros mínima
passou de 1,96% ao mês para 1,4%.

.

Governo destacou o crescimento de 0,2% da produção industrial
em junho, em relação ao mês de maio, como um sinal de retomada
na produção. No entanto, os dados do IBGE mostram que no

primeiro semestre deste ano a queda na produção industrial do
país foi de 3,8%, em comparação a igual período do ano passado.
O desempenho do mês de junho foi 5,5% menor que junho de
2011. Portanto, o que já está ruim pode ficar bem pior.
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LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04680
1 ° 54.062

250.000,00
2° 12.705

25.000,00
3° 45.542

15.500,00
4° 51.962

14.000,00
5° 24.383

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1267
06 -14 -20 -23 -24
30 -32 -33 -38 -44
47- 49 -54 -60 -70
72 -76 -79 -88 -90

"

MEGASENA
SORTEIO N° 1411
08 -12 -32 -44 -46 -48

Indústria

Mais uma

obrigação
A Lei 12.692, assinada pela
presidente Dilma Rousseff,
no dia 25 de junho, determina
que as empresas devam

disponibilizar mensalmente
aos trabalhadores um
extrato da conta no INSS.
O objetivo é evitar fraudes.
Essa informação já está à

disposição dos correntistas
na Caixa e no Banco do Brasil
e nos sindicatos e INSS para
os demais. A lei ainda não foi

regulamentada. Por isso
ainda não está em vigor.

Viacredi
AViacredi promove nesse

final de semana, no Parque
Municipal de Eventos de
Iaraguã do Sul, a Feira de
Oportunidades. O evento terá

expositores que irão apresentar
seus empreendimentos. A
visitação é aberta ao público .

O atendimento no' sábado
será das 14h às 22h e, no

domingo, das 10 às 18h30.

Liminares
Por causa da greve dos
auditores da Receita Federal
e dos servidores daAgência
Nacional deVigilância Sanitária
(Anvisa), a Federação das
Indústrias (FIESC) ingressou
na Justiça Federal de Itajaí
com dois pedidos de liminar
para garantir o desembaraço
aduaneiro de importações
e exportações pelo Porto de

Itajaí. São abrangidas pelo
pedido de liminar as empresas
representadas pela entidade.

Descontrole
financeiro
o Procon de São Paulo anuncia
o início de um serviço de

ajuda para os endividados. O
atendimento não se limitará
às dicas financeiras e jurídicas.
Também encaminhará os

consumidores para um
tratamento psicológico. O
parceiro neste serviço será o
setor especializado do Hospital
das Clínicas de São Paulo.

-
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ar

o leitor

Segurança ou
arrecadação de fundos?
Para que servem as câme

ras de segurança da ci
dade? No último domingo,
dia 29 de julho, ocorreu um

furto em minha residência.
Foram só algumas peças de

roupa mas, querendo ou não,
alguém entrou e roubou. En
tão lembrei que perto dali
tem uma câmera da Polícia
Militar. Achei que ela po
deria ter filmado o cidadão

pulando o portão ou algo as

sim! Fui até a 14° Batalhão da
Polícia Militar de Jaraguá do
Sul. Entretanto, não obtive
sucesso em ver as Imagens
das câmeras. A policial que
me atendeu me explicou o

seguinte: "Você precisa fazer
uma solicitação para que a

pessoa que cuida das câme
ras possa procurar, gravar
em um DVD juntamente com
o programa para assístí-lo,
Esse DVD tem um custo de
R$ 32,90. Essa taxa é gerada
pois não temos pessoal para
cuidar de 40 câmeras. Só tem
uma pessoa que cuida das
câmeras praticamente 24h".

Quando ouvi isso fiquei indig
nado, pensei: "Pago imposto
para ter segurança e quando
necessito de uma ajuda da
Polícia Militar querem me

cobrar?" Cadê a 'segurança'
de que tanto foi falado quan- :

do instalaram as câmeras?

RobsonSel1
Corretor ele imóveis

Compartilhe a sua opinião� Escreva ...nost
Envie sua Carta do Leitor de no mãxímo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Nuncamais.com
Não há como escapar, as pessoas se revelam nos

detalhes, se revelam no que dizem, como dizem,
quando dizem. Revelam-se, enfim, em tudo. E isso é
muito bom, bom para quem pensa em casar ou em

fazer negócios. É indíspensáyel conhecer "antes" e

bem o parceiro, o futuro sócio. Depois será tarde.
Dizendo o que digo, sugiro que você consulte

alguns twitters, facebooks, essas bobagens de hoje,
e observe bem o que as pessoas falam, os palavrões,
as chulices, as revelações, enfim, da personalidade
pobre. É a regra, a baita regra. Em momentos, che

ga a ser um nojo. Já nem falo da pobreza de alguém
dizer que o dia está ótimo para ficar debaixo' dos
edredons... Cruzes, que pobreza mental, que vazio
existencial revelado. E os palavrões, o que os po
dem explicar? Nada senão a frustração na vida e a

pobreza de educação, a falta de pai e mãe, a falta de
respeito por si mesmo, mesma.

E você acha que essas pessoas podem ser con-

. fiáveis no trabalho? Claro que não, a personalidade
humana segue uma linha "coerente" de conduta,
quem não é educado no dizer, no se comportar
diante de desconhecidos, como vai ser fidedigno
no trabalho, nas ações, no casamento, nos ne

.gõcíos, como? Vulgaridade é o nome do jogo de

hoje, vulgaridade emoldurada, não raro, por bons
carros, boas roupas e também por uma formidável
pobreza interior.

Insisto, dê uma corrida de . olhos pelos seus

"amigos" de twitter, de "face"e de todas essas mo

dernas perdas de tempo eletrônicas de hoje, dê.
Dê e depois me conte. Qual o conselho? Bom,
depende. Se você for pessoa educada, se você
se respeita, caia fora, bah, caia fora hoje, não dê
mais trela aos milhares de vulgares que andam por
aí. Observe-os na linguagem, não é preciso mais.

Depois disso, click - nuncamais.com.

Novidade

Chego à livraria e doude cara com o título de um
livro: - "O jeito Harvard de ser feliz". Interessante. O
livro foi escrito por um professor da famosa univer
sidade americana. Abri o livro lá no meio para pes
car uma frase. Desisti, fechei o livro e fui em frente.
A frase que eu achei foi esta: - "Mais das vezes, o

melhor da festa é esperar por ela". Você já não está
cansado de saber disso? Nenhuma novidade. Mas
será que há novidades abaixo do sol sobre felicida
de? Para ser feliz basta a pessoa dizer a ela mesma:
Sou feliz. Duvido que alguém a possa impedir.

.Bandidagem
Que baita mentira ess� tão alardeado au

mento na renda dos pobres que o governo Lula
inventou ... O tal aumento foi aumento de salário
mínimo. Bolas, o salário mínimo é uma miséria,
aumentado em 40, 50 reais por ano ninguém sai
da miséria. O poder de consumo fica no mes

mo, no nada. Mas aí entra a enganação, o pobre
pode, por exemplo, comprar automóveis e pagar
em 100 prestações. E o pobre continua pobre,
mais pobre, endividado ...

Falta dizer

Quando vejo aquelas menininhas na ponta
do tatame da ginástica olímpica, prontas para
correr e dar piruetas no ar, fico pensando: ali
está o resumo da vida delas. Naqueles milési
mos de segundo de uma pirueta vai-se resumir
a vida delas. Tudo o que vier depois, com os pés
no chão, serão apenas lembranças. Vale o sacri

fício' segundos qUEj serão as eternidades na vida.

Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
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• Comercia!: 9149-9771· PlantãlJ. Entregas: 2106-1919· 99021380· 91614112· Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Uda
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Prop stas dos candida os

MoacirBertoldi comenta

para [araguá do Sul
"."

asaçoes
Em meio a disputa eleitoral de [araguá do Sul, o jornal O Correio do Povo escolheu seis pontos dos planos de

governo para serem detalhados pelos concorrentes. Nesta edição as do candidato da coligação '[araguá Quer Mais".
EDUARDO MONTECINO

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Areportagem do jornal O
Correio do Povo entrevis

tou os candidatos à Prefeitura
de Iaraguá do Sul a partir das
propostas dos Planos de Go

verno. Foram selecionadas
seis sugestões de cada con

corrente. Ontem foram apre
sentadas as de Dieter Ianssen
(PP). Nesta edição as do candi
dato Moacir Bertoldi (PR), da

coligação 'Iaraguá Quer Mais'.
Para cada proposta foram

apresentados os motivos que
levaram os candidatos a ela

borá-la, a maneira como ele

pretende cumprí-la e uma

breve descrição do cenário

atual do. município corres

pondente ao tema proposto.
Em negrito, foi transcrita a

ideia do candidato conforme
consta no Plano de Governo,
apresentado ao Tribunal Su

perior Eleitoral (TSE), no dia

5 de julho.
A coligação "O Povo Nova

mente", da candidata Cecília
.

Konell (PSD), que não ha

via respondido as perguntas
encaminhadas pela repor

tagem no dia 16 de julho e

nem dado respostas após um
prazo de duas semanas dado

pelo jornal, se comprometeu
em apresentar as propostas
conforme pedido feito pela
editaria de Política.

Para que todos 'os concor

retentes tenham o mesmo

espaço, o jornal O Correio do
Povo vai publicar a matéria

com as seis propostas da can
didata na edição da próxima
terça - feira.
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Melhorar a circulação do transporte público,
utilizando-se das premissas: orientações do
Plano Diretor de Jaraguá do Sul e das novas
formas de transporte urbano, interconexão,

utilização de meios intermodais no

transporte pÚblico de Jaraguá do Sul.

Por que: Ainda durante seu mandato como prefeito,
em 2006, o candidato realizou uma audiência pública,
que decidiu pela renovação do contrato com a atual
concessionária do transporte público, a empresa Auto

Viação Canarinho, desde que ela construísse o novo

terminal urbano, renovasse todos os abrigos de ônibus,
implantasse o sistema de bilhetagem eletrônica "passe
único" e realizasse pesquisas de satisfação junto àpopu
lação. Entretanto, a empresa cumpriu com apenas uma

parte do que estava previsto no contrato. "Não consegui
ram ter.minar a colocação de todos os abrigos de ônibus,
não fizeram o novo terminal urbano e o passe único fun
cionamal, de formaaté duvidosa", informou o candidato.

Como: Cobrando o que estava previsto no contrato.

"Um dos primeiros atos do nosso governo, se formos

eleitos, faremos uma audiência pública para ver se a

população quer continuar com a Canarinho ou não". A

ideia é cobrar que a empresa detentora -da concessão

realize os projetos previstos, implantando o sistema de

passe único "no modelo de Curitiba", interligando os

bairros através de 11 mini terminais, e ligando bairro

com o centro, com a construção do novo terminal urba

no "em nomáximo urn ano", disse o candidato.

Hoje: Renovado em 2006, na gestão passada, o con
trato com a Canarinho previa a construção de um novo

terminal urbano e de 11 mini-terminais, a implantação
do sistema passe único e a instalação de 180 abrigos nos
pontos de ônibus. As guaridas começaram a ser instala

das em 2010, mas algumas foram bancadas pela Prefei
tura. O novo terminal não chegou a ser construído.

Formalizar parcerias com a

União e com o Estado com vistas à

elaboração e implantação de projetos
Por que: "Hoje essa área de parceria está totalmente

fragilizada", disse o candidato. Por isso, a ideia é anga
riar recursos estaduais e federais e aplicá-los em pro

jetas em todos os segmentos, como esporte, cultura,
questão social, agricultura, entre outros.

Como:Vamos recriar um escritório de projetos na
administração municipal, pa�a ver tudo o que os go
vernos federal e estadual têm para oferecer para os

municípios em parceria com as prefeituras", expli
cou. O candidato ressaltou que em sua gestão, em
2005 a 2008, chegou a criar o escritório, que acabou

sendo abandonado pela àtual gestão. "Nós quere-.
mos resgatar isso aí porque tem muito dinheiro no

governo federal para trazer para osmunicípios, basta
buscar todas as informações e ter pessoas capacita
das para fazer os documentos dos projetas pra captar
esses recursos", arrematou.

Hoje: Em maio, o prefeito em exercício na época,
Irineu Pasold (PSDB), sancionou a lei que autorizou o

município a ressarcir àUnião o valor de R$ 883mil pelo
.

não funcionamento do abatedouro municipal. Além
disso, em março deste ano, o presidente da Fu�dação
Municipal de Esportes (FME), Valdir Bordin, encami
nhou um ofício ao ministro do esporte, Aldo Rebelo,
pedindo a reséisão do contrato do programa esportivo
social Segundo Tempo e a devolução do recurso desti
nado ao programa, no valor de R$ 1, 053 milhão.

Dar continuidade às políticas
de erradicação do analfabetismo

estimulando o ensino de jovens e adultos

Por que: Os objetivos são: dar condição a todos

os alunos de terem acesso à escola, para chegarem ao

segundo grau com boa formação; dar curso de treina
mento e capacitação para professores e diretores de
escolas e creches; fazer o ensino através do sistema de
informática integrada, "não só comprando os apare
lhos, mas fazendo funcionar o sistema todo", explicou.
O candidato propôs também a ampliação das salas e

a construção de novas escolas nos locais que apresen
tarem demanda.

Como: De acordo com o ex-prefeito, o município é

obrigado por lei a aplicar 25% do orçamento na educa

ção infantil e básica '- primeiro grau. "Através desse orça
mento e, se possível, aumentando-o através de parceria '

com governo do estado e federal, poder investir em no

vos espaços e revitalizar o que já existe", declarou.

Hoje: Segundo o secretário da educação, Silvio Celes

te, a secretaria de educação trabalha juntamente com as

escolas do ensino fundamental no controle do abando
no escolar. "Quando urna criança deixa de frequentar as
aulas por urn período, a escola ou a secretaria vão atrás

para saber omotivo da ausência e evitar o abandono e a

evasão escolar", explicou o secretário. Além disso, a Se

cretaria do Estado da Educação promove a alfabetização
.de adultos a partir dos 16 anos, no Centro de Educação
de Jovens eAdultos (Ceja), no bairro Iaraguá Esquerdo.

Efetivar programas que visem
diminuir a lotação nos hospitais

Por que: Segundo o candidato, os hospitais de Jaraguá
do Sul estariam lotados, em razão da demanda regional.
"Schroeder não temhospital, Guaramirim tem, masmui
to limitado. Massaranduba só tem ProntoAtendimento e

Corupá também, mas quando precisa de uma internação
vem tudo para cá, porque aqui tem centro cirúrgico, tem
UTI, aqui que tem toda uma estrutura", explicouBertoldi.

Como: A ideia é trabalhar principalmente na preven
ção. Por exemplo, o candidato citou que na sua'gestão
existia a vacina antigripal infantil para crianças de O a 5

anos. IINós reduzimos em 30% a internaçãohospitalarpor
complicações da gripe comum nas crianças. Nós vamos
resgatar avacinaantigripal, e atenderem tomo de 5 a 6mil

crianças por ano", disse. Outra estratégia será a de colocar
mais quatro médicos no pronto socorro do Hospital São
José, sendo três clínicos gerais e um cirurgião geral; mais
dois pediatras no pronto socorro infantil do Hospital Iara
guá e criar mais dois prontos-socorros descentralizados,
sendoumemNereuRamos e outronaBarradoRioCerro,
atendendo das 7h às 22h, com pediatra e clínico geral. O
candidato também pretendemanter e fortalecer a parce
ria com o governo federal no programa Estratégia Saúde
daFamília (ESF). A respeito de prazos, Bertoldi assegurou
que, se eleito, nos seis primeiros meses já seria possível
criar a estrutura dos PAs em Nereu e na Barra, e também
a contratação dos quatromédicospara os PSs doHospital
São José e dos dois para o PS do hospital domorro.

.

Hoje: Os hospitais São José e Jaraguá são referência
. na região. No Hospital São José são 202leitos disponíveis
para internação e cirurgia e no Iaraguá, são 128, de acordo
com dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (Cnes). Além dos hospitais, existem hoje 20 postos
de saúde no município, sendo que este ano foi iniciada a

construção de mais cinco. Já a quantidade de equipes de
Estratégia Saúde da Família são 11, até a data de 24 de ju
lho deste ano, de acordo com o Cnes,

Incentivar a parceria com a comunidade e

sociedade civil organizada, na elaboração e

execução de projetos extraclasse e contra

turno, que visa ampliar valores como
empreendedorismo, cidadania, respeito,

disciplina, superação, humanidade, respeiJo à
natureza e aos animais, e demais valores, tão

necessários em nossa sociedade

Por que: Citando programas que teriam sido ini

ciados em sua gestão, Bertoldi pretende continuar a

formar parcerias para fornecer a estudantes cursos tan
to de caráter profissionalizante como de formação pes
soal. "Criamos no nosso governo o ensino para crian

ças com necessidades especiais, trabalhando também
a capacitação de professores e funcionários", informou.
Além disso, o candidato também citou o projeto Pro

eva, realizado em parceria com o Samae, que- discute
com os alunos da rede municipal a importância da

água e sua preservação.
.

Como: 'Através de parcerias com escolas técnica e
/

federal, Sesi, Senai, associações empresariais, vamos
oferecer cursos de treinamento, capacitação, cursos
técnicos além do ensino escolar, que é padrão", expli
cou o candidato. Para a escolha dos temas dos cursos,
Bertoldi disse que a secretaria da educação, juntamente
com asAssociações de Pais e Professores (APPs), fariam
os estudos de demanda, para selecionar quais cursos se
riam oferecidos e em quais escolas e centros de ensino.

Hoje: Consta no site da Prefeitura uma relação dos

projetos, ações e programas quetrabalham a forma

ção pessoal dos alunos da rede municipal e também
a formação continuada de alunos da rede estadual, do
ensino superior e profissionais da educação, como a

concessão de bolsas e estágios. Além disso, conforme
calendário das atividades extraclasse do ano passado,
4823 alunos das escolas municipais puderam praticar
atividades esportivas e didáticas, como vôlei, basquete,
xadrez e o cursos de línguas.

Viabilizar um programa de atenção específica
da terceira idade (proposta na área de Saúde

Por que: Segundo o candidato, existe no municí

pio grànde demanda para atendimento específico
voltado para a população da terceira idade, fato que
teria sido constatado também por pesquisas feitas

pelo IBGE, mostrando que no país a faixa da terceira
idade é a que mais vai crescer no futuro. Por isso, a
ideia é oferecer um serviço de atendimento 24 horas

separadamente para essa faixa da população.
Como: Criando um Pronto Socorro Municipal 24

horas para atender a terceira idade. Segundo Bertol
di, a Prefeitura faria o financiamento e viabilização
de toda a estrutura, desde sua construção e instala

ção, arcando com os custos dos serviços dos funcio
nários e médicos, sendo que a ideia é contratar três

ou quatro médicos. "Mas, se no andar do projeto
verificarmos que fica mais fácil viabilizar o pronto
socorro em parceria com o Hospital São José, pode
remos fazer esse convênio", completou. .

HOje: Criado por lei municipal em 2003, o Con
selho Municipal dos Direitos dos Idosos é um órgão
deliberativo, consultivo e fiscalizador das ações di

rigidas à proteção e à defesa dos direitos do idoso,
sendo que sua composição é paritária entre governo
e sociedade civil. Além disso, em março deste ano

foi inaugurada a Unidade Ambulatorial do Idoso, na
Barra do Rio Molha, abrigando, entre outros, os ser

viços de geriatria e o Sistema deVigilânciaAlimentar.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Depois de muitaespera,
moradores não querem

.

mais promessas e

aguardam obras de

pavimentação

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Há anos esperando o asfalto, o apo
sentado Adolfo Oening, 77 anos,

lamenta a situação das ruas do bairro
Três Rios do Sul. Ele mora na rua Au

gusto Demarchi e explica que em todo
ano de eleição os candidatos prometem
o asfalto e não cumprem. Oening conta
que em dias de chuva é quase impossí
vel sair de casa a pé por causa da lama.
Nos dias de sol, apoeira é que complica.

Dlariamente..quando o aposenta
do sai para o mercado ou até mesmo

para passear, ele tem de enfrentar- as
dificuldades da rua de barro. A via é
bastante utilizadas por caminhões,
por ser uma área rodeada de empre-

sas. O aposentado lembra que quan
do caminhão passa e a poeira levanta,
mal consegue respirar.

A dona de casa Lurdes Rauber, 53
anos, também sente dificuldades com

as condições da rua. Ela tem de pegar
o ônibus na rua Prefeito José Bauer,
e sente prejudicada pela falta de as

falto. "Quando chove, não dá para
atravessar a rua, pois além da grande
quantidade de barro, as águas ficam
empossadas",

.

ressalta. Segundo ela,
a dificuldade da vazão das águas está
nos bueiros entupidos. ''A rua parece
um rio", compara Lurdes.

O presidente daAssociação deMora
dores, Adenísio da Silva, afirma que um
dos principais problemas do bairro é a

falta de pavimentação das vias. Segun
do ele, amaioria das ruas é demacada
me. i'A poeira, buraco e barro são cons

tantes dificuldades da região", avalia.
O secretário de Obras, Odimir Les

cowicz disse que em relação ao bairro
Três Rios do Sul, as ruas Prefeito José
Bauer e a Augusto Demarchi não têm

previsão de pavimentação durante
esse mandato.

wwwocorretedopovo.com.br

FOTOS MARCELE GOUCHE

NÃO GOSTA Adolfo OeniDg sofre com a poeira e lama das ruas

Posto de saúde

População utiliza estrutura do Rau

Rio do Sul

Uma comunidade que pede asfalto

Quando precisa levar o filho.
Enzo de dois anos, no médico, a
dona de casa Ana Paula Beppler,
.21, precisa ir até o bairro vizinho

(Rau). Ela reclama da falta de pos
to de saúde no bairro Três Rios

do Sul. Sem carro, a auxiliar de

produção Maria Helena Araujo
Barros, 42 anos, também lamenta
as dificuldades de conseguir con
sultas. Ela mora na região há 15

anos e explica que as filas do pos-

EM CASA A diarista Gisele Milbratz diminuiu

carga horária de trabalho para cuidar dos'ClII10s

to também dificultam o atendi
menta. "Temos que sair bem cedo

para conseguir uma vaga", afirma.
A secretária de Saúde, Nanci

Solange Zimmermann, explica
que existe um estudo para im-

plantação de posto de saúde.

Segundo ela, a prefeitura tem

terreno para a instalação da es
trutura, mas que o projeto para
construção está listado no pla
nejamento do ano que vem.

Falta de creche'

Temos que sair
bem cedo para
conseguir vaga.

Maria Helena Araujo
Barros, moradora

Mães não podem trabalhar
Sem ter onde levar as crian

ças' a dona de casa Rosemeri

Sehnem, 31 anos, reclama da
falta de creche no bairro Três
Rios do Sul. Ela é uma das
mães do bairro que deixa de
trabalhar para cuidar dos fi
lhos. Rosemeri diz que pediu o

desligamento da empresa por
falta de lugar em deixar a re

cém nascida.
A diarista Gisele Milbratz,

30 anos, também reclama da
falta de lugar para as crianças
ficarem. Os meninos, Kynaue,

dois anos, e Kelvin, seis, ficam
na casa da avó quando ela vai
trabalhar. Gisele conta que
diminuiu a carga horária de
trabalho para poder cuidar
das crianças. O marido, Vil
mar Milbratz, 28 anos, tam

bém reclama da situação.
Para ele, a creche facilitaria a

vida da esposa, que teriamais

tempo para resolver as pen
dências diárias.

O secretário de Educação
Silvio Celeste, revela que co

. nhece a dificuldade do bair-

ro, e que existe planejamento
para a construção de um Cen
tro Infantil na localidade. As
obras da estrutura irão acon

tecer no ano que vem, pois no
momento estão em obras ou

tras cinco unidades.

Rosemeri conta que
pediu o desligamento
da empresa por falta

.

de lugar em deixar

a recém nascida .
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Feiras preocupam lojistas locais
Presidente do CDL,
Neivor Bussolaro,
estuda medidas

para impedir estes
eventos na cidade

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

As feiras ambulantes foi o

principal assunto da reu

nião plenária da Câmara dos

Dirigentes Lojistas (CDL), rea
lizada esta semana, no Clube
Atlético Baependi. Lojistas le
vantaram a preocupação com

eventos que acontecem na ci

dade e que são promovidos por
feirantes de outras regiões do
Estado e do País. Para o presi-

o promotor de eventos An

derson Robert Esteves, de Ita

pema, organizou na semana

passada uma feira no Clube

Baependi. Quase 40 estandes,
a maioria de fora, comerciali
zaram peças de lã da Serra Gaú-

dente da CDL, Neivor Bussola
ro, será preciso unia ação forte,
inclusive com lei, se for neces-
.sário, para impedir este tipo de
evento.

I'A_ intenção não é criar leis

proibitivas, mas que dificultem
a realização destas feiras. Tem

pessoas já pensando em cons

truir barracões para alugar
para este tipo de evento. Uma

sugestão nossa seria cobrar
,

imposto sobre a locação dos

espaços", comentou Bussola

roo Ele diz ainda que há expo
sitores que são "profissionais
de feiras", pois nem mesmo

possuem um estabelecimento

constituído. IIJá houve casos

de pessoas que compraram em

feiras e não receberam nota fis

cal, apenas um recibo simples.
Que garantia este consumidor
terá se o produto apresentar

cha e do Sul deMinas, calçados
de Novo Hamburgo (RS) e de
Franca (SP). Havia também al

guns expositores de Jaraguá e

Guaramirim, com roupas de
malha e lingeries.

Anderson realiza feiras em

Ocorrências

PMmorre após treino
Massaranduba acompanha na manhã de hoje o traslado do corpo do

Policial Militar Girlei Lopes da Capela Nossa SenhoraAuxiliadora até o Ce

mitérioMunicipal, onde seráo enterro, às 9h. Lopes, que tinha45 anos e ser
via a corporação desde 1985, faleceu ontem por complicações cardíacas no
Hospital São José, em Joinville. Ele participava de um teste físico e se sentiu

mal. Levado ao hospital, não apresentouproblemas sério, e seria liberado na
manhã de ontem. Porém, durante amadrugada, o estado de saúde de Lopes
piorou e ele não resistiu. o PM deixa esposa e dois filhos, de 14 e 21 anos.

Batida e fogo
Uma Fiorino, com placas de Joinville, ficou totalmente queimada de

pois do choque com um Gol, de Araquari. A colisão frontal foi registrada
porvolta das 20h20 de quarta-feira, dia 1°, na BR-280, emGuaramirim, pró
ximo à fazenda daWeg. Quando os Bombeiros Voluntários chegaram ao

local, o fogo já havia tomado conta do veículo, e o trabalho se concentrou

no resfriamento, onde foram utilizados cerca de quatromil litros de águaA
Fiorino teve perda total, mas osmotoristas envolvidos saíram ilesos.

Addente naVila Nova
Um acidente entre um Kadett e umamotoYamaha, ambos de Jaraguá,

deixou o motociclista CharlesWalz, de 30 anos, gravemente ferido. A co

lisão ocorreu às 10h30 de ontem, na rua 25 de Julho, no bairroVila Nova.
Walz foi internado no Hospital'São José, com suspeita de fratura no joelho
direito e nos dois pulsos. Omotorista do carro, de 24 anos, não se feriu.

MARCELE GOUCHE

FEIRA DO ROTARY Evento tem apoio da

CDL por ser uma entidade beneficente

todo o Estado e já teve proble
mas em várias cidades, onde as

Prefeituras dificultam a emis
são do alvará. "Conseguimos
expor na base do mandado de

segurança", contou. "Hámuní
cípios que criam leis que aca-

bam sendo derrubadas' porque
são abusivas. O consumidor
deve ter o direito a outras op
ções de compra", completou.
O promotor de eventos ques
tionou por que feiras do Rota

ry que vendem produtos pela

problemas, o comprador vai

reclamar para quem?", ques
tiona'. Ele ressalta ainda que
lojistas locais geram impostos
para a cidade e os associados
da CDL também promovem
ações comunitárias, o que não

ocorre nas feiras.
Bussolaro afirmou que o co

mércio local evoluiu muito em

todos os segmentos, especial
mente nos últimos cinco anos.

"Surgiram novas lojas, restau
rantes e hotéis, mas nunca é

possível agradar a todos", pon
dera. Segundo ele, uma pes
quisa realizada no final de 2010

mostrou que o consumidor da
classe A é o que mais compra
em outras cidades. "São pes
soas que viajam bastante, têm
casa em Balneário Camboriú
ou em Florianópolis, e acabam
fazendo compras nestes locais".

Consumidor deve ter opções, defendepromotor de eventos
metade do preço são realiza
das com expositores de fora
e com o apoio da CDL local.
Bussolaro argumenta que as

feiras 'que o Rotary realiza têm
o apoio por se tratar de entida
de beneficente.

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARlNA

Tabelionatodo Município eComarcadeGuaramirim - CHRISTAINGEHIlLEWAGNER, Interventora
Rua 28 deAgosto nO 1918-Telefone: (47) 3373-0404

Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTlMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os tí
tulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste
edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto
à possibilidade de oferecirriento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em
não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente.A presente publicação
se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) des
conhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou

� domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém
se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformi
dade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 33772 Sacado: ADALBERTO HOEPFNER CPF: 193.818.679-68 Endereço:
Rua F1orianopolis na 266, Itaum, 89210-085, Joinville Cedente: GRAFICA GUARAMIRIM
lIDA CNPJ: 78.218.187/0001-91 Número do Título: 8807 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil Apresentante: GRAFICA GUARAMIRIM lIDA Data Vencimento: 03/04/2012
Valor: 360,00 Liquidação após a intimação: R$I1,60, Porte Postal: R$I,OO, Edital: R$15,00

Protocolo: 33998 Sacado: DEONISIO BlASIUS FRITZEN & CIA lIDA CNPJ:
12.861.576/0001-22 Endereço: Rua Silvio Schork n° 124, Amizade, 89270-000, Guarami
rim Cedente: SANTJ.NVESI' S/ACREDITO FINANCIAMENID E INVESTIMENTOS CNPJ:
00.122.327/0001-36 Número doTítulo: 6982-10000 Espécie:Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: HSBC BANKBRASILSA - BANCOMUlTIPW DataVenci
mento: 18/07/2012 Valor: 3.337,31 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ .

5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
-

Protocolo: 34146 Sacado: DNA PRODUTOS PARA ESTAMPARIA lIDA CNPJ:
14.273.588/0001-61 Endereço:Avenida Izidio Carlos Peixer n° s/n, llha daFigueira, 89270-
000, Guaramirim Cedente: GRATIOFAC FOMENTO E ASSESSORIA COMERCIAL lIDA

CNPJ: 03.625.949/0001-75 Número doTítulo: 866-1 Espécie: Duplicata deVendaMercan
til por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 20/07/20l2 Valor: 1.892,31 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu

ção: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 34059 Sacado., KOCH TRANSPORTE ESCOlAR E TURISIMO lIDA CNPJ:
13.840.412/0001-81 Endereço: RuaLeopoldoSchmitzna 201,NovaEsperança, 89270-000,
GuaramirimCedente:AUTOMECANICADIESEL ITALYLTDAMECNPJ: 06.197.703/0001-
38 Número do Título: 3653 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 16/07/2012 Valor: 112,75 Liquidação
após a intimação: R$11,60, Condução: R$5,00, Diligência: R$�,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34098 Sacado: IAUDEMIRO DA LUZ CPF: 007.947.939-16 Endereço: Rua
Marcionilo dos Santos na 380, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: lAMBERIY
COMERCIOA lIDAME CNPJ: 04.859.621/0001-86Número do Título: DBN2749-2 Espé
cie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAUUNIBANCOSAData
Vencimento: 16/07/2012 Valor: 500,00 Liquidação após a intimação: R$II,60, Condução:
R$ 22,76,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33985 Sacado: LUIZSEL50NCARVAIRO CPF: 820.369.349-00 Endereço: Rua
Silvio Schork na 59, Centro, 89270-000, Guaramirirn Cedente: ANTARES ESTRUTURAS

PRE FABRICADAS lIDA CNPJ: 01.056.607/0001-56 Número do Título: 1892/3 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data
Vencimento: 10/07/2012 Valor: 3.600,00 Liquidação após a intimação: R$I1,6ó, Condu-

.

ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 34010 Sacado: MARCEW MORASTONI CPF: 702.387.749-53 Endereço: Rua
Leopoldo Schmitzn° s/n", NovaEsperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: JOAO LUIZ
ROSA DE BEM CPF: 097.068.449-53 Número do Título: ()()()()()QQQ283 Espécie: Dupli
cata deVendaMercantilApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento:
10/07/2012 Valor: 470,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Di
ligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 34044 Sacado: ROBSONALBANO CPF: 050.944.479-20 Endereço: Rua Lauro
Zirnrnermann na 2800, Escolinha, 89270-000, Guaramirim Cedente: VALCANAIA AUTO

PEÇAS lIDAME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 4905/03 Espécie: Dupli
cata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIMDataVencimento: 15/07/2012 Valor: 387,00 Liquidação após a intimação:
R$ 11,60, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33876 Sacado: SILVANAPUBUIZ ROMSSONI CPF: 086.201.559-62 Endere

ço: RuaSantalaulina n° 50, CaixaD'Agua, 89270-000, GuaramirirnCedente: COOPERATI
VA DE CREDITO DE UVREADMISSAO DE ASSOCIADOS DE GUARAMIRIM - CREVISC

CNPJ: 10.143.743/0001-74 Número do Título: 1546/0001 Espécie; Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM

.

DataVencimento: 07/07/2012 Valor: 100,00 Liquidação após a intimação: R$I1,60, Con
dução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 34202 Sacado: SOLUCOES INDUSTRIAIS SCHROEDER lIDA - ME CNPJ:
12.338.758/0001-13 Endereço: Rua São Paulo na 194, Caixa d'Água; 89270-000, Guaramí
rim Cedente: OXIMIX COMERCIO DE GASES lIDA ME CNPJ: 06.538.238/0001-51 Nú
mero doTítulo: 026238 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: BANCO.BRADESCOSADataVencimento: 20/07/2012 Valor: 200,00 Liquidação após
a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligêncja: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34133 Sacado:YURIALEXEI SUAREZ SARDINAS CPF: 009.250.279-28 Ende

reço:Rua28deAgosto na s/n, Centro, 89270-000,GuaramirimCedente:VLJEMPREENDI
MENIDSIMOBillÁRIOSlIDACNPJ:14.979.112/0001-40NúmerodoTítulo:C500/02Fs
pécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 10/07/2012 Valor: 2.692,00 Liquidação após a intimação:
R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Guaramirirn, 03 de agosto de 2012.

CHRISTh INGEHllLEWAGNER, Interventora
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Aniversário de
ArthurGumz

Em agosto de 1970, o jornal O
Correio do Povo publicou a

matéria que dizia: "Em data de

hoje deflua data natalícia do Sr.
Arthur Gumz, membro de tra

dicional família, radicada neste

município e diretor-presidente
da firma Gumz Irmãos S.A - in

dústria Comércio e Agricultura,

sediada em Rio Cerro. O aniver
sariante completa seus 50 anos

de profícua existência e, para
assinalar a efeméride, preparou
para seu vasto círculo de ami

zades uma recepção no Salão

Alvorada, com início às 16h. Ao

aniversariante, os cumpnmen
tos desta folha".

Contabilidade
Consultoria Empresarial

�--�---�CRf.iSC: 00S261,1D
-----,---

Pl(l7ls�srrlO

DJ,mpEilênti,a
Credibilidade

��
��

Confiança
gumz@gumz.com.br\'\!'M\l.gumz.c.om.br

(47)3371-4747 Desde1978

In:venção do palito de fósforo

o fósforo foi descoberto acidentalmente em 1669, pelo
alquimista alemão Henning Brand. Em uma de suas tentativas

de transformar metais em ouro, Brand descobriu o elemento.

Em 1680, o cientista britânico Robert Boyle - um dos fundadores

da químicamoderna - reparou que uma chama era formada

quando o fósforo era esfregado no enxofre. Boyle acreditava
que a chama não era causada pela fricção, mas sim por algo
inerente ao fósforo e. ao enxofre. Ele tinha razão. Encontrara

o princípio que conduziria a invenção do fósforo. Coube

ao farmacêutico inglês JohnWalker produzir, em 1827, palitos
de fósforo que podem ser considerados, apesar de seu grande
tamanho, o precursor de nossos fósforos. Palitos menores foram
comercializados naAlemanha em 1832, mas ainda
eram extremamente perigosos: costumavam
incendiar sozinhos dentro da própria
embalagem. No Brasil, o comerciante
curitibano Olivo Carnascialli fundou,
em 1913, a Cia. Fabril Paranaense, com
a finalidade de explorar a indústria do
"palito de fósforo. Amarca foi precursora
da indústria no país. A Cia Fabril
Paranaense foi inaugurada no
final daAvenidaVisconde de

Guarapuava, que na época era
o setor industrial da capital
paranaense.
Mais de 500 bilhões
de fósforos são �
usados a cada ano.

A G O R'A
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
[lU

-

Lunenâer �2-�
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*
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I Grupo Lunelli

Pelo Inundo
1589

Enrique de Navarra é coroado rei da França
Henrique IV de Bourbon foi coroado rei da França em 3

de agosto de 1589. Foi o primeiro rei pertencente à família

dos Bourbons e também rei de Navarra com o.nome deHen

rique III. Filho de António de Bourbon, duque de Vendô

me e Joana III de Albret, rainha de Navarra. Nasceu no Cas

telo de Pau em 13 de dezembro de 1553 e morreu numa

sexta-feira, dia 14 de maio de 1610. Depois de 17 atentados,
foi assassinado em Paris, sepultado em St - Denis. O culpado
foi François Ravaillac (esquartejado no dia 27 de maio do I

mesmo ano). É chamado o grande por ter restaurado a p�os
peridade da França após

_

30 anos de guerra. Seu avô amea

çou deserdar sua mãe, Joana dAlbret, caso o neto nascesse

em Paris, como desejava o pai. Descendia de São Luís pelo
pai e da irmã de Francisco I pela rnãe, Sua infância durou os

oito anos em que viveu no Béarn, confiado a uma família lo

cal, entre pastores, nascendo sua lenda do bom rei popular.
Suas qualidades eram ser um homem de guerra completo, .

excelente diplomata, realista, clarividente, seguro. Aprecia
do pela eficácia com que dirigia seus homens, sabia se mos-

- trar flexível, transigente, em época de fanatismo religioso
tanto por parte de católicos quanto de protestantes.

FOTOS DNULGAÇÃO

1980

Encerramento-dos Jogos OIúnpicos de Moscou
Os Jogos da XXII Olimpíadas foram os Jogos

Olímpicos realizados em Moscou, União Soviéti

ca, que iniciaram em 19 de julho de 1980 até o dia

2 de agosto. O evento contou com a participação
de 5.179 atletas. Esta foi a edição com o menor nú

mero de participantes desde Melbourne, em 1956,
devido ao maior boicote da história olímpica,
quando a influência da política no esporte chegou
a seu ponto mais alto e decisivo. No total, 81 países
competiram nos Jogos de .1980. Atletas da Libé

ria desistiram da competição após desfilarem na

cerimônia de abertura, restando 80 nações parti
cipantes. Apesar do boicote que afetou a presença
de diversas nações, seis países fizeram sua primei
ra aparição em Jogos Olímpicos: Angola, Botsuana,
Jordânia, Laos, Moçambique e Seychelles. O Chi

pre fez sua estréia em Jogos Olímpicos de Verão,
mas já havia participado anteriormente dos Jogos
Olímpicos de Inverno de 1980 em Lake Placid.

O Sri Lanka competiu pela primeira vez com o seu

novo nome (anteriormente como Ceilão) assim

como o Zimbábue (antiga Rodésia).

Personagem histórico

Onofre Pires
Onofre Pires combateu com

o Regimento de Cavalaria de,
Milícias de Porto Alegre pela In
tegridade do Rio Grande do Sul,

_

nas guerras contra Artigas, em

l816 e 1821 e pela do Brasil, na
Guerra Cisplatina 1825-28. Na

Revolução Farroupilha foi dos
mais ativos e atuantes coronéis.
Coube-lhe comandar as forças
que deram inicio à Revolução
Farroupilha na noite de 19 de se

tembro de 1835, com o vitorioso

encontro' da - Ponte da Azenha

que criou condições para a con

quista de Perto Alegre, em 20 de
setembro de 1835, com a entrada
nela do líder politico-militar da
revolução, e seu primo, coronel
Bento Gonçalves da Silva. Quis o

destino que Onofre Pires viesse a

morrer, em 3 de março de 1844,
há um ano do término da Revo

lução, vítima de um ferimento
no antebraço direito que recebeu
de Bento Gonçalves, durante o

duelo que travaram no Acampa
mento do Exército, nas margens
do rio Sarandi, em 27 de fevereiro
de 1844, emTopador, Santana do
Livramento. De temperamen
to singular e, em conseqüência
dele, Onofre Pires envolveu-se
em diversas questões rumoro

sas e que se refletiram negativa
mente na imagem, no curso e na

unidade do movimento revolu
cionário farrapo e no seu próprio
fim, trágico e solitário:
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"Guri deUruguaiana"
no CentroCultural da Scar

O personagem "Guri de

Uruguaiana" é atração no

palco do Centro Cultural
da Scar - Sociedade Cultura
Artística de Iaraguá do Sul

hoje, às 20h30.
Acompanhado de seu fiel

escudeiro Licurgo, o "gaúcho
emo", do Chuleador e de seu
convidado muito especial (o
cantor Daniel Torres), o hu
morísta Iair Kobe vem lotan

do teatros e clubes por onde

passa. O sucesso se deve a

temporadas bem sucedidas
em Porto Alegre para mais

de 80 mil espectadores, ao
DVD, também ao seu mais

novo lançamento, o livro

"Os causos do Guri de Uru

guaiana" e aos vídeos do
Youtube com mais de 6 mi

lhões de acessos.

O personagem Guri de

Uruguaiana recebe os ami

gos em seu galpão, onde

conta alguns "causos que,
além de verídicos, aconte
ceram de fato", piadas hi-

\

lárias, canta e dança diver

sas músicas, de Elvis a João
Gilberto, em versões um

pouco mais "abagualadas",
interagindo a todo momen

to com o público. Além de
convidados especiais que
se alternam a cada tempo
rada, o Guri recebe em seu

galpão o Dr. Mandassoeu,
responsável por momentos
divertidos do espetáculo.

Em sua oitava tempora
da, o show já recebeu con-

.

vidados, como os cantores

tradicionalistas Daniel Tor
res e Elton Saldanha.a dupla
Claus e Vanessa, o músico

Borguetinho e o jornalista
Pedro Ernesto Denardin.

O espetáculo é indicado

para todas as idades. Ingres
sos podem ser adquiridos no
Centro Cultural, a R$ 50 (in
teira), R$ 25 (meia). Ingres
sos disponíveis também no

site www.ticketcenter.com.

br. Mais informações pelo te
lefone 3275-2477.

Espetéculo
premiado no Sesc

CAROLINAMENDONÇAIDIVULGAÇÃO

zacionais e perceptivos às listas.

Assim, surgiu a "hot lista" radial,
sem numeração, elencando seu

conteúdo através de cores e sem

lugar fixo.
A cada entrada no site as co

res são reposicionadas automa
ticamente. Seguindo este con

ceito' a trilha sonora composta
por Tom Monteiro, é formada

por um mashup de vários cli

pes de som e músicas extraídos

do conteúdo listado.
Na mesma direção, a ilumi

nação assinada por André Boll,
cria um campo de luz instável,
oscilante entre tonalidades, que
nunca atinge uma cor cheia, as
sim como Cristian faz no palco:
promovendo acordos provisó
rios entre diferentes referências

coreográficas e apresentando-os
como um grande livro biográfico
do seu próprio corpo.

A "hot lista" do coreógra
fo pode ser conferida no site:
www.lote24hs.net/hotlOO e

www.cristianduarte.net.

Um coleção coreográfica que reúne referências de cem
artistas e espetáculos inspiraram o coreógrafo Cristian
Duarte no espetáculo Hot 100, apresentado hoje.às 20h

palco do Sesc

Iaraguã recebe

hoje o bailari
no e coreógrafo
Cristian Duarte

que apresenta
o solo "Hot 100 - The Hot One

Hundred Choreographers", em

circulação nacional no mês de

agosto através do Prêmio Funar
te de Dança KlaussVianna 2011.

Além de Jaraguá o espetáculo
premiado pela Associação Pau

lista dos Críticos de Arte como

melhor criação em dança, passa
por Florianópolis, Porto Alegre,
Manaus e Belém.

Criado em colaboração com
Rodrigo Andreolli, o ponto de

partida e inspiração para a cria
ção de "Hot 100" foi o trabalho
do artista escocês Peter Davies,
que listou em uma tela multi
colorida cem artistas/obras de

sua preferência intitulada de
"The hot one hundred."

Cristian Duarte transportou
este procedimento de Davies

para o seu ambiente coreográfi
co e "devorou" vários ícones da

dança, coreógrafos e peças que o
instigam. "HOr 100" é recheado
de referências que vão do clás
sico ao pop, reveladas no palco
não de forma narrativa e ilustra

tiva, mas em coreografias que se

transformam e se sobrepõem à

luz das suas referências pessoais,
das conexões existentes durante

a trajetória do artista na dança
contemporânea.

"Esta peça não é uma repre
sentação de trechos coreográ
ficos de outros artistas, trata
sede um recorte das tendências
artísticas que me acompa
nham. Minha tentativa é' reve
lar as nuances de passagem de
uma referência a outra, como o

corpo em movimento negocia
com seu próprio repertório e

memória.
Uma viagem dentro da mi

nha própria história e forma

ção em dança. Além disso, o

espetáculo é também um con

vite aberto ao público para me

acompanhar neste "jogo", ati
vando seus próprios repertó
rios e percepções neste tributo
referencial. Estou mais interes
sado nas lacunas e distorções,
nas impossibilidades e trans

formações deste jogo", explica
Duarte.

Para conceber a "hot lista"
com os nomes de cem coreó

grafos e peças, Cristian Duarte e

Rodrigo Andreolli orientaram-se
pelo livro 'A vertigem das listas'
de Umberto Eco, que reflete so

bre como a ideia dos catálogos,
listas, enumerações e inventá
rios mudou ao longo dos sécu

los e como essa mudança foi

expressa por meio da literatura
e das artes visuais, conferindo
outros entendimentos organi-

SERVIÇO
O quê: "Hot 100 - The Hot One
Hundred Choreographers"
Quando: 3 de Agosto, às 20h
Local: Teatro Sesc Iaraguá do

Sul, localizado na Rua Jorge
Czerniewcz, 633. Contato pelo
telefone 3275-7800

Classificação etária: livre
Valor: entrada gratuita
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Fonte: Epagri e Tempo Agora

"

...

Canoinhas
T •
10° 20°

-

Miguel
do Oeste
T.
15° 26°

Ohapeeé
T •
14° 22°

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

GeadaSol e nuvens
Hoje e amanhã: Tempo
firme com nevoeiros ao
amanhecer e sol entre
nuvens em se. Temperatura
em elevação. Domingo: Sol
commuitas nuvens em se.

Temperaturamais baixa.

Nublado Chuvoso

Previsão de ventos para bar e

• 9h Vento não favorável Noroeste 6km/h
• 12h Vento não favorável Leste 5km/h
• 15h Vento não favorável Norte 10km/h
• 18h Vento não favorável Nordeste 12km/h

Venlo favorável
em um horário

zero%
de possibilidade

de chuva,

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

PROGRAMAÇÃO DE 3/8 A 9/8

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg, - 14h20,17h30, 20h40
.• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• ARCOIRIS 3
• Valente - Dub. - 14h20, 16h20
• Na Estrada - Leg, - 18h20, 21 h

udoku

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 3>(3.

c
.ca
t.>
:::s
-

C
cn

HOJE

Jaraguá do Sul
e RegiãoMafra

T •
100 21 °

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 26°C

Rio do Sul
T.
11° 22°

13°C

2 O
\

Não
esqueça
de tomar
água!

São Francisco do Sul florianõpoJis
• Preamar • Preamar
·lh47: 1,6m • 2h58: l,2m
• 16h54: l,7m • 15h30: l,lm

CHEIA 2/8
• Baixamar • Baixamar
• 9h 6: Om • 9h34: O,lm

Tábua
• 20h54: Om • 19h17: O,4m

MINGUANTE 9/8
das marés Itajaí fmbituba

• Preamar • Preamar

NOVA 17/8
• 2h38: l,lm • lh23: O,7m
• 15h02: l,lm • 14h21: O,6m
• Baixamar • Baixamar

CRESCENTE 24/8 • 9h32: O,lm .14h21: -O,lm
• 19h14: O,3m • 21 h13: O,3m

HORIZONTAIS
1. A primeíra metade da viagem / Essa mulher
2. Toda proeminência dos ossos que protegem as

articulações
3. Um ingrediente da omelete I Certidão Negativa de

Débito
4_ (Pop.) Dinheiro I Dom de natureza

5. Começar a dormir
6. Abstenção em massa do trabalho
7 _ Um sócio de uma sociedade anônima
8. Morar
9. (Red.) Campeonato vencido por uma equipe por

duas vezes I Unidade de medida do tempo I. 7
(Qutm.) O ouro

10. (Bíbl.) A mulher que não teve ancestrais / Um
ingrediente de coquetéis alcoólicos

11. Importante cidade portuária norte-americana,
em Maryland. próxima à capital federal

12. Tornar propriedade exclusiva da União

13. Junto, ligado.

VERTICAIS
1. Uma pedra preciosa / Ingerir líquido
2. O cantor de rock inglês Bowie I Famosa marca

13
de uísque

3. Discurso em defesa de uma pessoa ou de uma

doutrina / Uma consequência �a inflação
4. Peso correspondente a quinze quilos / Transporte

.

Aéreo Nacional
5. A sexta letra do nosso alfabeto / Doença grave,

devida à inflamação das membranas que envol

vem o cérebro e a medula espinhal, que provoca
febre, cefaleias e rigidez característica da nuca

6_ O ator ator none-amencano Danny, de ':Jllnior" I
Mistura de coisas, idéias, planos, situaçOe� etc.

1. Contradança -originada no Norte da Grã-Bretanha,
em movimento vivo, em voga no século XIX I Pra
zer, fruição

8. Uma parte da máquina fotográfica / Peixe de água
doce de carne saborosa

9. Sigla do departamento que administra as rodo

vias paulistas / Osso longo que vai do cotovelo
ao ombro.

Florianópolis
... Ji..
17° 26°

São Joaquim
TÂ
10° 20°

DOMINGO
MíN: 13°C
MÁX: 24°C

SEGUNDA

MíN: 12°C
MÁX: 20°C

ricO ÍlJla
....
13° 23°

a

1 234 5' 6 7 8 9

1 11 II
II II

II ii
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II II
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contato@poracaso.com @poracaso

ERIC DE LIMA
ttII

f/\

Tayane Marcos, Jessica Kanuner,
Cristiane Kreisch e Kelli Espig na pista
do Divino Club, em Massaranduba
.................................................................................................................

EleiçõfJs 2012"

Com o novo niandatd espero que üe�m
I uma atenção especiakao trânsito na cidade,

CiJgu,ma coisa/deve serfeita,! Não digo apenas
pelamelhoria das ruas, mas pelo câos que é

sair nas horas de movimento mais intenso; E

também as obras paramefuor�as na cídade
devem serfeitas sempre, não só emmeses

,

que antéceoefu a eleição.

Kamila Gunha,
Consultora de

Viagens'

ERICDELIMA

....

���.���.;
.

NátalyVargas de \
Amorim e Sintia \

Lopes Madel na
:

vibe certa, no
Sacramentum

Blues
Destaque da agenda de
hoje fica para o palco do
Sacramentum Pub, que

,
atendendo aos pedidos
da galera trazmais
uma vez de Blumenau

o bluesman Léo Maier.

No balcão, peça one
bourbon, one scotch in
one beer. Cheers!

Circense e lúdico
Save the date: O TeatroMágico aportará com seu picadeiro no
Joinville Square Garden dia 24 de agosto. Para quem não conhece,
tente as palavras-chave noYouTube - as fantásticas apresentações
musicais da trupe já têmmais de seismilhões de visualizações.

,
�

ERICDELIMA

'.

f

Nana Santos e Denise Maciel

prontas para noite de balada

na Patuá Music
.....................................................................................

Começou ontemmais uma edição do
Festival Gastronômico de Joinville.
São 30 restaurantes oferecendomenus

completos ao custo único de R$ 34,90
(entrada, prato principal e sobremesa).
Para quem procura dar uma variada

no cardápio, a gente recomenda uma
passadinha no site oficial do evento:
gastronomiajoinville.com.br.

.

Gastronomia - 2
,I Outra URL'que vale conferir para a

ocasião é a do site de compras coletivas

abuze.com.br, que até o dia 31 destemês
,

está promovendo também em Ioínvílle
,j amaratonaAbuzo Gastronômico.

Restaurantes diversos da cidade vizinha

estão participando na venda de cupons,
oferecendo osmelhores pratos de seu

cardápio com 50% de desconto oumais.

ELTON MELCHIORETIO

PauloMatias e Aline

Deretti em,noite de Sexta

Universitária na Upper
F1oor, em Guaramirim

.'
....................................................................

bar
Mês dos bons para a cidade! Ontem anunciamos a

inauguração do boliche em Iaraguá, e hoje, com enorme

satisfação, trazemos a nova que faltam poucos dias para
os publicitários KélsonMarcelo e Douglas Stange também
abrirem as portas de seu estabelecimento. Lembram que

já havíamos comentado dele em janeiro? Prejudicados
por cadências burocráticas e a lerdeza do sistema, os
sócios enfim respiram aliviados, e agora com os papéis em
mãos podem anunciar que falta poucomenos de ummês

para a inauguração do Blackbird, Com cinco ambientes

diferentes (incluindo área de fumantes), trata-se de um
aconchegante barzinho que ficou fantástico no visual,
decorado ao fino da culturapop com várias referências

do que o cinema emúsica trouxeram demelhor até hoje
- começapelo nome do bar, homenagem àmúsica de
mesmo nome domestre PaulMcCartney. Foram pouco
mais de 18 meses entre a concepção do point, obras e a
finalização da burocracia. O resultado pode ser conferido
no endereço vizinho à sede da rádio Studio FM. Aguardem
ansiosos pelas novidades... Agora que saiu do ninho, esse
pássaro vai fazer voo alto.

,,Ajude um homem quando ele estiver
com problemas, e ele vai. lembrar de você
quando estioer com problemas novamente.

Ditado escocês ,,

Hoje a noite
• 22h - SextaUniversitária / Show com Nicolas & Matheus /

.

m'

Elas free até as 23h
Local: Upper Ploor, em Guaramírim 147 9912 59B

• 22h - Bluesman Léo Maier e o tecladista JuniorMarques
, Local: Sacramentum Pub 1478832 1524

Sábado 4
• 22h - Esquenta Sacramentum / Música ao vivo com Paulo

Henrique
.

Local: Sacramentum Pub 1478832 1524

-rr

• 22h - Projeto Mashup /Dr Cónrado
.

Local: TheWay 147 3376 4822

. / • 2211- Esquenta 4 Eoda;§ CluQ Car IDose Dupla COA}Dimas
Alan e Gabriel Borges
Botal: Divino €lub'; ení.Massarantíuba '147 9644 41f67

:',. 22h':" Ladies First I DJsEeco'fPA I �CsJonathairda Gangue' .',

�. � Çiss� MQlaM / ShQ;W comFeg�andp Lima I Elas �ree at� 23h30

Local: Moving Up, em Scbroeder 147 é8S6 8389
I,
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MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

3370-3242
moagoncalves@netuno.com.brMoa Gonçalves

Futsal- -"

I�S�RnC> � í:7 Uf...!;1
f�

7\]Ó sábado, às 19h, a CSM/
1 \'Pré- Fabricar vai enfrentar
na Arena Iaraguâ, pelo Campe
onato Estadual, a equipeKrona/
Joinville. Certamente será mais
um confronto que marcará os

grandes jogos de futsal entre as

duas equipes que têm a maior
rivalidade no esporte, em Santa
Catarina. O estádio vai super lo
tar. Vaiperder?

:
,;, • O boa ge:Qte José .Carlos

. Iunkes,.da Zaho�Fi/jct está"
·

..
:

organizando SHéCtribo
'.

para -.Qarticipar dia 22 de
.

.

setembro, no Beira Rio
Clube de Campo, da,
13a Feijoada'do Moa.

!�

• Dmeu abraço de hóje '

cheio de energtâs positivas
vai paraluliana Salçadot;
doHotelKayros. Ela éoutra
amiga que acompanha a
coluna todos os dias. Val�u
mesmo!

• Não ousem. esquecê-la:
la querida Leia Grimm, ,

esposa do boa gente
Iakson Grimm,
é a aniversariante .

.

mais fEistejada de hoje.
Mil vivas!·

"f
KAY�ÓS
H O T e l

!> ". Na coluna de ontem
registrei que 'l1na Paula,
da loja Diáz, estava amil
com as promoções. Palha
nossa! O correto éAna

.
Antunes. Sorry! .

:,"!i • O casal Décio eDenise
Silva, que trocam
idade em setembro, vai
movimentar, na casa de
veraneio para marcar
a tlata, um encontro
de amigos,em torno dá

i

banda Seu Celso.

/

'�;':O meu parceiraço Neni,

J

Iimkes está com corte de
cabelo hollywoodíano.. �

.'

O novo look do dono da
Licorería é a La James
Dean, Támais bonito que
parada de 7 de'Setembro.

'�

NIGIIT Andrei Vieczorek, Jessica Deola e

Janaina Meisen curtindo a badalada The Way
AGITO Vanessa Bylaardt e Blenda nos

corredores das baladas da modaMAURICIO HERMANN/DMJLGAÇÃO

Ajapra
No próximo dia 18 de agosto,
a partir das 11h, -a galera
daAssociação Jaraguaense
Protetora dos Animais, vai
movimentar a London Pub,
com uma deliciosa feijoada.
O convite custa 18 reais.

Camisa

autografada
Mande e-mail para
moagoncalves@netuno.com.
br e escreva aonde e quando
será o grande jogo entre CSM/

Jaraguá x São Caetano, pela
Liga Nacional e concorra a duas
camisetas do time, autografas
pelos jogadores. A entrega será
no intervalo do jogo.

Leitor fiel
.
A leitor fiel de hoje é o amigo
corinthiano Hirland Araújo,
o Paulista, que sempre lê esta
coluna para ficar por dentro
das novidades de nossa
sociedade.Valeu mesmo.

Não é � força, mas a
constância dos bons

sentimentos q�e conduz
os homens à felicidade.

• Valorize seus 'pais.

• Com essa.fui!
PRESENÇA Walter Janssen Neto, o Teco, e a esposa
Solange, cOlÚerindo as delícias do Madalena Cozinha

I

i i Os primeiros 15 assinantes que ligarem no jornal
O Correio do Povo a partir das 8 horas, ganharão

. um par de ingressos. Ligue: 2106 1919

Tudo isso?
É de arrepiar: pesquisa
revela que pelo menos 1,5
milhão pessoas fumam
maconha todo santo dia,
Brasil adentro. É mole?

Carimbo
Justiça eleitoral deu um puxão
de orelha para evitar fins

políticos: carros oficiais tem
que circular adesivados.

Pensando bem
É melhor falar baixinho,
alto deve ser o valor de suas

ideias, não o tom de sua voz.

O mundo ouve mais quem
fala baixo, mas pensa alto.
Enquanto Hitler gritava
bastante, Mahatma Ghandi
falava baixo e Charles Chaplin
fazia cinema mudo. Cristo não
levantava a voz. Fale baixinho.
Mostre que seu pensamento
caminha além de sua voz .

Dia dos Pais
A expectativa do comércio
jaraguaense em relação às
vendas referentes ao Dia
dos Pais não é nada boa.

Alguns dizem que falta uma "

campanhamais focada. É
esperar pra ver.

Já tá ótimo!
Comenta-se por aí que a amiga
Vivi Rodrigues( leia-seVolà)
vai melhorar ainda mais a sua

.

"comissão de frente". Oxe! E
vai melhorar mais o quê? Já tá
bom demais, amiga!

Bagunça
o primeiro dia da volta às
aulas foi bastante tumultuado
no trânsito de Jaraguá. As filas
de carros pela manhã, foram
os primeiros sintomas do

.

retorno do caos.

Dicionário
'alemon'
o que é Panda? É um crupo
te amicos, que se xunta bara
fazer múcica. Norrmalmente,
tem bar nome pandinha.
Par? O mesmo que Patega,

. policho, armacem que serve

pepidas e tira-costa, como
toresmo, quecho, mortatela,
ofo cozito, etc.

I
)

Tedioso
Para tristeza do meu amigo
professor e esportista
Juarez Silvano, mesmo
machucado, Ganso não
vai ser cortado dos jogos
olímpicos, em Londres.
Mas deveria, cá com os

botões, do colunista, por já
estar se revelando do tipo
(enfastiado' com o futebol.

Upper Floor
"vai bombar!
Hoje à noite, na Upper Floor,
tem grande show com Nicolas
& Matheus,que vai sacudir
a galera com o novo sucesso

·da dupla "Fica Caladinho".

Lembrando que vai rolar a

promoção ladies free até 21
horas. Imperdível! .

/ .
,

.

COQUETEL JanaÍlla Bicalho e Alexandra
de Franca marcaram presença no coquetel de .

entrega do De Macedo Residencial, em Itajaí

Col'l«lrro " limo ""miM
or"iol o dm. i",reHQJ

poro o jogo,
AVENTURA O jaraguaense
Cássius Gonçalves conquistou o

terceiro lugar no Transcatarina
Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita
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João Chíodíní,
escritor

escritor@joaochic;>dini.com.br

Num dia de semana qualquer...

20h50

Pedro: Amor, vou bater uma bolinha com
a galera, tchau.

Essa tal Carminha
Sérgio: Vamos, sim. Quando?
Pedro: Agora. Tá afim?
Sérgio: Pode ser mais tarde? Agora vai'
começar a Carminha. Hoje tá imperdível!
Pedro: Até tu, Brutus?

Sérgio: O quê?
Pedro: Nada, não. Deixa pra outra hora.20h58

Pedro: Oi, amor...
Júlia: Ué!? Já voltou?
Pedro: Pois é, foi pouca gente e não 'teve
jogo. O pessoal quis ficar em casa para
ver a Carminha.
Júlia: Certo eles. Hoje a novela tá

imperdível.
Pedro: Que saco isso! Vamos sair pra
comer alguma coisa?

Júlia: Nem pensar. Hoje não saio desse
sofá por nada! Liga pra algum amigo seu.

Carminha!
Mãe: Aham! Você também vai assistir?
Está imperdível hoje!
Pedro: Não, mãe. Não gosto de novela.
Mãe: Sempre do contra, mesmo. Deve ter
puxado ao teu pai...

No domingo, num jantar com um casal
de amigos ...
Pedro: Cara, não dá pra aguentar! Nada
acontece na hora da novela.
Júlia: Não sei do que o Pedro está

reclamando, a Carminha tá demais.
Renata: Tem razão, eu não perco nenhum
capítulo! O João Emanuel Carneiro está
revolucionando a televisão brasileira.

Henrique: É, meu chapa, não adianta
reclamar, em toda casa é igual.
Pedro: Poxa, mas haja saco! Não aguento
mais essa Carminha!

Henrique: Eu também não gosto da
Carminha, mas, o Leleco é engraçado,
não acha?

-.-

21h18

Mãe: Alô!?
Pedro: Alô? Mãe? Quanto tempo a gente
não se fala, não é? Como estão as coisas?
Mãe: Oi, filho, a mãe já te liga, tá?
Pedro: Deixa adivinhar: Tá começando a

21hl0

Sérgio: Alôl? 4

Pedro: E aí, Sérgio, beleza? Vamos sair pra
tomar uma cerveja?

1 s

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R
Beatriz tenta se explicar para Rodrigo. Melissa orienta Fernando a

se livrar das provas da invasão ao computador de Beatriz. Pedro vas

culha o computador de Beatriz. Regina flagra Fernando de pé. Marlene
fica apavorada ao ver Laís com Edu. Henrique chega à casa de Laura e

estranha ao vê-Ia com' Gil. Tati e Valdirene ajudam Jáqui a se produzir.
Kléber convence Priscila a sair para jantar. Elisa entrega um relicário

para Rodrigo, mas fica sem graça quando ele desiste de colocá-lo no

pescoço. Laís faz diversas perguntas sobre seu pai e Marlene fica ten
sa. Kléber e Priscila chegam ao bar de Carmem e se deparam com

Jáqui. Pedro avisa a Miriam que vai se encontrar com um antigo fun
cionário da empresa para conversar sobre Juca. Rodrigo estranha ao

saber que Elisa usa lentes de contato.

. CREIAS DE CHARME - GLOBO - 19R

Chayene, Socorro e Laércio pedem para Naldo convencer Epifânia
a quardar segredo sobre a falsa gravidez. Simone e Fabian estranham
a rnovirnentação no quarto de Chayene. Alana pede para Penha dei
xar Samuel viajar em seu lugar. Socorro esconde a identidade de Cida.
Samuel fala com Lygia sobre a viagem com as Empreguetes. Penha
avisa que Otto vai jantar com elas e Ivone fica feliz. Sandro descobre

que Penha o colocou na jústiça. Rosário pensa em Inácio. Fabian e

Simone conversam sobre a surpresa que prepararam para Chayene.
Tom aparece para jantar com Rosário, mas ela não percebe que ele
é seu admirador. Otto consegue conquistar Patrick. Voleide dispensa
Sandro. Tom deixa Rosário em casa e ela pensa em Inácio. Cida aceita

jogar cartas com Máslova, Valda e Ariela. Zaqueu aconselha Tom a agir
como Rosário gosta para tentar conquistá-Ia. Otto e Penha se beijam.
Chayene entra em pânico quando Fabian exige que ela faça uma ultras

sonoqraria na frente das câmeras.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R
.
Nina tenta convencer Max de que Carminha o engana. Jorginho

procura Betânia para saber mais sobre o passado de Nina. Zezé conta

para Tufão que ajudou Carminha a sair da mansão. Alexia propõe a

Verônica e Noêmia que revezem seu tempo com Cadinho. Carminha
invade o quarto de Begônia. Darkson vê Leleco e Muricy juntos. Mona
lisa conversa com Dolores e Beverly sobre a possibilidade de se mudar

para a zona Sul. Beverly provoca Olenka e Si las ao falar de Monalisa.
Carminha liga para Max. Alexia e Cadinho ficam juntos.

GABRIELA - GLOBO - 22R
Jesuíno atira em Sinhazinha e Osmundo e é acolhido pela famí

lia de Amâncio. Mundinho pede a Pelópidas que providencie o velório
de Osmundo e Sinhazinha e orienta Douglas a noticiar as mortes no

jornal. Jesuíno fica indignado quando o delegado lhe diz que abrirá
um inquérito. Ramiro dispensa o delegado. Maurício se oferece para
ser advogado de Jesuíno. Marialva agride Malvina ao ouvir da filha

que Sinhazinha e Osmundo tinham o direito de serem felizes. Berto
leva uma surra dos pais da menina que ele tentou seduzir. Malvina

comparece ao velório de Sinhazinha e Osmundo. Melk comunicar a
Malvina que ela ficará noiva de Berto. Coriolano chega em casa no

momento em que Glória está com Josué. Gabriela pergunta a Nacib
se ele tiraria sua vida caso fosse traído.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

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

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

•

I a

es

Greici Kelly Witlkski
Ismeri Braier

Jessica A. 'Flores

Kauany Alves de Brito
Kenia Neckel
Leonildo F. Ribeiro
Liamares Muller'Schmidt
Lidia Medeiros
Luan B. da Silva
Luciana Wodzinsky
Maria Ploszai
Marlene Theiss
Matheus Ruysom
Nara S. Bucker
Natalia O. Almeida

,I,

3/8
A1bio Neckel
Alessandra A. de Souza
Alexandre H. Yamashita
Claudia A. Kohn
Cristina Adeli
Daniele Goulart Nunes
Daniele Nunes
Daniele Santos
Edson Belses
Eliane C. L. Hanemann
Eliane Lennert
Fatima Hening
Fernando Urbanski
Glauco Bortolini i .' �.' r i ;'

Esse simpático
cãozinho foi
encontrado em
Guaramirim
com

o pescoço
machucado.
Foi tratado,
vacinado,
vermifugado
e castrado

pela equipe da
Adapra e está

para adoção.
Contato
com Mathusa,
no 9245-4419

ou mathusal@
hotmail.com

www.ocorreiodopovo.com.br
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CV'l ÁRIES
·.1·· Cuidado com o clima de fofoca no

trabalho. Poderá cometer enganos
em suas avaliações, por isso não é
um bom dia para ir às compras, Junto
de seu amor, aproveite para sonhar e
fazer planos a longo prazo. Se estiver

só, conquista protegida. Cor: preto.

TOURO
Tarefas que possa desenvolver sem

ajuda de terceiros são as mais tavore
cidas no trabalho. Cuidado com pes
soas oportunistas. No relacionamento
afetivo, a união estará ainda mais .

fortalecida graças à sua maturidade e

de sua cara-metade. Cor: lilás.

II
GÊMEOS
O momento é de ótima visibilidade
em sua carreira, mas cuidado com
as pessoas invejosas e oportunistas.
Mantenha distância de intrigas e

qualquer tipo de boato. O segredo
do sucesso é mostrar resultados.
Dê mais atenção à pessoa que ama.

Cor: branco.

Odivaldo Bennert
Patricia Vieira
Paulo Vitor Sauer
Renate V. Fallgater
Renato Luz.
Rosalia Stheili
Sara Siebert
Scheila M. P. Klitzke
Stela Maris L. D. Klein
Tatiana Costa Venero Krutsch
Valdeci Kekes
Waldemar Bruch
Waldir lanegitz

CANCER
Se pretende aeançar melhores
resultados profiSSionais, é necessário
esforço. Amplie os seus contatos,
mas tome cuidado para não priorizar
o trabalho e deixar a família em
segundo plano. No amor, cumpra
as promessas que fez ao seu par.
Cor: pink.

LEÃo
Hoje, não acredite em tudo o que ou-

_vir, principalmente quando o assunto
é trabalho. Cuidado com as finanças,
não é um bom dia para pedir dinheiro
emprestado e vice-versa. Confie mais
na pessoa que ama e nos compro
missos que assumiu. Cor: roxo.

f

VIRGEM
Dia propício a mal-entendidos:
melhor redobrar seus cuidados ao
falar. Para se proteger, fique longe de
escândalos e evite acreditar em tudo
o que dizem. Há muito romantismo
no ar, a dica dos astros é envolver-se
mais com sua cara-metade. Cor: roxo.

.n.
UBRA
Será preciso agir com cautela hoje,
principalmente em questões que envol
vam o campo profissional. Mantenha
o foco em suas tarefas e não vai se

arrepender. Nos assuntos do coração,
.

cuidado ao falar para não decepcionar
a pessoa amada Cor: azul·claro.

ESCORPIÃO
Trabalhos criativos, ligados ao lazer,
recreação e universo infantil serão
os mais favorecidos. Cuidado com
fofocas! Analise se a história é
verdadeira para não espalhar boatos.
Seu romantismo estará à flor da pele,
mostre seu afeto ao par. Cor: laranja.

SAGITÁRIO
No ambiente de trabalho, não se intimo
ide com pressões. Alie-se a pessoas
influentes e expanda seus horizontes
profissionais. Bom dia para acabar com
conflitos em família O setor afetivo
precisa de mais romantismo e entrega:
faça sua parte! Cor: azul.

CAPRiCÓRNIO
.

Discrição é a palavra de ordem, pois
fofocas envolvendo seu nome não
estão descartadas. Prefira trabalhos

que possa desenvolver individual
mente. Na união, intrigas podem abalar
o romance. Não acredite em boatos
sobre sua cara-metade. Cor: vermelho.

� AQUÁRIO
� No trabalho, não deixe que interfiram

em tarefas que são de sua respon
sabilidade. Organize melhor suas fi·
nanças ou poderá gastar além do que
deve. Nos assuntos afetivos, divida as
suas dúvidas e preocupações com a

pessoa amada. Cor: tons pastel.

PEIXES
Se deseja conquistar seus objetivos
profissionais, coloque os pés do chão
e encare a realidade. Será preciso
agir, com cautela para evitar mal
entendidos em todos os setores. No
relacionamento amoroso, o clima é de
muito romantismo. Cor: azul-escuro.
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@CABANACULT

Foi assinada portaria que divulga os resultados
sobre os editais 01 e 02/2012, lançados pelo
Conselho Municipal de Cultura. Serão repassados
R$ 552.990,84 do Fundo Municipal de Cultura
para execução de atividades culturais. Os 65

projetos inscritos foram analisados em junho
e 43 foram homologados recentemente por
integrantes do Conselho Municipal de Cultura.
Os dois editais foram lançados no final de março
e previam apoio para projetos nas áreas de

música, dança, teatro, artes visuais e artesanato,
literatura, audiovisual, manifestações culturais,
patrimônio histórico material e imaterial, além
de patrimônio histórico edificado. Quem dá o

toque é o pessoal do Portal da Cultura de Iaraguá
do Sul. Informações 2106-8719.

A galera do Blog do Cabana, resolveu fazer
um Top IOdas melhores músicas de todos
os tempos. Vale qualquer uma: nacional,
internacional e de gênero também. Já recebi as
listas de todos e vou dizer uma coisa: temmuitas

surpresas. São diferentes gostos pessoais. Uma
coisa é certa: é umamissão quase impossível
escolher 10 músicas em um universo de
milhões. No começo, o pessoal reclamoumuito.
Queriam um Top 100. Mas todos mandaram o

'Iop 10 solicitado. A partir da semana que vem
vamos publicar no blog e aqui na coluna os Top
lOdos nossos colaboradores. Assim, vamos
comentar as escolhas para chegarmos num Top
10 único, o "Iop 10 do Cabana Cult.' O próximo
será um Top 10 dos leitores e internautas, com
premiação e tudo. Aguardem!

O Festival Nacional do Conto é um projeto de difusão, ,

discussão e fomento, e traz para Santa Catarina o debate sobre
um dos gêneros literários mais populares do planeta. O curador,
nosso querido e premiado Carlos Schoeder, aposta na nova geração de

escritores e selecionou as seguintes feras: ElviraVigna, João Anzanello
Carrascoza, Paulo Scott, Luiz Felipe Leprevost, André de Leones, Luís
Henrique Pellanda, Ricardo Lísias e Luiz Ruffato. Todas as atrações são
gratuitas e haverá seleção para a oficina com Luiz Ruffato. A realização
é da Design Editora e Fundação Cultural de Iaraguá do SulA abertura
acontece dia 9 de agosto, no Teatro do Sesc (Jorge Czerniewicz;633) às
20h, com a consagradíssímaElviraVigna. Quer saber tudo que vai rolar
no Festival? Acese http://festivalnacionaldo�onto.blog.com/

cABANACULT

o blog do Cabana Cult
disponibiliza para venda as canecas

com a logo. Entra lá: www.cabanacult.
blogspot.com e veja como adquirir essa belezura.

Murilo, guitarrista do
FradeNegro. Um dos melhores

quejá vi tocar - Paulico

O evento tão esperado pela
comunidade hardcore de

Iaraguá e região já tem data

para acontecer. É o lo Festival
Motriz Hardcore. Acontece
no dia 15 de setembro, no
Espaço Oca. Para detonar, a
organização do evento traz

como atração principal a
banda que amoçada queria ver
há tempo na região: Mukeka
di Rato. Fornada em 1995,
no Espírito Santo, a banda
é conhecida por seus shows
irreverentes e pelo humor um _

tanto quanto sarcástico.
Com SEÜS álbuns de estúdio
e alguns demo tapes, a
banda promete fazer jus à

expectativa do público e trazer
os principais sucessoS para
essa grande noite.
Estarão 'on stage' também
as bandas Grito Suburbano

(Floripa), Anti Heróis (Itajaí) e
Hauser (Jaraguá do Sul).
Os ingressos custarão lo lote
(R$ 20), 20 lote (R$ 25), 30 lote
(R$ 30) e estarão disponíveis
no Espaço Oca e naMega Rock
Store no Shopping Breithaupt.

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com
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Tudo ótimo!

eh
,

r

Para a massa:

400 g de bolacha tipo Maria
2 colheres (sopa) de manteiga
1 colher (chá) de canela em pó

.

Para o recheio:
600 g de cream cheese
4 ovos

7 colheres (sopa) de açúcar
2 colheres (sopa) de amido demilho

400g de creme de leite (nata)
Para a calda:
400 g de morango
2 e 1/2 colheres (sopa) de açúcar
112 xícara (chá) de água

No processador (ou liquidifica-
.

dor) bata a bolacha. Transfira para
uma vasilha e junte. a manteiga e

misture amassando com a ponta dos
dedos. Polvilhe a canela e misture.
Também com as pontas dos dedos,
acomode essa massa numa assadei
ra de 18 centímetros de diâmetro e

fundo removível. Reserve. Numa ba-
tedeira' bata o cream cheese com o açúcar, até misturar bem.Adicione os ovos, o creme
de leite e o amido demilho e bata até formar um creme homogêneo. Acomode delica
-damente essamistura em cima damassa de bolacha. Leve para assar por uma hora em
forno médio 1baixo. Pique omorango e numa panela, junte com o açúcar e a água e leve
ao fogo até ferver. Deixe esfriar levemente e despeje sobre o cheesecake já assado, que
pode ser servido morno ou frio (para isso, leve-a à geladeira por cerca de uma hora).
Dica: Ao assar a torta, coloque na prateleira de baixo do forno 1 assadeira com água
para evitar que fique ressequida.

CerimonIal rr1 nte.

Escondidinho
1 xícara (chá) de azeite de oliva
2 cebolas picadas
1 kg de carne seca dessalgada, cozida e desfiada
1 xícara (chá) de salsinha picada
2 kg demandiocas descascadas, cozidas com sal e espremidas
1 xícara (chá) de leite
2 colheres (sopa) demargarina
3 xícaras (chá) de requeijão
1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado grosso

Em uma panela, aqueça o azeite e doure a cebola.Acrescente a carne seca, refogue e de

pois coloque a salsinha. Reserve. Em outra panela, coloque as mandiocas espremidas,
acrescente o leite, a margarina e o requeijão. Misture. Você pode fazer a receita com

purê de batatas ao invés de mandioca.
Montagem .

Em um refratário que possa ir ao forno, coloque uma camada do creme de mandioca,
coloque a carne seca já refogada e cubra com o restante do creme. Polvilhe queijo rala
do e leve para gratinar no forno a 180°C por 15 minutos.

I.
I .

;,
,.
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o porto de Antofagasta, a 1.377
km de Santiago, e a cidade de

Calama, a 1.574 km, são parte do
coração damineração chilena.
Nesta zona estão as principais
minas de cobre. Mas também,
perto delas é possível encontrar
outro tipo de tesouros.
Com clima tropical, nos
arredores de Antofagastaexistem
balneários de praias longas e

tranquilas, comoMejillones,
Hornitos e Juan López.
Mais para o norte, à frente
das escarpas da costa, está La

Portada, o monumento natural
que caracteriza' a cidade: um arco

de rocha separado da beira, o
cenário perfeito para tirar fotos.
Uma: rota.para percorrer, cheia
de história e mistérios, é a dos
"escritórios salitreiros", antigos

povoados que viveram sua época
de esplendor quando o Chile

explorava esse mineral (a fins do
século 19 e inícios do 20) e que
hoje são "povoados fantasmas"
Estão ao noroeste de Antofagasta
e entre elas se destaca o Povoado

I

PampaUnión e Chacabuco.
A215 km ao noreste de

Antofagasta, Calama define-se
como "tierra de sol e cobre".
Sua agitada vida comercial e de
entretenimento gira em tomo

damineração: aquimoram os

mineiros da jazida de cobre
Chuquicamata. Ela se distingue de
qualquer ponto da cidade, já que
fica a 15 km. Você pode visitar essa
gigantescamina a céu aberto, com
mais de 4 km de diâmetro e quase
milmetros de profundidade, em
qualquer temporada.
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COMO CHEGAR

Calama, graças a seus serviços
básicos, é o ponto de partida parà
as explorações dos povoados
do interior como San Pedro de

Atacama, Chiu-Chiu e Caspana,
por falar de alguns. Também
dessas duas cidades, é possível
viajar até o Centro Astronómico
Paranal, um dos mais potentes do
mundo. Desertos, praias, enormes
jazidas mineiras, povoados do
altiplano e a observação de
estrelas é amistura perfeita,
seAntofagasta e Calama são
tomados como pontos de partida.

Fonte: chíle.travel/pt

Ao fundo, as ruínas
IILa Portada", no

balneário de Antofag8sta

A Pousada Sítio Nona Lurdes foi
construída éom todo charme, requinte
e rusticidade buscando proporcionar
a você momentos agradáveis e

tranqui os de descanso e romantismo.

Possui 8 eabanas confortavelmente equipadas com cama box

spring, colchão de molas, ar condicionado splitwall, TV 21",
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 cardápio típico
italiano senido no fogão de lenha (temos vinho próprio).

Contatos:

(48) 3265-�885
(48) 3265-5077

Rodovia se 411
entre São

João Batista é

Nova Trento/Se
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Por Fernanda Fock,
acupunturista e

naturóloga
Abraoa 100029

naturologiajaragua.blogspot.com

A gestação é um momento único na

vida damulher, é uma fase de plenitude,
beleza interior e realização. Contudo, é
também um período de grandesmudan
ças físicas, emocionais e mentais, pois
tudo está em transformação: as emo
ções, os hormônios, o corpo, a mulher

.

em relação a simesma, ao companheiro,
à sociedade, ao trabalho, etc., e manter o
equilíbrio nessa fase muitas vezes torna
se um grande desafio.

A gravidez é um período mágico de
belas transformações e alegrias, porém
inevitavelmente também surgem algu
mas dúvidas, temores, anseios, fanta
sias, inseguranças, oscilações de humor,
irritabilidade, impaciência, entre ou

tros sentimentos. Não é novidade que
o equilíbrio emocional da mãe reflete e

influencia diretamente o bebê e, por isso

Saúde

fwmlm

I

dam a gestante a reduzir os níveis de

ansiedade, irritabilidade, medo em re

lação ao parto, à vida futura e fortalece
o elo com o bebê durante a gestação e

após o parto. Atuam tambémmelhoran
do a autoestima, harmonizando os esta
dos oscilantes de humor, equilibrando
as emoções e tranquilizando os pensa
mentos e preocupações.

Os Florais podem ser utilizados junta
mente com outras medicações comple
mentando o tratamento convencional,
porém necessitam ter acompanhamento
de um Naturólogo ou profissional capaci
tado durante sua utilização.

é importante que a grávida se sinta bem,
tenha o acolhimento e apoio do parcei
ro, dos familiares, amigos, troque expe
riência com outras grávidas e cuide do
corpo, da mente e das emoções.

A Terapia Floral é uma grande alia
da para manter o equilíbrio durante a

gestação, à medida que proporciona
segurança para lidar com todas estas

mudanças, aumenta a capacidade de
adaptação e dá energia para enfrentar os
desafios. O tratamento com as Essências
Florais durante a gravidez ajuda a futura
mamãe a entender e lidar melhor com o

"turbilhão" de emoções que irá enfrentar
ao longo dos meses da gestação, dando
suporte antes do parto.

As Essências Florais atuam promo
vendo atitudes positivas e tratam a ges
tante e sua condição emocional. Aju-

.,

I

Elas podem até parecer mais elegantes e fe
mininas, mas às vezes, as unhas postiças podem
prejudicar a saúde das unhas naturais. Isso por
que, além dos malefícios trazidos por alguns ti
pos de cola, nem todas as mulheres tomam os

cuidados adequados na hora de aplicá-las.
Alguns salões podem usar colas baratas com

a substância metil metacrilato (MMA), que pode
causar reações alérgicas, como bolhas na pele.
Essas colas fixam as unhas acrílicas de tal ma-

-

I

Além da futura mamãe, os bebês tam
bém se beneficiam do tratamento floral, .

estejam eles ainda na barriga no período
gestacional, na hora do parto e no pós
parto, facilitando a adaptação deste bebê
ao novomundo em que acabou de chegar.

Querida gestante busque seu equi
Iíbrio, sorria, respire profundamente,
medite, tenha uma alimentação balan
ceada, repouse mais, curta ao máximo
o desenvolvimento do' bebê em seu

ventre e sinta-se abençoada pela forma
mais bela que a natureza escolheu para
revelar que também somos co-criado
res deste universo.

neira, que podem ultrapassar a unhas naturais e

causar danos permanentes. Tanto que este pro
duto é proibido em alguns países. Dessa forma,
é possível ter infecções e fungos nas unhas. Acrí
licos não causam esse tipo de infecção, mas po
dem incentivá-lo.

O ideal émanter as unhas naturais, mas se optar
pelas unhas postiças, é preciso tomar cuidado com
os produtos e trocá-las a cada duas semanas com

um profissional. (Fonte: goodthingsbeauty.com).

Faça você mesmo!
Hoje em dia, as correspondências são tão impessoais, .

que resolvemos dar uma forcinha 'para você se inspirar e
mandar algumas palavras doces para quem você gosta.

Que tal este envelope apaixonado, super prático?

Você pode dobrar sem usar cola e para fechar usar
um pequeno adesivo na ponta. Assim, a pessoa pode

desdobrar o envelope e ver o coração.
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onto de ista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada

laede.laed�.blogspot.com

Todo início tem
algo demágico

Algumas filosofias dizem que
o essencial está no início

e, consequentemente, pode-se
encontrar aí a chave para uma

compreensão mais profunda da
vida. Isso transforma o objetivo
no ponto central, ao redor do

qual gira toda a caminhada.
Sabemos, também, que todo

início é difícil. É preciso, então,
apresentar um plano a nós mes

mos, e saber interpretar as difi
culdades e complicações possí
veis em relação ao caminho.

. O "segredo" é perceber nesses
desafios

.

do início, as vàntagens
existentes, aceitá-los e crescer

com eles; transformando os pro
blemas em adubo de crescimento.

Do mesmo modo que é pouco
hábil ignorar e reprimir as dificul
dades, é impróprio buscá-las para
nossa vida, quando o destino, ou
como queiramos chamar a ins
tância correspondente, não exige
isso no momento. Que m
se ocupa com os problemas por
vontade própria, se armará para
lidar com eles, mas também, cria
rá ressonância com os mesmos.

É interessante verificar com

propriedade onde aparecem as

complicações e, naturalmente,
entendê-las, analisá-las e enfren
tá-las honesta e corajosamente,
utilizando para isso os 'ingre
dientes necessários: a coragem
e a motivação para enfrentar to
das as possíveis exigências que
se apresentarem, e lidar com elas
de forma prática e objetiva.

Conforme a natureza, nem

sempre é possível separar os la
dos belos dos lados da sombra de
modo objetivo. Luz e sombra es

tão sempre em toda a parte uni
das, e muitas vezes, nós vemos

diante de alternativas que não
incluem todas as possibilidades.

Toda experiência é um su

cesso. Existe grande verdade no

velho cbnselho que diz: "Se você
não for bem-sucedido no início,
tente de novo"; Todavia, isso não

significa se maldizer e tentar da
mesma forma que não deu cer

to, mas sim, reconhecer o erro e

procurar fazer de um outro jeito,
até aprender o modo correto.

Creio que temos o direito de

progredir de sucesso em suces

so, e se isso não está ocorrendo,
é porque não estamos afinados
com nossas capacidades inatas.
Não acreditamos que isto seja
válido para nós ou, não tomamos
consciência de nossos êxitos.

Quando estabelecemos mo

delos elevados demais para o

ponto em que estamos no mo

mento e, que de forma alguma
podem ser atingidos, sempre
fracassamos. Veja o exemplo da

criança quando está aprendendo
a andar ou falar, nós a incentiva
mos e elogiamos a cada peque
nina melhora que consegue. Ela

reage com alegria e tenta ansiosa
mente fazer melhor na outra vez.

Muitas pessoas acreditam que
têm que desempenhar seus pa
péis na vida com perfeição desde
o início. Não, e é por isso que exis
te algo mágico em todo início, é o
ensaio que tem como propósito o

aprendizado. Ele é o período de

tempo em que erros podem ser

cometidos, em que se procura
aprender e tentar novasmaneiras.

Quando observamos um exí
mio profissional atuando numa

determinada área, estamos

olhando para inúmeras horas de
treinamento!

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL

DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO

Ref. Licitação 120/2012 O DE EMPRESA EM CARATER CON
TINUADO PARA PRESTAR SERVJÇO DE CAMINHÃO TRUCK,
RETROESCAVADEIRA TRAÇADA E ESCAVAÇÃO MECÂNICA.
O Diretor Presidente do SAMAE, Sr. Bonifácio Formigari, COML1-
NICA que tendo em vista alteração ao Edital a data da abertura dos

envelopes fica prorrogada para o dia 17/08/2012 às 14:00 horas.
'

Jaraguá do Sul, 02 de agosto de 2012.

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

Apontamento: 213586/2012 Sacado: LEONARDO ANTONlO XAVIER DA SILVA ME
Endereço: AVGETUUO VARGAS 268 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor:
WLE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA: lID Portador: - Espé
cie: DMI - N°TItulo: 006000005429003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,65
Dataparapagamento: 03 de julho de 2012ValorR$26,99 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 449,50 - Juros: R$ 3,89 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96 \

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

Apontamento: 213523/2012 Sacado: MAGAZINE D E C ITDA Endereço: R WAL
TER MARQUARDT 727 - BARRA DO RIO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-700
Credor: MAREL INDUSTRIA DE MOVEIS SA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo:
0130000001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.350,29 Data para pagamento:
03 de julho de 2012Valor R$26,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.300,00
- Juros; R$ 3,03 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

.

.

1abelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Proc6pio Gomes de 0liveira,380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL - SC - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE 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 adevida 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 ofere
cer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 213675/2012 Sacado: ARIANE KANZLER Endereço: RUA MANOEL
FRANCISCO DA COSTA AO LADO 1128 COMUN SAO JOAO - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: Credor: ANlLSE NOVAK LUBACHESKI Portador: - Espécie: CH - N° TItulo:
0000841- Motivo: falta depagamentoValor: R$ 1.102,94Dataparapagamento: 03 de
julho de 2012Valor R$87,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 980,00 - Juros:
R$ 64,68 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 213719/2012 Sacado: ARlLDO PAVARIN Endereço: RUA ERMINlO
NlCOLINl80 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89267-140 Credor: D AGOSTIN PNEUS
COMANDITA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: OS22251 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 289,28 Datapara pagamento: 03 de julho de 2012ValorR$24,41

. Descrição dos valores: Valor do título: R$ 208,33 - Juros: R$ 1,31 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 213620/2012 Sacado: CELSQ MOREIRA Endereço: RUA AGUAS
CLARAS 691- ILHADA FIGUEIRA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-466 Credor:
CONSTRULOCLOCACAODEMAQUINAS E EQ Portador:- Espécie:DMI-N°TItu-·
lo: 00000000014 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 303,67Data parapagamento:
03 de julho de 2012Valor R$24,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00
- Juros: R$ 0,91 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 213726/2012 Sacado: COM IND MORRO DA PEDRA lIDA 04 En
dereço: RUA EUGENIO POUl 2009 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89250-500 Credor:
MAGNA TRANSPORTES E SERVlCOS ITDA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo:
2347-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 905,24 Data para pagamento: 03 de
julho de 2012Valor R$26,20 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 847,82 - Juros:
R$ 3,10 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 213674/2012 Sacado: CONFECCAO SR ITDA ME Endereço: R DO
MINGOS SANSON 150 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-180 Credor: HAMPTON
IMPORTACAO E EXPORTACAO ITDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 6381/2
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 561,59 Data para pagamento: 03 de julho de
2012Valor R$25,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 506,00 - Juros: R$ 2,02
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligên
cia: R$ 16,27

Apontamento: 213738/2012 Sacado: EDINA CRISTINA GUERRO Endereço: R
ALFREDO CARLOS MElER 313 - CENTENARIO - laraguá do Sul-SC - CEP: 89256-
640 Credor: BV FINANCEIRA S/A Portador: - Espécie: CBI - W TItulo: 131039040
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.671,85 Data para pagamento: 03 de julho
de 2012Valor R$170,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.467,91 - Juros: R$
147,25 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 213550/2012 Sacado: ElEIRO SOL INSTAlACOES ELET. ITDA - M
Endereço: RUA AVELINO FLORIANO DE BORBA 197 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89258-600 Credor: SO BOMBAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNlCA ITDA EP
Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 002.369/01- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 4.070,52 Data para pagamento: 03 de julho de 2012Valor R$31,l1 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 4.009,75 - Juros: R$ 8,01 Emolumentos: R$ 11,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 213676/2012 Sacado: ELIAS LOPES DOS REIS Endereço: RUA DO
MINGOSANACLETO GARCIA 161- TRES RIOS DO NORTE - JARAGUADO SUL-SC
- CEP: 89254-000 Credor: SL SERVlCOS DE COBRANCAS ITDA Portador: - Espécie:
CH - N° Titulo: 001397-8 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 806,87 Data para
pagamento: 03 de julho de 2012ValorR$66,96Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 700,00 - Juros: R$ 43,86Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,71

.

Apontamento: 213677/2012 Sacado: EIlEZER DOS SANTOS BATISTA Endereço:
RUAOSCAR FERREIRA MENDES N 02APTO 04 - JOAO PESSOA - Jaraguádo Sul-SC
- CEP: 89257-560 Credor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Portador:
- Espécie: NP - N°TItulo: 428033915 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 31.644,31
Data para pagamento: 03 de julho de 2012Valor R$3.755,13 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 27.850,97 - Juros: R$ 3.732,03 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 213659/2012 Sacado: FERNANDO WENDORF Endereço: RUA
JOAOWIEST JUNIOR 95 GALPAO 05 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-630 Credor:
CIZESKI IADM EMP IMOBIllARIOS Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 5911 / 12
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 261,37 Data para pagamento: 03 de julho
de 2012Valor R$25,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 204,00 - Juros: R$
2,24 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 213665/2012 Sacado: FERNANDO WENDORF Endereço: RUA
JOAOWIEST JUNIOR 95 GALPAO 05 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-630 Credor:
CIZESKI IADM EMP IMOBIllARIOS Portador: - Espécie:DMI - WTitulo: 5910/12
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 263,41 Data para pagamento: 03 de julho
de 2012Valor R$27,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 204,00 - Juros: R$
4,28 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

. Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 213678/2012 Sacado: GlLMAR CAETANO DA CUNHA Endereço:
ROD PREF ENGELBERf OESCHLER 3125 - TIPAMONOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
Credor: SL SERVlCOS DE COBRANCAS ITDA Portador: - Espécie: CH - N"Titulo:
001?75 2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.094,27 Data para pagamento: 03
de julho de 2012Valor R$54,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.000,00 -

Juros: R$ 31,33 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 25,64

Apontamento: 213341/2012 Sacado: IGREJA DO EVANGElliO QUADRANGULAR
Endereço: RUA PASTOR HAROLD WlLUANS 449 - JARAGUA DO'SUL-SC - CEP:
89251-970 Credor: R. B. M. INFORMATICA ITDAME Portador: - Espécie:DMI - W
TItulo: 677 /E - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 255,21 Data para pagamento:
03 de julho de 2012Valor R$23,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 195,00
- Juros: R$ 0,39 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 213344/2012 Sacado: IGREJA DO EVANGElliO QUADRANGULAR
Endereço: RUA PASTOR HAROLD WILllANS 449 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89251-970 Credor: R. B. M. INFORMATICA ITDAME Portador: - Espécie: DMI -]\"
TItulo: 326/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 118,93 Data para pagamento: 03
de julho de 2012ValorR$23,21 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 59,00 - Juros:
R$ 0,11 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 213739/2012 Sacado: UANETE BARBOSA Endereço: RUA ALWIN
OITO 117 - CENTENARIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-730 Credor: BV FINAN
cEIRA S/A Portador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 197000093 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 2.487,69 Data para pagamento: 03 de julho de 2012Valor R$125,55
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.328,55 - Juros: R$ 102,45 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 213615/2012 Sacado: JANAINAJAROCZINSKI Endereço: RUAWAL
TER JANSSEN 50 LOJA 01 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-340 Credor: CONDO
MINlO EDIFICIO GAIA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 0000000815 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 650,26 Data para pagamento: 03 de julho de 2012Va
lor R$26,lO Descrição dos valores: Valor do título: R$ 600,00 - Juros: R$ 3,00 Emo
lumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23.,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:

. R$9,96

Apontamento: 213729/2012 Sacado: LABELLAIND ECOMDEALlMlIDA Endere
ço: RUAPAULO KRAMER 142 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89254-520 Credor: CANDI
DO INDUSTRIAL DEALIMENTOS lIDAME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
776 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 356,73 Data para pagamento: 03 de julho
de 2012Valor R$23,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 301,00 - Juros: R$
0,60 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di-
ligência: R$ 17,83

.

Apontamento: 213730/2012 Sacado: MAGICWORLD TURISMO E 'IJ{ANSPOR En
dereço: R PROFESSOR HEINRICH GEFFERT 494 SL 01 - JARAGUA DO SUL-SC -

CEP: 89256-290 Credor: SANTINVEST SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI
Portador: POSTO BOGO lIDA Espécie: DMI - N° TItulo: 6814-10000 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 1.722,14 Data para pagamento: 03 de julho de 2012Valor
R$26,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.665,24 - Juros: R$ 3,33 Emolu
mentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
16,27

Apontamento: 213542/2012 Sacado: MEIAlNA lIDA EPP Endereço: RUA FRAN
CISCO DUTRA 110 - Jaraguá do Sul-SC c CEP: 89255-803 Credor: ADIFER COMF..R
CIO E REPRESENTACOES lIDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1473001
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 217,73 Data para pagamento: 03 de julho-de
2012Valor R$23,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 159,00 - Juros: R$ 0,47
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligên
cia: R$ 20,96

. Apontamento: 213540/2012 Sacado:MIGUELMARTINHO LAROCA Endereço: RUA
..

JOAO MEURER 372 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Credor: SINDICATO DOS
TRABAlHADORES RURAIS DE lRATI PR Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0006
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 216,48 Data para pagamento: 03 de julho de
2012Valor R$23,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 160,00 - Juros: R$ 0,53
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Díligên

. cia: R$ 18,65

Apontamento: 213207/2012 Sacado: NADIAMICHELUZZI RIEGEL Endereço: RUA
ISRAELGONCAL� 41 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-680 Credor: MARMORA
RIAETRANSPORTES KRUEGERLTDA Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 0490801
- Motivo: falta depagamentoValor: R$ 975,96 Data para pagamento: 03 de julho de
2012Valor R$94,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 857,00 - Juros: R$ 71,70
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligên
cia: R$9,96

Apontamento: 213208/2012 Sacado: NADIA MICHELUZZI RIEGEL Endereço: RUA
ISRAEL GONCALVES 41 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-680 Credor: MARMORA
RIAETRANSPORTES KRUEGER ITDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 0490802
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 967,39 Data para pagamento: 03 de julho de
2012ValorR$86,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 857,00 - Juros: R$ 63,13
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligên-
cia:R$9,96

.

Apontamento: 213256/2012 Sacado: PORTAL GAUCHO PRODUCOES ARTISTICAS
Endereço: RUA FRANCISCO TODT 185 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-170
Credor: GUMZCONTABILIDADE E CONSUITORIAEMPRESA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 9200132750 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 416,33 Data para
pagamento: 03 de julho de 2012ValorR$24,17 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 357,00 - Juros: R$ 1,07 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 213626/2012 Sacado: PREMOLDADOS LOPES lIDAME Endereço:
TIPA 1226 N 56 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: GffiA COMERCIO DE
AUTO PECAS ITDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 399/05 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 986,06Data para pagamento: 03 de julho de 2012ValorR$26,19
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 927,02 - Juros: R$ 3,09 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 213732/2012 Sacado: RODRIGO RDOS SANTOS Endereço: RUAAL
CEBIADES AVERBINI350 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-376 Credor: PINTURAS
lAZZAROTTO ITDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 598,30 Datapara pagamento: 03 de julho de 2012ValorR$25,08
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 542,00 - Juros: R$ 1,98 Emolumentos: R$ .

11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 213737/2012 Sacado: SIDNEY BRAZ Endereço: ESTRADA PAULO
VOIT0LIN1318BL 1 AP 318 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-830 Credor: BVFINAN
CEIRAS/ACFI Portador: - Espécie: CBI - N'Título: 131044499 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 1.217,70 Data para pagamento: 03 de julho de 2012Valor R$70,61
Descrição dos valores: Valordo título: R$1.104,94 - Juros: R$ 47,51 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 213600/2012 Sacado: SONORIZACAO E LOCACAO MENDONCA
lIDA M Endereço: RUA FELIPE SCHMIDT 112 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor:
COMPTRON - COMERCIO DE COMPONENTES ELETR Portador: - Espécie: DMI
- W TItulo: 004491-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 378,82 Data para paga
mento: 03 de julho de 20l2Valor R$23,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$
330,68 - Juros: R$ 0,88 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 213656/2012 Sacado: SR PAO PANIFICADORAEALIMENTOS CONG
Endereço: RUA ERMINlO NlCOLLINl 80 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89267-140
Credor: MAX REFRIGERACAO ITDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 448-A -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 486,86 Data para pagamento: 03 de julho de
2012Valor R$24,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 406,28 - Juros: R$ 0,94
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligên
cia: R$ 42,34

Apontamento: 213690/2012 Sacado: SUZETE SCHUG Endereço: RUA CARLOS EC
GERI 535 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-000Credor:PIRAMIDEAUTO PECAS
ITDA - EPP Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 001290 - Motivo: falta de pagamen
toValor:R$ 309,91 Datapara pagamento: 03 de julho de 2012ValorR$23,52Descrição
dos valores: Valordo título: Il.$ 255,92 - Juros: R$ 0,42Emolumentos:R$l1,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20: Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 213734/2012 Sacado: VANDREI ALEX BISONl Endereço: RUA CAR
LOS FREDERICO RAMTHUM 100 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89267-000 Credor: BV
FINANCEIRAS/A CFI Portador: - Espécie: CBI - WTItulo: 140075747 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 3.086,90 Data para pagamento: 03 de julho de 2012Valor
R$163,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.866,79 - Juros: R$ 140,47 Emo
lumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 " Diligência:
R$42,34

Apontamento: 213323/2012 Sacado: VlLMA BYlAARDT HERZOG ME Endere
ço: RUA BARAO DO RIO BRANCO 168 SL 08 GARDEN - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-400 Credor: PORTOINVEST FOMENTO MERCANTIL lIDA Portador:
SIRETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONlCOS ITDA Espécie: DMI - N° Titulo:
50416042 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 227,93 Data para pagamento: 03
de julho de 2012Valor R$23,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 180,25 -

Juros: R$ 0,42 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

.

Apontamento: 213590/2012 Sacado: ZAIRA MARIA FERNANDES Endereço: RUA
ERWIN DOEGE 155 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BFACASSESSORIA
COMERCIAL E FOMENTO lIDA Portador: LRBREDAME Espêcie;DMI - N°Titulo:
00406 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 430,99 Data para pagamento: 03 de
julho de 2012Valor R$24,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 371,50 - Juros:
R$ 1,23 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 20,96 .

Certifico, que esteEdital de Intirriação deProtesto foi publicado no jornal "Correio do
Povo'; na data de 03/07/2012. Jaraguá do Sul (SC), 03 de julho de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 34
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Juventus
"

Eles caíram no gosto dos torcedores
Alemão e Charles,
-a dupla de zaga
do tricolor, é uma
unanimidade .entre
os torcedores

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Eles não são irmãos. Sequer
se conheciam ou haviam

jogado contra até chegarem ao

Juventus. Unanimidade entre
os torcedores, a dupla de zaga
formada por Alemão e Charles
mostrá um entrosamento im

pressionante.
Atuaram nas cinco partidas

realizadas, cedendo apenas três

gols aos adversários, uma mé
dia de 0,6 tentos por jogo. Des
tes, dois foram de bola parada
(contra Imbituba e XV de In

daial) e apenas um com a bola

rolando (contra o Concórdia).
IINo amistoso que fizemos

contra o Marcílio Dias, já vimos
que iríamos nos dar bem. De lá

para cá, o entrosamento só au

mentou", comenta Fagner Iro
ni Daponte, o Alemão. Gaúcho
de Santo Ângelo, tem 21 anos,
1,86m, 78kg e iniciou a carreira
na equipe de sua cidade.

"É muito fácil jogar com

o Alemão", destaca Charles
Luis Reiter. Natural de Blume
nau, alternou a carreira entre
o futebol profissional e ama

dor. Campeão da Série C pelo
Ioinville no ano passado, aca

bou dispensado. Convidado
por Pingo, o atleta de 24 anos,

1,88m e 83kg desembarcou no

João Marcatto..
Sobre o apelido dado pela

torcida, Fanta e Sukita, os atle
tas dizem que preferem ser cha
mados por seus nomes. Um pe
dido que certamente o torcedor
irá entender e atender.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

MURALHA Zaga formada por Alemão (E) e Charles cedeu apenas três gols

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

ARTD..IlEIRO Com quatro gols, rIXo Jonas é o goleador da equipe no Estadual

CSMfPré-Fabricarqueraquintavitória
Com a Liga Futsal em re- pectativa de garantir mais um a época da Malwee", comenta.

cesso, todas as atenções dos triunfo, que o time de Sergio A CSM/Pré-Fabricar terá
salonistas estão voltadas ao Lacerda treinou forte durante dois desfalques para a partida.
Campeonato Catarinense da toda a semana. Os fixos Lé e Iedson estão em -

Divisão Especial. E neste sába- "Os jogos contra o Joinville
_

tratamento no departamento
do (4) tem clássico. Com suas são duelos a parte. Você preci- médico e serão poupados.
equipes principais, CSM/Pré- sa estar bem fisicamente e psi- Os ingressos já estão à ven
Fabricar e Krona/Joinville due- cologicamente", explica o ala da no Posto Mime (Matriz e Ko
Iam às 19h, naArena Iaraguá, Xoxo. Outro que conhece bem hlbach) e na Girolla Imóveis. O

Os jaraguaenses lideram o como são os clássicos é o pivô valor é de R$ 15 para a cadeira
certame, com quatro vitórias Willian. "A cada jogo é reaviva- numerada e R$ 10 para a cadei
em quatro jogos. E é na ex- da a rivalidade que vem desde ra supenor.

Três dispensas no elenco
do SportClub [araguá

O Sport Club Jaraguá anun
ciou três dispensas do elenco

profissional. O meia Maicon
Butiá (sósia do Ronaldinho
Gaúcho), o atacante Deni e o

zagueiro Paulo foram libera
dos. Os atletas foram testados
durante _ a Copa Jaraguá 136
anos e não se encaixaram no

estilo de jogo da equipe co

mandada por Rafael Rocha.

Agora, o clube irá apostar
em quatro soluções caseiras,
promovendo atletas revelados
-nas categorias de base. São

eles o meia-esquerda Geléia
(atleta Juvenil), o lateral-es
querdo Iefinho, o atacante EI
der e o zagueiro Belém.

Outro reforço que pode pin
tar na Barra do Rio Cerro é Zé
Vitor. Atualmente

-

no Cambo
riú, com quem tem contrato até
novembro, o meia é pretendido
para conduzir a equipe no Cam
peonato Catarinense daDivisão
de Acesso. O Iaraguá estreia na

competição estadual no dia 12,
em Caçador. Em jogo, apenas
uma vaga naDivisão Especial.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

SEMELIlANC Sósia de Ronaldinho Gaúcho,
meia Maicon Butiá acabou dispensado
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abrasíleírana finaldos SOm
Brasil classifica dois
nadadores para a final
dos SOm livre: Cielo
tem o melhor tempo
e Fratus, o quarto

LONDRES

Comitê Olímpico Brasileiro

Cesar Cielo e Bruno Fratus
vão brigar por uma dobra

dinha verde-amarela no pódio
dos SOm livre hoje, a partir das
16h09. Os brasileiros se garanti
ram na final em grande estilo, ao
vencerem suas séries na semifi
nal da prova, ontem, no Centro

Aquático de Londres. O atual

campeão olímpico fez o melhor

tempo da noite, enquanto Bru
no avançou em quarto lugar.

Cielo encabeçou a bateria

que abriu a disputa da semifinal
e bateu em primeiro lugar, em
patada com o americano Cullen
Iones, ambos com 21sS4. Bruno
dominou a segunda série e fe
chou em primeiro com 21s63.
Sua marca foi apenas um cen

tésimo pior que a do americano

Boxe

Nas quartas
Depois de Robenilson de Jesus, o
boxe brasileiro temmais um re

presentante na fila para quebrar
o jejum demedalhas em Jogos
Olímpicos, que já dura 44 anos.
Esquiva Florentino derrotou
SoltanMigítinov do Azerbaijão,
pelas oitavas de final do torneio
da categoria peso médio. O
brasileiro enfrentará o húngaro
Zoltan Harcsa pelas quartas,
napróxima segunda-feira.

Bas et

Castigo no fim
A seleção brasileiramasculina
de basquete estava com vitó-

I rias nas mãos, mas foi punida
com uma incrível cesta de
três pontos do ala-armador
russoVitaly Fridzon, a quatro
segundos do fim da partida.
Com a derrota por apenas
um ponto (7S a 74) no jogo
de ontem, o Brasil perdeu
também a invencibilidade
na competição olímpica.

FRABRICE COFFRINIIAFP

FAVi RIT Cielo acredita em wn bom desempenho na sua prova predileta

Anthony Ervin, que fez o ter

ceiro melhor tempo: 21s62.
"Acho que eu, Bruno, Iones

e Irving somos mesmo os fa
voritos para as três medalhas.
É claro que nos SOm todos que

estão na piscina, da raia 1 à
raia 8, podem brigar pela me
dalha. Mas vejo esses quatro
um pouco à frente dos outros.
E para garantir essa medalha
tenho que nadar mais rápido

AlAOR FILHO/AGIF/COB

..

UPE MayraAguiar conquistou
amedalha de bronze na categoria -78kg

que hoje", disse Cielo. "Nos
SOm não há o que poupar. Dá

para tirar um pouquinho em

alguns detalhes, agora' é hora
de descansar, dar uma baixada
na pilha que eu estava antes

da disputa para fazer uma prova
melhor amanhã".

Satisfeito com a classificação
e com seu tempo na semifinal,
Bruno Fratus diz que o fato de
ter feito o quarto tempo do dia
não diminui sua confiança nas

chances de medalha. "Gostei da

prova. Foi o tempo que espera
va fazer, algo em torno de 21s60.
Amanhã não tem jeito, se quiser
uma medalha tenho que nadar
mais rápido que isso", disse 'Ü

nadador, que não estabelece
umamarca como objetivo.

2 e ey

Thiago Pereira esteve perto
de conquistar sua segundame
dalha em Londres, mas acabou
fora do pódio dos 200m med- -

ley. Depois de entrar para os

.

últimos SOm da prova em se

gundo lugar, o brasileiro - pra
ta nos 400m medley - perdeu

. o embalo na reta final e ter

minou em quarto lugar, com
1minS6s74. Este foi o seu me

lhor tempo depois da era dos

trajes tecnológicos.

MayraAguiarbuscaObronze

MayraAguiar teve que supe
rar duas dores para conquistar
o bronze na categoria meio

pesado (-78kg) nos Jogos Olím
picos de Londres. Primeiro, a

dor da derrota para a america
na Kayla Harrison na semifi

nal, que a tirou da disputa pela
medalha de ouro. Depois, a dor
no braço esquerdo, lesionado
quando Mayra sofreu um golpe
de Kayla no fim da luta.

Uma combinação de pa
lavras de apoio 'e carinho, um
anestésico local e um analgési
co foram suficientes para que
a judoca engolisse o choro,
colocasse a cabeça no lugar e

fosse para a disputa com for

ça e vontade. Sua medalha foi
a quarta do Brasil nos Jogos, a
terceira do judô - Sarah Mene
zes ganhou ouro e Felipe Ki
tadai conquistou o bronze na

categoria ligeiro.
"No final da luta, ela (a ame-

ricana) arrebentou meu braço.
Nem precisava mais fazer aqui
lo, a luta já estava ganha. Então
além de perder, saí machuca
da. Eu só queria chorar. Pensei:
meu Deus do céu, como vou lu
tar assim?", lembra ela.

Mesmo machucada, Mayra
conquistou amedalha de bron
ze aplicando um ippon sobre
a adversária, a holandesa Ma
rhinde Verkerk. "A medalha é

pesada, mas agora que a ganhei
estou com corpo leve", .disse
a judoca, que se emocionou
ao falar dos companheiros de

equipe que perderam suas lutas
nos dias anteriores.

Judoca superou a
dor para derrotar a
holandesaVerkerk

por ippon e garantir
a quarta medalha ao
Brasil nas Olimpíadas.
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ATENTOS Cerca de 200 pessoas foram ao auditório do Centro de Profissionais Liberais acompanhar a explanação dos candidatos

I i
IW

1

Quem foi ao debate aproveitou
para falar sobre as propostas

,

Renato Drechsel Junior, Presidente daAssociação
dos Engenheiros eArquitetos de Jaraguá do Sul

Quais as propostas para
o tratamento do lixo'!

Dieter [anssen (PP) e Moacir Bertoldi (PR) usaram o encontro no CPL para comentar
projetas de governo em diversas áreas. Cecília Konell (PSD) não apareceu e alegou que vai
evitar a exposição nesses encontros por causa das críticas contra a sua administração.

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Com aproximadamente duas horas
de duração, o debate entre os can

dídatos a prefeito de Iaraguá do Sul
realizado ontem à noite pelo Centro
de Profissionais Liberais (CPL) privile
giou a exposição das propostas de go
verno, em uma conversa equilibrada
entre os candidatos Dieter Ianssen (PP)
e Moacir Bertoldi (PR).

A candidata à reeleição Cecília Konell
(PSD) não compareceu. Pormeio de uma
carta encaminhada aos organizadores
do evento, ela explicou-que não partici
paria desse e de nenhum outro debate
durante a campanha por acreditar não

.

haver discussões produtivas,mas apenas
ataques à atual administração.

Durante seus discursos, os candidatos
não deixaram de mencionar a ausência

.

da mandatária. "Acho que como pre
feita, ela deveria ter comparecido para
prestar contas", comentou Janssen, cuja. I

opinião foi compartilhada pelo adver-
sário. "Pena que a outra candidata não
teve a dignidade de respeitar os senhores
presentes para falar o que fez e o que não
fez (em sua gestão) e o que pretende fa
zer", declarou Bertoldi.

o debate foi dividido em quatro
etapas. A primeira foi reservada aos

candidatos para os cumprimentos e

apresentações. No segundo momen

to, os presidentes das entidades que
compõem o Centro de Profissionais
Liberais puderam lançar duas ques
tões cada, em ordem alternada. Na
terceira etapa, os candidatos dirigiram
entre si dois questionamentos, cujos te
mas foram sorteados pelo mediador do
debate, o presidente da Ordem dos Ad
vogados do Brasil (OAB) de Jaraguá do
Sul, Raphael Rocha Lopes.

A partir dos ternas sorteados, Janssen
respondeu a questões sobre mobilidade
urbana e segurança. Ele comentou so

bre propostas de valorizar e qualificar o
serviço de transporte público muníci
pal, através da colocação de pontos de
ônibus mais decentes e cobrar para que
haja maior ampliação das linhas.

Questionado sobre seus planos na

saúde e na educação e cultura, Bertol
di disse que pretende trabalhar a área da
prevenção, através do aumento de nú
mero de equipes de Estratégia Saúde da
Família (ESF), e que quer buscar recursos
federais de incentivo à cultura.

Saiba como foram a resposta de algu
mas perguntas feitas aos concorrentes.

Dieter Janssen: Quando fui vereador
sempre levantei a bandeira do tratamen
to do lixo, da destinação dos resíduos,
como vamos fazer para diminuir esse

custo com a destinação e transbordo das
sobras. Durante o mandato no Legisla- Moacir Bertoldi: O lixo é sempre uma
tivo, sempre trabalhei muito questão da questão complicada para todos os mu

reciclagem. O percentual total de lixo nicípios. Quando assumimos, tínhamos
que pode ser reciclado é de 5%. Em Iara- contrato com uma empresa, mas rom

guá é feito apenas 1% ou 2%. Está muito pernas com ela por causa do alto custo

aquém da possibilidade. Então, temos do transporte do lixo. Fechamos acordo
que incentivar a reciclagem. As pessoas com a cidade de Mafra, que é para onde
têm o conhecimento, sabem como fazer, vai o lixo. Queremos trabalhar a questão
mas faltam campanhas. da coleta seletiva e a questão de se fa-

A maior despesa do município é zer uma nova proposta para nossa mi
com o lixo que é descartado. Nós te-

.

crorregião, através da Amvali, com um

inos que ter um centro aqui na nossa consórcio para dar um destino final do
região. Precisamos abrir uma licitação lixo na região. E não é só o resíduo do
para que uma empresa privada faça méstico, tem o das indústrias. Por isso
esse' serviço e que ele tenha a apro- temos que tentar diminuir os custos.

vação dos órgãos ambientais. Temos A destinação correta desses resíduos é
que resolver isso regionalmente. Até cara. Então, em proposição com os pre
o momento não foi dada solução para feitos da região do Vale do Itapocu, va
esse problema. Nos fundos do Pico de mos buscar um novo aterro, com baixo
Massaranduba teria um local adequa- custo, para ter recursos para outras áreas.

do para o aterro, para a destinação do
lixo. Assim, teríamos uma economia
muito grande e Jaraguá poderia investir
em outras áreas.
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cumpridos e que apopulação seja
bem atendida com bastante ur

gência. Essa é nossa angústia. Pre
cisamos de resposta rápida para
o cidadão. Tem gente que perde a

vida enquanto espera por exames.
Vamos fazer esse novo concurso

público para trazermais médicos

para Jaraguá do Sul, que cresce

muito. Precisamos ampliar a es

trutura hospitalar.

Moacir Bertoldi: Pela experi
ência que adquiri como prefeito
e, com esse tempo de reflexão,
vendo a mobilização da saúde

pública do município, só tem

uma maneira de - resolver isso
aí: coragem e decisão. Primei
ro vou chamar a classe médica
e debater isso de uma, forma
firme. Quero buscar através do

diálogo a solução. No que se re

fere à questão salarial, fazer le-

Não tem outra forma, temos
que botar a mão no bolso.
Temos de pagar melhor
nossos profissionais

de saúde.

MoacirBertoldi: Droga é questão de saúde, e séria. E
como em todos os municípios, nós temos problemas
em Jaraguá do Sul com pessoas com dependência
química. Existe parceria com governo federal, atra
vés do Ministério da Saúde, juntamente com Secre
tariaMunicipal de Saúde e o CAPS e os programas de
combate ao álcool e às drogas. Vamos implementar
e fortalecer o profissionalismo dos segmentos des
ses centros, como o dos médicos, psicólogos e todo
o aparato paramédico . Além de profissionais capaci
tados para que essas unidades possam funcionar de
formamais ágil e presente.

Forneceremos tratamento curativo e tratamento

preventivo, através da educação nas escolas. Atra
vés de parcerias com o centro Novo Amanhã e com a

casa de recuperação Padre Aloísio Boeing. Queremos
atender os usuários de drogas para que se recuperem
e sejam reinseridos na sociedade, no trabalho e no

meio familiar.
Buscar através das escolas dó município, Estado

e governo federal programas de prevenção às drogas.
Também é importante o envolvimento das religiões no
seio da família, com apoio através das igrejas evangéli
cas, luteranas e não luteranas e igrejas católicas.

DarwinnHarnarck, titular do Conselho da Ordem dos

Advogados do Brasil - Subseção de Iaraguã do Sul

Quais os planos dos
candidatos para dar

auxílio às pessoas usuárias
de drogas que ocupam em

especi o Centro da cidade.
Há intenção de parceria com

União e governo estadual

para ter casas e abrigos e

programas de apoio?
Dieter Janssen: Quando fui deputado estadual, em

2010, organizei uma audiência pública na Câma
ra de Jaraguá do Sul para tratar exclusivamente do
assunto de drogas, mais especificamente a questão
do crack. Eu trabalho e moro na região próxima ao

terminal. Eu não posso ver nossos jovens em plena
luz do dia recebendo e repassando o crack. Fazem
isso na nossa frerite. De manhã tenho que tirar as
latas que são utilizadas no consumo dessa droga. É
uma tristeza, isso não combina com Jaraguá do Sul,
não podemos mais aceitar.

Novamente, nesse ano, fiz audiência pública com os

deputados estaduais pedindo mais policiamento para
o município. Também temos uma cartilha nas escolas.
Nela é ensinado aos professores identificar, através de
técnicas, quando o aluno está envolvido com alguma
droga. Então o professor já faz essa análise. A gente
também defende que dentro das escolas seja feito um
trabalho psicológico, de acompanhamento desses jo
vens detectados e, depois, trabalhar na recuperação.

É uma vergonha o município de Jaraguá do Sul não
dar apoio às nossas casas e centros de recuperação. Eu
conheço todos eles. Sei da responsabilidade de cada
um dos que gerenciam essas casas. Esses dias um deles
estava passando chapéu na cidade para pagar R$ 5 mil

para as despesas com aluguel e os salários. Em outra

unidade estavam fazendo o mesmo. São obrigados a
.

fazer feijoadas e eventos para levantar recursos. Hoje,
a Prefeitura deixa gente lá, mas não manda recurso. Va
mos reforçar as casas de recuperação e o policiamento
também. Vamos pressionar o governador Raimundo
Colombo para que tenhamos um reforço de policiais
para inibir o uso de drogas. ,

.

Hugo Nora, Presidente Associação Médica de Jaraguá do Sul

U (J li de "omprometimento dos

candidatos em corrigir a de sagem de remuneração
dos médicos e a falta de concurso público?

Dieter: Não tem outra forma,
temos que botar a mão no bol
so. Temos de pagar melhor nos
sos profissionais. Iaraguã do Sul
arrecada hoje em torno de R$
1,2 milhão por dia. É muito di
nheiro. O que precisamos fazer
é economia em outros setores.

A gente pode e deve fazer isso

para que possamos aplicar em
áreas tão importantes quanto
essa. A saúde é nossa principal
bandeira, como é mobilidade
urbana também. Mas a saúde
afeta diretamente o cidadão, o

idoso, a criança. São eles que
pegam a fila de posto de saú

de, no verão e no inverno. Te
mos que investir recursos nessa

área, contratando mais médicos
e pagando salários condizentes
com a lei da oferta e da procura.

Uma vez feito os contratos

com médicos, que eles sejam

"

vantamento da nova realidade
das necessidades para fazer um
novo plano de cargos e salários
e de carreira para os médicos de

Jaraguá do Sul. E aí resolvendo
essa questão da ordem salarial,
fazer concurso público para
preencher as deficiências. Ain
da vamos trabalhar nos postos
de 'saúde, acabar com as filas

que são uma vergonha. Precisa
mos ter em todos os postos de
saúde clínico geral, ginecologis
ta e pediatra. O pronto socorro

geral continua com três médi

cos, mas vai funcionar também,
em separado. Teremos o pronto
socorro municipal da terceira

idade, com clínico para atender
24 horas os idosos. E uma clíni
ca odontológica 24 horas para
atender as emergências nos ho
rários em que os postos dos bair
ros estão fechados.

"
Vendo a mobilização da

saúde pública do município,
só tem uma maneira
de resolver isso:

coragem e decisão.

Dieter Janssen,
candidato do pp

Moacir Bel·toldi,
candidato do PR

e; Assista no.,

ortal ocpOW1ueP
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