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Crime em Guaramirim

Assassinato demecânico
causa revolta e indignação

Pedro Gilberto Valcanaia, 44, foi morto com dois tiros depois de perseguir uma dupla de
assaltantes. O crime foi presenciado pelo filho da vítima. Os ladrões foram presos pela PM.
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Vidas online
.As pessoas andam

ansiosas, sem nono,
desorientadas ...

Luiz Carlos Prates
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Adeus ao arrozal .

MARCELE GOUCHE

Por causa dos baixos rendimentos, o rizicultor Érico Claudino quer vender área usada para cultivo.P� 20 e 21

Eleições 2012
Apelidospara conquistarvotos
Candidatos a vereador utilizam alcunhas para se

apresentarem aos eleitores. Alguns costumam
associar os nomes às profissões, características
físicas e outras peculiaridades. Página 17

Literatura

Começahoje o Festival do Conto
Jaraguá do Sul sedia evento nacional com
a presença de escritores especializados na
produção desse tipo de obra. ElviraVigna e

João Carrascoza são as atrações de hoje. I.

Trabalho

Programaexigemaisestudo
Trabalhador que solicitar pela terceira
vez o seguro desemprego será obrigado a

fazer cursos de qualificação no Sesc ou no

Senac de Jaraguá do Sul. Página 7
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projetos de vIda.

soluções construtivas

Lourival Karsten
(47) 3371-6310 - (47) 8406-4447

www.proma.com.br-comerclal@proma.com.br
facebook.com/PromaConstrucQes

Inicia na próxima
segunda-feira e vai até o

dia 16 a capacitação para
compradores, vendedores
e empresários que
participarem do evento

"Negociação com foco
em resultados". A
atividade é promovida
pelaApevi e acontece no
Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul (Cejas).

Saída
do euro
Jean-Claude Juncker,
presidente doEurogrupo,
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, entre osmesmos.

A beleza dos dedos

setembro, o Sindicato dos
Corretores de Seguros e

de Resseguros (Sincor)
promove o 4° Encontro
Catarinense daMulher
Profissional de Seguros. O
evento, que tem o objetivo
de valorizar as profissionais
da categoria, será realizado
nas instalações do Infinity
Blue Resort & Spa,
em BaIpeáriQ Camborhi, ""
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lkarsten@netuno.com.br

Energia solar
OBNDES pretende apoiar a cons

trução no Brasil de uma fábrica

para purificação de silício. Ela seria
utilizada na produção de placas fo
tovoltaicas. Essa empresa demanda
rá investimentos de US$ 1 bilhão.

A iniciativa faz parte de um plano
do governo de incentivar a constru

ção de toda uma cadeia industrial e

suportar a inclusão da energia solar
namatriz energética do País.

Existem pesquisas em andamen
to por parte da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC) para testar

as diversas alternativas existentes no

mercado das diferentes regiões do

país para buscar asmelhores soluções.
Parece ser um projeto bem articulado.

Capitalismo
à bralsileir'a
Jorge Paulo Lemann já é uma
lenda viva. Em uma série de

operações conseguiu a façanha
de juntar, numa só empresa,
as concorrentes Brahma e

Antártica. E ele foi muito além.

Logo depois, colocou a equipe
para administrar a Budweiser.
A ação resultou namaior
cervejaria do mundo. Se isto
era pouco, comprou com seus

sócios da 3G Capital Partners
o controle da problemática
Burger King. Na terra do
Tio Sam, provou que o jeito
Ambev de administrar podia
fazermuita diferença na
Budweiser e também na Burger

{,

King. Assim, as ações da empresa de refeições rápidas
não pararam de crescer. O resultado é que sua fortuna

já é avaliada em US$ 29,3 bilhões, segundo o ranking da
revista Forbes. Para efeito de comparação, Eike Batista
teria agoraUS$ 30,26 bilhões. Mesmo sendo estas

posições bem voláteis - os bilionários brasileiros têm
as fortunas sujeitas às cotações diárias das bolsas - é

inegável a fantástica trajetória dos dois.
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QUINA
SORTEIO N° 2963
46 - 52 - 55 - 56 - 73

DUPLASENA
SORTEIO N° 1906
Primeiro Sorteio
05 - 31 - 35 - 39 - 44 - 48

Segundo Sorteio
06 - 08 - 17 - 33 - 37 - 50

CÂMARA DE
, VEREADORES

Of JlRAGul DO SUl

LEI N° 6457/2012
Dispõe sobre o uso de aparelhos sonoros no transporte coletivo do Município, e dá outras

providências.

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA.MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, no uso' das atribuições que lhe são
conferidas, FAZ SABER a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga
a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica proibido o uso de aparelhos sonoros ou musicais por parte dos usuários no interior de veículos dos
transportes coletivos urbanos no âmbito do Município de Jaraguá do Sul, salvo mediante aparelho auditivo
pessoal.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, a expressão "aparelhos sonoros ou musicais" compreende, dentre outros,
os tocadores pessoais de música em formato digital, incluindo telefones celulares e similares.

Art. 2°. É obrigatória a afixação de avisos proibitivos nos locais abrangidos pela presente Lei, com indicação do
número e data da mesma, em letras legíveis e de fácil visualização, contendo os seguintes dizeres: "É proibido
o uso de aparelhos sonoros ou musicais sem a devida utilização de fone de ouvido': '\

Art. 3°. A inobservância do preceituado no art.1 ° sujeitará os infratores às seguintes penalidades:

a) Serão alertados a desligar o aparelho especificado nesta Lei;
b) Caso neguem-se a observar tal recomendação, será solicitada a retirada do infrator do veículo, mesmo que
sob intervenção policial.

.

Art. 4°, O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber.

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Su11? de julho de 2012.

FRANCISCOVALDECIR ALVES
Presidente em exercício
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Raspadinha
Na edição de hoje do jornal O.
Correio do Povo está encartada
uma raspadinha. Ela vai premiar os
assinantes com uma hospedagem
de quatro diárias em um dos hotéis
da rede Mar&Sol Lazer e Turismo. A

empresa atua há 22 anos na área. Mais

informaçõens sobre a Mar&Sol pelos
telefones: 9143-3008, 9268-7831 ou

9146-2348. Os encartes da edição de

hoje são de inteira responsabilidade
da empresa de turismo.

Desempregados
Pesquisadores de universidades dos EUA
indicam que, mesmo com currículos

iguais, os desempregados sempre ficam
em desvantagem em relação aos que
estão empregados. Esse "preconceito" dos
recrutadores era conhecido. Mas a pesquisa
tenta estabelecer as razões mais profundas
disso. Observou-se que para os recrutadores
não importam os motivos pelo qual o
candidato deixou o emprego.

Banda larga
Segundo dados daAssociação Brasileira de

Telecomunicações (Telebrasil), o número de
acesso em banda larga alcançou em junho
a marca de 77,5 milhões. O crescimento
em relação a junho de 2011 foi de 73%. A
maioria dos novos acessos é de dispositivos
móveis. Isso explica muitos dos problemas
dos consumidores e que levaram aAnatel a
intervir. O Brasil tem bastante acessos, mas é

preciso uma banda larga de verdade.

Fundos
A Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiros e de Capitais
comemora uma captação líquida em

2012 de R$ 72,6 bilhões. Os fundos são

uma alternativa interessante para quem
não deseja o stress do acompanhamento
diário do mercado. A aplicação permite a

diversificação dos investimentos..
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Charge
CANDIDATOS COM APELIDOS ENGRAÇADOS

NÃopu�eME
�EGlSfRM COMO CURtA!
Ml)J\-tA MU t..\ER Ol��e
QUe. �\tJalEM IR\A

I,AcR�l)\"A� EM MIM •

NÃo FtQue ASçrM,
ZiGARAN�Ao!!!

o leitor

Eleiçõesmunicipais
Qque irá se impor? Uma -pa, E�/eição não é promessa.

nova gestão ou o conhe- Eleição é atitude positiva para
cido nepotismo? A largada já velhos problemas conhecidos
foi dada e em todos os eventos da comunidade.

já é possível vê-los à espreita Se você tem 16 anos ou

demarcando
.

territórios. Seus

�
mais e está pensando em

soldados p�dários por todos exercer a plena democracia,
os lados. Sejam os novos can- le re-se de uma coisa: se im
didatos a vereadores ou os atu- orte ou não, sofreras ou não
ais ainda tentando a reel ção. os absurdos do seu voto. Uma

Quando assisti a reportagem be do que precisa para
do Fantástico, veiculada no dia o. Um trabalhador sabe
29 de julho, sobre os desvios de o qu precisa para seu oficio.
verbas públicas através das fes- m empresário sabe o que
tas tradicionais - como Carna- precisa para sua empresa. As
val e São João -lembrei que aqui sim, prefeitos ou prefeitas, vere
mesmo, em 2009, a nossa festa adores ou vereadoras devem sa-

do tiro foi alvo de denúncias. ber o que a comunidade carece.

O pior é que ainda hoje, Pense nisso e vote cons-

após quase três anos, o povo ciente, sempre.
não sabe se faltou o dinheiro
da batata ou do chopp durante
a Schützenfest. Eleição é de- Paulo Sergio
mocracia. Eleição é ficha lim - SbarcleIati , Escritor

CODlpartilbe a sua Opbli,ão. ESCf1·eVa..nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Vidas online

'l Tocê sabe ue a raposa não é a melhor amiga das
V galinhas ,por isso, quando as raposas aconse

lham as galirflas a que tenhammais cuidados na vida,
aí tem... Mai' ou menos o que está acontecendo com

as grandes erpresas de tecnologia virtual, empresas
que nutrem fsse mundo artificial em que milhões de

" .

s -

gular realida . e: essas pessoas ligadas no mund
al têm uma "da vazia. O assunto do momento é es

vida virtual. � a vida que está sendo vivida na palma
.

a

mão através desses modernos meios de comunica o

que nada corhunícam senão vazios; vazios interiore .

As pessors andam ansiosas, sem rumo, de -

rientadas, ainda que digam que têm dezenas, c -

tenas de "anhigos". Bolas, ninguém na vida até h je
teve três adligos, três. Pai e mãe não podem er

contados, i mãos, ah, irmãos podem ... Três "a i

gos"? Ning ém os têm, ninguém. Amigo é o suje to
que saben o que a nossa casa pegou fogo, eh a

primeiro q e os bombeiros...
Acabo e ler a seguinte manchete: -, "Iecnol ··a

demais faz al à saúde". Quem diz isso são diret es

de empres internacionais de tecnologia, típo'Goo e,

por exemp . As pessoas não se desligammais, an
apressadas tensas, o tempo todo querendo sabe do
outro, dele ou dela, dos outros, deles ou delas. Tr ba
lho mesm ,nada. Dependência e vício, isso sim.

pessoas es ão caindo nas enfermarias�a vida
moscas n mel. O cara do Google está aconse

meditação e exercícios respiratórios às pessoa
cabiment isso? Tem. É só olhar para os lados,
se" todos om um celular seboso na mão, o
fuçando, i quietos, ansiosos. A vida passou-lhe
on-line,

.

alo Coitados, enlouquecem, ado
esquecem ue a vida é real, social, de toques,
olhares e s ns. Coitadas. - Ah, escute! O sm

deuum toq e, alguémmandou umamensage

Prejuízos
o que é não ser empresária. Veja o que uma "se

nhora" escreveu na Folha: - "Minha perplexidade
diante da lei em vigor sobre a licença-paternidade.
Como se pode acreditar que apenas cinco dias são
suficientes para que o pai cuide do recém-nascido,
enquanto a

.

, d licada por
quatro meses"? Claro, ela não tem loja, n
presa. Imagine para um dono de negócio ter meia
dúzia de funcionárias, e a seus maridos, em casa,

folgando, em licença para cuidar de crianças. Sinto
m�ito, é duro mas é a lei dos negócios. E quem paga
os prejuízos e as substituições dos "licenciados"?

Ela
Só pode ser ingenuidade delas. Mas as "ingênuas" -

que se preparem, não irão para o céu... Acabo de ler
sobre a demissão da vice-ministra da Cultura da Cos
ta Rica. Ela teve fotos tiradas por um namorado e que
hoje a comprometem. Nas fotos, ela vestia apenas
sutiã e calcinha... - Ah, mas isso foi há tempos, não
influi hoje na minha vida profissional! Influi sim, o
passado está regendo o futuro das pessoas. Por que
deixar-se fotografar, u filmar, por um vagabundo?
Todos os que quer fotografar ou filmar a namora
da são vagabundo , todos. Cuidado, mulheres, ingê
nuas e confiante

=_:.;.;.;---

abo de ler uma pesquisa de Har
so uismo, tapas, humilhações, "feri

mentos"-....,,..te o sexo ... Até aí nada, nada se fos-
, se dos dois lados, mas não é: quase só elas gostam
de apanhar. Será mesmo que o Nelson Rodrigues
tinha razão? Ele dizia que asmulheres normais gos
tam, sim, de apanhar, as neuróticas reclamam ...

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreio povocombr 'Chefe de Redação: Márcio Schalinski 'Edição: Diego Rosa.e Elisângela Pezzutti

-redacacêcccrelooopoocornbr- fOI1 ' (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 'Assinaturas: 2106-1936 'Plantão f4edação: 9221-1268
'Comercial: 9149-9771' Pian ,"o ntregas: 2106-1919 '99021380' 91614112' Horário de atendimento: 8h às 17h30

, Endereço: Av. PrefeITOWaldemar Grubba, 1400 ndi - CEP 89256·500 • CP 19 - Jara uá do Sul' SC Im ressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Os artigos e opiniões assinados não retratam n ce Q posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus au ores.
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INVESTIGAÇÃO
Delegado Daniel Dias

(foto ao lado) vai apurar
quem encomendou o

veículo e forneceu
a arma do crime
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Crime em Guaramirim

Mecânico reage e émorto a tiros REVOLTA POPULAR
Amigos e familiares queriam
linchar a dupla acusada pelo
crime. Um dos ladrões ameaçou
moradores, mesmo depois de preso

Pedro Gilberto Valcanaia, 44, perdeu a vida depois de tentar impedir a fuga de uma dupla de assaltantes

GUARAMIRIM

Débora Remor

Desespero e impotência eram os sen

timentos entre familiares e amigos
do mecânico Pedro Gilberto Valcanaia,
44 anos. Ele foi morto no início da tarde
de ontem por dois jovens que queriam
roubar o carro da família. Vacanaia rea

giu ao assalto e foi atingido por dois ti
ros, um no joelho e outro na cabeça. Ele
foi socorrido, mas morreu no Hospital
Padre Mathias, em Guaramirim.

Os acusados, um adolescente de 15

anos, e Edval Basi, de 18 anos, anuncia
ram o assalto ao Vectra prata quando a

esposa de Valcanaia, Maria de Fátima,
chegava em casa, no bairro Avaí. Ela co

meçou a gritar desesperada e o marido
foi ao encontro dela. Nesse tempo, os

dois assaltantes fugiam a pé. Revolta
do, o mecânico perseguiu os rapazes
por duas quadras e enfrentou os dois
na rua Plácido Afonso Raussis. Valca
naia conseguiu imobilizar o adolescen
te, que jogou o revolver calibre 38 para
o comparsa. Há poucos metros, o fi
lho da vítima, de 20 anos, e um amigo
chegavam para ajudar. Mas foi em vão.
Eles viram o mecânico ser morto por

dois disparos feito pelo criminoso. Um
tiro atingiu a cabeça e outro o jo�lho.
A vítima foi socorrida pelos bombeiros
com vida, mas não resistiu.

Os acusados fugiram com o carro do
mecânico em direção a Massaranduba.
Na rodovia SC-474, no sentido ao municí

pio de São João do Itaperiú, eles perderam
o controle do veículo e bateram em um

tronco. Os dois continuaram a fuga a pé,
. por dentro da mata. A Polícia Militar con

seguiu capturar os suspeitos e apreendeu
a arma, com quatro munições efetuadas e

duas intactas.

Como aconteceu o crime

Revolta

Moradores queriamvingaramorte deValcanaia
Indignados com o crime, fami-

liares, amigos e conhecidos da víti
ma se concentraram em frente à de

legacia. Policiais militares precisaram
garantir a segurança dos acusados presos.
GeovaniValcanaia, um dos irmãos de Pe-
dro Valcanaia, com lágrimas nos olhos e

muito revoltado, pedia que os rapazes fos
sem soltos para que amultidão vingasse a

morte domecânico. Amigos e conhecidos
perguntavam aos policiais militares por

CARRO Vectra da vítima foi levado pelos
ladrões. Na fuga eles colidiram num tronco

ARMARevólver 38, usado para matar o
mecânico, foi apreendido pela PolíciaMilitar

que não haviam executado os dois ainda
nomeio damata, onde foram capturados.

Segundo a PM, Valcanaia teria igno
rado o alerta da polícia de não reagir em
caso de assalto, e com filho mais velho
e um amigo resolveram perseguir os la
drões. "Fomos lá para bater nos (piá', mas
quando eu vi a arma, dei um passo para
trás", contou o amigo da família que tes
temunhou o assassinato.

A dupla presa ontem é responsável

por outros assaltos a veículos na região.
Eles foram reconhecidos por uma víti
ma que teve o carro roubado no último
sábado, quando foi amarrado e aban
donado às margens da BR-280.

"Estamos cansados dessa onda
de assaltos aqui na cidade", desaba
fou Salete Marques, vizinha da vítima.
Valcanaia deixou a esposa e dois filhos,
de 16 e 20 anos. O sepultamento será

hoje, às 16h, no Cemitério Municipal.

\

6

Suspeitos presos

Dupla confessa
outros crimes
Os dois suspeitos foram levados para

a Delegacia de Polícia de Guaramirim,
onde confessaram este e outros crimes na

região. O adolescente de 15 anos possui
outras 32 passagens criminais por furtos e

roubos. Ele saiu há poucos dias do Centro
de Internação Provisória (CIP), de Ioinvíl
le. Ontem, mesmo algemado, continuou
ameaçando moradores e policiais.

Edval Basi, de 18 anos, confessou ser

o autor dos disparos que mataram Pedro
Valcanaia. Ele admitiu ainda a participa
ção em outros assaltos a veículos na cida
de e foi reconhecido por outras duas víti
mas. "Os dois confirmaram que a arma foi

entregue por uma pessoa, de outra cidade,
que encomendou o veículo. Já estamos

investigando os demais envolvidos no

crime", declarou o delegado Daniel Dias,
logo após o depoimento dos acusados.
O suspeito adolescente deve voltar ao

CIP de Joinville. "Ele pode receber uma

sentença de até três anos, porém a lei dá
muitas garantias ao menor, mesmo ele
sendo um criminoso de alta periculosida
de", esclareceu Dias. Edval Basi foi enca
minhado ao Presídio Regional de Jaraguá
do Sul ontem à tarde.

1

1 . A esposa chega na frente da casa,
localizada junto à BR-280, quando é
abordada pelos dois assaltantes. Em

desespero ela começa a berra r.

oi .1'1.111 II" ali

5. O rapaz dominado por
Valcanaia lança o revolver para o

comparsa. O assaltante atira no

joelho e na cabeça da vítima

6. Os bondidosIoqern com o carro da
vítima em direção a Massaranduba,
pela SC-474, e batem o carro num

tronco de árvore junto à rodovia

7. Os suspeitos correm para o meio

do matagal. A arma engatilhada
dispara sem querer e alerta os

policiais da localização dos bandidos.

8. A PM captura os dois
crimir nosos e leva para
a Delegacia de Polícia

de Guaramirim.

3 4

2. Os assaltantes fogem a pé,
enquanto o mecânico, Pedro Gilberto
Valcanaia, 44 anos, vai atrás deles

'�
com o filhoj e um amigo da família.

� � li � I I " I I II H III, I' I
'

3. Pedro Valcanaia entra sozinho
no Vectra prata e começa a

perseguir os dois assaltantes
por cerca de duas quadras.

,

4. O mecânico entra em

luta corpal com um deles.
O rapaz atira para cimo e

Valcanaia consegue dominá-lo.
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Emprego Decente. O evento

começou ontem e, termina,
dia 11, em Brasília. O Brasil é
pioneiro na discussão do tema.
Amobilização tem o objetivo
de debater políticas públicas de
trabalho, emprego e proteção
social.Ameta é construir e

'vrotnov�� utUa�olíticaINac'
.deEmprego eTtaoalhdDec

Incentivo
ao consumo

dê banana

,

,Eleições
emCorupá

Nilson Antonio · Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

A fiscalização eleitoral
Nas campanhas eleitorais existem

muitas táticas e estratégias arti
culadas nos bastidores. Uma das fer
ramentas é vigiar o adversário, princi
palmente nas propagandas. Por causa
disso, a assessoria jurídica é fundamen
tal neste processo.

Durante todo o pleito eleitoral, os

advogados têm a missão de movimen
tar as denúncias e as representações
contra os adversários. Geralmente elas
acabam sem êxito. Nas zonas eleitorais
da região são várias acusações contra

candidatos a prefeitos e vereadores. É
a mostra que o monitoramento será
intenso neste ano. Uns fiscalizam pelo

desejo do respeito à democracia. Ou
tros por sentirem-se prejudicados pela
diferença de poder econômico. Mas, há
os que estão à procura de brechas para
chegar ou se manter no poder.

Indiferente da causa queleva os can

didatos a se policiar, a fiscalização já é
motivo de conquista. Deixa-se de lado a

conformidade e entra em ação avontade
e o anseio da mudança e transformação
da sociedade. Entretanto, para se fisca
lizar é necessário transparência na res

ponsabilidade do dinheiro público. Mas
a evolução na participação no processo
eleitoralvai além da fiscalização dos can
didatos. Também é preciso saber votar.

EDUARDO MONTECINO

o mandato é da Natália
Foi extinta ontem a ação movida pelo suplente Cláudio Olívio Piotto
(PSB) contra a vereadora Natália Lúcia Petry (PMDB). Ele pedia o fim do
mandato da vereadora em razão de desfiliação dela do partido socialista,
supostamente sem justa causa. O juiz NelsonMaia Peixoto arquivou o

processo. Segundo o magistrado, não é possível conferir legitimidade ao

quarto suplente para pleitear a vaga em caso de infidelidade partidária..
Segundo a interpretação do juiz o interessado deveria ser o primeiro
suplente. A vereadora eleita pelo PSB foi amais votada na última

eleição (2008); com 2.861 votos. Em 4 de outubro do ano passado, ela
pediu desfiliação do partido e foi para o PMDB. Na defesa, a vereadora
disse sofria perseguições dentro do partido. O :pSB está na base da atual

administração e Natália assumiu o papel na oposição dentro do legislativo.

Diploma de

jornalista
o senado aprovou na terça-feira a

Proposta de Emenda à Constituição
(PEC)33/2009, conhecida como PEC
dos Jornalistas. Aprovada em segundo
turno, com 60 votos favoráveis e quatro
contrários, torna obrigatório o diploma
de curso superior com habilitação em
jornalismo para o exercício da profissão
de jornalista. Agora amatéria segue
para a Câmara dos Deputados.

Bandeiraço
-

na praça
A Coligação Nova Iaraguã vai
realizar no sábado, a pàrtírdas
8h, o primeiro bandeiraço da

coligação. O evento acontece

no calçadão da avenida
Marechal Deodoro. Participarão
os candidatos a prefeito
Dieter Janssen e vice-prefeito
Jaime Negherbon, além dos
concorrentes a vereador.

Ação por
improbidade
A decisão do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina (TJSC) aceitou,
em partes, o recurso de Nilson

Bylaardt (PMDB) sobre a sentença
da acusação de improbidade
administrativa, através de uma
ação civil pública. A denúncia
referia-se ao período em que ele
estava sob a direção do Hospital
Municipal de Guaramirim,
entre 1997 a 1999. Na época,
uma das acusações foi de que
eram realizadas compras sem o

processo licitatório e a emissão
de cheques sem fundo. Bylaardt
foi condenado, em 2009, a pagar
40 vezes o salário da época.
Ele também foi proibido de
contratar e de receber benefícios
e incentivos fiscais e creditícios
durante cinco anos.

Vitória na Capital
Na época, Bylaardt recorreu da
sentença junto ao Tribunal de

Justiça de Santa Catarina (TJSC) e
conseguiu diminuir amulta para
três vezes o valor do salário da

época. Outra vitória do candidato
a prefeito, Nilson Bylaardt (PMDB),
foi a retirada da sentença em que
era proibido de contratar com
o poder público ou de receber
benefícios. Na avaliação do TJ, não
houve prejuízos ao erário e nem

enriquecimento ilícito.

Massaranduba 1
A eleição emMassaranduba está
acirrada entre as duas coligações.
Primeiro foi contestadapela coligação
"Massaranduba crescendo com
seriedade e trabalho", a candidatura
de Odenir Derreti (PP), da aliança
"Competência, juventude e trabalho.
O juiz da 60a ZonaEleitoral de
Guaramirim, Gustavo Schwingel,
deu o veredito favorável aDerreti.

Massaranduba 2
Na última sexta-feira foi a vez
da coligação "Competência,
Juventude e Trabalho" entrar
com três representações
contra candidatos da aliança
"Massaranduba crescendo com
seriedade e trabalho", que apóia o

prefeito Mario Fernando Reinke.
Um dos alvos é o candidato Pier
Berri (PMDB), atual presidente da
Câmara de vereadores. Ele e Mauro
Bramorski (PSD), Silvio Mainka
(PSDB), Vanderlei Sasse (PMDB),
juntamente com o candidato a

vice-prefeitoArmindo Sesar Tassi

(PMDÉ), são acusados de fazer
propaganda antecipada. Se a
representação for aceita, amulta
pode variar de R$ 5mil a R$ 25 mil.
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Pronate Trab lha or

Qualificação vira
'uma obrigação

Jaraguá do Sul, Errol Kretze, ex
plica que o objetivo do progra
ma é qualificar mão de obra e

trazer profissionais mais prepa
rados para determinadas tare

fas. Ele conta que desde segun
da-feira seis pessoas já foram
encaminhadas para os cursos,
e que esse número representa
10% do total de solicitações do
benefício.

-

Segundo Kretze, o Sine rece
beu um programa de computa
dor que armazena todos os da
dos de trabalhadores. Quando é
colocado o nome da pessoa que

.

solicita o seguro desemprego, o
programa sinaliza a obrigato-

riedade da realização do curso.

. "O computador automatica
mente indica um curso direcio
nado para cada pessoa, levando
em consideração a área em que
ela atua", afirmou.

Para ele, os cursos oferecem
uma boa oportunidade para
as pessoas receberem qualifi
cação gratuita. O coordenador
ressalta que, além das aulas, o
requerente tem outros benefí
cios. "O interessado recebe ma
terial didático, vale transporte e

alimentação".

Pessoas que pedem o seguro desemprego
pela terceira vez serão orientadas a estudar

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

APartir dessa semana, as

pessoas que solicitarem o

seguro desemprego pela ter

ceira vez em menos de dez

an9s serão obrigadas a buscar

qualificação profissional." Os

requerentes do benefício se

rão direcionados aos cursos de

qualificação oferecidos gratui
tamente pelo Senai e Senac de

Jaraguá do Sul. A iniciativa do

governo federal visa dar mais

condições de acesso ao merca

do de trabalho.
O coordenador do Sine de

o posto do Sine
de Jaraguá do
Sul fica na Rua
Reinoldo Rau,
289, Centro.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

NOVAS ALTERNATIVAS Jorge Alberto Machado e Itamar Siqueira
escolheram o curso de eletricista porque buscam ereseímente profissional

Além das aulas, o
interessado recebe
material didático,
vale transporte e

�limentação.

Estrutura

Instituições
,. -

apoiamaçao
O Senai e Sesc oferecem

cursos para o Pronatec em
diversas modalidades, tan
to na área técnica como

na administrativa. O Senai
tem foco no campo técni
co, com três opções:" sol
dador no processo. 'MIG/
MAG, auxiliar de eletricista
e costureiro. Segundo.a as

sístente de Marketíng, Va
nessa Fallgatter, os cursos
têm duração de, no míni
mo, 160 horas e focalizam
os ensinos práticos.

Já o Senac ofereceop
ções na área administra
tiva' como auxiliar admi -

.

nistrativo, operador de

telemarketing e operador
de computador. A coor

denadora dos cursos em

Gestão e Negócios, Helena
dos Santos Fõrster, conta
que todos os participantes
devem ter idade superior
a 16 anose ensino funda
mental completo.

Programa já atende
famílias carentes

grama é uma oportunidade
de adquirir conhecimento e

mostrar seu potencial. Ele
ficou sabendo desta opção
através do Sine, que orientou
a inscrição. Já Siqueira teve

conhecimentos dos cursos

pelo Centro de Referência de
Assistência Social (Cras). Ele
quer migrar de área de tra

balho' já que gosta muito de
elétrica.

Os cursos têm duração
mínima de 120 horas e novas

inscrições podem ser feitas
no início de 2013.

Errol Kretze,
coordenado).·

do Sine

Sem ter como pagar um
curso profissionalizante, Jor
geAlbertoMachado, 44 anos,
conseguiu uma vaga no Pro
natec Social. Ele e o amigo,
Itamar Siqueira, 34 anos, são
alunos do curso de auxiliar
de eletricista e buscam qua
lific-ação paramudar de área.
Ambos trabalham na usina

gem e procuram crescimen

to profissional.
Machado conta que não

tem condições financeiras

para pagar um curso e a qua
lificação oferecida pelo pro-

:l,
i
<,
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José AUguSli()'�
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Espiando Londres
Todo aquele que comenta o que não viu corre o risco de calar-se

perante a verdade. Já que a tecnologia permite, estabeleci plantão
permanente à frente de quatro telas de TV para contemplar o espetáculo
proporcionado pelos melhores atletas do planeta reunidos nas XXX
Olimpíadas de Londres. Sabe-se que a vitória ou derrota fazem

parte do merecimento de cada competidor ou de uma equipe.

Usain Bolt (na foto
em mais uma das

suas chegadas
em primeiro'

lugar), revela a
grandeza de um
atleta que encara

a competição com
comprometimento,
alegria e respeito ao

espírito oJúnpico

ORei
Com a realeza e o Dream Team

na plateia, Usain Bolt emocionou
o Olympic Stadium. Quando o

estampido da largada ecoou no ar,

o "relâmpago" partiu para a vitória.
Deslocou-se como o próprio vento
transpassando o tempo e os rivais.

Os outros competidores córriam, o
"relâmpago" fluía, cruzou a linha

de chegada com dois metros de luz,
mandou para a história o antigo
recorde olímpico de 9.69 segundos e

estabeleceu uma novamarca em 9.63

segundos. Seu "filho adotivo" Yohan
Blake ficou com a prata, com o tempo
de 9.75 segundos. O americano

Iustin Gatlin com amarca de 9.79

segundos abocanhou o bronze. Bolt
fez o seu tradicional gesto imitando o

lançamento de uma flecha para o alto,
apontou em direção à família real,
como a gritar para os quatro cantos

do planeta: "O Rei sou eu"! A Rainha
Elizabeth II aplaudiu de pé.

Contabilidade
Consultoria Empresarial
-���� OUedidada

OC>TrrlllBt�ncia
Crê,criblhdatle

b\.\I-'JIi}:i""'"i,":!
I!l:Ní!t.(Ii®Y!ii'iI\1i,\I/f�.

WJ�i/I3'I,I ,WI��li�t too'\.b'i

t4�1'1·41',u- Oe d� 1918

,1

AGORA
,ESTAMOS TODOS

JUNTOS
Grupo Lun.'11

"

FAZENDO HISTORIA NAS XXX
"

OLIMPIADAS DE LONDRES

E O OlyD1pic StadiulD estrelDeceu

Mohamed Farah, omenino franzino
nascido na Somália e que aos oito anos

veiomorar em território britânico para

fugir da miséria, conquistou a primeira
medalha de ouro olímpica da história da
Grã Bretanha, nos 10milmetros rasos. A

prova que um dia consagrou Paavo Nurmi

(1920 e 1928), Emil Zatopek (1952), Lasse
Viren (1972 e 1976), Halle Gebrselassie
(1996 e 2000) e KenenisaBekele (2004 e

2008), o consagraria também. Faltavam
duas voltas para o final e o "Exército
Africano" liderado pelos irmãos, Tariku e

Kenenisa Bekele (ETH), era seguido por ,

BaraqueMuchiri (KEN) e ZersenayTadese
(ERI). Os quatro corredores travavam uma

luta ferrenha em busca damedalha de

ouro. Foi quandoMohamed Farah junto de
seu companheiro de treinos, o americano
Gelen Rupp, que corriam no segundo
pelotão se lançaram de corpo e alma
em busca do improvável: ultrapassar o
"imbatível" "exercito africano" e conquistar
o galardão máximo olímpico. Os 85mil
espectadores que lotavam o Olympic
Stadium "vieram juntos" e o "Majestoso"
estremeceu. A 200m da linha de chegada,
Farah e Gelen ultrapassaram o pelotão
vanguardeiro e abriram frente. Entraram

na reta final triunfante cruzaram a linha
de chegada com vinte metros de luz, Farah
em primeiro, Gelen em segundo, depois
chegou Bekele em terceiro. Amultidão

explodiu e implodiu de alegria.

Entre

aplausos
e lamentos
A jornada brasileira nestas
Olimpíadas, como um
todo, merece aplausos.
É preciso considerar o
descaso das autoridades

públicas em relação ao

nosso esporte. Até aqui
conquistamos dois ouro,
uma prata e cinco bronze.
Outras medalhas estão

à caminho. Faremos
um balanço geral
ao final do evento.

Mohamed Farah, o menino franzino nascido na

Somália, fugiu da miséria e conquistou uma
medalha de ouro oJúnpica histórica para a
Grã Bretanha, nos 10 mil metros rasos

A vaia
Vai para FabianaMurer, a brasileira campeãmundial da prova do salto com vara

com amarca de 4,85m. Fabiana fez "campings de treinamento" em Fórmia, na

Itália, com o seu treinador ÉlsonMiranda e o consultor da Confederação Brasileira
deAtletismo (CBAt), para salto com vara, o ucranianoVitalyPetrov; que foi técnico
dos campeõesmundiais, SergeyBubka e llena Isinbayeva. Prerrogativa não dada a

nenhum outro atleta brasileiro. Na prova classificatória, Fabiana alegando que havia
vento inconstante, abortou o salto na última tentativaquando a altura a ser vencida

estava em 4,55m. Ficou fora da final.Ventava só para Fabiana? Doze saltadoras

chegaram àmarca de 4,65m. Em Pequim, Fabiana alegou o desaparecimento de sua
vara e não saltou. Assisti a prova ao lado de um "gringo". Quando Fabiana abortou
o salto, ele se dirigiu amim com um sorriso debochado: "esta chica es brasileira"?

Respondi de bate-pronto: "Não, nasceu em BuenosAires!"
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Primeira noite traz
escritora premiada
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Romancista e desenhista carioca Elvira Vigna já recebeu o

o prêmio de ficção da Academia Brasileira de Letras
FOTOS DIVULGAÇÃO

QUESTIONAMENTO
Elvira Vigna indaga
"Tudo é tentativa?"

HORARIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA A SEXTA 8hOO As 18h30

SABADOS 8h30 As 15h30 SEM FECHAR PARA O ALMOÇO

327 - 393

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

Bárbara Elice

�- scrito pelas mãos de uma autêntica ro

mancista, o texto de abertura do 2° Festival

Nacional do Conto, que começa hoje em

Iaraguá do Sul, está pronto. Contrário ao
.

eito como se expressa, a descrição de Elvira
__.Vigna não cabe em palavras simples. Dona

de uma fala marcante, a escritora e desenhista, nascida
em 1947, no Rio de Janeiro, vem para a cidade levantar

uma questão aos leitores: "tudo é tentativa?".

Para começar a noite de hoje, Vigna conta sobre

o pintor francês Edgar Degas, que não gostava de se

relacionar com as pessoas, muito menos mulheres.

Para pintar as belas bailarinas, Degas criava as pró
prias estátuas. "Essa imagem, desse cara fazendo,
bolota por bolota de barro, e depois olhando esta

tuetas de quase-meninas nuas, isso dentro de um

ateliê silencioso e escuro - porque ele trabalhava em
uma quase escuridão - é o que chamo de conto", de

fineVigna.
A escolha dessa escritora contundente não foi ao

acaso. Vigna tem nove romances publicados. O livro

"Nada a dizer", lançado em 2010, ganhou o prêmio
de ficção da Academia Brasileira de Letras. Também

publicou vários contos em cadernos de cultura, su

plementos de jornais, livros e coletâneas. Mas não

só de 'fantasia vive uma escritora. Ela já trabalhou

em jornais como Folha de São Paulo, O Estado de

São Paulo e O Globo, onde publicou artigos sobre a

vida contemporânea.
A conversa com a romancista acontece às 20h no

teatro do Sesc. Em seguida, às 20h40, o contista con

temporâneo João Anzanello Carrascoza apresenta I�S

afinidades eletivas", um bate-papo informal sobre a

produção e contos favoritos.

Jardins e interiores I Arraqjos I Buquês I Acessórios I Árvores frutíferas

Todas as atrações
são gratuitas

Hoje
Teatro Sesc Jaraguá do Sul
• 20h - "Tentativas sobre o conto: as estatuetas de

Degas" com ElviraVigna
Uma romancista abrindo o festival do conto? Sim,
uma romancista, e que preparou uma apresen
tação especial para o festival, que parte de Degas
para levantar uma questão: tudo é tentativa?

"Meus romances nascem de um conto jamais
escrito. Há uma imagem, uma cena, como se

fosse a cena de um filme, que me deixou parada,
em silêncio, sem entender. Escrevo sabendo que
ao tentar entender, explicar, tudo fica aindamais
fechado, mudo".
• 20h40 - '�s afinidades eletivas" com JoãoAnza
nello Carrascoza
Um dos grandes
contistas brasileiros

contemporâneos
abre sua caixa-preta,
num bate-papo
informal sobre sua

produção e seus con-(
tistas prediletos. ;,1

Romances de Elvira Vigna
'o que deu para fazer emmatéria de história de amor' -

Companhia das Letras, 2012.
'Nada a dizer' - Companhia das Letras, 2010.
'Deixei ele lá e vim' - Companhia das Letras, 2006.
� um passo' - Lamparina, 2004.
'Coisas que os homens não entendem' -Companhia das

Letras, 2002.
'Às seis em ponto' - Companhia das Letras, 1998.
'O assassinato de Bebê Martê' - Cia. das Letras, 1997.
'Sete anos e um dia' - José Olympio, 1988.

Contos de Elvira Vigna
'5 mil toques é tudo o que ele tem a dizer' - Suplemento
Pernambuco, maio de 2010.
'Lugares, talvez um fim para contar' - Cia. Ed. de

Pernambuco, janeiro de 2012.

'Retrato em cores frias' - Folha de São Paulo, setembro / 2011.
'Confissões' - EditoraMatrix, 2008.
'I+zil+d=inha. In: + 30 mulheres' - Record, 2005.
'Mais um caso de violência choca a cidade' - Os cem
menores contos brasileiros do século, 2004.
'Izildinha fez um café e tudo continuou igual' -

Coleções E - Ficção Feminina, 2003.

Use a imagina(ão!
Dê um presente
que surpreenda

seu pai.
Venha conferi
nossas oP(ões.
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Canoinhas
......
8° 26°

São Miguel
do Oeste
......
16°25° Joaçaba

......
13° 27°Chapecó

......
18° 27°

Sol permanece
Nevoeiros ao amanhecer
com sol entre algumas
nuvens em se.

Temperatura em elevação.
Vento nordeste e noroeste,
fraco amoderado, com
rajadas fortes de 50 a

Bükm/h no Litoral, na
madrugada e manhã.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de en os para hoj emJaraguá
• 9h Vento não favorável Leste 5km/h Nenhum vento

favorável
• 12h Vento não favorável Leste 6km/h

zero%
de possibilidade

de chuva,

Vento não favorável Leste
Vento não favorável Leste

• 15h
• 18h

5km/h
11km/h

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

'Humor
Empregada preguiçosa
A patroa chega em casa ao meio dia, encontra a empregada dormindo no

sofá, e lhe fala:
- Maria, dormindo em plena hora de dar almoço para as crianças?
Aí responde a empregada:
- Ué patroa, a senhora não falou que queria uma empregada que dormisse
no emprego?

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
lca
C>
::s
-

O
cn

Mafra
... ...
100280

Joinville
� ......
��,,' 90 26°

Jaraguá do Sul
......
160300

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Proteja
os olhos!

/

Rio do Sul
... ...
12° 25°

Blumenau
... ...
17°31 °

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 31°C

Florianópolis
... li.
16° 24°

São Joaquim
......
110 21 °

SÁBADO
MíN: 16°C
MÁX: 30°C

Jeans e

camisa para o

clima ameno

DOMINGO
MíN: 15°C
MÁX: 31°C

rici(una
......
13° 28°

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h19: 1,1m
• 9h52: 1,2m
• Baixamar
• 6h2a:06m
• 13h19: Om

ltala
• Preamar
• 6h57: O,am
• 1ah29: O,am
• Baixamar
• 3h57: 0,6m
• 10h57: 0,5m

Florianõpoli
• Preamar
• 7h23: O,am
• 19h: 0,9m
• Baixamar
• 11 h06: 0,5m
• 22h32: 0,4m

mbituba
• Preamar
• 5h: 0,5m
• 16h45: 0,5m
• Baixamar
• 9h21: 0,3m
• 21 h24: 0,3m

. MINGUANTE 9/8

NOVA 17(8

CRESCENTE 24/8

Palavras Cruzadas

Tábua
das marés

1 234 5 6 7 B 9
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HORIZONTAIS
1. Grave epidemia
2. GOlfo da Arábia, tonnado pelo oceano índicoj Tre

eno de uma curva limitado por dois pontos
3. Falar sobre um tema
4. Ácontecimentos felizes / (Fis.) Unidade de medida

do trabalho no sistema CGS
5. Lembrança leve. / Narcóticos Anônimos
6. O escritor dinamarquês Hans' Christian (1805-

1875), conhecido por seus contos infantis
7. O nome da atriz Barger. de �À Sombra. de um

Gigante"
8. Substância qufmica, derivada da: guanidina, que

participa de importantes processos metabólicos
9. Uma ponta do.. chuchu I Roda dentada da espora
10. A décima consoante f (Madame de) Famosa es

critora francesa (1766-1817)
11. Diz-se,de músculo que tem a função de deslocar

para o centro a escápula
12. Diz-se de ou lugar desabitado, deserto / A es-

11•

critora Coralina (1889-1985). de "Poemas dos
Becos de Goiás"

13. O músico argentino Pianola (1921-1992).

VERTICAIS
1. Em decomposição! O nadador catarinense Fer

nando, o "Xuxa". um dos melhores que o Brasil

já teve
2. (Med,) Tumor derivado do tecido muscularI Boato

vago
3. Relativo a um importante município mineiro da

região de Furnas I A atriz inglesa Thompson, de
"Henrique V"

4. Ligar por afeto I Abreviatura (em português) da

Bósnia-HerzegOvina
5. Pomposo
6. Meio ... tardio I Feito com bom gosto e estilo
7. Uma consoante alveolar I Aquele que melhora as

condições higiênicas
8. A parte interior e mais dura do lenho das árvores
I Colocar (fogo)

9. A fada dos romances da Távola Redonda I O
nome intermediário do escritor norte-americano
Poe (1809-1849).
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Quer desafios
maiores?
Adquiro

nossos (ole,ões
de revistos
ió publi(oda s.

SÔD 5 revstus
em (oda volume

por um pre�o especial!
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contato@poracaso.com @poracaso /poracaso

Tem point novo na região.; a boa agora é fazer uma visita
a Guaramirim pra tomar umas no Dona Serva, O barzinho
acolhedor inaugurou na Rua 28 de Agosto, pouco antes da

estação rodoferroviária. Para acompanhar as novidades siga
facebook.com/DonaServaPub. Telefone para contato: 9195 9392.

liA cidade cresceu demais em pouco tempo.
Hoje a necessidade é de organização e

escoamento de trânsito. Atenção aps ,

meios alternativos como ônibus, ddoViasri' t
,

e calçadas. A cena cultural precisa de um
pouco mais de incentivo também. Temos
o Femusc e a Schützenfest! Mas vai além
disso. E transparência é a palavra da vez.
Fez; gastou, tem que mostrar".

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

.
",,/ Super
! simpática,
f Tati Santos

ilumina a

pista do club

TheWay,
na balada
do projeto
Mashup

tt
Diga que não
sabe, então
aprenderá

tudo.
Anônimo

"

Ioao Kuhne,
,
relações pzJ,blicas

Nas alturas
Sábado, às 11h, rola uma feijoada legal lá no Morro BoaVista. A
festa é promovida pela comissão responsável pela construção da
Chiesetta Alpina. A igreja, que homenageia o imigrante italiano
fica num belíssimo local. Para enriquecer 'a experiência, há um
extra no convite: a possibilidade de assentar um dos tijolos.do
local como lembrança às próximas gerações.

Mayara Taschner, na
Quinta Sertaneja do
LondonPub
..........................................................................

A nova casa
Tomando o endereço do antigo
Complexo F-12, testemunhamos a
apresentação do Epic Concept Club.
Como os leitores têm acompanhado, esse
será um espaço não só para as baladas.
Também oferecerá quadras de squash. A
inauguração estámarcada para dia 15 de
setembro. No topo do line-up, oDI Olin
Batista.

ELTON MELCHIORETTO

Domingo de agito em

Massaranduba com a nova

edição. do 4 Rodas Club Car.
Desfilou no pátio a gatinha
MorganaMarcarini.
...............................................................................

Endereço
confirmado
Acabou-se o suspense.
Finalmente foram liberadas
mais informações sobre a

localização do Pirata Rock
Bar! A data de inauguração
estámarcada para dia
22 de setembro. Haverá show porrada do Matanza. O
endereço? Rua Barão do Rio Branco, pouco antes do
Angeloni. Fica lá onde era aÁrea 51. Muito bailão pode
ter rolado entre aquelas paredes, mas não há nada como
uma boa sessão de rock'n roll pra atuar no descarrego.
O local sofrerá uma bela transformação tendo com
pleno aproveitamento do amplo espaço. Haverámesas
de sinuca e a construção de um deck voltado para o
estacionamento. E já temmais dois ótimos shows
marcados na agenda do Pirata: Autoramas, dia 19 de
outubro, e Tequila Baby, dia 10 de novembro.

ELTON MELCHIORETTO

Debora Bertoldi eMarton Pereira, na
Dose Dupla de sertanejo W1.iversitário
do Divino Club, em Massaranduba

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

Para suar
Está confirmada para dia 16 de setembro a 2a Corrida
Rústica daWEG. O percurso e como será feita as

,

inscrições ainda estão sendo planejados. Mas a galera
pode ficar atenta.Vão rolar as opções para cinco e dez

quilômetros, além de cincomilmetros de caminhada.
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22h - Música Sertaneja / Apresentação deMaikyeMaurício
I

Local:Água Doce Cachaçaria 147 33718942
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Moa Gonçalves

A hora mais escura da noite
é justamente aquela que nos

permite ver melhor as estrelas.
Charles A. Bear

moagoncalves@netuno.com.br

Livro
Aconteceu no último domin

go, no auditório São José
da Paróquia São Sebastião, o
lançamento do livro "Na Cons-

trução de Comunidades, Me-'
mória...História... 1912/2012':
A obra, escrita por Olga Piaze
ra Majcher, Ana Paula Moret
ti Pavanello Machado, Dirce
Fruet Robl, Pe. José Francisco
Schmitt e Vaní Panstein, tem
457 página. Narra a histó
ria dos 100 anos da Paróquia
Santa Emília/São Sebastião.
O livro pode ser adquirido na

secretaria da paróquia e na li
vraria São Sebastião..

f
. KAY�ÓS
H O T E t

Antenada
Mulher de fôlego e de gosto
apuradíssimo, a empresária
da moda AndreaNicolodi
recebeu a coleção completa
da Dudalina - camisaria das
estrelas. Andrea também

representa a famosa grife de
bolsasVictor Hugo. Tudo para
amulher moderna e antenada.
Confira na Carmela.

Brasil X

Argentina
Poxa! Como foi animada a tarde'
de ontem. Ganhar da argentina
de 3 x O é bom demais.
Parabéns à galera do vôlei,

HOMENAGEM
O meu amigo
José Ramos

(D) com João
Eduardo. Ele
foi um dos

homenageados
pela Lunendee,
nos 15 anos de

empresa

Fila
Apesar dos rigores adotados pelo Procon, alguns
estabelecimentos bancários continuam abusando
na demora de atendimento à clientela. Muitas
vezes as pessoas ficammais de uma horas nas filas.

Quem será?
Mari Karsten está com novo paquera. Parece

que vai mesmo dar namoro, Quem será o

felizardo? O primeiro flerte aconteceu num
famoso salão de baile, em Jaraguá. Aguardem!
Em breve, a gente divulga por aqui.

TROCOU
IDADE

O meu querido
amigo Sérgio
Luiz, o Zullu,

da Rádio

Jaraguá, está
solteirinho
e à procura.
Na segunda- .

feira ele foi
o grande

aniversariante
da cidade

DNULGA..ÇÃO

De volta
A jovem estudante de direito
Paula Duale Schmitz chegou
bronzeada e cheia de energia
da temporada de férias no
Taiti. Ficou deslumbrada com
tudo que viu em Bora Bora.
Local mágico de águas azuis,
paraíso dos apaixonados,
ricos e famosos. Paulinha
adorou a viagem!

• Eles tentam manter um"

certo distanciamento,
mas é perceptível que
está rolando um clima
entre aquela nova rica e o

candidato a vereador.

Kupalua
Acabei de receber para
minha coleção, numa bonita
embalagem, a cachaça
artesanal de melado, Kupalua.
Uma "pinguinha" caseira
produzido pela artista plástica
e empresária Denyze Silva.
Prometeu e cumpriu. Valeu
mesmo, Denyze!

• O empresário Nei
Lombardi prepara
as malas para bater
pernas naArgentina e no

Uruguai.
Dicionário
�emon"
Rebucho - eveito ta maré,
depos te bater no praia, os
ontas foltam bara o mar.

Tiarréia - tistúrbia dos tripas.
Muito comum para quem
come panana com gachasa
e toresmo com chimaron, ou
bepe pia xelada com linquiça
quende. É tão ruim o tiarréia,
que teixa o xente suato e

amarrelo. O xente diz pros
mais íntimos: tô mixando

pela c", rapaiz.
.

.

• Com uma poderosa
calçaVitória Secret e um
!,�obretudo de estampa
animal, SinaraVieíra foi
vista durante a semana

'jantafido no Restaurante .

. Kanta� com a bela'hlníga
joinyilIe,nse, Júlia:

Onde comer bem
em Jaraguá
Na Churrascaria

Costela & Cia. Amelhor
costela da cidade.

Pilates
A queridaMorganaVolpi,
através do Facebook daVisual

Corpus Studio de Pilates
sorteia um mês de aulas de

pilates grátis. Que tal? Acesse e

. concorra, no dia 30 de agosto.

DIVULGAÇÃO
�

O arquiteto
Ronaldo

Lima é
matéria
de capa

da revista

Nossa,
edição de

agosto

,.

.

.'

..�

•No prôximo dia
15 de agosto às 19h,
rola no Pavilhão B do
ParqueMunicipal,
a reunião entre os

lideres de grupos
dá 1 o«Stammtisch
faraguá.
• DagomarMu(ler'
vem faz a campanha
a vereador ao estilo
mineirinho. Quietinho

. e pélasiifJeiradas

UpperMan
Ainda não sabe com o que
presentear o seu pai? A Upper
Man está com mil novidades.
Desde gravatas, lenços e meias,
até o mais nobre dos ternos de

grande grifes.

Leitor fiel
OJeitor fiel de hoje é o amigo
e grande palmeirense André
Diego Todt. Ele sempre lê
esta coluna para ficar por
dentro das novidades de nossa

. sociedade. Valeumesmo!

Pensando bem
.0 verdadeiro amor se prova no ardor do fogo, na dura
experiência de dar a vida pelo outro. Do contrário, certamente
não é amor; é uma pura fantasia. "Alguém te ama não pelo que'
você faz, mas sim pelo que ele faz por você". Não adianta falar

para sua família que a ama, se seus gestos não correspondem a

esse amor. Palavras sem gestos não constroem nada.

Estofado Gomo (2,04mts)
Retrátil e reclinável cf molas

ar u lit
.

A escolha p rf it
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Marcelo Lamas,
escritor e engenheiro

marcelolamas@globo.com.

Crônica

Superlativo
/\ gravidez estava prevista para as

r1.vésperas da final domundial de clubes
e o pai, fanático pelo time brasileiro que
iria jogar, dizia para a grávida: "Não inventa
de ter o nosso filho na noite do jogo.",
brincando com o improvável.
O jogo era no Japão, à meia-noite daqui.
Na cidadezinha não havia hospital e a
gestante estava de sobreaviso. Bingo! Por
volta das 23h, ela sentiu contrações. Em
seguida o casal caiu na estrada. E o jogo
começou. Nas ondas médias do rádio, o
sinal sumia abruptamente e, seguindo a

Lei de Murphy, sempre quando a bola se

aproximava do gol e o locutor aumentava
a emoção: "Entrou na área, chutou ...
shshshshshshshshsh". E o pai com a

ansiedade no limite.
Deu tudo certo. O time foi campeão e o

bebê nasceu só depois que o jogo terminou.
O pai queria colocar no meniho o nome

do zagueiro campeão: Baideck! Por sorte
amãe interveio e o garoto não ficou com
a graça, mas joga futebol igual ao Baideck:

truculento, joga com as asas abertas,
sempre deixa alguém caído no chão.
Tornou-se meu amigo. É famoso por
causa dos seus superlativos. Aumenta
tudo: "Sabe a mais gata da festa?
Advinha com quem ela ficou?".
Eu acho que é influência daquela noite,
do nascimento. Quanta gente torce pra
um time que nunca ganhou nada ou
esperou na fila quase a vida toda? Pela

Quanta gente torce pra
um time que nunca ganhou
nada ou esperou na fila

quase a vida toda?

lógica, o meu amigo tinha tendência a

ser um "se achão".
Ele virou boêmio profissional. Seria
influência do nascimento namadrugada?
Tinha uma lista de conquistas. Mas, meses
atrás voltou da praia apaixonado. Perdia

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· l8R

Clara pede para Rodrigo entregar a caixinha de música para
ela. Melissa ameaça Elisa. Dimas reza pedindo proteção para Fer
nando. Elisa chega à mansão atordoada e conta a Rodrigo que
Solange está com uma doença terminal. Melissa acerta um serviço
com Branco. Lexor envia Seth para ficar perto de Zenóbio. Fernan
do fica em pé na frente de Miriam e finge se surpreender. Dona Olga
fica feliz com a comemoração de seu aniversário. Antônio fala para
Deolinda que seus padrinhos de casamento serão Rodrigo, Miriam,
Teresa e Wiliam. Valéria reclama com Josué por tEfr descumprido
sua promessa. Elisa vê a foto antiga que Rodrigo achou. Dimas
chama Gabriel para ver Melissa. Marlene discute com Eduardo.
Clara sonha com sua vida passada e acredita que Elisa seja Alice.

CHEIAS DE CHIlRME • GLOBO· 19R
Penha pensa em manter Sandro na cadeia. Rosário afasta

Tom. Gilsol) deixa Samuel ficar em sua casa. Samuel dá notícias

para Lygia. Rosário pensa em Inácio. Conrado pede uma nova

chance para Cida. Sandro lamenta ter errado com Penha. Rodinei
se despede dos amigos do Borralho. Socorro fica desolada por não

conseguir falar com Chayene. Brunessa se despede de Rodinei.
Gilson percebe o interesse de Samuel em BebeI. Rosário decide
ir à comemoração do bufê. Lygia passa pelo carro de Bebei e não
reconhece Samuel no banco do carona. Walmir fala que Sandro

pode ter regalias na cadeia em troca de favores para seus amigos.
Patrick pergunta a Penha se foi ela quem mandou prender seu pai.
Inácio fica encantado ao ver Rosário na festa di bufê. Lygia chega
à casa de Gilson.

AVENIDA BRASIL. GLOBO· 2lH
Tufão recebe a notícia de que o carro de Carminha foi encontrado

e Nina se preocupa. Cadinho reclama do contrato que fez com Alexia,
Verônica e Noêmia. Tufão descobre que Carminha esteve em um bar

perto do lugar onde o seu carro foi encontrado. Lucinda avisa ao ex

jogador que sua esposa está no depósito de lixo. Zezé repreende Nina
.

por falar com Ágata sobre a mãe. Tufão pede para Monalisa não sair
do Divino. Nilo é expulso de seu flat e jura se vingar de Nina. Tufão e

sua família discutem uma possível internação de Carminha. Nilo revela
para Carminha que Nina ficou com o dinheiro de seu sequestro.

GIlBRlELA - GLOBO - 23R
Dorotéia convence Gabriela a dormir em sua casa até o ca

samento com Nacib. Tonico vê Olga no Bataclan e se esconde da
mulher. Tonico se veste de mulher para escapar de Olga. Gerusa
declara seu amor a Mundinho e mas resolve dizer adeus a ele com
medo de que Ramiro descubra o romance. Malvina e Rômulo se
beijam. Olga conta a Tonico que esteve no Bataclan a sua procura
e Tonico finge que ficou magoado. Nacib não encontra Gabriela
em casa e pensa que ela o abandonou. Dorotéia tira proveito da

aptidão de Gabriela na cozinha e pede à noiva de Nacib que faça
quitutes para ela. Amâncio conduz Gabriela até o altar.
* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

a fome. Só falava na castelhana. Não
era uma tupiniquim. Elogiava pra todo
mundo os predicados da hermosa: bonita,
corpão, inteligente, modelo.
Bem, como todo mundo estava

acostumado com os seus exageros,
ninguém deumuita bola. E ele
continuava fazendo ligação internacional,
mostrando mensagens no celular.
Um outro que testemunhou a ficada,
atestou as voluptuosidades da guapa. Então,
desta vez não seria exagero do cara?
Pra piorar, dia desses, elemandou um
e-mail pra galera. Lá estava a capa da
Playboy argentina. E a guapa como estrela
do mês. E a gente foi lá no site conferir,
não as curvas da chica, logicamente,
mas se o ensaio era verdadeiro. Foi difícil

aguentá-lo por um bom tempo.
Como disseMillôr: 110 cara que falamuito
acaba dizendo coisas que ainda não
aconteceram". Mas às vezes essas coisas

podem vir a acontecer. É sempre bom não
duvidar do destino.

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

Esses dois cães foram
recoUtidos das ruas de

Jaraguá do Sul pelo
setor de Zoonoses e

estão para adoção. Eles
receberam tratamento

veterinário completo:
banho, castração,
vaci.nação antirrábica
e chipagem para
identificação.
A primeira é uma cadela
de aproximadamente
10 meses, muito
brincalhona. O outro

é um labrador de três
anos extremamente

dócil. Os interessados
em adotá-Ios devem
entrar em contato com a

Clínica Schweitzer, pelo
telefone 3275·3268.

Aniversariantes
Estefania Odeili
Gisele Fusi Lebrão
Guilherme Foscalas
Guilherme S. Furlani
Guilherme Vinicios dos Santos
Itamar Moser
Josilene Strelow

Leonardo G. Rodrigues
Marcia Dailmann Da Silva
Marcilio Giovaneila
Mônica Schunke
Odilio Sérgio da Silva
Sabrina Trindade Wosniak

9/8
Adriana Wendorff
Asta B. Bachmann
Astra Braum Bachmann
Calixto Stinghen
Dalvan Ruchel

Elisangela B. da Silva "Ti�9;9 M?�ra, j
-'

'wwwccorretodopovo.com.br

com Ú sam a rasileiro. m

um showmemorável gravado
ao vivo em Havana, ele
idteipnha grandes sucessos
do seu repertório e da MPB.
Tudo isso com direito ao

encontro extraordinário do
samba com a salsa dos ídolos
cubanos do LosVanVan na
faixa (lEI Cuarto de Tula". Na

porção d.Qcument<\rio deste
DOC.SHOWvocê confere
lindas imagens do país de
Fidel, depoimentos e a rica
.eultura de Cuba- um país
caríbenlío cheio de suingue
e sensualidade com o samba
verde e amarelo de Nogueira.

A RE.PO tTAG.EM

jornalista competente,
Gisele Coelho recebe
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Tirinhas

PROGRAMAÇÃO DE 3/8 A 9/8

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg.-
14h20,17h30,20h40

.ARCOIRIS2
• A Era do Gelo 4 - Dub. -14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
• ARCOIRIS 3
• Valente - Dub. - 14h20, 16h20
• Na Estrada - Leg. -18h20, 21h

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNCl
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Dub. -14h30
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge- Leg. - 17h45, 21 h
.GNC2
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h10, 15h10, 17h10, 19h10
• O Espetacular Homem-Aranha 21 h15
.GNC3
• Valente - Dub. -14h, 16h10, 18h20, 20h40

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNCl
• Era do Gelo 4 (3D)- Dub. -15h20, 19h40
• O Espetacular Homem-Aranha (3D)- Dub. - 21 h40
• Valente (3D)- Dub. - 13h20 17h30
.GNC2
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Dub. -

14h15,17h50,21h
.GNC3
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -

14h, 16h20, 19h,21h20
.GNC4
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Leg. -15h,
18h20 21h30

.GNC5
• Para Roma Com Amor - Leg. 19h50, 22h10
• Valente- Dub. -13h30, 17h40

.

• GNC6
• Katy Perry: Part of me (3D) - Leg. - 16h, 18h, 20h,22h,
• O Espetacular Homem-Aranha (3D)- Dub. -13h10

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Batman: Ressurge - Leg. - 14h
• Katy Perry: Part of me - 3D/Leg. -17h10, 19h10, 21h10
• ARCOPLEX2
• Batman: Ressurge - Dub. -13h30, 16h40, 20h
• ARCOPLEX3
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h40 15h30 17h20 19h10
• Na Estrada - Leg. - 21 h
• ARCOPLEX4
• O Espetacular Homem Aranha - Dub. - 21 h20
• Valente - Dub. - 13h20, 15h20, 17h20, 19h20
• ARCOPLEX 5
• Batman: Ressurge - Leg -14h20, 17h30, 20h40

SHOPPING NEUMARKT
• GNel
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 1.3h10
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Dub. -15h10
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge � Leg. -

18h2,021h30
.GNC2
• Katy Perry: Part of me (3D) - Leg. - Documentário-

15h20, 17h30, 19h40,21h50
• Valente (3D) - Dub. - 13h20
.GNC3
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge- Leg. - 14h30,
18h,21h10

.GNC4
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. - 14h,
17h20 20h45
• GNCS
• A Era do Gelo 4 - Dub. -15h, 19h
• Para Roma Com Amor - Leg. - 21 h20
• Valente - Dub. - 13h, 17h
• SALA VIP
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -

14h15, 16h40, 19h10,21h40

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 14h,
17h30,21h
• CINÉPOLlS 2
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -

13h20, 16h35, 20h, (23h30 somente sábado 4/8)
• CINÉPOLlS 3
• Katy Perry: Part of Me - O Filme (3D) - Leg. - 13h15,
15h40,18h,20h15,22h20
• CINÉPOLlS 4
• Valente - 12hOOI, 14h20, 16h40
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. - 19h,
22h25
• CINÉPOLlS 5
• O que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -

14h10, 16h50, 19h15,21h45
• CINÉPOLlS 6
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h10, 15h20, 17h35
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 19h40, 22h30
• CINÉPOLlS 7
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h, 18h1 O, 20h30

Nova York, Estados Unidos. Sal Paradise (Sam
Riley) é um aspirante a escritor que acaba
de perder o pai.Ao conhecerDeanMoriarty
(GarrettHedlund) ele éapresentado a um
mundo até então desconhecido, onde há
bastante liberdade no sexo e no uso de drogas.
Logo Sal eDean se tomam grandes amigos,
dividindo a parceria com ajovemMarylou
(Kristen Stewart), que éapaixonada porDean.
Os três viajam pelas estradas do interiordo
país, sempre dispostos afugirde uma vida
monótona e cheia de regras.

Horóscopo

U TOURO

U No trabalho, bom dia para concluir tarefas pendentes.
Se você pretende ganhar mais dinheiro, é necessário
tomar alguma atitude. Em famma, não espere que os
conflitos aumentem para resolvê-Ios. O ciúme toma
conta do relacionamento. Cuidado! Cor: azul .

m ESCORPIÃO
II L. Conflitos com chefes não estão descartados neste

dia Mantenha a calma e tudo dará certo. O asb'aI é de
muita alegria entre seus familiares e amigos próximos.
No amor, aposte na confiançamútua: ela vai fortalecei'
os laços afetivos. Cor: vennelho.

I

•

CVl ÁRIES
.

I· Discussões não estão descartadas no trabalho e em
casa. Exercite sua paciência! Suas finanças merecem
atenção, conte com a colaboração dos seus familiares.
Aproveite o clima de paixão com sua cara-metade para
resolver as diferenças. Cor: rosa

.o, UBRA
- No trabalho, é hora de agir de maneira prática Sua

capacidade de adaptação pode ser colocada à prova
hoje. Não se cobre tanto caso não consiga fazer tudo
do jeito que gostaria Na paixão, enfrente os problemas
de cabeça erguida Cor: cinza.

.. /\ SAGITÁRIO
)(.

-

Suas atividades diárias podem causarmais cansaço
que de costume, principalmente se tiver de lidar com
as vontades dos outros. Trabalhe com detenninação
se quiser ver seus esforços reconhecidos. No campo
afetivo, aproveite para brilhar. Cor: laranja.

II GÊMEOS
Ola tenso no trabalho! Melhor não disputar posição com
os demais. Em casa, encrencas com innãos e vizinhos
também não estão descartadas: mantenha a calma!
Mas no amor, seu poder de sedução estará em alta:

aproveite os momentos a dois. Cor: creme.

� CÂNCER
� Suas finanças não estão em um bom momento e isso

poderá refletir em seu relacionamento familiar. Por isso,
tente organizar seu orçamento e corte despesas. No
romance, fazer um agrado a sua cara-metade será uma
ótima pedida Cor: tons pastel.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

P Na profissão, comprometa-se com os seus objetivos.
Aproveite que sua criatividade está em alta e trace
novas estratégias para o seu trabalho. O setor
emocional precisa de paixão. Tragamais alegria aos
momentos com sua cara-metade. Cor: branco.

A'Y\ AQUÁRIO
� O dia traz novas oportunidades profissionais. Analise

com calma antes de tomar uma decisão. Em casa, não

pennita que terceiros interfiram no convívio familiar.
No campo sentimental, invista na confiança e o
romance só tem a ganhar. Cor: amarelo .

.n LEÃo
UL Assuma a responsabilidade de algumas atividades se

quiser atingir bons resultados. Em famma, um pouco de
tensão e estresse não estão descartados - mantenha
a calma O amor dedicado aos seus familiares e ao seu

par será recompensado. Cor: marrom.

YYh VIRGEM
I l..v Manter a discrição sobre seus projetos será

fundamental para o sucesso do seu trabalho. Em casa,
não vale a pena discutir com pessoas mais velhas,
releve! A dois, contratempos não estão descartados:
mantenha a serenidade ém suas ações. Cor: cinza.

PEIXES
A palavra de ordem deste dia é paciência ConflitOs
não estão descartados com pessoas de seu convívio.
No trabalho, concentre-se em suas tarefas e não
tente competir com colegas. No romance, pense com
carinho nos conselhos de seu amor. Cor: marrom.
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"

e I.
Quer publicar sua foto'! .

É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

Letícia de Souza Trapp
faz 10 aninhos hoje.
Os pais Décio e Eliane

estão desejando muitas
felicidades neste dia tão

especial. Parabéns r:alha!

Vbúcius Anderle da

Silva é estudante,

gosta de música,
canta, toca bateria,

violão e adora

animais. Ele recebe

os parabéns pelos 13

anos. O pai Nelso, a
mãe Gildete e o irmão

Mateus, desejam
feliz aniversário,

com alegria, saúde e

paz. Colaboradores

da Sebus também

mandam os parabéns

Divulgando a erradicação da
Poliomielite, corredoras de

Jaraguá do Sul participam da

corrida do Beto Carrero, no dia

4. A iniciativa foi da rotariana

Heloisa Helena JW1kes, do

Rotary Club Jaraguá do Sul Vale
do Itapocu. Na fotoMaristela
Wolf, Geny Dal Rio, Simone
Opermann, Heloisa H. JW1kes

e a Presidente do Rotary Club

Jaraguá do Sul Vale do Itapocu,
Maryalda Charão (D).

Baixe um leitor de

QR Code em seu celular

e aproxime o telefone

do código ao lado.

Fane Fácil Bradesco: 4002 0022 I 0800 570 0022

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Ouvidoria: 0800 727 9933

bradesco.com.br

twitte,.�GltI.es:co
/.(!iJ.c�,,' WebJlJJk.com/..ar�scro

Ivan Nunes, o Tileco,
comemora hoje mais
um ano de vida. A
família e os amigos

desejam toda felicidade

do mundo e sabem que
a festa de aniversário

vai ser pequena. Mas

aguardam o casamento

que tem promessa de ser

'gigante'. Parabéns!

Jhulie Inês Ferreira

completou 15 anos no

dia 3. Os avós Lauro

e Irene e toda família

desejam que Deus a

abençoe commuita

saúde, paz e. tudo de

bom por toda a vida.

Te amamos!

Pedro Ricardo

MayereTom
FauselKock

embarcam nos

próximos dias
para wn ano

de intercâmbio

nos Estados

Unidos, através
do Rotary Club
Jaraguá do Sul
Vale do Itapocu

BRADESCO.
ONDE VOCÊ

ESTIVER,
SOB MEDIDA,
EM TODAS AS
MODALIDADES.

o Bradesco tem tudo o que

você precisa de um banco, seja
qual for o seu perfil. Esteja onde
estiver, você sempre vai ter

ao seu dispor a mais completa
linha de investimentos. cartões

de crédito, financiamentos.

seguros e previdência. O Bradesco

está sempre lado a lado

com você. Agora é hora de abrir

uma conta no Bradesco.

Ag()f� é SAA. aRA de BraSon.

fiRA dé S,.�de$co.

Patrocinador âfieiat do·g JogO$
Of1m"t�$ Aio 2016"Nf.

PATROCI NADaR OFICIAL

�
Bradesco

SEGUROS E
PREVIDÊNCIA
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Tudo para conquistar o eleitor
Candidatos a vereador da

região capricham no nome

de urna na tentativa de

uma chance de vitória

JARAGUÁ DO SUL

Verônica LeIllUS

�m Cebolinha, Pimenta e Beterraba. Tem

1. a Joaninha, a Professora Rose, o Dega e o

Toninho.Emborapareçaumavisita aomerca

do ou um reencontro com a turma da escola,
estes são uns dos exemplos de como as téc

nicas publicitárias são a esperança de alguns
candidatos a vereador para ganhar visibilida
de e conseguir disputar, com alguma chance
de vitória, as eleiçõesmunicipais deste ano.

"A campanha dos candidatos da propor
cional é ingrata", disse o publicitário jaragua
ense Elias Raasch. Com poucos recursos, os

candidatos precisam fugir do comum para
chamar a atenção do eleitorado, que tem a

missão de escolher, entre os 422 postulantes
a legislador nos cinco municípios da região,
quem serão os 47 eleitos. "É muita informa

ção, por isso o candidato precisa sim usar um

apelido pelo qual é mais conhecido, ou qual
quer outro artifício diferente, como uma cari
catura, um jingle ouum sloganmais criativos".

Para ganhar destaque, o publicitário expli
cou que, no caso da escolha do nome de urna,
é comum que os candidatos optem pelo ape
lido ou pela referênciapelaqual serãomais fa
cilmente lembrados ou reconhecidos. "Cada

um tem seu estilo, sua receita. Então eles po
dem ligar seu nome ao bairro, a um grupo ou

a uma entidade da qual façam parte'. Nessa
lista de referências, também entram caracte

rísticas pessoais e físicas - como Pequena Iria,
MariaCheirosa eSérgioCadeirante -, e lugares
de origem - como Baiana eCarlinhos Gaúcho.

Alcunhas

De acordo com os dados disponíveis no
site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na
turma dos pleiteantes a vereador da região
existem 15 professores, quatro doutores, uma
irmã, um pastor, dois cantores, um pintor, um
veterinário, ummotorista e um barbeiro. Tem

também um tio, uma tia, um primo e até um

amigo do coração.
Entretanto, o publicitário recomenda que

o candidato só adote tal estratégia quando o

apelido ou a referência já estiverem consolida

dos na região a que pertencem. Ou seja, quan
do sua alcunha for mais conhecida que seus

nomes de batismo. "O ideal seria colocar o

nome, sobrenome e o apelido.Mas se não der,
pelomenos em seumaterial de propaganda o
candidato deve colocar não só o nome com

pleto, como também a cidade de origem e sua

profissão". Mas no caso do candidatoValdeví

noAnjos dos Santos, o nome de uma só pode
riamesmo serDivino.

.

Candidato:

Hideraldo Colle - Jaraguá do Sul

Nome de uma:
Hideraldo da Belmec

Por trabalhar
há23 anos na

empresaBelmec,
o candidato
Hideraldo Colle,
50 anos, acabou
se tomandomais
conhecido por
Hideraldo da Belmec. "Se botarmeu

sobrenome ninguém sabe que sou

eu", disse Colle. Antes de atuar
na política, o candidato chegou
a disputar campeonatos como
jogador de futebol de campo e

de salão. Desde então, passou
a ajudar o setor no município.
"Sempre que precisa a gente
pede ajuda pra fazer eventos,
se precisa de camisa também o

pessoal lá fala 'chama o Hideraldo
da Belmec"', contou o candidato.

Candidato:

José Carlos da Silva

Nome de urna:

Zé da Galera

Em 1993,
entãocom36

anos, Jose Car
los da Silva foi
um dos funda
dores da torcida

organizada do
Iuventus, aRaça
Tricolor. "A gente fazia batucada,
convocava a galera para ir torcer
pelo time", contou o candidato. Na'
época, o repórter Iurandir Carioca,
já falecido, fazia a transmissão dos

jogos pelo rádio. Em uma dessas

coberturas, ele mandou um reca

do para os torcedores. "Ele falou

'quero mandar um abraço para o

Zé da Galera'. Aí ficou o apelido,
até hoje", relembrou o candidato,
hoje com 55 anos, há 23 traba

lhando na SecretariaMunicipal
da Saúde.

• JARAGUÁ DO SUL

• Adilson Hélio dos Santos
.......................................................................................... " " .

• Aldoir Oldenburg

Cebolinha

Pitoco
.........................................................................................................................................................................................

Cantor Ataíde• Altaides Romualdo
• Amarildo Sorti ProfessorAmarildo

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

Profa Ana• Ana Lueia Prates Freitas
.......................................................................................

• Angelo Marli Bening Profa Angelo Bening
.........................

..
.

• Antonio Barabax Barrabaxo
...............................................................................

..
.

• Antonio Carlos Ribeiro Borges Gaucho
.........................................................................................................................................................................................

!t Antonio Rodrigues Toninho
............................................................................................................................................................

• Edemiro Schlender Alemão da Retroescavadeira
.............................................................

..
.

• Elza Kuchinski da Silva Elza dos Correios
..........................................................................................................................................................................

• Geovane José Fodi Tedi
........................................................................................................................................

• Hideraldo Colle Hideraldo da Belmec
..............

..
..

• lrani Maria da Silva lrani da Parabólica
..........................................................

.
.

• Iria Amaro Pequena Iria
.....................................................................................................................................................................................

• Jeferson Luis de Oliveria Jeferson JJ Bordados
...................................................

.
.

• Jorge Eduardo Opperman Dr. Jorge Oppermann
......................................................................................................................................................................

• José Nogueira Marinho Pastor Nogueira
......................................................................................................................................................................................

• José Carlos' da Silva Zé da Galera

�.f0?ria de. .. lurdes Çipric::1.�i ..

Irmã Lurdes
.................................

• Neuza Oliveira Eichenberger Baiana
......................................................................................................................................................................................

• Ronaldo José de Souza Magal
...........................................................................................................................................................

• Zelma de Fátima dos Santos Zelma A Madruga

• GUARAMIRIM

• Adolfo Carlos Fernandes Primo
. ..

Kangaia
.....................................................................................................................

• Antonio Jair Gonçalves
• Dóris Marcellino

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

Dóris da Prefeitura

• Elemar Ziehlsdorff Bananeiro
.............................................................................

Gemiro Barbeiro• Gemiro eccel
.........................................................................................................

• José Valmir Nogueira Zé Pintor
...............................................

..
.

• Uno Venturi Uno Venturi Amigo do Corcçôo
.......................................................................................................................................................................................

• Neusi de Souza
.....................................................................

• Rodrigo dos Santos

Neusi Motorista
..

..

Rodrigo Toca Raul
................................................................................................................................................................................

• Sérgio Girardi Sérgio Cadeirante

.SCHROEDER

• Ati Trettin Sena
............................................................................................................... , .

• Claudiane Fernandes Dona Cláudia
............

.
..

• Claudimir Undner Pimenta
.........................

..

.

• Ercelino Costa Sobrinho Ercelino Costa (Nego)
.......................................

.
..

• Mareio Roberto de Souza Mareio (Taluco)
.....................................................................................................................................................................................

• Valfrido Pedro dos Santos Tio Frido

.CORUPÁ

• AdolarWackerhage Taka
.......................................

.

..

• Celso dos Santos Berlato Celso Maravilha
..............

.. ..

• Genésio Ludwinsky Gel Show
..............................................................

..
..

• José Carlos Alcântara Zé da Cohab
................................................................................................................................................................................

• Maria de Uma Kenoblau Maria Cheiroso
.......................................................................................................................................................................................

• Rosane Silveira Rodrigues Franeisco Rosane Tia Loka

• MASSARANDUBA

• Karlan Pazeira Zimdars Karlan Veterinário
............................................................................

.. ..

• Leonardo Spezia Beterraba
........

. ..

• Margareth Roza
........................................................................................................

• Nair Safanelli Prawu1zki

,Ieke
.

.

Nega
• Silvio Scaburri Xaxim

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

Leca
.............................

.

• Vanderlei Sasse

*Os nomes completos e os nomes de
umaforam transcritos conforme constam no

sitedo TrlbunalSuperiorEleitoral (1SE)

Candidato:
Ronaldo José de Souza - Jaraguá do Sul

Nome de uma:

Mogol

Ao completar18
anos, em 1980,
Ronaldo José de
Souza foi servir na
1aCompanhia do
Exército de Joinville.
Na época, o rapaz
usava os cabelos

compridos e o cantor SidneyMagal
faziamuito sucesso. Durante os

primeiros 40 dias de serviço, os
recrutas tiveram que ficar em uma

caverna, sem poder deixar o local.
O jovemRonaldo não gostou da

experiência, e pediu baixa para
poder retornar à sua casa. Depois
de dez dias, seu pai ainda não o

havia buscado e, como todo re

cruta tinha que raspar o cabelo, o
tenente ordenou: "Corta o cabelo

desseMagal aí". "E aí o apelido
pegou.Até hoje todosme chamam
de Magal", contou o candidato, de
50 anos, dono de um pet shop no
bairro Czerniewicz. "É oAnimagal".

Candidato:
Leonardo Spezia - Massaranduba

Nome de urna:
Beterraba

Há20anos,0
candidato Leonardo

Spezia era forne
cedor de produtos
agrícolas naCentral
deAbastecimento
de Santa Catarina

(Ceasa), emBlume

nau. "Eu compravaverduras dos
colonos da região e levava até lá, e o
que eumais comprava era beterra

ba", disse Spezia. Na época, com 30

anos de idade, o hojemadeireiro era
jogador de futebol do timePalestra e
chegou a disputar campeonatos de
society, entre outrasmodalidades.
"Em um jogo, a torcida começou
a gritar 'Beterrabal, Beterraba!'.
Eu não sabia para quem estavam

gritando, até que depois alguém
veiome dizer 'que gol bonito, Be
terraba'.Aí eu entendi que era para
mim", contou o candidato. Desde
então, o apelido ficou. "Por toda
região eu sou conhecido como
Beterraba, só alguns amigos de
Massaranduba sabem que eu sou o

Leonardo", disseSpezia
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No próximo domingo, em to

dos os lares brasileiros será
comemorado o dia dos Pais! E
como maneira de homenageá
lo, primeiro vou contar um con

tomuito pequeno, mas que faço
questão de pedir: "Não sejam
como o pai desta história".

Certa vez, o pequeno Saulo

perguntou a seu pai, que era

médico: - Pai, quanto você co

bra cada consulta? Seu pai lhe
disse o valor. Passado alguns
meses, Saulo, aproximou-se
de seu pai, tirou algumas no

tas que tinha no bolso de seu

short, quebrou seu porquinho,
e pegou as moedas que tinha,

www.ocorreiodopovo.com.br

Ponto de Vista
Cristiano MahfudWatzko, escritor Pai·!

e chorando falou para seu pai:
"Pai, faz tempo que eu quero
conversar com você, mas você
não tem tempo.'Consegui jun
tar o valor de uma consulta.
Você pode conversar comigo"?
Seu pai chorou, e a partir da
quele dia começou a separar
um tempo para conversar e

participar da vida de seu filho.
Cito um trecho do livro "País

Brilhantes, Professores Fasci
nantes" do psiquiatra e escritor

Augusto Cury: "Bons pais pre
param seus filhos para receber

aplausos, pais brilhantes os

preparam para enfrentar suas

derrotas. [ ... ] Estimule seus fi-

lhos a ter metas, a procurar o
sucesso no estudo, no trabalho,
nas relações sociais, mas não

pare por aí. Leve-os a não ter

medo dos seus insucessos.'Não
há pódio sem derrotas".

Para mim o exemplo maior
de amor de um pai por um filho,
é o do pai da parábola do filho

pródigo. Jesus ensinava através
de parábolas, ou seja, pequenos
contos da vida cotidiana, mas
que sempre traziam um ensina
mento. E talvez a do filho pródi
go, seja um dos seus mais belos
ensinamentos. O amor incondi
cional de um pai pelo seu filho.

Nela, o filho mais novo desis-

tiu de seu pai, mas seu pai nunca
desistiu dele. O filho partiu para
o mundo, mas o pai o aguarda
va pacientemente. O pai esperou
diariamente que seu filho apren
desse na escola da vida as lições
que não quis aprender em casa.

Depois de dilapidar tudo o que
havia ganhado de seu pai, come
çou a passar necessidade, e en

tão quando viu que o sofrimento
era enorme, resolveu voltar para
casa. Antes de chegar, seu pai
correu a seu encontro. O filho

pediu perdão. E em vez de con

denar o filho injusto, seu pai fez
uma festa. Ninguém entendeu.
O amor é incompreensível.

P '1aI.

Você abdicou de seus sonhos

para que eu pudesse sonhar;
Perdeu noites de sono para

que eu dormisse tranquilo;
Sempre acreditou em mim,

mesmo sabendo que eu come

tia álguns erros;
Saiba que eu sempre levarei

um pedaço do seu ser dentro
do meu próprio ser.

Queridos pais, saibam que
chorar e abraçar são mais im-

\

portantes do que dar fortunas
ou fazer críticas. Se existir amor,
a obediência e o respeito de seus
filhos por você será espontânea
e natural. Feliz, Dia dos Pais!

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto
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Apontamento: 2l7l60/2012 Sacado: ADIL<;ON JOSE NAIZER Endereço: EXPANTONlO CARLOS FER
REIRA 1058 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-101 Credor: J.M.C MATERIAIS PARA CONS1RUCAO lIDA
Portador: - Espécie: DMl- N" Titulo: C270271022/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 352,40 Data
para pagamento: 09 de agosto de 2012Valor R$23,89 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 299,60 - Ju
ros: R$ 0,79 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 217523/2012 Sacado: AGUSTINHO GONCALVES Endereço: RUAADEllNA KLEIN EH
LERf 68WTE 306 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: INFRASUL -INFRAESTRUTURA E EM
PREENDIMENT Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 19580 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 235,34
Data para pagamento: 09 de agosto de 2012ValorR$24, 11 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$178,38
- Juros: R$1,01 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
18,65

Apontamento: 21758;3/2012 Sacado: ANA CIAUDIA SUTILWREIDME Endereço: AVMARECHALDE
ODORODA FONSECA 1188 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Credor: GUILHERME KRENKELFllliO
- ME Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 2293B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 527,65 Data para
pagamento: 09 de agosto de 2012Valor R$24,05 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 479,44 - Juros:
R$ 0,95 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217618/2012 Sacado: BELLA SUL COM DE MOVEIS lIDA Endereço: RUA CEL PROCO
PIO OLIVEIRA, 463 SL4 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor: TItl\NSPORfES RODOSUPER lIDA
Portador: - Espécie:DMl - N° Titulo: 268285-0 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 142,40 Data para
pagamento: 09 de agosto de 2012Valor R$23,54Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 94,70 - Juros: R$
0,44 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217594/2012 Sacado: CESAR LUIS PRADI Endereço: PRES EPITACIO PESSOA 933 - CEN-
1R0 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-100 Credor: MAROO INGO MlLCKE - EPP Portador: - Espécie:
DMl - N° TItulo: 4377 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 332,44 Data para pagamento: 09 de agosto
de 2012Valor R$23,66 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 284,62 - Juros: R$ 0,56 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217605/2012 Sacado: D PRAMALHAS lIDA Endereço: R JOSETHEODORO RIBEIRO 1061
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: JARTEX INDUS1RlATElIT lIDAEPP Portador: - Espécie:
DMl- N'Título: 10381 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.546,43 Data para pagamento: 09 de agosto
de 2012ValorR$36,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.480,45 - Juros: R$ 13,22 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 217607/2012 Sacado:D PRAMALHAS lIDA Endereço: RJOSETHEODORO RIBEIRO 1061
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: NATIVA FITNESS IND C CONF llDA Portador: - Espécie:
DMl- N°Titulo: 812 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.834,99 Data para pagamento: 09 de agosto
de 2012Valor R$32,55 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$1.772,78 - Juros: R$ 9,45 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 217570/2012 Sacado: DANIELA ENGELME Endereço: ANGELO RUBINl1256 - JARAGUA
DO SUL - CEP: Credor: PACIFICO SUL INDUSTRIATEXTIL E CONFECCOES llDA Portador: - Espécie:
DMl- N° Titulo: 01924104 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.140,43 Data para pagamento: 09 de
agosto de 2012Valor R$58,64 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.046,63 - Juros: R$ 35,54 Emolu
mentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 217342/2012 Sacado: DANlELEDEMEDEIROS Endereço: EURICO DUWE 358 - Jaraguá
do Sul-Se - CEP: 89264-000 Credor: IMOBILlARlA KUCHENBECKER lIDA. Portador: - Espécie: DMl
- N° TItulo: 05/11 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 511,41 Data para pagamento: 09 de agosto de
2012ValorR$26,25 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 450,00 - Juros: R$ 3,15Emolumentos: R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 217610/2012 Sacado: DECORPISOSDEMAlS CON lIDAME Endereço: RUAPRESIDEN
TE EPITACIO PESSOA 1400 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-100 Credor: DEITA INDUS1RlACERAMICA
SA Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 0243965-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.180,22 Data
para pagamento: 09 de agosto de 2012ValorR$29,48Descrição dos valores: Valor do título: R$1.126,58 - Ju
ros: R$ 6,38 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217089/2012 Sacado: EFETIVAAMBIENTAL Endereço: RUA LEOPOLDO KARSTEN 210 -

Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-765 Credor: SICOOB BLUCREDI SC COOPCRED LIVREADMlS Portador:
- Espécie:DMl- N°Titulo: 23051203 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 129,98Data para pagamento:
09 de agosto de 2012Valor R$23,32 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 82,50 - Juros: R$ 0,22 Emolu
mentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217300/2012 Sacado: EUAS CHAVES DIAS Endereço: AVMARECHAL FWRlANO PEIXO
ro 103 - CEN1RO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-150 Credor: CCR ETIQUETAS lIDA - EPP Por
tador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 000902/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 813,80 Data para
pagamento: 09 de agosto de 2012Valor R$25,64 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 764,00 - Juros:
R$ 2,54 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217204/2012 Sacado: EUS MALINOSHI Endereço: RUAADENOR HORONGOSO 547 -

TIPA MARTINS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-791 Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador:
- Espécie: CBI - N°Titulo: 46905894 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.420,59Datapara pagamento:
09 de agosto de 2012Valor R$231,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.156,21 - Juros: R$ 208,43
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 217209/2012 Sacado: HERNANl RIEGEL Endereço: ISRAEL GONCALVES 41 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: Credor: CM PISCINAS LIDAME Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 6 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 589,12 Data para pagamento: 09 de agosto de 2012Valor R$25,97 Descri-

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA - Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL- se - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

'ção dos valores: Valor do título: R$ 538,99 - Juros: R$ 2,87 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96 -------------------------------------------------------------

-- Apontamento: 217211/2012 Sacado: INCORPORADORA E REPRES CARDIN NUNES lIDA Endereço:
RUASERGIO SSABEL33 APTO303 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-115 Credor:MARMORARIAMULLER
lIDA Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 904-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 251,61 Data para
pagamento: 09 de agosto de 2012Valor R$23,95 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 198,00 - Juros:
R$ 0,85 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 217519/2012 Sacado: ISAlAS GODOY CARVAlHO Endereço: RUA INACIO ZACKO 47 -

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-810 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 19245 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 214,38Data para paga
mento: 09 de agosto de 20l2ValorR$24,04Descrição dos valores Valor do titulo: R$ 166,18 - Juros: R$ 0,94
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217192/2012 Sacado: JACKELINE SOARES Endereço: RUAVICIDRwrrnOSHI 103 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89253-770 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VlACREDI
Portador: ArnD MECANICAWEITER Espécie: DMl- N° Titulo: 0200/0003 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 233,23 Data para pagamento: 09 de agosto de 2012Valor R$23,98 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 176,40 - Juros: R$ 0,88 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 217722/2012 Sacado: JOAO MARIA SOARES Endereço: RUADEllNA KLEIN EHLERI' 280
- CHICO DE PAULA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-837 Credor: BANCOVOLKSWAGEN S/A Portador:
- Espécie: CBI - N°Titulo: 21192388 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.526,13Dataparapagamento:
09 de agosto de 2012Valor R$131,08 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.364,58 - Juros: R$ 107,98
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 217233/2012 Sacado: JOHNIS ROBERTO STAHELIN Endereço: RUAVIN1E E CINCO DE
JUlliO 1418 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: posro DE MOLAS SANTO AN1DNIO lIDA
Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 3057-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 680,86Data parapaga
mento: 09 de agosto de 2012ValorR$25,64Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 635,75 - Juros: R$ 2,54
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 217580/2012 Sacado: KAROISA lIDAME Endereço: RUA 25DEJUlliO 1430 - Iaraguã do
Sul-SC - CEP: 89259-000 Credor: BORDOPACKER BORDADOS llDAME Portador: - Espécie: DMl- N°
Titulo: 5253 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 540,67Data parapagamento: 09 de agosto de 2012Valor
R$24,41 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 492,10 - Juros: R$1,31 Emolumentos: R$l1,60 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217675/2012 Sacado: KAROISA lIDA ME Endereço: RUAWAllER MARQUARDT 3050
SALA 02 - BARRA DO RIO MOUlA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor:VICUNHATEXTIL SA Portador: -

Espécie:DMl-N'Título: 001391403 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 7.194,48Data para pagamento:
09 de agosto de 2012Valor R$546,39 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 6.623,93 - Juros: R$ 523,29
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217676/2012 Sacado: KAROISA lIDA ME Endereço: RUAWAlTER MARQUARDT 3050
SALA 02 - BARRADO RIO MOUlA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: VICUNHATEXTIL S A Portador: -

Espécie:DMl- N°Titulo: 001391402 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 7.214,41 Data para pagamento:
09 de agosto de 2012Valor R$568,30 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 6.621,95 - Juros: R$ 545,20
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217677/2012 Sacado: KAROISA lIDA ME Endereço: RUAWAllER MARQUARDT 3050
SALA 02 - BARRA DO RIO MOUlA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: Credor:VICUNHATEXTIL S A Portador:

Espécie:DMl- N°TItulo: 001391401-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 7.229,86Data para pagamento:
09 de agosto de 2012ValorR$583,75 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 6.621,95 - Juros: R$ 560,65
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217679/2012 Sacado: KAROISA llDA ME Endereço: RUAWAllER MARQUARDT 3050
SALA 02 - BARRADO RIO MOUlA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: VICUNHATEXI1L S A Portador: -

Espécie:DMl- N°Titulo: 001467804 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.454,01Data para pagamento:
09 de agosto de 2012Valor R$273,50 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 3.156,35 - Juros: R$ 250,40
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217680/2012 Sacado: KAROISA aDA ME Endereço: RUAWAI1'ER MARQUARDT 3050
SALA 02 - BARRA DO RIOMOUlA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor:VICUNHATElITIL SA Portador: -

Espécie:DMl- N°TItulo: 001467803 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.461,37Data para pagamento:
09 de agosto de 2012Valor R$280,86 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 3.156,35 - Juros: R$ 257,76
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 21768112012 Sacado: KAROISA UDA ME Endereço: RUAWAllER MARQUARDT 3050

SALA 02 - BARRADO RIO MOUlA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor:VICUNHATEXTIL S A Portador: -

Espécie:DMl- N°Titulo: 001467802 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.468,74Datapara pagamento:
09 de agosto de 2012Valor R$288,23 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 3.156,35 - Juros: R$ 265,13
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217682/2012 Sacado: KAROISA lIDA ME Endereço: RUAWAllER MARQUARDT 3050

SALA 02 - BARRA DO RIO MOUlA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor:VICUNHATEXTIL S A Portador:

Espécie:DMl- N°Titulo: 001467801-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.476,10Data para pagamento:
09 de agosto de 2012Valor R$295,59 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 3.156,35 - Juros: R$ 272,49
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217683/2012 Sacado: KAROISA lIDA ME Endereço: RUAWAI1'ER MARQUARDT 3050
SALA 02 - BARRADO RIO MOUlA - laraguã do Sul-SC - CEP: Credor:VICUNHATEXTIL S A Portador: -

Espécie:DMl- N°TItulo: 001467805 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.446,62Data para pagamento:
09 de agosto de 2012ValorR$266,13 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 3.156,33 - Juros: R$ 243,03
Emolwnentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217587/2012 Sacado: LA BELLA IND.COMALIM.lIDA.ME Endereço: RUAVICIDR RO
SEMBERG 819 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-400 Credor: FRIGORIFICOVERDI llDA Portador: - Es

pécie:DMl- N°Titulo: 0117674701- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.236,05 Data para pagamento:
09 de agosto de 2012Valor R$27,02 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$1.177,00 - Juros: R$ 3,92 Emo
lumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 217632/2012 Sacado: LEONARDOAN1DNIOXAVIER DA SILVAME Endereço: AVGEIU
UOVARGAS 268 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor:WLEDESENVOLVIMENTODESOFIWARE
EASSESSORlAlID Portador: - Espécie: DMl- N°TItulo: 006000005429004 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 501,85 Data para pagamento: 09 de agosto de 2012Valor R$28,19 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 449,50 - Juros: R$ 5,09 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217203/2012 Sacado:MAIBIAPARECIDACARDOSO DOS SANTOS Endereço: RUAADOL
FO ANTONIO EMMENDOERFER 2685 - BARRADO RIOMOUlA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-695
Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 47439372 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 1.658,95 Data para pagamento: 09 de agosto de 2012ValorR$144,78 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 1.490,01- Juros: R$121,68 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217626/2012 Sacado: MARCEW BATISTA Endereço: RUA ARDUINO PRADI 380 SL 204
- SAO LUIZ - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-640 Credor: RAPIDO TRANSPAUW lIDA Portador:
- Espécie:DMl- N°Titulo: 902137-01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 235,75Datapara pagamento:
09 de agosto de 2012ValorR$23,52 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$181,76 - Juros: R$ 0,42 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 217522/2012 Sacado: MARCIACATARINAFILLA Endereço:RUAADEllNAKLEIN EHLERT
187 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-837 Credor: INFRASUL -INFRAESTRU11JRA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie: DMl- N°TItulo: 0176825020 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 228,92 Data para
pagamento: 09 de agosto de 2012Valor R$24,07 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 172,00 - Juros:
R$ 0,97 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 217548/2012 Sacado: MASSA FACIL COMERCIO E FABRICACAO DE PRO Endereço: RUA
LEOPOLDO MAHNKE 230 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-510 Credor: BRADESCO LEASING SA - AR
RENDAMENTO MERCANTIL Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 1064649 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 4.203,16 Data para pagamento: 09 de agosto de 2012Valor R$1.456,79 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 2.722,21- Juros: R$1.433,69 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217658/2012 Sacado: MCVCOM. E INST. ELE1RICAS UDA Endereço: RUA ERICH MIE
LKE 80 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-350 Credor: FRONTEC INDUSTRIA COMPONENTES F llDA
Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 0034928 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 635,98 Data para
pagamento: 09 de agosto de 2012Valor R$24,66 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 587,16 - Juros:
R$1,56 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217337/2012 Sacado: NEIVA JÚCACRUZ TIJBBES Endereço: RUAARIHURGUINTHER,
220- BL 05 - APfO 104 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-570 Credor: COMEROO DEArnDMOVEIS BAE
PENDI ITDAME Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 014 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 561,76
Data para pagamento: 09 de agosto de 2012ValorR$26,60Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 500,00
- Juros: R$ 3,50 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
20,96

Apontamento: 217345/2012 Sacado: NEIVA JUCA CRUZ TIJBBES Endereço: RUAARIHUR GUINTHER,
220- BL05 - APfO 104 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-570 Credor: COMEROO DEArnDMOVEIS BAE

PENDI lIDAME Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 014 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 511,41
Datapara pagamento: 09 de agosto de2012ValorR$26,25Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 450,00
- Juros: R$ 3,15 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
20,96

Apontamento: 217518/2012 Sacado: PAUW CESAR CORREA Endereço: RUA PADRE DONATOWIEMES
126 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-811 Credor: INFRASUL - INFRAES1RUTURA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 0210695002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 175,64Data para
pagamento: 09 de agosto de 2012Valor R$23,79 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$122,19 - Juros:
R$ 0,69 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 217520/2012 Sacado: ROSNANEDASILVA Endereço:ADEllNAKLEINEHLERT 581- Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89254-837..credor: INFRASUL -INFRAESTRUTURA EEMPREENDIMENT Portador:
- Espécie: DMl - N° TItulo: 0176821020 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 228,92 Data para paga
mento: 09 de agosto de 2012Valor R$24,07 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$l72,OO - Juros: R$ 0,97
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 217165/2012 Sacado:VOCARE CONSUI1DRlA1REINMARKlIDA Endereço: PROCOPIO
GOMES DE OLIVEIRA ,1149AP 42 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: ESCRITORIO CON
TABILBUCHMANN SC lIDA Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 1882/029 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 197,76 Data para pagamento: 09 de agosto de 2012Valor R$23,60 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 150,00 - Juros: R$ 0,50 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R'$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217242/2012 Sacado:WANDERLEI SPEZIA Endereço: RUA 25 DE JUlliO 720 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89259-200 Credor: PIRAMlDEArnD PECAS llDA - EPP Portador: - Espécie:DMl- N°Titu
lo: 001428 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 104,97Data para pagamento: 09 de agosto de 2012Valor
R$23,20 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 62,30 - Juros: R$ 0,10 Emolumentos: R$11,60 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
09/08/2012. Iaraguá do Sul (SC), 09 de agosto de 2012.

Tabelionato deProtesto Griesbach Total de títulos publicados: 41
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Ferramenta para serútil àmedicina
Médico de [araguá do
Sul, Bruno Gobbato,
desenvolveu quatro
aplicativos com
informações
sobre ortopedia

JARAGUÁ DO SUL

DaRedação

Aos 14 anos, o então estu=

dante Bruno Gobbato de
senvolveu em casa um progra
ma de computador para fazer
o controle das notas que tira
va nas disciplinas do Colégio
Evangélico..

Depois que entrou na facul
dade de medicina, na Univer
sidade Federal do Paraná, em
Curitiba, onde se especializou
na área de ortopedia, o conta

to com a informática ficou um

pouco de lado por causa da

grande exigência de estudos no
curso.

Quando se consolidou no

mercado, com um consultório
montado em Iaraguá do Sul,
Gobbato, de 31 anos, aprimo
rou os conhecimentos de infor
mática para desenvolver quatro
aplicativos para os dispositivos
móveis iPad e iPhone voltados

para o ramo profissional que
atua: a medicina ortopédica.

.

E para difundir a metodologia,
possibilita que todos possam
ser baixados gratuitamente pe
los interessados no assunto.

No final do ano passado ele
criou o programa chamado
"Ombro e Cotovelo". Essas duas

articulações do corpo huniano
fazem parte da especialidade
que Gobbato atua. O programa
foi pensado para atender pes
soas comuns, principalmente
pacientes, com informações
detalhadas sobre doenças que
ocorrem nessas partes. "Hoje
em dia, todos querem ter a in

formação da formamais rápida
e simples de acesso, sem pre
cisar 'recorrer ao Google (fer
ramenta de busca pela inter

net) e à mão. Desenvolvi essas
ferramentas pará atender uma
necessidade das pessoas de sa

írem da Internet e terem o que
precisam de forma e direta. A
maioria quer carregar o conte

údo no bolso. A ideia foi resu-

OS DOWNLOADS
DOS APLICATIVOS

• Ombro e Cotovelo: 3 mil
usuários

• OrtoClass: 7,5 mil
• TumorOsseo: 4,5 mil
• OrtoClass (versão em
inglês): 5 mil usuários _

Onde encontrar os

aplicativos: HTTP://itunes.
apple.com ou site www.

ombroecotovelo. com.br

EDUARDO'MONTECINO

ACESSO Aplicativos criados por Bnmo Gobbato podem ser baixados de graça

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

mir a informação num formato
direcionado ao smartphone",
relatou.

Depois da primeira experi
ência, o médico se motivou a

criar outros aplicativos volta
dos exclusivamente ao profis
sional ortopedista. A ortopedia
é conhecida por usar muitos
nomes de pessoas, principal
mente de cirurgiões, para clas
sificar traumas. Para facilitar
o acesso a essas informações
para os especialistas, ele orga
nizou o aplicativo batizado de
OrtoClass.

Anovidade apresentaas clas
sificações técnicas de alguns
traumas e suas especificações.
"Juntei todas as principais no

minações que são usadas. no
dia a dia para colocar no apli
cativo.

Quando. o médico precisa
usar, ele vai apertar naquele
ícone e, em dois ou três segun
dos, terá os dados que precisa.
O conteúdo é um resumo bási
co de livros técnicos usados nas

disciplinas e que são necessá
rios para o acompanhamento
dos profissionais durante o tra

balho' de uma forma mais prá
tica' sem a necessidade de ficar
buscando em publicações", re
forçou. Também foi feita uma

versão em inglês do OrtoClass

para atender usuários de outros

países. Em parceria com o mé
dico Márcio Moura, foi desen
volvido o aplicativo TumorOs- .

seo. Ele contém detalhes sobre
os diferentes tipos de tumores

que atingem os ossos.

Gobbato não tem interesse
em comercializar os aplicativos.
"A minha satisfação é saber que
essas informações estão sendo
bem utilizadas", destacou.

SERViÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO - SAMAE'

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraquá do
Sul comunica que se en

contra instaurada a licita

ção abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 126/2012
TIPO: MENOR PREÇO
POR ITEM MODALIDADE:
PREGÃO OBJETO: FOR
NECIMENTO DE CIMENTO

.
RETIRADA DO EDITAL: A

partir do dia 9/8/2012, das
8h às 11h30 e das 13h às
16h DATA DAABERTURA:
23/8/2012 10h
O Edital encontra-se à dis

posição dos interessados
no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti,
nO 478 - Jaraguá do Sul
- SC- Site: www.samaejs.·
corn.br, Esclarecimentos
adicionais poderão ser ob
tidos através do telefone
047- 2106-9100

ESTADO ,OE SANTA CATARINA
Of1lelo�titE REGISTRO. OE IMÓVEIS

COI\ltAR:C� DE JARAGUÁ DQ $I.,I�
.

Mi.llllclplos Q':l& cl:lmpOflll'tnl' eQlI'!arca: Jaraguá 00 '$ul.e COfupã.
OPI01ALA: ISA MARTA MDH� ZIf;'MANN

.

Informa abertura de processo seletivo

As vagas de estágio são também oportunidades para acadêmicos com deficiência.

rocessos seletivos do SESC/SC através do site www.sesc-sc.com.br no ícone Trabalhe Conosco.
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Ar a' 35,000 m2
lor: $ 9 ,000,00

.,

RIZICULTURAEM BAIXA Arrozal às margens da BR-280 foi posto à venda. Area deverá ser ocupada por empresa de Guaramirim

o

, .

Arroz

FOTOS MARCELE GOUCHE

"" ..

... �f'IIo. .... _.�........ """"''IIIIi."",,"",'II: ,."

que também trabalhou a vida
toda no cultivo do cereal, com
a ajuda da família. "Antigamen
te era mais fácil. Hoje mudou
muita coisa. As máquinas se

modernizaram e são caras.

Quem vive só da plantação de
arroz fica no prejuízo", resume
o aposentado. Os filhos traba
lham na cidade e só um deles,
Samir Rozza, residente em Ioín
ville, é que vem para Guarami
rim todos os dias para trabalhar
na lavoura. Isso enquanto o ter

reno, posto à venda há poucos
dias, não for vendido .

Preço do cereal desestimulaplantio
Altos custos de produção, valor de venda baixo e expansão urbana do município resultam na venda de arrozais

GUARAMIRIM

Elisângela Pezzutti

Na região de Poço Grande,
às margens da BR-280, em

Guaramirim, uma placa anun

cia a venda de uma área de ar

rozal. Após vários anos de ne

gociação, o negócio está prestes
a. ocorrer e o local deve dar es

paço para a construção de uma

empresa. O proprietário do ter

reno, Érico Claudino, 62 anos,
conta que trabalhou a vida toda
na produção de arroz e reclama
do preço dos insumos. "Está

.

tudo muito caro, não tem mais

condições". Ele conta que tinha
a ajuda dos quatro filhos, mas
hoje todos trabalham em em

presas de Guaramirim e Iara
guá do Sul. "Temos pouca terra.
Teria que ser uma área cinco
vezes maior para valer a pena.
Como está se produz muito'

pouco", disse. A colheita anual
em sua propriedade é.de cerca

de 400 sacas. "Antigamente eu

plantava nas minhas terras e

arrendava outras para plantar
também. Assim, consegui criar
meus filhos e dar estudo para
eles, mas a situação só piorou

.,

SEM PERSPECTIVAS Erico Claudino colocou a propriedade à venda

para os rizicultores", afirmou:
Atualmente, a saca deveria

estar sendo vendida a R$ 35,
mas o preço está fixado em

R$ 29. O valor médio de ven

da este ano tem sido de R$ 25.
Em 2011, a saca chegou a ser

comercializada a R$ 19.
Seu Érico, que hoje sobre-

vive com o auxílio da aposen
tadoria' no valor de um salário
mínimo, explicou que as má

quinas que colhem o
_

cereal

que ele planta são terceiriza
das e o pagamento pelo servi

ço é feito com 10% do total de
arroz colhido. Depois disso,
o produto perde umidade (e

peso) e vai para uma empre
sa de beneficiamento, onde é
classificado e só os grãos in
teiros e saudáveis são consi
derados com valor comercial.

Perto dali, o rizicultor Ge
mino Rozza, 80 anos,' que já
passou as suas terras para o

nome dos seis filhos, conta

Hoje mudou muita
coisa. As máquinas
se modernizaram
e são caras. Quem

vive só da

plantação de arroz
fica no prejuízo.

_
Gemino Rozza, 80 �nos,

. rizicultor aposentado
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Industrialização

Expansão urbanavaimudara paisagem
"A realidade é simples: os pro

dutores estão vendendo suas ter

ras porque o arroz tem custo de

produção alto e 'está com o pre
ço de venda baixo. Outro fator
é o crescimento do município.

Terrenos próximos à BR-280 são

muito procurados por empre
sas, para construção de galpões.
É uma área bastante valorizada",
afirmou o secretário municipal
de Agricultura, Ieison José Be-

Economia

Agricultura representa
apenas 20/0 do PIB

Nos últimos três anos, não
. .

surgué;lm novas arrozeiras no

município, mas a rizicultura ain
da é a principal produção agrí
cola de Guaramirim, seguida da
bananicultura. São 6.400 hecta
res de área cultivada com arroz

e 51.200 toneladas produzidas
ao ano, um rendimento médio
de oito toneladas por hectare. A

principal característica é a agri
cultura familiar, com poucas
exceções. "Hoje a agricultura re

presenta apenas 2% do PIB mu

nicipal", informou o secretário.

('As áreas de plantio estão dimi
nuindo' mas com o aperfeiçoa
mento genético dos grãos será

possível produzir mais em me

nores espaços. A rizicultura não
vai acabar, pois as pessoas preci
sam comer", pondera Beber.

Ainda de acordo com o se

cretário, algumas famílias agri
cultoras estão investindo na

diversificação. Um destaque é a

piscicultura, que vêm crescendo,
principalmente a criação de tilá

pias. A prática é mais rentável e
necessita de menos espaço.

ber. Segundo ele, na localidade
de Bananal do Sul também estão
saindo muitos loteamentos em

locais onde antes era plantado
o arroz. (Tenho conhecimento
de pelo menos dez destes lotea-

mentos. O Centro não tem mais

para onde crescer e, enquanto
em Bananal do Sul a rizicultura

perde espaço para loteamentos,
nas proximidades da BR-280 as

lavouras serão substituídas por

empresas. As plantações às mar

gens da rodovia vão desaparecer
no decorrer dos anos. A cidade
está ficando cada vez mais in
dustrializada e é um processo
natural", afirmou Beber.

o que afasta o

rizicultor é o alto
custo do diesel
e dos insumos,
que encarecem a

produção de arroz.

Jeison José Beber,
secretário de

Agricultura

FAMILIAR
Secretário Beber
diz que amaioria
das propriedades
são pequenas

o PROGRAMA JURO ZERO já ajudou mais de 4 mil catarinenses a prosperar.
Como o alivio, que agora, além de consertar, também vende bicicletas

novas e aumentou o seu resultado. É a força que o microempreen
dedo r individual precisa para desenvolver o seu negócio. Participe.
Acesse www.jurozero.sc.gov.br ou procure o Sebrae para se regularizar.

-

�RAE
AMCRED-SC BADESC

Secretaria de Estado
do DeuRVDlvlmemo
ICDnOmlco Sustenll\val
www.sds.sc.gov.br
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Pingo com duas

dúvidas na escalação
"O mais importante é que a

confiança voltou. O grupo está

confiante, trabalhando com

tranquilidade e esperamos re-

almente fazer uma boa partida
mas a equipe é forte e uma hora e conseguir os três pontos dian-
iria precisar das opções do ban -

te do Porto", comenta Pingo.
co. Sabemos que um time ga- "Quero deixar o convite
nha jogo, mas um grupo ganha para o torcedor ir ao estádio e

campeonato", analisa Peixoto. ser o nosso décimo segundo
No meio de campo, Max e jogador, pois vamos precisar.

Giso disputam a camisa 10. No Disposição não vai faltar à nos
ataque, Romero e Kiko�compe- sa equipe", conclui Peixoto.
tem para saber quer sera o com- Juventus e Porto está mar

pa�,heir? de Lourival: . �.

. cada para o próximo domingo
Sera uma partida dIfICIl. (12) às 15h no João Marcatto.

Acompanhei alguns jogos do
' ,

Porto e sei que eles têm um ata-
�---------�

que rápido. Por isso temos que
Os ingTessos

trabalhar forte, principalmente antecipados estarão

para conter o contra-ataque", à vencia a partir do

informa Pingo.
run cIa tarde de hoje

Peixoto entra na zaga, enquanto Max, Gíso,
Kiko e Romero treinam por vaga na equipe

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Qgrande trunfo do Juventus
nas primeiras rodadas do

Campeonato Catarinense da
Divisão Especial foimanter uma
espinha dorsal, ummesmo time
base em quase todos os jogos.
Porém, para a partida contra o

Porto, o técnico Pingo deve re

alizar três alterações na equipe.
Uma já é. certa. Peixoto entra

na vaga do suspenso Charles e

fará dupla de zaga comAlemão.
"O Alemão e o Charles vem fa
zendo um grande campeonato,

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

PREPIWAÇÁO Equipe intercalou atividades físicas e com a bola ontem

Sete campeões já são conhecidos
Os Jogos Escolares da Sema

na da Pátria (Jesp) começam a

apontar os primeiros campe
ões. A competição é destinada
a alunos até 12 anos e conta

com mais de 1,2 mil atletas,
representando 25. escolas. Em

disputa, o "Troféu GeraldoWer

ninghaus".
No tênis de mesa, só deu a

\

Escola de Ensino Básico Eucli-
des Cunha, de Nereu Ramos,

campeã nos dois naipes. As fi
nais foram contra a Escola de
Ensino Básico Valdete Piazera.

Na natação, domínio do

Colégio Marista São Luis, cam
peão tanto no masculino como

no feminino, tendo o Colégio
Evangélico Jaraguá como vice
nos dois naipes.

O xadrez masculino teve
. o Colégio Evangélico Jaraguá
campeão, seguido pela Escola

Municipal de Ensino Funda
mental Cristina Marcatto, co

locações que se repetiram tam

bém no naipe feminino.
A Escola Municipal de En

sino Fundamental Anna Towe

Nagel foi campeã no futsal fe
minino, com a Escalá Muni

cipal de Ensino Fundamental
Maria Nilda Salai em segundo.
O futsalmasculino conhece seu

campeão hoje, naArsepum.

limpíadas 2012
A 100ªmedalha da história
O Brasil alcançou ontem uma marca histórica. Com o bronze de

AdrianaAraújo, na categoria até 60kg do boxe, o país chegou a sua cen
tésimamedalha-em Jogos Olímpicos. O resultado confirma a ascensão
do boxe brasileiro, que não conquistava uma medalha olímpica des
de 1968, além da força da mulher brasileira. A histórica conquista de
Adriana veio após a derrota por 17 a 11 para a russa Sofya Ochigava,
pelas semifina olímpica. Em Londres, dos 259 atletas brasileiros, 123
sãomulheres, comoAdriana e SarahMenezes, ouro no judô.

leibol

Masculino na
semifinal

Ciclismo

Bom início
noBMX

A seleção brasileira masculina
de vôlei classificou -se para
as semifinais dos Jogos Olím
picos ao obter uma vitória
contra aArgentina por 3 a O

(25/19,25/17 e 25/20). A única
nota triste foi a lesão muscu
lar que deverá tirar o atacante
Vissotto do torneio. Na quinta
feira, os brasileiros enfrentam
a Itália, na semifinal.

O Brasil iniciou bem a disputa
da competição de B1\1X dos Jo
gos Olímpicos. Renato Rezende
marcou o oitavo melhor tempo
da classificatória de ontem,

'

que definiu o chaveamento
das quartas de final, que serão
disputadas hoje. No feminino,
Squel Stein optou por não correr
riscos e ficou com a 15a coloca

ção. A semifinal acontece sexta.

Vôlei d(� Praia

Bronze no
feminino

Basquete
Orgulho
resgatado

Larissa e Juliana conquistaram O basquetemasculino do Brasil
amedalha de bronze do torneio não conseguiu classificação à
feminino de vôlei de praia dos semifinal olímpica, porém volta

Jogos Olímpicos de Londres. On- de Londres com um prêmiomais
tem, elas derrotaram a parceria importante que qualquerme-
chinesa formada porXi Zhang e dalha: a reconquista do orgulho
ChenXue por 2 a 1 (parciais de de umamodalidade que já foi
11/21,21/19 e 15/12) em 55mi- medalhista, mas hámuito não
nutos. Com o resultado, o Brasil ,participava da competição. On
garantiu a sua 13a medalha nesta tem, a equipe foi superada pela
edição das Olimpíadas. Argentina, por 82 a 77.
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David Tomio de Mattos, o Xitão*

x-team_team@hotmail.com

.

Aos adeptos da luta
Muito se ouve falar sobre redução de peso para poder lutar em

uma determinada categoria. Porém, se omite - ou simplesmente
é ignorado - o fato de que se correm riscos tremendos de saúde para
isso, pela desidratação rápida do corpo. Namaioria dos casos, o pouco
tempo de recuperação antes da luta baixa o rendimento do atleta, não
adiantando muito lutar em uma categoriamais baixa. Muito se fala em

popularizar o esporte e tal. O que na verdade não sei se é totalmente

positivo na questão damanutenção do cuidado e preservação do
atleta ..Vejo alunos meus e de outros Mestres debatendo sobre sistemas
de perda de peso, que vai desde banheira de água quente até sauna
de várias horas. O que mais me assusta é a naturalidade que os alunos
demonstram. Parece que dominam tudo sobre o assunto, o que é
totalmente equivocado por parte de todos. Acredito piamente que,
para você mexer com seu metabolismo tão bruscamente, deve ser
feito todo um acompanhamento profissional com nutricionista e tudo
mais. O que não acontece com 98% das pessoas que competem no

MMA atual. Apenas os atletas de elite tomam esse cuidado.

Portanto, pessoas apenas com fragmentos de informação se colocam
em risco em troca de algumas lutas, pois será difícil chegar ao nível
mais alto de competição deteriorado por escolhas equivocadas no
processo de treinamento. Digo isso não por ser totalmente contra, até

por que nosso padrão atual de competição exige isso. O UFC já pensa
em acabar com a pesagem um dia antes das lutas e passar a pesar na

hora, o que acabaria com a necessidade da perda brusca de peso.
Apelo para que se informem antes de fazer qualquer procedimento
que mexa com seu corpo. Fale com seu Mestre ou treinador.
E busque sempre a alternativa que causemenos danos a todos.

.

Afinal, estariam vocês - os gladiadores do terceiro milênio - com medo
de enfrentar alguém do seu tamanho?

Video
Existem programas de rédío nos

EUA especializados emMMA. Sim, a coisa
está tomando dimensões astronômicas
no mercado da luta em todos os
sentidos. A versatilidade que a internet

dispõe - e c.om idéias de vanguarda -

nos traz um leque de oportunidades
de entretenimento especializado. No
programa 'MMA Hour' de segunda feira
transmitido pelo site 'MMA Fighting',
o repórterAriel Helwani entrevistou o

comediante Pouya Rebek, que imitou
com maestria astros comoWanderlei
Silva,Vitor Belfort, assim como outros

gringos das grades do UFC. É só digitar no
YouTube: "Pouya Rebec Delivers Hilárious
Impressionations ofMMA Personalites".
É tudo em inglês, mas quem conhece os

.

lutadores os identificará facilmente!

Van Damme na .área!
Quem já tem uma certa idade, com certeza assistiu e

se empolgou com Jean ClaudeVan Dame e seus chutes
acrobáticos, não é mesmo? Pois é, agora ele está ensinando
alguns de seus chutes para o campeão George San Pierre,
que também luta no UFC. Parece que depois de Steven
Seagal ensinar golpes -

vencedores de lutas, diga-se
de passagem - a lutadores
brasileiros como Lyoto
Machida eAnderson Silva, os
astro hollywoodianos estão
provando a eficácia de golpes
que os mais céticos diziam
convictos - até pouco tempo
atrás - que só funcionavám em

filmes. Parece que não estavam
totalmente certos. Agora é só

esperar o novo confronto de
GSp, para ver se deu resultado
este treinamento especial!

CROCOp
.

Um ídolo quemarcou u _

policial e senador croat
ma geraçao. Mirko Filipovic Cro Co

anos, vem enfileirando :�e de?�e como 'nascido para lutar�;u apenas Cro Cap, lutador,
última luta no UFC a versar�os no evento de elitemund"al Pdarece mesmo!Aos 37d U .

' cenou amao d'
1 a trocaçã Ko FC, pOIS voltou a brilhar

e se espedlU das grades. Poré
o, o 1. Em sua

de todos os tempos
no palco que o consagrou co

m, apenas das grades
levava o adversário à�om seus chutes quemais pareciam uma um dos melhores 'strikers'
desacordados. Sem reona como um prédio em demoli ão �a tac�d� de baseball - que
Cop explicou que s� "r:�uca�? e_re�peitoso com tOdo�, i�c1�I?aJona das vezes, já 'caíam
que parou apenas com o

orno nao e na verdade uma desiste"nl�e dseus adversários, Croa evento UFC _ era a apose t d .

_posentadoria naquelemo : mas nao de lutar. Portanto _ n. a ona Disse
(isso nos feriados e fim d

mento, ate por que precisa treinar l'
ele nao tería anunciado a

Altura: 1,88m / Peso' l06k
e

:Meman�s) para poder ser feliz. pe omenos uma vez por dia
. g odalidade' Kickboxin/

.

g e Boxe / Cidade natal' Z b � .
. agre, Croacla

* Xitão é lutador, professor e sócio.proprietário do CI' X·Team. Especialista em Karatê, JiuJitsu, SubmissioD, MuayThai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

Campeonato Catarinense

Vitória no último jogo antes da decisão
Não poderia ter sido melhor

o último teste da CSM/Pré-Fa
bricar antes da decisiva partida
contra o São Caetano, pela liga
Futsal. O Tubarão foi um 'spar
ring' de luxo na noite de ontem,
engrossando a partida e testando
a paciência dos jaraguaenses.

Com Xoxo, Dian e Jonas pou
pados, o técnico Sérgio Lacerda

aproveitou para dar ritmo a atle-

tas como Márcio, Lê e Jedson, na
partida válida pelo Campeonato
Catarinense, realizada naArena.

O primeiro tempo foi de pou
cas emoções. Amaior delas foi o

gol de Lê, abrindo o placar para
a equipe jaraguaense. Os visi
tantes empataram no início da

segunda etapa, com Picolé, e o

jogo seguiu amarrado até os dois
minutos finais.

Foi quando Daniel colocou
a CSM/Pré-Fabricar novamente
à frente. Depois, o goleiro-linha
Diego empatou. Dez segundos
mais tarde, Willian marcou seu

gol. E nos segundos finais, o go
leiro Cristhian marcou de sua

própria área, fechando o placar
em 4 a 2 para a CSM/Pré-Fabri
car, que lidera a competição com
13 pontos.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

4a2

Jogo contra
o Tubarão
foi wn teste
de paciência,
tal qual será
a partida

contra o São
Caetano

Campeonato Brasileiro
Vasco dorme lídernovamente

Mais uma vez oVasco foi dormir líder do Campeonato Brasi
leíro, ao menos até oAtlético-MG entrar em campo pela rodada
de meio de semana da competição. Em Recife, bateu o Sport
por 2 a O e chegou aos 34 pontos em 15 jogos. Nos demais jogos
de ontem, Internacional e Náutico não saíram do zero, assim
como Bahia e Portuguesa. Em São Paulo, o Atlético-GO segurou
o empate contra o Corinthians (1 a 1). Em Santos, vitória do Pei
xe sobre o Cruzeiro (4 a 2). No Engenhão, Barcos marcou duas
vezes na vitória do Palmeiras sobre o Botafogo (2 a 1). Fechando
a rodada,Wagner Lave também balançou a rede duas vezes em

Florianópolis, na vitória do Flamengo sobre o Figueira (2 a O).

SllEJll(} _II SÉJ11E. A
CLASSIFICAÇÃO iS"RODADA

Intemacional o x o Náutico
Sport o x 2 Vasco
Corinthians 1 x 1 Atlético-GO
Bahia O x O Portuguesa
Santos 4 x 2 Cruzeiro

Botafogo 1 x 2 Palmeiras

Figueirense O x 2 Flamengo
09/08
21:00 Fluminense x São Paulo
21:00 Atlético-MG x Coritiba
21:00 Ponte Preta x Grêmio

Corinthians
12 Náutico
13 Portuguesa
14 Santos

15 Coritiba 15

16 Sport 14 15 3 5

17 Palmeiras 13 15 3 4 8 15 18 -3 28,9%
18 Bahia 13 15 :2 7 6 12 21 -9 28,9%
19 Atlétlco-GO 10 15 2 4 9 14 28 -14 22,2%
20 Figueirense 8 15 1 5 9 13 25 -1217.8% Rebaixados para Séne B
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Cápsula de óleo de
Feito à base de coco, o óleo natural acelera a queima, ,r

•

lN!r 'l'!i!t'

tira a fome, regula o intestino e ajuda a secar alguns qu·ilinlios.
o óleo do coco é considerado auxiliar no emagrecimento quando incluído no

cardápio diário. É rico em substâncias antioxidantes e apresenta
propriedades funcionais, conferindo diversos benefícios à saúde.
O óleo de coco auxilia no emagrecimento devido ao seu efeito termogênico,
que aumenta o gasto energético do organismo. Ele controla a compulsão por
carboidratos, pois proporciona uma sensação de saciedade. Diminui também
a compulsão por doces.
Além de ajudar no emagrecimento o coco tem alto poder antioxidante que
colabora na diminuição da produção de radicais livres, g�aças à ação da
Vitamina E. Melhora o sistema imunológico. Previne e age no combate a

bactérias e fungos. Conseqüentemente, facilita a absorção dos nutrientes,
aumentando todas as defesas do organismo.
Ele ajuda a reduzir o colesterol ruim (LDL) e promove a elevação do bom
(HDL), contribuindo assim para a prevenção e o tratamento das doenças
cardiovasculares.
Ele ajuda a regular a função intestinal e ainda protege a flora.

Você encontra o óleo de coco em cápsulas na
Ekilíbrio Farmácia de Manipulação!
Consulte seu médico ou nutricionista.

Benefíciós do óleo de coco

- Acelera o metabolismo
- Melhora o funcionamento
do intestino
- Reduz a gordura abdominal
- Diminui a fome e a

ansiedade
- Reduz o colesterol ruim
- Antioxidante

�e.n'tA DE JARAGUÁ DO
�o 8�
Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatolóqlcas- Fitoterápicos

�pàmtde

$47.930
Faça revisões em seu veiculo regutarmontE}"
www.vw.com.br. Promoções válidas até 09/08/2012 para veiculas com pintura sólida e custo de frete incluso, Gol Geração 4 Total Flex, 2 portas. ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partirde R$22,310,00, SpaceFox 1.6,4 portas, completo, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir de R$45.510.00. CrossFox 1.6, 4 portas, completo, ano modelo 12/13: à vista com redução de
IPI a partir de R$47.930,00, IOF. cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no càlculo da prestação e do CET. Consulte
outras condições de financiamento na Caraguá Auto Elite. Crédito sujeito a aprovação, Garantia de 3 anos para a Linha 12/13, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem
em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kornbl, limitada a 80.000 km). t: necessário, para a sua utiliz,ação. o curnprírnento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 701 2834. SAC:
08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800770 1935.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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