
WilbnuttEleições 2012
Para ficarna cabeça
Os jingles de campanha trazem
informações ao eleitor, utilizando
de rimas e letras fáceis de gravar.
Páginas 4 e 5

Personagem que se tornou
conhecido em todo o Brasil pela
iITeverência e piadas com forte

sotaque alemão é atração
hoje à noite, na Scar.
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Juventus

Confiança
sob as traves

,

Ferido gTave

Homem reage a assalto
e é baleado emCorupá

GoleiroWanderson
tem umamédia
baixa de 0,5 gols
sofridos por partida.
Perfeccionista, ele
treina forte para evitar
ser surpreendido
pelos adversários
do Tricolor.

Página 22

Gilberto Augustin, de 30 anos, permanece internado na UTI. Ele foi atingido por dois tiros e teve o

pulmão perfurado. A quadrilha, formada por dois adolescentes e dois homens, já foi capturada pela Polícia.
Página20

MARCELE GOUCHE

metâda
Jovens adolescentes grávidas
representam 25% do total de

gestantes na região de Jaraguá
. d� Sul, em 2012. Juliana Ribeiro, de
18 anos, que teve o Ilibo há um mês,

faz parte desta estatística.
Páginas 18 e 19
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Embora tenhahavia algunssinais de
lllelhqra na atividade econômica nos
últimosmeses, o boletimFocus do Banco

" Centralmostra qne omercado reduziu'
de 1,81% para 1,75% a expectativade
cresCimento do'Prôduto Iriteino'Bruto.

, Da.mesrna forma, omercadc elevou
,

.

o,, ,:1, ".,. I,; h, ,/" ,!',' I

paraS,15% a expectativa de inflação
para o ano. Mas esse nüme1iD,estã {I

ameaçado porque o aumento de preço
da eãrne de frango eporcodeveráMetar

,

negativamente a inflação. Pelo jeito, "

o governo não pretende combater o
aumento da inflação através da taxa
básica de juros. Omercado estima que a

" mesma termine o ano em 7,5%.

Curso
Curso de Decoração e Projetos
de Interiores e Harmonização de
Ambientes, iniciará.dia25 de agosto
as 14h no Hotel Saint Sebastian.
Matrículas na LojaVivalarMóveis. Rua
'Reinaldo Rau, 801, no Centro, ou pelo
telefone (47) 3372-0610, com Joice ..

Reservas no site� wwwdnacnrsos.ccm

.'

Lourival Karsten
,

lkarsten@netuno.com.br

Software
Enquanto os preços do har

dware estão permanente
mente em queda, apesar da
melhoria da qualidade, o sof
tware não segue amesma lógica.
Estima-se que hoje não existam
dois smartphones iguais entre r

os usuários. Cada um customiza '

o mesmo com sons, aplicativos,
atalhos e mais uma série de de-

talhes que o tornam único. Por
trás disto está o poder do softwa
re, que se diversifica de forma
incontrolável. Embora não apa
reça muito, Jaraguá do Sul já é
um importante pólo produtor de
software, especificamente volta
do para o segmento empresarial,
cujos produtos já foram, inclusi
ve, para o exterior.
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Softvva re Pú bi ico Brasi!e Iro

Incentivos ao software
o governo federal, através do programa TI Maior, quer
incentivar a indústria do software. O programa conta com
um recur�o anual de R$ 500 milhões. Os recursos têm
origem no Programa Estratégico de Software (Prosoft) e
provém da Financiadora de Projetos e Pesquisas (Finep)
e do Conselho nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq). Entre as cinco estratégias do
programa, a que terá maior datação orçamentária é o
de formação de ecossistemas de base estratégica local.
Em 2011, o governo federal gastou R$ 7,5 bilhões em
compras de softwares. O poder de compra da União
pode ser uma grande arma no estímulo do setor.

Cervejas
Continua o processo de concentração da produção

, mundial de cervejas em um pequeno grupo de empresas
gigantes. A Heineken acaba de dar mais um passo neste
sentido incorporando a Ásia Pacific Breweries.

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

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

LICITAÇÃO N°: 132/2012'
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE AÇO, CONCRETO, MADEIRA, TELHA FIBROCIMEN
TO, PARAFUSOS E CHAPA COMPENSADA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 22/8/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 4/9/2012 10h

.

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

wwwoccrretodopovo.com.br
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Expoalimentari
Esta importante feira acontece nos dias 19 a

21 de setembro, em Lima, no Peru. ARaumak,
de Jaraguá, participará com as soluções para a
embalagem de alimentos e outros produtos.

Imposto de importação
o governo divulgou a lista de 530 produtos,
cujo imposto de importação foi reduzido para
2%. Trata-se de bens de capital, informática
e telecomunicações a serem utilizados em
projetos de investimento. Por definição, os
mesmos não têm similar nacional.
No Brasil existe uma série de tributos
incidentes sobre os investimentos de forma
que muito antes de uma instalação passar
a produzir, boa parte da verba destinada ao

investimento já foi gasta com o pagamento de
tributos. Eliminar ou minimizar esta distorção
já seria uma grande contribuição para o

estímulo aos investimentos. No caso dos 530
"ex-tarifários", o governo atende aos reclames
de investimentos estimados em US$ 8,56
bilhões. As importações dos equipamentos
deverão demandar US$1,63 bilhão.

Soja
embora tradicionalmente os EUA sejam o

maior exportador da oleaginosa para a China,
este ano o Brasil lidera o fornecimento para
os chineses. O mercado da soja e do milho
movimenta volumes crescentes. O Brasil
é inegavelmente o que tem as melhores
condições para ampliar o fornecimento do

produto. Lamentavelmente, a produção
agrícola sofre com os mais diversos
problemas que vão desde a falta de
infraestrutura de transporte, demarcação

. de áreas indígenas, restrições ambientais
e, mesmo em alguns casos, o descaso
das autoridades. Se existe um setor em

que o País pode ser referência mundial é
.

exatamente na produção de grãos e carnes.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1100
Primeiro Sorteio
10 - 15 - 21 - 23 - 39 - 40

Segundo Sorteio
22 - 23 - 30 - 36 - 37 - 41

QUINA
SORTEIO N° 2975
15 - 25 - 49 - 56 - 65
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Charge
I' CRESCE o NÚMERO DE ADOLESCENTES GRÁVIDAS
!!:?

LEMSUM �t-Joo eu QUER�
Co�ve�� ; vocês DisseRAM
QuE� 11tJHA� íEMPO"•

Do leitor

O chefe do chefe
1\ Constituição Federal apre
rlsenta, no seu Capítulo I\T, que
dentre outras funções essenciais
à Justiça, além da Advocacia pri
vada, há o Ministério, a Advoca
cia e a Defensoria Públicas. Bem,
com relação ao advogado parti
cular, está posto no art. l33 que"é
indispensável à administração da

justiça", e entre eles não háhierar
quia. Aliás, entre todos os opera
dores do Direito, em tese, não há

relação de subordinação.
A Advocacia Pública é aquela

ligada à defesa dos interesses da
União; nos Estados e municípios
são as procuradorias que fazem
esse papel. Estão umbilicalmente
ligadas ao Executivo, tanto que é
o prefeito, governador ou presi
dente, conforme o caso, que lhes
nomeia a chefia. O Ministério Pú
blico e a Defensoria são diferen
tes. Enquanto aquele é o titular
da ação penal, ou seja, atua para
que os autores de crimes sejam
punidos, também age muitas ve
zes como fiscal da aplicação da lei
pelas autoridades competentes,
sendo verdadeiro guardião da Re-

pública e da defesa dos direitos da
cidadania e dos direitos coletivos.
Já aDefensoria foi criada para ga
rantir a todos o acesso efetivo à

justiça, bem como para atuar na

proteção aos direitos dos consu
midores e na proteção do nosso

Estado Democrático de Direito.
Na prática, contudo, nem

sempre as coisas acontecem
como deveriam, porque essas

instituições têm seus chefes no
meados pelo Executivo a que
estão vinculadas, e seria inge
nuidade imaginar que em gran
des temas, justamente naqueles
em que o interesse público mais
demanda proteção, o fato de ser

o chefe da instituição nomeado
pelo governador ou presiden
te não seja sopesado. Esse é o

grande problema da autono
mia limitada que impede que
caminhem sozinhas, tratando
defensores e promotores como

pessoas incapazes de escolher
seus próprios representantes.

VIacIimirPolízio Júnior,
defensor público

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

II
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Sosseguem o facho!
Havia no passado umamarchinha de carnaval

que a certa altura dizia assim: - "Você é um
homem casado/não tem o direito de fazer Car
naval ... ' De fato, quem casa deixa de ser solteiro,
não pode mais sair por aí. Eu sempre fui absolu
tamente contrário a Carnaval com a namorada e,
no caso delas, com o namorado. Carnaval é para
solteiro, livre e desimpedido. Ponto, E ponto final
nesta questão. Dito isto, fico horrorizado com o

que acabo de descobrir. Não raro, sou um baita
tapado, o último a saber das novidades. Novida
des como essa que ouvi no rádio, mas nada de
novo no Rio, São Paulo, Porto Alegre, nas grandes
capitais, pois não? Grandes capitais na boçalida
de generalizada de seus habitantes.

Tem cabimento, por exemplo, boates, casas no
turnas e baladas oferecendo "berçários" musicais
animados por Dls especialistas emmúsicas infan
tis? Funciona assim: pai e mãe querem sair à noite
mas não têm com quem deixar os filhos pequenos,
um aninho, por exemplo. A novidade é que agora
podem levar as crianças para a boate, a balada, o
que for, e lá vão encontrar dormitórios com ber
çinhos e tudo o mais para as crianças dormir, e ao
som de músicas de DI especializados em músicas
infantis. Era só o que faltava. Os pais se soltando
na balada e na sala ao lado os filhos pequeninos
sendo "embalados" por um DI, só o que faltava.

Casados que não têm onde deixar os filhos pe
quenos que fiquem em casa. Não sãomais solteiros.
E não me venham com a história de que vão deixar
as crianças com a avó. Avó não é babá, o tempo dela
de cuidar de crianças e trocar fraldas sujas vai longe.
- Ah, mas ela gosta!Mesmo assim.pais responsáveis
não abusam, não aceitam. Ficam em casa e sosse-

gam o facho, afinal, casaram. Folguedos de casais
são de outro tipo. Que não levem os filhos para o

ridículo. Sosseguem o facho. Pobres crianças!

Camisa
Quando um funcionário "veste a camisa" da

empresa, na verdade está vestindo a sua própria
camisa, a camisa do bom conceito funcional. E é
isso o que a empresa espera dos funcionários, o
mais é cenário, bajulação e que pouco ou nada
produz. O que deve haver é uma troca justa entre
a contribuição do funcionário e o que a empresa
investe nele. Assim sendo, todos ganham, e negó
cio bom é negócio em que os dois lados saem sa

tisfeitos. Todavia, isso émuito raro nas empresas.

Pressão
O mundo está povoado de gente dengosa,

gente que diz não suportar pressões no traba
lho. Bolas, sem pressão não conseguimos man
dar um e-mail sequer... Ouça esta, estava na

revista Você S.�.: - liA forma como você suporta
pressões diz muito sobre sua capacidade de ter
sucesso na carreira". Serviu essa?

Falta dizer
E 6 que faço com esta proposta que recolhi do

livro A inveja nossa de cada dia? Diz assim a pro
posta que faz pensar: - "Grandes favores não en

chem de gratidão o coração dos que os recebem,
mas de vingança". Em outras palavras, o bem que
fizeres será pago, mais das vezes, de modo silen
cioso e pérfido. Ajudar ofende ao ajudado, mes
mo que ele no primeiro momento pareça grato e

feliz ... É o encardido da alma humana.
. .

. Falé conosco

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

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

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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correm as ruas dos municípios
e, sobretudo, na propaganda
do rádio e da TV. Em Jaraguá,
com exceção da televisão, as

músicas serão empregadas
em todos os eventos realiza
dos pela coligação. Apenas na

campanha da coligação "Iara
guá quer mais", do candidato
Moacir Bertoldi (PR), é que o

jingle deverá ser usado com

um pouco mais de moderação.
"Vamos usar o jingle ini

cialmente na rádio e eventual
mente em comício. Se ele será
usado na rua ainda estamos

estudando, por causa da ques
tão do som alto, não sabemos
se a população quer este tipo
de propaganda", disse o coor

denador de campanha da coli
gação, Juliano Nora.

M t· �t

Músicas para balançar o eleitorado
Os tradicionais jingles de campanha retratam, em forma melódica, as imagens que os candidatos querem passar

JARAGUÁ DO SUL
•••••••. , ...............................................................................•••••••••• ,., .•••••••••••••••••••••••••••••• 1••

ladas em um ritmo marcante

que, de preferência, "grude"
na cabeça.

"O jingle é uma das prin
cipais peças da campanha,
principalmente quando ele
fixa na cabeça do eleitor como

chiclete", disse o publicitário
Elias Raasch, que coordena o

marketing da coligação "Nova

Jaraguá", de Dieter Ianssen
(PP). Para o publicitário, o que
também torna os jingles es

senciais é a falta de interesse
da população em relação aos

panfletos e outros materiais
distribuídos. "Com o jingle a

mensagem chega ao eleitor de
forma mais direta", disse Raas
eh. "Às vezes sem perceber, ele
se pega cantando a música".

Dentro da publicidade, a

música é usada como ferra
menta de fixação de marca,

por isso, quando aplicada à

política, ela deve conter in

formações básicas indispen
sáveis' como o nome e nú
mero do candidato e o mote

Verônica Lemus

Se você é daqu�les que n�o
consegue OUVIr uma mu

sica sem passar o resto do dia
com ela na cabeça, prepare-se.
Lançada oficialmente na últi
ma terça-feira, dia 21, a pro
paganda eleitoral gratuita nos

meios de comunicação traz de
volta a sonora ferramenta de

campanha política: os jingles.
Em Jaraguá do Sul, a pro

paganda eleitoral gratuita é
restrita ao rádio, por isso, a

importância dos jingles au

menta ainda mais. Com a falta
do apelo visual da televisão,
as músicas devem trazer as

informações a respeito da co

ligação e do candidato, emba-

o jingle é uma das

principais peças
da campanha,
principalmente

quando ele rIXa na

cabeça do eleitor
como chiclete.

Elias Raasch,
publicitário

da campanha. Dar destaque
às bandeiras defendidas pela
coligação e enaltecer as quali
dades do candidato nas letras
também é recomendado.

Para o publicitário Datte

ro Escobar, responsável pelos
jingles da coligação "O povo
novamente", de Cecília Konell

(PSD) as músicas também são
uma grande ferramenta para
criar uma identificação en

tre candidato e eleitorado e

também para diferenciar um
candidato do outro. Além dis

so, também ajudam a expor a

imagem do candidato, passar
confiança aos eleitores e di

vulgar as propostas.
Na campanha, os jingles

costumam ser usados em co

mícios, carros de som que per-

,

CECILIA KONELL - Coligação "O povo novamente"

(rc.:..._v) ",
\ �J
.�

Como já trabalhou com

Cecília Konell nas eleições de
2008, o publicitário Dattero
Escobar teve liberdade para
criar o material sozinho. Para

0_ primeiro jingle, "Iorcquó é

Cecília", ele usou um ritmo

um pop rock leve e alegre.
Já no segundo jingle, "Tem
que cuidar", a intenção do
publicitário foi demonstrar a

relação da candidata com a

popu loção, por isso, Escoba r
abriu a música com um ritmo

"valseado", bem emotivo.

Depois, o ritmo acelera para
um xote, que é bem popular.

Uma curiosidcde é que a letra
da música usa a frase

"sem medo de ser feliz",
que é cópia do jingle do
PT usado nas campanha

eleitorais do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.

-
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DIETER JANSSEN - Coligação "Nova Jaraguá"

MOACIR BERTOLDI - Coligação 'Jaraguá quer mais"

isso só vai Se!
i;';

com. Deus no peito e boa educação

Para o jingle oficial da campanha
da coligação "Nova Jaraguá",
do candidato Dieter Janssen

(PP), o publicitário Elias Raasch
buscou dar destaque à bandeira
defendida pela composição, que
é a proposta de trazer mudança.
'�Iém das informações básicas
do candidato, trabalhei com a

ideia de 'fazer o novo' e busquei
utilizar o mote da campanha,
que é o respeito por Jaraguá",
explicou Raasch. Segundo ele,
a melodia animada também
foi pensada e tem a intenção
de "passar para o eleitor a
alegria compartilhada pelos
88 candidatos a vereadores
e pelos demais integrantes da
coligação". Outra mensagem
utilizada no jingle foi a de
enaltecer as qualidades dos
candidatos. "Por exemplo,
quando a canção pede respeito,
a gente se refere ao Dieter,
porque quem o conhece sabe

que é uma pessoa idônea",
completou o publicitário.

.
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Segundo o coordenador de

campanha Juliano Nora, a ideia
da música é mostrar as origens
do candidato Moacir Bertoldi

(PR). "O Moacir é uma pessoa

simples, coerente, religiosa,
preocupado não só com as

crianças, mas principalmente com

o futuro delas e das próximas
gerações". Na campanha, o

jingle, cantado por crianças, vem
complementar o discurso do

candidato, apresentando suas

propostas e "falando das suas

preocupações e também das suas

realizações", explicou Nora .

Ouça os jingles dos candidatos
Dieter Janssen e Cecilia Kone:U

no porlal www.ocponline.com.br..
O material do candidato Moacir
Bertoldi não 'o·; disponibilizàdo

para essa veiculação.
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Nilson Antonio · Interino
2106.1923 I Dnson@ocorreiodopovo.com.br
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Como é difícil
As funções do vereador são fiscalizar

e legislar. Fica intrínseco que para
fazer isso, os parlamentares precisam de

informações sobre as ações da adminis
tração pública. É aqui que começam os

problemas.
Nos últimos tempos não tem sido fá

cil aprovar os pedidos de informação na

Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul.
Toda vez que chegam ao plenário, os dois
lados, base de apoio e oposição, se utili
zam de manobras legais para retardar
a votação. Se de um lado, às vezes falta
voto para aprovar o pedido, do outro não .

ficam claras as intenções de impedir a
votação e aprovação da proposição.

É isso que vem acontecendo com o

pedido de informações sobre cargos e

salários que está na Casa de Leis desde
o dia 2 de agosto. A vereadora Natália
Lúcia Petry (PMDB) disse que vai enca
minhar uma ação ao Ministério Público

exigindo que a Prefeitura cumpra a Lei

Federal 12.527, de 18 de novembro de

2011, e a Lei Municipal 5374, 20 de ou

tubro de 2009, que tratam da transpa
rência na administração pública. Jun
tamente com ela, os vereadores Jaime
Negherbon (PMDB), Francisco Alves e

Justino da Luz (PT) e Jean Leutprecht
(PCdoB) assinarão o documento.

De outro lado, o vereador Isair Mo
ser (PRB), que é o proponente da Lei de

Transparência, solicitou vistas ao pedido
na última sessão. Ele disse que fará o pe
dido pessoalmente a chefe de gabinete
da prefeita, Fedra Konell, para disponibi - .

lizar as informações no site da Prefeitura.
Contudo, se permanecer o rodízio'

da base governista, ainda restará mais
umas duas sessões para o pedido pe
rambular pela Casa. Depois disso, a ad
ministração terá 30 dias para responder
as dúvidas dos parlamentares.

ARISTON SAL IR

." �"

egherboD,
stou
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nao
o candidato a vice

prefeito Jaime Negherbon
(PMDB) não gostou
nada de ser citado

pelo candidato Moacir
Bertoldi (PR) como um
dos parlamentares que
se manteve indiferente
ao descumprimento do
contrato pelaViação
Canarinho. Ô entrevista
aconteceu na Rádio

Jaraguá na semana
passada, quando foram
ouvidos os três candidatos
a prefeito. Negherbon fez
questão de lembrar que
o ex-prefeito no "final
do mandato deu um

'canetaço' aumentando
a passagem no dia 31 de
dezembro, no apagar das
luzes". As coisas começam
a esquentar...

Meu papel é fiscalizar. Agora, o senhor tinha
a caneta na mão e não fez.

Jaime Negilerbon (PMDB), referindo-se ao ex-prefeito e atual candidato,
MoacirBertoldi (PR), sobre a situação do transporte coletivo.

PrOgTama
interativo
A proposta de Dieter Ianssen
(PP) foi amais ousada. Durante
o horário, o candidato utilizou
radialistas conhecidos para fazer
a apresentação. Tudo indica que
será um programa que vai almejar
o envolvimento e a interação com
os eleitores. Outro indicativo é de

que os programas servirão para
apresentar propostas de mudança.
Já a candidata Cecília Kone�I'(PSD)
apresentou as obras realizadas
durante o mandato.

Juíz.es federais
Foi constituída uma nova banca

para a abertura de concurso

para juízes federais substitutos,
do Tribunal da 4a Região, que
abrange os trê-s Estados do Sul. Pela

resolução n° 84, publicada no Diário
Oficial, na última segunda feira,
a presidente do Tribunal, Marga
Inge Barth Tessler, constituiu nova
comissão para o provimento destes

cargos. Entre os escolhidos, destaque
para o tributarista catarinense

Diogo Nicolau Pítsica, que foi
indicado pelo presidente nacional
da OAB, Ophir Figueiras Cavalcanti
Júnior, um reconhecido professor,
com diversas obras na área.

Edital·da BR 280
Aministra das Relações
Institucionais, Ideli Salvatti (PT),

I

participou de reunião da Frente
Parlamentar .Catarinense na terça
feira, dia 21, em Brasília, e informou
que no dia 13 de setembro deve ser

lançado o edital de duplicação da BR-
280, juntamente com o da BR-470.

Greve no IF
Hoje pode acabar a greve dos
servidores dos Institutos Federais (IF).
Desde ontem está acontecendo uma

plenária em Brasília para definir os
rumos da greve, que iniciou no dia 18
de junho. O impasse está no reajuste
salarial aos técnicos administrativos.
A proposta doMinistério da
Educação é conceder aumento de
15,75%, pago em parcelas, até 2015.A

. categoria quer 22,08% em uma única.
vez, o que representa o repasse da
inflação acumulado desde 2008 .

.... " .._�
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d ntro de tudo
fique por e

no régiáO
.

que dcon�ece ..
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Entidades discutemmelhorias
Ongs, empresas e representantes municipais
debatem os avanços no Vale do Itapocu

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Desde o ano de 2000, quando
a Organização das Nações

Unidas (ONU) analisou os maio
res problemas mundiais, foram
estabelecidos oito Objetivos do
Milênio (ODM). Essas ações re

fletem a preocupação de 191 pa
íses com as questões sociais. No

Brasil, esse projeto é chamado
de oito Jeitos deMudar oMundo.

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FSTADO DE SAN11\CATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CIffiISTA INGE

HIIl.EWAGNER, Interventora
Rua28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

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

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta ser
ventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados apartir
da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e regis
trado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de
a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhe
cidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s)
ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda,
porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo
apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do
CNCGJ.

Protocolo: 34756 Sacado: AMEUA GUEDES CPF: 926.070.399-91 Endereço:
Rua 28 de Agosto nO 1166, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: COMU
NICARE - AUDIOIDGlA E FONOTERAPlA ITDA CNPJ: 06.023.259/0001-34
Número do Título: 4723 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 25/07/2012 Valor:
400,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Núcleo de Promoção à Saúde
e Responsabilidade Social da

Unimed, Rejane Fagundes Pe

reira, explica que a ideia inicial
é apresentar os oito objetivos do
milênio e municipalizar essas

ações, para melhor efetividade
do programa, além de conhecer
os trabalhos desenvolvidos pe
las empresas da cidade. "Vamos
adotar um plano de ação para
que haja uma troca de experiên
cias em torno do tema, e quem
sabe uma ampliação das ações
já realizadas", afirma Rejane.

Elaconta também que é ne
cessário que governos locais,
organizações do setor privado,

da sociedade civil organizada,
instituições comerciais e fi
nanceiras e pessoas comuns se

disponibilizem a unir forças, ao
mesmo tempo e na mesma di

reção, buscando meios e ações
que possam adequar-se aos

programas e as estratégias na

cionais e internacionais, rumo
aos objetivos traçados.

Rejane ressalta a importân
cia de municipalizar os ODMs
e elenca benefícios de trabalhar
essa ação: obter indicadores e

metas para agir de acordo com

a realidade e necessidades de
cada cidade; ter uma ferramenta
que possibilite adaptar, escolher

As metas e ações para alcançá-las:

Protocolo: 34783 Sacado: ANTONIO MARCOS ENGElMANN CPF:
730.076.339-15 Endereço: RuaArmide DelaiWeber nO s/n, Avai, 89270-000,
Guaramirim Cedente: CONFORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS ITDA
CNPJ: 10.663.510/0001-00 Número doTítulo: 011552-07 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 12/08/2012 Valor: 290,01 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, EditaI: R$ 15,00

Protocolo: 34790 Sacado: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LADlANI ITDA
ME CNPJ: 02.536.629/0001-86 Endereço: Rua Vicente de Borba nO s/no, Cor
ticeira, 89270-000, Guaramirirn Cedente: ANACLETO & ClA ITDA ME CNPJ:
02.533.334/0001-56 Número do Título: 045 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento:
05/08/2012 Valor; 255,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 34472 Sacado: lANDlRREChlME CNPJ: 04.419.502/0001-02 Ende
reço: Rua 03 de Outubro nO s/no, Braço do Sul, 89275-000, Schroeder Cedente:
BANCO COOPERATNO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/0001-55 Número do
Título: 014/12D Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 30/07/2012 Valor: 2.150,00
Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
35,60, EditaI: R$15,00

Protocolo: 34733 Sacado: LUMAUN COMERCIO DE GENEROS AUMENTI
COS lJDA CNPJ: 05.049.992/0001-65 Endereço: Rodovia SC 413, KM 1 nO 121,

Centro, 89270-000, Guaramirirn Cedente: DJ COMUNlCAÇOFS E EXPIDRA

ÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 03.658.136/0001-81 Número do Título: 0000392906
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 10/08/2012 Valor: 693,33 Liquidação após
a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 34731 Sacado: MARCOS RUDINEI DA SILVA CPF: 935.561.449-72
Endereço: Rua Putanga nO 1, Putanga, 89270-000, Guaramirirn Cedente: BAN
CO COOPERATNO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/0001-55Número do Título:
0008 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BAN
CO BRADESCO SA DataVencimento: 07/08/2012 Valor: 1.998,40 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 34697 Sacado: MECANlCA LERFEI LIDA CNPJ: 95.844.593/0001-89
Endereço: Rua Barão do Rio Branco n° 982, Centro, 89275-000, Schroeder Ce
dente: MANNES MANGUEIRAS E VEDAÇOES LIDA CNPJ: 80.645.286/0001-
00 Número do Título: 0629270101 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA GUARAMIRIM
DataVencimento: 09/08/2012 Valor: 151,94 Liquidação após a intimação: R$
11,60,Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34742 Sacado: NACIONAL PISOS ITDA CNPJ: 03.717.556/0001-91
Endereço: Rua 28 deAgosto nO 3500, Amizade, 89270-000, Guaramirim Ceden
te:CERIAINDUSTRlADEARGAMASSASLIDACNPJ:80.484.520/0001-56Nú
mero do Título: 77738-B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA: D�ta Vencimento: 20/06/2012 Valor:

t .' ,
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prioridades, construir um plano
de trabalho emonitorar; unir for
ças com poder público, terceiro
setor e empresas privadas; e con
tribuir com uma causamundial,
estabelecida pela ONU.

SERVIÇO
O quê: Reunião

do Movimento dos

Objetivos do Milênio
Quando: Hoje, dia

23, às 19h

Onde: Cejas - Centro
Empresarial de
Jaraguá do Sul
Entrada: Grátis

Os objetivos devem ser atingidos
por todos os países até 2015, e

serão discutidos hoje na primei
ra reunião desse movimento no

município. O evento acontece às

19h, no Centro Empresarial de
Iaraguã do Sul.

No primeiro encontro, parti
cipam entidades governamen
tais e não-governamentais da

região, além de representantes
de comunidades e empresas
privadas. A responsável pelo

• Erradicar a extrema promovam a inclusão dos Fazer campanhas para mostrar: podem favorecer a dengue, limpeza da cidade, praticando
pobreza e a fome; portadores de deficiências. Como as vacinas protegem o principalmente no verão, época ações simples como não acumular
Procurar informações sobre direitos Identificar crianças fora da escola bebê; Como a higiene pode de epidemias de dengue. "lixo em casa, ruas, terrenos,
e deveres dos cidadãos, para e encaminhá-Ias para o ensino, evitar algumas doenças; Nutrição Incentivar a população a participar praias, rios e mares. Não jogar lixo
divulgá-los na comunidade e além de denunciar o fato ao adequada para o bebê; Importância das campanhas de vacinação. pela janela. Incentivar o uso de
fiscalizar os órgãos competentes. Conselho Tutelar da cidade. do aleitamento materno. Fazer campanhas de informação, sacolas reutilizáveis para compras.

Aproveitar ao máximo os Organizar aulas de reforço escolar mobilização e prevenção à Aids Incentivar o uso de produtos feitos
alimentos, cuidando de sua correta para estudantes com dificuldades • Melhorar a saúde materna; e de outras doenças epidêmicas. com material reciclado.

conservação, usando receitas de aprendizagem. Fazer campanhas sobre: Divulgar informações sobre
alternativas e promovendo o não Planejamento familiar; Prevenção todas as Doenças Sexualmente • Estabelecer uma

desperdício. Fazer uma horta • Promover a igualdade do câncer de mama e de colo Transmissíveis (DSTs), na parceria mundial
caseira e incentivar os vizinhos e entre os sexos e a de útero; Gravidez de risco; A comunidade. Orientar sobre para o desenvolvimento.
as escolas do bairro a fazerem o autonomia das mulheres; importância do exame pré-natal; sintomas e busca de tratamento Escolher temas de interesse comum

mesmo. Sensibilizar supermercados, Divulgar que existem, nas Nutrição da mãe e aleitamento médico. Fazer levantamento sobre e promover encontros entre escola
restaurantes e quitandas para o grandes cidades, centros de materno. Não se automedicar e não os serviços disponíveis - remédios, e comunidade e organizações
não desperdício, informando-os atendimento para mulheres, receitar remédios poro gestantes. postos de saúde, centros de sociais - é fundamental continuar
sobre locais para onde podem onde elas podem denunciar a Propiciar um ambiente agradável, atendimento. Procurar um posto aprendendo coisas novas sempre.
ser encaminhados os alimentos violência e ter acompanhamentos afetivo e pacífico às gestantes em de saúde ao identificar manchas Organizar o grêmio da escola
excedentes. físico e psicológico. Identificar e casa, no trabalho, nodia a dia, avermelhadas ou esbranquiçadas, que pode desenvolver vários

divulgar novas oportunidades dando prioridade a elas, cedendo dormentes na pele. cursos como inclusão digital e
• Atingir o ensino de trabalho para mulheres. a vez em filas, auxiliando-as em seu geração de renda. Não votar em

básico universal; Denunciar casos de violência, deslocamento e no carregamento • Garantir sustentabilidade candidatos que ofereçam, em
Identificar os alunos que estão abuso e exploração sexual contra de pacotes. Acompanhar uma ambiental; troca de votos, favores como
faltando muito às aulas e crianças e adolescentes pelo gestante, garantindo a realização Fazer campanhas de uso racional emprego, dinheiro, cestas básicas,
incentivá-los a voltar a frequentar telefone gratuito 0800 99 0500 do pré-natal, oferecendo transporte de água e energia. Plantar árvores consultas médicas etc. Fiscalizar a
a escola. Mostrar que atividades ou procurar o Conselho Tutelar da para as consultas e facilitando nas ruas é muito importante, atuação dos políticos, exigindo
recreativas e esportivas também cidade. Encorajar as jovens para a aquisição de medicamentos, porém é preciso pedir licença que eles cumpram as promessas
são educativas. Disciplina, que busquem seu desenvolvimento quando necessário. à prefeitura e aos moradores. de campanha. Exercer o dever de

respeito e cooperação podem socioeconômico, por meio da Implementar a coleta seletiva cidadão, participando ativamente

ser reforçados nesses momentos. educação e do trabalho. • C;:ombater o HIV/Aids, a nas escolas, no condomínio ou do planejamento da cidade - por
Acolher e respeitar os alunos malária e outras doenças; no bairro e divulgar o benefício meio do Orçamento Participativo,
especiais, além de denunciar • Reduzir a mortalidade Fazer visitas domiciliares de. produtos biodegradáveis ou do Plano Diretor ou dos

professores e escolas que não infantil; para mostrar os locais que recicláveis. Contribuir com a Conselhos Municipais.

375,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 34743 Endereço: Rua 28 de Agosto nO 3500, Amizade, 89270-000,
Guaramirim Cedente: CERTA INDUSTRlA DE ARGAMASSAS lJOA CNPJ:
80.484.520/0001-56 Número do Título: 78423-B Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Venci
mento: 06/07/2012 Valor: 296,00 Liquidação após a intimação:R$ll,60, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 34597 Sacado: NIL'lON OSNI ALVES - TRANSPORTES CNPJ:
12.913.277/0001-94 Endereço: Rua Alfredo Zimmerrnann nO 75, Centro,
89270-000, Guaramirirn Cedente: BOMBAS DIESEL PARANA ITDA CNPJ:
02.742.532/0001-20 Número do Título: 000.221/1 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 07/08/2012 Valor: 498,00 Liquidação após
a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34735 Sacado:VAIDIR SEBASTlAOMACHADO CPF: 045.759.139-01

Endereço: Rua O nO s/no, RioHem, 89275-000, SchroederCedente: SICOOB - SC
BWCREDI COOP ECON E CREDITO CNPJ: 03.960.819/0001-99 Número do
Título: 413 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 10/08/2012 Valor: 212,50 liquida
ção após a intimação: R$11,60,Condução:R$ 24,14,Diligência: R$ 35,60, EditaI:
R$15,OO
Guaramirim,23 de agosto de 2012.

CHRlSTA INGEHILLEWAGNER, Interventora
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O sonho de Icaro
Alcançar o espaço e as estrelas é um sonho antigo da humanidade. A

mitologia grega cita Ícaro, filho de Dédalo, o inventor mais genial de
Atenas. Um dos maiores feitos de Dédalo foi ter projetado asas com penas
de pássaros fixadas com cera. Equipou seu filho Ícaro e o ensinou a voar.

Quando menino, Ary Carlos Pradi passava horas e horas observando o voo

das gaivotas e dos urubus. Admirava o estilo de voo radical das gaivotas que
graças à geometria de suas asas efetuam verdadeiros mergulhos certeiros
de avião de caça. Já o urubu não tem pressa. O negócio dele é asas ao vento.
Voar como quem passa o tempo. Voo panorâmico. Se ao homem Deus
não lhe deu asas ao corpo, deu-as à imaginação. É por isso que se vê o céu

repleto de sonhos. Balões que sobem, paraquedas que descem, asa-delta
e parapente que sobrevoam ... Ary deu asas à sua imaginação e criou uma
fabrica de sonhos: produz o melhor e o mais seguro parapente do planeta.
Os seus parapentes, inspirados nos voas dos pássaros possibilitam efetuar

.

voos panorâmicos e tambémmanobras radicais.

Em 1992,
da esquerda
pI a direita:
Ary Carlos
Pradi, Stefan
Mulheisen

. (repórter
da revista

alemã Thermi,
especializada
em voo livre) e
Márcio Milcke

História
A construção da estrada de acesso ao Morro da BoaVista, também conhecido
como Morro das Antenas ou Senhor dos Vales, no final da década de 70,
tornou Jaraguá do Sul pólo do Voo Livre, conhecido no Brasil e no exterior.
Um alemão de nome Karl, que excursionava pelo Sul do Brasil no ano de
1979, realizou os primeiros voos de asa delta na região. Em 1981 foram
construídas as primeiras rampas específicas para a modalidade. Aconteceu
também o primeiro Campeonato Catarinense deVoo Livre em asa delta ..

Parapent
O parapente foi inventado em 1965 pelo engenheiro em

aerodinâmica, David Barish, que trabalhava no Projeto Apolo (USA).
O parapente chegou à região em 1989, trazido pelo desportista
WalterWeege (falecido). Ele conheceu o esporte nos Alpes daÁustria
e aprendeu na Europa a voar de parapente. Quando retornou a

Jaraguá do Sul, trouxe junto o modelo mais moderno da época.

AGORA
ESTAMOS TODOS
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e Dedalo e Icar
aAry Car o Pra......

Parte 1

FalDília e estudos
o jaraguaenseAryCarlos Pradi nasceu
no dia 22 de dezembro de 1964. É filho
deÂngelo eAldéria Pradi, e casado com
a alemã Kerstin Huber, com quem tem

um filho - Romy. Ary estudou da 1 a a 4a
série no Colégio Evangélico Jaraguá e,
da 5a a 8a série, no ColégioMarista São
Luís. O ensinomédio foi efetuado na
EscolaTécnica Tupy, em Joinville. Nesse

estabelecimento de ensino formou-se em

metalurgia. É formado em Computação
pela Furb, de Blumenau, e pós-graduado
emMarketing pela FERJ /PUC, de Iaraguã
do Sul. Fez especialização na Universidade
de Konstanz, naAlemanha (1990/91). Foi
lá, depois de ter voado de parapente pela
primeira vez, queAry acalentou a ideia de

projetar e fabricar parapentes no Brasil.

Em 1989,Ary
Carlos Pradi
efetua seu

. primeiro voo

de parapente
na Alemanha

No mundo dos esportes
Na adolescência, Ary passava o dia entre os estudos pelamanhã, e a prática
desportiva no período vespertino. Participou dos Jogos Escolares nas
modalidades de atletismo, handebol e xadrez. Nos anos de 1975/76, integrou
a equipe de natação do Beira Rio Clube de Campo, comandada pelo professor
Arizinho. Nadou com os astros e as estrelas da natação jaraguaense: Heidi
Werninghaus, Lígia Braun,ValsiVoigt, Fedra Konell, Katlen Henschel, Ronaldo
Fructuoso e Jean Beno Lucht. Não chegou a competir em alto nível.

Os pioneiros
Em 1982, um grupo de jovens
jaraguaenses, com alma de

passarinho, importou daAlemanha
uma asa delta e o "Manual do
voador -Voo livre para você",
escrito por Fritz Meier. Estudaram
e começaram a voar... São eles:
AntônioWeinfurter (professor) I

Décio Marcelino, Márcio Milcke
e Ary Carlos Pradi. Em 1986
fundaram o Jaraguá Clube de Voo
Livre e, em 1988, foi realizado
em nossa cidade o Campeonato
Brasileiro de Asa Delta, o maior
evento damodalidade até então
realizado no Brasil.

Em 1989,
Walter

Weege
realiza
ovoo

pioneiro de

parapente
na região

Continua na próxima quinta-feira
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História

Nos trilhos
do amor

Eggon e Laura, casados há 60 anos,

comemoram Bodas de Diamante
JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

-"'a década de 1950, o trem

ainda era um meio de

transporte de passageiros
muito usado na região. Em
uma dessas viagens, Laura
Augusta Donini, uma jo-

vem alfaiate de 16 anos, estava sentada sozi
nha emum banco, quando ganhou a campa

I nhia de Eggon João da Silva, um bancário de
22 anos. A distância entre Guaramirim e Ia
raguá do Sul foi suficiente para embalar uma
boa conversa, na qual Laura cativou Eggon.
O namoro veio rápido, mas só durou quatro
meses. Logo, eles noivaram e, mais quatro
meses depois, o casamento aconteceu.

Aquela viagem pode não ter sido o sufi
ciente para os dois se conhecerem, mas eles
tiveram muito tempo para as descobertas.
Laura e Eggon continuam juntos e, neste

dia 23, celebram as bodas de diamante, de

60 anos de casados, comuma família de cin
co filhos, onze netos e dois bisnetos.

Apesar do fim da história revelar Eggon
como um dos fundadores daWeg, uma em

presamultinacional, e Laura como paisagista,
os dois jovens viveram em um passado sim
ples. Ele, nascido em Schroeder, quarto filho
em uma familia de sete irmãos, era um jovem
atleta que começou a trabalhar como office

boy em Jaraguá do Sul. Ela, uma dos sete fi
lhos de um jardineiro e umadona de casa, tra
balhou como costureira em uma alfaiataria a

qualEggon passou avisitar para encontrá-la.
A família Silva aumentou com o passar

do tempo. Tânia, Décio, Solange, Kátia e

Márcia, são autores de dezenas de bilheti
nhos, cartões e desenhos carinhosos com
os quais presenteavam os pais em datas co
memorativas. Com folhas coloridas e lápis
de cor, os netos também herdaram o amor

pelos avós. A caçula Márcia revela que, até

hoje, a família se reúne todos os domingos
para conversar ematar a saudade.
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re lsão do TeDlpO
Fanfe: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas

....
11° 22°

São Miguel
do Oeste
....
13° 27° Joaçaba

....
11 ° 23°Chapecó

.....
14° 25°

Ar seco e
•

nevoeiros

Uma massa de ar seco
mantém a presença de
sol entre nuvens em
SC, com formação de
nevoeiros entre a Serra e

o Litoral no início do dia.
Tendência: Nos dias 26 e

27 há indicativos de chuva
e declínio de temperatura
para SC, devido à influência
de uma área alongada de
baixa pressão e de uma
massa de armais frio.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

PIvi od V 1 to p
Umidade relativa do ar

• 6h Leste- Nordeste 5km/h 98%
·9h Leste- Nordeste 4km/h 100%
• 12h Leste- Nordeste 8km/h 84%
• 15h Leste- Nordeste 12km/h 59% zero%
• 18h Leste- Nordeste 13km/h 59%

de possibilidade
de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

• Se não exercitarmos o que aprendemos, esquecemos 25% em seis horas,
33% em 24 horas e 90% em seis meses.
• Se dormirmos, em média, 8 horas por dia, aos 40 anos teremos dormido
13 anos.

.

• Você fala sem pensar? Os cientistas calcularam que a velocidade de um

pensamento é de 240 km/hora!

udoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

_

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
Ira
C>
=
-

O
cn

• Preamar
• 8h: 1,2m
• 14h23: 1,2m
• Baixamar

NOVA 17/8 • 11h13: O,6m

Tábua
• 17h51: O,5m

CRESCENTE 24/8 das marés
• Preamar
• 5h47: O,9m

CHEIA 31/8 • 18h19: O,7m
• Baixamar

MINGUANTE 8/9 • 9h40: O,5m
• 15h12: O,5m

Mafra
. ...
12° 22°

Joinville

....
16° 25°

Jaraguá oS
....
16° 24°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Proteja
os olhos!

/

Rio do Sul
....
14° 23°

Blumenau
....
14° 25°

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 26°C

MíN: 15°C
MÁX: 26°C

Calça e

camiseta para
o clima ameno MíN: 15°C

MÁX: 26°C

F

• Preamar
• 5h56: 1m
• 18h26: O,9m
• Baixamar
• 9h15: O,4m
• 15h15: O,5m

• Preamar
• 4h51: O,5m
• 16h11: O,4m
• Baixamar
• Oh34: O,3m
• 19h51: O,3m

_

,

, possater'Opo . A Recreativa o pnmeira rev,lsta de polavras cruzados do Brasil

....
8° 19°

HORIZONTAIS
1. Importante cidade mineira do vale do rio Doce
2. Anexar
3. Nascida no pais europeu que tem Madri como

capital
4. Fazer descer em gotas lentamente / As iniciais

do cantor e ator Mesquita, do seriado "A Grande
Família"

5. Sacar I Um pouco de... piedade
6. Fábrica de polvilho
7. (PaI. ingl.) Pessoa que procura imitar fielmente um

ídolo
8. Município do Paraná, no norte do estado, divisa

com São Paulo
9. Mete-os peJas mãos quem se confunde na reali

zação de alguma coisa I Impelir a canoa
10. A sigla do estado brasileiro com o menor núme

ro de municípios I Humor esverdeado do fígado
11. Tornar devedor
12. Fungo causador de.micoses como pé-de-atleta,

afta e sapinhos
13. Uma variedade de chicória muito uitilizada como

ingrediente de pizzas.

VERTICAIS
1. Qualquer alimento saboroso / Reza
2. Outro nome do sagui I Os membros inferiores do

corpo humano
3. Mimos, afagos, cuidados dispensados a pessoa

doente ou querida I Departamento Nacional de
Combustíveis

4. Móvel para serviços de mesa I Propriedade que
caracteriza os organismos cuja existência evolui
do nascimento até a morte

5. Dez, em inglês I Reexaminar / Ser proveniente de
6. Sufixo diminutivo I Aceito em pagamento
7. Sufixo formador de gerúndio! Da forma das famo

sas grandes construções egípcias
8. Alimento doce, muito consumido com torradas e

chá I Chicote feito de uma só tira de couro
9. O elemento essencial do alambrado / Badalada

praia da capital catarinense.

2 5 73 4 6 8 9

1 II
II

II II
II

II
/

II
II

II fi

II
II

3

4

5

7
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13
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Quer desofios
.

'}mOlOres.

Adquiro
I

no ssos cole�ões
de revistos

já publicod_os.
São 5 revisfos
em cada vai ume

por um prei0 especial!
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9 coluna

.,"

contato@poraeaso.com @poracaso lporacaso

rra 201
Saiu nesta terça o line-up completo, chegaram a ver? As bandas:
Kings of Leon, Gossip, The Drums, Kasabian, Suede, Best Coast,
The Maccabee, Azealia Banks, Garbage, Little Boots, Madrid,
Banda UÓ e Mallu Magalhães. O evento vai rolar dia 20 de
outubro no Ióckey Club de São Paulo. Tem leitor aí que vai
montar excursão? Não deixe de nos avisar! Ingres�os no lote atual
estão a R$ 330. Para comprar acessem o livepass.com.br.

DIEGO JARSCHEL

Neri Rios e Ana Dalsanelli fazem
um belo par na cena romântica do !
Madalena Chopp & Cozinha

:

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

"'"

mtbnodia
Fecha amanhã o sorteio que estamos promovendo no Facebook
de um desses fantásticos baldes para cerveja da Budweiser,
produzidos em Jaraguá pelaAcrílicos Santa Clara. Concebida
em parceria com aAgência Domp, a promoção foi hit na última
semana, e encerra amanhã às 15h. Para participar tá fácil,
acessem a URL tiny.cc/promobud, lá estão as instruções.

ii

Higienemental:
há quem seja porco.

"

ELTON MELCHIORETTO

Aline Oechsler e a pose para
o shot da coluna na Sexta
Universitária da Upper
Floor, em GuaraDlirim
...............................................................................

Corrida rústica
Abriram nesta semana as inscrições
da 2a Corrida RústicaWeg no site
inscricoes.focoradical.com.br. No dia16
de setembro (um domingo) haverá
provas de 5km e 10km com saída e

chegada em frente àARWeg, e também
provas nas categorias Portadores de
Necessidades Especiais, Caminhada\

\5km e Maratoninha (para crianças}. A
premiação é polpuda e a organização
espera participação de até 500 atletas.
Vale adiantar o cadastro!

ERIC DE LIMA

Na balada: Eliessa Priséilla
Vicente e Guilherme A1drovandi I
úItbno sábado, em noite de
casa lotada no club TheWay
.

.

ELTON MELCHIORETTO

CamiIa Mengarda e Celio Den
Hur na pista do Divino Club,
em Massaranduba, no show
com Dany & Rafa
........................................................................................

Picadei O musfeaã
É nesta sexta, às 23h, que rola o show com

O Teatro Mágico no Joinville Square Garden.
Evento fantástico, ainda tem alguns lugares
disponíveis na pista. As entradas estão sendo
vendidas a R$ 40 via OiIngressos.com.br.
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Oodles' CUp
Jlara a galera que curte

r uma boa pelada e, de que
brafaturar cinco mil reais, vai
rolar no dia 6 de outubro até 8
de dezembro, no Complexo Es

portivo laraguâ, o 10 Iaraguâ
Oodle's Cup, um campeonato
de futebol suíço, que reunirá
mais de 40 equipes de nossa

região. Vai perder? As inseri-
•.

ções começam dia 27 de agos
to. Mais informações no fone
9985.6633

.f
KAY-?ÔS

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Anderson
Meira, daAtiva Comunicações.
Ele é outro camarada que
acompanha a coluna todos os

dias para ficar antenado nas

notícias da nossa sociedade.

A futura Dra. Lucélia Ramalho
está feliz da vida por estar

prestes a realizar o grande
sonho da sua vida: o de se

tornar advogada e trabalhar
com o que gosta. Parabéns,
queridona! E muito sucesso

nesta tua nova caminhada!

Ni11er doCharles
Não ousem esquecê-lo:
Charles Siemeintcoski é o

grande aniversariante de hoje.
Parabéns! O meu desejo é que
você e toda a sua família sejam
plenamente felizes.

Partiu
Cláudio Vieira, o popular
Claudanha, nos deixou ontem.
Foi sepultado no Cemitério
Católico, no Centro da cidade.

FERNANDA MORAES FOTOGRAFIAIDNULGAÇÃO

Moa Gonçalves

MAURICIO I-IERMANN IDNULGAÇÃO

BELAS Maine Cristina e Jessica Deola
nos COITedores da London Pub

"O tempo é como o rio.
Você nunca poderá
tocar a mesma água
duas vezes, porque a

água que passou nunca

passará novamente.

Aproveite cada minuto
da sua vida..."

_!

p.í�4
ISO 9001

Dia do Folclore
Ontem, foi comemorado
o Dia do Folclore.

Guillierme Leite
".;I' e Ellen Veloso,

sábado, no
momento do "sim"

MAURICIO HERMANN IDNULGAÇÃO
l

'"

.� �I � :� '"

I

COQUETEL O casal Otaviano e

Fabiane Pamplona, Í(uarta-feira, no
coquetel de entrega do Residencial Dona
Wal, da Pamplona Empreendimentos
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MAURICIO HERMANN IDNULGAÇÃO
..".

�';

BALADA
.

Sibele

Lorenzetti, na
Upper Floor, faz

pose exclusiva para
coluna de hoje

,.

'odas
• O empresário César
Pradi, das Malhas Pradi,
é outro amigo que
sempre valoriza e apoia
este colunista. Valeu
mesmo, irmão.

• Donaldo Kobus,
gerente geral da Caixa
Econômica, já está a

mil com a organização
do seu grupo para a 10a
Starnmtisch Jaraguá, dia
Iode setembro.

,

.'LúCiaGadirtio e Luíza
.

Batista, duas beldades da
geração teen que desfilam
nas balad�s damoda.

• O empresárioWerner

Vpigt comemora idade
novano próximo dia 8 de

. setembro.

Ca agu'
A escolho perfeita

.;" Diferença
A diferença entre um chefe e

um líder é que um chefe diz:
vá. E um líder diz: vamos!

Calma
Os terapeutas estão
aconselhando muitamúsica
e pesca para quem anda com
os nervos aos pandarecos. Viu,
senhores candidatos. Muita
,

calma nessa hora.

Humor
Celular
- Você sabe por que o gajo
sempre deixa o celular em
cima damáquina de lavar?
- Para não ficar fora
da área de serviço!

moagoncalves@netuno.com.br

Nova casa
A Escola de Música Casa e

Cultura, comandada por
Mercedes Korte, está com
espaço e endereço novos. A casa

está instalada na ruaDomingos
da Nova, 109, em frente ao

Restaurante The Living.

'�titude"
Grupo de pagode mais
aplaudido da região também
será presença garantida no
Beira Rio, dia 22 de setembro.
Vai embalar a tradicional

Feijoada do Moa.

ase

paraD----
Apesar do clima político em

ebulição, Jaraguá do Sul ainda
vai devagar, quase parando.
E mais chata ainda, porque
todo mundo só quer conversar
sobre possibilidade da chegada
desse ou daquele candidato.

Velho
As dobradiças de um amigo,
conhecido pela língua de
veludo e pela sua vaidade,
simplesmente amanheceram
emperradas, ontem - sequer
conseguindo levantar da cama.
Jovem ainda, não admite ser

coisa de velhice.

ARQUNO PESSOAL

N,E!.\ I
""

Aminha amiga SuJa, que posa com o maridão Nire, as tUbas Gabriela
e Jaqueline, e o genro Jonathan, é a gTande aniversariante de hoje

• Dois candidatos a
vereador da mesmo

coligação não estão sé
entendendo. A disputa
pelo mesmo apoio está
virando uma intensa

. briga interna no partido.
A "cacique"puxou a

.

orelha e pediu muita .

calma nessa hora. Vai dar
muito pano para manga.

r---------------

J@SPORT.,!?f71: C> fJ>g;D.J(J(J1I
!, !

.� I Trofeus e Medalhas
I
1 3275-4044

o meu abraço de

hoje cheio de energias
positivas vai para o

músico e líder do grul!0
de pagodeAtitude, Sérgio
Schwirkonski.Aquele
abraço.

• Ntisâbado, na casa

noturna PatuáMusic,
rola o shoio com a banda
Chimarruts. lmperdtieli

Dia 29 de setembro,
acontece em Corupâ, a 8a
St'ammtisch da' cidade.'

.

Mais informações pelo'
telefone 3375-0742.

• No sabaãi:na
ComunidadeEvangélica
Luterana, acontece a
partir das 11 h, a
2a Feijoada Clássica.
A promoção éda
Orquestra da Scar.

Dizem que as ações
do Facebook já estão

. valendo a metade do
preço de estreia. Está igual
ao casamento: no começo,
parece uma maravilha.

• Valorize seus pais.

Com essa, fui!

VENHA CONFERIRI

r
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•

IMarcelo Lamas,
escritor e engenheiro

marcelolamas@globo.com.

Na semana passada eu tinha uma
confraternização com o pessoal do

trabalho. Resolvi levar meu sobrinho
junto, só para tirar o moleque de casa.

Quando o encontrei, o sobrinho
questionou:
- Ô tio, tu vais com essa camisa de futebol?
- Vou sim. Como o churrasco é no prédio
do meu colega, não preciso irmuito formal
e eu não gosto de deixar aminha coleção
muito parada no guarda-roupa.
- É que lá naminha escola o pessoal vaia
quem vai com camisa de time, então não

dápra usar.

- Naminha época do colégio também tinha
isso, mas com os adultos isso não acontece.

Depois que o pessoal cresce aprende a

respeitar a escolha de cada um.
O sobrinho fez cara de quem tinha
entendido e, depois, saímos pro jantar.
Chegando lá, encontramos o porteiro:
- Boa noite, nós vamos ao salão de festas.
E o porteiro largou a clássica:
- Certo, só que lá não pode entrar sem

.

H 'H 'H'camisa. a. a. a.

o sobrinho
O sobrinho me olhou e fez cara de
deboche. E eu com cara de bobo e

fingindo que era a primeira vez que ouvia
a piadinha criativa.
Entramos no elevador e um morador
estava lá dentro com o seu shih-tzu.
Perguntei se o cãozinho era sempre
quieto e o homem respondeu:
- É bem tranquilo, ele só não gosta de

.

H 'H 'H'gremísta, a. a. a.

Foi descer do elevador e o sobrinho

começou a me zoar:
- Adulto, né, tio? Tudo igual adulto e

criança.
Mas lá no evento teve outra situação
curiosa. Num grupinho falávamos sobre
as diferenças de idade entre as partes de

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18H
Rodrigo e Miriam trocam juras de amor. Elisa obriga Solange

a fingir que está sentindo dor. Dimas conta para Melissa que Fer
nando voltou a andar e avisa que ele saiu transtornado de casa.

Fernando chega à pousada e invade o quarto onde Rodrigo e Mi
riam estão. Elisa destrata Gracinha. Fernando sente fortes dores
na coluna. O frei explica como Rodrigo e Miriam fazem para chegar
ao antigo cemitério. Jacira confirma sua gravidez. Tati ouve Bruno
contar para Beto que beijou Cris. Fernando pede socorro a Regina.
Valéria sofre por causa de Josué. Tati conta para Gabi que Cris
e Bruno se beijaram. O frei acomoda Fernando em um �'uarto na

pousada. Lexor ajuda Rodrigo e Miriam.

CHEIAS DE CHARME· GLOBO· 19H
Socorro se esconde na varanda. Conrado confessa para

Isadora que nunca gostou dela, e Cida escuta. Cida percebe o

interesse entre Valda e Olavo. Gracinha chora com saudades
de Matias e Ariela fica preocupada. Neide defende Penha para
Lygia. Socorro entrega o pendrive para Chayene. Brunessa se

insinua para Humberto. Lygia e Penha fazem as pazes. Cida de
cide dar uma chance para Conrado. Voleide exige que Máslova
pague o que deve. Socorro devolve o pendrive de Kleiton, sem
ser vista. Chayene manda.Laércio divulgar o vídeo das Empre
guetes durante a coletiva das cantoras.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21H
Nina faz intrigas de Carminha para Ivana. Adauto e Tessália

procuram Muricy pela casa e Leleco fica tenso. Jorginho pede que
Zezé o leve ao local que foi usado como cativeiro de Carminha.
Adauto e Tessália vão embora de Cabo Frio. Silas vê o arquiteto
paquerando Monalisa e fica com ciúme. Iran beija Débora. Cadinho
dorme durante uma reunião de trabalho e perde um cliente. Leleco
e Muricy se escondem na casa de Silas. Darkson briga com Adauto
por ciúmes de Tessália. Ivana descobre que Max comprou uma lan
cha. Jorginho encontra Serjão, o sequestrador de Carminha.

GABRIELA - GLOBO - 23H
Nacib proíbe Zarolha de falar sobre Gabriela. Gabriela de

monstra falta de entusiasmo durante reunião das senhoras católi
cas. Manoel presenteia Zarolha com uma joia. Josué é obrigado a

se esconder novamente no guarda-roupa do quarto de Glória para
não ser visto por Coriolano. Malvina conta para Gerusa que Rômulo
é casado. Fagundes e Clemente combinam de não contar a nin

guém sobre Lindinalva. Mundinho marca um encontro com Gerusa.
Machadão estranha a facilidade com que Pirangi consegue dinhei
ro para pagar a conta de Lindinalva no Bataclan. Arminda acon

selha Gabriela a não dançar mais na rua. Manoel compra a casa

de Osmundo para Zarolha, mas ela exige se casar com o coronel.
Doroteia conta a Ramiro que Gerusa e Mundinho se encontraram.
Iracema confessa à mãe que não é mais virgem. Ezequiel avisa a

Jesuíno que ele terá de responder por crime de assassinato. Ga
briela conta a Nacib que dançou na rua.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

um casal. Eu falei da minha
teoria de que a diferença não significa
muita coisa, pois quando nascemos, seis
meses a mais caracterizammuita coisa,
mas num casal com 20 e 25 anos de
idade, me parece tudo igual.
Quando entramos no carro, eu comecei
a falar com o sobrinho sobre um futebol

que eu iria jogar. E eu estava empolgado,
pois voltaria a jogar depois de três semanas
parado e nós tínhamos comprado uma
bola nova e ... o sobrinho, de 11 anos, me

interrompeu abruptamente:
- Ô tio, aquela engenheira,
Elaine, já tem namorado?
Aminha leitura foi a seguinte: as
menininhas com a idade dele devem se

fazer de' difíceis quando os garotos fazem
aproximações. Lá no jantar a minha
colega conversou com ele naturalmente,
não economizou sorrisos e é bem .

posicionada no ranking de atributos.
"Pacínho", o sobrinho apaixonou-se.
Ainda bem que na idade dele
as paixões são descartáveis.

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

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

Esse é o Máscara. Havia sido adotado e fugiu há 1UJS 30 dias do bairro
Rio CeITO, em Jaraguá do Sul. A ..f\japra recebeu informação de que
havia sido visto no Centro..Por favor, se alguém viu ou tem qualquer

informação, entre em contato na ClínicaAmizade 3371·2340

Elvis M. Roth'

Felipe Baumgatel
Ivo Paublak
Ivone Hafermann
Jacheline Luana C: Santos
Jeferson Adão dos Santos
Pelens
João P. de Carvalho
Juliana Hermes
Junior Roeder
Kathia A. D. Pradi

Kayany P. B. Muller

23/8
Adriano Jehn
Alex Ruckert
Alfredo Vinter
Almir Castro
Antonio Neves
Bianca Tais Siewerdt
Caio B. Manske
Cláudio Marquardt
Dalciria Sara
Denise Basegio
Eduardo T. H. Dietrich. í I,

"\

Lucinéia Kiergutz
Luis G. a. Souza
Marcia Bona
Maria L. Correa
Norma D. Pradi
Relindes Zapola
Roseli Piazera
Sidinei de Lima
Vanderlei L. Dalcastaqne
Van Venero da Costa

.
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madura artisticamente. Desta
, vez, sem a "necessidade,J, 'i( ,( ","1 .' '

..!t!t, ,
"�'I'

àerôbíca" de ânimar uma
multidão em cima do trio
ON 'em arena,' elam(')�ttaseu', '

crescimento como intérprete
e�um sho\V4nperdível.
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irinha

PROGRAMAÇÃO DE 17/8 A 23/8

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• O Vingador do Futuro - Leg. - 14h20, 16h40, 19h, 21 h20
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h50, 15h40
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 17h30,
20h40
• ARCOIRIS 3
• Para Roma com Amor - Leg. - 17h, 19h1 0, 21 h20
• Valente - Dub. - 15h

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNCl
• O Vingador do Futuro - Dub. - 14h, 19h
• O Vingador do Futuro - Leg. - 16h30, 21 h30
.GNC2
• Batman: Q.Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. - 14h15,
17h45,21h

.GNC3
• À Beira do Caminho - Dub. - 17h30
• A Era do Gelo 4- Dub. - 13h30, 15h30
• Lola - Leg. - 21 h40
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -

19h30
.GNC4
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge- Leg. -14h45,
18h10,21h20
.GNC5
• Um Divã Para Dois - Leg. -14h30, 16h40, 19h10, 21h10
.GNC6
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h20
• Katy Perry: Part of me (3D) - Leg: - 21 h50
• Outback - Uma Galera Animal (3D) - Dub. - 15h20, 17h20
"Valente (3D) - Dub. -19h20

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNCl
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. - 14h30
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. -17h45,
21h
.GNC2
• À Beira do Caminho - Dub. - 21 h45
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h30, 17h30
• Valente - Dub. - 15h30,19h30
.GNC3
• O Vingador do Futuro - Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30

SHOPPING NEUMARKT
.GNCl
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -13h10
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -15h10
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg: - 18h20,
21h30
.GNC2
• O Vingador do Futuro - Dub. - 14h, 19h
• O Vingador do Futuro - Leg. - 16h30, 21 h40
• GNC3
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 20h15
• Outback - Uma Galera Animal- Dub. -14h15, 16h20,
18h10

.GNC4
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h20, 15h20
• Na Estrada - Dub. - 17h20
• O Ditador - Leg. - 20h10
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -

22h10
.GNC5
• À Beira do Caminho - Dub. - 14h30
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. - 16h40,
19h50
• SALA VIP
• 360 - Leg. -13h45, 16h10, 19h15, 21h?O

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOUS 1
• O Vingador do Futuro - Dub. - 13h20, 16h, 18h40
• O Vingador do Futuro - Leg. - 21 h30
• CINÉPOLlS 2 -

-Bannan - O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. - 12hB,
15h30,18h55,22h30
• CINÉPOLlS 3
e Outback - Uma Galera Animal - Dub. - 13h, 15h, 17h, 19h
• Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -

21h10C
• O Ditador - Dub. - 21 h10A
• CINÉPOLlS 4
e 360 - Leg. -14h, 16h50, 20h, 22h35
• CINÉPOLlS 5
eNa Estrada - Leg. -14h20, 17h20, 19h50, 22h10
• CINÉPOLlS 6
e À Beira do Caminho - Leg. -14h30, 17h10, 19h30, 21h50
• CINÉPOLlS 7
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h40, 16h10, 18h30
• Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 20h50
• A - Somente sexta (17/08) e sábado (18). B - Somente
sábado (18) e domingo (19). C - Exceto sexta (17) e
sábado (18)

.

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Outback: Uma Galera Animal- 3D - Dub. -13h40, 15h30,
17h15

• O Vingador do Futuro - Dub. - 19h
• O Vingador do Futuro - Leg. - 21 h30
• ARCOPLEX2
• O Vingador do Futuro - Leg - 14h 16h20, 18h40, 21 h
.ARCOPLEX3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h40
• O Ditador - Leg. - 21 h1 °
• O Que Esperar Quando Voce Está Esperando - 16h40,
19h,21h10
• ARCOPLEX4
• Batman: Ressurge - Dub. - 14h20, 17h30
• Batman: Ressurge - Leg. - 20h40
• ARCOPLEX5
• Adues Berthe ou o Enterro da Vovó -16h (quarta)
• A Filha do Pai - Leg. - 18h20 (quarta)
• Aliyah - Leg. - 8h40 (quinta)
• A Vida Vai Melhorar - Leg. -14h30 (quinta)
• O Barco da Esperaça - Leg. -16h50 (quinta)
• Uma Garrafa no Mar de Gaza - Leg. ·20h30 (quinta)

Inspirado em "La Ronde'; clássica peça de
Arthur Schnitzler, "360" é uma-reunião de
histórias dinâmicas e modernas, passadas em
diversas partes do mundo. Laura (Maria Flor)
é uma mulher que deixou a vida na terra natal

. para tentar a sorte em Londres ao lado do
namorado Rui (Juliano Cazarré). Ao descobrir
que o parceiro está tendo um caso com Rose
(RachelWeisz), ela decide voltar para o Brasil.
Na volta pra casa, ela conhece um simpático
senhor (AnthonyHopkins) eTyler (Ben Foster),
duas pessoas em momentos difíceis em suas vi
das. Num outro lado da história,Mirka (Lucia
Siposová) é uma jovem tcheca que começa a
trabalhar como prostituta para juntar dinhei
ro. Ao mesmo tempo, lida com a desaprovação
da irmãAnna (GabrielaMarcinkova). O pri
meiro cliente deMirka éMichael (Jude Laui),
que por sua vez é casado com Rose. . - L i'

Maurício Mattar
termina noivado

Chegou ao fim o romance entre Mau
rício Mattar e a bailarina Keiry Costa. O
ator anunciou o término do noivado nesta

segunda-feira, cerca de doismeses antes de
subir ao altar.A revelação foi feita ao vivo no
programa "Superpop" de Luciana Gime
nez. "Nós estamos separados desde julho.
Nos tornamos grandes amigos. Nossa rela
ção passou a sermais de amizade do que de
homem emulher", justificou.

Ellen Jabour quebra
braço e dois dentes
A semana começou de forma bem ne

gativa para Ellen Jabour. Amodelo e apre
sentadora do programa Luv, daM1VBrasil,
caiu durante urn passeio de patins nesta

segunda - feira. Por meio de seu Twitter, a
bela comentou o episódio e o resultado do
acidente, que acabou se tornando sério.

"Quebrei o braço, dois dentes e dei quatro
pontos no queixo. Agora estou melhorzi

nha, mas rezem pormim?", comentou.

Xuxa recebe R$ 2 mi
para ficar morena
Xuxa aceitou ficar morena para urna

marca de tintura. Ela receberá uma bola
da de R$ 2 milhões pelo "sacrifício". O tom

das madeixas deve ser castanho escuro. O
valor será doado pela apresentadora para
sua fundação, voltada para crianças e ado
lescentes. Pelo contrato assinado, Xuxa
não poderá pintar os cabelos de outra cor
por seis semanas. A transformação foi ao

vivo, em urn evento no Rio.

CYl ÁRIES
..

I·· Poderá tanto ajudar outras pessoas a resolver seus
problemas emocionais como encontrar soluções para
os seus próprios assuntos. Ofereça a proteção que seus
familiares tanto precisam. Haverámuito envolvimento
entre você e seu par. Cor: lilás.

U TOURO

U Hoje, trabalhos que exijam atenção aos detalhes são os
mais favorecidos. Vai consertar falhas em processos
e concluir tarefas que estavam paradas. No romance,
estará com tanto amor para dar que poderá sufocar sua
cara-metade. Cuidado! Cor: verde-claro.

II GÊMEOS
No trabalho, distrações podem atrapalhar sua
produtividade, por isso mantenha o foco em suas

obrigações. Participe da vida familiar, você estará mais
carinhoso(a) que de costume. O clima de envolvimento
tomará conta do seu relacionamento. Cor: pink.

� CÂNCER
� No trabalho, use sua agilidade de raciocínio pera concluir

tarefas pendentes. ótimo período para colocar suas
finanças em dia Cuidado com o que fala, pode ferir com
suas palavras. No amor, aposte na intensidade de seus
sentimentos. Cor: tons escuros.

_() LiÃo
UL Cuidado com o que diz, pode se arrepender com suas

palavras. Seja prudente ao se expressar ou pode criar
ressentimentos desnecessários, principalmente no

setor profissional. A famnia e a sua união devem vir em

primeiro lugar hoje. Cor: azul-claro.

YYk VIRGEM

IIX No serviço, o dia é favorável para reuniões e decisões que
envolvam outras pessoas. Você estará mais sentimental,
conseguindo acabar com conflitos entre seus familiares
de uma forma tranquila No campo afetivo, apimente a
intimidade. Cor. bege.

Datena tenta impedir
bloqueio de seus bens

José LuizDatena, que apresenta o Bra
sil Urgente e o Quem fica em Pé, na Band,
tenta suspender a execução de uma ação
da Record que cobra umamulta de R$ 30
milhões por quebra de contrato do apre
sentador. A Justiça já autorizou a execu

ção dos bens de Datena para que a dívida

seja quitada, caso ele se negue a pagar. Na
lista aparecem contas bancárias, casas, a
fazenda e uma emissora de rádio.

.n.. UBRA
- Você vai captar o desejo dos outros, facilitando

o diálogo em todos os setores. Seja mais
compreensivo(a) com as pessoas de sua estima
Abuse da sua intuição para fazer a coisa certa. A dois,
crises não estão descartadas: cuidado! Cor: vermelho.

m ESCORPIÃO
I Il:. No trabalho, mantenha distância de pessoas invejosas.

O dia é favorável para estar entre pessoas queridas.
Na paquera, vai desejar ficar juntinho do seu alvo. Se •

já tem um amor, um clima de envoMmento irá tomar
conta do astral. Cor: tons pastel.

.." SAGITÁRIO
)(.

-

Você terá uma maior percepção das coisas, então,
aproveite para resolver seus problemas profissionais.
As pessoas de sua estima precisam de mais atenção.

ótimo dia para trocar confidências com o par -

aumente a cumplicidade entre vocês. Cor: creme.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

P Você estará direto(a) e poderá magoar as pessoas.
Escolha as palavras quando for exigir que os demais
cumpram os seus deveres. Pendências em casa serão

resolvidas, deixando o ambiente mais feliz. No amor,
emoções à flor da pele. Cor: vermelho.

� AQUÁRIO
� No campo profissional, o dia é favorável para tarefas

desenvolvidas em equipe. Os momentos em famnia
trazem grande alegria - ofereça carinho, proteção
e amor. Tudo de bom no relacionamento afetivo, o
período é de compreensão e troca. Cor: preto.

PEIXES

Hoje, você estará esbanjando simpatia e bom humor
no contato com as pessoas ao seu redor. Em casa,
seus familiares podem precisarmais de seu apoio -

ofereça a ajuda No amor, a cumplicidade e a confiança
vão fortalecer sua união. Cor. bege.
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Quer publicar sua foto'

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

Os padrinhos Schennia e Daniel estão muito

alegres com a chegada de Enzo Henrique, no dia 16.

Desejammuita saúde e felicidades para o pequeno e

parabéns aos pais Alyson e Pâmela

Os amigos da Secretaria
de Educação de

Corupá parabenizam
o motorista Edmir

Roque Morozini, pelo
aniversário comemorado

no dia 9 de agosto,
. desejando saúde e

felicidades

Parabéns.a Emily
Vitória Dalcastagne
que"irá completar 3
anos dia 24 e para

sua mãe Eliane Konell

Dalcastagne que
aniversaria dia 26. Os
familiares desejam
muitas felicidades e

muitos anos de vida!

Muitas felicidades para Irene B. Konell (C),
Raulina K. Konell (E) e Talita Franciele Konell que
assopraram velinhas no dia 19. Parabéns especial
para Irene que completou 80 anos com muita saúde

e alegria de viver! Mil vivas para elas!

Errata: Diferente do que foi escrito na matéria
da capa de ontem do Mix, o americano Martin

Luther King Ir não foi artista, mas ativista político.

"Showssasso
to ·WiUmutt"

tempo; sempre interpretando o

alemão Willmutt, novas brinca
deiras foram incorporadas ao rol,
sendo que hoje já sãomais de 200
trotes aplicados. Conforme Wil
mutt, todos os trotes obedecem
a uma característica própria, ou
seja, sem ofensas a quem está
do outro lado da linha e sem de-

.

negrir a imagem da empresa ou

pessoa vítima da pegadinha.
O sucesso do personagem

fez com que Cleiton Kurtz apos
tasse numa carreira de humor,
passando a interpretar o Will
mutt também em shows artísti
cos, com muito humor, piadas,
brincadeiras e interação com o

público. Desde então, aproxi
madamente 300 mil pessoas já
assistiram ao seu espetáculo,
apelidado de "Showssasso to

Willmutt". O personagem tam

bém vem ganhando destaque
na mídia, especialmente em

programas de televisão.

o alemão dos trotes telefônicos faz

apresentação hoje no teatro do
Centro Cultural da Scar

Hoje a noite promete ser

de muitas risadas no teatro do
Centro Cultural da Scar com o

"Show Wilmutt", personagem
que se tornou conhecido em

todo o Brasil pela irreverência
e forte sotaque alemão em pia
das e boas tiradas.

O personagem Willmutt

surgiu de uma brincadeira en

tre amigos. Nesta brincadeira
aconteceu o primeiro trote,
aplicado despretensiosamente
numa operadora de telefonia

.

celular, em 2003. Por mais de
dois anos aquele trote ficou

guardado até que, em 2005, os
seus amigos fizeram com que
ele ganhasse o mundo através
da Internet, primeiro através de
e-mails.Drkut e You'Iube e de

pois, em site próprio.
A partir de 2005 passou a ser

feita a contagem dos acessos ao

site e, desde então, houve mais
de 3 milhões de visitas. Com o

PERSONAGEM eleiton
Ilurtz interpretaWillmutt

O espetáculo inicia às 20h e

os ingressos custam R$ 40 (in
teira) e R$ 20 (meia)para estu

dantes e idosos mediante com

provação de idade e de situação
escolar - o mesmo valor tam
bém é cobrado na compra com

doação de um litro de leite. As

aquisições devem ser feitas no

Centro Cultural. Informações
pelo telefone 3275-2477.

sos pais". Na segunda colocação, com R$ 2 mil,
ficou Joabe Gomes Ferreira, que Interpretou
"Sangrando" J��e '. uiz da Silva fico ter-

FUNDAÇÃO CULTURALDE JARAGuADO SUL/D:rvutGAÇÃO '\
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Ponto de Vista
Cristiano Mahfud Watzko, escritor
cristiano.watzko@martinelli.adv.br

Palavras do vovô
1\ 19umassemanasatrásrecebium
.l\e-mail com uma história singela,
mas que me fez parar alguns minu
tos e refletir sobre a vida. Enquanto
refletia me lembrei da minha infân
cia e da adolescência. Imagino que
cada um dos leitores deve estar se

perguntando: "Sobre o que a história
era, e porque lembrei justo daminha
infância e adolescência"?

Quem já acompanha há mais

tempo esta coluna, sabe que cos

tumo romancear as histórias e não

podia ser diferente com a de hoje.
Então vou primeiro contá-la, e de

pois satisfazer a curiosidade de cada
um dos leitores.

Quando era criança, o pequeno
Saulo adorava ir de tarde à casa do
seu avô. Lá ele podia brincar, seu

avô jogava futebol de botão com

ele, enfim, para ele era só felicidade.
Numa tarde corno outra qualquer,
Saulo estava brincando com seus

carrinhos no chão da sala, e num

certo momento, parou de brincar, e
vendo seu avô escrevendo num ca

derno' perguntou: /

- Vovô, você está escrevendo

algo sobre mim?
Seu avô lhe disse: - Sim, estou.

Saulo, saiba que.mais importante
do que as palavras que estou escre

vendo, é o lápis que estou usando.

Quero e desejo que você seja corno
ele, quando crescer.

- Más vô, o que esse lápis tem de

especial? Ele é igual aos outros.
- Querido Saulo, tudo depende

do modo corno você olha. O lápis
têm cinco qualidades que se você

procurar desenvolvê-las será urna

pessoa em paz consigo mesmo e

com o mundo. Então o avô de Sau

lo, explicou com toda a calma que a

vida lhe ensinou a ter:

liA primeira qualidade é: você

pode fazer coisas grandiosas, mas

saiba que existe uma limão" que guia
os seus passos, e que sem ela o lápis
não possui utilidade nenhuma. Sau
lo, lembre-se que existe a limão de
Deus" guiando seus passos.A segun
da qualidade é: saber parar de vez em

quando, pois o lápis às vezes precisa
parar de escrever e usar um apon
tador. O lápis sofre, mas sabe que,
ao final, ele se tornará mais afiado e

pronto para continuar a escrever. Por
isso, meu neto querido, suporte as

adversidades que a vida lhe propor
cionar' pois, você se tomarámais for
te e melhor, após vencê-las. A tercei
ra qualidade é: Deixar apagar o que
está errado. Saulo, saiba que corrigir
algo que você fez não é ruim, mas
simmuitas vezes bom, pois isto pode
trazer você de volta para o caminho
correto. A quarta qualidade é: o lápis
sabe que o que realmente 'importa
não é a madeira ou corno ele é por
fora, mas sim o grafite que estáden
tro dele. Saulo, cuide sempre do que
você carrega no seu coração. O seu

caráter será sempremais importante
que sua aparência. E a quinta e últi
ma qualidade é: O lápis sempre deixa
uma marca. Por isso, é importante
que você saiba, meu neto, tudo o que
você fizer irá deixarmarcas nas vidas
das pessoas. Então, busque marcar

positivamente a vida das pessoas

que conviveram contigo ao longo
de toda sua vida. Assim corno o avô
de Saulo, desejo que cada um de nós

busque desenvolver estas cinco belas
qualidades.

Para encerrar, vou contar porque
esta história me fez lembrar mo

mentos especiais da minha infância
e adolescência. Assim, corno o pe
queno Saulo da história acima, tive a

felicidade e a graça de poder brincar
muito com meus avôs, e além deles
tive a graça de conhecer outro avô

especial. Com meu opaWatzko, me
diverti muitas vezes jogando bocha
com ele, e corno era legal e divertido
ir pescar com ele, momentos que es

tão gravados na minha memória. Já
com meu avô Mahfud também me

diverti muito, lembro-me das vezes

que ele me levou junto ao Fórum,
e de todas vezes que sentei ao lado
dele na biblioteca, ou na cozinha ou
em qualquer lugar e ficávamos horas
conversando, o tempo parecia não

passar. Ainda hoje 'o tempo não pas
sa. Corno é bom conversar e apren
der com ele. E o avô especial que citei
antes, é um avô de um amigo de in

fância, o seu Faustino Girolla. Tenho

gravado na minha memória a lem

brança de ir brincar com um de seus
-

netos na casa dele, enquanto meu

avô e este Senhor ficavam conver

sando horas e horas sobre diversos
assuntos. O que mais queríamos era

que eles ficassem conversando por
muito tempo, pois tínhamos mais

tempo para brincar. Eis os motivos

porque me lembrei da minha infân
cia e adolescência.

- Errata:

CURSO DE DECORAÇÃO E
PRO,JETO,S DE INTERIORES E

HARMONIZAÇÃO DE AMBIENTES

PROGRAMA:
- Aulas teóricas

- Aulas práticas in loco nas empresas
- Aulas de desenho, pranchas, CAD
- Três aulas gratuítas de sketchup

70 aulas de 3h, totalizando 21 Oh/aula

Data: aos sábados - das 14h às 17h
Local: Hotel Saint Sebastian

Rua Jorge Czerniewicz, 99 - Centro - Jaraguá do Sul/SC

Matrículas na Loja Vivalar Móveis
Rua Reinaldo Rau, 801 - Centro

ou pelo telefone (47) 3372-0610, com Joice

Investimento
1 +19x de R$ 360,00

D,.·.·.',
,

,

• •

CURSOS E DECORAÇÕES
Reservas no sile www.dnacursos.com

c;

Na edição do dia 22/8/2012 a publicação que saiu
na pagina 15 refere-se ao Tabelionato de Jaraquá
do Sul e não ao Tabelionato' de Guararnirirn.

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 219029/2012 Sacado: PRESTADORADE SERVo EMALVEN. AST Endereço: RUAGERMANO
MARQUARDT 201 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-200 Credor: DIFUSO DISTR DE PARAFUSOS EWALD
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1008289-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 76,34 Data
para pagamento: 23 de agosto de 2012ValorR$23,18Descrição dos valores: Valor do título: R$ 22,69 - Juros:
R$ 0,08 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 218796/2012 Sacado: JUDO CESAR DE MELLO Endereço: RUA FRANCISCO DUTRA 429
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL -INFRAESTRUTURAE EMPREENDIMENT Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0186816014 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 161,42 Data para
pagamento: 23 de agosto de 2012Valor R$23,74 Descríção dos valores- Valor do título: R$102,52 - Juros:
R$ 0,64 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 219221/2012 Sacado: ADD PISOS E ACABAMENTOS LIDA-ME Endereço: RUA JORGE
CZERNIEWICZ 889 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor: ANGELGRES REVESTIMENTOS CE
RAMICOS LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 57946/05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
383,66 Data para pagamento: 23 de agosto de 2012ValorR$28,75 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 326,00 - Juros: R$ 5,65 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,1,0 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$14,71

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBuCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARlNA

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

Apontamento: 219184/2012 Sacado: LINCOlN PEREGOVIEIRA & ClA LT Endereço: RUA BERTAWEEGE
1170 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: METAGUARDA EQUlP SEGURANCA ELETRONICA LT
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3376-UN - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 298,21 Data para
pagamento: 23 de agosto de 2012Valor R$23,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,20 - Juros: R$
0,75 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 219224/2012 Sacado: BPV PROMOCOES E EVENTOS UDA ME Endereço: RUA PASTOR
ALBERTO SCHNEIDER 137 - JARAGUADO SUL - CEP: 89260-300 Credor: IPEDISTRlBUIDORA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 203288/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 242,23Data para pagamento:
23 de agosto de 2012Valor R$24,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$194,00 - Juros: R$ 0,97 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 219185/2012 Sacado: LINCOlN PEREGOVIEIRA & ClAU Endereço: RUA BERD'I.WEEÔE
1170 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: '89260-500 Credor: D RT SOM EACESSaRIaS AUTOMOTNOSUDA Por
tador: -. Espécie: DMI - N° Titulo: 0002444901 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 317,66 Data para
pagamento: 23 de agosto de 2012Valor R$23,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 269,60 - Juros: R$
0,80 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96 ---------

Apontamento: 218712/2012 Sacado: CONSTRUJONER CONSTRUTORA LIDA Endereço: R ADELIA
FISCHER 711 APTO 202 - BAEPENDI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-400 Credor: ARDOSlA CON
CRETO IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: GM 001786 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
14.594,71 Data para pagamento: 23 de agosto de 2012ValorR$190,80 Descrição dos valores: Valor do título:
R$14.375,00 - Juros: fl.$ 167,70 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$14,71

Apontamento: 218833/2012 Sacado: LOJA DE ROUPAS VAES IlDA ME Endereço: RUAWAITER MAR

QUARDT 155 SAlA 13 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor: KRlNDGES INDUSTRIAL LIDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 342866/005 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 209,75 Data para
pagamento: 23 de agosto de 2012ValorR$23,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$166,80 - Juros: R$
0,38 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 219167/2012 Sacado: DANIELA ENGELME Endereço: ANGELO RUBlNl1256 - JARAGUA
DO SUL - CEP: Credor: PACIFICO SUL IND TEX E CONF UDA Portador: - Espécie: DMI - N: Titulo:
01978804 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 742,02 Data para pagamento: 23 de agosto d�2012Valor
R$30,76Descrição dos valores: Valor do título: R$ 676,10 - Juros: R$ 7,66 Emolumentos: R$11,60 - Publica

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

Apontamento: 218868/2012 Sacado: LORNAL ALMEIDA OUZlNSKl Endereço: RUA PRIMEIRO BRACO
DONORTE SN - MASSARANDUBA-SC : CEP: Credor: NENOR DEBONA Portador: - Espécie: NP - N°Ti
tulo: 001-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 14.817,05Datapara pagamento: 23 de agosto de2012Valor
R$3.386,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$11.401,00 - Juros: R$ 3.363,29 Emolumentos: R$1l,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 218793/2012 Sacado: FABIANO VEPECH Endereço: RUA ARTHUR BREITHAUPT 701 -

Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-839 Credor: lNFRASUL -INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0184698015 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 226,81 Data para
pagamento: 23 de agosto de 2012Valor R$24,17 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$169,79 - Juros:
R$1,07 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 218869/2012 Sacado: LORNALAlMEIDA OUZlNSKl Endereço: RUA PRIMEIRO BRACO
DO NOmE SN - MASSARANDUBA-SC - CEP: Credor: NEIVOR DE BONA Portador: - Espécie: NP - N°
Titulo: 002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.723,56Data parapagamento: 23 de agosto de 2012Valor
R$93,90Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.600,00 - Juros: R$ 70,80 Emolwnentos: R$11,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 218500/2012 Sacado: GILSON SOUZA RIBEIRO Endereço: RUA AGUAS CLARAS 150 ex
02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-410 Credor: BANCO FICSA SA Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo:
998287233-6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 888,83 Data para pagamento: 23 de agosto de 2012Va-
101' R$233,52 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 625,65 - Juros: R$ 210,42 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 219012/2012 Sacado: MARCOS CLAUDEMIR SCHRAMOWSKl Endereço: A\1.WALDEMAR
GRUBBA, 3511-:- Jí\RAGUADO SUL - CEP: Credor: MECANlCA DIESEL 2000 IlDA - EPP Portador: - Es
pécie: DMI - N°Titulo: 20 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 813,75Data para pagamento: 23 de agosto
de 2012Valor R$25,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 754,30 - Juros: R$ 2,76 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 219112/2012 Sacado: ISAlAS FELIX DOS REIS Endereço: RUA GUSTAVO HAGEDORN 369
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: PIRAMIDE AUTO PECAS LIDA (EPP) Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 001267/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 285,17Data para pagamento: 23 de agosto
de 2012Valor R$23,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 232,93 - Juros: R$ 0,23 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 218772/2012 Sacado:-MARIA ROSA MALAGUIAS DA COSTA Endereço: RUA OllMPIO
JUNKES 127 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-700 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURAE EMPREEN
DIMENT Portador: -, Espécie: DMI - N°Titulo: 0210716002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 405,27
Data para pagamento: 23 de agosto de 2012Valor R$25,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 350,30
- Juros: R$ 2,21 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
15,46

Apontamento: 219043/2012 Sacado: PRESTADORA DE SERVo EM ALVEN. AST Endereço: RUA GERMA
NO MARQUARDT 201- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-200 Credor: DIFUso DISTR PARAFUSOS EWALD
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1008324-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 70,86 Data
para pagamento: 23 de agosto de 20l2ValorR$23,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$17,24 - Juros:
R$ 0,05 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 219111/2012 Sacado: RAFAELA DE SOUZARODRIGUES Endereço: RUALORENO ANTO
NIO MARCATIO 522 - JARAGUA ESQUERDO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-438 Credor: MILLENTIJM
FACfORlNG FOMENTO MERCANTIL IlDA Portador: DlNO DOG PET IlDA Espécie: DMI - N° Titulo:
1010/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 300,85 Data para pagamento: 23 de agosto de 2012Valor
R$23,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 251,77 - Juros: R$ 0,51 Emolumentos: R$11,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 219123/2012 Sacado: RAFAELADESOUZARODRIGUES Endereço: PEDROGONZAGA345
- VILANOVA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-320 Credor: SVlN}ETADOS IlDA Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 000000195 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 633,34Data para pagamento: 23 de agosto de
2012ValorR$24,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 589,60 - Juros: R$1,17 Emolumentos: R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 218990/2012 Sacado: REGIANEAPARECIDA DEARRUDA LEAL - ME Endereço: RUA MA
JORJUDO FERREIRA318 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-210Credor: SICOOB BLUCREDI SC COOP
CRED UVRE ADMIS Portador: DORIS FABIANE CORREA ME Espécie: DMI - N° Titulo: 2011 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 762,42 Data para pagamento: 23 de agosto de 2012Valor R$24,75 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 707,20 - Juros: R$1,65 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27
---------------------------------------------------------------------_-----------------------------------------------------

Apontamento: 218864/2012 Sacado: RUBlO TEClUA Endereço: R PADRE ALillSIO BOEING 2627 - JA
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-200 Credor: LUIZ CARLOS SARMENTO Portador: - Espécie: NP - N°
Titulo: 001-Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.596,76Data para pagamento: 23 de agosto de 2012Valor
R$61,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.500,00 - Juros: R$ 38,50 Emolumentos: R$11,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 218865/2012 Sacado: RUBlO TEClUA Endereço: R PADRE ALillSIO BOElNG 2627 - JA
RAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-200 Credor: LUIZ CARLOS SARMENTO Portador: - Espécie: NP - N°
Titulo: 002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.586,59Data para pagamento: 23 de agosto de 2012Valor
R$51,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.500,00 - Juros: R$ 28,33 Emolumentos: R$11,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
23/08/2012. Iaraguã do Sul (SCl, 23 de agosto de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 22

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESPECIAL 1181 QUINTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

m t m nt

Aumentam casos de
,

vídez precoce

Janeiro 39 75

Este ano, 569 adolescentes tiveram filhos e outras 196 estão grávidas na região. Números preocupam especialistas

Carolina Veiga

No primeiro semestre de 2012,
trocar fraldas deixou de ser

uma brincadeira de infância e

se transformou na realidade de
569 jovens de Jaraguá do Sul e da

região do Vale do Itapocu. Com
idades entre 10 e 19 anos, elas en

gordam uma estatística que vem
crescendo de Norte a Sul do Bra
sil: a demães adolescentes.

Além disso, para 196 garotas da
mesma faixa etária, a transição da
infância ou adolescência para as

responsabilidades da vida adulta
também está prestes a ser conclu
ída. Elas se tomarão mães no de
correr desse ano. Todas realizam

acompanhamento pré-natal nas
unidades básicas de saúde muni

cipais e representam 25% do total
de atendimentos realizados em

gestantes na cidade.
Esse números são do Con

selho Tutelar e da Secretaria da
Saúde de Jaraguá do Sul. Eles in
dicam a quantidade de gestantes
atendidas pela rede pública de
saúde, que abrange também os

municípios da região. Nas cida
des do Vale do Itapocu, de acor

do com o Conselho Tutelar de

Iaraguá, a situação se repete e os

números preocupam.
No ano de 2012, as cidades

apresentaram 17 nascidos de
mães adolescentes, sendo dois
filhos de garotas caIU, no má
ximo' 14 anos. E� casos onde

não há indícios de abuso se

xual, a gravidez precoce não é
considerada uma violação dos
direitos da criança e do ado
lescente. Porém, a situação é
encarada como um problema
social.

Em 2009, uma pesquisa re

alizada pela assistente social do

Programa Saúde da Mulher, da
Secretaria da Saúde de Iaraguá do
Sul, Rosana de Oliveira Possamai,
detalhou o perfil de 32 gestantes
com idades entre 15 e 19 anos.

Elas realizavam pré-natal nas

unidades de saúde. Dessa quan
tidade pesquisada, apenas três
(9%) continuaram na escola. A
evasão escolar destas adolescen
tes é uma das maiores preocupa
ções dos conselheiros tutelares.

De acordo com a análise das

informações do IBGE 2010, a

escolaridade condiciona a for
ma como a mulher lida com a

fecundidade e com o plane
jamento familiar e resgata as

perspectivas de um futuro des
sas adolescentes, contribuindo
para a não reincidência, o que,
como afirma a conselheiraVera
Lúcia Hcímann, não é tão raro

quanto se imagina.
Os dados do IBGE apon

tam que as adolescentes entre

15 e 19 anos e com menos de
sete anos de estud represen
tam 20,3% do total de mulheres

grávidas. Quando a escolarida
de aumenta para oito anos ou

mais, o número cai para 13,3%.

Uma pesquisa realizada em 2009
detalhou o perfil de 32 gestantes com idades

entre 15 e 19 anos. Desse total, apenas
três (9%) continuaram na escola.

Nascidos nos hospitais de Jaraguá do Sul entre ianeiro e agosto deste ano

Hospital
São José

Fevereiro 38

Hospital
Jaraguá Total

Percentual de mães
adolescentes - 25% do total

262 301

Março 47 234 281
......................... "

,
.

Abril 60 260 320

71
...............................................

70

Maio 48 243 291 72
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ _ ..

Junho 45 257 302 75
.

..

Julho 56

Agosto 41

JARAGUÁ DO SUL

248 286

80

73
. 53

Total- 569

Fonte: Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul

Peracchi, Vera Lúcia Heimann
e Débora Jane Pereira, a edu

cação e o conhecimento são
as únicas formas de diminuir
os índices, deixando de tratar

a sexualidade como um tabu.
De acordo com Errol Zimmer
mann é necessário que os pais
e responsáveis cumpram o pa
pel e dialoguem com os ado
lescentes sem preconceitos
ou julgamentos. À escola, cabe
a função da educação sexual

que, de acordo com Vera Lú
cia' só poderá ser considerada
realmente efetiva a partir do
momento em que o tema for
discutido livremente na socie
dade, sem medos ou inibições.
"Essas amarras sociais em re

lação à sexualidade trazem

238 294

Edllcação

Falta de orientação influencia

ma Rosana de Oliveira Possa

mai, as discussões acontecem

na forma de um bate papo des
contraído entre as partícipan
tes, que também realizam uma
visita à maternidade, dinâmicas
de grupo e atividades físicas.

Rosana diz que o grupo foi
criado, � p�.� .d� .���c�gç�� 1��

173 214

O grau de instrução dos pais
destas adolescentes também
está diretamente relacionado
aos casos de gravidez precoce.

Na pesquisa da Secretaria da
Saúde de Iaraguá do Sul de 2009,
apenas os pais de duas das 32

garotas possuem o Ensino Mé
dio completo. Além disso, no
mínimo 14 destas adolescentes
são filhas de mães que engravi
daram pela primeira vez antes'

dos 18 anos de idade.

Segundo os conselheiros
tutelares, infelizmente, o di
tado popular "a fruta não cai
muito longe do pé", não está
totalmente equivocado. Se

gundo os conselheiros tu

telares Brrol Zímmermann,
Edilene Molheira, Maria Inês

Total- 2.289

uma série de problemas como
a falta do diálogo familiar, o

medo de julgamentos, a difi
culdade dos professores em

lidar com o assunto em sala de
aula e a receptividade dos pais
e alunos".

A gravidez se transforma,
muitas vezes, no resultado da

vergonha do adolescente de
buscar informações sobre pre
venção. A conselheira Edile
ne Molheira também foi mãe
adolescente por falta de in

formação. Para ela, o tabu é o

grande vilão na diminuição do

problema, principalmente em

meio a uma sociedade onde o

sexo está completamente mi
diatizado e a iniciação sexual é
cada vez mais precoce.

Amparo

.Munícípío oferece estrutura de apoio às jovens
A Secretária Municipal da

Saúde de Iaraguá do Sul, através
do programa Saúde da Mulher,
temumprojeto de apoio voltado
especificamente às adolescen
tes gestantes. A ação é forma
da por um grupo de apoio que
se retine para discutir assuntos
como a importância do pré-

natal, a evolução da gravidez, a
nutrição da mãe durante a ges
tação, a saúde bucal damãe e do
bebê, o parto, a amamentação,
os cuidados com o bebê, o pla
nejamento familiar e os direitos
e deveres da gestante.

De acordo com a assistente
social responsável pelo progra-

que amaioria �as gestantes com
idades entre 10 e 19 anos não ti
nha noção de como lidar com a

gestação. "A partir do grupo, elas
vêem que não estão sozinhas e

que há outras pessoas namesma

situação", afirma Rosana, con

cluindo que a troca de experiên
cias das adolescentes e os temas
'1

"

).- I ,I' ('
• , 1 t J r

} l ::. -:. .... . J.... i} J 1 i. .

_' 1 .j � i J J.

discutidos asseguram uma as

sistência integral às garotas. Os
pais adolescentes também são
convidados a acompanharem as

reuniões, que acontecem quin
zenalmente na secretaria dea
Saúde. A presença aos encontros
é facultativa e para participar,
basta procurar a secretaria

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vontade de sermãe vem desde cedo
Uma mamadeira nas mãos

e o bebê de apenas um mês nos

braços. Assim, Juliana Maria Ri

beiro, de 18 anos, têm passado
os últimos dias. Ao contrário da
maioria das adolescentes, que
são pegas de surpresa com a

gravidez, Juliana tenta engravi
dar desde os 13 anos de idade.
O sonho e a vontade de ser mãe
vieram após acompanhar o dia a

dia das irmãs com os filhos. Mas,
a realização veio tarde. No ter

ceiro relacionamento amoroso a

adolescentes engravidou.
A história seria uma entre

tantas de famílias que se for
mam na região, não fosse a

precariedade e as dificuldades

que o casal enfrenta. O jovem
pai, de 23 anos, é profissional
autônomo e trabalha como aju
dante de caminhão. Ele recebe
R$ 60 reais por dia, nos dias em
que tem carga para descarregar.

Para pagar as despesas com
o bebê e os R$ 320 de aluguel
da casa de alvenaria, sem acaba
menta e de três cômodos, Julia
na recebe uma pensão da mãe,

FOTOS EDUARDO MONTECINO

AOS 18 Juliana é mãe de wn menino de wn mês

no valor de R$ 208. O pai de Ju
liana, quando pode, ainda ajuda
o casal. Roupinhas para o bebê,
o berço e o enxoval também vie
ram da atenção dos familiares.

Sorrindo para o bebê, Juliana
planeja o futuro sem se preocu
par com a situação econômica
em que vivem. Mas, engana-se
quem acredita que ela deseja
continuar os estudos, abando
nados há dois anos. Juliana quer
voltar a trabalhar assim que o

bebê completar seis meses e,

em cerca de quatro anos, tentar

outra gravidez. Desta vez, a von
tade é de ter umamenina.

Apesar de a família de Ju
liana a ter ãlertado sobre as

dificuldades que enfrentaria,
a jovem insistiu: "Eles diziam

que era uma loucura e que se

ria complicado, mas eu queria
ter um bebê", conclui Juliana.
Agora ela tem consulta médica
marcada para começar a utili
zar métodos anticoncepcionais
para não ficar grávida logo.

Umamãe com apenas 13 anos de vida
Aos 12 anos de idade, J.S. foi

apresentada pelo tio a um "bom

rapaz", de 20 anos. As conversas
e encontros resultaram em um

romance que mudaria- radical
mente sua vida. Dele surgiria
uma gravidez precoce de risco

para a adolescente, a rejeição
do próprio pai e do "ficante", o
afastamento dos amigos e a per
da da vontade de se relacionar
com as outras pessoas e, sobre
tudo, a mudança de Guarapua
va, no Paraná, para Iaraguá do
Sul. Grávida de cinco meses, J.S
desembarcou na cidade e foi re
cebida pelamãe, T.S, de 29 anos.

Quando chegou em Iara
guá do Sul, J.S. viu sua rotina
mudar radicalmente. Sua mãe

também. Começaram as idas
aos hospitais e postos de saú
de. O pré-natal e os prepara
tivos para a chegada do bebê.
As informações sobre como se

prevenir também chegaram, só
que tarde demais. Segundo ela,
o pai nunca a orientou: "Meu

pai não tinha tempo",
.

fala ela,
complementando que não se

lembra de ter ouvido, na escola,
falarem sobre Educação Sexual.

Agora, a garota de apenas
13 anos, que deveria se preo
cupar com a transição para a

MISSÃO Garota teve de asswnir responsabilidades

adolescência e descobrir sua Para isso, ela mantém médias
sexualidade já lida com as res- entre 7,5 e 8 e já pensa em se

ponsabilidades de uma mulher guir uma entre duas carreiras: a
adulta. São afazeres domésticos de professora de Língua Portu
de uma dona de casa e mãe de guesa ou a de veterinária. Para
um bebê de 11 meses de idade. realizar seu objetivo, ela sonha
De segunda a sexta, ela acorda .

com um notebook e com aces

cedo, troca fraldas, dá mama- so à Internet.
deira e leva o pequeno para a A família vive com uma ren

creche. Depois, começa a ro- da mensal média de R$ 1,2 mil.
tina em casa e, durante a tar- A mãe trabalha em três empre
de, ainda tem que dar conta gos. Apenas com fraldas, remé
da grade curricular da 7a sé-

__
dias e a creche, o bebê custa

rie. Apesar de difícil no início, para a família, cerca de R$ 200.
continuar estudando foi prio-

.

Agora, a família aguarda resul
ridade para a jovem. Ela sabe tado do processo que corre em

que os estudos são importan- Guarapuava contra o jovem de
tes para que ela consiga dar 20 anos para reconhecimento
ao filho o futuro que deseja. da paternidade do bebê.

Sayonara Amaral, especialista
em Educação Sexual

Sayonara Amaral, bióloga,
psicóloga e especialista em Edu

cação Sexual ministrou ontem,
no auditório da Associação Co
mercial de Iaraguâ do Sul (AcijsJ
uma palestra com o tema IIGra
videz Adolescente': O conteúdo

foi transmitido para estudantes,
conselheiros tutelares da região
e público geral interessado. Con
fira o que pensa a profissional
sobre o assunto e o que pode ser
feito, de acordo com ela, para a

\ diminuição do número de ado
lescentesgrávidas no país:

o Correio do Povo: Porque
os índices de adolescentes

grávidas não diminuem?
Sayonara Amaral: Os ín

dices variam de região em re

gião, mas a principal causa é
a falta de informação sobre
como é possível evitar a gra
videz. No caso dos adolescen
tes, deve-se levar em conta a

falta de amadurecimento das

jovens para a tomada de deci
sões.Outro fator importante e

que cabe, primeiramente aos

pais o diálogo. Essa conversa

precisa ser tranquila e natural,
uma troca de dúvidas e infor

mações de ambos os lados.

OCP: O que deve ser feito

para essenúmero ser reduzido?

Sayonara: Educar. E isso é.

obrigação da família. É preciso
rever a falta de tempo dos pais
para com o adolescente e bus
car a construção de uma re

lação de confiança com ele. A

educação sexual realizada nas

escolas precisa ser aplicada
em uma linguagem acessível
e interessante aos jovens, com
menos julgamentos e mais
conhecimentos. É a partir da
transformação deste sistema
educacional que o bate-papo
franco e honesto sobre a se

xualidade começa a surgir.

OCP: Qual o papel do Esta
do na solução deste problema
social?

Sayonara: O papel do Esta
do é simples: investir em edu

cação. Políticas públicas que
incluem a sexualidade como

conteúdo obrigatório na grade
curricular dos Ensinos Pun
damental e Médio têm várias.

Agora, é preciso que o Estado
dê aos profissionais da educa
ção requisitos para lidar com
o tema em sala de aula. Além

disso, atualmente, as crianças
recebem conteúdos relaciona
dos à sexualidade fragmenta
dos em disciplinas e sem inte

gração entre um e outro.

OCP: Qual o papel da famí
lia na resolução do problema?

Sayonara:Na família, aedu
cação sexual deve começar
quando a mãe troca as fraldas
do bebê gela primeira vez.

A família também precisa mo
nitorar o adolescente. Hoje, a
maioria dos pais não tem no

ção de para onde eles estão

indo, com quem e por quê.
Com o diálogo e sem o julga
mento ou repressão, as menti
ras não acontecem.

OCP: Por quais conflitos

psicológicos passam essas

adolescentes e como elas de
vem lídar com a situação?

Sayonara: Para as adoles

centes, a partir do momento

em que a gravidez é confirma
da, surgem questões e confli ..

tos internos. Tudo aliado ao

medo da rejeição das pesso
as próximas, dos amigos, dos
professores na escola.

As meninas se vêem sem

chão, sem amparo. Quando
recebem o apoio familiar, tudo
começa a ficar mais tranquilo,
mas não mais fácil. Depois,
caso aconteça o abandono

por parte do parceiro, surge a

briga por pensão alimentícia.
A tensão também aumenta

conforme se aproxima o dia
do parto e a chegada do bebê.
Todos os sentimentos juntos
acabám fazendo com que as

garotas entrem em depressão.

OCP: O fato de o sexo ain
da ser considerado um tabu
contribui para a gravidez na

adolescência?

Sayonara: O uso indiscri
minado da sexualidade pela
mídia não contribiu. Um me

nino de 10 anos que assiste à
novela das oito, por exemplo,
vai dormir com uma ereção e

o pior sem saber como lidar
com o assunto. No caso da

criança é mais fácil de lidar.
Elas imitam o que vêem e as

sim, pode-se trabalhar psico
logicamente. Já o adolescente
absorve a informação midia �

tizada e a transforma em ação
para o seu prazer. Tudo,· na
maioria das vezes, em silêncio.
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Violência

Assaltantes deixam
um ferido grave

Dono de pousada reagiu e acabou sendo

atingido por dois tiros - nas costas e no peito
o Hospital São José em estado

grave. Ele teve um pulmão per
furado e está em coma induzi-
do. "Devemos esperar 48 horas

de dois anos foram trancados para ver se ele começa a reagir",
num dos quartos. "Dissemos desabafou amãe.

que não tínhamos dinheiro, Os acusados fugiram em um

Gilberto Augustin, de 30 eles nos ameaçaram e continu - veículo modelo Cerato, furtado
anos, baleado na tentati- avam apontando a arma para a pelos dois adolescentes no iní

va de assalto a uma pousada nossa cabeça", lembrou Dora. cio de agosto, em Florianópo
em Corupá na noite da última Ela ouviu dois tiros dentro lis, em direção a Jaraguá do Sul,
terça-feira, permanece interna- de casa, e outros dois disparos porém foram vistos pela Polícia
do na U'I'l do Hospital São José, fora da residência. Quando a Militar, que iniciou a persegui
em Jaraguá do Sul. A quadrilha, nora ouviu o barulho do car- ção. No bairro Czerniewicz, o

formada por dois adolescentes ro saindo do terreno, no bairro motorista perdeu o controle do
de 14 e 15 anos, e dois homens, Itapocu, elas foram até a porta carro e bateu de frente em uma

de 19 e 23 anos, foi capturada e encontraram Gilberto Áugus- árvore. Com o impacto, os ban
durante a fuga. tin já sangrando, mas conscien- cos dianteiros foram arrancados

Dois acusados entraram na te. "Ele disse que conseguiu e os quatro ocupantes ficaram

pousada e anunciaram o assal-
-

dominar um dos bandidos, a feridos. Os assaltantes se rende
to, por volta das 23h. A mãe de arma caiu e então o outro la- ram e com eles a Polícia apreen
Augustin, Dora Garkisch, de 77 drão atirou nele", contou a mãe deu uma pistola 380, com qua
anos, a esposa, de 31, e o filho de Gilberto, que foi levado para tro munições ainda intactas.

CORUPÁ
Débora Remor

.: f'

Santa Catarina tem de Segurança e de Compromisso.

Ele disse que
conseguiu dominar
um dos bandidos, a
arma caiu e então
o outro ladrão
atirou nele.

Dora Garkisch,
mãe da vítima

o Governo de Santa Catarina investe em segurança. Já são 2.075 novos profissionais atuando pelo bem-estár do catarinense. Até o final do
ano este total será de 2.700 profissionais efetivados sendo, 1.442 na Polícia Militar, 628 na Polícia Civil, 515 no Corpo de Bombeiros e 115
no Instituto Geral de Perícias. Um compromisso do Governo com a sua proteção que alcança índices de segurança cada vez melhores.

Fugitivo
Bandido

•

pengoso
Entre os envolvidos no assalto

está Sandro Zochetti, de 23 anos,
considerado urn criminoso de alta

periculosidade. Ele já esteve no Pre
sídio Regional de Jaraguá do Sul, de
onde fugiu em 2010, junto co� ou

tros 20 detentos. Recapturado em

Joinville, fugiu novamente do pre
sídio e depois do hospital, mesmo
sob vigilância policial. Em Jaraguá
do Sul, ele é lembrado por atirar em
urn policialmilitar, mesmo estando
algemado e dentro da viatura.

Na tarde de ontem, Zochetti e
o comparsa, de 19 anos, foram re

conduzidos ao Presídio de Iaraguá
e serão transferidos hoje para Flo

rianópolis. "Eu vou colocar o nome
de Zochetti na lista para ser enviado

para urn presídio federal, quando
surgir urna vaga", declarou o diretor
do Presídio Regional de Iaraguá do
Sul, Cleverson Henrique Dreschler.
Um dos adolescentes envolvidos no
assalto ainda está no hospital, devi
do à colisão, mas não corre risco de
morte, e o outro ficou na Delegacia.
Ambos esperam urna vaga no Cen
tro de Internação Provisória.

10
W
D..

SecreIarIa de
Estado da
S8gInnça Pública·
wwwssp.sc.gov.br SANTA CATARINA

FONTE: Relatório Estatístico de Santa Catarina - 1º semestre de 2012: diminuição de 9% de homicídios, recuo de 3% nos roubos, queda de 5% nos furtos e aumento de 14% nos
boletins de ocorrência de tráfico.
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Crim

Dupla assalta e atira em agricultor
Daniel Mícheluzí, de 42
anos, foi atingido por
um tiro no braço, dentro
de sua propriedade, no
bairro Bananal do Sul

GUARAMIRIM

Débora Remor

Um agricultor foi baleado na tarde
de ontem, em Guaramirim, por

dois homens que teriam roubado um
veículo na SC-413, na divisa entre o

município e Massaranduba. Os acu

sados fugiram em direção à BR-10 1

e, não haviam sido localizados até a

noite de ontem.
Daniel Micheluzi, de 42 anos, che

gava em casa, no bairro Bananal do

Sul, quando viu dois veículos esta

cionados dentro da sua propriedade,
próxima ao morro da Francisquinha.
Como frequentemente encontra usu
ários de drogas no local, ele se apro-

, ximou para saber o que queriam.
A resposta veio com três tiros, um
deles atingiu o braço' do agricultor.

Uma dupla fugiu em um Gol branco
e outro homem em um carro verde

escuro, possivelmente um Tempra ou
Fiesta. O filho da vítima, de 10 anos,
estava no local e ajudou a chamar um

vizinho, que ligou para os bombeiros
e acionou a Polícia. Micheluzi foi en
caminhado para o Hospital São José,
de Jaraguá do Sul, e passa bem.

A PolíciaMilitar fez a relação entre

�corrência no Bananal do Sul com a

de alguns minutos antes, no bairro
Rio Branco, próximo à entrada de
Massaranduba. Um empresário de
Blumenau contou que foi aborda
do por dois homens, às margens da

SC-413, que anunciaram o assalto.
Ele foi amarrado e deixado no mato.

Os bandidos' conseguiram roubar o

carro da vítima, um Gol branco, com
placas deBlumenau.

"Os dois casos aconteceram por
volta das 14h, com diferença de cin
co minutos, e fazem parte da mesma

ocorrência", declarou o sub-coman
dante da Polícia Militar em Guarami

rim, tenente Márcio Alberto Filippi.
"Acreditamos que a rota de fuga foi em
direção à BR-101, com destino a Barra
Velha ou a Joinville", acrescentou.

NOSSOS HERÓiS TAMBÉM
MERECEM TRILHA SONORA.

EDUARDO MONTECINO
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, SEM PISTAS Policiais militares realizaram buscas pela região

Assalto frustrado

Cães assustam bandidos
Umamulher, de 31 anos, e o filho, de 7,

'ficaram 'sob amira do revólver de dois as

saltantes, na tarde de terça-feira, no bair
ro Guarani-açu, em Massaranduba. En-

quanto procuravam as chaves do carro da

família, os acusados se assustaram com o

latido dos cães e fugiram numamoto ver

melha, sem levar nada.

_-- CONCERTO

CAO
it.M BENEFíCIO no CORPO DE BOMBEIROS

l.!)"'_ _

�·�·A·R .

SOClfiOADE CUUUAA. ARilstlCA

Z6 DE AGOSTO
Domingo

APOIO:
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Umamuralha de 1,93m no gol tricolor
Em oito jogos,
Wanderson sofreu

apenas quatro gols,
dois de bola parada
JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Quando O assunto é a cami
sa de número 1, o Juventus

sempre teve tradição. Tradição
esta que iniciou com Wilfred
na década de 70, passando por
nomes como Leonetti, Márcio
Ventura e Darci (que ficou 674
minutos sem levar gols em 2011)
até chegarmos em Wanderson
Silveira Gomes, o atual arqueiro
do tricolor jaraguaense.

Me cobro muito.
Para mim, todos

os gols são
defensáveis.

Wanderson, goleiro

Futebol Sete

R$8milem
. -

prermaçao
Os aficionados por Futebol

Sete ganham uma nova com

petição em Jaraguá do Sul.
Vem aí a Iaraguá Oodles Cup,
evento que já nasce grande
e pretende reunir entre 32
e 64 equipes da modalida
de. A taxa de adesão será de
R$ 500 por equipe, com uma

premiação total de R$ 8 mil -

divididos entre os primeiros
colocados. Cada. agremiação
poderá inscrever quinze atle
tas. Os jogos acontecem no

GT Society, sempre aos sá

bados' das l4h30 às 19h30. A

previsão dos organizadores é
realizar o campeonato entre 6
de outubro e 8 de dezembro.
As inscrições podem ser re

alizadas a partir da próxima
semana, no próprio GT Socie
ty. Informações adicionais no
(47) 3370-8451.

RIANE PORTO IAVANTE!

SEGURANÇAWanderson mantémWDamédia de 0,5 gols sofridos por partida

IVULGAÇÃO/PMC

Natural de Sinop (MT), terra
que revelou Rogério Ceni, Wan
derson começou a jogar na po
sição aos 10 anos, mas no futsal.

"Depois fui para o campo, mas
comecei na linha. Então teve

uma partida que o goleiro sema

chucou e acabei indo para o gol,
de onde não saímais", conta.

Com 25 anos, 1,93 metros e

83 quilos, é treinado por Mar
cão, melhor goleiro da história
do Joinville. Profissional desde
2003, garante não ter um ídolo
na posição, pois procura se es

pelhar em vários atletas para
criar seu próprio estilo.

Sobre a boa fase da defesa
do Iuventus, que sofreu ape
nas quatro gols em oito jogos,
acredita que o entrosamento
e a vontade de colocar o clube
na primeira divisão falam mais
alto. I'A nossa união ali atrás se

fortalece a cada jogo", diz.
A recordar dos gols sofridos,

lamenta o marcado pelo Imbi
tuba, já nos acréscimos. "Fiquei
chateado, apesar de ter sido atra
palhado. Goleiro está ali para
não deixar a bola passar e eu me
cobro bastante', conclui.

Com apoio do Sesi, hóquei
desembarca em Corupá

O hóquei na grama é mais
uma modalidade olímpica que
ganha força no Vale do Itapocu.
Depois de Guaramirim, Co

rupá deu início a um pólo de
desenvolvimento da modali

I dade, com o apoio do Sesi e do

Programa Abraçando o Esporte
(PAE), da Fundação Municipal
de Esportes local.

A responsável pelo projeto é

Djeniffer Vasques, atleta da Se

leção Brasileira, que iniciou as

atividades na semana passada
e já conta com 30 alunos. De,
início, a modalidade acontece

de forma adaptada, na quadra
do ginásioWilly Gessner.

"O hóquei já estava incluso
no PAE, como umas das mo

dalidades que os alunos do

programa tinham contato es

poradicamente. Agora a moda
lidade tem turma

\ específica",
SUCESSO Grande procura fez a FME de Corupá

estudar a abertura de uma segunda turma
.

. I

festeja Djeniffer. As aulas hó

quei "indoor" acontecem todas
as quintas-feiras, das 9h30 às
llh. Os materiais (tacos e bo
las) foram adquiridos pelo Sesi
e repassados ao projeto.

Devido o grande interesse,
Djeniffer afirma que está sen

do estudada a abertura de uma
nova turma, desta vez no turno
da tarde. "O hóquei na grama
ainda pouco conhecido no Bra
sil, vem crescendo muito. Trata
se de um esporte olímpico, que
não é violento e é muito prati
cado mundialmente", finaliza.

o hóquei na gTama
é uma modalidade

doprogTama
olímpico, que vem

ganhando força na
nossa região.
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David Tomio de Mattos, o Xitão*

x-team_team@hotmaU.com

Anderson Silva VS GSP

Declarações poderosas
A bela Ronda Rousey é tão bela quanto
intimidadora. Exemplo disso foram suas

declarações à adversária Sara Kaufman.
Confiram o poder de verbalização da lutadora:

Pois é pessoal, parece que esta luta entre dois donos de cinturão
de pesos diferentes vai mesmo acontecer, caso George St Pierre

vença Carlos Condit - campeão interino da categoriameio médios - no

UFC 154. Quem deu a declaração foi DanaWhite, presidente do UFC,
antecipando que GSP já aceitou a luta. Do outro lado, os brasileiros já
haviam dito que nunca recusariam uma luta, seja lá com quem fosse.
Porém, agora eles acreditam que o melhor é descansar o corpo do
Anderson, que volta a lutar apenas em 2013. Afinal, diz o treinador do
campeão Ed Soares, "ele já não é mais um garoto e já está com 37 anos",
comentando que o descanso agora étão importante quanto os treinos.

U:ma mão lava a outra!

Se eu a colocar em uma chave de braço, vou
tentar arrancar o braço e jogar no córner dela!

Se eu a colocar em um estrangulamento,
vou segurar até ela estivermorta!

Ela está dependendo da competência
da ComissãoAtlética da Califórnia

para sair do 'cage' viva!

Verdadeiras ou não, acredito que essas

palavras intimidariam qualquer um. Se as
palavras precederem, coitadinha da Sara.

Anderson Silva revelou que vai gravar dois filmes. E um deles é com o ator

Steven Seagal, com quem o lutador tem o hábito de pegar dicas de golpes
antes de lutas decisivas - e incrivelmente acaba vencendo-as com os

mesmos golpes ensinados por Seagal. Agora é esperar para ver se o filme
vai dar certo também, já que os filmes do ator já não estão tão em alta.

Nitrix
Aconteceu na cidade de Blumenau no fim de semana o Nitrix 12,
evento de alto prestígio, não só pela impecável organização, como
também pelas excelentes lutas. Como a luta entre Kimbelry Novaes e

Chayeni Mendes, que foi decidida pelos jurados a favor de Kimberly,
já que esta dominou um combate cheio de emoção, mostrando
o valor da mulher em competições que até pouco tempo era

considerada só para homens. Parabéns a organização e lutadores!

Overtraining!
Overtraining é o termo usado para definir excesso de treino. Acontece quando o atleta treina

----

demais e não se dá o descanso necessário para uma boa recuperação até o próximo treino.
Muitas vezes é agravado por uma dieta inadequada. É exatamente isso que os preparadores
deAnderson Silva estão tentando evitar que aconteça, pois quanto maior for a idade do

atleta, maior as chances de desgaste excessivo do corpo. Portanto, atenção você que gosta
de treinar até o seu limite: não tem nada de errado em treinos intensos, desde que haja o

respeito de você para com seu corpo. Aprenda a se conhecer, ouça seu corpo e você vai ver

que os resultados aparecerão de uma formamais consistente e duradoura. Quando possível,
procure um nutricionista para elaborar sua dieta conforme seu treinos. A sua saúde agradece!

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do Cf X-Team. Especialista em Karatê, JiuJitsu, Submission, MuayThai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

Copa Sul-Americana

Grêmio ePalmeiras avançam as oitavas
Grêmio e Palmeiras seguem

naCopaSul-Americana.Nanoite
de ontem, eliminaram Coritiba e

o Botafogo, ambos fora de casa e

de forma dramática.
No Couto Pereira, o Coxa ven

cia por 3 a 1 e sua torcida come
morava a classificação quando
Marcelo Moreno marcou o se-'

gundo gol gremista, aos 45' do
2° tempo. Como havia vencido o

jogo de ida por 1 a O, o time gaú
cho ficou com a vaga. "Não de
sistimos nunca e vamos com es

pírito de luta até o final. O nosso

treinador sabemontar um time e

tem experiência", festejaMoreno.
Nas oitavas de finais o Grêmio
irá enfrentar Cobreloa (Chile) ou
Barcelona (Equador).

No Engenhão, o Palmeiras ti
nha a vantagem por ter vencido

o jogo de ida (2 a 1). Saiu atrás
do placar, com um gol de See

dorf, mas foi para o intervalo em

igualdade, após Patrik marcar.

�orém, na segunda etapa o Bo

tafogo marcou com Renato e La

deira, pressionando até o último
minuto atrás do gol que lhe ga
rantiria a vaga. OVerdão aguarda
Guarani (Paraguai) ou Millona
rios (Colômbia).

LUCAS UEBELlGREMIO FBPA

IMORTAL
Gol de

Moreno,
aos 45' do
20 tempo,
selou a

classificação
gremista, '

mesmo com

derrota

Recopa
Santos segura o empate fora
Santos e Universidad de Chile iniciaram ontem a decisão da

Recopa, competição em dois jogos que reúne os campeões da

Taça Libertadores e da Copa Sul-Americana em 2011. Mesmo

jogando em Santiago, o Peixe foi melhor. Perdeu a chance de
voltar com a vitória, após Neymar desperdiçar um pênalti e co
locar uma bola na trave. Com o O a O, quem vencer o jogo de
volta (dia 26, no Pacaembu) fica com o título. Em caso de novo

empate.haverá prorrogação. Persistindo a igualdade, o título da

Recopa será decidido nos pênaltis.

Flamengo

Adriano foi oficialmente apresentado no Flamengo
ontem. '�da sonho em chegar à Seleção

Brasileira", disse o atacante que garante estar
100% recuperado da lesão no tendão. '� é

minha casa, todos me tratant muito bem", conclui.
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Já pensou em ter uma pele, unhas e
cabelos bonitos com o uso de apenas 1
cápsula ao dia? Com a cápsula da beleza é
possível! A cápsula é um anti-aging de uso
oral composta pelos ativos: Exsynutriment
e Bio Aret.
O Exsynutriment é uma forma estabilizada
e concentrada de silício orgânico que atua
no tecido conjuntivo, reestruturando as

fibras de colágeno e elastina, resultando
na reestruturação e firmeza da pele, de
dentro para fora. Age reduzindo a flacidez
e promovendo a firmeza da pele,
também fortifica os cabelos e unhas.
O Bio Arct é um bioenergizante via oral
proveniente das profundezas do mar Ártico,
cuja composição é única, é riquíssima em

bioativos padronizados com potente efeito
anti radicais livres.

• Pele: Efeito fifting oral promove a

elasticidade da pele e ação "preenchedora"
das rugas.
• Cabelos: Estimula a reposição de cabelos
mais "espessos" e resistentes. A presença
de silício no bulbo capHar possui ação
antiqueda, fortalecendo o fio de cabelo.
• Unhas: A estrutura da unha é formada por
queratina, a qual se liga ao silício, .

conferindo dureza e estabilidade das
unhas. Fortalece e estimula o crescimento.
• Cartilagem e Ossos: Prevenção de
osteoporose e doenças causadas pela
descalcificação óssea, pois o silício
mantém a densidade óssea, fortalecendo o

depósito de cálcio entre outros minerais.

Como age:

E,\M DE JARAGUA 00<l\O� SÚ(.
Manipulação de Fórmulas Médica
Dermatológicas • Fitoterápico$

Oll

A pcartirde

�25.820

Faça r(�ViSÔf)S ern seu veiculo regtAtarrnento.
www.vw.com.br. Promoções válidas até 23/08/2012 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 partir
de R$22.310,00. SpaceFox 1.6, 4 portas, completo, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir de R$45.510,00. CrossFox 1.6, 4 portas, completo. ano modelo 12/13: à vista com redução de
IPI a partir de R$47.930,00. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo 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 transmjssão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 701 2834. SAC:
08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0.800 7701935.N�nM
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Apamrde

�45.510

Aportirde

R$47.930

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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