
Ce:ri:Jnônia perfeita
Para que o seu C8SaDlento aconteça como
o sonhado, sem que você tenha que se

preotnipar com todos os detalhes, conte com
a ajuda de profissionais especializados.

Página16

Câmara de Vereadores

..Pedido de informa
,..,

o
. .

é adiadomais uma vez
N� sessão de ontem, o vereador da situação Amarildo Sarti (PV), pediu vistas da solicitação

feita pela bancada de oposição sobre a lista de cargos e salários dos funcionários da Prefeitura
de Jaraguá do Sul. Resposta da administração deve ficar para depois das eleições.

Plenário, página .8

Vacinação
Campanha entra
no último dia
Os pais ou responsáveis que
ainda não levaram os filhos
aos postos de saúde para a

regularização das carteiras
de vacina têm até hoje para
fazer a atualização. Página 7

Eleições 2012
As propostas
paraSchroeder
Candidatos revelam alguns
projetos que pretendem
colocar em prática caso
eleitos em outubro.

Páginas 4 e 5

FABIO MOREIRA

Ftmcionários do Instituto Federal eMinistério Público Federal realizaram manifesto em Jaraguá do Sul pormelhorias salariais. Página 23
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SantaClara
Comemora hoje 11
anos de atividades esta
que é uma das empresas
mais dinâmicas do
município, çomyígoroso
e contínüo.crescímento.

guerra

um vírus espião que,
durantemuito tempo,
não foi detectado por
nenhum(�ª�treado{.: "Quando Ibb�i:�adoi .

foi imediatanlêhte .

apagado em todos os

computadores onde
esteve instalado. Também
existe o registro de danos
causados às centrífugas ·

d� enríquecünento
de urânio do Irã, que
depois se descobriu

que era causado por
um 'malware' (malicius
software) que provocava
o aumento. descontrolado

, ";.!','
.

da velocidade dos
equipamentos, causando
sérios problemas.

• I

VeículQS

um novo recorde de

comercialização. A
maioria das.revendas não

www.ocorreiodopovo.com.br

INUIC.lIJ!,DORE�S ÍNDICE PERÍODO

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

CODgTeSSO
JaÚlgUá do Sul será sede do 43°

Congresso Catarinense da Micro
e Pequena Empresa (Enconampe). É
o mais importante fórum de discus
são do segmento no Estado. Inicia
tiva da Federação das Associações
de Micro e Pequenas Empresas de
Santa Catarina (Fampesc), o evento

ocorre de 9 a 11 de novembro. Con-

tará com a participação de represen
tantes das 22 entidades que atuam

para o desenvolvimento dessa ati
vidade responsável por parcela ex

pressiva da economia catarinense.
Além de questões do cenário econô
mico, na programação do congresso
serão realizados debates voltados à
melhoria da gestão empresarial.

DIVULGAÇÃO

Ouro
Chama a atenção o fato de Portugal ter se tornado um
grande fornecedormundial de ouro, sem ter nenhumamina.
Trata-se de ouro que veio de suas colônias - principalmente
do Brasil- e se transformou em joias que, em momentos de
crise são vendidas para que a nação preserve os dedos. Ioias
bonitas estão sendo transformadas em lingotes.

Dívidas
A cada nova pesquisa, a situação dos endividados no País está pior.
O principalmotivo é a dificuldade para uma negociação a taxas

de juros razoáveis. Isso faz com que a dívida se torne impagável.

Eletrônicos
De acordo com a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, as
empresas deste setor faturaram no primeiro semestre do ano R$ 10,2
bilhões. Isso representou um crescimento de 21% em relação ao mesmo

período de 2011. Como se pode notar, o setor continua navegando
muito bem, mesmo em um período turbulento. O aumento no acesso

à rede e a facilidade na escolha e aquisição atraem cada vez mais
clientes para os sites de compras. Uma outra facilidade é o pagamento,
normalmente pelo cartão, que reduz emmuito o risco de inadimplência.
Isso permite a prática de preços mais agressivos. Ainda assim, a
participação no total de vendas do comércio é de menos de 0,5%.

Lo·rERI1\.S
LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04686
1 ° 74.534 250.000,00
2° 69.379 25.000,00
3° 61.456 15.500,00
4° 46.128 14.000,00
5° 38.837 12.058,00

Estímulo
Só existe um País no mundo comprometido com

a livre iniciativa: os Estados Unidos. Quando a

crise aperta, amão visível do governo trata de

ajudar a mão invisível do mercado. O Federal
Reserve (FED), que é o Banco Central dos EUA,
promete o lançamento de uma nova rodada
de estímulo monetário. Toda.intervenção da
"mão visível" provoca distorções. Mas, diante
da persistência da crise, não faltam adeptos
da teoria de que o custo de intervir será
menor que o custo de não fazer nada.

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1273
01 - 08 - 17 - 26 - 28
29 - 30 - 34 - 36 - 38
45 - 46 - 47 - 50 - 54
58 - 66 - 79 - 81 - 95

MEGASENA
SORTEIO N° 1418
07 - 08 - 10 - 12 - 27 - 56

QUINA
SORTEIO N° 2976
01 - 33 - 40 - 67 - 75

.�.����...................................................... .. �?º.O!o...... .. ..1..�}.Y.L�º:.gg.�.g ..

.!�.... .. 9?Q99..0!o. �.? .!:>:gº.�T.º.:.�.Q.�.� ..

.çy.II. :......... . }.. :.�.�).I.?.� A.Q9.ê.T.Q·.?Q.1..? ..

.1!º.Y.J.l:ªI.'.� :'hI: .. :.�.!.��<l(o.... .. ?ª.:A.9:9.ê':r.º·.?.9.�.? .

NASDAQ � :ºI.?�<l(o ?ª.:A.9:º.ê':r.º:?.9}.? .

ÁÇOES
.... ·· .... ·· .. · ..

PETR4 22,82 • -0,98%
VALE5 42,09 • -3,17%
BVMF3 11,58 .. -1,60%

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

POUPANÇA 0,5182 24,AGOSTO.2012

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT t 1,44%
OURO l' 0,03%

US$ 118,220
US$ 1671,510

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

ij6LAR"COM'Fú�CiAL"(EM ii$'j"
..

2�·0'24·7
.. · · ·

·2�·0'25·2 ój·oi�
..

:p.9.��jQ:�t:$�·9.::��:�::�:�L:::::.·:::���:�ª§:::::::::::::::::*-;§�§ª::.:::::.::�:::§��::::::::::::
.�.:g�g .. (�.� .. �.�! �?�.�.1.? �?�.��.� ! �???�o .

LIBRA (EM R$) 3,2082 3,2112 i: 0,27%

Usiminas
A Usiminas conseguiu licença do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
para a venda de uma fatia de 27,7% do capital
votante para a Techint. O setor de aço no Brasil

passa por um momento complicado devido às
dificuldades paramanter a competitividade.

Alemanha desacelera
No segundo trimestre, o crescimento do "motor"
da comunidade europeia teve crescimento
de apenas 0,3%. Isso mostra que não se trata

de uma ilha imune às intensas ondas que a

castigam. AAlemanha é essencial para que a

Europa faça frente aos seus problemas.

'Aviação executiva
Embora tenha entrado neste mercado há

apenas alguns anos) a Embraer conta
com 14% do mercado mundial aéreo.

Indumak
Entre os dias 28 e 31 deste mês, acontece
em Recife (PE), a Embala Nordeste 2012.
O evento vai contar com cerca de 500
marcas de produtos voltados para o

setor de embalagens. A Indumak, de
Iaraguá do Sul, aproveita a ocasião para
apresentar a EmpacotadoraAutomática
MG-IOO, a Enfardadeira MK-30 e o inovador
Sistema de Paletização Robótica PA-50.
O diferencial deste sistema é que, por
ser inteiramente produzido no Brasil,
é financiável pelo BNDES por meio do
Finame.A automatização é o caminho para
aumentar a produtividade eminimizar os

problemas dé falta de mão de obra.

'\

Inadimplência
De acordo com a Serasa Experian, a
inadimplência das empresas em julho
cresceu 8,5% na comparação com igual
mês do ano passado. Ainda assim, foi
motivo de comemoração. O acumulado
dos primeiros sete meses do ano, em

relação ao mesmo período de 2011,
revela um crescimento de 15,2%
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Do leitor

Vereador?
Em reportagem publicada

na edição do jornal O Correio
do Povo do dia 22 de agosto,
uma vereadora questionou
o motivo do pedido de vis
tas feito por um vereador

que quer informações sobre
a ocupação de todos os fun
cionários concursados e co

missionados da Prefeitura.
Ela indaga ainda se o irmão
desse vereador está receben
do por uma atividade que na
realidade não está exercen

do. Este mesmo vereador foi
o autor do projeto de lei de

transparência da administra
ção pública em 2009.

Segundo o "nobre" vere

ador, ele não teve tempo de
analisar o pedido de infor

mações. Aí, questiono. Em

2009, ele aprovou um projeto
que não sabia o conteúdo ou

não entendeu? Ele dá priori
dade aos interesses próprios

ou do povo? Ser vereador é
um "bico" para quando ele
tem tempo?

Não se esqueça "nobre"
vereador que são os seus elei
tores e os contribuintes jara
guaenses que pagam o seu

salário para representá-los.
Que uma das funções do ve

reador é de fiscalizar os atos

'do Poder Executivo. O senhor
está mal informado, não
sabe ou não quer informar a

função de seu irmão em um

órgão público e cujo salário
também é pago pelo contri
buinte. Afinal, o senhor sabe

algo sobre a Lei de Transpa
rência que ajudou a aprovar
em 2009? Acredito que o ve

reador deve uma explicação
convincente ao contribuinte

jaraguaense,

W'lIson B. Hoflmann,
Aposentado

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Um crime legal. ..
·

�

Ecriminosa a ação bandida de pais, mães, médicos
e pedagogas na medicação indevida de crianças.

É cada vez maior o número de meninos e meninas

"drogados" legalmente por médicos levianos e com o

apoio e indicação de pedagogos e, claro, o pleno con

sentimento de pais e mães irresponsáveis. Gente ou
que nada entende de crianças ou que as querem do
minar pelo controle bioquímica. Um crime. Crianças
estão sendo "dopadas" legalmente para que se com

portem de acordo com a expectativa dos pais. Pais, é
claro, que não educaram, não educam e não querem
assumir a pesada responsabilidade de disciplinar os
filhos e bem encaminhá-los para a vida. Para esses ir

responsáveis, as crianças estão sofrendo de hiperativi
dade ou do estúpido e inventado "déficit de atenção".

O que hoje chamam de hiperatividade no pas
sado não era nada mais que criança arteira, isto
é, irrequieta, criativa, curiosa, vivaz. Hoje isso vi
rou "doença", é chamado de hiperatividade. Na
verdade, incompetência dos pais para educar ou

simplesmente para tolerar crianças ativas, vivazes.
E tome dar-lhes comprimidos para que fiquem
"quietas", passivas, obedientes.

A desatenção natural das crianças para certos es
tímulosmonótonos, desagradáveis ou simplesmente
fugadamente ao que aborrece, virou doença, é défi
cit de atenção. E tomem drogar as crianças. Dão, por
exemplo, telefone celular às crianças e depois não as

querem inquietas, nervosas, chatas... Pobres crian

ças que são empurradas para múltiplos estímulos e

indevidas responsabilidades num momento da vida
em que ser criança, brincar e não dar bola para nada
"sério" devia ser o roteiro do dia a dia. Se a criança se

afasta dessas expectativas, numa luta para ser crian

ça, é dopada por médicos em diagnósticos que não
lhes são de competência, diagnósticos aplaudidos
por pedagogas analfabetas e pais omissões e safados.

Pai que é pai, mãe que é mãe não dá Ritalina para os

filhos. Pais que consentem em "medicar" psicologi
camente os filhos deviam estar presos e, antes, esteri-
1izados para não fazeremmais filhos. Safados.

Força
Que força a Sandy faz para não parecer uma

mocinha bonita, comportada, decente mesmo.

Faz muita força. Já falou em entrevista sobre sexo

nada convencional; já fez propaganda de cerve

ja que insulta as mulheres, Devassa; já disse que
não é santa; e agora está a dizer que tem paixão
por boxe. Ora bolas, boxe é uma doença, ninguém
pode gostar ou ter paixão por uma moléstia, mas,
enfim, a Sandy faz uma força danada para que não
a chamem de legal. É como dizia Rui Barbosa, há
quem sinta vergonha de ser honesto ...

Momento
O garotão está "coçando"? E a garota, pintan

do as unhas e suspirando? É bom acordar, a vida
é jogo duro, melhor é cair no trabalho, ganhar·di
nheiro, poupá-lo e investir para o futuro. Só o tra

balho constrói-nos o bom futuro. É chegada a hora
de procurar no mercado pelos empregos tempo
rários, a temporada para o fim de ano está aberta.
Quem larga na frente, larga em vantagem. Corra.

Falta dizer
Vou me repetir, paciência, muitas delas não

me querem ouvir. As gurias têm que procurar em
prego, trabalhar, sem essa de ficar a espera de um
casamento ou imaginar que um bobão desses que
andam por aí lhes vai ser o arrimo da vida, não vai.
Só a carreira profissional garante a segurança da
.mulher. Mas amaioria ainda pensa que casamento
é independência e segurança. Coitadas.

'li ,. ,iii' II<

Fale conosco �
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Corrida eleitoral

Osplanospara Se eder
Candidatos à Prefeitura, Luís Aparício Ribas (PMDB) e Osvaldo [urck (PSDB) revelam
algumas das ideias que querem colocar em prática, caso tenham sucesso nas urnas

SCHROEDER

Verônica Lemus

As propostas de Luis
.

Aparício Ribas par�:
.

Saúde
"Tenho uma grande respon

sabilidade nessa área, não só se

for ocupar o cargo de prefeito,
mas como médico também. A
nossa prioridade será a saúde.
Pretendemos criar programas
específicos para a população,
voltados para a saúde do recém
nascido, da criança, do jovem,
que é o programa 'Jovem Sau

dável', da saúde da mulher, do
homem, saúde do idoso, do

agricultor, do trabalhador e o

'Saúde na Escola' ".
Vamos construir postos de

saúde, descentralizar alguns
. atendimentos, como a cole

ta para exames laboratoriais.
Pretendemos fazer isso nos

postos. Vamos distribuir me

dicamentos de novo, através
de lei fundamentadà, nos pos
tos de saúde. Também vamos

realizar alguns exames como

eletrocardiograma. Temos de

comprar o eletrocardiógrafo,
que vai facilitar o acesso da po
pulação a esses exames. Outro
investimento que vamos fazer
será na capacitação e na quali
ficação dos colegas de trabalho
na área da saúde, para que eles

possam prestar um melhor
atendimento para as pessoas,
mais humanizado.

Uma das ações é o atendi
menta com dentistas nas esco

las, e através do Odontomóvel. A
. gente vai disponibilizar também
as vacinas da gripe para crianças
de até seis anos de idade. Tam
bém queremos atender adoles
centes de 12 a 15 anos, com a

vacina do HP\1, que previne o

câncer do cólo uterino. É uma

maneira de fazer a prevenção."

v
. Educação
"Queremos melhorar o de

sempenho dos alunos na esco

la. Vamos fortalecer a formação
e a capacitação do profissional

da educação. Garantir o piso
salarial nacional para os pro
fessores e investir em forma

ção. Pretendemos criar pro
gramas específicos, para jovem
estagiário. Pretendemos fazer
convênio também com as ins

tituições de ensino, como as

universidades, Fameg, Jangada,
para que isso possa acontecer.

Para envolver mais a família
na escola, a gente vai desenvol
ver um projeto que é o 'Família
Ativa'. Também vamos criar o

projeto 'Nossa Escola', em que
.

a Prefeitura vai disponibilizar
e deixar abertos nos finais de
semana as unidades escolares.·
Dentro da escola temos quadras
cobertas como, por exemplo, .

a da Santos Tomaselli. Vamos

disponibilizá-la para a comuni
dade fazer uso nos finais de se

mana. Muitas têm parquinhos
ou um pátio legal, Vamos envol
ver as comunidades com esses

espaços.
Queremos instalar o projeto

'Escola.com' para promover a

inclusão digital dos alunos, criar
um laboratório de informática
em cada escola do município.
Queremos também instituir um

projeto que se chama 'Empreen
dedorismo e

_ Educação Finan
ceira" trabalhando em parceria
com a associação comercial.

� Infraestrutura
"Vamos continuar buscando

recursos para a pavimentação
das ruas. Vamos da sequência à

ligação com a rodovia do arroz;
no bairro Schroeder I. Temos a

ideia de fazer a ponte de acesso

de Schroeder a Jaraguá, que é do
bairro São João. Nós temos tam
bém a pavimentação daAvenida
dos Imigrantes, mas precisamos
fazer amanutenção das demais
ruas. Vamos ampliar e melhorar
a sinalização, iluminação públi
ca e a nossa frota também"

Eu vejo que o

administrador

público tem que
fazer um bom uso

do dinheiro nas

suas ações. As
decisões
interferem
na vida da

população.

� Saneamento

Básico
"Na verdade, a grande con

quista foi a municipalização do
abastecimento de água. A gente
quer ampliar mais a extensão
da rede e vamos criar o progra
ma 'Fossa Limpa' para facilitar
a coleta, porque o tratamento

do esgoto no município é zero.

Nós já temos um projeto junto
à Fundação Nacional da Saúde

(Funasa) para viabilizar a insta
lação de uma estação de trata

mento de esgoto.
Outra ideia é implantar o

programa 'Fossa e Filtro Popu
lar'. Atualmente incentivamos
o tratamento da fossa e filtro,
o filtro anaeróbico, e vamos

.

ajudar as pessoas nesse custo

para que as famílias possam
ter esses equipamentos. Vamos
viabilizar também o projeto
'Caixa D'água'. Nele, as pesso
as de baixa renda a poderão
comprar os reservatórios com

preços melhores. Quanto ao

lixo, vamos fazer campanhas
educacionais para incentivar a
coleta seletiva."

� Desenvolvimento

Econômico
"Pretendemos atrair novos

investimentos para o municí

pio. A gente também pretende

criar parcerias com a associa

ção comercial, Sebrae, para
dar cursos de capacitação de

gerenciamento, orientação so

bre empreendedorismo para
micro e pequenos empresá
rios. Vamos apoiar o comércio
local, as promoções, compras
governamentais e também via
bilizar para que fiquem aqui
no município.

Na agricultura, o município
vai se tornar uma unidade ca

dastradora do Programa Nacio
nal de Fortalecimento da Agri
cultura Familiar (Pronaf) e do

Programa de incentivo à Agro
pecuária (Proagro). Queremos
incentivar todas as associações,
como a dos bananicultores, mi
cro bacias, casa do agricultor.
Nós também vamos incentivar

parceria com o Sistema das Co

operativas de Crédito Rural com
Interação Solidária (Cresol),
para que fomente o desenvol
vimento econômico e viabilizar,
crédito para o agricultor para
investir em maquinário. Nós

"

vamos apoiar a Coper Schroe-
der também, e vamos criar um

programa bem específico para o

setor, que se chama 'Caminhos
da Roça'. Pretendemos criar
também o programa Empreen
dedores do Campo e de árvores

frutíferas, e ampliar a abrangên
cia da Internet e telefonia rural.

� Sobre o cargo
de prefeito
"Vejo como de grande res

ponsabilidade. Estou preparado
para assumir essa função. Eu

vejo que o administrador públi
co tem que fazer um bom uso

do dinheiro público nas suas

ações. As decisões interferem
na vida da população. Tenho
ciência dessa responsabilidade
para conduzir. Temos lideranças
políticas que certamente fazem
a diferença e nós vamos contar
com eles para fazer convênios."

� Gestão

pública
"A melhor gestão é a que

prioriza a qualidade de vida
das pessoas. Vamos valorizar
o servidor, capacitando-o para
que ele possa cada vez mais

prestar um atendimento me

lhor para o munícipe, não só
na parte salarial, mas também
na qualificação. Pretendemos
melhorar os salárics, rever o

vale- refeição para o funciona
lismo público, porque o suces

so da administração depende
dos gestores, das pessoas que
estão do teu lado e te assesso

ram, mas também está ligado
diretamente ao funcionalismo

público."
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As propostas de

Osvaldo Jurck para:

� Saúde
Precisamos contratar profis

sionais especializados em cada
área (médica). Hoje estamos com
o atendimento defasado e a co-

,

munidade reivindica melhorias.
Também queremos viabilizar um
Pronto Atendimento (PA), para
melhorar o serviço de saúde, em
horários diferenciados. Está no

orçamento do ano que vem a

construção de um posto no bair
ro Itoupava Sul. Vamos ampliar
essa estrutura para outras locali
dades. Temos que ver como está a

situação num todo.
Também pretendemos in

tensificar o trabalho na saúde

preventiva. Essa ação seria atra
vés do programa Estratégia Saú
de da Família (ESF), do governo
federal, que durante o período
em que estávamos na adminis

tração implantamos no municí
pio com resultados muito bons.
Temos de valorizar o nosso pro
fissional de saúde para que eles
se sintam motivados para fazer
um bom serviço e motivados

para atender os pacientes."

� Educação
"Essa é sempre é uma área

primordial. Temos de dar uma

atenção especial. Vamos traba
lhar para ampliar a capacitação
dos professores e valorizá-los.
Temos de reavaliar o plano de

cargos e salários. Quero, cons

tantemente, fazer essa discussão

para que os profissionais possam
participar das decisões. Ameta é
facilitar a comunicação com os

servidores. Eles são muito im

portantes, e convivem no dia a

dia nas escolas com os alunos.

Hoje há uma grande integração
nas unidades escolares. A comu

nidade é participativa. E é desse
local que vamos captar muitas
ideias interessantes.

Vamos implantar o ensino
fundamental na escola Emília
da Silva e também na escola
Bracinho. Teremos uma rede de
atendimento aos alunos."

� Infraestrutura
"O nosso município está em

desenvolvimento. Temos de dar

condições para que a cidade

cresça com qualidade. Vejo que
uma das prioridades é o término
da pavimentação que dá acesso

à SC-413, no bairro Schroeder I.
Essa estrada vai facilitar o aces

so ao município e à área indus
triallocalizada naquela região.

Vamos fazer uma revisão do
nosso Plano Diretor. Temos di
ficuldade de implantar peque
nas e médias empresas em ou

tras localidades do município
e nos bairros. Temos de ouvir
as entidades de classe da cida
de. Sentimos que há interesse
das empresas em se instalar no
nosso município.

Planejamos a abertura da
Avenida dos Imigrantes, que no
futuro vai ajudar a organizar o
trânsito da cidade."

� Saneamento

básico
"A melhoria dessa área é exi

gência de lei. Os municípios te
rão de se ajustar. Schroeder não
tem um trabalho nesse sentido.
Temos o saneamento vincu
lado diretamente ao municí-

A administração
pública não tem um

cunho empresarial,
mas ela é feita em

conjunto, com a

valorização da

população, que é o
nosso maior bem.

pio, através de uma autarquia.
A meta é dar autonomia para
captar recursos. Fazer o sanea

menta também em áreas locali
zadas, por regiões e por bairros.
Dessa forma, conseguiríamos
fazer uma ampliação mais con
trolada e organizada."

� Desenvolvimento
A •

eeonormeo
"É fundamental termos uma

parceria com a Associação Co
mercial. O nosso comércio está
bastante atuante. Temos de in
centivar o nosso morador a fazer

. .

as compras aqui, para que arecer-
ta dos impostos fique no municí
pio.Vamos incentivar isso através
de eventos e promoções com o

apoio da Prefeitura Queremos
fazer reuniões com as indústrias.

Queremos fazer o planoSchroe
der 2030 para traçar a curto, mé
dio e longo prazo as demandas do

município para o futuro.
Hoje estamos usando pouco

o turismo. Por exemplo, nosso
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(
município tem opções turísticas
fabulosas. Tem trilhas, cachoei
ras e outras situações que hoje
em dia não estão sendo explo
radas devidamente. Então dá de
fazer projetos bem interessan
tes. É uma economia saudável,
sem poluição, Na agricultura,
hoje a gente percebe que cada
vez mais os filhos de produto
res estão deixando as lavouras,
os pais ainda permanecem, e

os outros ingressando na área
de indústria. A gente quer, com

pequenos programas localiza

dos, diversificar as produções. É
importante o município ser par
ceiro, através da Epagri, e diver
sificar as produções."

�. Sobre o cargo
de prefeito
"Exige muita responsabilida

de porque lidamos com pessoas.
A comunidade precisa ter omaior
retorno possível das nossas ações.
Por causa disso, é muito impor
tante o diálogo. Vamos reativar as

associações de moradores, que é
um meio dos bairros terem vez

junto com a administração. Des
sa maneira, a comunidade pode
participar e informar os proble
mas para que possamos dar uma

resposta rápida. Então vejo que
é importante essa proximidade,
administrar é dar abertura para
que a comunidade possa fazer

parte das decisões.

� Gestão pública
"Nós temos de ter metas e

prioridades do que queremos
alcançar até o final dos quatro
anos de governo. E com uma

equipe comprometida, com pes
soal de confiança e gente quali
ficada vamos fazer uma grande
administração. Teremos um qua
dro de funcionários enxuto, pou
cas secretarias, mas Com bom
retorno.A administração pública
não tem um cunho empresarial,
mas ela é feita em conjunto, com
a valorização da população, que
é o nosso maior bem."

WEG PARTNER AEROGERADORES S.A.
CNPJ nO 13.716.456/0001-02

Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3000, Jaraguá do Sul - SC

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE�2011

Senhores Acionistas, atendendo disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar e submeter à apreciação as Demonstrações Financeiras referente ao exercício

findo em 31 de dezembro de 2011. Jaraguá do Sul, fevereiro de 2012. A Administração.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (Em milhares de reais)

Ativo.
Ativo circulante .

Caixa e equivalentes de caixa .

Ativo não circulante .

Total do ativo .

Passivo circulante .

Passivo não circulante : .

Total do passivo
·

.

Patrimônio líquido
Capital social .

Total do patrimônio líquido ..

Total do passivo e do patrimônio líquido ..

31/12/11

Passivo
10

10

10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCíCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (Em milhares de reais)

31/12/11

DIRETORIA

31/12/11

Sinésio Tenfen - Diretor Superintendente
Newton Massao Idemori - Diretor

CONTADOR

Wilson José Watzko

TC-CRC/SC 16555/0-4 - CPF 352.366.129-34
, "

10

Receita Bruta ::: .

Receita Líquida :
.

Lucro Bruto .

Lucro Antes do Resultado Financeiro .

Resultado Antes dos Impostos :
.

Resultado Líquido do Exercício ..

Lucro por ação atribuível a acionistas da Companhia básico e diluído (em R$).

10

10
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Câm,ara'aprovou ontem
a isenção no pagamento
do IPTU e.da taxa de

Juventude na

campanha
Os partidos que compõe a

coligação "Nova Iaraguá" estão
mobilizando a juventude
para discutir as propostas e

reivindicações ao candidato
Dieter Janssen (PP). A ideia,
conforme a coordenação é fazer
os encontros em quatro regiões
do município. A primeira vai
acontecer neste domingo, dia
26, no Clube dosViajantes,
bairro Três Rios do Norte. As
demais serão em todos os

domingos de setembro, às 15h,
nas regiões da Ilha da Figueira,
Centro e Jaraguá 99.

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

Informações só depois das eleições
Na sessão de ontem à noite, o vere

ador Amarildo Sarti (PV) pediu vis
tas do pedido de informação sobre os

cargos e salários dos funcionários com

cargos de confiança ou função gratifica
da na prefeitura. O pedido assinado pe
los vereadores Francisco Alves e Justino
da Luz, do PT, Natália Lucia Petry e Jai
me Negherbon, do PMDB, e Jean Carla

Leutprecht, do PCdoB, entrou na pauta
no dia 2 de agosto.

Antes de Sarti, os vereadores José
Osório de Ávila (PSD) e Isair Maser
(PRB) já haviam pedido vistas. Agora aa com

banana in.natura no
Estado. Em até seis meses,
o produto deixará de ser
vendido no atacado em
caixa de 20 a 22 quilos e

os produtores passarão
a negociar por quilo. A
iniciativa do projeto foi
do deputado JoséMilton
Scheffer .(PP) e atende
uma antiga reivindicação
dos bananicultores

. catarinenses,

Multa

para quem
descumprir
De acordo com a lei,o
governo eêtadual terá 90
dias para regulamentar
a nova lei que trata
da venda de bananas.
Após publicada a

regulamentação, serão
concedidos !pais três

.

meses para que anova

regra seja adotada
pelo mercado. Quem
descumprir a lei poderá
levarmulta que varia

. deR$l mil a R$20mil.
J 'o', ;,ii" /'

Trabalho na

campanha
Os candidatos a prefeito de
Guaramirim e Corupá vão
apostar no voluntariado para a

campanha deste ano. Somente
os candidatos a reeleição, Nilson
Bylaardt ( Guaramirim) e Luiz
Carlos Tamanini (Corupá), ambos
do PMDB, estão utilizando pessoas
contratadas. Bylaardt conta com
cinco 'funcionários" e Tamanini
com um. Mas, as coordenações das
campanhas apostam na adesão
dos simpatizantes às candidaturas.

Comemorar

pedindo votos
Pedir votos. Esta será a

comemoração do aniversariante
do dia. O candidato Dieter
Ianssen (PP) faz 45 anos hoje. Dos
três candidatos em Jaraguá do
Sul, ele é o mais jovem.

responsabilidade para retardar a solici

tação ao executivo caberá ao vereador
Lorival Demathê (PSD). Com isso, tudo
indica que os vereadores não terão as

informações antes das eleições, por que
a administração tem 30 dias para res

ponder as dúvidas dos parlamentares. O
projeto deve ser votado somente no dia
30 deste mês.

Coube a Sarti a responsabilidade de
barrar o andamento do pedido de in

formação dos vereadores da oposição.
"Estou apenas seguindo a linha de ra

ciocínio dos vereadores proponentes",

justificou. Ele referia-se as duas vezes

que o projeto foi retirado da pauta pe
los proponentes; Natália Lucia Petry
(PMDB) e Justino Pereira da Luz (PT).
Na época, a manobra foi realizada por
que os oposicionistas não teriam votos

suficientes para aprovar a solicitação.
Com o andamento das coisas, a res

posta virá somente no início de outubro,
ou seja, na véspera das eleições. O pior
disso tudo é que fica a impressão de que
algo está sendo escondido, caso contrá
rio, não haveria tanto receio em divulgar
as informações.

MARCELE GOUCHE

Tamanini vai se licenciar
O prefeito e candidato a reeleição Luiz Carlos Tamanini, PMDB,
de Corupá, vai se licenciar nó dia 30 deste mês para se dedicar
exclusivamente para campanha eleitoral. No lugar de Tamanini
vai assumir o atual vice-prefeito Carlos DieterWerner, PSDB.

Por amor à camisa
Os concorrentes na disputa eleitoral dos atuais prefeitos de Guaramirim (Nilson
Bylaardt) e Corupá (Luiz Carlos Tamanini), os candidatos Lauro Frõhlích (PSD) e
João Carlos Gottardi (PT) pretendem contar apenas com a ajuda dos militantes. A
campanha está sendo feita por filiados, voluntários e militantes.
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Precisaram de

atualização:
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Dados de sábado, dia 18

Foram
pa ra os postos:
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Dados de sábado, dia 18
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Pre.dsQra�;n de (dur.db.:�::Hl�ãf,.'U!: 25 crianças - 4,2%
Dados de quarta-feira, dia 22
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/Coln'�parelr.��;��'('in1 (:�o J:�O�j,to:. 238 crianças
r3l!rll-Jds�:Hr��1m de ah,m(db�{�:Uião: 133 crianças - 55,9%
Dados de sábado, dia 18

n

Foram vacinadas:

,

Ultimo dia para vacinar
A campanha da

___vacinação termina com
resultados considerados
satisfatório para os

agentes de saúde

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

Sarnira Hahn

os pais que ainda não levaram
seus filhos menores de cinco

anos para a atualização da carteira
de vacinação têm até hoje, às 16h30,
para fazê-lo, A campanha da mul

tivacinação, que iniciou no dia 18,
termina com resultados satisfató
rios, na avaliação dos agentes de
saúde da região. Para aumentar o

percentual de imunização da popu
lação, Iaragua do Sul e as cidades vi
zinhas abriram a vacinação também
para adultos,

O diretor de Vigilância em Saúde
de Iaraguá do Sul,Walter Clavera, ava
lia como positivo o alcance da cam

panha já no primeiro dia, Das 9,984

crianças, compareceram ao posto
3,370. "Do número de crianças que
foram até o posto, apenas 10% preci
sou de atualização das vacinas, pois
as carteiras estavam em dia, Isso é po
sitivo", afirma o diretor.

Para Clavera, a meta é imunizar
95% das crianças, por isso é impor
tante que todos os pais compareçam
com seus filhos e a carteira de vacina

ção no posto de saúde mais próximo.
Os' pais também poderão verificar
se necessitam tomar alguma vacina

como, por exemplo, a DPT, triviral,
hepatite B e contra febre amarela.

MARCELE GOUCHE

VACINADOS Rosilene levou os rllhos Pyetro e Poliana ao posto ontem

,

Movimento ainda é grande
Nos postos de saúde de

Íaraguã do Sul, o movimen
to continua intenso, Na uni
dade do Centro, os pais de

crianças menores de cinco
anos levam seus filhos para
verificar se todas as vacinas
estão em dia. Rosilene Fáti
ma da Rosa, 26, anos, levou
o casal de filhos par� atuali
zar a carteirinha. O pequeno
Pyetro Ortiz, 3 anos, e Polia
na Ortiz, 2, estavam com o

calendário em dia,
Rosilene afirma que cos

tuma ter esse cuidado de
manter as vacinas em dia

para não ter problemas fu
turos. Para Pyetro, a próxima
ida ao posto de vacinação
é no mês que vem, quando
completa quatro anos. Já
para Poliana, o retorno vai
demorar um pouco mais.
Ela também só precisa vol
tar para vacinação quando

completar quatro anos,

Tatiane Aparecida de Oli
veira, 27 anos, levou o filho
recém - nascido, Bernai-do de
Oliveira Corrêa, para receber
as primeiras vacinas do ca

lendário. A' cunhada de Ta

tiane, Ana Lúcia Rodrigues,
34, acompanhou, e explica
que também tem criança
pequena e sempre pnonzou
as datas de vacinação para

,ga��n��r ff:s"Vde,do !l\�o.

Licitação em
setembro
O Ministério dos Trans

portes e o Departamento
Nacional de Infraestrutu
ra de Transportes (DNIT)
confirmaram para a segun
da quinzena de setembro
o lançamento do edital de

duplicação da licitação do
contorno rodoviário de Ia
raguá do SuL

Denominado de lote 2,1,
esse local, com 14 quilô
metros de extensão, tem a

projeção de ter definida a

escolha da construtora que
irá executar a obras até o fi
nal do ano, A projeção é que
os trabalhos iniciem no co

meço de 2013. Conforme o

DNIT, o prazo previsto para
a definição da vencedora da

licitação é de 90 dias após o

lançamento do edital.
A licitação do lote 1, que

abrange o trecho de 60 qui-
1ômetros entre São Francisco
até o entroncamento com

o acesso ao novo contorno

rodoviário, em Guaramirim,
terá o edital lançado na se-

I

gunda quinzena de novem-

bro. As obras também estão

previstas para começarem no

ano que vem. O investimento
total para atender um trecho
de 74 quilômetros de exten

são entre Jaraguá do Sul e São
Francisco do Sul é calculado
em R$ 1 bilhão.As melhorias
envolvem a construção de 46

viadutos, quatro pontes, dois
túneis e pontes. A projeção é

que a duplicação seja finali
zada em 2016,

O ministro dos Trans

portes, Paulo Sérgio Passos,
lembrou de que existe a ga
rantia de que não faltarão
recursos para as obras, todas
.incluídas no PAC.

�!IJIJ/JlJI111/JIffll1nlmll1iUiIII�;'lIIlmIilIfUJitI/lR/YlI1JIlIlIU .

F- . hlllfllilUllIl//lII/IIUI/J1IJIU/IJ/l1I
Iqu "I/""""i/_e POr d """'1/1/11',,,,,,
qUe entro daContec; e tUdo i

, e na regl.-ao '

@ .

�"'!iiJUJ!�lliium,
i

ocorrei Ift"BI;'I�
,

odopovo"

Errata
Os créditos das fotos

publicadas na página 19
da edição de ontem são da

fotógrafaMarcele Gouche.
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Personagem histórico

Mario Quintana
Mario de Miranda Quintana foi poeta,
tradutor e jornalista brasileiro. Ele era
considerado o "poeta das coisas simples",
com um estilo marcado pela ironia, pela
profundidade e pela perfeição técnica, ele
trabalhou como jornalista quase toda a sua

vida. Traduziu mais de 130 obras da literatura
universal. Em 1940, ele lançou o seu primeiro
livro de poesias, A Rua dos Cataventos,
iniciando a sua carreira de poeta, escritor e
autor infantil. Em 1976, ao completar 70 anos,
recebeu amedalha Negrinho do Pastoreio
do governo do Estado do Rio Grande do
Sul. Quintana ganhou o Prêmio Fernando

Chinaglia da União Brasileira de Escritores
. de melhor livro do ano. Em 1980 recebeu

o prêmio Machado de Assis, daABL, pelo
conjunto da obra. Mario Quintana faleceu em
1994, em Porto Alegre.

FOTOSDlVULGAÇÃO

1970

Cassino de Sevilla em Guaramirim
Em agosto de 1970, o jornal O Correio do Povo publi
cou matéria que dizia: "O Clube Recreativo Guarami
rense programou para o dia 18 de setembro de 1970,
em sua sede social, à Rua 28 de Agosto, um monu-

A invenção do
forno mero-ondas

mental baile social, animado pela famosa orquestra
internacional, Cassino de Sevilla. A programação so

cial terá inicio às 21 horas e a reserva de mesas poderá
ser feita com o zelador do clube."

O inventor do forno micro-ondas
foi o engenheiro Percy Lebaron Spencer,

,

a serviço da empresa Raytheon, em 1945.
O efeito calorífico das microondas foi
estudado por ele durante a realização
de experiências com radares e micro
ondas. Spencer pôs grãos de milho sob
o efeito dessas ondas e, em poucos
segundos, eles ficaram transformados
em pipocas. As microondas tinham
agitado as moléculas de água contidas
nos grãos de milho, friccionara-as unias
contra as outras e aquecera-as, Os

primeiros fornos de microondas eram

caros e pouco práticos. A partir de 1970

apareceram modelos menores e mais
fáceis de operar. Ele foi considerado
um dos maiores peritos do mundo no

campo da energia de micro-ondas.

I

* I
Lunelli )\tltaZ<]Ot

*

I Grupo LunellJ

Pelo mundo
2008

Plutão é classificado
Planeta Anão
Em 24 de agosto de 2006, a União Astronômica
Internacional (UAI) definiu o planeta Plutão como
sendo um PlanetaAnão. A partir desta data ele deixou
de ser planeta e se juntou a lista de corpos menores do
Sistema Solar, recebendo a identificação 134340. Nesta
lista estão também Éris e Ceres. Plutão é o décimo objeto
mais massivo observado diretamente orbitando o sol.
Atualmente é o maior membro do cinturão de Kuiper. É
possível que a UAI refaça um estudo sobre Plutão, o que
poderá defini-lo como PlanetaAnão Binário.

1954

Getúlio Vargas suicida-se
no Palácio do Catete
o presidente da república GetúlioVargas, suicidou-se
no dia 24 de agosto de 1954, com um tiro no peito,
em seu quarto no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro
(então capital federal). Ele era advogado e político
brasileiro, líder civil da Revolução de 1930, que pôs
fim na RepúblicaVelha. Foi presidente do Brasil por
dois períodos. O primeiro de 15 anos ininterruptos,
de 1930 a 1945 e o segundo, onde foi eleito por voto
direto, governando o país por 3 anos
e meio, de janeiro de 1951
até a data de suamorte.
Getúlio era chamado pelos
seus simpatizantes de
"O pai dos pobres", pois
criou muitas leis sociais e

trabalhistas.A sua doutrina
e seu estilo político
foram denominados
de "getulismo" ou
"varguismo". Os
seus seguidores, até
hoje existentes, são
denominados "getulistas".

Contabilidade
Consultoria Empresarial

��-----'CJlClSt, nOS269til
Qualidade

Ei(per:�nc.
P.�unrISjJ..1- jpU ...

Credibilidade

wJ'ilI,guTl'Iz,QOffi,br

(41)3371-4147

gumz@gurnz.com.br
1.1 PIlRtEfllD UE nA CEIITO, Desde 1978
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Programa (filmes - trilha sonora)

"Música no
Cinellla" elD

concerto )1a Scar
Apresentação beneficente da banda Over
Drive-ln acontece no domingo e relembra

clássicos eternizados nas telonas
programa que bico com rico repertório, enquanto

une arte e solida-cenas dos filmes são exibidas no

telão. Os recursos arrecadados na

noite serão destinados para a cor

poração de Bombeiros Voluntários
de Iaraguá do Sul, que no dia 22 de

agosto comemorou 46 anos.
Os ingressos no valor de R$ 30

podem ser adquiridos na secreta

ria da Scar. Informações pelos tele
fones 3275-2477 e 2106-1012.

riedade está agen
dado para o palco
do Centro Cultural

domingo, às 19h.
Como ocorreu em 2011, a banda

jaraguaense Over Drive-ln embala
a noite com canções imortalizadas
em clássicos do cinema. O concerto

"Música no Cinema" brindará o pú-

Outras mÚSicas do programa: §obl)re a banda <Ohre>r lD»r:hre-TIll1l

O grupo é formado por cinco

amigos que se reúnem com o intuito
de promover eventos musicais, es

pecialmente com fins beneficentes.
Paulo André Charchut Leszczynski
(vocais), Lemuel Alves Barbosa (te
clados e vocais), Luiz Fernando Za
notti (guitarra e violão), Benyamin
Parham Fard (baixo e vocais) e Fran
cisco Tavares Junior (bateria e vocais
são os integrantes.

"Jornada pela liberdade" - Amazing Grace
"Evita" - Dont cry for me Argentina
"Wynch II" - Father and son
"Casamento do meumelhor amigo" - I say a little prayer
IICasa do lago" - It

�

s too late
"Vem dançar comigo" - Lave is in the air
"Titanic" - My heartwill go on
"Uma lindamulher" - Prettywoman
"Conte sempre comigo" - Stand byme
"Lillo and Stitch" - Suspicious Mind
"Madagascar" - What a wonderfull world
"Missão impossível" - tema do filme
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contato@poracaso.com @poracaso

e
Tem balada nanoite de segunda-feira naUpper FIoor, em
Guaramirim, que aproveita a noite da véspera do aniversário da
cidade vizinha para showde sertanejo universitário com a dupla
Augusto eMicael. Liguem já no 9915-2239 para garantir reserva.

ERIC DE LIMA

". ...
.k,� , � ..

Tiago Bogo e CamiIaMattos

curtindo mais uma noite sertaneja !
de casa cheia no London Pub ",/
..................................................................................................

Shows
Fim de semana com shows na cidade. Confiram

na agenda: sábado rola com Chimarruts na Patuá
ERIC DE LIMA Music; e domingo é com ninguémmenos que

1
VelhasVirgens no London Pub.

Ulysses e Tirray fazendo a formação acústica
da banda Deserta, para mais uma no�te de
clássicos do rock no Sacramentwn Pub
..............................................................................................................................

de e at
Colem na telinha, amanhã a partir das 12h, a RICTV Record

Joinville apresenta, ao vivo, com exclusividade o debate eleitoral

entre os candidatos a prefeito de Jaraguá do Sul. O programa terá

uma hora de duração e vale cadaminuto de audiência - ainda

melhor caso todos candidatos compareçam...

Depira e Reino Fungi
Essa rola amanhã, em Joinville, numa fábrica desativada na
avenida Procópio Gomes, que será transformada em central de

artes com artesanato, street art, feira de vinil e show com as duas

bandas citadas no título. Coisa fina mesmo, não tem'como não

cogitar a visita. Para mais infos, acessem a URL tiny.cc/chabolacha.

Italiano
RestauranteTio Patinhas anuncia especialidade para o
buffet do almoço deste fim de semana. Serão servidos

pratos típicos da comida italiana, tanto no sábado
quanto no domingo. Para reservas: 3275 1654.

DIEGO JARSCHEL

Rumo à elite
E domingo é outro dia de jogaço do nosso Iuve.
Mantenham a torcida, nosso time está a apenas duas
vitórias da sonhada vaga naPrimeirona! Parabéns a

Pingo e toda sua equipe. A cidade está orgulhosa!

ERICDELIMA

� \ .....

�.' ...... ,

I

Patuá Music: Karol Elizabeth �

Gielow e Charles Lux no

controle do camarote
.

.

Fernanda·Martins e o desf"J.Ie

de mais uma beldade na

pista do point The Living
.....................................................................................

Hoje. a noite
• 21h - Sexta Líving / Show com banda Seu Celso

�ocál: The Living 147 3054 0800

• 22h - Sexta Universitária f Show com Gabriel Borges I Elas
free até as 23h '

,
.

,

Local: Upper FlOOf, emGuaramirim 147 9915 2239
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Felicidades,
Dieter

1\ Jão ousem esquecê-lo: Die-
1 " ter Janssen, garoto sangue
bom, certamente é o aniversa

riante mais festejado de hoje,
na cidade. Liguem! Ele vai

adorar saber quefoi lembrado.
.
Parabéns! O meu desejo é que
Deus te dê grandes bençãos e

ilumine sua bela efelizfamília.

f
KAY�ÓS
H O TE]..

Novidades
o festejado Gelson, da

Upper Donna, no Shopping
Breithaupt, recheou as

prateleiras e cabides com as

famosas grifes Ellus, Iódice
e La Martina da coleção
primavera/verão 2013.

Está um arraso. O mulherio

descolado vai adorar.

Do lar
As secretárias domésticas

estão na ordem do dia da

mídia nacional, seja para
virarem celebridades,
seja para ter seus direitos
trabalhistas reconhecidos.

.

Aliás, são merecedoras de
tudo, principalmente da

gratidão dos "patrões", Que
seriam eles sem elas? Eu, por

.

exemplo, sem dona Traudi

não sou nada. Viva elas!

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

ISO 9001

Moa Gonçalves
MAURICIO HERMANN/DIVULGAÇÃO

AMIZADE Aritusa

Peggau, Vanessa
Gottardi e Gisele

Kiatkoski no

famoso happy holU"
do Madalena

Carreteiro
No sábado, a partir das 11h, rola na sede do Círculo Italiano,
naVila Nova, o 70 Carreteiro do Centro deValorização daVida.

(CW). Vai comemorar os 50 anos da entidade no Brasil e os

7 anos em Jaraguá do Sul. Prestigie. A causa é nobre. Ingresso
com os voluntários ou através do telefone 3275-1144

ARQUIVO PESSOAL

TURISTAS Nossos amigos Lourival Conti e César Maba na

largada do 20° Rally dos Sertões, 'em São Luís do Maranhão.

uH Ift.ll! � I I!�,,�rn n�"t cRmo pil�tos são ótimos .turistas
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Nas rodas
• Heloísa Helena Iunkes
bate as taças e faz tim tim

bem nesta sexta-feira.

Cheers!

• O mulherio perguntou
'

se Olin Batista, filho do
bilionário Eike Batista,
e DJ que comandará a

inauguração da Epic
Concept Clube, dia 15 de

setembro, está solteiro.
Solteífíssimo e à procura!

1,1 h 'I I'

.• O empresárío da
.

,

noite Charles LUx está
,

esperando um público
"

" ,

recorde para o show
"

do grupo Chimarruts,
sábado, na Patuá Music.

3370-3242

Borrifos
Em tacada de marketing, no
horário eleitoral, ontem, Rui
Lessmann, borrifou pesado
contras as multas de trânsito

em Jaraguá. Gostei!

Quem é o nosso
"'I ....__.;.._,. "9.uucu.tJa •

Vou tentar explicar,
certamente não ficarámuito

claro, mas em quase todas
,

as cidades há um candidato

"laranja" Aquele indivíduo
que, desprovido do balaio

de dinheiro, submete-
se às propostas de quem
realmente "canta de galo"
numa comunidade. Em

troca do "Ki suco", divulga
propostas genéricas e espera
o momento de "detonar" o(a)

oponente. Cuidado!

moagoncalves@netuno.com.br

BELA Amanda Spíndola nos
corredores/da The LiviDg

SUSIII Jovem

casal Fernanda

Drews e Erick

Sebold conferin�o
os lugarés da

moda, em Jaraguá

Bárbara
BárbaraMoraes, a bonita
filha de Tato Branco e Elaine

Moraes, festeja idade nova
hoje, com happy hour, no
Madalena Cozinha.

Onde comer bem

em Jaraguá
No Restaurante Típico da

Malwee. Amelhor comida

alemã do sul do mundo.

L

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

�.c,,�.• ·.,J·.li;h·'

Rua Baráo do Rio Branco, 41 ' Centro

Fone (47) 3371-2662

,/
,/

.

,/
I'
"

BELA Mariana Pamplona, terça-feira, no concorrido

coquetel da Pamplona Empreendimentos

Eu nunca trabalhei um dia em

minha vida sem vender. Se eu

acredito em algo, eu vendo, e
vendo vigorosamente."

Estée Lauder

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

Poluição
sonora
A vizinhança de um bar na

Ilha da Figueira está revoltada

com o elevado volume de

som no estabelecimento e

pediu para este colunista

providência. Nesse caso não

posso fazer nada.

Camarão
Quem esqueceu ainda está em

tempo de desculpar-se: Ivo
"Camarão", figura do bem, um

amigo do peito deste colunista,
foi o grande aniversariante
da última, quarta-feira,
22. Festeiro dos bons, vai
comemorar a data em grande
estilo, sábado, na sua bela

, residência, do jeitinho que ele

gosta: cercado pelos amigos.

Aleluia
Por e-mail, ontem, este
colunista que vos escreve

seria um dos selecionados

do Newsletter, ganhando
de graça um Audi 5 portas,
Cabrio ou Coupé.
Ah, se fosse verdade ...

" • Meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai paraEvanioWylyan
Prestini, da Romitex. Ele
também acompanha de

. perto o,nosso trabalho.

Aquele abraço

• Líma&Lima
I

Arquitetura tambtm será
,".

presençagarantidantt 12'á
Peijóada "110 Mau" dia 22

I de setembro; noBeiraRio
, e@lube 'da Campo.

• O�lando Stollr assina
todos os meses na F.evista
Nossa,a concorrida coluna
sobre sustentabilidade .

Gervásio Zanghelini e
OndaNagelZanghelini
completam Bodas de
Diamante (60 anos de
casados), no próximo dia
30. Vai terfestão.

• Dr. Fernand Barth vem

se destacando cada vez

mais a cada dia na sua

profissão de advogado.
Bola branca

• Valorize seus pais.

• Com essa,fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



João Chiodini,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

Crônica

Filtro eleitoral
Uau! Jaraguá do Sul tem 169 candidatos

para ocupar urna das onze cadeiras na
Câmara. Com tanta gente de boa vontade

disposta a lutar por nossos interesses, fica
difícil fazer a escolha certa, você não acha?

Bem, eu adotei alguns critérios simples,
mas que ajudarão na hora da decisão:
1 - A campanha do candidato está de acordo
com as regras impostas pela Justiça Eleitoral?
Corno confiar numa pessoa que burla urna

simples regra de colocação de placas, ade
sivos, faixas e distribuição de impressão,
para tirar vantagens sobre os outros candi
datos ou por não ter lido o regulamento?
Respeito é a regra de ouro, todos devem ser

respeitados, afinal, os outros candidatos são,
acima de tudo, cidadãos, corno nós! Informa
ção é fundamental! Não leu o regulamento?
Será assim com os projetos de lei também?
2 - Já viu o santinho de algum candidato

por ruas ou calçadas?
Manter a cidade limpa é mostrar respeito
e zelo por nossa cidade. Não votar num
candidato que deixa seus folhetos jogados
pela cidade é urna boa forma de educá-los.

Novelas

E, senhor candidato, não vale dizer que a

culpa é dos entregadores. Se você não con
segue gerir o trabalho de dois ou três distri
buidores de panfletos, corno quer fiscalizar
uma prefeitura e ouvir a necessidade de
150mil cidadãos? 107 mil eleitores?
3 - Algum candidato (ou representante) já
passou pela sua residência e deixou santinhos
na soleira da porta ou na caixa de correio?
Essa será a forma de comunicação entre

você e seu vereador? Quando você precisar

4 - O candidato já está engajado em as

sociações, campanhas ou qualquer outro
grupo comunitário?
O cidadão que está propondo representar
você/seu bairro na Câmara já tem algum
histórico de ativismo social ou político? Ou
o candidato achou que: "Já que todo mun
do pode se candidatar, também quero!"
Não é porque é relativamente fácil se tornar
candidato a vereador, que todo mundo pode
ser. Todo cidadão está diretamente ligado
à política, porém, nem todos têm o dom,
o tino, a preparação para ocupar um cargo
político. Existem várias maneiras de intera

gir politicamente na comunidade. Algumas
pessoas estão prontas, outras não. É assim
em qualquer carreira, é assim numa empre
sa. Tem que crescer, ir conquistando espaço.
Ajudar numa campanha de igreja, lutar pela
melhoria do esgoto na sua rua. Brigar por
mais segurança no seu bairro, ser a voz das
pessoas que vivem ao seu redor.
Esses quatro itens, com certeza já formam
um bom filtro, que poderá ajudar na esco

lha de seu candidato.

Respeito é a regra de ouro, todos
devem ser respeitados, afinal, os
outros candidatos são, acima de

tudo, cidadãos, como nós!

de alguma coisa, vai fazer um bilhetinho

e jogar debaixo da porta da casa dele? Um
candidato que está realmente interessado
em lhe representar pode tirar cinco mi
nutos do seu dia para lhe cumprimentar e
pedir seu voto pessoalmente.

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 188

Miriam recobra a consciência. Dimas e Melissa conseguem
falar com Fernando. Kléber não gosta quando Priscila comenta

sobre fazer uma especialização fora do país. Virgílio amendronta

Laudelino ao inventar mentiras sobre Rodrigo. Pedro faz elogios a

Gracinha e Jair estranha. Virgílio não conta para Melissa que Angé
lica está viva. Regina chega à pousada e Fernando exige que ela

o leve para casa. Laudelino teme por sua vida. Henrique fica inco

modado com Laura. Rodrigo pede para Miriam ajudá-lo a armar um

plano para desmascarar Elisa. Elisa se preocupa com a p[!3sença
de Teresa. Marlene fica triste com as acusações de Laís. Rodrigo é

irônico com Elisa ao chegar em casa.

CHEIIlS DE CHARME • GLOBO· 198

om acaba com a coletiva e culpa Kleiton pelo vazamento do vídeo

das Empreguetes. Chayene tenta se promover com o escândalo. Ly
gia se incomoda em deixar a filha viajar com Alejandro. Kleiton deixa

de ser o produtor das Empreguetes e Eloy publica a notícia em seu

blog. Chayene pensa em sabotar a viagem de Penha e Cida. Tom re

clama da falta de profissionalismo das Empreguetes. Chayene obriga
Laércio a alterar o destino da viagem de Penha e Cida. Socorro distrai

Tom durante a confirmação do voo de Penha e Cida. Penha avisa a

Tom que ela e Cida estão muito longe do local do shaw.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 218

Jorginho conversa com Serjão. Nina dá um prazo para Carminha

sair de casa e Janaína ouve. Jorginho confirma com Serjão que Carmi
nha e Max forjaram o sequestro. Tufão descobre que Carminha saiu de
casa sem dizer para onde foi. Jorginho tenta se desculpar com Nina.

Zezé e Janaína ficam indignadas com a mentira de Muricy. Tessália se

impressiona com o jeito de Darkson. Leandro diz a Suelen e Roni que
voltará para Goiás. Jorginho manda Carminha sair da mansão. Cadi

nho arma um encontro com os amigos em um lugar fora da cidade.

Tufão procura Max. Carminha avisa ao marido que quer sair de casa.

GABRIELA - GLOBO - 228

Nacib proíbe Gabriela de dançar na rua. Nacib pede desculpas
para Zarolha, mas deixa claro que seu coração é de Gabriela. Arminda
promete arrumar uma solução para Jesuíno não descobrir que Ira

cerna não é mais virgem. Maurício aceita ser advogado de Jesuíno.

Josué descobre que o namorado de Malvina é casado. Mundinho re

preende Rômulo por ser casado e namorar Malvina. Ramiro manda Al
fredo vigiar Gerusa, e ameaça mandar a neta para um convento se ela

se encontrar com Mundinho. Conceição flagra Gerusa com Mundinho.

As meninas do Bataclan ficam curiosas para saber quem é o coronel

que dá dinheiro para Pirangi. Ramiro percebe as intenções de Tonico

com Gabriela. Anabela diz a Sandra que Ramiro vai encontrá-Ia após
receber um bom dinheiro. Jesuíno avisa à família de Iracema que quer

apressar o casamento. Conceição afirma a Gerusa que a ajudará em

seu namoro com Mundinho e surpreende a filha ao dizer que a família

precisa se libertar de Ramiro. Gabriela janta na casa de Tonico.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Clique animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

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

Esses são Lobo (bnmco) e Flipper. Eles pertencem ao

seuAIinor, quemora próximo ao PostoKm 7, na Barra doRio Cerro.

Os dois são vistos com frequência na Secretária de Obras da Prefeitura
de Jaraguá, onde "cumprem horário de traba.Jho!' religiosamente, todos

� dias. Pessoas que conhecem seus hábitos se surpreendem,.
pois são a.nim8.is amigos emuito�is

Aniversariantes
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Lindomar Sklarskie
Luana Becker
Luiz Felipe
Márcio F. de Souza
Marisa S. Azevedo
Matheus Muller
Pedro I. Rioter
Rubens Voigt
Waldemar Maximiliano Rau

. !
� 1- I j

24/8 Ervino Harmel
Fernando Oecshler
Flávio L. Mesquita
Gabriel E. Cordeiro
Gabriel Saganski
Guiomar Sklarskie:
Juliano Cardoso
Karen Kopp
Lauro A. Schvarz
,I!, II I, I; Li

Ana Paula O. Correa
Aurea M. Kollete
Daniel L. Nicocelli
Deotindo Venera

Douglas Henrique Zoz
Edson C. Steindl
Eduardo J ..Pomianowski 1

l
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Horóscopo
CYl ARlES

.

I
-

Excelente dia para investir em novas

oportunidades. Apenas precisa ter
cautela para não apostar em projetos
errados. Sua ingenuidade tende a fazer
com que acredite em qualquer coisa,
cuidado! No amor, sonhe alto e batalhe

pelo que quer. Cor: branco.

TOURO
Bom dia para refletir sobre decisões
financeiras e fazer ajustes necessários
para adquirir um bem de maior valor.

Faça planos e siga em frente. Na paixão,
é tempo de cumprir as promessas que
fez ao seu par. Cor: azul-claro.

II
GÊMEOS
Cuidado com as notícias que recebe ao

longo do dia: não acredite em tudo o que
ouve. Mas também não vá brigar com os

outros por causa disso. Faça com que a

pessoa que ama se sinta importante: dê
o máximo de sua atenção. Cor: azul.

CÂNCER

f50 Há indícios de confusão, cuidado!
É preciso mais atenção em suas

tarefas para não cometer erros que
comprometam o seu trabalho. Atenção
com pessoas oportunistas, elas querem
atrapalhar seu desempenho. O apoio que
precisa virá do seu amor. Cor: cinza.

LEÃo
A melhor maneira de lidar com as

dificuldades deste dia é usar mais 'j�1criatividade no trabalho. Convidar sua

Ialma gêmea para um programa diferente I

é uma ótima pedida. Se está SÓ, agite
sua vida social e poderá encontrar
alguém. Cor: verde-claro.

VIRGEM
No trabalho, será preciso focar nas
tarefas se quiser atingir seus objetivos.
Incentive também as pessoas próximas
na busca de seus sonhos e ajude no que
for possível. Astral intenso na paixão,
estimule a confiança. Cor: creme.

.n
UBRA
Ótimo momento para investir em
seu conhecimento e ampliar seus
horizontes profissionais. Abra-se para
novas oportunidades de crescimento!
No campo afetivo, o clima não é dos
melhores: encare as dificuldades e

solucione os problemas a dois. Cor:
creme.

ESCORPIÃO
Hoje, seu foco será aumentar seus
rendimentos. Então, fique atento às
oportunidades ue surgirem. Também é

�.jhora de poupar para conquistar objetivos
�maiores. No setor afetivo, não faltarão

entusiasmo e paixão. Cor: marrom. � �

I
Ij
�

SAGITÁRIO
Estará esbanjando disposição física,
aproveite para se dedicar a trabalhos

que exijam mais esforços. Em casa, faça
planos e motive seus parentes a passear.
No convívio com seu par, não dê motivos

para desconfianças ou poderão brigar.
Cor: marrom.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

.}J Sua motivação profissional está em
alta e vai procurar novas possibilidades
de expandir a sua carreira. Suas ideias
estão borbulhando, aproveite para
escrever seus projetos. Mas mantenha
discrição. No romance, não faltarão
paixão e alegria. Cor: vinho.

� AQUARIO
� Cuidado com promessas de dinheiro

fácil. Não se deixe levar por pessoas
oportunistas. Nas finanças, é hora
de cortar gastos desnecessários. No
romance, ouça os conselhos da pessoa
amada. Isso vai trazer mais segurança ao

Irelacionamento. Cor: creme.

II\ I PEIXES

Tt Muitos desafios podem surgir no
ambiente profissional. Aproveite as

. oportunidades paramostrar seu valor
e se dedicar aos seus objetivos. A dois,
o clima está um pouco tenso. Cuidado
com cenas de ciúme poderá causar
desentendimentos. Cor: verde.
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PORKYS
1 ° - AC/DC - Back In Black
2° - Lynyrd Skynyrd - Sweet HomeAlabama
3° - Led Zeppelin - BlackDog
4° - George Thorogood - Bad to The Bone
5° - Steppenwolf - Born To BeWild
6° - The Doors - Roadhouse Blues

7° - Eric Clapton - Cocaine
8° - Jethro Tull- Aqualung
9° - Stone Temple Pilots - Plush
10° - Creedence Clearwater Revival- Fortunate Son

o Porkys surpreende com George Thorogood, cantor e
guitarrista de blues rock. É conhecido por famosas versões
para músicas de HankWilliams, John Lee Hooker e Bo
Diddleye também por sua composição "Bad to the bone",
a escolhida por Porkys, e que faz parte da trilha sonora
de inúmeros vídeogames e filmes, dentre eles o filme
"Terminator 2: Iudgment Day" e o Game "Rock n' rolI Racing".
http://www.youtube.com/watch?v=EMI9GCTkYnk

FERNANDAVASCONCELOS
1° - AmyWinehouse - Back to Black;

.

2° - Ianis Ioplin - Piece ofmy heart;
3° - IímiHendrix - Hey Ioe:
4° - Led Zeppelin - Stairway to heaven;
5° - AC/DC - Highway to helI
6° - OzzyOsbourne - Dreamer

7° - Pink Floyd - Another Brick in the wall
8° - Joan Iett & The BlackHearts - I love rock n rolI .

9° - Raul Seixas - Paranoia
10° - Raul Seixas - Quando acabar o maluco sou eu

A Fernanda escolheu vários clássicos, Pink Floyd, Iimmy
Hendrix etc., mas ela é fã Incondicional de Raul Seixas, tanto
que temos duasmúsicas do mestre Raulzito no seuTop 10. A
música Paranoia , que é do disco Novo Aeon, de 1975, é um
clássico do Maluco Beleza, e expressa bem a loucura que era
a cabeça desse gênio eterno. http://www.youtube.com/watc
h?v=DNhZ4HvCrA8&feature=related

Neste sábado quem faz o som em Iaraguá é a banda Chimarruts.
Já querida do público jaraguaense a banda traz novamente os

sucessos como Chapéu de Palha, SaberVoar, Deixa Chover,Versos -

Simples emuito mais para o palco maneiríssimo da Patuá Music.

Ingressos antecipados no QuiosqueÁgua de Cheiro (Shopping),
PostosMime (Matriz e Reinoldo) eVilla Restaurante & Choperia.
Informações e reservas no 3054-0800 ou 9973-3866.1

MURILO SOARES
1 ° - Black Sabbath - War Pigs
2° - Dio - Don't Talk to Strangers
3° - Iron Maiden - Alexander the Great
4° - Black Sabbath - Heaven and HelI

5° - Pink Floyd - The Fletcher Memorial Home
6° - Black Sabbath - BornAgain
7° - Rush - Natural Science
8° - MercyfulI Fate - The Oath
9° - Judas Priest - The Ripper
10° - Yes - Soon

Murilo é um guitarrista de Heavy, e dosmuito bons, mas no
seu top a surpresa é a musica Soon da banda britânicaYES,
que está na estrada desde 1968. Soon, do álbum Relayer de
1974, dispensa qualquer comentário, só ouvindo pra vc sacàr
qual é , então ai vai o link.

http://www.youtube.com/watch?v=WybjHMUTFhM

. .. da e Lena, pessoas especiais
em·

enize,Vrrgilio, Fer�an d Vinil noVale das Pedras
uma festa especlal- Festa o

Ag�nda
.; HOJE __---

_' -:·SÊUcÊLSÜ-livigg_:_2ill-------
_- �� DUO cÃMÃLEÃO ROBÔ -

--......

- s��r;�ent{;�Pub - 22�_
.

...
- -

.; AMANHÃ.
�.VINI E DUDU - Duo Acústico

Cheers Irish Pub - 22h

• SHOWNACIONAL CHIMARRUTS
_ TheWay Club - Oh

Dione
Kock
querida
amiga
rockn'roll

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 1161 SEXTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2012

DIA PERFEITO

simplesmente não quer gastar
horas preciosas de sua vida
fazendo a parte burocrática
da cerimônia e da festa. A em

presa seleciona as melhores

opções de acordo com o perfil
dos noivos, que visitam salões
de festa, igreja, buffets (e de

gustações), levados pela em

presa cerimonialista, e são en
carregados apenas de escolher
o que mais lhe agrada. A em-

. presa fica por conta.de fechar
o contrato com os fornecedo
res, ficar no pé deles e podem
até ser multadas caso, no dia
da festa, algo saia diferente do

planejado junto ao casal.
Escolher e contratar uma

empresa de cerimonial é uma
.

das melhores e mais eficazes
dicas de casamento que al

guém pode dar simplesmente
porque essa opção é uma boa

Para que tudo saia da forma como foi sonhado durante todo
o namoro e noivado, é muito importante que o planejamento e os cuidados com
todo cerimonial aconteçam. Conte com a ajuda de empresas especializadas

o casamento é uma das
datas mais importantes da
vida dos noivos, e o que eles
mais querem é que tudo saia
perfeito nesse dia tão único.
E só quem já assumiu a linha
de frente de um esquema de

preparativos de casamento

sabe o quanto é desgastante
ter que se ater a cada detalhe

enquanto planeja o melhor
dia da sua vida. Para que os

noivos possam se divertir sem
estresse na data existem as

empresas de cerimonial, que
atuam como organizadoras de
todo o evento - desde o culto
na igreja até a saída dos con
vidados da festa - e são pagas
para fazer com que tudo saia
absolutamente perfeito.

Contratar um cerimonial
de casamento é a melhor pe
dida para quem não pode ou

mão na roda, em todos os sen

tidos, e as opções para esse

serviço são quase infinitas.

Encontrar o convite mais bo
nito, o carro perfeito, as recep
cionistas ideais e até o melhor
salão de beleza para o dia da
noiva são algumas das atribui
ções desses profissionais que
trabalham para levar felicida
de às pessoas - e por isso mes- i

mo pressupõem um resultado
de altíssima qualidade. Então,
na hora de casar, já sabe: nada
de queimar cartucho e neu

rônio ou se descabelar antes,
durante e depois do melhor
dia da sua vida. Procure uma

boa empresa de cerimonial de
casamento e garanta a chan
cela de que todo mundo - e

principalmente você e o côn

juge - vão amar cada segundo
deste dia especial.

OI

a:�sa
Cemnonial e assessoriaGJmpleta para seu casamento..

P'erfejto em todos os d«afnes"

.

) � 1
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Tudo ótimo!

Promoção gastr n
-

ica
virtual apresenta receita

O 10 Abuzo Gastronômico é um festival de gas
tronomia que o Site Abuze, de Joinville, está pro
movendo. O evento virtual apresenta várias opções
de ofertas simultâneas com estabelecimentos gas
tronômicos de Joinville, colocando à disposição do

público descontos de até 57%.
Até o fim do mês, podem ser adquiridos os

cupons no site www.abuze.com.br/abuzogastro-

nomico e trocados em até 60 dias nos estabeleci
mentos. O festival valoriza a culinária da região
e proporciona para o público a degustação de
ótimos pratos por um valor bem mais acessível.

Um dos estabelecimentos participantes, a Chá
cara Saguaçú tem uma de suas receitas detalhada

.

aqui, pela ChefNice Thomazelli.
Confira!

FOTOS DIVULGAÇÃO ABUZE

Riso de salmão
c m aspargos frescos
(prato individual)
• 50g de cebola
• 30g de manteiga
• 60ml de vinho branco seco

• 100g de arroz Arbóreo
• lOg de caldo de frango em

SOOml de água
Isso faz a base do prato.

Depois incluir:
• lOOg de salmão fresco
• SOg de aspargos frescos
• Sml de azeite de oliva

Pegue o caldo de frango,
dissolva em SOOml de água
fervente e deixe reservado.
Em uma panela, adicione a

cebola, amanteiga e doure de
leve. Acrescente arroz e vinho,
mexendo devagar. Coloque o

caldo de frango e vá mexendo
até desprender do fundo da

panela, para não passar do
ponto. Doure o salmão no
azeite de oliva e acrescente na

base, mexendo delicadamente

para não quebrar o salmão.
Acrescente o queijo parmesão
e por último os aspargos
frescos, cortados laminados.E
está pronto para servir.

. IPr0W!0ção :Compr;e..8 'Ga�be�m:filst� ltI�:gtade," váUda at' 31/lJo/2012',Na Ford�, sleu F'o,rd F�ast� locaM já ViM cum, up@frade. Compre �m dGS c!tálogos partitipOflll'eS da pro�o;,fj,o e reCleiba �m cMálog:o siIJperior.i}�onfolf�e
p'teVfamelllite defimdo" P'íIIl1;fh • ,desm cSllimIganha es t'ata3lGgos fAU". :fBElt FDC3., SAf3 e SID3, Rfegulament0J comple�o e lnfor,m,íiJIÇOei .bre cada um dos cati1ogos POd84mJ, ier GOlilsultados, Itraves ,dI/)) S'�I

w._ ww."ullíilf,çom,lbll � 110$ Oist ores F\l).r,� 'O'" a�r,a,vés do. tAf ., 0800 703 3613
.• Esta,. ,/(O .�, n.!lO' ii válida par1 wíçuitl(!ls iil!dquiriit.tialS 8Et. modatrdade 'Ie Venda Direta por pas.Da i�rifdiça. p.reços válidos il/te 31/08/,201.2'O'U úlIfI1lrantu durarem os estoques �·1ttl unidttdes,. Ford fílsta Rotam H8tth t ,:612013!CIt. ' I.a ,patUr dI!!; Ii$ 31.990,à vtlsta" f'Oiilif! fie,stl1l loCam Siedao 1.6120t::t �t;at. S:EI�, a ,'ali" de Bt 33.990 à: vista. rtilG, abr,ã:lJQ8

S/igNAm, acessórios, dttC4Amentação ,& sftwi§GIS de ,d,espa;ebant8I, ma,l/lli1ltençãe ou 'tl1a1qllilil'l outro &fl/l'JlIiçt ,resta'iIlI' p�lo Distribuido,l" S�jli't:o à apro!llaçJo di CT,édfto. t IlSitor de e ·0 do CET POdIUé, SlMret' isltefaç'ão,
'quando da dali ef'etiwa da contra/tição. consider,iíftmdo Q Vall'M do bem adqui�idil!J', as despesas conlratadias ,tio icr5�fftel CUltos de Registros, de Call1ôriH variíllflds ,de, acordo tom l'lão il:llt�uso 110 valor dilS :p.e.eh�s
'e, no cá,toolo da; CEll' itA: data da Golllitratação, 'CG41bmOiS de Firl!llUlCiamnl8nto e AneladamelNlo Fo,rd Cred'i s,io' oper.,fllcjolliat�tZa'Dí$ ,pe�o BanÇiQ: If,adesco FilIIl'iUlciarmentas S;,A, W,IlflIfies v,ã:fidos. para (JliJlles sótidas" f,r,ete 'in�lusIG. MORETTI

Jaifôguá do, Sul
(41,13274.2800'CARTÃO fORO IlAlÓCARll SOU(JfE JÁ O SEU.

ilill;1J1IJiiIii//liti�mli!l:'i 1�'I!1f!1!,dlJl'P8:l;Jl;:#líllill1li'�êIIIiI#!.f!Jidif !QI/!I'fillf/l.t,�iIiI'()"
(;wnJi/ll$�.,,�R/IIfi<'!ml!'lltJ!R�,wliill!lii<II!,;i!!lIl�"'!,�1IiIii1 fJ/In!lml.• Iin",W"'!II/J//IIi' ,r,l;l,I!I!!II.,
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Por Fernanda Fock,
acupunturista e

naturóloga
Abrana 100029

naturologiajaragua.blogspot.com

A transição entre o lar e o

ambiente escolar nem sempre
é fácil para os pais e as crianças.
É uma fase demuitasmudanças
na rotina da família, e inevita
velmente podem surgir dúvidas,
anseios, inseguranças com rela

ção a essa nova adaptação.
Uma pesquisa realizada pelo

jornal The Guardian, da Ingla
terra, demonstrou que as crian

ças experienciam um alto nível
de estresse nas primeiras sema
nas após a separação de suas

mães. De acordo com o estudo
realizado com crianças entre 11
e 20 meses que estavam come

çando a frequentar o jardim de
. infância e crianças com menos

o bebê chegou, e a vidamu
dou. É lógico que os pais estão
felizes e orgulhosos, mas a par
tir de agora as atenções se vol
tam para mamadeiras, choros
durante a noite e mais contas a

pagar. Nesta nova fase, é preciso
cuidado para evitar que tantas

responsabilidades e preocupa
ções desacelerem a vida sexual.

Veja os conselhos da tera

peuta sexual Imaculada Marina

Gonçalves para reanimar o dese- .

jo e manter a sensualidade sem

pre em alta. (Via PortalVital)

de 8 anos que iniciavam a vida
escolar, foi evidenciado um ní
vel elevado de cortisol, o "hor
mônio do estresse", por até cin
co meses depois do primeiro dia
de aula ou creche, demonstran
do sintomas de estresse crônico.

A análise concluiu que as

crianças necessitam de um

tempo extra e maior atenção
dos pais diariamente após pas
sarem o dia no berçário ou na

escola para que possam resgatar
seu equilíbrio emocional. Sem
este conforto, a criança inicia o

dia seguinte "hiperativa", o que
pode acarretar em dificuldades
de aprendizagem emudança de
comportamento.

Segundo o co-autor da

pesquisa, Michael Lamb, da
Universidade de Cambridge, a
descoberta não significa que
o jardim de infância ou o iní
cio da vida escolar sejam ruins

para a criança. Contudo, os re
sultados podem ajudar os pais
a encontrarem uma solução
para minimizar os efeitos des
sa transição.

A Terapia Floral é uma fer
ramenta eficiente para auxiliar

pais e filhos a passarem por esta
fase com mais tranquilidade
e equilíbrio emocional. Outra

pesquisa, esta realizada pela
comissão de vistoria dos Remé
dios Florais de Bach, confirmou

.18.

I

,r
�h

sua companheira,mesmo quenão

que 76% das mães e 50% dos

pais admitiram ficarem mais
ansiosos no primeiro dia de aula
do que seus próprios filhos.

As essências florais podem
ajudar a cuidar do bem-estar
emocional e do ajustamento
adequado ao novo ambiente,
promovendo o equilíbrio e a

serenidade emocional e física

para que os desafios da vida

sejam mais tranquilos e cons

trutivos. Os florais atuam mini
mizando a ansiedade, o medo,
a insegurança, bem como pro
movendo a autoconfiança e

suporte para esta nova etapa
de vida da família, pois o esta

do emocional dos pais também

- Surpreenda: deixe bilhetinhos pela
casa ou telefone no meio da tarde

apenas para dizer que ama. Uma

mensagem picante no meio do dia

pode acelerar a volta pra casa. Gestos

inesperados ajudam a acender a paixão
e despertar a atração entre o casal.

- Mamãe, faça sua parte!Você não quer que
o seu parceiro a veja apenas comomãe,

não é? Então, fique atenta à sua aparência!
Vista uma lingerie sexy; use um perfume
provocante e explore a sua sensualidade.

I , ( '. � .
I

.,.1. .•

CDMPDRTAMETD
mi

I
- Reserve um tempinho só 'pra vocês:
é natural que o excesso de trabalho da
'râulher neste período é a dediqação ao

filho sejam prioritários. Mas, ainda assim,
é possível fazer um programinha a dois e

curtirmomentos de intimidade.Assistir,
,

,', r
',- 't",'-' .. ,

,

a um filme na TV; bem aconchegados no.
sofá, depois que a criança dormir, já pode
ser o começo de uma noite promissora.

influencia e afeta os filhos.

Crianças costumam respon
der muito bem à terapia com os

florais, assim como a homeopa
tia, pois não criam resistências
ao tratamento já que ainda es

tão se moldando em sua perso
nalidade e são mais receptivas a
novas adaptações. A atenção ao

cuidado da saúde física e emo

cional da criança é fundamental

para que ela se torne um adulto
mais sadio. É nesta fase que a

personalidade é formada, os va
lares são criados' e os exemplos
copiados.. Portanto, se quere
mos cuidar da saúde no futuro,
precisamos cuidar da saúde das

crianças hoje.

- Cuide-se mais: sentir-se confiante é
fundamental para despertar o interesse

pelo sexo. Por isso, papai, procure
praticar um esporte e fique atento à sua
saúde e bem-estar. Uma dica boa para
ficar perfumado e ainda mais atraente
é usar colônias pós-banho, que têm
fragrâncias marcantes e joviais!

- Use a criatividade: tudo é válido entre

quatro paredes, claro desde que isso não

desrespeite os limites do outro. Juntos,
procurem novas posições, realizem suas

fantasias, soltem-se mais! Afinal, uma
vida sexual saudável é vital e pessoas
plenamente felizes, também serão pais

mais felizes e melhores!
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evisáo do empo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Chuvasó
/ no domingo

Sexta e sábado: Amassa de
ar secomantém o tempo
estável com sol em se, com
formação de nevoeiros
entre a Serra e o Litoral na

madrugada e início desta
manhã. A temperatura
segue elevada para época
do ano. Domingo: Uma
área alongada de baixa
pressão provoca aumento
de nebulosidade, chuva
com trovoadas isoladas e

temperatura em declínio.

,di ,lJ,di
Instável Parcialmente

Nublado
Ensolarado

GeadaNublado

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Umidade relativa do ar

• 6h Noroeste 5km/h 100%
• 9h Oeste- Noroeste ' 2km/h 100%
• 12h Nordeste 8km/h 80%

zero%• 15h Leste- Nordeste 10km/h 66%
• 18h Leste- Nordeste 8km/h 62%

de possibilidade
de chuva,

Fonte: www.ventosbrasil.corn.br

�

lnem.a
, PROGRAMAÇÃO DE 24 A 30/8

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• O Vingador do Futuro - Leg, - 14h20, 16h40, 19h, 21 h20
• ARCOIRIS2

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

SEGUNDA

MíN: 18°C
MÁX: 21°C

• A Era do Gelo 4 - Dub, - 14h30
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg, - 20h40
• E aí, Comeu? - Nacional-16h40, 18h40
• ARCOIRIS 3
• O que Esperar Quando Voce Está Esperando -17h, 19h10, 21h20
• Valente - Dub, - 15h

11

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

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
lca
c.>
::::I
-

O
cn

AMANHÁ
MíN: 18°C
MÁX: 26°C

DOMINGO

MíN: 18°C
MÁX: 21°C

Prepare-se/para usar
casacos

novamente.
Frente fria
chegando!

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 9h04: 1,2m • 6h49: O,9m
• 15h06: 1,3m • 13h06: O,9m

". NOVA
• Baixamar • Baixamar

17/8 • 5h36: O,6m • 9h54:0,5m

Tábua
• 1ah51: O,4m • 22h13: Om

'. CRESCENTE 24/8 das marés Itajai Imbiluba
• Preamar • Preamar
• 6h44: O,am • 5h56: O,4m

CHEIA 31/8 • 13h06: O,am • 11 h30: O,5m

• MINGUANTE

• Baixamar • Baixamar

8/9 • 2h29: O,4m • 1h45: O,2m
• 16h31: Om • 20h04: O,3m

1. Pequeno guarda-sol
2. Semelhante por natureza 1 A capital da Coréia do'

i
__- __..___-__- __-_---I

Sul
3_ Abreviatura (em português) da Venezuela J Apre

ensão errônea
4 .. Tornar a v'Oz mais grave
5_ O colunista sociallbrahim (1929-1995) I Fim, em

inglês
6. Convencer à força I As iniciais da atriz Esteves
7. Aquele que. fica. contra sua vontade, em poder

de 'Outrem, como garantia de que alguma coisa
será feita

8. Atrativo / Grade
9. Ausência. falta / Parte de cada um

10. Feita" organizada com antecedência
11. O político mineiro Bernardes (1875-195'5), ex

-presidente da República / (lng1.) Aguardente aro
matizada com gengibre

12_ Provocar aor I (Fr.) Adega
13. Esbugalhar os 'Olhos.

��---+--�--+---��--�--���

j_10 !
��---+--�--+---��--�--���

..

11 t
��--�--�--+---��--�--���

«

,í!,!

,I
1. (Ingl.) Comando muito utilizado em programas de "I �j

t---+---+----I...._-+--+--f.-�-+-___{

jcomputador I Garrida veloz ,�

2. Iniuriado, vítima / Coisa que amedronta '!:ElNV 'Il!apl!lllf
J 'S 'l1AIPllQ 'BlIllwnH ''S 'fIlli'l!lilW 'assaM 'l ':eu �O!IaH 'slSI '9 'je:l!l!fIOa 'g 'ilJlld

3_ Passar (a Lua) de cheia a nova I Aplicar �aliaH '1l'lQ '.I> 'lalaw lllllDUIlN '& 1lJJ131 'osuaj(} '6 'llpeós!.Q!) 'aAllS' � :SIV::lIIH3f\

4 A
.."

d t 1l!jlIfuu:I1;.I"SJ. '!lJl!!!) 'Jaoo 'U '11!9.

•

. S IntCtalS o ator nor e-americano Murray, de �IIUV'H ;{l!lmedald 'Ol '111ft:) "MS '6 'op!:rlm '11'8 'Ul\'lilll:l"1. ']l,f �!!ieo:J '9 'PU]
"OS Caça-Fantasmas" / Administrar I Pode-se 'pens"s 'lllSS0JOO] 'I> 'llWSl3 'IQ'I "S 'I!las 'W!JIf'� 'IlIIU!lQwog 'l !SI"d1NOZ1HOH

fazer de batatas oy�nl0s
5. Em informática, representar um conjunto de da

dos por um conjunto de símbolos predetermina
dos e aceitos por um sistema computaci'Onal

6. (Mitol.) A deusa egípcia do casamento e da famflia
I Restituir I Advérbio de lugar

1. Contração de preposção e pronome demonstra
tivo/ Área coberta de plantas selvagens e dani
nhas

8. A raça à qual pertencemos I Objeto que se dá, em
prova de generosidade

'9. Ostentação / Associação Nacional dos Editores
de Revistas_

lavra,s e

HORIZONTAIS

VERTICAiS

1 1"1,
11.',: t3

2

4

8

1,2

ARECREAnvA
A PRIMEIRA REVISTA OEPALAVRAS CRUZADAS DO BRASIl!

1950 ·2012
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8Juventus
Vitória fora pode

valer até a liderança
Vitória juventina, aliada a uma derrota do

Concórdia, deixa o tricolor em primeiro

JARAGUÁ DO SUL
•••••••••••••.. ! ...••••

Henrique Porto

OJuventus viaja domingo
. para Palhoça, ciente de

que precisa vencer o Guarani
caso queira o mando de campo
na semifinal do turno do Cam

peonato Catarinense da Divi
são Especial. Matematicamen
te classificado, o tricolor pode
até conquistar a liderança da

fase, mas não depende apenas
de sua força para isso.

O resultado está condiciona
do ao triunfo juventino e a uma

derrota em casa do Concórdia

para o Biguaçu. Se a princípio
a combinação parece difícil,
uma rápida olhada na tabela de

classificação mostra que ele é

possível. Com 11 pontos, o Bi

guaçu é o hoje o quarto coloca

do, portanto dentro da zona de

classificação -à semifinal. Para
se manter nela sem depender
de nenhum resultado, a equipe
litorânea precisa de uma vitória
simples no Meio Oeste. Com
14 pontos, não seria alcançada
por Atlético Tubarão (5°) e Im
bituba (6°), que no máximo irão
somar 13 pontos nesta fase. O
Imbituba recebe o Hercílio Luz,

enquanto o Atlético. joga em

casa com o Porto.
No ano passado, Juventus

e Guarani também se enfren
taram em Palhoça na última
rodada do turno. Na ocasião,
a partida valia a liderança da
fase. O Guarani liderava com

18 pontos e o Iuventus, com 16,
precisava vencer para assumir
a ponta. E foi o que aconteceu.

Com um gol de Max, aos 28 do
1 ° tempo, o tricolor venceu por .

1 a O e voltou líder, mas acabou
caindo na semifinal diante do
Hercílio Luz.

o Juventus joga
contra o Guarani no

domingo, às 15h30,
em Palhoça.

([o

f' ;:

Max: marcou o gol que valeu a vitória do Juventus em 2011

Futsal

CSM joga em Chapecó

Olesc

Três se classificam
Mais três equipes de Jaraguá do Sul asseguraram participação

na fase estadual dos Jogos da Juventude Catarinense (Olesc), que
acontecem no próximo mês em Criciúma. O basquete masculi
no e o futsal - nos dois naipes - se juntam aos pré-classificados
basquete feminino, handebol feminino, voleibolmasculino, atle
tismo, natação, ciclismo, tênis de mesa, xadrez e judô. O hande
bol masculino e voleibol feminino ficaram pelo caminho.A etapa
regional Leste Norte foi realizada em Guaramirim.

EDUARDO CORREIA/FESPORTE

.BASQUETE Vitória sobre Blumenau,
por 75 a 37, valeu o título regional

Voleibol

Infanto
Futebol

. Leõezinhos
O voleibol infanto-juvenil
masculino de Iaraguá do
Sul viaja ao sul do esta

do no fim de semana.
Em Criciúma, disputa a

terceira etapa do Cam

peonato Catarinense.
Amanhã (24), aADV/FME
enfrenta Santo Amaro
da Imperatriz (l6h). No
sábado, dois jogos. Pela
manhã o adversário será

Flõrianópolis (9h) e de
tarde acontece o clássico
com Joinville (l7h30).

Na quarta-feira, dia 22, o

Sport Club Iaraguá reini
ciou a decisão do Cam

peonato Catarinense da
Divisão de Acesso, na ca

tegoria Junior. Jogando em
Caçador, no Meio Oeste,
os Leõezinhos empataram
em 3 a 3 com a equipe da
casa. Os gols [araguaen
ses foram marcados por
Geléia (por duas vezes)

.

e contra. O jogo de volta
acontece no dia 30, às
15h30,.no Botafogo.

Judô

Festival
Natação
Retorno

A equipe de judô de Iara
guá do Sul esteve na vi
zinha Joinville no último
sábado (l8). Lá participou
de um festival que reuniu

- mais de 450 Rraticantes
da modalidade. Com
cunho educativo, o even
to contou com atletas de
4 a 17 anos. A delegação
jaraguaense foi formada
por aproximadamente 50

atletas, sendo 19 oriundos
. do projeto "Judô: educan

.a_J!jIl!lfl.I!I!/IiI_�.IIIIIliIifII/_I!/IiII_l!/IiIiü,l/iIJjlfJllÍ/_�I!/IiII/II/UlI!/IiI_IIIiIfIIJII�II!IfII111!/�•••IJII/Ul••I!/lilrm!_lffI!IIle.tI""I/II!II.- - - - - - -do -para a vida".

Mal deu tempo de comemo
rar a vitória sobre o Carlos Bar
bosa, pelo mata-mata da Liga
Futsal, e a CSM já está de volta

--- à quadra. Desta vez a partida é
válida pelo Campeonato Catari
nense da Divisão Especial, onde
os jaraguaenses estão invictos.

Amanhã, os comandados
de . Sérgio Lacerda disputam
sua sexta partida pela compe
tição. O confronto é jus�amente

contra o líder, a Chapecoense,
às 19h, no ginásio do Sesi de

Chapecó. O adversário soma

14 pontos em seis jogos. A CSM
tem 13, somados em quatro vi
tórias e um empate.

Por este motivo, Lacerda

prevê um confronto difícil. ''As
duas equipes brigam pela lide
rança em um confronto direto

para saber quem será o cam

peão simbólico do turno. E por

ser na casa deles, espero difi
culdade", analisa.

Serão quatro os desfalques
da CSM nesta partida. Jonas,
Elisandro e Lê estão em trata

menta no departamento médi
co. O goleiro Gian será poupa
do. "Estamos em uma boa fase
e precisamos manter o ritmo
de vitórias, independente se no

Estadual ou na Liga", afirma o

pivô Hugo.

O jaraguaense Henrique
Fructuozo retorna hoje
aos Estados Unidos, onde
estuda e compete pela
Wheeling Jesuit Universí
ty. Fructuozo parte para
sua terceira temporada
no circuito universitário

norte-americano, dispu
tando a segunda divisão.
Nas duas últimas tempo
radas foi eleito o nadador

destaque, sendo premia
do como o melhor da

. Apallachian Conference.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Campeona ras

Clássico gaúcho se
destaca na rodada

Vitória sobreo arquirrival Grêmio coloca o

Internacional na briga por uma vaga no G4

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

Agência Avante!

Neste domingo, 26, Grêmio
e Internacional abrem o

393a capítulo da história de um
dos maiores clássicos do Brasil,
o Grenal. No histórico do Brasi
leirão, foram realizadas 44 par
tidas desde 1971, com a vanta

gem do Grêmio. O Tricolor saiu
vencedor em 18 confrontos,
contra 16 vitórias do Inter. Po

rém, após a adoção dos pontos
corridos, em 2003, o Colorado
inverteu as estatísticas para 6

vitórias, contra 5 do Grêmio.

Apesar dos mistérios e dos
treinos fechados, Fernan-

dão terá o retorno de Dáto
lo e não poderá contar com

D'Alessandro. Já no Grêmio,
Luxemburgo não tem dúvidas
e deverá utilizar o mesmo time

que venceu o Coritiba, na Copa
Sul:'Americana.

Em obras para a Copa do

Mundo, o Beira-Rio não terá a

sua capacidade máxima de 55
mil torcedores disponível, .mas
terá o estádio lotado por 17 mil
torcedores. Com um grande
número de associados, os co

lorados adquiriram os 16 mil

ingressos disponíveis. Para os

gremistas foram disponibiliza
do mil ingressos, que devem se

esgotar rapidamente.

Damião

Destaque nas Olimpíadas, o

atacante Leandro Damião retor

nau ao Internacional no auge da
sua carreira. Tanto que o inglês
Tottenham enviou representan
tes até Porto Alegre. Estes espe
ram finalizar nos próximos dias a
contratação do atleta. Os ingleses
prometem investir o maior valor
da suahistória e ultrapassar o va
lar de 20 milhões de euros.

a D 2 4

Felipão diz estar na espera
A conquista da Copa do Mundo de 2002 não sai da cabeça dos

torcedores. Com os fracassos dos últimos anos, o no�e de Felipão
voltou a ganhar força. Em entrevista à Revista ESPN, ele demons
trou o interesse em dirigir uma Seleção.

li

Queria trabalhar por uma
Seleção que jogasse a Copa do Mundo aqui no Brasil", afirmou.
Porém, se ausentou de comentar a possibilidade de retornar ao

tomando do Brasil. A certeza é que se Mano Menezes vacilar mais
uma vez, Felipão é o nome chave da CBR

CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS
19a rodada

25/08
18:30 - Vasco x Fluminense
18:30 - Palmeiras x Santos
21:00 - Ponte Preta x Portuguesa
26/08
16:00 - Figueirense x Coritiba
16:00 - Cruzeiro x Atlético-MG
16:00 -Internacional x Grêmio
16:00 - Corinthians x São Paulo

16:qO - Botafogo x Flamengo
18:30 - Sport x Náutico
18:30 - Bahia x Atlético-GO

Rebaixados para Séne B
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ALEXANDRE LOPS/INTERNACIONAL

CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS
19a rodada

CoI. Times P J V E D 'GP GC SG A 21/08
Criciúma 2xO Avaí
Barueri 2x3 Guaratinguetá
tpatínga ixO América-MG

24/08
21:00 Ceará x Vitória

s �olª$ 33 1$ 9 6 3 li n 10 61,1% 25/08
16:20 Paraná x Atlético-PR

� tIJrH�rtc�?M� 30 191 � S I 28 '2� s �2,6% 16:20 São Caetano x Guarani-SP
r AVí1tl �O 191 9 s r 2� � '4. �2,�% 16:20 Joinville x Goiás

$ Atlé:tJeQ·Fl-R 29 lS 9 '4. t 21 1� 6 ��,i% 16:20 América-RN x ABC-RN

9 l\mérica=RN 2� 1$ 6 4 � 2@ as 4 �1.9%
16:20 CRB x ASA-AL
21:00 Boa-MG x Bragantino

10 O@afá 'lI 18' 7 e � ªO '4.� 4. IilO.O%
11 �arí::H'lª 2� la i e e 2� 23 S 4�,1%
12 E'}QQl=MG 22 1� 1J i � 2ª 2�L =2 40,7%
1� CRt� 21 1$ � � � 21 32 41��19%
14 �uªrªni�P 21 16 i;;i {1 i 20 1� 1 �S.\i)%
1ª A�C=R.N 20 1� � fij $ n�' ae =1 �7,O%
1@ A$A=A.L 1� 1S � � lQ :li '21 =6 ��L�%

INDEFINIDO Cobiçado pelo inglês Tottenham, Damião estuda seu futuro

Futebol

Convocação
Precisando de vitórias para

permanecer no comando da

Seleção, Mano Menezes pro
porcionou novidades na convo
cação do Brasil para enfrentar a
Ãfríca do Sul (dia 7 de setembro
no Morumbi) e a China (dia 10
de setembro no Arruda). O go
leiro corintiano Cássio e o vo

lante santista Arouca foram as

surpresas. Os olímpicos goleiros
Rafael, Neto e Gabriel ficaram
de fora da lista.

Basquete
25anos

No dia 23 de agosto de

1987, a seleção brasileira de

basquete, liderada por Os
car e Marcel, conquistava
a medalha de ouro no Pan
Americano de Indianápolis
ao derrotar os EUA, em pleno
Market Square Arena lotado.
O tempo passou, mas a vitória
histórica marcará para sem -

.

pre o esporte nacional. Foi a

primeira derrota do "Dream
Team" em seu território.

Milan

Deselegante
O atacante Zé Eduardo,

ex-Santos, chegou a ser con

firmado como reforço do Mi

lan, mas teria se recusado a

realizar um período de testes

no poderoso clube italiano.
Em entrevista para a impren
sa local, dispensou a modés
tia. IIEu ganhei a Libertadores
e dois paulistas com o Santos.
Não preciso de testes", afir
mou Zé Eduardo, que retor

nará para o Genoa.

17 Guaratinguetá 15 19 4 3 12 18 34 -1626,3%
18 Bragantino 15 18 3 6 9 20 28 -8 27,8%
19 Ipatinga 13 19 4 1 14 15 40 -2522,8%
20 Baruen 10 19 2 4 13 15 37 -2217,5% Rebaixados para a Séne C

CLASSIFICAÇÃO (TURNO)

Coi. Times P J V E D GP GC SG A

PRÓXIMOS JOGOS
9a rodada

25/08
15:30 � de Indaial x Caxias

26/08
15:30 Imbituba x HercOio Luz
15:30 Concórdia x Biguaçu
15:30 A. Tubarão x Porto
15:30 Guarani x Juventus

6 10 8 2 4 2 i 5 ' 6 i-l 41,7%
7 Hercilio Luz 8 8 2 2 4 '6 12 -6 33,3%
8 XV de Indaial 7 8 1 4 3 9 10 -1 29,2%
9 Caxias 6 7 1 3 3 '5 12 i -7 28,6%
10 Porto' 4 8 1:1 6 8 17 -9 ,16,7%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento,

CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS
3a rodada (turno)
26/08
15:30 Caçador x Inter de Lages
15:30 NEC x Maga
27/08
18:00 Oeste/Itajaí x JaraguálftWf t1� '=ª�@§;

Ct\l�ªg@f
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Mª�I
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,
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Q; 4 4. CM2%
P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró,' GC - Gols Contra', SG - Saldo de Gols,' A - Aproveitamento. liIJ,"iJf!Ii!!!�p�I"!I!U·II$lt"":!i1!�I!!iIi'·'"'fl'II'!�UI!II�8#P.���tll!II.U mCfJ1D!li6i»iil�fBlrJK'lI1Crm
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Lá vem a capivara com seus fi
lhotes tomar o sol do final da

tarde. Ela não se importa com

a curiosidade das pessoas, ape
nas saboreia a brisa e acaricia os

filhotes. Que lição de agradeci
mento esta família nos dá, quan
do usufruem da natureza sem

destruir nada.
Uma enorme quantidade de

árvores de todos os tipos, algumas
floridas e outras com sementes,
todas iluminadas pelos finos raios
de sol que conseguem ultrapassar
e chegar ao solo, aquecendo e se

despedindo demais um dia.
Os lagos de águas ondulantes

fazendo o vento uivar e os peixes
dançarem ao som da linda melo
dia dos pássaros e dos grilos, e as

borboletas multicores voando e

beijando as flores. Não consigo
descrever quanta beleza, há vida

parlados os lados!
Sim, somos privilegiados por

fazer parte da natureza, este lindo

presente de Deus, que deveríamos
valorizar e respeitar.

Sinto muito em chamar aten

ção, mas realmente há pessoas que
não sabem receber presentes. Pre
cisam destruir o que não constru

íram' depredar sem piedade e, ao

OJ.ltO d.("! :;s'�ta'Jlllll.w., , I

Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,
empresária aposentada

laede-Iaede.blogspot.com

o presente
invés de agradecer, preferem deixar
seu lixo como pagamento pela be
leza de um paraíso oferecido com

tanto amor.

Portanto, aqui vai um ape
lo: zelem, e ao usufruir de tanta
beleza, levem seu carinho, seu

sorriso, seu muito obrigado, e se

um dia você desrespeitou; então,
peça desculpas baixinho e se en

carregue de fazer valer este pedi
do de perdão, cuidando e dando
o exemplo.

Hoje, é
imperativo
que voltemos
nossa atenção
às questões
ecológicas.

É assim que você irá crescer e

deixar sua marca positiva no Uni
verso, sabendo que com o amor,

podemos viver com serenidade e

ver a natureza entrando em har
monia com o ser humano, que faz
parte dela, não está acima, pois o

\

homem é um aspecto da natureza!
Os povos nativos reconhecem

que a ferramenta mais fortalece
dora e de cura de que dispomos é
a nossa ligação com a natureza e

com omundo natural.

"Hoje, é imperativo que vol
temos nossa atenção às questões
ecológicas. Nosso planeta, a casa

em que vivemos, está em perigo
de tornar-se inabitável, graças, em
primeiro lugar, à negligência de
nossa própria sociedade indus
trializada. É claro que necessita
mos agir para mudar isso, antes
que seja tarde demais.

A palavra "ecologia" vem do

grego "oikos", que significa "casa'.
É tarefa de todos os seres huma
nos cuidar da saúde de nossas

casas: a "interior" e a "exterior";
a casa interior, de nossos "eus", o
infinito mundo íntimo, e a exte

rior, do mundo no qual vivemos
nossa vida diária.

Na sociedade contemporânea,
muitas pessoas percebem pouca
ou nenhuma ligação entre esses

dois planos, condição que os povos
indígenas, do mundo todo, ligados
às suas terras, e com culturas mile
nares, considerariam não apenas
triste, mas incompreensível."
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Apontamento: 219100/2012 Sacado:ADILSON DE SOUZA Endereço: RUADAS FIDRES 426 -TIPAMAR

TINS-JaraguádoSuI-SC-CEP:89254-790Credor:COOPEMl1VADECREDlTOVALEDOITAJAl-VIACRE
DI Portador: ENOC DE SOUZA ME Espécie: DMI - N" Titulo: 03020/0001 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 146,25 Data para pagamento: 24 de agosto de 2012ValorR$23,40 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 90,00 - Juros: R$ 0,30 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 219236/2012 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS - TEC DA lNF lTDA Endereço: RUA JORGE
CZERNIEWlCZ 1098 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-000 Credor: DJ COMUNlCACOES E EXPIDRACAO
DE SERVlCOS Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 0000398702 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
2.117,39 Data para pagamento: 24 de agosto de 2012Valor R$27,23 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 2.066,00 - Juros: R$ 4,13 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 9,96
------------------------�--------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento; 219391/2012 Sacado: FIDEUS COM.DISTRBEBIDAS lTDAME Endereço: RUA MAX
WlIJ-ILEM 604 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: AGUA DA SERRA INDUSTRlAL DE BEBIDAS lTDA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1000079022 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 663,40 Data para
pagamento: 24 de agosto de 2012Valor R$24,52 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 609,97 - Juros:
R$1,42 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 219547/2012 Sacado: FINO PISO COMERCIO DE PISOS lTDA ME Endereço: RUA JOAO
PIANINCHECK, 781 - NOVA BRASILIA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-220 Credor: BERTON INDUS
TRlADEMOVEIS lTDA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 1673/03 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 670,21 Data para pagamento: 24 de agosto de 2012ValorR$24,53 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 616,77 - Juros: R$1,43 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$14,71

Apontamento: 219003/2012 Sacado: FlAVIO R. DEOLIVEIRAECIAI.l' Endereço: RUABERNARDO DOR
NBUSCH 690 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-100Credor: PRIMO DISTDE GAS EAGUALME Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 395 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 242,96Data para pagamento: 24 de
agosto de 2012Valor'R$24,05 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$190,00 - Juros: R$ 0,95 Emolumen
tos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 219392/2012 Sacado: GUllMARA PIRES Endereço: RUASAUDADE 92 FUNDOS - CORU
PA-SC - CEP: 89278-000 Credor:HORIZONTETURTURISMO Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 139/03
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 599,94 Data para pagamento: 24 de agosto de 2012Valor R$24,29
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 510,00 - Juros: R$ 1,19 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 218697/2012 Sacado: HUGoWEIDNER FIlRO Endereço: RUAANO BOM 455 - CORUPA
- CEP: 89280-000 Credor: DA CAZAUTO PECAS UDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 14059/04-
Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 613,92 Data para pagamento: 24 de agosto de 2012Valor R$25,70
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 520,20 - Juros: R$ 2,60 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 53,82

Apontamento: 219520/2012 Sacado: JARAGUA CARGO TRANS IDG lTDA Endereço: RUA GUSTAVO
FRlEDMANN 61 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-190 Credor: POSTO DE MOIAS GUARAMIRIM lTDA
Portador: - Espécie;DMI - N'Titulo: 4010-29531- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.210,03Data para
pagamento: 24 de agosto de 2012Valor R$37,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.142,00 - Juros:
R$ 14,46 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

APontamento: 219456/2012 Sacado: RAFAEIA DE SOUZARODRIGUES Endereço: PEDRO GQNZAGA
345 LJ 1 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89259-320 Credor: DOCE DEUfO INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES L Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 457/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
737,23 Data para pagamento: 24 de agosto de 2012Valor R$24,71 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 693,05 - Juros: R$ 1,61 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 219357/2012 Sacado: RESTAURANTEVANMATU1HI lTDAME Endereço: RUA TUIU11
4296 - SANTO ANTONIO - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89266-000 Credor: BElLUNO FUNDO DE INVESTI
MENTO EMDIREITO Portador: PAS11FICIO SAO JOSElTDA Espécie: DMI - N°TItulo: 012970-1-Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 288,38 Data para pagamento: 24 de agosto de 2012Valor R$24,59 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 212,95 - Juros: R$1,49 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 219425/2012 Sacado: RODOCAMPOS TRANSPORTES lTDA Endereço: RUA ANTONIO
RIBEIRO 80 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: STARKE SECURITIZADORA SA Portador: MEIAIllVA
SERVICO DE USINAGEM lTDA Espécie: DMI - N" Titulo: 01040-01 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 1.514,14 Data para pagamento: 24 de agosto de 2012Valor R$26,98 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$1.457,50 - Juros: R$ 3,88 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$23,20
- Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 219283/2012 Sacado: SDB COMERCIO DE AUMENTOS LIDA Endereço: RUA MAX
WIlREM 594 - BAEPENDI - Iaraguã do Sul-SC - CEP: Credor: PERNOD RICARD BR IND COM Porta
dor: - Espécie: DMl- N"Titulo: 0002556202 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.968,11 Data para
pagamento: 24 de agosto de 2012Valor R$58,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.880,58 -

Juros: R$ 35,52 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$14,71

Apontamento: 219367/2012 Sacado: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS lTDA Endereço: RUA MAX
WILHEM 594 - BAEPENDI - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Credor: BANCO SAFRA S/A Portador: IND DE
ALUMINIOS EIRIIAR lTDA Espécie: DMI - N° Titulo: 482572442 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
2.327,98 Data para pagamento: 24 de agosto de 2012Valor R$35,92 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 2.263,15 - Juros: R$ 12,82 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$14,71

Apontamento: 219436/2012 Sacado: URBANOAGROINDUSTRIA lTDA Endereço: RUAJOAO JANUARIO
AYROSO�l83 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: DISTRIBUIDORA DEALIMENTOS SARDAGNAlTDA
Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 108593851- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 118,68 Data para
pagamento: 24 de agosto de 2012Valor R$23,43 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 66,34 - Juros:
R$ 0,33 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 219361/2012 Sacado: ZIECCMAQUINASME Endereço:RUAAFFONSONICOLUZZI 1617
- Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-300 Credor: JARIECAUTOMACAO INDUSTRlAL lTDA Portador: - Es
pécie:DMI - N°Titulo: 111481-1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 406,05 Data para pagamento: 24 de
agosto de 2012ValorR$23,45 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 350,57 - Juros: R$ 0,35 Emolumen
tos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
24/08/2012.

Jaraguá do Sul (SP, 24 de agosto de2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 24

\ ,
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Famílía contraria
versão demotorista

Pai de Jonathan Jaroczinski conseguiu vídeo
que pode derrubar a versão de testemunhas

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

Débora Remor

Uma semana depois da
morte do motociclista Io

nathan William Jaroczinski, de
23 anos, a família conseguiu
um vídeo que pode contradizer
duas das três versões dos envol
vidos no acidente do dia 16 de

agosto, na ruaWalter Marquar
dt. Eles já contrataram um ad

vogado para cobrar na Justiça, a
responsabilidade dos fatos.

No relato de uma testemunha
e do motorista do caminhão en

volvido no acidente ao boletim da
PolíciaMilitar foi informado que o
caminhoneiro seguia na direção
Centro/Bairro e entrou à esquer-

da, na rua André Vitkowski. Ele
relatou que o motociclista lona
than Jaroczinski seguia pela pista
contrária e colidiu na carroceria
do veículo de carga. Jaroczinski foi
lançado para baixo de um Clio e

morreu a caminho do hospital.
O motorista do Clio, Ioel Lon

gen, de 28 anos, disse que o ca

minhoneiro não parou para fazer
a manobra à esquerda. "Acredito
que omotorista do caminhão não
viu a moto e só percebeu a coli
são com o barulho do impacto",
declarou Longen. Procurado pela
família, o condutor do Clio garan
tiu que vai comparecer caso seja
chamado para depor no processo.

O motorista do caminhão, de
47 anos, trabalha para o frigorí-

fica Nova Imagem, de Joinville.
O dono da empresa, Jean Iuttel,
afirma que está à disposição da
família e que aguarda o laudo
da . polícia. "Não posso culpar
o motorista, já que através dos

depoimentos ficou claro que a

moto vinha em alta velocidade",
declarou. Juttel afirmou que o

funcionário é muito cuidadoso
e nunca havia se envolvido em

acidente antes.

O vídeo, fornecido com ex

clusividade ao OCp, mostra que
o caminhão entrou à esquerda,
cruzando a frente damoto onde
estava Jaroczinski.

O motociclista não conse-

guiu parar e colidiuviolentamente
na traseira do caminhão. A ima

gem não deixa claro se existia ou
tro veículo na frente damoto e que
teria parado para dar passagem ao

caminhão, como foi afirmado por
testemunhas no dia do acidente.

REPRODUÇÃO

VÍDEO Imagens do acidente podem ser vistas no site www.ocpo:nline.com.br

Pais e irmãos sofrem com a perda
"Nada vai trazer o meu filho

de volta, mas quero que o res

ponsável assuma o que fez. O
erro dele é que matou o Joni",
desabafou Veladino Jaroczinski,
de 46 anos, pai de Jonathan. Ele
contou que até ver o vídeo, a fa
mília acreditava que o jovem ti
vesse cometido a imprudência.
"Pelas imagens, agora sei que
o culpado foi o caminhoneiro.
Mesmo que Ioni estivesse em

alta velocidade, não justifica o

caminhão cortar a pista desta
forma", opinou.

Veladino Jaroczinski conta

que o filho era caprichoso com

os equipamentos de segurança

para moto, como jaqueta, luva
e capacete. Jonathan participa
va do Moto Clube Iaraguá e foi

prestigiado pelos amigos.
A Falcon usada pelo rapaz

está esperando ávistoria para ser
descartada. A YBR que Veladino

pretendia comprar já foi rene

gociada. E a XTB, do irmão mais
novo de Jonathan, foi esquecida
nos fundos de casa. "Não quero
mais moto na família, vou me

desfazer delas", disse o pai. De�
pois do velório, a última home

nagem a Jonathan foi o enterro

do capacete, manchado de san

gue' no quintal de casa, no bairro
Barra do Rio Molha.

ARQUIVO PESSOAL

JOVEM Jonathan tinha

apenas 23 anos d� idade

EDUARDO MONTECINO
.,.

BRAÇOS CRUZADOS
só estão atendendo acidentes com vítimas

Pal�ali,sação

Três órgãos
federais em greve

A greve de servidores fe
derais já atinge três órgãos da

região e a adesão dos funcio
nários gira entre 80% e 100%.
O Instituto Federal de Educa

ção (IFSC), contabilizou on

tem 65 dias de paralisação.
Em Iaraguá do Sul, as aulas
do primeiro semestre do ano

não terminaram e não há pre
visão de retorno às atividades.
Uma nova negociação estava

marcada para ontem . entre

o sindicato e o Ministério da

Educação. "Na reunião ante

rior, a proposta do governo foi

rejeitada porque modificava

para pior o plano de carreira
dos professores e o reajuste
oferecido aos servidores foi
considerado baixo", justificou
o professor Júlio Bortolini, do
comando de greve local. Na
sede do IFSC, no bairro Vila
Rau, a adesão está em 90%,
enquanto no Centro, a parali-

sação atinge entre 80% e 85%.
�

Em Santa Catarina, a Polí
cia Rodoviária Federal (PRF),
iniciou o movimento grevista
na segunda-feira desta sema

na. Acidentes com vítima es

tão sendo atendidos, porém
os policiais não confeccionam
os boletins de ocorrência e as

multas não· entram no siste
ma. Na reunião de ontem não
houve entendimento e uma

nova negociação foi marcada

para a semana que vem. A ade
são estadual chega a 90%.

Os servidores do Ministério
Público Federal (MPF) em Iara
guá do Sul garantem o atendi
mento de urgência à população,
porém todos os funcionários
estão em greve e se revezam

para cumprir com a exigência
de 30% de trabalho essencial. A

categoria alega que há seis anos
não recebe nem mesmo o índi
ce de reajuste da inflação.

Estelionato

Falsificação de documento
A transferência de um veículo por dois irmãos, de 31 e 37 anos,

em Jaraguá do Sul, chamou a atenção do funcionário do cartório,
que desconfiou da procuração de um terceiro irmão, já falecido. A
procuração era falsa e a dupla foi levada à Delegacia, na tarde de

quarta-feira, e vai responder por falsificação de documento.

Colisão

Motociclista fica ferido
Um motociclista, de 24 anos; ficou gravemente ferido, por

volta das 16h30 de ontem, na SC-416, em Jaraguá do Sul, depois
de colidir contra um poste. O Samu levou a vítima ao Hospital
São José com suspeita de fratura na perna esquerda.
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Bradesco

Contar com o Gerente Bradesco
é 'contar com alguém que dá crédito
a sua história de vida.
Segundo o dicionário, crédito é a confiança que as qualidades
de uma pessoa inspiram. Por isso, o Bradesco valoriza cada
um de seus clientes e faz questão de conhecer suas necessidades
e seus valores para oferecer opções de crédito sob medida.
Fale com seu Gerente Bradesco. Lado a lado com você.

Baixe um leitor de

QR Code em seu celular

e aproxime o telefone

do código ao lado.

Fone Fácil Bradesco: 4002 0022 I 0800 570 0022
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Ouvidoria: 0800 727 9933

bradesco.com.br
twit:t:erlt @Bradesco
_:]CIJ!ti!" facebook.com/Bradesco

A partir de

1$47.930

Ap,:.mrclê

1$45.510

Fa�;a i'fE;;visÕf:?:S f:fn seu VE��fcu'o n;3gularrrH:�nte:.
www.vw.com.br. Promoções válidas até 2410812012 para veículos com pintura sólida e custo de frete Incluso. Gol Geração 4 Total Flex, 2 portas, ano modelo 12113: 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: á 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 12113, sem limite de quilometragem. para defeitos de fabrcação e montagem
em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi. limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utüízação, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 701 2834. SAC:
08007701926. Acesso ás pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935,

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 GIIOS de c.redíba1idode. www.av·.com.br BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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