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� Estacione 'ito
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wRoom

Peç. triqinc.

Prefeitura deSchroeder
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deveabrirnova licitação
para, nsportecoletivo

Escolha da empresa que prestará serviço na cidade deve acontecer atéo fim do ano.
Há 16 anos, Canarinho eTranspantanal detém a concessão do transporte nomunicípio.

Página 8

A partir de amanhã, uso de equipamentos como bebês-conforto, cadeirinhas e assentos especiais será exigido por lei.Objetivo da nova norma é
mais segurança às crianças.Quem desobedecer a regra estará sujeito à multa de RS 191/50 e à perda de sete pontosna�arteira de motorista. -.--.........

...--

••
--

/

Feirão movimenta
RS 24 mUhões
Exposição da Caixa realizou 254
vendas de imóveis em quatro
dias. Expectativa é de que mais'
RS 25 milhões em négócios sejam.
fechados durante/esta semana.
Página 10 .

Relatório da.CEI
I

.

será votado hoje
Documento final imputa.em
tese, à prática de improbidade .)J

.

administrativa por parte da
prefeita Cecília Konell (DEM)

. e outros acusados. Página 4

"
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2 História
, ..

A morte
de'Maomé

Pelos muçulmanos, o dia 8 de junho de
632 é umdos marcos históricosmais impor -

'

tantes: este foi o dia da morte de Maomé, o
fundador do Islamismo e profeta do Alco
rão, o livro sagrado da religião muçúlmana.
Na época, suamorte provocou uma crise no·
mundo árabe porqueMaoméjião havia dei
xado descendentes masculinos nem, desig
nado um sucessor. No mesmo dia, alguns lí- -

, deres árabes elegeram Abu - Bekr às pressas,
causando uma divisão entre os fiéis..

Para os muçulmanos, Maomé é o mais
recente e último profeta do Deus deAbraão.
Como figura política, unificou várias tribos

árabes! permitindo as conquistas-do que vi
ria a ser um império islâmico que se esten

deu da Pérsia até a Península Ibérica. Ape-
.. sar de não ser considerado um ser divino, é
visto pelos fiéis como um dosmais perfeitos
seres humanos. Nascido em Meca, durante
a primeira parte de sua vida o profeta foi um
mercador que realizou extensas viagens a

trabalho. Já desde essa época tinha o hábito
de retirar-se para orar emeditar nosmontes
próximos à cidade.

A crença islâmica conta que, em 610,
quando Maomé tinha 40 anos, ele foi vi
sitado pelo anjo Gabriel em um desses
retiros espirituais. Naquele dia, o anjo lhe,

-

ordenou que recitasse alguns versos en

viados por Deus e comunicou qu� ele ha
via sido escolhido como o último profeta
'enviado à humanidade. Após sua morte, '

os versos. foram reunidos-no Alcorão, du-
'

rante o califado de.Abu Bakr. O profeta
.não rejeitou completamênte o judaísmo
e o cristianismo, apenas afirmava que sua

missão era restaurar os ensinamentos ori

ginais e corrompidos destas religiões.

PJ�TH�OI��;MO

Os intelectuais,
do interior

I

"O Correio do Povo" :do dia 16 de
.

janeiro de 1943 trazia um artigo de
Paulo de Campos Moura, na época
presidente do Centro de Expansão
Cultural. Sob o título "Inteletuais
dointerior";ele exaltava o

patriotismo que dominava os

jornalistas daépoca,

•
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, DIVULGAÇÃO

A inspiração para
'. o Conde Drácula

O escritor irlandês Bram Stoker, criador
de uma das mais famosas histórias de vam

piros de todos os tempos, tinha alguém em
mente quando criou o CondeDrácula, prin
cipal p�rsonagem de seu conto vampiresco:
Vlad Tepes, príncipe da Valáquia, também
conhecido como "o Empalador".

Historicamente, Vlad é mais conheci
do por sua política de independência .em

relação ao Império Otomano, cujo expan
sionismo sofreu sua resistência. Sua prin
eipal característica, no entanto, eram as

punições excessivamente cruéis que im

punha a seus prisioneiros.
NaValáquia, governou em 1448, de 1456

a 1462 e em 147.6, substítuindoseu pai no
.trono antes de perder o governo para seu

irmão Radu, que havia se aliado aos turcos .

Além desua natureza sanguinária,Vlad ob
teve uma aura de imortalidade quando vol
tou àValáquia em 1456, após um período de '

exílio - os cidadãos acreditaram. que quem
retornava em Vlad II, pai do governante, Vlad III, príncipe da Valáquia, foi um governante sádico e ao mesmo tempo
que haviamorrido em 1447.

PELO MUNDO· -

'I 8

le Puebla
"'1 9

Vottá para casa
�i 11

,Contra a ditadura r

O barco Le Puebla foi 'o primeiro a
,

utilizar petróleo como combustível para
a navegação a vapor, no dia 8 de junho
de 1868. A navegação a vapor, por sua

'vez, teve início no final do, século XVIII,
e o primeiro navio deste tipo que cruzou
o OceanoAtlântico foi o "Savannah", em
1819. O navio utilizava carvão e levou 29
dias para terminar a viagem.

-

No dia 8 de junho de 1969, o presi-
dente americano RíchardNixon anuncia
a retirada de 25 mil soldados do Vietnã.

Apesar da retirada, os Estados Unidos

participariam da guerra até 19�3, gastan-:
do 123 bilhões de dólares comaguerra e a

ajuda econômica ao aliadoVietnã do Sul.
Ao fim da guerra, 50 mil soldados amerí-
canos haviammorrido. '

'

D maior processo contra aditadura
�

chilena (1973-1990) foi aberto no dia 8
de junho de 1999, pelo juiz Juan Guz
mán Tapia. Na ocasião, ele ordenou a

prísão de cinco militares. Nos próxi
mos' anos, o Chile viveria' 'um- proces
so" de redemocratização,

-

apesar de

Augusto Pinochet continuar no poder
como chefe do Exército.

'_

lâmina de barbear
Aprimeira lâmina de barbear foi criada em 1895

pelo americano' King C. Gillette, um comerciante que
queria inventar um produto de largo uso entre as

pessoas. A ideia chegou ao mercado' seis anos depois,
,
vendendo 90mil lâminas nos primeiros três anos.

. ARQUIVO HISTÓRICO

: ••• I "I , �
.. ,). h . "j, " {, .' lli-.".�t.�.il). .... �,. 1''1 ... � •• ''.j ••.• ''ii;i;'
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PONTO D,E VISTA

SEXTA-lEIAA 'SÁBADO
DurvalMarca(t.o,

,

presic;lente daAcijs
, FernandoRizzolo

,

"Advog�do,
"

Desigualdade e pobreza
pessoas consideradas pobres, há, entreelas, 20mi
lhões extremadamente pobres, que abarca 11,5%
dessa totalidade. Por outro lado, raiando a omis-

-são, não é possível continuar afirmando que essa

parcela da população' é a única culpável pela sua

pobreza, e sim discutir seriamente se a causa dela
é resultado. de uma injusta distribuição de renda.
só basta fazer uma comparação com a média apre-

, sentada pelos países que tem uma renda per capita
semelhante à brasileira, e que, apesar disso, seus
percentuais de pobreza são menores do que 10%,
mostrando-se três vezes inferiores ao observado no

'.
Brasil. .

Apesar de que as distâncias entre
ricos e pobres são mais visíveis nas

cidades, nas quais vive quase 80%
" da popúlação brasileira, a desigual
dade também pode serverificada no

campo, 1).0 qual convivem, por um
lado, iinensos latifúndios e grandes

"

empresas rurais, que monopolizam
quase totalmente' as áreas agrícolas

, do país, e, por outro, milhões de pe
quenos proprietários e de trabalha
dores rurais vivendo em dramáticas

condições' de vida. O índice GINI fundiário mostra

que à porcentagem da área total ocupada pelos
10% dos maiores imóveis chega a 78% do total da

área rural do país. Apesar. desse quadro assusta

dor, o país está realizando um esforço continuado
para melhorar a situação de pobreza extrema, e,

fundamentalmente, a desigualdade de renda. De
,

acordo com os dados do Ipea (2007), o nível de

desigualdade. na distribuição dos rendimentos
do trabalho é o menor dos últimos 30 anos. Con
forme o coefiéiente de GINI, entre 2001 e 2006 a

desigualdade' caiu mais de 6% no período, que
mostra que houve um aumento efetivo de renda

para os 70% mais pobres, enquanto os 10% mais
ricos perderam.rendimentos nessa sequência. Já
em 20'04, com a efetiva'atuação do Estado e a' re
tomada do crescimento, a pobreza extrema foi re
duzida em 4,9�pontos percentuais, e a pobreza 2,7
em direção a 2010. Desse modo, o Brasil caminha

, pará a democracia e o desenvolvimento, apesar da
queles que não-acreditam nisso.

s pessoas não gostam muito' de' discu -

'

tir os problemas da pobreza, principal
'mente aqueles que se encontram longe
dela. Ler qualquer informação que tire o

indivíduo de seu espaço de conforto, significa re

avaliar a. realidade com uma visão até então des

percebida. Nesse caso, o cientista so.cial tem 'a in

grata tarefa de descobri-la e transformá-la numa

discussão política. O Brasil, apesar de ser um dos

países 'mais abastados do planeta, situa-se entre as

. nações mais desiguais do mundo. De acordo com

o PNUD (Programa das Nações Unidas para o De

senvolvimento), em 2003 a desigual
dade de rendá medida pelo índice
GINI 'superava apenas países com -

.

- ' O que está sendo colocadoSerra Leoa, Lesoto, Suazilândia e Na-
em discussão é a existência

míbia. No entanto, o Banco Mundial, de um modelo econêmico
. indica a economia brasileira entre as que precisa ser remodelado,
dez mais ricas do mundo, com um,

no qual cada indivíduo
usufrua da riqueza conformePIB (Produto Interno Bruto) de U$S sua capacidade, mas

1,7 trilhão, bem próximo da Itália que permita aos menos

em termos de paridade de poder de' fa�recidos viv�r�e�tro de
compra. Isso significa que, com uma. parãmetros SOCiaiS dignos.

,pop'ulação de 192 milhões, o PIB per , ,capita corresponde a,U$S 9.000. TaIS
,

dados são importantes para comparar com o nível
de concentração de rendaexistente'no país, que se

revelam nos seguintes números: dois milhões de

pessoas, que 'correspondem a 1% da população,
'concentram 13% do total das rendas domiciliares.
Tal percentual aproxima-se ao distribuído entre os

50% mais pobres, que equivale a cerca de 80 mi
lhões de brasileiros. Vamos fazer um parêntesis
para esclarecimentos. Algumas pessoas sentem-se
incomodadas por estes dados reveladores, porque

,

presumem que estão sendo questionadas na aqui
sição do seu patrímônio particular. Nada disso. O
que está sendo colocado em discussão' é a exis
tência de um modelo econômico que precisa ser

remodelado, no qual cada 'indivíduo usufrua da ri

queza conforme sua capacidade, mas que permita
aos menos favorecidos viver dentro de parâmetros
sociais dignos. Qual' é o fundamento para tal argu
mentaçãojSegundo os dados divulgados peloIpea
(Instituto de Pesquisa Econômiea Aplicada), 30,3%
da população, que corresponde a 54 milhões de
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CÉSAR JUNKES

"

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados),

. EmPtesa Sapataria Canhotlnho Ltda-ME, CNPJ: 02.549.487/0001-91, Inscr.Mun.:

21347-1, situada na Rua João Marcatto, 265, Centro, Jaraguá do Sul, SC, comunica o exfravio
deblocos de notas fiscais de serviço, com a seguinte numeração: 001 à 050,151 à 200,351 à

400,401 à 450, 551·à 600, 601 à 650; 651 à IOO, 751 à 800,1051 à 1100,1201 à 1250, 1251
à 1300,1301 à 1350,155.1 à 1600,1651 à 1675, 1676.à 1700 e 1876 à 1900.

DOLORES STENGER, pessoa físic�� inscrita no CPF nO 821,207,909-06, torna público que está requerendo
à Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente· FUJAMA"a Autorização de Execução do Plano de Recuperação de
Area Degradada (PRAD), de uma área de 20.280,OÓ rn- , 'situado nos fundos do lado par do Ribeirão dos Hungaros,
distante 23 km do centro, do mesmo município, com vistas a obtenção da adequação da área destinada a Reserva

Legal e da legislação ambiental; Referente ao Imóvel nO 23:696,

"
.

, .'Il
'"

.� "m�N R�(/Of�S
Curs� em Produção
do Vestuário no Senai

G TU�TO

Receituário promove
Sábado do Bem-Estar

B�B;�"JOTEG/"

Telecentro fechado
no período da tarde'

... O'Telecentro da Biblioteca Pública Rui
,

Barbosa está indisponível até sexta-feira,
dia 11, para os usuários no período das
13h às 19h. Segundo a Fundação Cultu
ral, o espaço está reservado para treiná -

:

mento de monitores dos telecentros de
20 'municípios catarinenses. O curso é

promovido pelo Ministério das Comu

nicações' em parceria com o Instituto
,

'Federal de Educação.

PROf� �{)NAl
-

.

Semana de Ciências
Contábeis na Unerj

A Unerj promove desde ontem a Se
mana Acadêmica de Ciências Contábeis,
evento que busca discutir questões liga.:,
das ao 'exercício da atividade profissional
e é aberto à comunidade em geral. Hoje, às
19h, acontece a palestra "A importância de
um contrato socíal'navida da pessoa jurídi-
ca" em seguida "Introdução ao mercado de

ações". Palestras acontecem durante toda a

semana sempre das 19h às 22h.

,

O Senaí em Iaraguá do Sul está com
.

inscrições abertas para o curso superior'
de Produção do Vestuário. O curso, que
forma profissionais para coordenada ati
vidade da cadeia produtiva, tem três anos
e meio de duração. As inscrições vão até
6 dia 16 de junho, no Senai (rua Isidoro
Pedri, 263- ., Rio Molha) ou no síte conhe-

. címentoamais.corn.br, Informações no

0800481212 ou no (47) 3372-9500.

A Receituário Farmácia promove no

sábado, dia 12, das 10h às 11h, o Sábado
do' Bem-Estar com o tema "Aprendeu
do a.confeccionar saches patchwork". O
evento gratuito, que acontece na sede da
farmácia (rua Reinoldo Rau, 220), vai pro-

. porcionar que oparticipante leve o sachê
que 'confeccionar para casa, 'os materiais
serão fornecidos pelo.atelier. Inscrições
pelo telefone (47) 3275-0764.
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Relatóriovai ao:plenáriohoje
- Documento final aponta irregularidades do poderpúblico na organização da festa

-

documento vai ao plenário.
hoje, na sessão ordinária

que começará às 18h.. O
_ relatório final da CEI apon

ta, em tese, a prática de improbi-
dade administrativa por parte da .

Se for aprovado, o relatório'
prefeita Cecília Konell (DEM), do deve ser encaminhado

.

para o
-ex-secretãrío de Administração � Ministério Público e o Tribunal
de Firianças, Ivo Konell, do.'presi- de Contas .do Estado, para que
dente da CCO (Comissão Central

.apurc as irregularidades aponta
Organizadora), Ronaldo Raulino, das yel� CEI. Qualquer cidadão
do presidente da 'Fundação Cul- poderá, a partir da aprovação do
tural, Jorge Luiz de Souza, do ex- documento, fazer uma denúncia
presidente da Acstvi (Associação no Legislativo contra os acusa:'
dos Clubes e Sociedades deTiro do dos. Se a Câmara aprovar o rece- .

Vale do Itapocul, Nelson Sjõberg e birnento, terá qu� constituir uma
do proprietário da empresa Fábri- Comissão Processante, que terá
ca de Shaw, GenilsonMedeiros.

. poderes de 'Punição.
A conclusão feita após seis m�-

.

ses de investigação é que a Schüt
zenfest é uma iniciativa da Prefei-

CEcíLIA' KONELL'(DEM) � PREFEITA
, ..

Acusaç'§Q! .1fJ'tpro�idade adm.ini$tr�tivà, em tese,
por terce,irizar!'ul11a festa de.'"iniclath/a'aa Prefeitura

,

sem licitação. Liberação de recursos públicos sém
licitação e c�dênda de tunclonánós doExecutivo.

4 Política

JARAGUÁ DO SUL
,

o relatório final da CEI da
� Schützenfest foi aprovado

'. por unanimidade na reunião
da comissão realizada
ontem ã tardena Câmara.

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 8 de junho de 2010

OS ACUSADOS NA CEI DA SCHÜTZENFESr

tura e que por isso deveria ter uma'
licitação para contratar uma em

presapara gerir a festa. Destaca-se
também a liberação de recursos

públicos sem licitação e a cedên
cia de funcionários do Executivo
na.organização da festa.

Uma ("Omissão
Processante poderá
ser aberta se algum

. cidadão fizer uma'
denúncia na Câmara

.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br .

Agende gratUitamente um horário
"

.

com um de nossos assessores e
diversifique seus investimentos.

, ligue agora'

�,:. - ��p�!�
PfERO RAGAZZI

o documento final foi lido pelo relator Justinoda Luz (D) nareunião da comissão ontem-à tarde
.

I'
.

·IVO KONELl- EX-SECRETÁRIO DE

ADtMIN"TRA' ,"' :E D� FIN"ANÇAS, .. ,

" ,';, '

Acusação: Improbidade administrativa, em tese, pela
responsabiüdade da liberação' dos recursos da Fundação
Cultural para a contratação do showe por omissão,
já que declarou à CEI que sabia de irregularidades
ligadas à empresa Fabrica de Shaw.

,

RONALDO RAULlNO ,_ PRESIDENTE DA CCO .

(COMISSÃO eENT�AL 'bRG�NIZADORA) E EX,�SECRETÁiuoil
�

DE tURISM'é),i'CULTUR'A 'E ESPO:RTE'
"

.

..'
"

'

'

;,

Acusação: Improbidade administrativa, em tese, por
'facilidades �ara que uma empresa privada tenha

enriquecimento com dinheiro público.

G,�NILSO� '�,I;�EI�O$ '- PROIPRI,ET���p D�
EMPRESA F'ABRICA DE SHOW'

'

Acusação: Improbidade administratfvá,_em tese,
pela utilização de funcionários.do Executivo

durante -a festa e por não prestar contas do evento,
que contou com recursos públicos.

�ORGE LUIZ DESOUZ� r: PRESI,DENTE DA FUNDAÇÃO
.!

CULTURAL E YICE-PRESIDENTE DA eco <

�,

� II
I

•

li; •

Acusação; Impróbidade administrativa, em tese, por ceder
a marca Schutzenfest, de domínio do poder púoüco, para,a

'

empresa organizadora e pela liberação de R$ 150 mil para

pagamento de um shaw, apesar de não haver vínculos .entre a

Fábrica de Shaw e os artistas contratados.

7, NELSON SJÔBERG :... EX-PRESIÓENTE [)A,
ACSTVI (A§SÓCIAÇÃO DOS CUíSES,ESOCIEDAOES

I '

DE TIR,O DO ,VALE DO ITAPO.CU).
"

,

Acusação: Improbidade administrativa, em tese, por,
,

não prestação de contas dos recursos 'públicos recebidos
para a entidàde durante a Schützenfest.

'

• Cassação de mandato, no caso da prefeita Cecília Ronell;
• Perda dos direitos políticos de cinco a oito anos, no caso de Cecília, Ivo Konell, Jorge tulz de Souza e Ronaldo Raullrio:
• Ressarcimento aos cofres públicos (todos)
• Detenção .de 15 dias a um-mês, no caso de Ivo Konell e Ronalco Rautíno
., pr

"'/ �
, e reêeber beneffc'

.

.
, I
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ca ro I i na@oco rre i�d o povo. com. b r

Carolina·Tomaselli
Atos ímprobos

. '.
-� lenário dá Câmara vota hoje o relatório fi- Enquadrada também no Decreto 201 por cri-

...,
nal da CEI (Comissão Especial de Inquérí- me de responsabilidade, Cecília fica sujeita ao

.

to) daSchützenfest, que imputa à prefeita julgamento do Judiciário, independentemente do

Cecília Konell (DEM) a prática, erp. tese', . posicionamento da Câmara. Aliás, a votação do
. de improbidade administrativa, com pena quê . relatório pelo plenário não vai gerar qualquer con
inclui a cassação do mandato e. perda dos direi-sequência imediata. Será preciso uma denúncia,
tos políticos de cinco a oito anos, além de ressar- com base no relatório, para provocar a abertura da
cimento integral do dano. Comissão Processante.

�

A dispensa do processo licitatório para contra- '.
. Comissão esta que terá a finalidade única de

tacão da empresa promotora da 21 a Schützenfest, a cassar a prefeita, isso se não for cassada antes, no
'

aplicação de recursos públicos também sem licita- processo envolvendo uso do Refis. O desgaste da .

ção, a disponibilização de servidores para a organi- . administração municipal chegou ao limite pela
zação do evento estão entre os motivos imputados. avalanche de denúncias e, na mesma proporção,
Os atos de improbidade também são apontados a pressão para que o' Legislativo não só aponte as .

aos ex-secretários Rona1do Raulino, Ivo Konell e ao, respectivas penalidades.smas as faça valer no que.
presidente da Fundação Cultural, Jorge Souza.

'

lhe cabe.
.

ficha limpa
.

- Menos três
A.Lei Ficha Limpa, que limpou á ficha dospolí- Mesmo com essa discussão, vale destacar o posicio-

ticos ao colocar no futuro o tempo verbal nos arti - namento dos parlamentares dabancada catarinense na
. gos que tratam das' condenações, deixando rodos .

votação. NaCâmaraFederal, 13 deputados foram a favor
em condições de concorrer, 'foi publicada ontem. .

da proposta. Os outros três se ausentaram na votação:
no Diário Oficial da União ..Mas ainda que tenha Nelson Goetten de Lima (PR), que tem a folhamais que
sido antes do início das convenções, caberá ao Iu -' corrida, com ações até no STF (Supremo Tribunal Fe
diciário decidir se aplicação da nova lei se darájá deral), além de Mauro Mariani e João Matos.os dois.do
nas eleições de outubro, PMDB. No Senado, os três catarínenses votaram sim.

CÉSAR JUNKES

. Fiel escudeiro
o vereador José Osório de Ávila (DEM) requisi-

,.

tou cópia de toda adocumentação à Comissão Pro

cessante da Câmara que investiga suposta adesão

irregular ao Refis. Se pediu a papelada, só pode ser

para uma coisa: entrar com um mandado de segu
rança para impedir a votação do relatório que pode
culminar coma cassação da prefeita Cecília Konell
·(DEM). Zéjá havia entrado com outros dois manda

dos, para impedir a votação e promulgação da Lei
.

Org�n�ca, ambos negados pela Justiça.

Reti'flCação
Comunicação da Prefeitura de Iaraguá do Sul

corrige informação repassada' pelo setor e divulga
da na coluna no último sábado sobre horário espe
dá! nos jogos do Brasilna Copa. As folgas em parte

do expediente nos dias 15 e 25 serão compensadas
com horários diferenciados dos dias 21 a·24. No pe
ríodo, os atendimentos nos .órgãos públicos serão

das 7h30 às 11h30 e das 13 às 18 horas.

CÉSAR JUNKES

FALA Aí!

A lei não permite.
DIRETORA I)� HAsnAÇÃO,

. MARISTf.lA Mf."'�U,
fsn.ul..rUi.(ENOO QUE PltEFEITlJRA

NÃO PODE OfERECER CASAS
.

AOS MOftAIJORf.$I}A TiFA
.

THB1.AO<ERrQUi A DEFESA CIVIL
,PEDIU A 'REMoçA0

CÉSAR JUNKES

Também'
..

Em Guaramirim, os jogos vão render o Sábado Cidadão Copa do
Mundo, no próximo sábado, 12, no Bairro Corticeira. A programação
começa às 9 horas, e inclui a inauguração da pavimentação asfáltíca
de trecho de'2,5 quilômetros na principal rua do bairro; A obra custou
mais de ummilhão e meio, cerca de R$ 800mil financiados através do
Badesc e cerca de R$-767 mil éusteados pelo município. .

Tributos
Representando abancada do Pp, o deputado estadualDieter Ianssen

participa hoje de seminário nacional sobre o "Aprimoramentos da-lei
Geral das Micro e Pequenas Empresas", na Câmara dos Deputados,em
Brasília. o debate vai girar em torno da Substituição Tributária, ou seja,
a cobrança do ICMS já na saída dos produtos das fábricas. Segundo
Janssen, amedida acabou por prejudicar as micro e pequenàs empre
sas, que perderam as vantagens no recolhimento do imposto, ficando
praticamente no mesmo nível das maiores empresas.

, .

. Dr. Bruno Borralho Gobbato
-Ortopedia e Tra'umatolugia
Cirurgia do Ombro, Cotovêlo e Videlartroscopia "

CRM-SC 15190

VITAL SAUDE CLÍNICA DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS
Rua João- Picolli, 260, Centro
Jaraguá do Sul':' SC 89251-590'
Tel: 47 3370-0366/ 3370-1867

. Ir
-

-�--'--'l
l.. 5_�YP"l;_) ,
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CHARGE.

._ I

OOLEITOR

Metas, . realizaÇões e resultados
ma meta, qualquer que p.: consequência é um grande
seja ela, só pode ser assim teatro onde planejamento.s são
conceituada quando tra- criados, estratégias inventadas,

...... çada segundo cinco vari-. profissionais' desmotivados; valo-
áveis: especificidade, mensurabilí - res corrompidos .

•

dade, exequibilidade, relevância e, Há, ihfelizmente, uma dístân-
temporalidade: cia quase incom-

No .. 'mundo em- , , patível entre metas

presarial . as coisas
f',

corporativas e metas

nem sempre funcio- As pessoas buscam .

pessoais. Salvo ex-

nam assim. Obser- realização. Mais do ceções, conciliá-las
vamos o reinado do que um ato, um estado

dde espírito. Mais, . po e ser apenas re-

"autoengano" Metas . tórica barata.importante do que osão estabelecidas . fato concretizado, a Particularmente,
para justificar inves- .satisfação de tê-lo 'feito •.

não compactuo des-
-

(

tímentos, agradar ta ditadura. Resul-
. acionistas. 'Objetivos "" tados nãosão tudo;
são fixados com base assim como não é o

em expectativas irreais, prevendo . cliente quem manda na empresa.
crescimento da ordem de dois dígi- Resultados devem ser buscados '

tos' independentemente de incer- com persistência, assim como

tezas políticas e econômicas. Pode- , cliéntes devem sem atendidos com
riam até ser alcançáveis dentro de maestria. Mas o fim de tudo deve

UIJl espaço de. tempo adequado. ser o sentimento de realização, a

Contudo, como não se pre- satisfação de devercumprido. Ain
tende mexer nas variáveis tempo , da que a contabilidade diga que .

'e exequibilidade, alteram-se as você trocou seis pormeia dúzia..
variáveis mensurabilidade 'e rele- .

. Por isso, estabeleça e man

vância. As pessoas buscam rea-. tenha o foco..Esteja preparado
lização. Mais do que um ato, um para os tombos - um obstáculo é
estado de espírito.Mais importante só uma das etapas do seu plano ..

do queo fato concretizado, a'satis-' Use a vaidade e o dinheiro como

fação de tê-lo feito. bons estímulos,' mas jamais
As empresas, por sua vez, pez- como objetivos. Redija suas me

seguem' resultados. Mais do que a tas de forma nítída.. cuidando
conclusão, o fim de algo em simes- 'para que elas sejam específicas,

.

mo.'. Estes resultados podem ser mensuráveis, alcançáveis, rele

representados pormais lucro, mais vantes e temporais. Dê- lhes todo
espaçá no mercado, mais clien- . seu esforço e imaginação.
teso Ou seja, invariavelmente deve.
significar limais", embora não raro

-

acabe por tomar-se "menos"

Tom Coelho"educador,
. conferencista e escritor com

artigospublicados em 15p�(ses

I

apesar do projeto coritar com o apoio do pre-
feito Luiz Carlos Tamanini, alguns ativistas de
fendem que a PCH pouco vai melhorar a rede
elétrica. Alegam que os problemas no serviço
seriam causados pela falta de investimentos da ,

Celesc em transmissão e distribuição. A usina do.
Bracinho, em Schroeder, é um exemplo de que a

produção de. energia-não solucionou totalmente
as históricas interrupções de energia na cidade.

A possível interferência da
PCH na reserva ambiental do

parque ecológico Rota das Ca
choeiras também é.outro as

sunto polêmico. Temendo os

efeitos que a construção pode
causarsobre o meio ambien
te, os militantes da S.o.s Bru
aca cogitam a possibilidade
de entrar com uma ação civil
pública para impedir a insta

lação da usina. A criação de um projeto de lei que
proíbe a éonstrução de PCHs'na cidade, de autoria
do vereador João Gottardi (PT),·é outra ação pre
vista contra a proposta.

Se a PCH vai, de fato, sair do papel, ainda é
cedo para dizer. No entanto, já é possível afirmar
que se a proposta obtiver a aprovação da Fatma

(Fundação do Meio Ambiente) e as licenças am
bientais necessárias, o Executivodeverá enfren
tar uma grande oposição pela frerite.

EOrfORIAL

PCH
construção de uma PCH (Pequena
Central Hidrelétrica) na Cachoeira da .

Bruaca, em Corupá, divide opiniões da
comunidade e se transformou em um

dos principais assuntos das rodas de conversa

nos últimos dias. A criação da usina foi tema
de uma audiência pública na semana passada,
onde integrantes do movimento S.O.S. Bruaca

·

protestaram contra a sua implantação.
'

..

A grande preocupação dos
moradores é que .a PCH reduza
a beleza cênica de um dos maio-

. r�s pontos turísticos da cidade.
Inicialmente, essa possibilidade
foi negada pelos engenheiros da

Corupá Energia, empresa respon
sável pelo projeto. Os. técnicos
afirmavam que, com a redução
de 15 MW (megawatts) para. 12,5
MW reàlizada no projeto, a dife

rença na vazão da água seria quase,imperceptí
vel. Mas, durante a audiência; o engenheiro José
Tito de Lima Neto admitiu que a passagem de 18

,

mil litros de água que será permitida após a im-.

plantação da usina equivale a um terço' da vazão
média da Bruaca hoje.'

O principal argumento da empresa é que a"
usina vai evitar as' frequentes quedas de energia
na cidade, possibilitar a expansão do comércio
e garantir o atendimento a 50 mil pessoas. Mas

. "

'DOLEITOR

.. Às_escuras - lazer nas escolas"
o folhear as páginas do OCp"do dia 02 de monstraestardecertaformamalinformadoquanqo
junho, me deparei ....com uma reportagem se refere às áreas de lazer aqui existentes, sem.contar

'

na coluna.de Carolina Tomaselli intitulada que estará sendo construída umanova área de lazer
"Lazer nas Escolas". Confesso que fiquei no loteamento Rosá, se bem que a muito' tempo

· perplexo com a notícia de que pessoas que foram não se vê nem sombra desse nobre edil. Gostaria
·

eleitaspararepresentaranossacomunidadepossam de convidá-lo a conhecer nosso trabalho junto a

tomar atitudes �em cabimento, sem ao 'menos ter o essa escola, pois, no ano de 2009 nós fizemos' o fe-

pequeno trabalho de consultar a . chamento de nossa quadra de es-

comunidade que, lhe confiou a po� , , portes e, em 2010 já está em anda-

.

'

síção que hoje ostenta. mente o projeto dé climatização
O nobre vereador Jaime Ne- Esse nobre edil, que. de 14 salas de aula, projetos esses

gherbon, sabedor que é de que se diz representante realizados única e exclusívamente
esse projeto tenha sido vetado em da Barra do Rio Cerro CQm o apoio da comunidade atra-'

· outra ocasíãordeveria no mínimo e região� demonstra vés da contribuição espontânea.
consultar as partes interessadas, estar de certa formamal" Desta: forma entendo que a

pois dessa forma só posso entender informado quando se nossa comunidade não gostaria
que para ele é mais fácil trabalhar refere às áreas de 'lazer

' de ver todos os' seus esforços jo-
às escuras. Embora eu não tenha gadas pela janela através de pro-.

aqui existentes..aínda em mãos, o conteúdo com- jeto de lei deste nobre edil que
pleto do projeto de lei deste edil, de ., ,.

'
.

poderá causar a banalização do
antemãoquero adiantar que como patrimônio que tanto nós luta-
membro da APP da Escola Municipal Gertrudes S. '. mos pela conservação. Digo mais, a nossa escola
Milbratz, no bairro Rio da Luz, sou totalmente con- sempre esteve, está e estará aberta à nossa comu
trário a essa propositura. nídade, pois, aqui realizamos' "Festa Iulina", "Dia

.

. Quero dizer que é gratificante trabalhar com' das Mães", "Dia dos Pais", "Manhãs Pedagógicas",
uma comunidade que'nunca mediu esforços para enfim, vários eventos sempre com a participação

,

ver a nossa escola cada v.ez mais confortável para total de nossa comunidade. Desta forma termino
o aprendizado de nossos alunos. .Estou falando da deixando aqui registrado aminha índígnação e re

rninha comunidade, mas tenho a plena convicção púdio a esse projeto de lei do nobre edil Jaime Ne
de que muitas outras estão namesma condição de gherbon,'dizendo-lhe que faça as-coisas às claras e ,

igualdade, buscando o bemestar de todos os alunos
"

\ ..

da redemunicipal de ensino. Esse nobre edil, que se

diz representante da Barra do Rio Cerro e região,'de-

. não às escuras...

Edmilson Silva, profissionalautônomo .
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Restam 24 dias para a literatura ganhar a cidade

"> 'SI--.
. ,

JARAGUÁ DO SUL '.

Um universo de histórias e

personagens está prestes
a se alojar em território r

-; jaraguaense e, assim,
transformar a rotina da .

cidade e de seus habitantes.
�

-
.

a Feira do Livro que, a cada

dia,' fica. mais próxima
da 'realidade. Ontem, por

..._exemplo, aconteceu o lan

çamento oficial' do evento. Já na

semana passada; os internautas
foram convidados a navegar pelos,
endereços virtuais para conhecer

. todos os detalhes da programação
organizada para este ano.

Em breve, além disso, começam
a brotar as primeiras-formas palpá
veis da maratona literária. A Praça
Ângelo

-

Piazera, residência fixa da

Feira, vai ganharmilmetros de área
coberta especialmente para abrigar
livros, livreiros, autores e leitores,
que juntos prometem movimentar
o local entre 2 e 12 de julho.

Em2010, segundo o diretor-geral
Carlos Henrique Schroeder, a pers-

.

pectiva de público alcança as 60 mil

pessoas. Apenas da rede municipal
de educação,' são esperados setemil
alunos a se misturar com milhares
de estudantesdas estolas estaduais
e particulares damicrorregião.

• Kelly Erdmann· .

kelly@ôcorreiodopovo.com.br .

Publicações a partir de R$l
. A Feira de Jaraguá do.Sulcon
tará com 30 estandes destinados
a livrarias e editoras. Entre as já
confirmadas estão a Panini, Ilha
Mágica, Livros' e Cia e Escala.
Como nas edições anteriores, as
publicações têm custo inicial de
R$' 1. Conforme Schroeder, serão .

,distribuídos 14 mil vales neste

valor para as crianças que visita
rem o evento.

.

Não bastando, a organização
ainda pretende oferecer outros
dois mil acessos gratuitos ao cine- ,

ma 3p montado mi Praça 'Ângelo
Piazera durante os dez dias de pro- .

gramação. Os demais interessados
em assistir ao filme :'0 planeta
pede socorro" devem pagar R$ 6.
Estudantes desembolsam R$ 5.
Vale lembrar que todo o restante

- da Feirapossui entrada franca.

Carlos Henriquê Schroeder: ampliação de
20% na área coberta e 40% na áreatotal

FESTIVAL DE MÚSICA DE se ABRE INSCRiÇÕES EM AGOSTO

Geral 7

Palestras,
bate-papo e.'
'autógrafos

O cardápio de visitan
tes da quarta edição da

.

Feira do Livro tem cinco

presenças ilustres. Nes
te ano, o evento recebe o

jornalista Laurentino Go

mes, o cartunista Mau-

, rícío de Sousa, o poeta
Ricardo Corona, o músico
Humberto Gessinger e o

escritorMoacyr Sclíar,

ACESSO GRATUITO

O bate-papo com todos
tem acesso gratuito. Somen
te nas duas palestrasdo cria
dor daTurma da Mônica é

que. serão distribuídas 900
.

senhas antecipadamente.
Além deles, outros 30

autores catarinenses .tam
bérn desembarcam na

'Praça Ângelo Piazera. A.
maratona literária tem o -

patrocínio do O Correio do
Povo e 0, apoio da empre
saWeg e da lei Rouanet do
Ministério da Cultura. A re

alização está sob responsa
bilidade da Design Editora,
Sesc (Serviço.Social do Co

mércio), Secretaria de De
senvolvimento

.

Regional de
Iaraguá do Sul, Prefeitura,
Secretaria de Educação. e
Fundação Cultural.

.
'

Femusc divulga listagem de pré-selecionados
nense de Bandas. Paralelo ao

festival; há o Femuskinho, o En
contro Catarinense de Corais, a
Conferência de Professores de
Cordas e o Simpósio de Educa-

. ção Musical.
A, listagem . dos professores

confirmados é semelhantes a
. .

oferecida em 2010. São mais de
50 nomes divididos nas turmas

.

de violino, viola, violoncelo, con
trabaixo, flauta, oboé, clarinete,
saxofone, fagote, trompa, trom
pete, trombone, tuba, percussão, ..
harpa, piano e violão.

JARAGUÁ DO SUL
Ainda faltam sete ineses pára

que a 6a edição do Femusc (Festi
val de Música de Santa Catarina)
volte a movimentar Iaraguá do
Sul. Mas, os músicos interessa

dos em participar do evento já
.devem.fioar atentos ao calendá
rio. Isso porque as inscrições es

tão com datas definidas e exigem
preparação.

Os
.

instrumentistas que as

sistiram às aulas neste ano e

'cumpriram todas as atividades Aos demais, o prazo de ins-

propostas têm vaga assegura- crição vai de 1 a 25 de setembro.'

da. Esse grupo, além de receber Para garantir o acesso às classes'

a comunicação oficialmente, em 2011 o custo é de R$ 300. O

também pode consultar a rela- Femusc começa em 23 de janei-'
ção disponível na página virtual

.

rO e segue até o dia 5 de feverei
. / www.femusc.com.breconfir-·ro. Antes, porém, ocorrem ain-

.

mar o benefício. Mesmo com" a da a 'Conferência e o Concurso
garantia, é necessário ratificar, a de.Harpa e o Encontro. Catari-:" - i ••• 11 ••• : ......

intenção entre os dias 15 e 25 de

agosto.. Enquanto esse período
.não chega, os músicos possuem
outra obrigação. Todos precisam
preparar uma gravação .para in
cluir ao cadastro e servir como

apresentação aos professores.

Evento deve. receber
. mais de 500 músicos

vindos de diversas
- .par.tes do mundo '-'=
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MOBlllDA E URBANA

Nova'concessãoaté fim do ano
:� I ., I

•

Após 16 anos, Prefeitura poderá escolher outra empresa para o transporte coletivo
SCHROEDER . .Alegando irregularidades no bilhetagem eletrônica - a exem

processo licitatório, aCanarinho en- plo do existente em Iaraguá - e a

trou com uma ação judicial contra a ampliação das linhas .

.

Prefeitura. Com o entrave, as duas Com o sistema integrado, 'a.

empresas continuaram prestando expectativa é que tanto a passa- III'

o serviço sem a obrigatoriedade de gem de Iaraguá do Sul quanto
realizar melhorias. Mas, de acordo para dentro do município custe

com O prefeito, a Prefeitura conse- R$ 2,54. Hoje; o usuário paga R$
guiu anular o processo movido pela 2,20 nas linhas que ligam o cen

informação foi repassada Canarinho em abril deste ano e com tro aos bairros e R$ 2,90 para ir de
peloprefeito Felipe Voigt isso, uma nova concessionária po- uma cidade a outra. Já o terreno

�� na noite de ontem, dur�-·
.

derá ser escolhida. sugerido para o terminal é uma
te apresentação do Plano �_�__

.,

área de 15 mil metros quadrados,
Municipal deTransporteColetivo..O "Corri a nova- concessão, atrás da Prefeitura, na esquina das
encontro aconteceu naAcías (Asso- poderemos prestar um ruas Paulo Iahn com aAvenida dos

ciação Empresarial de Schroeder). atendimento de mais Imigrantes. O custo da construção
.

Desde 1994, as empresas Ca- qualidade à população". ainda está sendo avaliado.
narinho e TranspantaÍlal detêm a FELIPE VOIGT, Antes de abrir a licitação, a Pre-
concessão do transporte na cidade,

.

PREFEITO DE SCHROEDER feitura deve encaminhar o Plano
sendo a Canarinho responsável pe- de Transporte Coletivo para apro-

.

las linhas intermunicipais e aTrans-
.

"Com .:. à nova concessão,' vação da Câmara de Vereadores.

pantanal pelas linhas urbanas. Essa poderemos .prestar um, atendi- "Também queremos ouvir a co

situação aconteceu porque, na épo-
.

mento de mais qualidade à po- munidade sobre. o projeto", co-

.
ca, a Transpantanal venceu alicita- pulação", destacou Voigt. Entre mentouVoigt.

.

.'

ção e teria o direitode atender todas as melhorias previstas está a ins
as linhas urbanas domunicípio pelo talação de um terminal urbano,
prazo de dez anos. a implantação do passe único e·

Até O fim do ano, uma nova
licitação para concessão do
transporte coletivo, deve ser
aberta em Schroeder, algo
que não ocórria há 16 anos.'

•.Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

..

- ,

PIERQ RAGAZZI

Plano de Transporte Coletivo foi apresentado na Adas, na noite dê ontem

.

SECRETARIADE
.

ESTADO UE TURISMO, .

CULTURA E ESPORTE
www.s o Ls c rg o v.b r
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Lucas viaja sempre protegido, com a cadeirinha dentro do carro
. '..

.
.

, '"

Lugarde
. '.,

criançaena
.cadeírínha
.Apartír de amanhã, 'equipamento

.

de segurança se- torna obrigatário
REGIAo

" Elas garantem conforto aos

pequenos e ainda cUudam a

salvar vidas. Por isso, são
itensJndispensáveis em
dias de passeios ou

'

longas viagens.

, Contran é reduzir esses-números
I e conscientizar os pais de que pre
venir sempre é o melhor remédio.

Quem descumprir anova
norma es�á sujeitoà ,

multa de R$191,SO e à'
perda de sete pontos na

'"
I.

carteira de motorista

as a partir de amanhã,
equipamentos como

bebês-conforto,' cadei
rinhas e, assentos es-

Mesmo antes da resolução,
passar a valei. Luana Mateus, 35
anos, leva a cadeirinha para onde
o filho Lucas Mateus, 5 anos, for.

peciais para crianças serão itens Até mesmo em -curtos trajetos,
obrigatórios nos carros' de quem como de casa para a escola, o

transporta meninos e meninas de menino tem o lugar confortável
até sete anos e meio:' Quem des-' e seguro garantido dentro do au-:

,

cumprir anova norma está sujeito à , tomóvel. uÉ uma segurança 'para
multa de R$191,50 e à-perda de sete ele e para nós. Viajamos bastan-

, pontos na carteira demotorista te-e o próprio trânsito da cidade
Até agora, o� equipamentos de está cada Vez mais complicado.

'

segurança não eram obrigatórios.
'

Ternos que estar protegidos", diz.
Mas o grande número de'mortes A resolução do Contran, apro-'
de crianças por acidentes de trân- vada em junho de 2008, não prevê' ,

sito fez com que o Contran (Con- " o uso obrigatório dos dísposítívos
'

selho Nacional de Trânsitol exigisse de retenção somente para veículos
maior rigor nó uso das cadeirinhas. com pesobruto total superior a 3,5
Todos os anos, segundo o Minis- toneladas, de transporte coletivo,
tério da Saúde, seis mil crianças , táxi e escolares.
morrem em tragédias registra-

,

das nas estradas do país. Coma ':-. ue.pra Volpi
resolução '277,' a expectativa cio' "'iIeüõr.a@�v����br

.
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Nova normajá movimenta
a economia da região

recorde para nós. Investimos em

novosmoldes e tivemos que adap
tar nossos modelos às determina

ções", comenta' o gerente comer

cial da Tutti Baby, Orlí Boehringer.
Segundo ele, o'aumento na pro
dução foi responsável ainda pela
contratação de 200 costureiras.

Além do conforto e da qualí
dade domaterial, o gerente alerta
que os equipamentos precisam'
possuir o selo do Inmetro. Outra
dica importante é testar as cadei-,

, rinhas e verificar se elas possuem
inclinação, o que garante mais

.

conforto para,os bebês. ,

Nas lojas da região, os dispo
sitivos de retenção, dependendo

'

do modelo, podem custar de R$
,99 a R$ 400.,

Única fábrica catarinense estima vender 106mil peças em julho

MODO DE USAR

• BEBÊ-CONFORTO
EM CARRO
• o equipamento deve ser instalado no banco traseiro, de costas para a dianteira do -,

veículo. Não esqueça de prendera criança com o próprio cinto do equipamento.

• Caso o veículo tenha air-bag, o bebê-conforto deve ser instalado na mesma posição
da dianteira do 'veículo, com a criança de frente para. o painel, com o banco puxado
o mais para trás possível. Se o veículo não possuir air-bag, instale normalmente;
como se estivesse no banco traseiro. Deve fiéar de costas para a frente do veículo.
Ponha o banco maispara trás possível

• CADEIRINHA
EM CARRO
• Deve ser instalada no banco traseiro, de frente para a parte dianteira do veiculo,

.

em posição vertical. A cadeira deve ser presaao banco por trás, pelo cinto de

segurança do veículo. A criança deve ser presa com o cinto da própria cadeirinha

EM CAMINHONETE '

• A cadeirinha deve ser instalada no banco do passageiro da mesma forma que é
.

.

,
�

colocada em carros de passeio.

.' Posicione o assento sobre o banco traseiro, nó espaço onde a criança flcará
, ,

sentada, junto ao encosto. Coloque a criança _sobre o assento e prenda 'com o cinto
de segurança do carro. Certifique-sede que o cinto não está passando sobre o

pescoço da criança. Se estiver, ela ainda é pequena para usar o equipamento e a

'orientação é para que ela continue usando a-cadeirinha'

EM CAMINHONETE
• O assentá deve ser usado no banco do passageiro da mesma forma ).

que em carros de passeio

1059 - Segurança de um lado
e lucro de outro. A obrígatoríeda
de dos dispositivos de retenção
já movimenta; a economia focal.
Isso porque a única fabrica do
Estado que produz esse, tipo de

equipamento. fica em Massa

randuba, A corrida nas lojas em

busca do assento adequado para
cada faixa etária já reflete na pro
dução da, empresa, que existe'
desde 2004 e revende os equipa
mentos p-ara todo o país. '

,

'Antes da determinação, eram
produzidas cinco mil cadeirinhas

por mês" Somente' em junho, a'

expectativa é produzir 20 mil pe-
, ças. E para julho, a estimativa é de

que a produção chegue a 100 mil
equipamentos. uÉ urna produção

EM CAMINHONETE
,

.

• ASSENTO DE ELEVAÇÃO
'EM CARRO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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24,milhões em negócios j

Expectativa da Caixa é fechar mais 257 vendas de casas e apartamentos
.

10 Geral

JARAGUÁ DO SUL
.

Pela primeira vez na

cidade, o Feirão Caixa da
Casa Própria já fecha 254
vendas - movimentando
mais de RS 24 milhões 'em
quatro dias de evento.

/

--orno se não bastasse, outros
257 negócios aguardam con-

firmação durante esta se

___mana. Tudo isso deve somar
mais R$ 25 milhões em finaricia
mentos pela Caixa Econômica Fe
deralna região do Vale do Itapocu.

· Conforme o gerente da agência de

Jaraguã do Sul, Donaldo Kobus, os
valores correspondem às estimati
vasde R$ 50 milhões em aquisições
de casas e apartamentos. .

Para se ter ideia, o Feirão Caixa
da Casa Própria terá outra edição
no próximo ano por causa do su-'
cesso deste ano. Mais de dez mil

pessoas passaram pela Arena Ia-
'

· raguá até domingo, a maioria em

busca de novos investimentoseo
sonho de sair do aluguel. "O even

to foi ótiino e com certeza faremos .

novamente, mas a data ainda não
está definida', afirma.

Cerca de 20 expositores, entre
imobiliárias e construtoras, ofere
ceram 2,1 mil imóveis: Os valores

.

ficaram entreR$ 60mil e R$ 500mil.
De acordo com o gerente, o Feirão

C� da Casa Própria rendeu bons'
.

negócios. "Em 2009, a Caixa Eco
nômica firmou R$ 65 milhões em

finariciamentos de imóveis só em

Jaraguã do Sul", enfatiza.

o CORREIO DO POVO • Terça-fei ra, 8 de junho de 2010
---

..

Mais de dez mil pessoas passaram pelo Feirão Caixa da Casa Própria durante quatro dias de evento na Arena

Kobus ainda acrescenta que os

consumidores puderam. simular
compras,' consultar crédito e 'ca-

.

dastros. Isso significa que futuros

negócios ainda devem sei fecha
dos. As linhas de créditos da agen
cia bancária foram divulgadas
durante o feírão, segundo os perfis (

diferentes, de clientes - conside

rando a renda salarial das famílias.

• Daiana Constantino'
daianac@oçorreiodopovo.com.br

- QUATRO MIL PANFLETOS. DA IIVIVA SEM DROGAS"VÃO SER DISTRIBUíDOS

Alunos promcvempedágios educativos hoje
· GUARAMIRIM

Dois pedágios sinalizam o iní
cio da campanha "Viva sem dro

gas" pleiteada pelos cerca de 1,2
mil estudantes da escola estadual
São Pedro, -do bairro Guamiran

ga. O cronograma concentra o

evento às 9h30 e às 15h30, na rua
Lauro' Zimmermann. Ao. todo,
'quatro mil panfletos vão ser dis
tribuídos, além de cartazes e fai
'xas ilustrativas.

"Após o pedágio, a entrega dos
materiais de divulgação da campa- .

nhase estende pelos locais públicos
do bairro. Segundo o educador res

ponsável pela segunda expedição,

CÉSAR JUNKES
.

JoséAltaiiVenturi, os estudantes re- Para a aluna Bruna Eduarda
. sidentes nas cómunidades vizinhas Zopellaro, 13 anos, o importante
ficam encarregados de promover' a é informar as comunidades mais

campanha nas suas regiões. humildes da cidade. Já a estudante
Ladiane de Borba, 13 anos, acredita
que a campanha é umamaneira de
conscientizar a população. "É uma

, experiência nova porque não tinha
,

noção do perigo das drogas". '

De, acordo com o professor, a. Acampánha ainda permanece
orientação sobre o- consumo de ativa até a próxima semana. No dia
drogas está relacionada aos casos 18, acontece a Feira de Ciências..E
de usuários na região. "Iemós pro- . uma feijoada encerra o evento e a

blemas com drogas Por isso, esse empreitada educativa no próximo
projeto ajuda a esclarecer os usuá- sábado (19). O bilhetepara o almo
nos e.as famílias. O nosso objetivo é. ço custa R$10. Outras informações
orientá-los", enfatiza.

. .

pelo. (47) 3373-2130. , ',., "
Campanha é feita, pela 7a série

.
.

' �
. � � . . .

�

PIERO RAGAZZI

Entrega estava-programada
, para agosto,mas imóvel deve
ser inaugurado em2011

Nova licitação
para construir'
prédio do INSS'
GUARAMIRIM

Um novo processo de

licitação será aberto para as

obrás do INSS (Instituto Na-'
cional do Seguro Social) de
Guaramirím. Hámais de um
mês a empresa LJG Constru

tora, de Curitiba, estacionou
os trabalhos por não obede-

.. cer ao cronograma de'cons
trução previsto no projeto.

Na semana passada, a

gerente executiva da agên
cia de Ioinville, Iutálía Ro-

.

drigues, determinou a regu
larízação e a retomada das

.

tarefas em 48 horas. No en

tanto, a empreiteira não- re
ativou os serviços no local.

Conforme a gerente, os

procedimentos legais para
encerrar o contrato estão
sendo feitos pelo INSS. Uma

equipe técnica de Florianó

polis .deve analisar o, estágio
.

da obra para aplicação de
multas e acerto de contas"

,

com essa empresa; "Estamos.
fazendo os esforços possíveis
para contratarumanovaem

presa, inas temos que respei
tar os trâmites legais", afirma.

A entrega do prédio' es
tava programada para agos
to. Porém, o imóvel deve
ser inaugurado somente no

próximo ano. O projeto está

orçado em R$ 1,4milhão.

"
Estamos fazendo os

esforços possíveis
para contratar uma
nova empresa, mas'
temos que respeitar .

os trâmites legais. '

JUTÁLlA RODRIGUES

"
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Venda de carros novos
� . "

recua comvolta do 'IPI"

-

\Em maio deste ano.sequndo.mês sem a redução de IPI,
foram emplacados 240 veículos em Jaraguá do Sul

"
Sentimos essa queda a partir de abril.

Podemos dizer que as vendas caíram em

mais ou menos 30%. Mas as montadoras
, estão "reajustando os preços e estão

oferecendo outros atrativos.
, ,

. AUGUSTO CARLOS CARDOSO, GERENTE
DE VENDAS DA EMMENDÕRF�R,

. "Por outro lado.mercado de usados está aquecido e cresce cerca de 20%
-

.

.

..( . .

JARAGUÁ DO SUL

As vendas de carros
novos apresentaram .

queda no mês de maio'
nas concessionárias de
Jaraguá do Sul·

curva decrescente é re

. flexo do fim da redução
do. IPI (Imposto .sobre
Produtos Industrializa

,dos), que vigorou pormais de um
ano como medida para comba -

.

ter a crise econômicamundial.A
cobrança integraldo imposto foi
retomada em abril 'de 2010.

.

Segundo dados do· Detran

(Departamento Estadual, de

Trânsito)! .no mês passado, fo
ram emplacados 240 carros

em Jaraguá do Sul. Ou seja, em
maio, as ruas da cidade recebe
ram 203 veículos novos amenos

que em março de 2010, último
mês com redução do IPI, quan-

do o índice de emplacamentos pode levar um semi-novo com·

chegou a 377. mais opcionais, itens de segu-
"Sentimos essa queda a par- rança, um carro mais completo

tir de abril. Podemos dizer que as no lugar de um. zero", compara o

"vendas caíram em mais ou menos proprietário da Mauro Veículos,
.

30%. Mas as montadoras estão re- Mauro Fábio Koch, que contabi
ajustando os preços e estão ofere-

.
liza a venda de seis veículos no-

cendo outros atrativos", 'comenta vos e 13 semi-novos no mês de,
o gerente de Vendas da Emmen- maio, Em março, quando o corte

.

dõrfer, Augusto Carlos Cardoso. no IPI era atrativo, foram vendi - ..
,

Arnesma situaçãoé apontada dos dez novos e 20 usados .

pela revendedora Strasbourg. A Na Caraguá, revendedora de
I

. empresa registrou a venda 52 ve- veículos novos e semi-novos', o

ículos novos em. março, quando cenário é parecido. O gerente de
havia o desconto do IPI. Em maio, vendas, Charles Medeiros, confir
o número caiumais da metade, e ma uma queda de cerca de 15% .

foram comercializados 20 carros. nas vendas de-veículos zero.dían
te da volta do IPI. Mas em contra-

AUMENTA PROCURA
POR CARROS USADOS

partida, aponta um aumento na

procura por semi-novos. Em ja-
." neiro, a Caraguá comercíalizou 92'

.

automóveis usados, contra 109 em

maio, ou seja, um crescimento de
20% emmédia:

Por outro lado, quem traba
lha com semi-novos revela que o
mercado segue aquecido, "Agora,
o mercado de semi-novos está

reagindo. O cliente percebe que

• Debora Volpi·
debora@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Procura por
veicules usados
mantém
crescimento
do setor
automobilístico

ATRATIVOS

Crédito'e facilitado ejuros estão menores
Para compensar a volta do imposto, as concessionárias da região apostam em

atrativos que facilitam a compra. Algumas revendedoras "esticam" o financiamento
e oferecem taxas menores de juros. Bônus, descontos e até emplacamento grátis são
algumas'das vantagens oferecidas para quem compra carro zero atualmente.

NAG�ONAt

'Brasil é O quarto'maior mercado
Mesmodiante davolta do IPI,'o Brasil semantém como quartomaiormercadomun

dial de automóveis; atrás de China, Estados Unidos e Japão. Em todo o país, foram vendi
dos nos primeiros cinco meses do ano_, 1;3 milhão de veículos, segundo dados da Fena
brave (Federação Nacional daDistribuição deVeículosAutomotores).
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'd ntro de tudo
fique por e

'no regióO
que acontece
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OBA! SE JOGA!
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Universo TPM

Elijane,Jung.
BISCOITO,

:DASORTE
Recolhas pedras e

construa a ponte.
iiniversotpm@ocorreiodopovo.com.br

.

-

'. ,.'
- .

o QUE ELES
.

QUEREM?
os

homens defendem que peitos e

. bunda feminina foram feitos para
serem admirados. Admirado eu

concordo, afinal, nós' mulheres
também olhamos aquele tórax, aquele
tanquinho e aquelas pernas musculosas
dos seus amigos de futebol.. E ,ôl Como
admiramos! Mas daí a secar o sujeito, des-

, respeitando nosso parceiro, não né? É isso

que não aguentamos nos homens .... E se,

para eles tudo bem, admirar atéa baba che
gar ao chão, então não importa se a moça
for estrábica, se faltar um dente ou se ela
não souber quem é Steve Iobs ... basta ser

peituda... é realmente isso que importa?

'j""

��.. �

,

�1 I '

; J! 1-·
/1

ÉGA! ABANDONA!
Essa mania, de dormir pouco. Você não pre

cisa hibernar, mas dormir muito tarde, acordar
, cedo' e, entre esse intervalo, viver na gandaiá
não é escolha que beneficie sua saúde. Durma

direito, ern horários regulares e fuja dessa regra,
apenas uma "vezinha" ou outra. Abandona essa
boemia e vai dormir, amiga!

,V,' ,,7)1,'L�
Ahhhhl

'.�

,
.

LORD OAFA RESPON·DE
P: Estou aguentando a enrolação de um paque

ra. Faz mais de um mês que ele vem me enrolando,
saímos apenas duas vezes e ele custa a atender'
meus telefonemas ou responder meus emails. Nem
no M�N eu consigo encontrá-lo. Estou' pensando
em procurá-lo no trabalho e pedir uma decisão da

parte dele. O-que me diz, Lord? -

_,
�

,R: Para, para, para tudo! O que você está fazen-
.

do? O cara só te deu uma paqueradinha e agora você

já quer enfiar o sujeito no altar? Larga dele, mulher
carrapato. Se ele não te atende, nem responde teus '

e-mails, ou não te procura de qualquer outra forma ...
Ele não tá a fim, minha filha! Desencana, larga o osso,

'

desgruda e entenda de uma vez: Ele não te quer!!!
. ,..... ".

TRICOTANDO
• 'Ioda-mulher sonha com um
homem como o Big, de Sex and
the City (esqueça o abandono

,

no altar), especialmente
quando ele se ajoelha na
frente daCarne e diz: "Carne
Bradhow, amor daminha vida,

.

1" Ai
.

que ser casar COI�llgO.. , ai ...

•A talMini Fazenda, aplicativo
mais famoso do Orkut,
disponibilizou aos jogadores
uma arquibancada com
galinhas torcedoras. Adivinha ."
a cor da camisetinha das

galinhas?Azul é vermelho.
Será que são galínhas norte
coreanas?Medinho...

• Todomundo empolgado, '

entrando no cliniadc Dia dos
.

Namorados e falando em achar o

" presente certo·para o seu amor...
Enquanto outros estãomais
preocupados em encontrar o
amor-certo para o seu presente...

• Hojé é o Dia do 'Porteiro, o
caramais cavalheiro que há.
Afinal, quemmais vai ajudar a
carregar as compras, segurar a

porta do elevador, entregar suas
correspondências, estar sempre
de bom humor.. Todo homem
deveria fazer um cursinho
15âsiCo de porteiro.';'

-

• Composição de Sérgio Brito,
r-: "Enquanto Houver Sol": H...

'

Quando não houver esperança,
quando não restar nem ilusão. ,

Ainda há de haver esperança,
em cadaum de nós algo de

,

uma criança .. ;"
"

I

CTRL O + OTRl V

BOIS EDUCADINHOS
,

Não sei exatamente 'por
que cargas d'água eu e meu

filho entramos no assunto de
bois e touros, quando ele me _'_._...-

perguntou qual' a diferença
entre os dois. Tentei explicar
.superficialmente dizendo que
o boi é castrado enquanto o

touro não. Aí vem a surpresa.
Ele ri e diz: '� tá! Vai dizer que
'os bois são castrados e ain
da assim são tão violentos? Se
eles fossem castrados seriam
dóceis, 'fariam tudo o que os

mandassem fazer!". Alôu! Fi
lhão! Eu disse casttados e não
adestrados! Ah, esses filhos!

(malvadas.org)

)

Num pijama, numa camisola, num robe ou

roupão novo, felpudo e quentinho. Dá para en

centrar nessas peças não apenas o conforto e a

. delícia de vestir. Mas tem cada modelinho.super
sexy que ... ui! O homem que dorme ao seu lado
vai virar guri pequeno e adorar. Se Joga na cama,

menina, e se joga 'toda linda!
.

o velhinho e a,velhinha, ambos com 60 anos estavam comemo

rando as bodas de prata. Durante a celebração, apareceu uma fada e

·lhes disse: Como prêmio por terem sido um casal exemplar durante
25 anos, concederei um desejo a cada um.

� Quero fazer uma viagem ao redor do mundo com o meu querido
marido! Pediu a mulher, A fada moveu a varinha e ... zás! Os bilhetes

'apareceram nas mãos da senhora: .

Em seguida foi a vez do marido. Elepensou um momento e disse:
-Bem, esteclima estámuito romântico, mas uma oportunidadé des-.

.

tas só se tem uma vez na' vida. Então .. : Bom, desculpa, amorzinho
- disse, olhando para a esposa - mas o meu desejo é ter uma mulher
trinta anos mais jovem do que eu!

A mulher fica chocada! A fada faz um circulo com a varinha e ...

zás! O homem ficou com 90 anos! r

Moral da história: Todos os homens são sacanas, mas asfadasma
drinhas são mulheres!
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COMPETiÇÃO

O novo FestivaldaCanção
. .

Edição de 2010 teráfinal com entrada gratultano PavilhãoMunicipal de Eventos'.
.' .

,

cola Holando Marcelino Gonçal-
ves. A terceira eliminatória 'ficou

para o dia 17 de julho, com 17

participantes se apresentando na
Escola Julius Karsten.

. w

Quando todos os competi-
dores

.

tiverem se· apresentado,
os oito melhores de. cada, fase

.,
-

.

(quatro do gênero popular e ou-
tros quatro do gênero sertanejo)

.

vão para a competição final, que
acontece no dia 31 de julho. É

a competição deste ano, nesta etapa que o.público terá

que está mais equili- a chance de participar: um dos
brada do que a, edição cinco colocados de cada gênero
anterior, 56 cantores será escolhido pela torcida; "Va-

. jaraguaenses se dividem entre mos ver quem tem amelhor acei
os gêneros popular e sertanejo tação do público, quem fez mais'
- 27 e 29 participantes, respec- sucesso", ressalta Miriam. .

tivamente: No ano passado, dos Outra novidade é que os cin-
48 competidores, apenas)8 .in-

.

co melhores de cada gênero te

terpretaram canções da música' rão prêmios maiores do que no

popular brasileira.
.

� ano passado, além dos troféus
, Segundo a chefe de Eventos da com' a colocação. Enquanto o

. Fundação Cultural de Jaraguá do . primeiro colocado recebe R$ 2

Sul, Miriam Meier, a intenção é tor- mil reais, o segundo fica com R$
nar o festival deste ano mais aces- 1,5 mil e o terceiro fatura mil re
sívelao público. Por esse motivo, . ais. Os quartos e quintos-lugares -.

todas asapresentações serão gratui- serãopremiados com R$ 700 e R$
. tas e a final acontece mais perto do 500, respccrivamentc. I

centro da cidade, no Pavilhão A do

ParqueMunicipal de ·Eventos.
- • Bruna Borgheti

.

As etapas iniciais acontecem bruna@ocorreiodopovo.com.br
no dia 12 deste mês. A primeira

.

serã. ria Escola Municipal Anna
Tõwe Nagel, ,com, a banda Fare

Night, e a segunda conta com a

presença da Alta Rotação na Es-

JARAGUÁ DO. SUL·

A edição 2010 do Festival
.

da Canção Sertaneja e

Popular de Jaraguá do Sul
está trazendo novidades:

_
além de prêmios màiores,
a torcida vai partíclpan da
escolha dos classlílcados.

No ano passado, QS primeiros.

lugares receberam R$ 500 a

menos do que os vencedores
'.

receberão este ano

FOTO!? DIVULGAÇÃO

.
.

"

l�
. I

até 10dejunho

Em 2009, muitas ações já foram realizadas. E, em 201 O,vai ser ainda melhor.

Pague seu IPTU, você e sua família têm muitos benefícios a ganhar.

Variedad'es 13

Museus entram
em clima de
Copa-do Mundo
JARAGUÁ DO SUL

Uma iniciativa dos qua-
.

tro museus de Jaraguá do Sul
mostra que o espaço não é
só para relembrar o passado:
até Q dia 12 de julho, todos'
eles estarão promovendo ati-

"

vidades que tem como tema

tiCopadoMundo 2010.
Às quartas-feiras e aos

sábados de manhã, o Museu
Histórico Emílio da Silva, o

Museu IWolfgang Weege e o
. Museu Weg estarão abertos

! para a troca entre os cole-:

cionadores, que também

podem fazerpartede brinca-
! . deiras como chute à gol, fute

bol de botão e uma pesquisa
interativa no WolfgangWee- '

ge. O Museu da Paz, apesar'
de não promover a 'troca de

figurinhas, também dísponi
biliza as outras atividades.

"Queremos mostrar'

que o museu também é Um
.

espaço democrático e mo-
'

vimentado", explica a coor�
.

I

denadora do Museu Wolf-

, gangWeege, Ellen Annuseck
..
Bona. Além de prestigiar, a.,
Copa, cada um dos museus

" expõe cerca de 30 trabalhos .

da la Mostra de Humor de

Jaraguá do Sul, com cartuns,
caricaturas, charges e histó- .

rias em quadrinho sobre a

Copa do Mundo produzidos
, por artistas da região.

PREFEITURA
DE JARAGUÃ DO SUL

. Construção de três pontes.
,

Mais de 6.000 metros de pavimentação astamca
e mais 6.000 metros neste ano.

Modernização da frota.
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CRÔNICA
QUINTA-FEIRA' SEXTA-FEIRA SÁBADO

����--�------.--�----��--�

KellyErdmann,
jornalista

CharlesZimmermann, Carlos Henrique
,

escritor
'

Schroed�r, escritor
PatríciaMoraes,

. jornalista

Nosso meio ambiente'
-- ivemos o Dia Mundial do Meio Am

biente. Acho que, como o Dia daAgúa,
todo'dia é dia do meio ambiente. E
está mais do que na hora de nos cons-

cientizar-nos disso, pois a natureza já não está
mais apenas dando avisos, ela está cansadade
esperar que o ser humano se dê conta-de que
é preciso 'cuidar do lugar onde vive. Agora ela
está se.rebelando, mostrando o 'que está sen- '

do obrigada a fazer, depois de tanto tempo de
,

descaso'e'desrespeito.
O que Mãe Natureza pre

cisará fazer para, que nos

convençamos de que esta
mos destruindo nosso meio
ambiente? . Como diziam
meus avós, ela sempre pega
o que é dela de volta. Ainda.
mais em �la vendo que não estamos cuidando
'nada do nosso planeta, não estamos levando a

sério o fato de que se não tratarmos dele, nin- .

guém o fará por nós. É nossa responsabilída
de, é o nosso habitat. Temos que zelar por ele.

'

O Dia Mundiál do Meio Ambiente está aí,
então, para pararmos e refletirmos sobre nos
sas ações, tão irresponsáveis e nada preventí
'vas para que tenhamos nosso.planeta saudá
vel pára nós, para nossos filhos e netos.

Que meio ambiente deixaremos para o-tu
'turo? Haverá futuro para o meio nmbiente, se

continuarmos a agredir a natureza, destruin
do o ar, a água, ornar, o solo? '

Como poderemos nos redimir, se comete
mos incomensuráveis crimes contra o meio

ambiente, como o vazamento de petróleo nos

Estados Unidos, jorrando há quase dois me

ses, contaminando omar e acosta, destruindo
a vida marinha? Que será de nósserno mar?

E as ressacas que estão devorando praias,
casas e costões no litoral da nossa Santa e bela

Catarina e em -outros pontos
do país e do mundo, não é' .

mais uma evidência de que
'

a natureza chegou ao seu li
mite de tolerância? Não é a

sua maneira. de repetir que
os molhes e aterros, que al
teram a geografia da costa

também alteram correntes marinhas e, con-

.sequentemenre, a altura e força das marés?
É assim que cuidamos da natureza? É as

sim que preservamos ,o meio ambiente? Há
que atentemos para isso, que nos pergunte
mos se o total desprezo com que tratamos o

nosso planeta, a nossa casa, o mesmo des

prezo que estã causando a sua destruição, é
o que gueremos.

.

Porque o tempo está acabando... .

/

• wwwprosapoesiaecia.xpg.corn.br
.
1

LANÇAMENTOS

CINEMA
JARAGlJÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Príncipe da Pérsia (Leg)
(14h20, 16h40·, 19h, 21h20 - todos os dias)

_
• Cine Breithaupt 3
• Alice no País d�s Maravilhas (Dub)
(14h10 - todos os dias)
• Fúria de Titãs (Leg)
(17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2 ..

• Homem de ferro 2 (Leg) (13h35 - todos os dias)
• Robin Hood (Leg) (16h, 18h40, 21h20-
todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade i'
• Príncipe da Pérsia (l.eg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20· todos os dias)

• Cine Cidade 2
-

• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h40 - todos os dias)
• Á Estrada (Leg)
(17h - todos os dias)
• Homem de Ferro 2 (Dub)
(19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
"

• Robin Hood (Leg) (13h30 - todos o� dias)

• Sex and the City 2 (Leg) .

(16h10, 18h50, 21h35 - todos os dias)

.
BLUMENAU

_
• Cine Neumarkt 1
• Sex andthe City 2 (Leg)
(13h30, 16h20, 19h', 21h45 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2

._ Príncipe da Pérsia (Leg)
(13h50, 16h10, 18h50, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Fúria de Titãs (Leg)
(14h20, 17h, 19h40, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Fúria de Titãs (Dub)

,

,

(14h30, 16h50, 19h20, 21h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• A Hora do Pesadelo (Leg)
(13h40, 16h, 18h40, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Alice no Pais das Máravilhas (Dub)
(14h10 - todos os dias)
, Robin Hood (Leg)
(16h25,.19h10, 21h50 -todos os dias)

NOVELAS'
ESCRITO NAS ESTRELAS
Gilmar ameaça Viviane e prova que Jofreestá

em seu poder, Virgínia tenta se aproximar de Va
nessa. Daniel acalma Repe para que ninguém per- .

ceba a presença.oee na mansão. Vitória/ Viviane
chora desolada'e Clara a consola. Gilmar destrata
Fernanda, que fica irritada. Antônia ri da imitação
que Daniel faz de Beatriz e Sofia e acaba provo
cando um acesso de riso em todos na sala. oera
pede para Dalva deixá-Ia dormir na casa de Tadeu
Vitória/ Vivian.e tem delírios por causa de uma fe-,
bre muito alta. Guilherme fica incomodado ao ver.

Judite conversando com Sofia e Beatriz. Madame
Gilda tem uma intuição e joga suas cartas para
saber de Viviane. Ao saber do estado da amiga,
Mariana pede para Breno consultá-Ia. Suely reage .

contrariada por ter que ir embora .

TEMPOS.MODERNas
Pensando em destruir Deodora, Maureen

enfrenta a chefe de segurança. lolanda deixa Leal
. sozinho no restaurante. Jannis aceita o pedidO de '

.

casamento de Túlio. Gaulês encontra Katrina, mas
os dois se desentendem. Deodora hesitã em olhar.
o conteúdo da pasta que Maureen lhe deu. Zeca
diz ao pai que o detetive particular tem notícias.
sobre Regeane. Leal vai à cása de Hélia, que se
anima ao ver a preocupação do ex-namorado.
Deodora entrega para Portinho a pasta que
Maureen lhe deu. Maureén provoca Niemann
ao fazer' perguntas-sobre o paradeiro de Deo-

. dora. Zeca conta para Hélia que Leal terminou
.

com lólanda. Deodora acusa Niemann de ser o
, responsável pela morte de sua mãe. Hélia vai à
casa de Leal e o surpreende ao perguntar como
ficará a relaçãó entre eles.

. PASSIONE
Fátima conta para Danilo sobre sua gravidez.

Clara pega o celular de Diana e manda uma men

sagem .para Mauro. Bete fala para Fred qu� ele .

irá receber a herança oe Totó. Fortunato pergunta
, para Olayo sobre setl processo contra a Metalúrgi
ca Gouveia. Clara envia uma mensagem para Dia
na do celular de Mauro.Cridinho fala para Candê
queValentina bate em Kelly. Stela pede o.endere
·ço de Fátima para conversar com a famnia- dela.
Clara avisa Gerson que Diana está no orquidário.
Mauro beija Diana e Gerson nagra os 'dois. Ca'ndê .

estranha aover Donato saindo da casa de Valen-
'

tina. Kelly chora e briga com à avó. Candê entra
na pensão e Kelly se esconde de valentína, que
ameaça agredi-Ia. Gerson fica furioso com Diana
quando vê a suposta mensagem enviada por ela.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Sancha aconselha Romeu a falar com Car

mem, pois' ela garantiu çue vai publicar o que
ele disser. Eleonora comenta com Arminda que
elas podiam fazer um convênio com a empresá
de Tito. Érico afirma à Eleonora que seu ernpre-

.

endimento é a salvação de Ribeirão do Tempo.
Joca observa a movimentação. do Solar de lon

ge. Romeu aceita dar entrevista para Carmem.
'Marisa vai até Querêncio e dá uma bronca nele.
Ela fala que o artesão havia prometido não apa
recer mais bêbado na boate. Ari anuncia a todos
da festa que trouxe uma lembrança-para Mada
me Oúrrel. Ele afirma que todos conhecem a'hís
tória do enforcado, mas ninguém sabecomo é o

rosto dele. Eleonora rasga o papel e todos vêem
as feições do enforcado pintados num quadro.
Nicolau diz que a figura lembra Nasinho.

-·(0 resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).

'CLIC '00 LEITOR

, .

A Meg adora brincar com SU� �ólinha em cima do sofá, onde
tem seu cantinho reservado. O Clic é da leitora Alzira lilz.

Envie sua foto. para redacaoêoccrrelodopovo.com.br.
,
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Nada cairá do céu, mas tudo o que

fizer será recompensado. Quanto
mais independente você for, maior será o seu
progresso. Deixe a teimosia para lá e curta as

coisas boas da vida com quem vale a pena,

TOURO

(21/4 a 20/5)
Tudo indica que terá sucesso ao

unir o útil ao agradável nocampo
.' profissional. A lealdade e a confian

ça serão alicerces na sua vida amorosa.

Terá foco em 'Suas necessidades. Valorizé
a versatilidade.

GÊMEOS'
(21/5 a 20/06)
Bom dia. para somar forças com

as pessoas com os mesmos ideais.
Toda ajuda de que precisa virá dos amigos.
Você está sob os holofotes, suas verdades

estão mais expostas e suas lutas são mais

contundentes.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)'

.

Lua e Marte favorecem a tomada

de decisões e as providências práti
cas que agilizam o seu trabalho de rotina. No

romance, sua maturidade pode surpreender:
Boa fase para fazer uma revisão da sua vida.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Tudo o que conquistar será fruto
de dedicação profissional. Faça

algo para intensificar o convívio'
amoroso. Um dia para fazer planos, intervir
mais na comunidade; mostrar seu valor e

lutar por seu espaço.

VIRGEM

(23/8-a 22/9)
" Coloque suas energias no traba-

'rIJIIHii{rfi
lho e encare as mudanças com

otimismo. Terá disposição para assumir

riscos. Ótimo dia para tomar decisões. Irá
receber de vblta os favores que fez a ami

gos e éonhecidos.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
A sua atração por assuntos que

. envolvam mistério e discrição
deve aumentar, por isso convém agir de

forma anônima ..As parcerias recebem boas

vibrações. Forte erotismo na intimidade. As

esperanças crescem. .

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11) .

Bom dia para conquistar maior

autonomia. O romance pode ga
nhar uma nova alavancada. Aproveite a

boa fase para caprichar no visual e arrasar
corações, que estarão encantados com' sua

forte presença ..

9SAGITÁRIO .

(22/11 a 21/12)
A carreira recebe boas vibrações e

o· prazer de fazer o que gosta há de

marcar este dia. A dois, mostre o seu lado

prestativo. Encontros e relacionamentos' te

obrigarão a olhar mais fundo dentro de si.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Você pode unir .0 útil ao agradá

vel no campo profissional. No romance,
aposte no seu magnetismo pessoal. Organize
seu tempo e poderá realizar tudo que lhe dá

.

-

prazer e trabalhar com garra e sucesso.

,,.,..."""", AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Bom dia para divulgar seus proje
tos. A paixão ganha maior .solldez,

mas saiba defender a sua privacidade. Um
sonho .com amigos ou que envolva planeja
mento tem tudo para animar você neste dia.

-Aproveite.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
O astral é dos mais gratificantes para

quem trabalha em equipe. Namoro

recente pode ganhar maior solidez. Antenado
com o que se passa com seus familiares, pode
engatar ótimas conversas e momentos.

-,
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.·Claudia Leitte se
. irrita com fãs de Ivete

Claudia Leitte se irritou com alguns fãs d� Ive

te Sangalo após receber recados mal educados no

Twitter, "Eu adoro Ivete e tenho um carinho danado
.

pelos fãs dela, mas tem alguns que são malas de

mais! Quanta insegurança! Valei-me Jeová!", escre
veu Claudia. A cantora também pediu para que as

pessoas parassem de criar caso e afirmou que não

há nada de mau entre ela e Ivete.

-

Adriana Birolli se. divertiu durante a 14-8
Parada do Orgulho Gay de São Paulo, que
'acdnteceu, no. flnal 'de semana. '* atriz desfi,..'
lou em cima de um trio elétrico e foi eleita

pelos participahtes a rainha da parada. Ser
ginho e Dicesar também foram destaques
do evento e até trocaram beijinhos durante
o desflle. Os ex-BBBs Cacau, Eliéser e Uiliam
também estiveram por lai

�Diana descobre que
Gerson é pedófilo·

A novela "Passione" promete causar polêmica com

o personagem Gerson. Durante a lua de mel do piloto
com a esposa Diana, Gerson irá deixar a moça sozinha
durante um dia inteiro para ficar navegando na inter-

.

net. Durante uma conversa do casal, Diana percebe
. que Gerson tem jeito com crianças, mas o piloto afirma.
que nunca terá um fi·lho. O vício de Gerson por compu
tadores começa a, parecer anormal e mais tarde Diana
descobre que o 'marido é. pedófilo.

DIVIHTA-SE

lenhador Nota 10
O sujeito se apresenta para um emprego de

lenhador numa empresa que atua há muitos anos
. na Amazônia, Na hora da entrevista, ele começa a

se gabar dizendo ser o melhor lenhador do mundo.

O funclonárlo da empresa analisa atentamente sua
.

figura meio franzina e pergunta desconfiado:
- Se o senhor-é tão bom, "me diga: onde já
trabalhou como lenhador?
- Já trabalhei no Sáara! - responde o sujeito

\

desdenhoso.
- Mas o Saara é UI1l deserto!
-Agora é!

,

I

Deborah
Secco briga
em filme

Deborah Secco deixou afro
rar toda a sua raiva durante as

gravações do' curta metragem
"Assim Como Ela". Na trama,
Deborah precisou agredir de

mentira um paparazzo.- Para
tornar a cena mais real, a atriz
fez exercícios antes de gravar,
ficando ofegante e suada. -Ao

- final, disse rindo aos fotógrafos
que registravam a cena: "Olha o

que tenho vontade de fazer com

vocês", brincou.

Mariana Ximenes
carregamarmita

Mariana Ximenes encontrou uma maneira prática de manter a forma. A atriz

revelou que leva marmita todos os dias para o trabalho, com alimentos 'mais sau
dáveis. "Levo para as gravações, com verduras orgânicas, frango sem hormônio,
peixe ou carne". Ainda assim, a atriz disse que não consegue fugir da academia,
já que adora doces. Mariana pesa 48 quilos e tem 1,64 de altura.

Débora Falabella
gosta de ser vilã

Débora Falabella está gostando de interpretar
a vilã Beatriz, em "Escrito nas Estrelas". "As vilãs

geralmente têm mais carisma e abusam dos tra

ços performáticos. Gosto da chance de poder ser
over", diz-em entrevista à revista "Estilo de Vida".
A atriz também contou que considera o figurino
da personagem cômico, já que ela usa várias ten

dências de moda de uma só vez. "É por passar
tanto do ponto que suas maldades ganham ares

de comédia", afirma.

SUDOKU
","",'

."" "''''j
�

, I

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples evícíante, O objetí
vo é preencherum quadra
,do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

7/6
Adolpho Mahfud

, Alida V. G. Rudg�

8/6

LaisCamilli

, Agnes Fiedler
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O.casal �liane
e,Vanderlei

Dakastaqnê com
,

sua filha Emely
Vitória, que no di�
,

24/5 completou
nove meses.

A linda Emily Hefter de Souza

completou 3 aninhos dia
30/5. O pai Vilson, a mãe

Claudira, o tio Reginaldo, a tia
Melita e os primos Eduardo e

Bruno desejam fellddádes.

Parabéns ao pequeno Artur

Augusto Mendes, que
,

completou 60 dias de vida. Os
irmãos Guilherme e Roberta,

a mãe Márcia e Daniel
Mendes desejam felicidades,

Na foto o assíduo leitor Pablo .

Sjoberg que comemorou ,

seus.l l anos dia 1°, amigos e'
familiares desejam parabéns.

A Bela
Letícia Ewald
Laurindo '

completou 5 '

aninhosno
dia 30/5. Os
pais Soraia
e Carlos, os
avós Cristina
e Sérgioeos
padrinhos

lsabele Sávio
desejam
muitas

felicidades.

. Joi(eMichalakmanda
os parabéns para os

anlversariántes: à esquerda:
Luis Felipe Roters, completará
1 ano no dia 19/6; no centro,

Ribamar Roters, que troca idade
. dia 15/6; e à direita,Gustavo
Henrique Roters, que completa

4 anos dia 14/6.

Dia 20 de maio o fofinho Guilherme
Klein completou 2 aninhos. O papai
Kleiton e mamãe Adriana mandam

parabéns e felicidades.
A simpática Fernanda
com a mamãe Nina.:

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim/2° Vara

Rua João Sotter Correa, 300, Amizade - CEP 89.270-000,
Guararnirim-Sõ - E-mail: gmmvar2@tjsc.jus.br

Juíza de Direito: Anna Finkefuszek

Chefe de Cartório: Rafaeli Inegitz
EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO.,.. RÉUS INSCRITOS EM LUGAR

INCERTO E EVENTUAIS INTERESSAOOS - COM PRAZO DE 30 DIAS

.:

Usucapião' n° 026.08.003458-1 '

"

Autor: João Pedro da Luz Lampert e outro
Citando (a) (s): Réu' em ludar incerto e eventuais interessados, de acordo com o

Art. 942, c/c ART,232, IV do -CPC,

Descrição do(s) Bem(s): lrnóvel com áreade 6,090,52 m2; situado no par da
Rua 67, Cruzeiro, Bairro Recanto Feliz, Municlpio de Guaramirim/SC, que fica assim

constituído: área=6.090,52 m2
- Frente em 73:00m, sendo 15,00m no lado par da Rua 67 - Cruzeiro, coincidindo

com o alinhamento predial: e 58,00 m como, o prolongamento da Rua 67 - Cruzeiro
- Lado direito em 3linhas, a 1 ° (a partir da frente) com 68,20m, a 2° em 12,00m e

a '3" em 12,37m todas com a margem esquerda do Rio Itapocuzinho.
-Travessão dos fundos em 55,00 m, com terras de Lourival Bast.

-Lado Esquerdo em três linhas, a 1°(a partir dos fundos) 34,40m, sendoZô.Süm
com terras de Janaiha Maria de Almeida Rau, 9..

1 Om com a RUa 66 - Paraná (leito e

passeio); a 2° com em 5,50m com o lado impar da Rua' 66": Paraná, coincidindo com o

alinhamento-predial e a 3� em 53,80m com terras de Valdemar da Conceição e João

Pedro da Luz Lampert. ,
,

-Sobre a referida área encontra-se gravada faixa "non aedificandi", com 30,00m
de largura a partir da margem do Rio Itapocuzinho. Prazo Fixado para a Resposta: 15
dias, Por intermédiodo presente, a(s) pessoa(s) acima identificadas(s), atualmente em'
local incerto ou não sabido, bem cornoseusts) conjugue(s),-se casada (o) (s) for (em),
confrontante(s) e aos eventuais interessados que ficaün) ciente (s) de que, neste Juízo

de Direito, tramitam os autos dos processos epigrafados, bem tome> CJTADA (S) para
responder (em) à ação, querendo, no. lapso de' tempo supra mencionado, contado do

transcurso do prazo deste edital. ADVERT�NCIA: Não sendo contestada a ação no prazo ..

,

marcado, presumir-sé-ão aceito� como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na pe- ,

tição inicial (art. 285, c/c art. 319 co CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos,
partes e terceiros; foi expedido o presenteedital, o qual será afixado no local de costume

e publicado 1 vez(es), com intervalo de O ias na forma da lei.

Guaramirim (SC), 19 de,maio de 2010.

"

,Informa abertura. de processo
SANTA CATARIN,A

RECREAÇ, O: Nfvel superior, completo
.em Educação Asica; Inscrição ·no CREF; JARAGuÁ Por meio do site até dia 09108
Habilidade na organizaÇão d� eventos' 00-SUL
eomunitá'rios e de Laze� Contrato por'
tempo determinado

Acompanhe os processos seletivos do SESC/Se�través do site 'NNN.sesc-SC.com.br '
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moagoncalves@netuno.com.br_

MoaGonçalves
Valeu mesmo!

.

E'
, stou sensibilizado com as manifestações de carinho que ainda
recebo sobre a Festa do Champanhe que foi realizada dia 25 de

maio, no Estação Armazém. Pessoas queridas estão enviando

, mensagens, telefonemas, e-mails emimos que chegam cheios

de ternura e me deixam muito feliz. Atitudes tão autênticas não se '

compram, nem são impostas, mas conquistadas! Então ratifico, con
firmo, hasteio abandeira da amizade para deixar explícito meu agra
decimento pela sinceridade que faz transbordar o meu coração, de
gratidão e apreço. Tudo isso repõe minhas energias para que possa-.
mos realizar a próxima. Muito obrigada!

Vaso
Duvido o dó que existaUmamu

lher na face da terra que fique feliz
.

em ir a uma festa e encontrar outra

com à mesmo vestido. Mas isso é

inevítável aqui, na urbe sorriso, em

Bollyhood, Hollywood, Cannes ou

Londres, nas melhores exposições
.

do mundo. Na hora o que valeé re
,

laxar e curtir a noite, afinal, quem
usa tem sua personalidade, sua ·ele
gância natural. Foi !:l caso de .duas
senhorasmuita conhecidas de Iara-

. gúáem recente acontecimento. Elas
usaram o mesmo vestido tubinho
vermelho tomara-que-caia. Uina
com uma meia arrastão colorida e

a outra sem. O que vale éo estilo. E
cadauma tem o seu!

NAS RODAS
• A bela loira bonitaAríane
Maria Urban fez uma tatuagem
em homenagem ao amor,

.

Patrick. Segundo zum-zum-zum,
os dois estão hiper apaixonados.
A tatuagem é um coração coma
inicial da dupla. Bom.demais!

• O empresário boa gente Nei
Lombardi pilota o fogão.hoje à
noite e movimenta; em torno do.
futebol society 7a Divisão, urna
deliciosaAnchova grelhada'
com pirão.

,

'. Não ousem esquecê-lo: Adelir
Francisco Camello, o popular
Nini, é o grande aniversariante
de hoje. Por favor, liguem!Ele vai
adorar saber que foi lembrado. :

Parabéns, amigo! O meu desejo
é que você e toda a sua família

sejam plenamente' felizes.

Giorgia Peixer, a namorada de
Daniel Benhke, da Estação, bem

linda e sempre slmpátlca, na
Festa do Champanhe

Bazar'beneficente
na próxima quinta-feirá, dia

lO, o pessoal bacana do Centro
Comunitário da Comunidade

Evangélica Cristo Salvador da'
Barra doRio Cerro, promove das
8h às 16hs, o seu tradicional Ba
zarBeneficente, Vale prestigiar!

Níver & noivado
Liliane Fogulari estreia hoje

idade nova e comemora.níver de
noivado com o meu amigo Jorge
Gasarotto. Parabéns!

. �,;

.

"

• Quem a esqueceu está '

em tempo de desculpar-se:
CrístíaneAréndt foi amais
querida aniversariante da
cidade, ontem. E vai adorar
saber que foi lembrada,

,

Segundo' fonte fidedigna,
. o supermercado que será

.

instalando. no antigo
terreno da Max:Wilhem, em
Jaraguá, será uma filial.da

.

rede COMP:RE,com sede em
.

Campo Grande-Mê. Só não
se sabe-qual é bandeira que
será utilizada, Compre ouFort

'

, Atacadista,
'

• Os grandes apoiadores da
10a Feijoada do Moa, que esse

ano deverá abrigar trêsmil
pessoas, já estão mostrando
sua cara.A Kõnígs Bier, um
dos melhores chopps de
Santa Catarina e a empresa
.Menina Linda-do amigo
Renato Koslowski, e a

Social '1-7

Empfeend�ment'os

Jordana Seussei, na
Festa do Champanhe

"
A nossa felicidade será

naturalmente proporcional
em relação à felicidade que
fizermos para os outros.

"

Stammtisch
A organização da 8a Stammtis

eh, que acontece dia 31 de julho,
já começou. Lembrando que as

equipes que participaram no

ano
. passado terão preférência.

Só entrarão outros grupos, caso

.. alguém desista ou não pague a
-

taxa de inscrição, que, aliás, de- ,

.

verá ser realizada até o dia 10 de
julho, na revista Nossa coro a Srta

Jaqueline. Volto ao assunto.

...

escola de idianias CCM, já
"

.

confirmaram suas presenças.
.

. 'JH

Fiquei sabendo que hotel
� �Ribeírão Grande Eco Resort

•

l " ... ,

& Spài. um dos inelhores "

do Brasil;está com uma '

promoção supimpa para o

Dia dos Namorados. O que é
melhor é aqui, na ter;inha.
'-, .I' '"

.'

• A revistaBlush já está

.

circulando. Asmatérias estão
�

. show de bola.

Confira o site www.

moagoncalves.com.br e ..

confira as fotos dasmelhores:
" I

baladas da região.

.. A bera Mônica Rausis é a

aniversariante màis festejada,
de-hoje, MiLvivas!

.
.

Doe agasalho'

• Com essa, fui!

Onde comer bem em Jaraguá'
Hoje é dia de saborear o delicioso rodízio de

escondidinho na CachaçariaÁguaDoce.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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O ESTADO
Tempo firme com sol-em
todas as regiões de Santa
Catarina. Formação de
geada em áreas altas.
Vento fraco a moderado.

-

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 7°e
MÁX: 200e

QUARTA
MíN: 100e
MÁX: 19°e

QUINTA
MíN: 13°e
-MÁX: 19°e

SEXTA

MíN: 12°e
MÁX: 17°e

. SEMANA

'Frio permanece
até quarta-feira

As temperaturas' continuam baixas
até quarta-feira, quando a massa de ar

frio que 'cobre o Estado começa a perder
,força. No restante da semana, tempera
turas com elevação gradativa, principal
mente à noite. O aumento da umidade irá
causar nevoeiros em toda Santa Catarina:

SENSA O TÉRMICA'
Frio na maior
parte do Estado

�

Sensação térmica mínima
de ISOC no Vale do Itapocu e de
20°C em grande parte do Litoral
catarinense. No Extremo-Oeste
e Planalto Sul, sensação térmica
mínima de 10oe. Entre Caçador,
Ioaçaba, Campos Novos e'Curi-

_
tibanos, a sensação térmica mí
.nima pode chegar a SOCo

üANCHNHAS
... Â
5° 18°

,

SEVOCÊVAI p�
..

i;",':' lAGUNA .,

Sol durante todO o dIa,

cO!ll algU!llas nuvens

no período da t�r�e.
" Te!llperatura !lllOl!lla"

de 9cC e máxi!lla de

190C.Ventos tracos,
. ,

sem possibilidade
de chuva. ,

..._' .

,� ..

\

JHI1f•.•

Instável,

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N? 83/2010

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para construção do Centro Municipal de Ensino Infantil
Carla Andrei Emmendoerfer na Rua Adolf PutjElf_ nO 85, no Bairro Barra do Rio Molha em Jaraguá do

Sul, para um total de 1, 135,27m2 (hum mil cento e trinta e cinco virgula vinte e sete metros quadrados),
com fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo,
Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato, REGIMENTO: lei Federal 8,666/93 e demais

alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09:00 horas do dia
09 de julho de 2010; no Setor de Protocolo desta Prefeitura, ABERTURA dos ENVELOPES: 19:15 horas

do dia 09/07/2010 na sala de reuniões da Gerimcia de Licitações e Contratos, DATA e HORÁRIO PARA

VISITA TÉCNICA: Dias 15/06/2001, 23/06/2010, 30/06/2010 e 08/07/<2010 as 09:00 horas - Agendar vi
sita com o EngO Civil Sr. Humberto Jose Travi, no telefone (47) 2106-8204, RETIRADA (Edital e Anexos):
O edital estará disponível na Internet no endereço www.jaraquadosul.sc.qcv.br sem qualquer custo, Os
Anexos do Edital (Projeto, Memorial e Planilha orçamentária), deverão ser retinidos na Gerência de

Licitações
-

e Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no endereço acima, no horário das
07:30 as 11 :30hs e das 13:00 as 17:00hs, mediante apresentação 'do recibo de pagamento de taxa de

R$ 20,00 (vínte reais), A taxa para pagamento dos Anexos do Edital, deverá ser retirada no Setor de
Protocolo desta Prefeitura Municipal, no endereço acima, ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA: R$
1,310,819,43 (hum milhãç trezentos e dez mil oifocentos e dezenove reais e quarenta e três centavos),
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço acima ou

pelos fones Fax (0**) (47) 3370-7253, ou ainda pelo e-mail miriam.educacao@jaraguadosuLcom.br e/ou
rose.comprasépjaraquadosul.corn.br.

" (

Jaraguá do Sul (SC), 02 de junho de 2010,
,

CEcíUA,KONELl - Prefeita Municipal'

t;1,..i�II-.J

", j;Zf
_ Jf",,;; EDIT�
':::''11�'''( "Registro de 'Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/Se

. ISA MARTA MÓHR ZIEMANN, Oíiciaia
-

do
Registro de Imóveis da. Comarca de .Jaraguá do Sul! se, torna público pelo
presente edital, que GARCIA INVEST(MENTOS lMOBILIJ.Iii.I:;>.10S LTDA, inscrita
no CNPJ n" 80.088.388;0001-63, estabelecida na Rua Procópio Gomes de
Oliveira nó 1.207, nesta cidade, requereram com base' no art. 18 da Lei n"
6.766/79, o REGISTRO. DO LOTEAMENTO denominado LfOSÉ FOSSlLE,
situado na Rua 918-,José Martins, Bairro.Três Rios do Norte, perímetro
urbano de .Jaraguá do Sul/Se, abaixo caracterizado, aprovado 'peJa
Prefeitura Municipal de .Jaraguá do Sul/Se, conforme Decreto n"

6,831f2009,'expedido em 15.09.2009, assinando corno responsável técnico,
o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA n" 36872-9, ART n"
3609007-8 .. O Ioteamentó é de caráter resldcnoial, possui a área, total de
29.049, 79m?, sendo constituído de 25(vinte e cinco) lotes comercializáveis,
A.U.P.E., área verde, sistema viário e 'remanescentes,

,

O prazo de impugnação por terceiros é de

15(quinze) dias, contados da data da última publicação do presen_te edital, e
deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no

.

endereço da Serventia: Av, Marechal Deodoro da Fonseca, l,683� centro,
Jaraguá do Sul/Se,

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGCTe - SAMAE
,

JARAGUÁ DO. SUL - SC
AVISO. DE LICITAÇÃO.

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a iicitação
abaixo especificada:

• LICITAÇÃO N°: 82/2010
• TIPO: MENOR PReçO GLOBAL
• MODALIDADE: PREGÃO
·'OBJETO: PEÇAS PARA REPOSiÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 08/06/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das

13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 23/06/2010 10:00h '

O Edital encontra-se ã disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwlno Menegotti, nO 478 - Jaraquá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br

.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.
Nelson Klitzke • Diretor Presidente

, '

SERViÇO. AUTÔNCMC MUNICIPAl.: DE ÁGUA E ESG'CTC - SAMAE
r JARAGUÁ DO. SUL - SC

AVISO. DE LICITAÇÃO.
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que- se encontra instaurada a llcitação abaixo

"

especifiéada:
•

• LICITAÇÃO N°: �0/201 O
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: PISO CERÂMICO, REJUNTE, ARGAMASSA, TIJOLO E MEIO TIJOLO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 07/06/2010, das 8:00 h às 11:30 e das 13:00

às 16:00 h
• DATA DAABERTURA: 18/06/2010 10:00h

,

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraquá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos 'através do telefone 047- 2106-9100,
Nelson Klitzke • Diretor Presidente

,
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Dilma à frente
,

.

com programas
• •

SOCIaiS
Dilma Rousseff está dez pontos

percentuais à frente de José Serra na
pesquisa do eleitorado beneficiado

por programas federais. A pré-can
dídatadoPl' tem 43% das intenções
de voto entre os eleitores que rece

bemauxilio deprogramas sociais do

governo federal, enquanto o tucano
Serra tem 33%. No .segmento da

população não beneficiada, Serra

aparece com 38% contra 34% de
Dilma. Na soma total dos entrevís
,tados, os candidatos estão empa
tados com 37%. Os dados são da

pesquisa Ibope/Estado/TV Globo

divulgadanamanhã de ontem.
De acordo com o levanta

mento, 30% dos domicílios dó
país recebem aUXI1io de progra
mas do governo federal, sendo

que o mais abrangente é o Bolsa
Família (22% do total).

SERViÇO. AUTÔNCMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGCTC - SAMAE
JARA(;UÁ DO. SUL - se

,

AVISO DE LICITAÇÃO. ,

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a lidtação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 81/2010· TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO· OBJETO: PAPELA4
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 08/06/2010, das 8:00 h às 11:30 e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DAABERTURA: 23/06/2010 14:00h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE: na Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site:

www.samaejs.com.br.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106":9100.

Nelson Klitzke • Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ixcedente de 'milho
A estimativa de safra de milho para este

ano aponta para um excedente de mais de _I5
milhões de toneladas. Alguns problemas: Não

,

existe capacidade para a estocagem deste vo
lume, o preçobrasíleíro quase 50% mais caro

que o dos ,EUA- maior produtor. e consumi->
dor > e existe pouca possibilidade de ainpliar
a criação de suínos para dar conta do mesmo;
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Mercado Regional .

Lourival Karsten

,

Jovens empreendederas
o tema do debate regional que acontece.em nossa ci

dade no próximo dia 17_ de junho é "O papel do associa
tivismo pós-crise econômica". Aprogramação vai contar
com as participações- de Eluísa Hertel Maiochi; Eliane
Bogo e Leandro' Bauer, presidentes das Associações Em-' ,

presariais de Guaramirim, Massaranduba e Schroeder,
de Alidor Lueders, vice-presidente daAssociação Empre
sarial de Iaraguá do Sul, de EdsonRoberto Schmidt, pre
sidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu, com a mediação do advogado Jack
son Bastos, vice-presidente da Acíjs, Além do desenvol
vimento dos jovens empreendedores, o evento também
tem por objetivo arrecadar alimentos não perecíveis que
serão doados para a Casa de Apoio Padre Aloísio Boeing.
São os jovens mostrando sua preocupação com sua for

mação e com os temas sociais. Ingressos junto àAcijs.

Atleta do futuro
O Sesi criou o programaAtleta do Futuro,

que visa a incentivar crianças desde cedo a

praticar atividades físicas e assim se torna

rem adultos mais saudáveis e conscientes
, sobre a importância demanter uma vida ati
va. A Oxford - empresa de São Bento do Sul,
mas com controle em nossa cidade .,: está

integrada neste programa e atende 70 crian-
,

ças daquela cidade. Uma forma bem prática
e inteligente que pode ser utilizada também

\ para integrar filhos de colaboradores.

SPFW
,.

Acontece de hoje até o dia 14 des-
te mês o São Paulo Fashion Week,
no prédio da Bienal. Entre os fabri
cantes de .moda de nossa região; a

Rosa Chá tem 'seu desfile programa
do para, amanhã, dia 9, enquanto a

Colcci está agendada para encerrar

os desfiles, no dia 13 de junho. Evi
dentemente podemos esperar desfi
les de ímpacto, A rede de lojas c&A
- um dos patrocinadores do -evento
'- também promete ações de impacto

.

incluindo amontagem de um lounge
com 117 metros quadrados no Par

que do Ibirapuera, além-de apresen
tação do cantor Sebastian no dia 14,
no encerramento' do evento. Objetivo'
é 'promover suas 18Q lojas no Brasil.

Bclccte à BP
A BP (British Petroleum) co

meça a enfrenta! 'um problema
aindamaior que o do vazamento
de óleo: � indignação dos con

sumidores. 'Nos EUA' os consu

midores começam a boicotar os

postos da bandeiraBP' Este é um

pesadelo, pois por um lado seus

gàstos são enormes e pelo outra
,

a renda começa:a cair.

Mostra
casa nova

Acontece e 11 de junho a 18
de julho no Beiramar Shopping
em Florianópolis, esta mostra

de arquitetura, design e deco
ração que este ano tem como

tema "Santa Catarina - Grandes
Nomes, Grandes Marcas". Neste

. ano serão utilizados 5,3 mil me
tros quadrados que comportarão
quatro apartamentos decorados,
quatro espaços gastronômicos,
Lounge Corporativo, Espaço Éu
siness e Espaço para eventos.

ESTADO Ç)E,SANTA CATARINA.
, -PREFEITURA MUNICIPALo.E CORUPÁ-

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 005/10
OBJETO: Contratação de empresa especializada para viabilizar a empreitada por preço glo-

,

bai.em regime de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMUNITÁRIA entre os lindeiros dos imóveis e

o MunicípiQ de Corupá, conforme Lei Complementar Municipal nO 007/2009, da Rua 111 lzabel e
Trecho da Rua 04 - Roberto Seidel- (com fornécimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos
necessárias), abrangendo uma extensão de 425,.60 metros, conforme memorial descritivo, planilha
de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Processo RECEBIMENTO DAS.
PROPOSTAS: das 09 horas do dia 07/06/2010, às 09hOOmin do dia'21/06/2010,

INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 21/06/2010,
TIPO: Menor Preço Unitário. .

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço Prefeitura Muni
-cipal de Corupá .: Av, Getúlio Vargas, 443 e também no síte, Http://www.corupa.sc.gov.br. -

Visita Técnica a ser realizada no dia 18/06/2010 às 14h�Omin
Para retirar o Edital com os Projetos, Orçamentos e Memoriais, necessariamente o interessado

deverá comparecer na Prefeitura de Corupá, com a entrega de uma mídia CD-R para a qravação
das informações,

-
-

Horário: Das 08h às 12tis e das 14.h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500

.

,

Corupá, 2 de Junho 2010.

LU!Z CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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linhade Fundo,

Julimar Pivatto
* IBIS

13 tftulos
�... jaraguaense Alessander

Lenzi conquistou, no fim
de' semana, o 13°' título

...... consecutivo do 'Campeo
nato Brasileiro de Iet 'Ski, na ,ca
tegoria freestyle. A prova decisiva
aconteceu -em Boa Esperança
(MG). Lenzi mostra que o talento
é hereditário, já que a filha dele,
Gabriella, levou o bicampeonato
no freestyle amador. Alessander .

agora volta as atenções 'para o

Mundial, que acontecerá' de 3 a

10 de outubro, em Lake.Havasu
nos Estados Unidos. .

Amistoso
Não se temmuito para falar do.

amistoso de ontem entre Brasil e
Ianzânia. O que foi nítido éque os.
jogadores se pouparam O máximo

possível, tirando o pé na hora da

.
dividida e evitando alguma corri
da que exigissemais. Destaque ne
gativo para a péssima atuação de
Felipe Melo e,pelo apagado Elano,
'Ponto para os reservas Gomes e

Ramires, que foram muito bem. E
,

para Kaká, que mostrou uma bela
evolução do amistoso contra Zim
bábue (ainda bem). .

CURIOSIDADES DAS .SELEÇÕES

Em '2006,' a Costa 'do Martim fez
a estreia em Copas do Mundo. E
já entrou para a história por ser
a primeira seleção a disputar um
Mundial com todos os 23 jogadores
atuando em equipes estrangeiras.

'DOIS TOQUES
f:SraSA ..A Seleção Brasileira
de Futsal joga hoje, às lOh
(horário de Brasília) contra
o Irã, pelo Xoru7Í()

-

da China.
. .,

ilU!l1f'!I1fQj'0 time daMalweeI
Cimed, a exceção doscinco
selecionáveis, retomou
aos treinos ontem, depois de
quatro diasde folga.

Costa do Marfim
Quem acompanha futebol europeu deve imaginar o timaço

.

.que deve se formar quando juntam Drogba (sim, ele vai para a

Copa), Kaloué, Yaya Touré, Eboué, Zokora eKolo 'Iouré. Pois é,'
no papel, a Costa do Marfim tem o melhor time en�re as sele

ções africanas. Mas tem aquele problema antigo de Camarões:
a displicência e a instabilidade quando todos se juntam. Se o

sueco Sven-Goran Briksson, que assumiu como té�nico dois
.

meses antes da Copa, der jeito o time pode até chegar numa se

mífinal, Caso contrário, não deve nem passar da primeira fase.
"

�

FfIrEIO&.N��"faOJ�D" 6 Corupá
Buffalos alcançou aprimeira
vítoría no Estadual (46xino
Tubarão Predadores) e o jogo do
Breakers foi adiª�O.

,CD,'ADOllf/J1NDO.Você conhece.

algum estrangeiro quemore�m .

Jaraguá do Sul ou região? Então
at�nte"para o recado a�aixo.

,li'

'f�J�JlÉI�I'., Estamps:'procurando
.

.

torcedores de países que
participam da Copa para
acompanhar o jogo ao lado
deles. Contatos no e-mailque
está no topo desta coluna.

"

GiUARII'IúJ,I!I141 �Ainda tem

inscrições abertãs para a Copa
'

dePênaltis emGuaramirim.
" Ácompetição aconteceno
próximo sábado.

,

T AOGP

Flamengo abre
quatro pontos
dovíce-líder
Vitória tropeça em casa diante do

-

Cruz de Malta e segura a lanterna
!

. nho ampliou depois do intervalo..
O visitante Botafogo fez uma boa

partida, mas não conseguiu encai
xar as finalizações.

No jogo no 'Rio da Luz, Vitória
e Cruz de Malta -realizaram uma

partida apática. Os donos da casa

até dominaram o jogo e o time
cruzmaltino levava perigo apenas
nos contra-ataques. Arílson, prín-

,..... resultado de 2xO sobre o' cipal jogador do Cruz de Malta,
Fogão, no Garibaldi, alia-

.

atuou apenas 45 minutos. O jogo
do ao' empate em OxO en- teve ainda a expulsão do zagueiro

_ tre Vitória e Cruz de Malta Gomes, pelo Auriverde.
proporcionaram a "gordurinha" Pelos aspirantes, um'novo em

do Rubro-Negro na tabela, que- pate entre Vitória e Cruz de Malta
tem sete pontos, quatro a mais só que me 2x2. O Flamengo bateu
que Botafogo, com três. O JJ Bor- "o Bot��go por 2xO e també� lide

dados, que descansou na terceira ra a competição na categona, com
rodada, está em terceiro, também sete pontos.
com três. O Cruz de Malta está em A quarta rodada da Taça�OCP
quarto, com apenas dois pontos, acontece no domingo, 13. O líder
só que em dois jogos. E oVitória Flamengo vai ao Rio da Luz, onde
segura a lanterna com apenas um. . encara o Vitória, no Hugo Koehn.

O Flamengo, que trouxe bom No Eurico Duwe, o Cruz de Malta

público ao seu campo, fez um gol recebe o JJ Bordados/�onservas _

em cada. etapa do jogo. Dumbo VidaVerde. Dessa vez é o Botafogo
marcou no prímeiro tempoeNini-que terá uma folga na tabela.

. JARAGUÁ DO SUL

O Flamengo é líder absoluto
da Taça O Correio do Povo.
O time de "Garibaldi venceu
o Botafogo dentro de casa
e abriu quatro pontos do
segundo colocado.

.

Rubro-Negro
venceu por
2xOese
distancia
do segundo
coloca

..

Botafogo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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--Jogo apenas parapegar ritmo
........

Dunga disse que não vai mudar o time depois dós dois amistosos naÁfrica
DA'REDAÇÃO
O. último teste da seleção
brasileira antes da Copa
do Mundo da 4frica do Sul,
ontem diante da Tanzânla,
foi aprovado pelo
técnico Dunga.

bom teste" para o Brasil antes
•

�

da estreia na Copa, citando que
a Tanzânía tem um time "forte e

rápido". Ele também gostou da

evolução de Kaká, que atuou os

90 minutos e mostrou estar ga
nhando mais ritmo de jogo após
a lesão muscular. "Agora ele está
se soltando", revelou Dunga, ao
comentar a performance do ca-

.

misa 10 no amistoso.-.-, técnico aproveitou o amis
toso para testar alguns
jogadores, sobretudo, no

_ segundo tempo. Mas, ape
sar da boa performance de quem
entrou em campo e ajudou na

goleada por 5xl, ele descartou a

possibilidade de fazer mudanças
no . time titular que irá estrear ria

. Copa do Mundo, dia 15 de junho,
às 15h30, contra aCoreia do Norte.

Os principais testes foram O treinador aproveitou para
as entradas de Ramires no lugar .' avisar' que o goleiro Julio Cesar já
de Felipe Melo e de Daniel Alves . está completamente recuperado,
na vaga de Elano. Os dois reser- 'tendo sido poupado do amistoso
vas tiveram boa atuação, com apenas para evitar um desgaste
papel decisivo na goleada - três desnecessário.
dos cinco gols saíram no segun- 'No amistoso o. Brasil domi
do tempo. "Não adianta eu fazer nau o jogo hos 90 minutos e não

mudanças porque o time jogou teve muito trabalho para golear.
20 minutos bem. Depois 0_ time· os anfitriões'. O primeiro gol sur
joga mais 30 minutos bem e eu gíu aos dez minutos do primei
tenho que fazer outra mudan-' ro tempo com. Robinho. Antes

ça. Isso não vai acontecer", disse . do intervalo, o atacante marcou
.

r .

Dunga. "Não posso ficar mexen- novamente aos 33 minutos. No
do a cada partida...Tenho que. segundo, Ramires marcou duas

.passar confiança aos jogadores",
.

vezes eKakãfez seu primeiro gol
completou o treinador.

. na'Africa do Sul. Aziz fez o gol da
Dunga avaliou que' foi "um Tanzânia.

.Não posso ficar mexendo
a cada partida. Tenho
que passar confiança .

aos jogadores -.
.

DUNGA, TÉCNICO DA
SELEÇÃO BRASILEIRA

,.,
'�"

Varzeano segue equUibrado e

sem definicão de classificados
�

JARAGUÁ DO' SUL direto pela liderança. O resultado

O. 28° Campeonato Varzeano de lxl favoreceu ambos que estão
de Futebol - Raul Valdir Rodri- em primeiro é segundo. Pelo mes- .

gues teve .sequêncía no fim de mo grupo oNékibateuVidraçarias
semana com a penúltima rodada . Vieira por lxO e está a um' ponto
da segunda fase. O· tempo cola -

. dos primeiros' colocados, Vidra
borou e os jogos aconteceram no çarias Vieira ainda não pontuou e

sábado, 5, nos campos daVila La� segura a lanterna dá chave.

lau, João Pessoa e Caxias. Outro líder que ficou so no em-
No Grupo G, Atlético Inde- pate foi a Ponte Preta, pela Chave

pendente somou um po�to ao L 0:2x2 contra os Galácticos ga

empatar em OxO com a Bell Arte e rantiu os quatro pontos. O Tigre'
assegurou a liderança com quatro foi derrotado pela Galvanização
pontos.AKiferro ganhou do Roma Batisti, por 2xl. O Tigre.. é o vice

por 11'0, e está na ,segunda colo- 'líde,r com três pontos, empatado
cação com três pontos. Bell Arte, ,com o Batisti. Os Galácticos estão

com dois e Roma com um é ater-'
.

em último com apenas um ponto.'- ,

ceiro e o quarto, respectivamente. O Varzeano volta no sábado;
.

Pela Chave H, o Superrnerca- 12, com partidas no campo' do.
do Brandenburg/Dutra e Confort Guarani, Menegotti e Ponte Preta,

Fine/Divipel. tiveram confronto com jogos às 13h30 e às 15h15.

.
,

Ramirés entrou no segundo �empo e marcouduas vezes na goleada por 5x2_na fraca seleção da Tanzânia

Brandenburq eConfort Fine
empataram e lideram a Chave H

Envie sua frase até.às 23h59 do dia 9 de junho
para julimar@ocorreiodopovo.com.br e boa, sorte!

Enllo responda:

"O QUE O CI!AQU�
DO LA CORUNA TE

DE FAZER PARA"
.. 'RACOPADO.DISPUTA 0'147"MUNDODE2. .•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Schwartz sobe duas vezes no pódio
CHAPECÓ

A etapa dupla do Catarinense
. de Automobilismo na Terra, em
Chapecó, foi um sucesso para b.S .

pilotos da região. O melhor re
sultado foi de -Thomas Schwartz,
que venceu as 2a e a 3a etapas
e lidera a Marcas B. Na Marcas

A, destaque para a evolução de
.

Thiago Rausis que venceu � ter

ceíra etapa e está em terceiro
cornzz pontos, um a menos que
o segundo e a apenas três do lí
der. Dirceu Rausisse, em q�arto,
ficou . em segundo na terceira

etapa e também encostou nos lí-

....................., .

CLASSIFICAÇÃO 7·RODADA·
Vitória lxO Atlético-PR
Avaí Ox3 Fluminense

Flamengo 1x2 Goiás
Atlético-MG Ox1 Ceará

Internacional lx1 Palmeiras
Guarani lxO Grêmio Prudente

saRODADA
o

, QUART�-FEIRA (14/7)
'JJI'

,�%' 19h30 - São Paulo x Avaí

o4�,9% 19h30 - Atlético-PR x Cruzeiro

142,9% 19h30 - Grêmio x Vitória
, 1- , 21h - Flamengo x Botafogo

-� 138,:1:� 21h50-Cearáx Corinthians
-1 i 38,1% 21h50, Guarani x Internacional

i38,1% 21h50-GoiásxVasco'
QUINTA-FEIRA (15/7)

110, Cruzelro
12° Grêmio

13° Avaí

14°. Vitória

15° Grêmio Pr. 21h - Ruminense x Grêmio'
Prudente
21h - Atlético-MG x Atlético-GO
21h - Palmeiras x Santos

Classificados Copa Sul-Americana
Rebaixados para Série B

CLASSIFICAÇÃO

6° Guaratingu�tá 11 6 3 2

7" Coritiba 11 6 3 2

8° Náutico 11 6 3 2

9° Figueirense 10 6· 3 1 2 11i 5
2 12i 7

197

3 10112
3 9 113
1 6 17
2 8- 110
2 618

2 '161,1%
1 :61,1%
-1 :61,1%
6 i55,6%
5 i55,6%
2 r50%
-2 138,9%
-4 138,9%
-1 138,9%
-2 :33,3%
-2 i33;3%

1 10i 8
1 1019
1 10[11

10° Icasa

11° Brasiliense

12° Santo André

13° ASA

14° Bragantino
15° América-RN

16° Ponte Preta

10 ç 3 1

962

7 6 2 1

7 6 2 1

7 6 1 4

6 6 1 3

6 6 1 3

7aRODADA

Guaratinguetá 2x2 Bragantino
Brasiliense lx1 São Caetano
Paraná 2xl Portuguesa
Bahia Ox1 Duque de Caxias
América-MG 2xO Vila Nova
Náutico 2xO Ipatinga
América-RN OX5 Sport
Ponte Preta 1x2 Figueirense
Santo André 1x3 Coritiba
ASÁ 3xO lcasa

S"RODADA

TERÇA-FEIRA (13/7)
19h30 - Brasiliense x América-MG

,

19h30 - Coritjba x Bragantino
19h30 - Duque.de Caxias x
Portuguesa
19h30 - Figueirense x Vjla Nova
21h -lpatlnga x Sport .

21� - Ponte Preta x Arnérica-RN
21h50 - São Caetano xSanto André
21h50 - Guaratinguetá x Bahia
21h50 - Náutico x ASA .

21h50 -Icasa x Paraná

CLASSIFICAÇAo

13 ° Praia Clube

14 ° Atlântico

15 ° RCG/Garça
16° Cortiana

17° Assoeva

18° São Paulo

19° Macaé

20° Unisul

7 136 55 -19135,7%
6 130 38 -8 ;33,3%
7 129 45 -16l30,9%
6 122 35 -13: 33,3%
7 126 38 -i2126,1%
9 i 33 38 -5 !25,6%

!

8. 1.39 53 -14123,8%.

15 3

13 1334
13 141 3 4

12 J 3 3
,

11 141 2 5

10 1:31 3 1

10 141:2 4
,

i
141· 2 2 io: 30 56 -26119,1%8

Rebaixados para Série C

SEXTA-FEIRA
Petrópolis 2x3 Corinthians

SÁBADO
Florianópolis 2x1 Foz Futsal

Anápolis 5x5 Atlântico'
Sâo Paulo 6x3 Praia Clube
Unisul !)t1 Cortiana

CopagriL1x2 Umuararna -

HOJE
19h15 - Macaé x Anápolis
1:9h15 -Intelli x Unisul
·19h30 - Cortiana x Krona
20h - Foz Futsal'x Cascavel
20h - Praia Ch:lbe x Petrópolis
20h15 -,Atlântico x Florianópolis
20h15 - Assoeva x Copagril

�ÁBADO (3/7)
19h - RCG/Garça x Minas·

TERÇA-FEIRA (13/7)
19h15 - Macaé x São Paulo
19h15 - Petrópolis x RCG/Garça
20h - Cascavel x Atlântico
20h - Copagrlí x Cortiana
20h - Florianópolis x Assoeva
20h - Krona x Intelli
20h1Ó - Anápolis x Corinthians
20h15 - Umuaramá x Carlos
Barbosa
20h15'- Unisul x Minas
20h15 - Malwee/Cfmed
x Praia Clube

deres, com 21 pontos. Alexandro
Spézia fez apenas nove e está na
oitava colocação da A. Na Stock
Car Omega, Alessandro Coelho
esteve apenas na segunda prova,
onde ficou em quarto. A quarta
etapa do Catarinense será dias 26,
e 27 de junho, em Ioaçaba..

Com as-duas
primeiras

. 'colocações, ,

Schwartz
lidera a

Marcas B

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta .serventía os

títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste
edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à

possibilidade de'oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não
o fazendo, ser Íavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se

deve ao fato de a(s) pessoaís) indicadats) para aceitartem), ou pagar(em) ser(em) des
conhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém
se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em confor
midade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos dei CNCGJ.

.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE iNTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FSTADODE SAN'L\CATA:RINA

. Tabelionato do Município eComarcade Jaraguá do Sul-
. CarlosFabricio Griesbach,Tabelião

.

AvenidaMarechal Deodoro da Fonsecan° 1589 "Telefone: (47) 3273-2390
• Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:OOh·

Protocolo: 147369 Sacado: AGUINALDO BENEDITOMACHADO CPF: 424.550.901-59
Cedente: GRATIo.FAC Fo.MENTO EASSESSo.RIACOMERClALIlDA CNPJ: 03.625.949/000
Número doTítulo: 001.1 Espécie:Duplicata dévendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: BANCODOBRASILSA DataVencimento: 20/05/2010 Valor: 550,00 liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital:_R$10,40;
Protocolo: 147688 Sacado:AIAIRANfUNES DEOUVEIRA CPF: 913,840.289-00
Cedente: F M PNEUS LIDA CNPJ: 81.374,845/000 Número do Título: NC126621/2 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO. DO. BRASIL SA
DataVencimento: 24/05/2010 Valor: 230,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condu
ção: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

•

j
Protocolo: 147639 Sacado:ALCIRRo.QUE RIBEIRO. JVNIo.R CPF: 004,113,019-77
Cedente: DJCo.MUNICACOES EEXPLORACAo. DE SERVICOS CNPJ: 03.658.136/000 .

Número do Título: 0001285701 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre-
.

sentante: BRADESCO DataVencimento: 20/05/2010 Valor: 504,00 liquidação após a intima
ção: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,4Q

Protocolo: 147816 Sacado: APARECIDO. DE FREITASARAUJO. CPF: 167.219.69&-15
Cedente: SYSTHEX SISTEMAS DE IMPL o.SSEo.S CNPJ: 05,644.129/000 Número do
Título: 2453005 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONo.MICAFEDERAL DataVencimento: 18/05/2010 Valor: 1.074,76 liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 147469 'Sacado: ATILIo'Jo.SE FRANK CPF: 483.493.489-68 Cedente: Co.o.PE
RATIVA DE CREDITO. VALE DO. ITAJAI-VIACREDICNPJ: 82,639.451/000 Número do Título:
171.185 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: Co.o.PERATIVA
DE CREDITO.VALE DO. ITAJAI-VIACREDIDataVencimento: 10/05/2010 Valor: 152,56 LIqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8;96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 147685 Sacado: AUREliO. CARWiIRo. LOBO. CPF: 847.628:029-72 Cedente:
.

MARMo.RARIA SILVEIRA IlDAME CNPJ: 07.932,648/000 Número do Título: NFF
144009 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante:BANCO DO. BRA
SILSA DataVencimento: 15/05/2010 Valor: 1.000,00 liquidação após a intimação:
R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 147125 Sacado: CLOVISDo.MINGOSTEIXEIRA CPF: 087,873.078-80
Cedente: PAEEDITORAEDISTRIBUIDo.RADEUVRo.S IlDA CNPJ: 01.146.871/000Núme
ro do Título: 005863/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO. DO. BRASILSA DataVencimento: 20/05/2010 Valor: 1.453,00 liquidação
após a intimação;RnO,40, Condução: R$ 26,56, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 1475�3 Sacado: EDITORA SALINAS IlDA-ME CNPJ: 10.647.976/000 Cedente:
Jo.SNEI COMERCIO. DE CHAVES E FECHADURAS UDA_ CNPJ: 07.229,023/000 Número do
Título: 8878 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante; BANCO
DO BRASIL SA

.

DataVencimento: 21/05/2010 Valor. 94,00 liquidação após a
intimação: R$1ü,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80,Edital:� 10,40

Protocolo: 147763 Sacado: EQUIMo.VEQUIPAMENTOS IND E REPR CNPJ: 05.935,312/000
Cedente: PONTESDISTRIBUIDo.RADEMAQUINASEEQUIPAMENTOCNPJ: 89.171.201/000
Número ao Título: 1044703 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO. DO. BRASIL SA Data Vencimento: 25/05/2010 Valor: 2.092,03liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, EditàI: R$ 10,40

Protocolo: 147764 Sacado: EQUIMo.V EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS REPR CNPJ:
05.935.312/000 Cedente: PONTES DISTRIBUIDo.RA DE'MAQUINAS E EQUIPAMEN
roCNPJ: 89.171.201/000 Número doTítulo: 1044702 Espécie: DuplicatadevendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCO. DO. BRASILSA

-

DataVencimento: 30/04/2010
Valor: 2.092,04 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18',82, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 147765 Sacado: EQUIMo.y EQUIPAMENTOS INDUsiruAIS REPR CNPJ:
05,935.312/000 Cedente: PONTES· DISTRIBUIDo.RA DE MAQUINAS E EQUIPAMEN
roCNPJ: 89.17l.,201/000Número doTítulo: 1044701 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil
por IndicaçãóApresentante: BANCO. DO.BRASILSA DataVenCimento: 05/04/2010

.

. Valor: 2.092,67 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$
20,80,Edital: R$10,40

�
��--�----------------------------------------------------------------------------------------------.---------

Protocolo: 147550 Sacado: GERSo.N KUCHEMBECKER SCHo.PPING CPF: 750.576.979-00
Cedente: FRANCISCO DEMELO. CPF: 516.509.169-49 Número do Título: 000055

..

8 Espécie: Cheque Apresentante: FRANCISCO. DE MELO DataVencimento: 28/04/2010
Valor: 900,00 Liquidação após a intimação: R$lO,40,Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80,
�R$�

• -

---------- ...--------------------------------,--------------------------------'---------------------------------

Protocolo: 147410 Sacado: KATIA STISS
.
CPF: 073,766.159-38 Cedente: PJl,o.AGRo. AGRo.

PECUARIA IlDA CNPJ: 95.830,626/000 Número do Título: 11418/2-N Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO. DO. BRASIL SA DataVencimento:
12/04/2010 Valor: 1.500,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 46,2�, Dili-
gência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

z,

-----------------':"------_:...:_----------_:_-------.;:.---------------------_:.._-----------------------_ ..._-------_:.

Protocolo: 147567 Sacado: KCELMaro.RES E.FIo.S IlDA CNPJ: 80.4'74.307/000 Cedente:
QUARTTECN INDLAMAZDNIAIlDA CNPJ: 01.922.0301000 Número doTítulo: 461/
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO. ITAÚ SA Data
Vencimento: 18/05/2010 Valor: 1.473,00 liquidação após a, intimação: R$ 10,40, Condução:
R$ 8,96, Diligência: R$ 20,iio, Edital: R$10,40

Protocolo: 147647 Sacado: LOfEXEIASTICo.SUDA' CNPJ: 09.454.490/000 Cedente: AL
CABRAS INDUSTRIA E Co.MERCIo. IlDA CNPJ: 06.110.207/000 Número do Título:
1294-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BRADESCo.
DataVencimento: 28/03/2010 Valor: 5.603,57 liquidação após a intimação: R$10,40, Condu
ção: R$14,6P, Diligência: R$ 20,80, Edital: �$1O,40
Protocolo: 147779 Sacado: LUCIMARAo.RTIZ E CIA IlDA CNPJ: 10.237.1771000 Cedente:
DISTRIBUIDo.RAMULLERCOM E REPR IlDA ,CNPJ: 84.298.900/000Número do Título:
0024989801 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BRADESCo.
DataVencimento: 07/04/2010 Valor: 1.529,68 liquidação após a intimação: R$'10,40, Condu
ção: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital;R$10,40

Protocolo: 147333 Sacado: LUIZ RENATo PADIlliA CPF: 657.498.989-20 Cedente: co
MERCIo.DEMÁTERIAISDECONSmPONlUAL CNPJ: 05.939.929/000 Número doTítulo:
9254001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: 0IXA ECo.-

No.MICA FEDERAL DataVencimento: 17/05/2010 Valor: 91,72 liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 147555 Sacado: MARCIo.'DA Ro.SA . CPF: 995.788.670:34 Cedente: COMER
CIO DE MATERIAIS DE CONSTR Po.NlUAL CNPJ: 05.939.929/000 Número do Título:
8629/839400 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONo.MICA FEDERAL DataVencimento: 19/05/2010 Valor: 175,59 Liquidação

. após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 147692 Sacado:MASSA FACILCOM EFAB PRo.D ALLIDA CNPJ: 08.722.197/000
Cedente: FSSAIND ECo.MDEPRo.DALIMENTICI()SUDA CNPJ: 03.241.442/000Número
doTítulo: 274404/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAI
XAECo.No.MICAFEDERAL DataVencimento: 20/05/2010 Valor: 842,33 liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 147804 Sacado: MASSA FACIL COM El:-1\B PRo.l!ALIlDACNPJ: 08.722.197/000
Cedente:FSSAINDECOMDEPB,ODALIMENTICIOSIlDA CNPJ:03.241.442/000I';Iúmero
do Título: 27519 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAlXA
ECONo.MICA FEDERAL DataVencimento: 23/05/2010 Valor: 816,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 147569 Sacado: MASSAFACIL COM.E FAB. DEPRo.D CNPJ: 08.722.197/000
Cedente: ACEVEDo. & DAIl. AGNo.L LIDA· CNPJ: 73.604.548/000 Número do' Título»
70667/01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO. ITAÚ
SA DataVencimento; 14/05/2010 Valor: 3,005,10 liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 147559 Sacado: NEURA o.UVEIRA MESQUITA - ME CNPJ: 32,955.981/000
Cedente: VR ACESSo.RIo.S PARA DECORACo.ES LIDA CNPJ: 05.129.757/000 Número
do Título:'A021/1126-3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXAECo.No.MICAFEDERAL DataVencimento: 23/05/2010 Valor: 547,33 liqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20;80, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 147826 Sacado: NEURA o.UVEIRAMESQUITAME CNPJ: 32,955.981/000
Cedente: BEIJO. FLOR INDUSTRIADE CORTiNAS IlDAME CNPJ: 04..790,1131000 Núme
ro do Título: 11550-11{ Espécíe: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:
BANCO. DO. BRASIL SA DataVencimento: 22/05/2010 Valor: 297,56 liquidação
após li intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 147337 Sacado: OfAIRJo.SEBEIARMINo. CPF: 970.026.909-49 Cedente: LEAN
DRO. FMANNES E CIA IlDA CNPJ: 86.880.887/000 Número do TítUlo: 0õ0169 4 Espécie:
ChequeApresentante: LEANDRO.FMANNESECIAIlDA DataVencimento: 03/09/2009 Va
lor: 394,80 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,20, Diligência: R$20,80,
Edital: R$-10,40

.

��--------.--------------------_.:._---------------------------------------------------_:.._---------------------

Protocolo: 147236 Sacado: PATRICIA CERUTI DE o.UVEIRA CPF: 936.082.689-87 Ceden
te: INFo.WARE INFo.RMATICA IlDA

.

CNPJ: 01.098.363/000 Número do Título: 03052010

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO. ITAÚ SA
DataVencimento: 13/05/2010 Valor: 95,00 liquidação após a intimação: R$1O,4O,Condução:
R$ 8,96, Diligência: R$20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 147468 Sacado: RAULINo. KREIS CPF: 121.160.849-20 Cedente: POUMIXCo.N
CREID'IlDA CNPJ: 29.067.113/000Núrriero do Título: GM011101 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BRADESCo. DataVencimento: 19/05/2010 '

Valor: 4.050,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 147576 Sacado: RLG COMERCIO. DEVEICULOS IlDA CNPJ: 05.546.075/000
Cedente: GM DO. BRASIL S/A CNPJ: 05.738.907/000 Número do Título: 005816 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO. REAL DataVencimento:
16/05/2010 Valor:-916,Ofrliquidação após a intimação: R$1O,40, COndução: R$13,19, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo:-147721 Sacado: Ro.BSo.N ALVES RIBEIRO. CPF: 011.157.769-16 Cedente: ABS
EMPREENDIMENTO MERCANTIL IlDA CNPJ: 01.209.784/000 Número do Título:

• 617199 (14/3Espécie: Letra de Câmbio Apresentante: ABS EMPREENDIMENTO MERCAN-
TIL IlDA DataVericim�nto: 20/05/2010 Valor: 172,11 liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 77,96, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$1O,40
______________________ -l&. :.. .,.

.... � _

Protocolo: 147586 Sacado: Ro.NALDo.TRAJÁNo. RAULINo. CPF: 352,343.269-34 Cedente:
AIIAIRANlDNIo. Bo.RGES DE FREITAS ME

I

CNPJ: 97.514.061}000 Número do Título:
4214002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO. DO.
BRASIL SA' DataVencimento: 20/05/2010 Valor: 435,00 liquidação após a intima
ção: R$10,40, Condução: R$16,71,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40 .

Protocolo: 147821 Sacado: SCHMIDT& SPEZIA IlDA-ME CNPJ: 10.195.254/000 Cedente:
CONFÉCCOESCHACABRULIDA

.

CNPJ: 81.293,912/000Número do 'título: 039699/1
Espécié: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO. DO. BRASIL SA
DataVencimento: 2�/05/2010 Valor: 649,55 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condu-:
ção: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 147551 Sacado: SIDNEIMARCIUo. CPF: 821.977.849-00 Cedente: BANCO. SA
FRA S/A CNPJ: 58.160.789/000 Número do Título: 88006835' Espécie: Cédula de Crédito
Bancãrío'por Indicação Apresentante: JCS ADV9GADo.S ASSo.CIADo.S Data Vencimento:
24/04/2006 Valor: 12J08,45 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 26,56,Di-
ligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40 .'

,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Protocolo: 147287 Sacado:VALDo.MIRo. Jo.AQUIMDASILVAME CNPJ: 01.400.329/000
.

Cedente: GERDAU ACo.S lQNGOS S/A CNPJ: 07.358.761/000 Número doTítulo:
011296001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BRADESCo.
DataVencimento: 07/05/2010 Valor: 3.680,92 liquidação após a intimação: R$10,40, Condu- ,

ção: R$-18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$'1O,4O

Protocolo'. 147842 sacado: Wo.RLb CLEAN PRo.D. DE liMPEZA E SEG LI CNPJ:
07.842.950/000 Cedente: PONTE SERRADA MATERWS DE CONSfRUCAo. UDA ME CNPJ:
82.186.123/000 Número doTítulo: 0073678 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por-Indica
çãoApresentante BANCO DO. BRASILSA DataVencimento: 25/05/2010 Valor: 852,80 liqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19,Diligência:R$ 20,80, Edital: R$10,40-

Carlos FabricioGriesbach,TaIJelião
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Feriadão 'com seis acidentes

Segurança 23

.'

,
'

.

'Região registrou poucas ocorrências, mas em todo o Estado foram 19_ffiortes no trânsito
, "', ARQUIVO OCP/CESAR JUNKES

,

�Segundo informações, da
. PRF (Polfcia Rodoviária
Federal), a'Operação
Corpus Christi registrou

'

,

trânsito tranquilo no Vale
do ltapocu

PM SUSPEITA QUE MOTORISTA ENVOLVIDO NO ACIDENTE f;S"TARIA EMBRIA(iADO

Essa realidade é bem diferen
te da do restante do Estado, onde
19 pessoas perderam a vida em

,

acidentes de trânsito. Já no pri
meiro dia de feriado, uma jovem -

, de 19 anos morreu atropelada na

BR-IOl, em BarraVelha, e um mo

tociclista morreu na colisão com
um carro na SC-418, em Pomerode,

emachuvade quinta-feira, MédioVale do Itajaí.
dia 3, atrapalhou osmoto- As 'duas vítimas fazem parte do
ristas que transitaram em, 'relatório final de cinco mortes nas

rodovias federais e estadu- rodovias estaduais. Os Bombeiros
ais durante o feriado prolongado. e as policiasMilitar e Rodoviária Es
Nos trechos da SC-�16 que corres- tadual, trabalharam no socorro de
ponde às cidades que compõem o 150 feridos em acidentes nas SCs. O
Vale do Itapocu, não houve regis- número representaum aumento de
tro de colisões. Já na BR-280, que 14% de acidentes em relação ao ano
corresponde ao - trevo de Guara- passado. O número de feridos dími
mirim até o limite de Corupá com nuiu 9,64% e demortes 44%.

,

São Bento do Sul (Rio Mandioca), A operação também investiu'
foram registrados seis acidentes na fiscalização dos veículos, como
.com três vítimas com ferimentos medida preventiva para ,tornar
leves e apenas duas mais graves

,

o trânsito mais seguro. Ao todo,
No perímetro urbano de Jaraguá 3.216 carros foram abordados,
do 'Sul, Guaramírim; Schroeder, 162 apreendidos, 41 carteiras de

" Corupá e Massaranduba, a Polícia habilitação recolhidas. Foram 20
Militar não atendeu ocorrências de motoristas presos, sendo que 14
acidentes no trânsito. estavam dirigindo embriagados. "Objetivo da operação é garantir a segurânça em dias de maiormovimento

.

,

Trânsito faz mais uma-vítima fatal
-JARAGUÁ DO SUL

.

O trânsito jaraguaense fez
mais uma VÍtima fatal por volta
das 5h de sábado, na ruaWalter

Marquardt, na Barra do RioCer
ro. Maria. de Lurdes Fogolari, 47
anos, conduzia um Ford Ka que
bateu de frente com uma cami-

"

nhonete S�10, dirigida por Célio
'Streinke, 44. Ele sofreu hemor

,

'
- ragia e escoriações pelo corpo
e permanece em observação no

Hospital SãoIosé,
'

De acordo com <:J. Polícia Mi

litar, os policiais que 'atende
ram a ocorrência constataram

- �.
-

que Streinke apresentava si-
nais de embriaguez, como fala
arrastada e falta de equilíbrio.
Conforme a PM, ele- não quis se_
submeter ao teste' do bafôme
tro, mas responderá processo
administrativo por embriaguez

, junto à Círetran (Circunscrição
Regional de Trânsito).

Levantamento realizado

pelo setor de trânsito da Po
lícia Militar aponta que" até o

momento 178 motoristas foram
multados por dirigir sob o efei
to de álcool. Conforme estatís
ticas da PM de 2009 a ruaWalter
.' I

Marquardt aparece em como a

segunda via mais perigosa' da
cidade. Em primeiro lugar está
a Waldemar Grubba, depois a

Epitácio Pessoa, .seguida pela
Bernardo Dornbusch e Mare

chal Deodoro.
CÉSAR JUNKES

, RuaWalterMarquardt aparece entre a segunda mais perigosa da cidade. Em 2009, f�ram 175 colisões na via
• ''''",<

Homem'é
esfaqueado
durante festa

,

GUARAMIRIM
, Uma briga durante uma festa

,

quase acabou em tragédia na rua
João Soter Corres, bairro Avaí,
por volta das 23h de sábado. Um
homem foi esfaqueado no tórax e
levado ao Hospital São José. Se
gundo a Polícia Militar, dois ho
mens se desentenderam e entra-

,
'

ram em luta corporal. Enquanto
eles se agrediam, um menor de
idade interferiu na briga ,e acer

tou a facada em um deles.
'

Na tentativade parar com a

confusão, o-dono' da residência

disparou, três tiros para o alto
com um revólver calibre 22. En

quanto os bombeiros' levavam
o ,ferido ao hospital, os outros

envolvidos na confusão foram
encaminhados para a delegacia.
Depois de prestar esclarecimen
tos, eles foram liberados:

'"

""�",.,

Monitoramento
foi até ontem

A 'PRE (Polícia Rodoviária
Estadual) começou a Operação

,

Corpus Christi nas rodovias es

.taduais às 18h de quarta-feira
passada, 2, e terminou às 8h

.

de ontem. Nas rodovias fede-
'

rais, a PRF (Polícia Rodoviária,
Federal) iniciou o trabalho à

-

meia noite de, quarta - feira, e
encerrou no domingo, dia 6. O,

objetivo da operação era moni
torar o tráfego nos trechos consi
derados mais' críticos com maior

congestionamento.

Verdureira é
assaltada dois
dias seguidos
GUARAMIHIM

AVerdureira da Roça, na rua 28
de Agosto, centro de Guaramirini,
foi assaltada por dois dias consecu- ,

tivos neste fim de�emana.Aprimei
ra vez foi na sexta-feira e a segunda

, ocorreu por volta das 18h15 do sá
bado. Segundo a PolíciaMilitar, um
homem moreno usando capacete
jaqueta e calçajeans entrou no esta
belecimento e anunciou o assalto. O
assaltante, que estava armado com
uma faca de cabo preto, rendeu
uma funcionária e dois clientes que
estavam no local. Depois ele fugiu
emumaRondaCG de cor escura le
vando cerca de R$ 150 em dinheiro.

A funcionária contou para a

polícia que se tratava do mesmo

homem que tinha assaltado o es-:

tabelecimento no, dia anterior,'
mas-que na ocasião ele estava sem,
o capacete.AVÍtima também reco

nheceu a faca, que seria a mesma

utilizada no primeiro assalto. O va-:
lar levado na primeira vez não foi
informado. A PM fez rondas, mas
o suspeito não foi localizado. APo-

,

lícia Civil está investigando o c�sü'.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Os únicos. com, seg.uro-tran'quilidade.

MODELO ANO OPCIONAIS MODELO ANO

05/06 . .cOMPLETO PEUGEOT 1.� 2005 2003ASTRAHB
ADVENrAGE

ANO OPCIONAISMODElO MODELO

OPCIONAIS MODELO ANO

COMPLETO CMC

ANO OPCIONAIS MODELO ANO

PARATI SURF ·1.8 2009
.

A Valorizafão "V do seu carro.

COMPLETA FIUTA 2002
STREET

Troco d
-

na troca. Ant�s e comprar COID

LDT 2009PALIO ELX

re.

Promoções válidas até 09/06/2010, Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro,
Garantia de motor e caixa"VALlDO PARA VEICULOS A PARTIR DE 2006/2006 COM KILOMET-RAGEM ABAIXO DE 60,000KM.

www.com.br Grupo AutO Elite 40 anos d credibilidode. IANCO YOUÇSWAGEN

OPCIONAIS ANO OPCIONAISMODElO

COMPL.,rO CORS4 SEDAN 2001
MILENIUM

AQDT

OPCIONAIS ANO OPCIONAISMODELO

COMPLDO PARA'. CL ,1999 DH DTTEAL

Caraguá Auto 'Elite
Uma reTação de confiança

47 3274 6000 '

, Preço pac (lESsoaem apartamento duplo, cahrulado
pelo câmbio do. dia 31105/2O1!l US$ -1,00 = RS
1,90 e que será recalculado. pela cotaçãO' turiSma
do dia da rompra. As taxas deembarque nãQ estão
induidasi.. Oferta de lugares: lími'lados e resewas

sujeita.>illconfir:mação\ firlanóiJmentllHom cartão
.

de o:éOltJlI. dr6!queprê-dIlradOebale({)baooírio,

(o

.

Saídas todas as quintas, nos melhores horários.
E você ainda parcela em 8x sem juros e sem entrada.

,
.

Ira BuenosAiresé fazerduaS viagensemuma. E seencantarduplamente.
Por ,um lado, a capital mais europeia.da América Latina, revela seu lado
um tanto aristocrático pormeíoda bela arquitetura de seus edifídos, dos
éafés com mesinhas nas calçadas, das pessoas elegantes, dos parques,

,

das praças, do respeito aos mais velhos.

Puerto Madero. novo poro! dos descolados, onde 005 antigas docas do
porto se instalaram restaurantes sofistkados ou de um convento do

século XVlIl.que virou o Centro Cultural da Recoleta. t uma ciéfàde ideal
"

para quem procura animação, cultura, belas edificações e gente muito
bonna. A melhor maneira de conhecer a cidade -é andando pelas ruas

.

do centro e baírros famosos, seja, a pé ou de carro. A cidade possui um
dos melhores sistemas de transporte público da América do Sul,. com

. excefentes redes de ônibus emetrô.

Bu�nos Aires tem opções para. todas a rdades e qostos, Cul[nária variadá,
éu[tura� história, música, passeios e programas que não têm hora para

- acabar.Anão serquando você volta para casa. Mas af,comcerteza( ficam
asmeíhcres lembranças

Chape<á - Av. Ne-reu Ramos.. 49 3322-8151
Cridúma - Shopping' Del[a..._.�._._._.. ". 482101-0303
Rorianópolis - Beíramar Shopping_�.. 482108-2525
Florfanópolis - Rorfpa Sfrapping __._ .• 48 3H7-208'0

fl'Q,FianópoUs - Silo ping lquatemL__•. 4S 210&-6464

Ou acesse w\fl.'W.c�c.(om.brls( ecompre on-line.

Araranguá - Supermercado Manenttf .... 48 3527-1717
Balneário Camboriú SllOplJing .... _._._•. 47 3405-6444
B[umenal.t - Sh.opping NeumarkL •.••.••• 471101-5050'

.

Roteiros aéreos de quinta a domingo,
com sdídas,de juthol.201 O até março/2011

(anfir: tud O que cot, {Ve iodui:
.

r

, �.Pas5agem aérea partindo de Florianópofis voando Gol;
• 3noítes de: hospedagem com café da manhã; .

• Trastados aeroporto I hotel/aeroporto;
• Passeio pela cfdade;
• Assistência de viagem internacional.

A partir de x 1·2 I reais
sem jurose sem entra, a

Base US$ 528,
Hotel EI Conquistador

Preço para as.saídas 16, 23fsetembro, 9/dezembro

Jaraguá dd Sul - SfIoppfng BreithaupL. 47 3055-0667
Jo[nvtll� -Garten SlToppfng "..:-" 47 3043-gT66
íoínvílle -Shopplng Mueller ••.__ 472101-1515
São José -Centro Úlmeroa[ Campínas., 48 2108-0699
Tubarão - [3ro!, SfUlppfng ••__ _:.... 48 3051-] 101

.'

Sonhe com o mundo.
A gente leva lIoc.ê.

\
•
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