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PSDB aprovou ontem o apoio formal à candidatura de Raimundo Colombo (DEM). O PMDB manteve a

indicação de Eduardo Pinho Moreira (PMDB) para vice. O PT homologou Ideli Salvatti ao governo, mas
continua sem vice, pois o PDT decidiu fechar comAngelaAmin (PP). O PV terá candidatura própria.

.
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Diretor da Feira 90 Livro, Carlos Henrique Schroeder comemora crescimento
do evento. Abertura acontece nesta sexta-feira na Praça Ângelo Piazera.

Briga de jovens
acaba em morte
Alan Andrei Rubol, de 17 anos, foi
esfaqueado por amigo da mesma
idade. Briga teria sido motivada
por uma bicicleta. Página 23

E..SE!
Baladas e locais
para ver os jogos

do Brasil com
a galera.

Z
SE

Página 12

Comércio divulga
campanha natalina
(DL vai sortear RS 100 mil em

prêmios este ano. Entidade
também cobra implantação do
estacionamento rotativo. Página 7

(47) 3373-9800
wwwJameg.edu.hr
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FOTOS DIVULGAÇÃO

História do Esporte redacao@ocorreiodopovo.com.br
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AMADEU MAHFUD

· 'Amadeu

E
o primogênito do casal Tufie Mahfud e Erna Colin Mahfud

, nasceu no dia 11 de outubro de 1926 em Jaraguá do Sul, na
residência da família situada na rua Independência, hoje Ave-

'

nida Getúlio Vargas. O pai, Tufie Mahfud, libanês, Cristão Or

todoxo Maronita se estabeleceu na cidade exercendo a profissão de

'peloqueíro; isto é: barbeiro. Criou o salão mais sofisticado da cidade,
atendimento unissex nos mais altos padrões.

Quando menino
Amadeu iniciou os estudos

na Evangeliche Deutsche Schule,
hoje Colégio Evangélico Jaraguá,
nesta escola concluiu o curso

primário. O ginásio foi efetuado
no Grupo Escolar Abdon Batis

ta e o complementar no Colégio
Divina Providência. Lembra com

,saudades dos professores: Ané
sia Walther Cresppo, Heinrich

Geffet, Leonor de Souza Neves,
Irmã Stefânia Fischer, pastor
Schlünzen e Hélio Moritz. .Cole

gas de aula: Eugênio Silva, Gert
Breithaupt, Walter Carlos Hertel,
Waldemar Schmitt, Heinz Püt

tjer, Heinz Blosfeld, Rudolf Hu
fenüssler, Ruth Braun, Marília

Cresppo, Gisela Erching e Yolan
daWilhelm.

Futebol,,;
Jogou no Esporte Clube Brasil e

posteriormente em seu sucessor, o

ClubeAtlético Baependi. Zagueiro
de estilo clássico formou ao lado
deÂngelo Piazera uma "parelha de
beques" respeitáveis.

Fonte de sabedoria
Hoje, prestes há completar

84 anos, o senhor Amadeu é cre

denciado pela sabedoria e co

nhecimento e conhecido como

o consultor número um da his
tória de Jaraguá do Sul e região.
Ele viveu, conviveu e registrou
(na mente, em documentos e

fotos) episódios, fatos e acon

tecimentos que transformaram
nossa cidade na Metrópole do
Dinamismo. Confidenciou-me

que tudo o que sabe da vida e dos

homens, aprendeu com o tempo.
Seu grande parceiro nas maiores

aventuras e, mesmo, nas desven
turas deste mundo de Deus.

Atleta., p,lu
Desportista múltiplo, Ama

deu jogou e ajudou a difundir
na região diversas modalidades

esportivas: futebol, voleibol, bas
quete, ginástica olímpica, alpi
nismo, canoagem, xadrez, caça,
pesca e tiro olímpico. Em algu
mas modalidades teve atuação
de destaque.

Os aventureiros navegando pelo então caudaloso Rio Itapocu.

Tratamentos completos para sua qualidade auditiva

Assistência técnica

Venda de aparelhos auditivos

Confecção de moldes e tampões

Montagem de aparelhos auditivos

Venda de acessórios

CENTRO AUOlilVO JARAGUÁ

(47)3372-2364

Baependi 1949/50-
Em pé: Zepi Rocha,
AdolphoMahfud,

Rolly Bruch, Augusto
Cardoso,Mário

Mahfud e Thomsen.
Agachados: Eggon
João da Silva, Lalau

Rath, Antônio
Silveira,Amadeu
Mahfud e Tupy.

Xadrez
Foi um dos fundadores do Clube Iara

guaense de Xadrez, em 28 de abril de 1952,
juntamente com: Mário Tavares da Cunha

Mello, Dorval Marcatto, Dietrich Hufenüss

ler, Aldo' Prada, Samir Mattar, Ewaldo Boss,
Erich Blosfeld e Otacílio Ramos.

. Ginástica Olímpica
No início da década de ;50, Amadeu integrou o time

comandado pelo professor Adolf Hermann Schultze,
que recuperou os aparelhos de ginástica que pertenceu
ao EC. Germânia. Reinventaram a ginástica olímpica na

cidade. Suas melhores performances aconteceram, na

barra fixa, exercícios no solo e salto sobre o cavalo.

, .

, Caça, pesca e tiro olfmpico,
Em'1959, Amadeu,Roland Ianssen, Murillo Barreto deAzevedo

e Getúlio Barreto da Silva, fundaram ri Clube deCaça, Tiro e Pesca

Marechal Rondon. O clube formou uma plêiade de campeões no
Tiro Olímpico. Liderou ações para preservar a natureza, como o

repovoamento de peixes na bacia hidrográfica da região. Amadeu
presidiu o clube de 1959 até 1986. Integrou a equipe de atletas que
representou nosso município em várias edições dos Jogos Abertos
de Santa Catarina namodalidade de Tiro Carabina.

FamOia
'

Casou comAlayde Silva em 23

de julho de 1949, tem uma filha,
Maria Elizabeth Mahfud Watzko.
Três netos, Cristiano, Willian e

Daniel (falecido).

Vida profissional
Ingressou no Cartório Judicial

em Iaraguá do Sul em 1946, exer
cendo a função de auxiliar, cujo
titular era Ney Franco. Em 1956

foi promovido a Escrivão Titular,
desempenhou esta função até
1991 quando se aposentou.

Atualmente
Está participando como co

autor, juntamente com Alcioni

Canuto, ElisaDiefentalen, Sidney
M. Lopes e outros colaboradores,
do livro que conta a história do

Museu Emílio da Silva, do qual,
junto com o próprio Emílio Silva
foi fundador. O lançamento do li
vro esta previsto para o segundo
semestre deste ano.

Juvenil do Baependi 1943- Em pé: Maninho, Mario, Sthal,
Otacílio e Cilo; ajoelhados: Ângelo Piazera, Rubens e
Ademar; sentados: Balock, Zé Boi e Amadeu Mahfud.

Uma aventura
inesquecível

o t ormado por Murillo Barreto de
Azevedo, e Fructuoso, Amadeu eAdolpho
Mahfud foi protagonista de umà grande fa
çanha: repetiu em dobro o trajeto efetuado
pelo colonizador Emílio Carlos Jourdan,
que aportou na cidade navegando pelo rio
Itapocu. A aventura (Jaraguá - BarraVelha
- Jaraguá) navegando em uma canoa teve'

a duração três dias e meio. Foram recep
cionados pelo povo e autoridades em Barra
Velha. Ao retornarem a Jaraguá houve fo

guetório emuita cerveja. Os aventureiros: Amadeu, Zé Fructuoso, Murillo e Adolpho
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PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
DurvalMarcatto, Fernando Rizzo'o, VictorDanich, OAB deJaraguá
presidente daAcijs Advogado sociólogo doSul

Onde a democracia acaba e começa a ditadura
te artigo, ou a ideia dele, deve-se a tudo que está
acontecendo com este nosso Brasil que é para
ser dos brasileiros, de todos.Mas quando nospe

.....Ig;amos trabalhando cinco meses somente para
pagar impostos é de se perguntar para quem estamos

trabalhando de fato, em prol de quem? Quando che

gamos ao descalabro de que dentro de lojas vendedo
res não mais podem usar calculadoras porque pode
induzir à sonegação, e que todo e qualquer cálculo
deve ficar registrado em sistema controlado pelo Es

tado, ameu ver, que não émais o Estado que trabalha
em prol do cidadão contribuinte, mas o contribuinte
que trabalha para a manutenção do
Estado, inchado e cada vez mais des
funcionalmente burocratizado.

Quando todos sonham com um

emprego público, algo de muito er

rado está acontecendo com o sonho
de vida de nossos jovens. Mas não é
de estranhar, e isto já vem de longo
tempo, pois Padre Vieira em 1656, no
Sermão da Primeira Oitava da Páscoa,
proferiu: "quantos administradores,
quantos provedores, quantos almo
xarifes, quantos escrivães, quantos
contadores, quantos guardas no mar e na terra e

quantos outros ofícios de nomes e jurisdição nova se

haviam decriar ou fundir com estas minas, para vos
confundir e sepultar nelas? Que tendes, que possuís,
que lavrais, que trabalhais, que não houvesse de ser

necessário para serviço de el-Rei ou que fazem mais

que reis com este especioso pretexto? No mesmo dia
havíeis de começar a ser feitores, e não senhores de
toda a vossa fazenda. Nem havia de ser vosso o vosso

da burocracia, expressa na atividade legislativa e re

gulamentar". Estes foram escritos sobre um período
mercantilista que foi uma maneira de uma nação se

tornar mais rica e poderosa, reforçando sobretudo o
poder do monarca absoluto.

Os tempos são outros, mas os mecanismos para
tomar o monarca, hoje mais conhecido como presi
dente, são exatamente os mesmos. Quando vemos

todo o aparato governamental para regulação, sabe
mos perfeitamente que estamos caminhando para um
sistema de governo cada vezmais forte e concentrador
de poder. Quantos ministérios, quantas autarquias,

quantas agências de regulação estão aí a
fiscalizar sobre a produção e o trabalho
dos outros com um único intuito: o de
arrecadar para aumentar o tesouro do

governo e do governante ..

Dada a escala em que vemos o

aumento das despesas com pessoal,
quando todos estes lá estiverem, eles
trabalharam para se manter e serem

mantidos, existindo dois lados, o que
estão no governo e os que os alimen
tam. Dizem que o poder emana do

povo pelo povo e para o povo, porém,
tudo o que vemos é um desrespeito total ao cidadão
com promessas e promessas não cumpridas sobre a

boa fé do povo brasileiro.
Observe que se você empreender algo e der er

rado por motivo ou outro, sua grande dor de cabeça
não é com os fornecedores que você deixa de pagar,
mas o governo que vai querer a parte dele de qual
quer jeito, até mesmo com presença de oficiais de

justiça que buscarão penhora sobre bens de pessoa
física, fundindo amesma com a jurídica, ou seja, des
personalizando a mesma. Onde está nossa BR 101

duplicada, nossa BR 280 duplicada, nossos hospitais,
nossa aposentadoria sem a vilania do fator previden
ciário, nosso direito à educação, nosso direito à saúde
sem pagar a fortuna dos planos privados? Quando
uni governo se apodera de umanação, ou semobiliza
para fazê-lo, não significa que seja o povo que o este

ja fazendo, mas apenas oportunistas que dele vão se

servir. O povo, bem, quem é o povo? Tudo isto pode
representar um caminho para o absolutismo.

"
Os tempos são
outros, mas os

mecanismos para
tornar o monarca,

hoje mais conhecido
como presidente,
são exatamente
os mesmos.

escravo, nem vossa a vossa canoa, nem vosso o vosso

carro e o vosso boi, senão para manter e servir com
ele" (in M.COELHO, 2009). No mesmo livro, Coelho
cita Caio Prado Jr.(2000), "a complexidade dos órgãos,
a confusão das funções competência [ ... ] não poderia
[sic] resultar noutra coisa senão naquelamonstruosa,
emperrada e ineficientemáquina burocrática que é a
administração colonial". Também citando Raimundo
Faoro (2000) que afirma que a "metrópole pensou e

executou um plano e sua aplicação; [... ] a coloniza

ção e a conquista do território avançam pela vontade

"
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Recital
de encerramento das atividades

do projeto Música para Todos

.
revelou momentos demuita emoção

I aos familiaresl amigos e alunos da iniciativa d
Scar que dáopottunidade a novos talentos.

.

,

TRAOiÇj\O
Festa Julina
no Marista

O ColégioMarista São Luis promove nes
se sábado, dia 3, a Festa Iulina do Marista. O
evento com entrada franca começa às 15h30
com diversas atrações tradicionais da épo
ca, como, pescaria, jogo de lata e comidas

típicas. Apresentações de quadrilhas com

os alunos da educação infantil, ensino fun
damental e terceirão, acontecem às 16h30

e às 18h30. O objetivo do evento é reunir e

integrar alunos, familiares e comunidade.

SÃBA
Baile no Parque de
. Eventos sábado

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

* telefone (* não serão publicados).

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 09/2010
O ISSEM de Jaraguá do Sul - SC comunica que se encontra instaurada a licita-

ção abaixo especificada:
- PROCESSO LlCITATÓRIO: n° 09/2010
- MODALIDADE: Dispensa de Licitação
- OBJETO: aquisição de imóvel constante da Matrícula n° 54.418, contendo a

área-de 3.007,40 m2, situado à Rua 412 - Max Wilhelm, Centro, perímetro urbano,
neste Município, de propriedade da Sra. MARILZE VEDA DORNBUSCH MARQUAR
DT, com a finalidade específica de abrigar a sede do Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais - ISSEM., •

- FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, inciso X da Lei n° 8.666/1993; Lei Orça
mentária Anual - LOA (Lei Municipal n° 5484/2009), Lei de Diretrizes Orçamentá- �.

rias - LDQ (Lei Municipal n° 5377/2009), Plano Plurianual - PPA (Lei Municipal n°
5319/2009), Resolução do Conselho de Administração do ISSEM n° 004/2008/CN
ISSEM de 11/03/20Ô8.

- VALOR: R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais), que serão pagos com
Recursos do Fundo Municipal de Assistência e Saúde - FMASA, em uma única par
cela, em moeda corrente nacional, com vencimento em até 15 (quinze) dias da assi
natura do contrato.

- ITEM ORÇAMENTÁRIO: dotação orçamentária de 2010 - FMASA - 2 -

4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis
.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 3370-
8650 - Setor de Licitações.

Francisco Rodrigues - Diretor Presidente

[lANÇA
Feüoada do Grupo
Grünes Tal dia 3

Portal Shopping
finaliza campanha

o Portal Shopping de Iaraguá do Sul
arrecadou cerca de uma tonelada de

roupas, calçados, colchonetes e cober
tores na primeira campanha do agasa
lho, durante o mês de junho. Os produ
tos arrecadados foram encaminhados

para Secretaria de Desenvolvimento
Social, Família e Habitação de Jaraguá
do sul, para serem selecionados e dis
tribuídos.

Baile com a banda SanMarino aconte
ce sábado, dia 3, no Parque de Eventos de
Jaraguá do Sul. Os ingressos estão à venda
ao custo de R$ 10, nos seguintes locais: em
Guaramirim, no Posto 28, em Iaraguã do

Sul, no Posto Mime Matriz, Posto Mime
da rua Epitácio Pessoa, Smurf Lanches,
Flash Vídeo Locadora, Bar do Botafogo e

banca do terminal urbano. Informações
pelo telefone (47) 3371-2324.

o Grupo Folclórico Grünes Tal realiza
no sábado a sua 4a Feijoada na Sociedade
Aliança, no bairro Rio Cerro II, a partir das
Uh. O evento tem como objetivo arreca

dar fundos para a manutenção dos trajes
dos dançarinos, e confecção de um traje
de verão para a categoria infantil. o- custo
da feijoada é de R$ 10 e o cartão pode ser

adquirido pelos telefones (47) 3376-3613
ou 3276-0872.
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"
Uma parte
do partido

era favorável à
aliança com o PP,
mas prevaleceu o

desenho atual.
MARCO ANTÔNIO

COSTA,COORDENADOR
REGIONAL DO PSDB

-

·lE

Definidos os cenários
estadual e nacional Data: 1). 28 e 29 de.Mtlo de 2010

HOI\ãrio:�íi f9h as 221:130

local'; XP InWlstimeotos 13313-$100
l'atêel,unemu em ôlré ta.nu calQQde r;rild.co."

PSDB alia-se aRaimundo Colombo (DEM) e tríplice aliança será reeditada
ARQUIVO ocr

polis para vice, mas os petistas
recusaram, pois queriam Rodrigo
Bornholdt na vaga. Os trabalhis
tas então, voltaram atrás e às 22h
anunciaram a coligação com o

pp, com Dias de vice. Hugo Biehl
e Esperidião Amin são os nomes

homologados para o senado.
O PV decidiu disputar as elei

ções com candidatura própria.
Rogério Novaes tentará o gover
no, com Guárací Fernandes de
vice e Fabiano Píovezan como

candidato a senador. O quadro
estadual ainda terá o PSOL, com
Valmir Martins para governador
e Marcos Alves de vice. O' parti
do espera fechar com o PCB até
o final da semana para indicar
nomes ao Senado.

desenho 'atual, com a reedição
da tríplice. Levou-se em con

sideração, o projeto nacional",
comenta Marco Antônio Costa,
coordenador regional de Iara
guá do PSDB.

A tríplice aliança terá ainda
o apoio do' PPS, PTB e PTe. Já
o PT fez festa para homologar a
candidatura de Ideli Salvatti para

. governadora. Cerca de duas mil

pessoas estiveram no clube 12 de

Agosto, em. Florianópolis, para
prestigiar o evento. O vice deverá

.

ser definido hoje, provavelmente
do PR. O empresário Guido Bret

zke, de Iaraguá do Sul, é um dos
cotados. Para o senado, Cláudio
Vignatti (PT) e João Ghizoni (PC
do B) irão à disputa.

O PDT esteve prestes a fechar
com o PT. O partido chegou a in
dicar Manoel Dias, de Florianó-

o eleitor catarinense
terá seis opções de
candidatos a governador
nestas eleições.

As
convenções do PSDB,

PT, PPS e PV realiza
das ontem' definiram
as últimas peças a

serem colocadas no tabuleiro
eleitoral. Por 282 votos a 81, os
tucanos decidiram apoiar Rai
mundo Colombo (DEM) para
governador, reeditando a trí

plice aliança, vitoriosa em 2006
com Luiz Henrique da Silveira

(PMDB). O deputado federal
Paulo Bauer (PSDB) ficará com a

segunda vaga para o Senado.
"Uma parte do partido era

favorável à aliança com o PP de

Angela Amin, mas prevaleceu o

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br Paulo Bauer (PSDB) foi confirmado ontem à noite candidato ao Senado

NTER ENÇÃO
PMDB nacional quer expulsar Moreira

ESC lHIDO

Democrata do Rio é vice de Serra
O deputado federal Índio da Costa (DEM-RJ) foi escolhido ontem à tarde, o

candidato a vice de José Serra (PSDB). A decisão ocorreu após uma reunião entre
� .

�

os dois partidos. Os tucanos haviam escolhido na semana passada, o senador Al;-
varo Dias (PSDB-PR) para vice, mas o Democratas não concordou e exigiu a vaga,
ameaçando romper a aliança.

A executiva nacional do PMDB abriu ontem um processo para desfiliar o presi
dente estadual da sigla, Eduardo Pinho Moreira, indicado para vice de Raimundo
Colombo (DEM) na convenção. O comando em Brasília aceitou a coligação com

os Democratas, mas não quer Moreira como candidato. O caso está com o conse
lho de ética do partido.

" DEPUTADO ESTADUAL
I' Carlos Çhiod'ini (PMDB), Evaldo Junckes (PT),

HurnbeftôGrossl (PPS), Irineu Pasold (P,SDB),
IsailíRrMoser (PR), Leorre Silva (pr), Luís.Sérgio
de Assis Pereira (PV), Maria Lúaiá Ri0har�

.
(PSC) e Natália Retry (PSB)

I '

,o DEM homologará os candidatos'até amanhã.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Se
até o último pleito, o eleitor poderia com

parecer à seção munido apenas do título ou

de um documento com foto, este ano terá
de apresentar os dois. Amudança já está em

vigor e foi instituída pela lei 12.034, de 2009. O TSE
. alerta que não haverá flexibilização da regra. Ou

seja, quem não apresentar ambos, ficará impedido
de escolher os novos governantes.

Por isso, o TSE em conjunto com os tribunais re
gionais e as zonas eleitorais - são três na-microrre

gião - iniciaram uma campanha com o objetivo de

Campo das, ideias
A proposta de integração do transporte cole

tivo na microrregião, levantada em audiência pú
blica da Câmara de Vereadores de Guaramirim no

início da semana, já é motivo de encontros entre

·os governantes. O prefeito e vice de Schroeder, Fe
lipe Voigt (PP) e Luiz Aparício Ribas (PMDB), e o

presidente da Câmara de Vereadores, Valmor Pia
nezzer (DEM), se reuniram com a prefeita Cecília
Konell (DEM) em Jaraguá do Sul com este intuito.
É assim que começa.

foi ele
Presidente - da Fundação Cultural, Jorge

Souza, afirmou à coluna que foi o próprio
vereador Jean Leutprecht (PC do B) que mo

vimentou a retirada do frontlight da praça do

Centro. Histórico, ocorrida na terça-feira. No
começo de junho, o vereador pediu Vista ao

projeto do Executivo que remaneja R$ 8mil do

orçamento para a compra do painel. "Bonito
está a pista de atletismo", alfinetou Souza.

Saiu
.
Marcelo Müller não responde mais com o di

retor de Turismo, Cultura e Esporte, cargo vin
culado à Secretaria de Desenvolvimento Econô

mico. Ontem foi ó último dia dele na Prefeitura,
.de onde parte para novos desafios profissionais.
Muller também já foi assessor da presidência da

.

Câmara deVereadores e gerente na Secretaria de
Desenvolvimento Regional.

FAlA Aí!

As empresas não vão querer
.

investir pesado para um .

retorno de apenas dez anos.
FAGNER AZAMBUJA, PROCURADOR
DO MUNiCípIO, SOBRE PROPOSTA DE

DIMINUIR A CONCESSÃO DO TRANSPORTE .

COLETIVO DE 20 PARA DEZ ANOS
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Carolina Tomaselli
I
divulgar as novas exigências para o maior número

possível de eleitores. A campanha será veiculada na
TV e disponibiliza também spot e planos de mídia.

Uma das informações mais relevantes é que o

eleitor que perdeu seu título ainda poderá retirar a
segunda via. O prazo termina dia 23 de setembro.
-Os portadores de necessidades especiais também
devem ficar atentos a uma outra data-limite. As

adaptações dos locais de votação precisam ser co

municadas à Justiça Eleitoral até 3 de setembro. E é
bom não deixar para a última hora.

Ontem e hoje
Quem não lembra do engenheiro CarlosAntonio

Clóvis Pinto Ferraz, o Coca Ferraz, contratado na

gestão passada para fazer o projeto de reengenha
ria que revolucionaria o trânsito de Jaraguá do Sul,
e pago com dinheiro que até hoje ninguém sabe de
onde saiu? Pois ele foi anunciado como candidato a

vice na chapa encabeçada por Aloizio Mercadante

(PT) ao governo de São Paulo. Coca Ferraz é filiado
ao PDT, mas também já foi do PSDB, nos tempos
que aportou por aqui.

ARQUIVO OCP

Adesivos
Projeto que obriga a identificação dos veículos

da Prefeitura de Corupá e de empresas que prestam
serviço ao município voltou para a Comissão de Le

gislação. A proposta deverá receber emendas, em

suma para retirar a exigência das terceirizadas, sob o

argumento de que as empresas contratadas prestam
também serviço para outros municípios. O projeto é
de autoria do vereador João Gottardi (PT).

ARQUIVOOCP

Nem eu
Ex-president_e da Acijs, Guida Bretkze apareceu como cotado para

ser candidato a vice-governadorna chapa de Ideli Salvatti (PT). O em

presário veio como indicação do PR, que já havia apresentado outros
dois empresários para a vaga: Udo Dõhler e Ulrich Kuhn. Até o fecha -

.

menta da edição, não havia definição. Mesmo assim, a possibilidade
de ter um jaraguaense na chapa repercutiu nas rodas políticas. 'Até
porque Bretkze está à frente da campanha Eleições 2010 da Acijs e

entidades empresariais da região. IIEu nem sabia que ele era filiado" é
o comentário do momento.

Fumo
Proibição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos ou qual

quer outro produto fumígeno em ambientes de uso coletivo, públicos
ou privados no município foi aprovada pelo plenário da Câmara, An
tes de ser enviada para análise du Executivo, o projeto assinado pelo
vereador Jean Leutprecht (PC do B) ainda passa pela última votação,
hoje à noite, provavelmente repetindo o placar de terça-feira.' Foram
nove votos favoráveis e um contrário, de AdernarWinter (PSDB). Mas
nem ele é fumante, assim como os outros dez.

, Exemplo
Aliás, o líder de governo, Adernar Possamai (DEM), comentou na

discussão da matéria que o fato de nenhum vereador ser fumante

"pode não ser nada importante". Talvez quis evitar passar uma ima
gem de autopromoção. Mas o fato é sim relevante. O exemplo vem de
cima e os vereadores são referência.

'

C inica Odontoló" a

(9ud�
Especializados em Implante

Dentário eOrtodontia
Tratamentos de Clinica Geral

Clareamento a laser
Laser terapia pa_ta diversas

, aplicações na odontologia
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CHARGE

DO LEITOR

Caso Ajadefi

E
lamentável o que estão
fazendo com as pessoas
da Ajadefi (Associação
Jaraguaense fPOS Defi

cientes Físicos). Não bastam as

humilhações do dia a dia, a fal
ta de respeito, o "roubo" de suas

vagas nos estacionamentos, a

falta de calçadas apropriadas, os
acessos inacessíveis aos estabe
lecimentos públicos e privados,
as dificuldades de ir e vir, subir e
descer, a falta de oportunidades,
falta de atenção,' falta de respei
to. Pessoas estas que pormotivos
diversos apresentam alguma de-

ficiência física, mas pessoas estas
que também possuem família,
dignidade, educação, idoneida
de e muito amor pelo próximo.
É lamentável ver uma instituição
que durante muitos anos recebe

ajuda da comunidade e da inicia
tiva privada para. se manter so-

,

frer com uma atitude tão infeliz
de expulsá-los após tantos anos

de ótimos serviços prestados à
comunidade. Finalizo com uma

frase: "A pior deficiência é a defi
ciência moral".

Alexandre Fernandes Ruysam, bancário

Copa x ficha limpa

O
acontecimento mais im

portante no Brasil nos úl
timos 50 anos foi aprova
ção do Ficha Limpa. Por

esse fato tão importante, não
ouvi buzinados, não vi passeatas,
não vi bandeiras tremulando pe
las ruas, sacadas e vitrine de lo

jas, não vi lojas fechando e nem

, jndústrias parando, para come

,'morar acontecimento de tal en

vergadura, não vi destaques em

noticiários de rádio e Tv, não vi
o presidente Lula falar em rede
nacional. Mais tudo isso estou

'vendo em um simples jogo de
futebol, que na realidade de me-

lhoria para a população não trás
nada. Tenho pena de mim por
ter nascido e viver em um país
cujo futuro está "pra lá de negro".
Como disse o presidente Frances
Charles De Gaulle: "o Brasil não é
um país sério". Estava, está, e es

tará sempre certo, se o Brasil não
mudar em suas definições. Um
povo cujo presidente se vanglo
ria dando Bolsa "qualquer coisa"
e detém a 'maior aceitação po
pular. O presidente francês teve,
tem e poderá continuar tendo
razão. Acorda Brasil.

Aldo Pavanello, empresário

EDITORIAL
, ,

Transporte público
G

uaramirim caminha a passos firmes para
melhorar significativamente o sistema de

transporte público. Ao contrário de Iara
guá do Sul, onde cláusulas do contrato de

concessão são ignoradas por seguidos governos
e projetos são alterados sem que aconteça um

avanço capaz de solucionar antigos problemas.
-

Na segunda-feira durante uma
audiência pública na Câmara de
Vereadores de Guaramirim lide

ranças sociais, representantes
do governo e da .oposição deram
uma demonstração de como

é possível encontrar consenso

quanto o objetivo é atender aos
anseios da população.

Depois de 15 anos de seguidas renovações au
tomáticas do contrato com a empresa responsável

, pelo serviço, agora a tendência é que o município
abra licitação e estipule regras claras que irão re

gulamentar o sistema, criando normas para a de

finição de tarifas, por exemplo. Outra reclamação
constante dos usuários diz respeito ao estado dos
ônibus que circulam pelo município, o que tam

bém deve ser analisado no novo contrato.

Outras audiências devem acontecer para que
a comunidade toda seja ouvida antes da formu

lação final do edital de licitação.
O exemplo deveria ser seguido pelas outras

cidades da região. Não existe melhoria de trânsi
to sem um transporte público eficiente e moder
no. Só assim será possível atrair mais usuários

para o sistema, diminuir os

congestionamentos e os ín
dices de poluição.

São tantos benefícios que
fica difícil entender a resis
tência da administração de

'Jaraguá do Sul em se debru-

çar no problema. As deci
sões não podem ser tomadas em gabinetes, a
sociedade precisa ser ouvida. Caso contrário,
vemos' o que aconteceu com a intenção de
transformar o ginásio Arthur Müller no novo

terminal urbano. A Prefeitura primeiro anun

cia a decisão e depois precisa recuar porque
fica sem respaldo da sociedade. Sem esquecer
que o fato também virou palco para briga po
lítica sem que ninguém se preocupasse real
mente com os interesses da população.

DO LEITOR

Aposta no passado compromete o futuro

Quem continua

apostando em
teses dos séculos

passados pode
comprometer o
próprio future,

São
animadoras as estimativas que aca

bam de ser divulgadas pela Comissão
Econômica para a América Latina e o

Caribe (Cepal) quanto aos investimentos

estrangeiros diretos na região em 2010. Seu vo
lume deverá alcançar US$ 100 bilhões, retornan
do ao patamar verificado antes da grande crise
mundial. O crescimento em rela

ção ao ano passado deverá che

gar a quase 50%.
A boa notícia contida no' es

tudo não esconde, entretanto,
duas tendências preocupantes.
A primeira refere-se à queda dos
aportes no setor primário, em

especial nos segmentos agrícola
emineral. A segunda diz respeito
ao fato de a maioria dos investi
mentos destinados à indústria
concentrar-se em atividades de intensidade tec

nológica baixa e média.
As duas vertentes, se analisadas com senso

de realismo, mostram que boa parte dos inves
tidores do mundo desenvolvido ainda entende
América Latina como provedora de matérias

p as commodities de baixo valor agregado
e semimanufaturados; em especial insumos
industriais. Nem mesmo o avanço do Brasil no
agronegócio, incluindo alta tecnologia agrícola e

elevado volume de exportações, e em segmentos
avançados da indústria, como software e aviões,
parece sensibilizar algumas nações quanto às
mudanças de perfil de nossa' economia e nossa

estrutura produtiva.
Os investimentos estrangeiros diretos visam

com muito foco aos nossos mercados consumi
dores (por isso privilegiam os serviços) e nossos

recursos naturais. Tal expectativa evidencia que,
a despeito de todos os avanços da chamada Ter
ceira Revolução Industrial e da nova estrutura de
produção segmentada da globalização, persiste
a anacrônica imagem do Hemisfério SUl expor

tador de produtos de baixo valor

agregado e importador de bens
de consumo sofisticados.

O Brasil, seguido por algu
mas nações, é a própria antítese
do renitente conceito. Mantém

se, sim, como grande provedor
agropecuário, mas com alta tec

nologia e eficiência, conciliando
a produção de alimentos com a

de biocombustíveis, em especial
o etanol. Ademais, o país tem

segmentos industriais de ponta, é autossuficien
te em petróleo e tem a maior reserva hídrica.

Ou seja, estamos prontos para a nova era da
economia mundial, que será marcada pela pro
dução mais limpa e alta valorização dos alimen

tos, da água e dos combustíveis renováveis. Não
há dúvida de que nesses itens encontram-se as

melhores oportunidades de investimentos, com
retorno absolutamente garantido pela realidade
de ummundo cada vezmais carente de comida,
água, energia e salubridade ambiental. Assim,

quem continua apostando em teses dos séculos

passados pode comprometer o próprio futuro.

"

"

João GuilhermeSabinoOmetto,
engenheiro e vice-presidente da Fiesp

(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo)
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A CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) de
Jaraguá do Sul estima
aumento de até 10% nas

vendas de Natal deste
ano em comparação
com o mesmo período
do ano passado.

Para
que a meta seja al

cançada, a entidade já
planeja ações capazes de
atrair consumidores e in

crementar as vendas. Uma delas

é a campanha Sonho de Natal,
que foi apresentada namanhã de
ontem; aos associados durante

plenária da CDL, no Baependi.
'De acordo com o presidente da

CDL,Wanderlei Pasold, a intenção
é promover a maior campanha
já realizada pela entidade, com

a distribuição de cerca de R$ 100

mil em prêmios. Um veículo Fiat

Línea, um Ford Ka, cinco televiso
res LCD de 32 polegadas e 40 vale

'

compras no valor de R$ 500 serão

Entidade
reivindica
estacionamento

Ainda durante a plenária'
da CDL, Pasold falou, sobre o

estacionamento rotativo, "ban

deira" defendida pela entida

de. Ele solicitou ao secretário

municipal de Indústria e Co

mércio, Célio Bayer, que esteve

presente na reunião, para que

acompanhe de perto e agilize a

implantação do sistema.

A presidente da Câmara de
,

Vereadores, Natalia Petry, tam
bém participou do encontro e

apresentou aos associados um

balanço das ações do Legisla
tivo em 2010. Segundo ela, a

atual legislatura aprovou' 414

projetos.

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 1 de julho de 2010

sorteados. A estimativa é de que
mais de um milhão de cupons se

jam distribuídos entre os clientes

do comércio local. "Essa campa-

,

nha vai impulsionar as vendas. É
um grande atrativo para o comér

cio local e estimula as pessoas a

comprarem aqui", destaca.

Outro atrativo para levar o'

público às lojas é a decoração
natalina, que. também está sen

do planejada. Segundo o vice

presidente da CDL, Neivor José
Bussalaro, neste ano o projeto
terá novidades. Estão previstos
investimentos de cerca de R$ 350
mil em iluminação da cidade e

em atrações culturais, que farão

parte da programação. No ano

passado, foram R$ 270 mil desti

nados à decoração da cidade.

Geral 7

ÉR I

CDLplaneja campa anatalina
Ação deve distribuir cerca de R$ 100mil em prêmios e impulsionar as vendas de fim de ano

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.b� Reunião discutiu planejamento de ações para incrementar vendas de fim de ano do comércio

MERCADO DEVE SER INAUGURADO ESTE ANO
PIERO RAGAZZI

Segue demolição
de prédio da
MaxWilhem

Seguem os trabalhos de demo

lição no terreno localizado na rua
Max'Wilhem, no bairro Baependi,
onde funcionava a antiga fábrica

.de bebidas. Parte da edificação
começou a ser derrubada no mês

de maio, já que o espaço passará
a abrigar um hipermercado. No

local, está prevista a implantação
de uma loja com nove mil metros

quadrados de área construída,

que deve ser concluída até o final

deste ano. O nome da empresa

que comprou o terreno não foi
.

divulgado oficialmente, mas tudo

indica que se trata de uma loja da

rede Compre Fort.
Com o processo de tombamen

to da edificação como patrimônio
histórico municipal, a Fundação
Cultural determina que o proprie
tário do imóvel mantenha a arqui
tetura original da fachada da antiga
fábrica de bebidas e da casa que

abrigou a famíliaWIlhem.

No local, será
instalado um

hipermercado com
nove mil metros

quadrados

Falta pouco
para início
das férias

Está chegando a hora de dei

xar a mochila de lado, descansar,
brincar e passear. Alunos das es

colas da região já contam os dias

para as tão esperadas férias. Na

rede municipal de Iaraguá 'do

Sul, os 13 mil alunos matricula

dos no ensino fundamental te

rão recesso escolar entre os dias

22 e 30 de julho. Professores que
atuam na rede também estarão

de folga neste período. Somente
os Centros de Educação Infantil

atenderão normalmente. O final

do ano letivo está previsto para o

dia 10 de dezembro, para aqueles
alunos que não precisarem pres
tar exames de recuperação.

Já na rede estadual, as férias
iniciam no dia 22 do próximo
mês somente para os estudantes.

Os professores terão atividades

pedagógicas até o dia 23 e en

tram em recesso somente dia 26.

Alunos e professores das escolas

estaduais voltam para as salas de

aula no dia 2 de agosto.
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JARAGUÁ DO SUL

A história começou
oficialmente em 2005.
Naquela época, o cenário
era de uma cidade de
poucas opções. Os
personagens principais
igualmente.

uase nada havia que con

tentasse e consolidasse
urna cena. Alguns, porém,

...... se arriscavam. Tentaram
tanto até que, em meia década,
mudaram tudo. Basta prestar
atenção para perceber as modifi
cações. "Há cinco anos tínhamos
uma carência de eventos de lite

ratura, de editoras, de lançamen
tos", exemplifica Carlos Henri

que Schroeder.

Hoje, não. Depois de diversos
cursos de formação de escritores e
de uma infinidade demovimenta

ções paralelas, a situação se trans
formou. "Antes, quando alguém
publicava algo virava capa de jor
nal", brinca. Agora, a programação
ficou tão extensa que virou rotina.
"Tudo converge no mesmo lugar:
naFeira do Livro", afirmao diretor-

, geral do evento.

Segundo Schroeder, o espa
ço ocupado pela iniciativa na

realidade jaraguaense vai mui
to adiante do imaginado. Além

JARAGUÁ DO SUL
A partir de segunda - feira,

5 de julho, o acesso ao prédio
ocupado pelo Arquivo Histórico
de Iaraguá do Sul vai ficar res
trito. É que durante os próximos
dois meses, os funcionários es

tão encarregados de organizar a
mudança de endereço de todo o

material abrigado no local.
De acordo com a respons-á

vel, Silvia Kita, o atual espaço
tem causado problemas aos do
cumentos guardados. Isso por
que, há rachaduras nas paredes,
infiltrações, umidade e, para
completar, a fiação elétrica não

comporta mais os equipamentos
necessários. "No ano passado,
chegamos a ter um pequeno cur

to circuito em um ar condicio- -

nado", explica. Devido às dificul-

PIERO RAGAZZI

O CORnEIO DO POVO • Quinta-feira, 1 de julho de 2010

de incentivar a leitura junto à
.

população, ela também ajuda a

fomentar o mercado criado em

torno do assunto. Já existem na

microrregião, por exemplo, pro
fissionais que se dedicam exclu
sivamente à escrita e à prestação
dos serviços necessários à pro
dução de livros. "A Feira virou
um negócio e um negócio com

impacto social. Isso é uma verda
deira revolução em longo prazo",
afirma. Como contrapartida, da
qui a alguns anos, a cidade terá
formado cidadãos diferenciados .

"Teremos aqui gente que pensa;
opina, discute e critica", avisa.

"
A Feira virou um negócio.

Exemplo disso é que
a iniciativa privada já
aderiu ao evento.

CARLOS SCHROEDER,
DIRETOR-GERAL

"
A maratona dedicada à litera

tura é patrocinada pelo Q Correio
-

do Povo e começa nesta sexta-fei
ra, seguindo até o dia 12 de julho.
Nesse período, a PraçaÂngelo Pia

zera, no Centro de Iaraguá do Sul,
deve contabilizar a circulação de
mais de 60mil pessoas.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

F
, -

.

-'E uma verdadeira revolução'
Segundo o diretor-geral, evento se transformou em um negócio de impacto social

Portas da Feira do Livro serão abertas às 14h desta sexta-feira. Estrutura tem mil metros quadrados de área

NOS PRÓXIMOS MESES, CONSULTAS SÓ POR E-MAIL OU TELEFONE

dades, vários pontos do prédio
foram interditados.

A estrutura escolhida para aco
lher o acervo fica na rua Walter

Marquardt, 1.725, no bairro Barra
do Rio Molha. Ela tem 1,2 mil me
tros quadrados, ou seja, a mesma
metragem do ambiente utilizado
até então. Porém, segundo Silvia,
com a modificação, a entidade

ganha 30% mais estantes. "A orga
nização é demorada, pois omanu
seio precisa ser cuidadoso e tudo

possui uma sequência de identifi
cação", comenta.

O Arquivo guarda 16 mil cai
xas contendo a documentação
administrativa e histórica do

município. Além disso, também
armazena jornais e diários ofi
ciais, quatro mil livros, 70 mil

fotografias, mapas, cartazes e

PIERO RAGAZZI

exemplares de audiovisual. Em
2010, a população já fez 4.533
consultas de dados.

Arquivo· Histórico prepara mudança de endereço
/

-

Arquivo recebeu, nos
primeiros cinco meses de
2010, 400 pesquisadores

e usuários.

Ei\quanto o órgão estiver fe

chado,q�recisar de certidões
escolares e comprovantes de .pa
gamento de imposto agrícola deve
entrar em contato pelo e-mail

arquivohistorico@jaraguadosul.
com.br. O atendimento volta ao

normal no dia 8 de setembro.

Prédio atual não
comporta o acervo e,
ainda, prejudica os

documentos
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Ummundo de emoções!
/

4G. Feira do Livro
de [araguá do Sul

www.feiradolivro.org

De 2 a 12 de julho a praça Ângelo Piazera será invadida por milhares de personagens
e suas histórias. E o mundo encantado dos livros estará ao seu alcance.
Convide a família e os amigos e venha para essa grande festa da literatura!

PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO

Sexta-feira, '2 de julho de 201 O
14hOO Abertura oficial da 4a Feira do Livro de Jaraguá do Sul
15hOO Palestra com Laurentino Gomes
19hOO Mostra de Cinema Livro em Cena, com o filme "Balzac e a costureiri
nha chinesa"
21 hOO Encerramento da Feira

Sábado, 3 de julho de 201 O
09hOO Aberturada Feira
09h15 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
10h15 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
11 h15 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
16hOO Mostra de Cinema Livro em Cena, com o filme "Contos de Wilde"
19hOO Encerramento da Feira

Domingo, 4 de julho de 2010
13hOO Abertura da Feira
15hOO Panorama Catarina
Escritores catarinenses lêem trechos de seus livros, autografam e conversam
com leitores.

Lançamento dos livros: .

· "Um baú do tamanho domundo" de Ida Katzap (Infanto- juvenil/Florianópolis)
· "Poesia para as crianças quando ficarem adultas" ae Marínaldo da Silva

(infanto-juvenil/Joinville)
· "Memórias de um sobrevivente do Joelma" de Osório Gonçal'/es (roman
ce/Joinville)
· "O valoroso ídolo humano': de RenatoWalter Schuster (romance/'reneópolis)
· "Urbana" de Tiago Furlan Lemos (poesia/Joinville)
· "Sertão olhos" de Silvia Nass (poesia/Joinville)
· "Solos de pedra" deSandro J. Erzinger (poesia/Joinville)
· "Mitológica" de Denise AidarWarnecke (poesia/Joinville)
· "Cerimônias do silêncio" de Gabriel Gómez (poesia/Rio do Sul)
19hOO Encerramento da Feira

Segunda-feira, 5 de julho de 201 O
09hOO Abertura da Feira
10h30 Palestra com Mauricio de Sousa
14hOO Palestra com Mauricio de Sousa
19hOO Alfabeto Móvel com Ricardo Carona e Eliana Borges (Performance)
20hOO Bate-papo e sessão de autógrafos com Ricardo Carona
21 hOO Encerramento da Feira

Terça -teira, 6 de julho de 201 O
09hOO Abertura da Feira
09h15 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
09h45 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
10h15 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)

10h45 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
14hOO Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
14h30 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
15hOO Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
15h30 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
19hOO Mostra de Cinema Livro em Cena, com o filme ''A vida dos outros"
21 hOO Encerramento da Feira

Quarta -feira, 7 de julho de 201 O
09hOO Abertura da Feira
09h15 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
09h45 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
10h15 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
10h45 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
14hOO Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
14h30 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
15hOO Contação de histórias (Maratona deContos do SESC)
15h30 Contação de hlstórias (Maratona de Contos do SESC)
19hOO Bate-papo e sessão de autógrafos com Humberto Gessinger
21 hOO Encerramento da Feira

Quinta-feira, 8 de julho de 201 O
09hOO Abertura da Feira
09h15 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
09h45 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
10h15 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
10h45 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
14hOO Contação de histõrias (Maratona de Contos do SESC)
14h30 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
15hOO Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
15h30 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
19hOO Agora é que são elas
20hOO Lançamento dos livros "Um Lugar, Versos e Retalhos" de Elyandria
Silva, "Códigos e barras de ser" de Adriana Niétzkar e "Tonalidades" de Suzi
Daiane da Silva.
211100 Encerramento da Feira

Sexta-feira, 9 de julho de 201 O
09hOO Abertura da Feira
091115 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
09h45 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC) ,

10h15 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
10h45 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
14hOO Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
14h30 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
15hOO Bate-papo com MoacyrScliar
19hOO Mostra de Cinema Livro em Cena, com o filme "Hiroshimameu amor"
21 hOO Encerramento da Feira

() (�()I�I�I��I{) I)() I'()\ll
\

Sábado, 10 de julhO de 201 O
09hOO Abertura da Feira
09h30 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
10h30 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
11 h30 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
16hOO Panorama Jaraguá e Região 1
Escritores da região leem trechos de seus livros, autografam e conversam com

leitores,
Sessão de autógrafos dos livros:
· "Mulheres casadas têm cheiro de pólvora" de Marcelo lamas
· "O escritório" de Rafael Rocha Lopes
· "As muitas que me habitam" de Denise Ravizzoni
· "Três vezes Uruguai" de Liandro Piske
17hOO Panorama Jaraguá e Região 2
Escritores da região leem trechos de seus livros, autografam e conversam com

leitores.
Sessão de autógrafos dos livros:
· "Ouintone" de Nílza Helena da SilvaVilhena
· ''Amores - Caminhos e Descaminhos" de Ana Janete Pedri
· "Teofania" de Fernando Bastos
18hOO Panorama Jaraguá e Região 3
Escritores da região leem trechos de seus livros, autografam e conversam com

leitores.
Sessão de autógrafos dos livros:
· "Delírio real de um amor imaginário" de João Luis Chiodini
· "Crônicas de Maria e outras histórias" de Sonia PiUon
· "Rotade fuga" de Gil Salomon
19hOO Encerramento da Feira

Domingo, 11 de julho de 201 O
13hOO Abertura da Feira
14hOO Homenagem à Clarice Lispector
Escritores leem trechos e homenageiam uma das 'mais importantes escritoras
brasileiras,
21 hOO Encerramento da Feira

Segunda-feira, 12 de julho de 201 O
09hOO Abertura da Feira
09h15 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
09h45 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
10h15 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
10h45 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
14hOO Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
14h30 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
15hOO Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)
15h30 Contação de histórias (Maratona de Contos do SESC)

. 19hOO Premiação dos vencedores do Concurso Jaraguaense de Contos e

lançamento do livro com textos dos vencedores '

21 hOO' Encerramento oficial

www�ocorreiodopovo_com_br
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Ult,iJ110S diaspara se
iJ1SCfCVernoEnem
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Mais oito instituições vão utilizar o exame para ingresso
o Enem costumava ser
utilizado principalmente
para avaliar a qualidade do
ensino médio no país.

Agora,
é cada vez maior o

número de instituições
de ensino superior que
escolhem a prova como

sistema único de seleção ou mes

mo como parte da avaliação dos
candidatos. Segundo o Ministério
da Educação, pelo menos oito no
vas instituições adotaram as notas
do Enem (Exame Nacional do En
sino Médio) como processo seleti
vo para o vestibular deste ano.

Esse é o caso do Instituto Fede
ral de Santa Catarina, que aderiu
ao sistema em todos os cursos de
graduação para as turmas' do pri
meiro semestre de 2011. Desde o

ano passado, 20% das vagas eram
destinadas ao ingresso pelo Enem
- agora, o número subiu para
100%. Neste semestre, 600 vagas
foram abertas para cursos de li
cenciatura e cursos superiores de
tecnologia, incluindo os que são
oferecidos em Iaraguá do Sul.

Em Santa Catarína''Zl institui
ções preenchem pelo menos uma

porcentagem das vagas com anota
do exame. A escolha, no entanto,
pode variar a- cada vestibular, e

uma faculdade que participa do
sistema agora pode não fazerparte
na próxima edição da seleção. Se
gundo o Ministério da Educação,
nem todas as instituições que vão

I

usar o Enem para o vestibular de
2010/2011 já estão definidas.

A expectativa é que o número
de alunos que vão tentar o exa

me, noVale do Itapocu, fique ain
da maior este ano. "Esperamos
um aumento de 30% na partici
pação em relação ao ano passa
do. Estamos fazendo uma cam

panha grande", explica a gerente
de Educação, Deni Rateke. Em
2009, o número chegou a quase
dois mil alunos.

As inscrições para o Enem po
dem ser feitas até o dia 9 de julho,
pelo site www.inep.gov.br. e as pro
vas acontecem nos dias 6 e 7 de no
vembro. Os locais das provas ainda
não foram definidos, assim como a

data de divulgação dos resultados.

• Bruna Borghetti
bruna@ocorrelodopovo.com.br

ARQUIVOOCP

Estudant,es têm até o dia 9 de julho para fazer a inscrição no Enem .

, , Esperamos um aumento de 300/0
na participação em relação ao ano
passado, a campanha é grande. "DENI RATEKE,GERENTE DE EDUCAÇÃO

exclusiva dosmoradores.
Segundo a coordenadora

administrativa da Fujama (Fun
dação Jaraguaense de Meio Am
biente), Iosiane Trocatti, o lixo
recolhido será levado ao aterro
de construção civil. O material
reciclável será aproveitado pela
Cooperativa de Recicladores.

O programa também pre
.

vê recolhimento de doações,
comomóveis, roupas, colchões,

-

cobertores, eletrodomésticos,
telhas e tijolos que estiverem

,

em condição de uso. Nesse
caso, no entanto, as doações
devem ficar dentro da casa para
não serem confundidas cOm o

que irá para o aterro. Quem qui
ser doar algummaterial precisa
agendar o recolhimento pelo
telefone 0800-642-0156.

Cultura e educação na
última edição de limpeza

Neste sábado, 3 de julho, é a

vez dos moradores dos bairros

Água Verde, Estrada Nova, Vila
Rau e Três Rios do Sul fazer uma

limpeza geral. É a 12a edição do

programa "Aqui euMoro.Aqui eu
Cuido", que está recolhendo ma
teriais recicláveis e móveis inuti
lizados nos 42 bairros da cidade
desde junho de 2009.

Para aproveitar a passagem
dos caminhões da Prefeitura, é

preciso deixar omaterial nas cal
çadas ainda na sexta-feira. Serão
recolhidos eletrodomésticos e

móveis que não estejam emcon

dições de ser doados, materiais
,

recicláveis e podas de árvores.
O único material que não pode
fazer parte da campanha é o lixo
domiciliar e entulhos de constru
ção, que são de responsabilidade

ARQUIVOOCP

Quem quiser participar precisa deixar osmateriais na calçada de casa

Atividades e orientilcões
. �

Como o programa também
envolve atividades educativas
e ambientais, a Fujama e a

Prefeitura promovem no sá
bado uma série de atividades
que acontecem em frente à
Fundação Cultural a partir das
8h30. A população receberá
orientação sobre os cuidados
com a saúde, preservação do
meio ambiente e até mesmo

sessões de massagem, além de
brincadeiras para as crianças.

Acontecerão ainda passeios
de jipe até oMorro dasAntenas,
que saem da Fundação Cultu-

ral, e passeios pelo Rio Itapocu,
com botes saindo de trás da sede
do Corpo de Bombeiros e caia

ques duck saindo do Clube de

Canoagem Kentucky. As inscri
ções podem ser feitas nos três
locais a partir dasBhlõ, e todas
as atividades são gratuitas.
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Assuntos que exijam concentração,

sigilo ou isolamento contam com a aju
da dos astros. Bom dia para quem trabalha por
conta própria. Os assuntos do coração estão

sob ampla proteção, aproveite para se declarar.

TOURO
"""""'"". A"

(21/4 a 20/5)
Aposte no trabalho em equipe, você
pode se destacar na área de co-

municação, esporte ou diversão. Na vida -

sentimental, o astral é de forte cumplicidade e

companheirismo. Aproveite o momento!

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Definir algumas prioridades pode
ser fundamental no trabalho. Há

chance de desenrolar assuntos liga
dos à imóvel ou realização de um sonho. No

campo sentimental, interesses em comum

vão fortalecer a união.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Graças ao seu equilíbrio espiritual,
conseguirá maior integração com as

pessoas do seu convívio social: Fase ide

al para somar forças com os colegas. A dois, a
sintonia estará afinadíssima para fazerem pla
nos para o futuro.

Mostre mais interesse pelo seu

trabalho e você só terá a ganhar
agindo dessa maneira. O dia pode ser

mais lucrativo se mantiver suas ações em si

gilo. Um certo mistério pode atiçar sua vida

amorosa, curta!

VIRGEM

(23/8 a 22/9) ,

",iii', I' Você pode ter destaque especial ao
trabalhar em uma atividade com a

qual se identifica. Marte, no seu signo, lhe con

fere mais ousadia e competitividade. No amor,
a união vai prevalecer, juntamente com o afeto.'

LIBRA

(23/9 a 22/10)
O trabalho de rotina ou que você

já domina será altamente favore-
cido. Sua capacidade de convencer

as pessoas está em destaque. O astral fa

vorece romance com alguém já conhecido.

Fique de olho!

'ESCORPIÃO
'

(23/10 a 21/11)
Use e abuse da sua criatividade para
se expressar. Sua força de comuni-

cação vai surpreender. É uma boa fase

para divulgar o seu trabalho ou coisas que você
gosta. Terá êxito no romance e na conquista.

SAGITÁRio
(22/11 a 21/12)
O desejo de ganhar dinheiro pode
servir de estímulo no campo profissio

nal. Este é um bom dia para traçar prioridades
e chegar mais rápido ao seu destino. O roman

ce está protegido pelos astros. Não deixe essa

oportunidade passar.'

CAPRiCÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Você' poderá conquistar algo que

,

sempre julgou impossível. Os empre
endimentos começados hoje, especialmente
em grupo, tendem a ser bem-sucedidos. Astral
de ótima sintonia no amor, mas seja cauteloso
ao fazer declarações.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Poderá ganhar dinheiro neste dia,

principalmente se você acredita na sua

intuição. Aproveite para fechar novos negócios.
Não faltará habilidade para captar o desejo dos
outros. A dois, a convivência será fundamental. '

I

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Dê vazão ao seu lado lúdico e

criativo e poderá ter êxito ao li-
dar com atividades recreativas, que

visam o entretenimento. A paixão dará o

tempero que faltava à vida afetiva. Viva in-
tensamente o momento.

I
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Daniel Hadcliffe
. dá adeus a Harry

Já terminaram as filmagens do final da saga de

Harry Potter que 'começou em 2001. "Harry Potter
e As Insígnias da Morte" deverá ser lançado em

duas partes, A primeira chega aos cinemas em

novembro deste ano, e a segunda, em julho de
2011. Agora, o protagonista Daniel Hadcliffe tem
se dedicado às aulas de canto e dança e vai estre
lar um musical na Broadway.

O sucesso da atriz Maitê Proença na pele
da infiel Stela em Passione está atr,aindo a

Playboy. A publicação está prest�s a convidá
Ia para fazer seu terceiro ensaionu. A primei
ra vez que Maitê tirou a roupa para a revista
foi em 1986, quando protagonizava Dona

Beija. Esse foi um dos ensaios mais vendidos
na história revista. O segundo aconteceu dez
anos mais tarde na Itália.

Mariah Carey quer
móveis do Rei do Pop
Mariah Carey está disposta a gastar até US$ 1

milhão para comprar alguns móveis que pertence
ram ao cantorMichael Jackson. A cantora está de

olho em uma sala que foi do Rei do Pop, e que está
sendo leiloada junto com outros objetos do astro,
nos Estados Unidos. A cantora quer um conjunto
de poltronas, pelo qual ele pagou, antes de morrer,

US$ 20 mil, Uma amiga da cantora afirma que ela

era uma grande fã de MJ e que Mariah vai fazer de
tudo para conseguir os móveis.

DIVIRTA-SE

'Driblando as leis
Depois de muito tempo doente, aquele advogado

que já estava no leito de morte pede uma Bíblia e

começa a lê-Ia avidamente. Todos se surpreendem
com a .conversão daquele homem que levou uma

vida tão apegada aos bens materiais. As pessoas co

meçam a se perguntar qual o motivo dele fazer isso.

Até que o seu sócio responde:
"Ele não se converteu. Está .apenas procurando

brechas na lei de Deus".

Grazi
Massafera

•

nos cinemas
Grazi Massafera prefere não

comentar muito o assunto, pois
ainda está negociando o contra

to, mas a atriz deverá fazer sua
estreia no cinema mais cedo que
esperava. Enquanto isso, ela vai
encerrando sua participação na

novela "Tempos Modernos", na

qual interpreta Deodora. Depois,
sem tirar férias, vai encarar o

seriado "As Cariocas". O cinema
entraria depois de tudo isso.

Britney acusada
de maltratar filhos

Britney Spears voltou às páginas policiais dos jornais: ela está sendo acusada
'de maltratar os dois filhos, Sean Preston, 4 anos, e Jayden James, 3, segundo o

jornal The Sun. O responsável pela denúncia é um antigo segurança da artista,
que alegou ter presenciado a cantora' batendo com cinto em um deles. Além
disso, Britney provoca reações alérgicas nos meninos ao dar alimentos à base de
frutos do mar a eles. Ao saber das acusações, a cantora negou.

Débora Falabella
gosta de personagem

Débora Falabella tem dito que gosta de fazer
a personagem Beatriz, em "Escrito nas Estrelas".

Segundo a atriz, esse é um trabalho diferente de
todos os outros já encarados por ela, ou seja, ela.
sempre interpretou mocinhas boazinhas e bem
nascidas e agora pode mostrar todo o seu lado

vilão e fútil. Mas a atriz garante que essas carac

terísticas ficam somente na ficção.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
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.

1/7
Evanir Severo

Felipe S. de L,ima
,ILVAS. KONEL
, ,

'Luciano B. Costa

Rodrigo Freitas
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Hexa

Vamos
anotar! Já estamos

nas quartas de final.
Depois de ganharmos
de 3xO do Chile, a luta

amanhã é com a "Laranja Mecâ
nica". A cerveja está gelando, as

vuvuzelas calibradas e os olhos
ligados 'na telinha. Esse será o

clima rumo ao hexa. Que venha
a Holanda! Dá-lhe, Brasil!

Sai jacaré
Uma das presenças que mar

cou os estádios no fim de se

mana foi a do mega star Mick

Jagger. No sábado ele torceu

'pelos EUA e no domingo pela
Inglaterra. Cá entre nós, tomara
que ele não fique na África do
Sul para torcer pelo time de seu

filho brasileiro. Vudu nele!

lá podendo
A amiga psicóloga Carim

Júlia Mafezolli está arrasando
o coração de uma figura co

nhecida em nossas baladas.
Bem, só temos duas dicas so

bre quem seria esse felizardo:
Ele é integrante de uma banda
da região e adora tocar uma

b II"� 1 "
oa vovoze a ...

Fofocódromo
Comenta-se à boca peque

na que um assessor político
loiro, alto, olhos azuis e o so

nho de consumo de nove entre
cada 10 moças, tem participado
todo ano de uma festa pra lá de
colorida em São Paulo, que ocor
re sempre no feriado de Corpus
Christi. Inclusive pretende utili
zar-se de influências junto aos

prefeitos da Amvali para que a

festa seja promovida também
aqui na região. Pode?

o. Co.RREIO DO. Po.Vo. • Quinta-feira, 1 de julho de 2010

moagoncalves@netuno.com.br o

Moa Gonçalves
._- -"'"''''''-�,.,.=",���'''''",�-'

Andriele Mader· é a grande _

aniversariante de hoje. Mil vivas!
Dica de hoje
Curtir as delícias do

Restaurante Típico Malwee.
Como diria um amigo,

"O melhor do Sul do mundo".

• Na sexta a choperia
.Scondidlho estará aberta.para
curtir o jogoBrasilXHolanda.
Boa pedida!

• Omeu amigo personal
Wilsinho Salves, o TioWil,
movimentou ontem à noite o

Arriba, para comemorar com
.

,
I��flná mínimízada a-idade
nova; �"

• Aterrissou naminhamesa
o.lívró "Sobreviventes das
Chamas", da querida amiga
Doraei Nargan.

"�o
Quando

defendemos os
nossos amigos,
justificamos a
nossa amizade.
M..ABQU!S DE MARtcA

"

Eliane e Reinoldo
Esser, da Relojoaria

Paládio, na 20a Noite
do Queijo & Vinho

lá. que tá!
Veio por e-mail que a

sempre espirituosa Caroline
.

Manke, que desfila solteira,
passou or uma situação, no
mínimo, inusitada. Domingo,
durante o lado sertanejo
na London, a garota estava li
teralmente cercada por quatro
paqueras. Isso mesmo, qua
tro caras estavam disputando
a garota e dizem que quase
o pau fechou para ver quem
conquistava o coração da jo
vem ...Tá que tá hein, Carol?

'I
.

, Falha Nossa. Na coluna
da semana passada registrei
que todas às quintas-feiras
haveria Fondue no Hotel
Vale das Pedras. Não confere!
A temporada de Fondue na
verdade começou na última

o casal amigo Sidio Muller
e Mária Angela, também
conferiram a Noite do
Queijo & Vinho

Feüoada
universitária

No sábado, a partir das 11

horas, na London Pub, acontece
a la Feijoada Universitária. Fes
terê dos bons que contará com

a participação dos sertanejos De
Lucca & Rafael, de Blumenau. Na
ocasião haverá um telão para a

galera saborear a feijoada e as

sistir ao jogo Argentina XAlema
nha. Vai perder?

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o empresário

Nilto Drechsel. Ele, que está
lançando no mercado dois

modelos de ETE - Estação para
Tratamento de Efluentes, na feira
em Floripa, no fi'nal do mês, é outro
amigo que lê a coluna todos os dias.

quinta-feira. A próxima será
dia 15 de ju�ho. Agendernl" ",.,

.

• O meu amigo Sílvio
Modenese, daMr. Beef o
.deck mais f�moso de ]ar,aguá,
manda aVisar que está com
o serviço delivery, Entrega a

domicílio.

';!IGl!,�i'm:!I,!I:.!;!Ii" '"

Hoje começa a tradicional
feira damalharia Olho fatal!

.

• Sábado, em. Corupá, no
salão da Sociedade Atiradores,
tem baile do Rotary Club
embalado eela banda Os

. Futuristas. O evento é em

comemoração às festividades
de aniversário da cidade.

, ,_ Doe agasalho!

• Com essa, fui!

Que sogra, hein?
O meu amigoValdirzinho, da Caixa Econômica, é um cara de muita

sorte. Ele tem a sogra que todo mundo pediu a Deus. Pasmem! Na sua
última ida a Itapiranga, para rever a noiva, trouxe na bagagem um kit
completo de frios, preparado pela estimada sogra. Fala sério! O mimo
será saboreado hoje à noite, no encontro dos "quintaferinos" no F12.
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Parabéns muito especial .

aos noivos Elaine e Osmair,
que dia 19 subiram no altar.
As amigas Nanny e Gisele
desejam muitas felicidades

Dona Luiza comemorou
aniversário dia 23/6, a
família italiana déseja
muitas felicidades

Camila KI.ein comemorou
seu primeiro aninho dia 29.
Papai Leonardo e mamãe

. Viviane desejam muita
saúde e felicidades

Amigas e funcionárias do CEI Franz Dorn
"

parabenizam a professora Maraíza Pereira,
que completou mais um ano de vida.
Na foto, com sua filha Marina Pereira

Elia Grahl (na
direita da foto)
apagou as

velinhas dia 18.
Os familiares
lhe desejam
muitas

. felicidades
,

A festa junina
na Escola José
PasquaUni

ocorrida no dia
.

18dejunho
foi muito
divertida.
,A direção
agradece
a todos os

colaboradores
e participantes

da festa
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NACA 087%

BC sobe previsão de crescimento
Revisão foi feita após a divulgação do PIB do 1 o trimestre, que aumentou 9%

DIVULGAÇÃO

o Banco Central revisou a

previsão de crescimento
do PIB (Produto Interno
Bruto) deste ano de 5,8%
para 7,3%. Se confirmada,
será a maior taxa de
expansão desde J986,
quando a economia do país
cresceu 7,49%.

Aevisão
da estimativa do

Banco Central aconteceu

após a divulgação do re

ultado do PIB do primei
ro trimestre deste ano pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística). Nos três primeiros me
ses de 2010, sobre igual período do
ano passado, o PIB brasileiro cres

ceu 9% e, sobre o último trimestre
de 2009, avançou 2,7%.

Aprojeção daautoridademone
tária ainda é maior do que a expec
tativa oficial do governo, que consta
no orçamento deste ano.A previsão
do governo está em 5,5% de cresci-

mento. Já omercado financeiro pre
vê uma taxa de expansão de 7,13%
para 2010. O ministro da Fazenda,
Guido Mantega, diz acreditar que a

expansão poderá chegar a até 6,5%
neste ano. Segundo a expectativa da
autoridade monetária, a indústria
deverácrescer 11,6% neste ano, con

tra a expectativa anterior de 8,3% de
crescimento. A indústria extrativa
mineral teve sua previsão de cresci
mento revista de 6,1% para 9,4%, e
a indústria de transformação deve
rá avançar 12,3% em 2010 (contra a
projeção anterior de 10,1%).

A previsão de crescimento da

construção civil passou de 10,1%
para 13,3%. Já o setor de agrope
cuária deverá registrar uma expan
são de 5,4% neste ano. Para o setor

de serviços, a expectativa do Banco
Central é de um crescimento de 5,3%
nesteano (contra a previsão anterior
de 4,7% de expansão), sendo 9% a

taxa de crescimento do comércio,
na comparação com os 6,6% de au
mento previstos emmarço.

• Agência Estado Na previsão do ministro da Fazenda, economia crescerá 6,5%

"
o crescimento vigoroso
registrado pelo PIB.
no primeiro trimestre
do ano evidencia a

consolidação do atual
ciclo de expansão da
economia brasileira.
RELATÓRIO '00 BANCO CENTRAL

"

Melhora de renda
puxa o consumo
Pela ótica da demanda, a es

timativa para o consumo das fa
mílias aumentou de 6,1% para
7,2%, evolução, segundo o Ban
co Central, "consistente com as

perspectivas de continuidade
de melhora no emprego e na

renda", Sobre os investimentos,
a previsão de crescimento do
BC para 2010 subiu de 15,7%,
em marçopara 17,1%.

PREVISÃO DO TEMPO·

SOL E NUVENS f'

NO ESTADO
Julho inicia com a

presença de sol entre
poucas nuvens em
Santa Catarina, devido à
influência de uma massa T ...

de ar seco e mais quente. .s: . r">.�I��"......1
13° 2�.O.

�, "'wbJliHUJUJ1liiJlnlJóIlDJil" 11011- ' nUllilluli_nmliHl1!!f,,' ._�.

.

�

Jaraguá do Sul '

e Região
HOJE

âMíN: 13°C
MÁX: 24°C

SEXTA

PJMíN: 14°C
MÁX: 24°C l,-�
SÁBADO

r-MíN: 13°C
MÁX: 24°C L
DOMINGO

!A,;r_MíN: 13°C r:MÁX: 24°C

SOL

Tempo seco
permanece

A massa de ar seco continua

predominando no Estado. A

previsão para o fim dessa se

mana é de dias com nevoeiros

pela manhã e sol no decor
rer da tarde, com elevação da

temperatura. Vento de nordes
te a noroeste, fraco a modera
do com rajadas.

-

A. sensação térmica média hoje deve
variar entre 10°C e 20°C em todo o ter

ritório cataridense. Na região serrana a

temperaturamM�a entre 5°C e 10°C.
Os números mais altos devem chegar .aos
termômetros da região de Blumenau, pas
sando dos 20°C. No Extremo-Oeste e Lito
ral a sensação varia entre os 15°Ç e 20°C.

�ÔÇ[)ÕQ_
Ensolarado Parcialmente Nub!ado Instável Chuvoso Trovoada

Nublado

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

. l
.,

/
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ELEiÇÕES 2010

Sei-ta cedevagapara
oDEM erescolha
Pressionados os tucanos anunciam Costa para vice

Depois de dias de
discussões, o DEM e PSDB
entraram em acordo
para compor a chapa do
candidato a presidente
José Serra.

ntre os pontos para a esco

lha do deputado Índio da
Costa (DEM/RJ) para vaga

......está o fato de ele ter sido o

relator do projeto do Ficha Limpa,
que é de origem popular. Também
foi levado em conta ele ser do Rio
de Janeiro, terceiro maior colégio

Gostajá foi
vereador e
secretário

eleitoral do país, e ser jovem. A in
dicação é uma vitória pessoal do
ex-prefeito do Rio Cesar Maia e do

presidente do DEM, deputado Ro

drigo Maia. O martelo foi batido
no início da tarde de ontem na

casa de Serra, onde estavam reu

nidos o tucano, o prefeito de São
'Paulo, Gilberto Kassab (DEM), e

Rodrigo Maia. Depois Serra via

jou para Brasília, onde se encon -

,

trou com os filiados do DEM.
A convenção nacional do DEM

chegou a ficar mais de cinco horas

suspensa e foi retomada às 15h55
com a chegada do novo vice. Por

aclamação e em votação relâmpa-

go, Costa teve o nome homologado.
Reabriu a convenção o presi

dente de honra da legenda, o ex

senador Jorge Bornhausen (SC)"
que ressaltou a "oxigenação" e

"renovação" do partido. liA nossa

missão 'é consagrar a união dos
partidos, PSDB e DEM", disse. A
votação foi feita logo em seguida.
Por aclamação, Costa teve o nome
aprovado. O deputado federal
Antonio Carlos Magalhães Neto
(BA), que encaminhou a votação,
elogiou Bornhausen pela decisão
"firme" de apoiar a renovação do

partido e o atual presidente da le

genda, Rodrigo Maia (RD.

Antônio Pedro de Siqueira Ín
dio da Costa tem 39 anos e é for
mado em Direito pela Universida
de Cândido Mendes. Ele foi eleito
vereador no Rio de Janeiro por três
legislaturas de 1997 a 2005. Além
do DEM, ele teve uma passagem
pelo PTB. Na Câmara desde 2006,
o deputado é membro da Comis
são de Constituição e Justiça, da
Comissão de Defesa do Consu
midor e da Comissão de Ciência e

Tecnologia, Comunicação e Infor
mática. Costa já foi secretário de

administração do Rio de Janeiro
no governo CesarMaia,

IINão há como não aceitar uma
missão como essa, dada pelo meu

partido. E tenho também muito or

gulho de participar da chapa do ho
mem público mais preparado para
dirigir esse país",' disse o deputado
depois de ter o nome confirmado. Deputado índio da Co�a foi o escolhido para ser candidato a vice de Serra

PARTIDO TINHA CONFIRMADO ALIANÇA COM JOSÉ SERRA

PSG decide apoiar Dilma
O psc anunciou ontem o

apoio formal à candidatura da
petista Dilma Rousseff ao Palácio
do Planalto. No início de maio, a
legenda havia confirmado a alian
ça com o PSDB do ex-governador
José Serra, mas deixou em aberto
o prazo para as discussões sobre o
apoio do PSC até o final de junho.

liA maioria do partido achou

por bem caminhar com a coli

gação PMDB-PT, com 'a ministra

Dilma", afirmou o pastor Everaldo,
vice-presidente do PSC, após reu
nião da cúpula do partido.

O presidente do PT, José' Edu
ardo Dutra, reconheceu ás "idas
e vindas" das conversas com o

PSC, mas elogiou a decisão final
da legenda. "Consideramos o PSC

um importante partido da base do

governo Lula e queríamos que ele
fizesse parte da coligação", afirmou.
Nas eleições passadas, o partido
deu apoio à reeleição do presidente
Lula. Com 16 deputados federais e

um senador no Congresso Nacio

nal, o PSC deve garantir cerca de 20
segundos amais no tempo de tele
visão e rádio da candidata petista.

Nacional 19

Dias comenta decisão e

parabeniza o escolhido
Durante. um almoço ontem

numa churrascaria em Brasília, in
tegrantes do DEM encontraram
com o senador Álvaro Dias (pSDB
PR), nome escolhido e depois re

tirado para compor a chapa do
candidato José Serra. Ao ouvir co
mentários de que seu irmão, Osmar
Dias (pDT-PR), teria sido usado pelo
PSDB para lançar seu nome, Álvaro
Dias respondeu: "eu acho que eu fui'
usado para confirmar a candidatura
do OsmarDias".

Depois de muito vai e vem,
o senador Osmar Dias fechou
acordo com o PT e PMDB para
disputar o governo do Paraná.
A retirada de sua candidatura
e o fim do palanque da Dilma
no Estado foram os argumentos
usados pelo PSDB para indicar
Álvaro Dias como vice de Serra.

O almoço entre integrantes do
DEM aconteceu antes de o presi-

dente da legenda, Rodrigo Maia,
anunciar que o deputado Índio
da Costa (DEM-RJ) será o vice de
Serra no lugar deÁlvaro Dias. Pelo
Twitter, o senador parabenizou o

novo indicado para a vaga. "Para
béns pela brilhante atuação a fa
vor do projeto Ficha Limpa apro
vado pelo Congresso. Seu trabalho
foi decisivo", escreveu Dias.

Álvaro Dias chegou a ser
confirmado como vice de Serra

COMUNICADO
A Rota Brasil Transportes Ltda., localizada à Rua Willy Bartel, n0185, Beapendi, Jaraguá
do Sul - SC, torna público que requereu no dia 06/05/2010, junto à Fundação do Meio
Ambiente - FATMA, a Licença Ambiental de Operação, para a atividade de Transporte
Rodoviário de Produtos Perigosos.

'

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

ED I TAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 87/2010
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TIPO: menor preço por item

ALTERAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretária de Administração,
torna público para conhecimento dos interessados na licitação por Pregão Presencial
acima, que fica excluído do item 01 do Edital a alínea "C" (01 (um) escorregador em
fibra de vidro medindo 2,50 metros de comprimento x 0,42 cm de largura); Sendo
assim, por força do § 4° do art. 21 da Lei Federal n.? 8.666/93, tendo em vista a alte
ração modificar a formulação das propostas, a Administração Pública comunica aos

interessados, que está alterando a data para entrega e abertura dos Envelopes n.? 01
'- Proposta Comercial e 02 - Documentos de Habilitação, como segue: DATA, HORA
e LOCAL PARA ENTREGA Mos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 14 de julho
de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na

Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e

abertura dos envelopes serão às 09: 15 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da
Gerência de Licitações e Contratos. O Edital retificado (versão II) estará disponível no
site www.jaraguadosul.sc.gov.br a partir do dia 02/07/2010.
Jaraguá do Sul (SC), 30 de junho de 2010.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO N° 02/2010

O ISSEM de Jaraguá do Sul- SC comunica que tendo analisado todo o processo
seletivo, bem como a Ata da Comissão, designada pela Portaria nO 257/2010, cons-
tatou total regularidade no procedimento do processo, para o c.argo de Assistente
Técnico em Informática.

Isto exposto, H O M O L O G A o processo e seu resultado do objeto do Processo
Seletivo nO 002/2010.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 3370-
8650 - Setor de Recursos Humanos.

Francisco Rodrigues
Diretor Presidente

Candidato classificado
Fábio Meinchein

Candidatos desclassificados
Maycon Alexandre Giliolii
Adilson Miotto
Ricardo Rodrigues
Carlos Roberto Em
Wanderlei Robert

Pontuação
21

Ausência de documentos
Ausência de documentos
Ausência de documentos
Ausência de documentos
Ausência de documentos
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NÚMEROS DA COPAlinha de Fundo

ulimar Pivatto
* BRASIL

IVO GONZALES/AGÊNCIA O GLOBO

Decepção de Elano

Eu
sempre fui um dos maiores críticos do meia do Galatasaray Achava

e continuo achando que Hernanes deveria ser o titular da posição.
Mas nesse time de Dunga, Elano aceitou o papel de coadjuvan
te e vinha exercendo com maestria sua função. Infelizmente, está

praticamente fora da Copa do Mundo. Ontem, na coletiva, ele levantou
mais uma polêmica em relação à arbitragem, que é a falta (e também o

excesso) de rigor de alguns árbitros. Ou seja, sai Copa e entra Copa, a re
clamação é amesma e a Fifa continua com seu sistema arcaico.

As seleções líderes nas estatísticas da Fifa:
México (84 faltas cometidas), Argentina (10 gols
e 36 chutes ao gol), Alemanha (18 impedimentos),
Inglaterra (35 escanteios) e Chile (14 cartões).

Enduro em Jaraguá
Boa pedida para você que é fã de motos. No fim de semana

acontecemais uma etapa do Campeonato Catarinense de En
duro FIM, na Chácara do Tecilla, localizada no bairro Nereu

Ramos. Serão oito categorias, que devem reunir pilotos dos

quatro cantos do Estado. A largada acontece às 9h30 de do

mingo e a entrada será um quilo de alimento não perecível.
Serão três voltas em um circuito de 36 quilômetros, que terá

lama, subidas, descidas e trechos com pedregulhos. Informa
ções no www.tecílla.com.br.

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

Tiago e a Rússia
Todo jogador, seja de fut

sal, de futebol, de basquete,
tem de procurar fazer um

"pé-de-meia" já que a car

reira é curta. E
�
a Europa é

sempre o destino mais pro
curado para isso. Tiago teria

potencial para jogar na Espa
nha, mas como uma propos-

ta oficial de lá demorou para
vir, ele acabou fechando com
os russos. Eu espero sincera
mente que isso não influen
cie na sua bela carreira na

Seleção Brasileira. Apesar de
estar em evolução, o futsal
russo ainda está distante dos
holofotes.

ENQUANTO ISSO...
,

TAEKWONDO.Duas jaraguaenses
disputaram o Brasileiro de Poom
Se, em Brasília. EmillyScholl
trouxe um ouro eMarilze Coelho

,

foi bronze.

COROA • Começa terça-feira a ga

edição do Coroa Bom de Bola,
campeonato promovido pela
FME. Todos os jogos serão na
Recreativa da Lombardi.

FUTSAl SUB·17 • O time CEJ /
MortlColor Quírnica/Luterprev/
Gráfica Régis/FME tentamanter
a invencibilidade no Estadual.
Os jogos serão em Forquilhinha.

ATLETISMO MASTER • Ivanildo
de Souza estará em Ribeirão
Preto, onde disputará o

Brasileiro da categoria nos
100m com barreira, salto triplo
e lançamento de disco.

PREPARAÇÃO.Na falta de eventos
da categoria, Ivanildo usa tudo o

que pode para chegar na "ponta
dos cascos" noMundial de 2011,
que será nos EUA.

APPS ftFim de semana tem
os Jogos dasAPPs) na sede

, daArsepum. Vinte- escolas
"domunicípio participam das

disputas em cincomodalidades.
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Juan espera ter
mais trabalho

Zagueiro reconhece poderio ofensivo dos holandeses
JOANESBURGO

Contra o Chile, Juan não
tomou conhecimento do
ataque adversário e fez
um gol. Amanhã contra a

Holanda o zagueiro não
tem dúvidas de que será.
mais exigido.

"-le conhece a maioria dos

jogadores holandeses e

sabe que a defesa terá de
__ estar muito atenta. "Pela

própria natureza do futebol ho
landês, eles certamente vão sair

para o jogo. Eles gostam de ficar

Felipe Melo e .

Júlio Baptista
'melhoram

O médico José Luiz Runco
anunciou que Felipe Melo e Júlio
Baptistamelhoraram, mas não es

tão totalmente recuperados. "Eles
vão a campo treinar, mas não pos
so dizer que serão liberados para
sexta - feira. Devagar nós vamos ver
como eles evoluem", disse.

Os dois participaram normal
mente do treino realizado ontem

e, pelo que mostrou nas quase
duas horas de atividade, Felipe
Melo tem grandes chances de vol
tar ao time titularna partida contra
a Holanda. O volante, que sofreu
uma torção no tornozelo esquerdo
brincou com os companheiros e

depois treinou finalizações. Júlio
Baptista, em recuperação de uma
pancada no joelho esquerdo, tam
bém pareceu à' vontade durante
todo o trabalho.

com a bola, como nós, e têm um

ataque forte. Mas é lógico que o

jogo será estudado", admitiu.
Apesar de reconhecer o po

deria ofensivo da Holanda, Juan
acredita que o Brasil não deve
mudar sua forma de jogar. Muito
menos fazer marcação especial
em cima de qualquer jogador,
nem mesmo de Robben, o astro

holandês que já mostrou seu po
tencial na África do Sul. "Jogamos
contra Drogba e Cristiano Ronal
do e não fizemos marcação espe
cial. Robben é um grande joga
dor. Mas a Holanda não é só ele".

Juan prega uma maior aten

ção dos jogadores de meio-cam

po, para tentar cortar a jogada

adversária. Ele lembra que muito
do sucesso da dupla que faz com
Lúcio está na forma de atuar.

"Nossa equipe é muito compacta.
e não precisamos corrermuito lá
atrás. Isso só facilita. Mas, se for
preciso, estamos prontos para o

duelo com os atacantes".
Aos 30 anos, Juan está dispu

tando sua segunda Copa. Tem,
poucas chances de jogar sua

terceira, em 2014, no Brasil. Nas
últimas duas temporadas, sofreu
com as contusões. Juan, porém,
garante nunca ter duvidado de'
sua capacidade física.

• AgênCia O Globo
esporte@ocorreiodopovo.com.br

Júlio Baptista voltou ao treino e foi recebido pelos colegas no campo

PROBLEMA NO TORNOZELO É PIOR DO QUE SE PENSAVA
.

.

Elano pode ·ticar de fora da Copa
Elano tem um edema ósseo

e está fora do jogo contra a Ho
landa e, muito provavelmente
da Copa do Mundo. A notícia foi
dada por Runco também no dia
de ontem. Em entrevista coleti
va, o meia disse que ainda tem

esperanças de voltar a campo em

uma Copa que parece estar en-

cerrada para ele.
E aproveitou para protestar

contra a impunidade aos jogado
res que distribuem pancadas no

Mundial. "Querem mudar a bola,
colocar telão ... Não sou de ficar

reclamando, porque não estou

descartado, tenho esperança de
melhorar. Estou com dor, que-

rendo voltar, e não posso. Esse

tipo de violência tem que ser re

vista", disse.
Elano não tem data para vol

tar a jogar. Pode ser já na semana
que vem ou dentro de mais de
um mês. Porém, são grandes as

chances de Elano não jogar mais
no Mundial de 2010.

AFP

Schweinsteiger
não esquece do
duelo contra a

Argentina na

Copa de 2006

Schweinsteiger fala sobre a
catimba da equipe argentina

PRETÓRIA
O amplo auditório do Velmore

Hotel ficou cheio de jornalistas,
ontem de manhã, para entrevista
coletiva com o apoiador Bastian
Schweinsteiger. Na conversa, ele
fez uma viagem de exatos quatro
anos no tempo para relembrar
uma imensa alegria manchada

por agressões que no- tenso duelo
de 30 de junho de 2006, emBerlim,
entre Alemanha e Argentina, que

, se enfrentarão novamente sábado,
na Cidade do Cabo, em busca da

vaga nas semifinais da Copa.
Naquela ocasião, o confronto

.

terminou em 1x1, no tempo nor-

mal, e QS anfitriões garantiram a

classificação com duas defesas de
lens Lehmann. Mas o que era para
ser uma festa terminou em tumul
to provocado pelos argentinos. A
truculência dos 'hermanos' não
sai da.memória de Schweinsteiger.
"Garantimos nossa vaga, mas' a

lembrança que ficou foi de sermos
atacadospelos argentinos", admitiu.

A velha conhecida catimba
dos nossos vizinhos não é sur

presa para os alemães. "Não

podemos nos deixar levar pelas
provocações dos argentinos. E

espero que o árbitro estejamuito
atento a isso", afirmou.

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - SI4 e 5 \N\N\N'.rnegacred.netCentro - Jaraguá do Sul /'}iI;.
(Ao Lado do Bradesco) �(47) 337D.�223 I 3370.4'1240
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Falcão é dúvida para o clássico
Depois da série de amistosos pelo Brasil, equipe entra em quadra amanhã naArena Iaraguá
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee/Cimed encerrou

a série de amistosos pelo
Brasil com uma goleada
de 8x2 sobre o Mixto,
em Cuiabá (MT).

OjOgO
foi marcado pela sa

ída de Falcão no segundo
tempo, quando o craque,
caiu sozinho sentindo

dores na panturrilha direita. Em

quadra, o camisa 12 foi atendido

pelo fisioterapeuta Renato Jorge
e pelo massoterapeuta Mauricio
Leandro, e na mesma hora rece

beu tratamento no local da lesão.
Ontem pela manhã, Renato

tranquilizou a torcida da Malwee
com um prognóstico'otimista. Por
meio de nota da assessoria de im

prensa, ele informou que Falcão
ainda passará por exames mais
detalhados. "A evolução leva a crer

que tenha sido apenas uma pan
cada e caso isto seja confirmado
há grande probabilidade de que

Falcão esteja liberado para parti
cipar do jogo da próxima sexta

feira", informou a nota.

"Se confirmar que foi
apenas uma pancada,
é grande a chance dele
(Falcão) jogar na sexta".
RE�IA'ro JORGE, FISIOTERAPEUTA

A Malwee entra em quadra
amanhã pela Divisão Especial do
Campeonato Estadual diante do
rival Krona/Joinville, às 20h15,
na Arena Jaraguá. Os ingressos
para o confronto já estão à ven
da. Os preços são os mesmos

praticados na Liga Futsal: R$ 15 o
anel inferior, R$10 a arquibanca
da superior e R$ 5 ameia-entrada
somente para o piso superior. Os
bilhetes podem ser adquiridos
na Rede de Postos Mime, Girolla
Imóveis e Falcão Sports.

A equipe retomou ontem da
série de amistosos que iniciou no

dia 16 de junho, no qual passaram
pelos Estados do Paraná, Espírito
Santo, Ceará eMato Grosso.

ESCRITURA PÚBLICA DE

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Escritura Pública de Revogação de Procuração, Que Fazem: Bernardete Ochner, na forma que segue:
SAIBA quanta esta pública escritura virem que, ao (s) vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois
mil e dez (25.06.2010), nesta cidade de Jaraguá do sul, estado de santa Catarina, neste tabelionato,
perante mim, tabelião, compareceram partes entre si juntas e contratadas, a saber: de um lado como

outorgante (s) e reciprocamente outorgado (s): Bernardete Ochner, CI RG n° 2.443.895-SSP/SC, CPF
n° 683.053.389-91, nascida na clr.ta de 22/04/1958 na cidade de Rodeio- SC, Brasileira, costureira,
divorciada conforme certidão de casamento matricula n° 10738301551975 200032296000800415,
do CRC da cidade de Jaraguá do sul -SC, domiciliado e residente na Rua 206- João Carlos Stein, n°
172, Bairro Jaraguá Esquerdo, nesta qidade de Jaraguá do Sul- Santa Catarina; o (a) (s) presente (s)
reconhecido (a) (s) como (a) (s) mesmo (a) (s) pela documentação apresentada, do que dou fé, e por
ele (a) (s) me foi dito que em data de 19 de abril de 2010, por instrumento público lavrado nestas notas
ás fls. 173, do livro n° 404 de procuração, confirmada sua validade e eficácia, constituiram poderes
para Lucas Jose R ohling, CI RG n° 1.581.159-SSP/SC, CPF n° 522.392.259-04, nascido na data de
22/09/1964 na cidade de Braço do Norte-SC, brasileiro, corretor de imóveis, casado (a), domiciliado e

residente na Rua 1140- Rinaldo Bago, n° 780, Bairro Ilha da Figeueira, nesta cidade de Jaraguá do sul
Santa Catarina. Que, por este instrumento, revoga em todos os seus termos, a (o) procuração. acima
referida (o), para que, a partir desta data não gere mais nenhum efeito em juízo ou fora dele e mais,
nenhum ato possa ser praticado pelo (a) outorgado (a) calçado no instrumento ora revogado e que
apresente revogação fica fazendo parte integrante e complementar da (o) procuração ora revogada (o),
para que jun tos produza seus devidos e legais e efeitos. As partes foram advertidas conforme art.893
do CNCGJ/SC que a presente revogação somente terá efeito oponível erga omnes se observados
todos os requisitos judicialmente exigíveis, que dependendo da espécie são a notificação do manda
tário, de terceiros, da serventia que lavrou o ato, a publicação de editais, bem como tudo que se fizer
adequado, e foram advertidos que o atendimento desses pressupostos é de inteira responsabilidade do
mandante. Assim o disse (RAM) , do que dou fé , a pedido lavrei este instrumento que depois de lido e
achado em tudo conforme, aceita (m) e assina (m). Ficam dispensadas as testemunhas instrumentar
ias, conforme artigo n° 884, do código de normas da corregedoria-geral da justiça do estado de Santa
Catarina- CNCGJ. Eu, , a conferi, subscreve e assina em público e raso. Protocolado
em data de 25/06/2010.
EMOL: 20,80 SELO: 1,00 TOTAL: 21,80
Bemardete Ochner- Outorgante Em tese da verdade Ls/ Jaraguá Do Sul, 25 de Junho de 2010

TABELIÃ (O)

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL /.SC

. 'li

Suspeita é que camisa 12 tenha tido apenas uma pancada, mas exames vão revelar a gravidade da lesão

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia 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 dê oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não
o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se

deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) des
conheçidas, 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 ele 1023, todos do CNCG].

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBUCAFEDERmVADOBRASIL-ESTADODESANfACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá doSul
CarlosFabricioGriesbach,Thbelião

AveIÚdaMarechal Deodoro daFonseca ns 1589 •Thlefone:
(47) 3273-2390 • Horário deFuncionamento: 09:OOh às 18:00h

Protocolo: 150084 Sacado: CEU E MAR COMERCIO DE ROUPAS IlDA CNPJ:
10.859.880/000 Cedente: F I INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES IlDA

MECNPJ: 03.620.857/000 Número do Título: 010070-3/3 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento:
20/06/2010 Valor: 500,01liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96,
Diligência: R$ 20,80, Edital:R$ló,40

Protocolo: 149967 Sacado: ClAUDIO RAMOSMUNIZ CPF: 011.116.909-79 Cedente:
CEN1RO DE FORMACAO DE CONDUIDRES LESSMANN IlD CNPJ: 85.315.042/000
Número do Título: 25767 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento;
18/06/2010 Valor: 152,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 15,30,
Diligência: R$ 20,80, Editai: R$10,40

Protocolo: 149921 Sacado:CLEVERSONFERREIRAME CNPJ: 10.359.829/000Cedente:
CASASDAAGUAMATERIAIS PARACONSTRUCAO IlDA CNPJ: 75.362.160/002 Núme
ro do Título: M-OOOOO4 3 Espécie: Cheque Apresentante: CASAS DA AGUA MATERIAIS
PARA CONSTRUCAOUDA DataVencimento: 17/05/2010' Valor: 2.000,00 .Líquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edita!: R$ 10,40

Protocolo: 149922 Sacado: CLEVERSONFERRElRAME CNPJ: 10.359.829/000Cedente:
CASAS DAAGUAMATERlAIS PARACONSTRUCAO IlDA CNPJ: 75.362.160/002 Núme
ro do Título:M-000005 1 Espécie: Cheque ,Apresentante: CASAS DAAGUAMATERIAIS
PARA CONSTRUCAO UDA DataVencimento: 17/05/2010 Valor: 1.938,00 liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência R$ 20,80, Edita!: R$ 10,40

IsaMarta Mohr Ziemann, Oficiala do registro de imóveis da comarca de Iaraguá do sul/SC, tor
na público pelo presente edital, que ROLF JUNG, CI n° 239.874-SESPDC-SC,·CPF n° 351.616.209-

00, aposentado, casado com IVONE LUX JUNG, CI n° 15/R-486. 607 -SESP-SC, CPF n° 637.112.309-

20,pelo regime da comunhão universal de bens, anterior á vigência da lei 6.515/77, brasileiros,
residentes e domiciliados na rua l° de maio n° 270, em Corupá-SC, requereram com base no art.l8
da lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na rua 26-1 ° de maio, esquina

.

com a rua 116-Max Quentin, bairro seminário, perímetro urbano de Corupá-SC, abaixo caracteri

zado, aprovado pela prefeituraMunicipal de corupá-SC, conforme certidão n012112009, expedida em
28.10.2009, assinando como responsável técnico, o técnico
em agrimensura e arquiteto Franklin de Oliveira, CREA
n024869-3, ART n° 2838537-9. O desmembramento é de
caráter residencial, possui a área total de. 4.700,25m2, sendo
constituído de 3(t,rês) parcelas e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze)
dias, contados da data da última publicação do presente ed
ital' e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficíala

que subscreve este, no endereço da serventia: Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, 1.683� centro, Jaraguá do Sul/Se.

AOficiala.

Protocolo: 149978 Sacado: COM. REPRES. DEMAQUINAS BOACOSTURA tr CNPJ:
83.489.088/000 Cedente: TRANSVIlLE TRANSPORTES E SERVICOS IlDA CNPJ:
82.604.042/000 Número do Título: 1300235910 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCOMULTIPW DataVenci
mento: ��/?G/�010 Valor: 29�,16liquidaçãO após a intimação: R$ 10,40, Condução; R$
20,23, Dilig��lCla: R$ 20,80, Edital: R$10,40
���������--�������:--������--����--�--��--�--�;;J�
07.630.806/000 Cedente: ICETEC INDUSTRIA CERAMICA DE TELHAS COWNIAIS
CNPJ: 02.195.050/000 Número do Título: 23821 Espécie: Duplicata deVendaMercan
til por Indicação Apresentante: BANCO DO BRP"SIL SA Data Vencimento: 20/06/2010
Valor: 75,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 14'9957 Sacado: COND RESD JADE CNPJ: 02.851.286/000 Cedente: CO
PAGAZ DISTRIBUIDORA DE.GAS IlDA CNPJ: 03.237.583/000 Número do Título:
ROO0546X Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA DataVencimento: 08/06/2010 Valor: 468,10 liquidação após a intima
ção: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 150011 Sacado: DAIANE REHSLERDE OLIVEIRA CPF: 014.537.670-29 Ce
dente:WP JUNIOR ECIA IlDA CNPJ: 04.303.006/000Número doTítulo: 01 Espécie:

Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE

RAL DataVencimento: 15/06/2010 Valor: 266,60 liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 150097 Sacado: ELW FORTE COM DE ARTIGO DO VEST LID,A CNPJ:
07.868.081/000Cedente: STAMPARf ESTAMPARIATEXflLIlDACNPJ: 03.712.358/000
Número do Títtilo: NF00736/B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 19/06/2010 Valor: 461,35liqui
dação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 150116 Sacado: MARIZEIEAPARECIDA DOS SANTOS CPF: 944.354.139-49
Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000 Número do Título: 2784'004 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
DataVencimento: 20/06/2010 Valor: 460,00Liquidação após a intimação: R$10,4O, Con
dução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edita!: R$ 10,40

. Protocolo: 150130 Sacado: ODAIR MENDES DE OUVEIRA CPF: 020.662.149-30 Ce
dente: SLSERVICOS DE COBRANCAS IlDA CNPJ: 06.910.636/000 Número doTítulo:
002/006 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA DataVencimento: 18/06/2010 Valor: 1.200,00 liquidação após a intima
ção: R$10,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 149725 Sacado: RENATO ThUFENBACH ME CNPJ:,00.675.093/000 Ce
dente: TRANSPORTES TRANSWVATO ITDA CNPJ: 89.823.9Í8/ooo Número do Título:
0590002500 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentnte: BANCO
DO BRASIL SA DataVencimento: 15/06/2010 Valor: 223,43liquidação após a intima
ção: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 149441 Sacado: SALESIO FWRINO CPF: 065.276.348-03 Cedente: ANA

�TO ME CNPJ: 04.530.160/000 Número doTítulo: 13042010 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento:
30/04/2010 Valor: 419,20 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 150005
.

Sacado: VISUAL GRAF EDfIDRACAO IlDA - ME CNPJ:
10.359.829/000 Cedente: LEANDRO FMANNES E CIA ITDA CNPJ: 86.880.887/000Nú
mero do Título: 0001163 Espécie: ChequeApresentante: LEANDRO FMANNES E CIA
IlDA DataVencimento: 25/05/2010 Valor: 2.000,00 liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 150007 Sacado: VISUAL GRAF EDITORACAO IlDA - ME CNPJ:
10.359.829/000 Cedente: LEANDRO FMÁNNES ECIA IlDA CNPJ: 86.880.887/000Nú
mero do Título: 000117 1 Espécie: ChequeApresentante: LEANDRO F MANNES E CrA
IlDA DataVencimento: 10/06/2010 Valor: 3.393,00 liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
--------------------------------------------------�--------------------------------------------------;-

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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faca. O adolescente se apossou
da faca e esfaqueou o amigo.

Depois de cometer o crime,
ele fugiu do local e voltou para
casa, onde foi preso pela polí-

. cia. Ele confessou o assassina
to e mostrou o local onde havia
abandonado a faca. Dentro de
um matagal, os policiais encon

traram a arma suja de sangue.
Conforme o delegado, o acusa

do disse, durante o depoimento,
que suspeitava que Alan tivesse
trocado a bicicleta por drogas .

DEPOIMENTOS

Ontem, Silva ouviu os pais do
'

suspeito e confirmou que o ado
lescente seria usuário de drogas.
Hoje ele deve conversar com

os pais da vítima para saber se
o jovem assassinado também
teria algum envolvimento com

entorpecentes. Ainda esta se

mana, a Polícia Civil deve ir à
casa do acusado para ver se a bi
cicleta ainda está lá.

Na tarde de ontem, vizinhos
da cena do crime preferiram
não falar sobre o assunto. Alan
foi enterrado na tarde de on-

I

tem, no cemitério da Vila Lenzí,
Este é o 9° homicídio em Iara
guá do Sul neste ano e o 10° no
Vale do Itapocu.

• Daiane Zanghelini .

daiane@ocorreiodGPovo.com.br

T É II'

Brigaporbicicletaacabaemmorte
,

Alan Rubol, 17 anos, foi assassinado com sete facadas por um jovem damesma idade
PIERO RAGAZZI

Assassinato aconteceu na rua Manoel Francisco da Costa, na esquina com a Rudolpho Carlos Emílio Lange

PRODUTOS SERÃO DEVOLVIDOS AOS PROPRIETÁRIOS NA SEGUNDA-FEIRA

Polícia recupera mercadorias suspettas de furto
JARAGUÁ DO SUL
A Polícia,Civil recuperou de

zenas de mercadorias suspeitas
de furto em uma loja de móveis
usados na rua João [anuário
Ayroso, no bairro JaraguáEsquer
do. O proprietário do estabeleci
menta, Jair Garibaldi Quintino,
52 anos, está respondendo em li
berdade por receptação. Entre os

produtos apreendidos estão tele
visão, aparelhos de som e DVD e

máquinas digitais.
A Polícia Civil realizou a ope

ração no local na quarta-feira
passada, 23, depois de receber
denúncias anônimas. De acordo
com o delegado Weydson da Sil
va, o dono da loja disse que não
sabia que os produtos poderiam
ter sido roubados. Todas as mer-

JARAGUÁ' DO SUL .

Uma discussão por causa
de uma bicicleta terminou

.

em tragédia na noite de
terça-feira, na rua Manoel
Francisco, da Costa, no
bairro João Pessoa.

.._ egundo informações do

.....
IML (Instituto Médico Le-

gal), o adolescente Alan
....Andrei Rubol, 17 anos, le
vou sete facadas - uma no peito,
uma na barriga, uma coxa e quatro
nas costas. O acusado é um jovem
da mesma idade, que foi detido

pela polícia. Nos próximos dias,
o suspeito deve ser levado ao CIP

(Centro de Internamento Provisó
rio) de Joinville.

O crime aconteceu por volta
das 20h30, perto do limite com

o município de Schoeder, onde
ambos moravam. O delegado
responsável pelo caso, Weydson
da Silva, disse que o acusado
teria emprestado a bicicleta da
mãe para André na noite de se

gunda-feira, 28. Ao sair de casa,
na noite de ontem, o suspeito
encontrou Alan na rua e per
guntou por que a bicicleta ain
da não havia sido devolvida. Os
dois discutiram e' começaram
a se agredir, quando o acusado
teria visto que Alan portava uma

cadarias estão apreendidas na

'Delegacia. da Comarca, aguar
dando o reconhecimento dos

proprietários.

I/Somente sé 0$
,

produtos forem
identificados pelos

donos é que poderemos
comprovar que eles
realmente foram

.furtados" •
EGAPOWEYO�ON D

'

"Somente se os produtos fo
rem identificados pelos donos é

que poderemos comprovar que
eles realmente foram furtados",
explicou Silva. Se condenado, o
dono da loja pode pegar de três a
oito anos de prisão.

PIERO RAGAZZI

Eletroeletrônicos
estavam em uma loja
de móveis usados no

Jaraguá Esquerdo

Weydson pede que as possí
veis vítimas se dirijam à delega
cia na próxima segunda - feira, 5,
das 14h às 18h. A devolução só
acontecerá mediante apresen
tação da nota fiscal do produto

....

ou do boletim de ocorrência. A

Delegacia da Comarca fica na

rua Manoel Luiz da Silva, 230,
bairro Vila Nova (ao lado do

Fórum). Depois desta data" os

� produtos não poderão mais ser

retirados.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Aqui,.IPl
v/irou BONUS
,na. sua compra.

•

É Gol do Brasil

Concorra a

um Go Okm
a cada gol
da selecáo

,

passe na Caraguá,
fa'ca um Se.st Drive

,

e cadastre ..se.

Mais informações
vw.com.brlselecaogoJ

Jtamos Moto

Promoções válidas até 01/07/2010 ou enquanto durarem os estoques nos ConcessionáriosVolkswagen para veículos básicos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.0 Total Flex, 4 portas,
ano modelo 10/11, cód. 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de R$27.900,00, cadastros e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da ope
ração não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Crédito sujeito a aprovação. Condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente referenciais, não condizentes necessaria
mente com os modelos ofertados. Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a versões especificas.

www.GutoeIite.com.br Grupo Auto Elife 40 anos de cl'edibindade. u.tOtiO�.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000
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