
Puraemoção Segredo do chefe
Pela primeira vez, Iaraguá
será palco do Campeonato
Brasileiro de Enduro Fim.

Competição nacional deve
reunir cerca de 200 pilotos
neste sábado, no bairro
Nereu Ramos.
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Eleito por sete vezes entre
os melhores chefes de
cozinha domundo,
AlexAtala falou ontem
aos participantes do
congresso da Expogestão,
em Joinville ..
Página 7

www.ocorreiodoppvo.com.br

Com a previsão de derro- manhã de ontem, Adernar sentaram um substitutivo
ta da proposta de emenda Winter (PSDB), Lorivàl De- ao texto, propondo agora
à Lei Orgânica que previa mathê (PMDB), Natália Pe- 15 ao invés das 19 vagas.
aumento de oito verea- . try (PSB),' Jean Leutprecht Com isso, o novo texto, que
dores a partir da próxima (PC do B), Afonso Piazera foi lido na sessão de ontem,
legislatura, o grupo favorá - (PR), Justino da Luz (PT) e deve ser 'votado dentro de
vel à mudança reagiu. Na Francisco Alves (PT) apre- 10 a 15 dias. Página 6

Sintemantém
paralisação em
Santa Catarina

ES E

proposta feita pelo governo do
Estado durante assembleia
estadual realizada ontem, em

Florianópolis. Eles pedem
que reajuste seja concedido a

toda a categoría. Página 5

DESDE 1919

Parquímetro: você
sabe COUlO funciona?
TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE OS

equipamentos que farão a cobrança do
estacionamento rotativo a partir do dia
4 de julho. Sistema conhecido como
ZonaAzul inclui 905 vagas, além de 53

para idosos e 25 para portadores de
. deficiência, e valor será fracionado por
minutos ou horas cheias. Páginas 18 e 19 .�

Polícia espera
. Justiça decidir
sobre prisão
DELEGADO MARCO

Aurélio Marcucci

pediu a prisão
preventiva de homem
suspeito de estuprar
a filha de sete anos.
Laudo confirmou a

violência sexual.
Página 22

o
es Emissor de

� Tíquete

B AQUI �
o:: !...

��.
-I>

15VAGAS
. Meio termo
é tentativa
de acalmar
opinião
popular.
Página4

PATRÍCIA
MORAES

-

CONTRA A EXPLORAÇAO
Encontro debate políticas públicas
para combater o trabalho infantil
CATAVENTOS COLORIDOS FORAM

utilizados ontem para simbolizar
o diamundial contra este tipo de

exploração, que será lembrado
neste domingo. Debate sobre
políticas públicas e as questões
'culturais que cercam o tema

aconteceu no Cejas (Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul)
e foi promovido pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Social. No município, 15 crianças
e adolescentes vítimas deste tipo
de exploração são atendidas pelo
Peti (Programa de Erradicação do .

Trabalho Infantil). Página 21
'
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ÉTICA + SUSTENTATIBILIDADE

Q.uais são os valores éticos

.que instituições públicas�
.
"

corporações, empresas e ate

mesmo cidadãos devem possuir
para fazer perdurar o real sentido
da stlstentabilidade?Vários!

Do mais simples ato à deci
são mais complexa, a ética deve

sempre pautar as atitudes e des
dobramento de atos das pessoas
envolvidas nos processos de de
senvolvimento sustentável.

De nada vale vestir uma rou

pagem em sintonia com as exi

gências de mercado, se na rea

lidade todo aquele conjunto de
atitudes não lhe faz sentido ou

nada significa para seu desenvol
vimento pessoal e profissional.

A ética é algo que trazemos

de berço, das nossas famílias, e

se fortalece ao longo de nossa

jornada de desenvolvimento hu
mano frente à sociedade, e não é

algo que pode ser "emprestado"
do colega ao lado.

�.
;

Para que o desenvolvimento
sustentável (econômico, social,
ambiental, de governança, de
direitos humanos etc) se trans
forme em realidade nos órgãos
e autarquias públicas, nas gran
des multinacionais, em medias
e em pequenas empresas e até
mesmo em nossas vidas, pre
cisamos acreditar naquilo que
praticamos.

A sociedade e omercado con

sumidor, bem como os demais
"stakeholders" podem até acre

ditar em sua boa fé ou intenções
louváveis de forma superficial
e temporária, mas jamais esta

maquiagem irá conquistar e fi
delizar seu público alvo, seja ele

qual for.
A verdade e a ética cami

nham juntas, e dificilmente o

sucesso ou desenvolvimento
são apercebidos de forma des
conexa da imagem pública e

dos valores éticos.

SUCESSO·

Quando se assume UJ�na
postura sustentável frente à so

ciedade, não se pode "secreta
mente" edificar seus objetivos
e metas sobre a sonegação, cor
rupção, má fé, discriminação
e crimes contra a sociedade e

meio ambiente.

Aqueles que apenas fingem
serem economicamente trans

parentes, ambientalmente res

ponsáveis e/ou socialmente jus
tos, simplesmente estão fadados
a grandes quedas e fracassos, que
podem ou não ser reversíveis.

De forma geral, atitudes sus

tentáveis também estão pau
tadas em fortes valores éticos e

morais, na justiça e no bem.

Faça destes seus valores éti

cos, bem como pratique cidada
nia e o bem àqueles que o cercam

para que suas atitudes se desdo
brem em um circulo virtuoso e

tragam à sociedade o tão deseja
do desenvolvimento sustentável.

nho-às 2,0"
m,h,o; 1,4h às ,::,2
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Rodrigo Schmltz
Eduardo Schmltz

EDITAL DE PRAÇA / LEILÃO
2" VARA CfVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL/SC

1" PRAÇA/LEILÃO: 30 de JUNHO de 2011, às 13h30.
2" PRAÇA/LEILÃO: 12 de JULHO de 2011, às 13h30.

LOCAL: Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen na. 87 (Átrio do Fórum), Vila Nova, em Jaraguá do Sul/

SC.

RODRIGO SCHMITZ, Leiloeiro Oficial, matriculado na JUCESC sob n°. AARC/071, devidamente au

torizado pelo Exmo. Sr. Dr. JULIANO RAFAEL BOGO, Juiz de Direito da 2" Vara Cível da Comarca de

Jaraguá do Sul/SC, venderá em pública(o) PRAÇA/LEILÃO, na forma da lei, em dia, hora e local acima

citados, o(s) bem(ns) penhorado(s) a seguir relacionado(s) .

01) Processo 036.98.004896-1 - Exequente: Cleuza Lucena / Executado: Griselda Krijeskie / Bem(ns):
(A) O terreno situado em Jaraguá do Sul/SC, no lado par da Rua 386 - Sem Nome, distante 7,50m
da esquina com a Rua 384 - Angelo Julio Baruffi, constante do lote na. 24, com a área de 492,50m2
e as seguintes medidas e confrontações: 16,00m de frente, com a Rua 386 - Sem Nome; 16,00m no

travessão dos fundos, com terras de Arnoldo Diel; 31 ,34m estremando pelo lado direito, com o lote na.

23 de Jocelito Pauly; e 30,22m pelo lado esquerdo, com o lote na. 25 do Patrimônio Público Municipal
(Verde Público); matriculado sob na, 27.915 no ORI de Jaraguá do Sul/SC. OBS.: Junto à matrícula do

imóvel (atualizada até 04.04.11), consta registrada Área em condomínio (R.1 e R.2), (B) O terreno situ

ado em Jaraguá do Sul/SC, no lado par da Rua 386 - Sem Nome, distante 23,50m do final da Rua 384
- Angelo Julio Baruffi, com a área de 41 ,86m2 e as seguintes medidas e confrontações: 1 ,40m de frente,
com a Rua 386 - Sem Nome, coincidindo com o alinhamento predial; 1,40m no travessão dos fundos,
com terras de Arnoldo Diel; 29,95m estremando pelo lado direito, com terras de Jocelito Pauly; e 29,84m
pelo lado esquerdo, com terras de Claudinéia Lucena e Griselda Krijeskie; matriculado sob na. 29.161

no ORI de Jaraguá do Sul/SC. OBS,: Junto à matrícula do imóvel (atualizada até 04.04,11), consta
registrada Área em condomínio (R.1 e R.2). (C) Sobre os terrenos acima descritos encontram-se edifi

cados: uma casa residencial em alvenaria, com 121, 16m2 de área construída, coberta de telhas de barro

estilo romana, com aberturas em madeira de lei, mais canil e garagem separada (Laudos de Avaliação
de fls. 58 e 138). AVALIAÇÃO (terrenos e benfeitorias): R$80.000,00. OBS.: Benfeitorias não averbadas

junto ao ORI local, sendo que despesas com tal averbação, assim como com eventual unificação das

matrículas, correrão por conta do arrematante. Conforme informação fornecida pela requerida à fl. 114,
os imóveis acima descritos fazem frente com a atualmente denominada Rua 386 - Angelõ Pradi, Bairro
Ilha da Figueira, em Jaraguá do Sul/SC.

02) Processo 036,07.003866-5 - Exequente: Profit Factoring e Empreendimentos Ltda. / Executado:

Metalin Indústria de Máquinas Ltda., Máquinas Grassia Ltda, Guido Mundstock e Lori Splitter Mund
stock / Bem(ns): O terreno contendo a área de 3,730,00m2, que corresponde à parte ideal de um terreno

maior com a área de 4.585,00m2, localizado no lado par da Rua 412 - Max Wilhelm, em Jaraguá do

Sul/SC (AV.1 O), distante 8,00m da casa na. 832, fazendo frente com a Rua 412 - Max Wilhelm (AV 1 O),
com lO,OOm; travessão dos fundos com terras de Udo Weege em 43,00m; estremando do lado direito

em duas linhas, sendo uma com terras de Arduíno Picolli em 45,00m e a outra com terras de Roland

Harold Dornbusch em 38,00m; e estremando pelo lado esquerdo com terras de Udo Weege em 70,00m;
edificado com uma construção industrial de madeira com a área de 660,00m2, construída em 1956

(AV 1) e uma ampliação de galpão pré-moldado em alvenaria, com a área de 359,72m2, ano 1987

(AV 11); cadastrado na PMJS sob n", 3,204 (tudo conforme Termo de Redução de Penhora de fl, 283 e

Avaliação de fI. 295); matriculado o todo maior sob na, 4,640 no ORI de Jaraguá do Sul/SC; avaliados
o terreno (parte ideal de 3,730,00m2) em R$400,000,00 e as edificações em R$300.000,00, totalizando
R$700.000,00, OBS,: Junto à matrícula na. 4.640 (atualizada até 04.04,11), constam registradas: Ar

recadação do imóvel feita nos autos da Auto-Falência na. 1.115 (AV.6 e R.13); Hipoteca em favor de

Profit Factoring & Empreendimentos Ltda. (R.14); e Penhora em favor dos processos 036,98,002007-2

(R.15), 2001.72.09.003833-1 (R.16), 038,98,052757-8/002 (R.17 eAV18), 036.96.000251-6 (R.19) eAT
955/98 e Apenso (R.20). Embora a Sra. Oficiala de Justiça tenha certificado à fl. 295 que sobre o terreno

restam edificadas as benfeitorias (averbadas) acima descritas, no ORI consta ainda que sobre o todo
maior foi edificada uma construção industrial de alvenaria com a área de 1.680,00m2, sob na, 786, con
struída no ano de 1956 (AV 1); assim sendo, e considerando que não há maiores informações acerca

dessa edificação averbada, toda e qualquer despesa com eventual baixa da construção industrial de

alvenaria correrá por conta do arrematante. Outrossim, tendo em vista a informação constante na de

cisão de fls. 281/282, dando conta de que parte do todo maior matriculado sob na, 4,640 foi arrematada

na Justiça Federal (proc. 2001.72.09,003833-1 - fI. 62), fica ciente o interessado de que a parte ideal

de 3.730,00m2 acima descrita não possui matrícula própria e que a arrematação ensejará aquisição de

área em condomínio, sendo que despesas com eventual delimitação/desmembramento/abertura de

matrícula também correrão por conta do arrematante.

03) Processo 036.10,006480-4 - Exequente: Eliria Teresinha Chermack Freiberger / Executado: Co
havale - Cooperativa Habitacional do Vale Ltda. / Bem(ns): O apartamento na. 11, localizado no 10 pavi
mento ou andar térreo, do Bloco na, 02 do Residencial Reinoldo Bartel, situado no lado ímpar da Rua

150 - Fritz Bartel n". 727, esquina com a Rua 369 - Georg Neumann, em Jaraguá do Sul/SC, possuindo
o apartamento a área privativa de 91 ,06000m2, a área de uso comum de 9,5338m2, perfazendo a área

total de 100,5938m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 73,84375m2 do terreno com a área total de

9,452,00m2 e as seguintes medidas e confrontações: 136,00m de frente, com a Rua 150 - Fritz Bartel,
coincidindo com o alinhamento de meio-fio; 136,00m de fundos, com a Rua 370 - Willy Bartel, coincidin

do com o alinhamento de meio-fio; 69,50m estremando pelo lado direito, com terras de Celio Bayer; e
69,50m pelo lado esquerdo, com a Rua 369 - Georg Neumann, coincidindo com o alinhamento de meio

fio; matriculado o apartamento sob na. 33.677 no ORI de Jaraguá do Sul/SC, avaliado em R$115.000,00.
OBS.: Junto à matrícula do imóvel (atualizada até 04.04.11), constam registradas: Hipoteca em favor da

Construtora e Incorporadora JG do Sul Ltda. (AV 1); Observação de que a Cohavale-Cooperativa Mista

Habitacional e de Trabalho na Construção Civil do Vale Ltda. (executada) responsabiliza-se perante
terceiros adquirentes das unidades, por todos os ônus, perdas e danos causados em razão de eventual

descumprimento com as obrigações da escritura pública lavrada aos 16.12.1996, junto ao Tabelionato

de Guaramirim/SC (AV.2) e Ajuizamento de Ação de Execução de Sentença em favor do processo de

origem - 008.07.027505-7/001 - da presente carta precatória (AV.3).

Na ocasião da .1" Praça/Leilão, o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) por valor 'igual ou superior ao da

avaliação; na 2" Praça/Leilão, pela melhor oferta, desde que não seja caracterizado preço vil. Quando
o valor do(s) bem(ns) penhorado(s) não exceder sessenta vezes o valor do salário mínimo vigente na

data da avaliação, em ambas as ocasiões o(s) bem(ns) não poderá(ão) ser vendido(s) por valor inferior
ao da avaliação. A arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante ou,

no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante caução, conforme prevê o art. 690 do CPC. Tratando-se
de bem imóvel, quem estiver interessado em adquiri-lo em prestações, poderá apresentar por escrito
sua proposta, nunca inferior à avaliação, com oferta de pelo menos 30% (trinta por cento) à vista,
sendo o restante garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel (art. 690, §1°, do CPC). A comissão do

Leiloeiro, paga à vista, é de seis por cento e correrá por conta do comprador ou remitente, em caso de

arrematação ou remição da execução, respectivamente. O não pagamento do preço ou a não prestação
da caução (art. 694, §1°, inc. II, do CPC), assim como o requerimento de desistência da arrematação
(inc. IV), implicará a perda da comissão paga em favor do Leiloeiro. O pagamento da Arrematação/
Comissão do Leiloeiro deverá ser efetuado exclusivamente em cheque, este emitido pelo comprador.
Incide taxa de armazenagem sobre o(s) bem(ns) removido(s) ao depósito do Leiloeiro, que será quitada
pelo comprador no ato do arremate. Havendo a suspensão ou a extinção da execução em virtude de
acordo antes do leilão, este somente será suspenso após o pagamento das custas e demais despesas
processuais, inclusive aquelas do Leiloeiro fixadas em despachos e/ou Portarias, conforme o caso.

Eventuais ônus existentes sobre os bens levados a leilão deverão ser verificados pelos interessados

junto aos órgãos competentes. É de inteira responsabilidade do adquirente o pagamento de despesas
de transferência de veículos, bem como de eventuais débitos em aberto junto ao DETRAN; da mesma

forma, fica responsável pela quitação de valores existentes relativos à alienação fiduciária e, no caso

de imóveis, pelo pagamento do ITBI e demais despesas de transcrição, além de taxas em atraso tais

como condomínio (inclusive chamadas de capital), marinha (SPU), energia elétrica, água, etc. Ficam
desde já as partes, sobretudo os executados, seus cônjuges se casados forern..e ainda o credor com

garantia real/hipotecário ou com penhora anteriormente averbada, os usufrutuários ou o senhorio direto

havendo, INTIMADOS pelo presente, que valerá como EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRAÇA/LEILÃO
para todos os atos aqui mencionados, caso se encontrem em lugar incerto e não sabido ou não venham

a ser localizados pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no art. 687, § 5°, e art.

698, do CPC.

Informações pelo telefax (47) 3360 9121 - Balneário Camboriú/SC.
Home Page: www.clicleiloes.com.br E-mail: contatosc@clicleiloes.com.br
Jaraguá do Sul, 25 de abril de 2011.

RODRIGO SCHMITZ
Leiloeiro Oficial

PUBLICA-SE ATÉ DIA 22.06.2011.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC: R Gralha Azul, 25/ CEP 88338-550 / Tel: 47 3360 9121
CARAZINHO/RS: Av. Mauá, 608/ CEP 99500-000 / Tel: 54 3330 2593

.

E-mail: contatosc@clicleiloes.com.br
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Sob muitos aspectos sou um 'cético
empedernido, e não devia. Fiz toda

a minha formação educacional na esco

la marista, formei-me em Psicologia na

PUC, estudei o catecismo como devia,
fiz especulações religiosas e filosóficas
de todo tipo e ... mantenho-me reticente
diante de muitas "verdades" e dogmas
que me foram ensinados. Vomitei-os a

todos nos caminhos da vida...
Todavia, há questões em que acredito

como acredito no sol e nas estrelas. Acre

dito, por exemplo, que a nossa cabeça
nos pode fazer felizes ou infelizes, doen
tes ou curados. Acredito mesmo.

Coleciono, para as minhas palestras e

VERDADE

o
textos, histórias formidáveis de poderes
ou "milagres" da mente, fatos incontes
táveis. Histórias, por exemplo, de espo
sas ou de maridos que, viúvos, morreram
logo depois de perder o companheiro,
a companheira, e de terem antes dito
claramente às famílias: - Não tenho mais

por que viver! E morreram dias depois.
Nossa cabeça tem o poder de nos matar
ou de nos tornar saudáveis.

Semana passada, soubemos da
morte de dois padres franciscanos,
gêmeos e americanos, de 92 anos. Um
a cara do outro, santo Deus, um era o

espelho do outro.
Um dos padres, Julian, teve um pro-

NÓS

/

redacao@ocorreiodopovo.com.br

ç o
blema cardíaco às 11 horas damanhã, e
morreu. O outro, Adrian, até então, intei
ro, saudável, teve um enfarte no mesmo

dia, às 11 da noite ... E morreu.

Alguém me vai querer dizer que
foi coincidência? Bolas, Adrian não

aceitou a morte do irmão gêmeo e

foi atrás dele ... Morreu por solidão,
por amor, por saudade de si mesmo ...

Cabeça, tudo cabeça.
.

É por isso que cada vez mais me ape
go à passagem do capítulo 9, versículo
23, do Evangelho de Marcos "Se tu podes
crer, tudo é possível ao que crê". Cremos
com a cabeça e ordenamos ao coração,
às vísceras...

COITADA
Anúncio de uma Ong, página inteira

.

na Folha, imagem colorida da bandei
ra nacional, e uma frase: - "Nossa ban
deira traz uma mensagem importante:
"Primeiro a ordem, depois o progresso':
Incontestável, mas...

São poucas as nações que pisam tanto sobre suas
leis como o Brasil. Há no Brasil uma contumaz aver
são à ordem, à disciplina. Nãofaltam estúpidos para
dizer que Moral e Cívica é coisa de ditadura. Atrasa
dos. Ecom isso, dá nisso que temosporaí: um desdém
à verdade da Bandeira.

A jovem mulher não parava
quieta, mexia a todo momento

no celular. .. Uma amiga comum
me disse que ela estava namo

rando. Coitada!, pensei. Que pes
soa vazia!

DO LEITOR

POR QUE NAMORAR?

ODia dos Namorados nos leva a

questionar o propósito do na

moro.A dúvida quanto aos conceitos
que sustentam esta etapa preparató
ria da vida humana têm gerado um
desamparo afetivo emoral. Sem con

siderar as particularidades de cada
casal, poderíamos identificar como
causa primeira do fracasso dos rela

cionamentos, o desconhecimento da
verdadeira finalidade da existência
do homem e damulher.

Uma enquete realizada numa

conceituada revista científica de
monstrou que 63% dos entrevista
dos acreditam que o ser humano é
naturalmente poligâmico. Talvez em
sua natureza primitiva sim, ou seja,
seu instinto, que tem a finalidade

primordial de buscar a perpetuação
física. Contudo, enclausurar o amplo
espectro de possibilidades humanas
no resumido objetivo de reprodução,
seria negar a capacidade de conhe

cer, sentir e criar dos seres humanos.

Amparado nessas reflexões, o

relacionamento humano poderia
elevar-se a uma categoria de expe
riências infinitamente superiores à

FALE CONOSCO

reprodução e satisfação de prazeres
fugazes, que tão pequenos são fren
te às realizações do espírito. Não se

trata de um conceito moral, mas de
algo vivo no coração daqueles que já
passarampor tal experiência.

O que fica na vida daqueles que
se entregam ao superficial e efê
mero? Se hoje a experiência parece
arrebatadora, amanhã o que resta-

/

rá dela? O que importa realmente é

. que permanece vivo nas mentes e

corações humanos.
O autor da Logosofia ensina

que "o amor tem de possuir o há
bito da perpetuidade, se não é um
mero engano. Quando irromper
no coração, cuide de que conte

nha todos os elementos que have
rão de dar perenidade a-ele e, tam

bém cuide de que esses elementos

estejam contidos no amor com

que' você seja correspondido. Um
desses elementos é a constância, o
outro a paciência. Somando a eles
a tolerância, temos reunidos os três
elementos básicos do amor".

Alexandre Cardoso-VIei@,
estudante de Logosotiá

CHARGE
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EDITORIAL

E

ocorrências, que crescem a

cada dia.

"Nos .últimós oito'
IRra".á

do 5'111 cresceu
em população

, e nú,:nero de
'" ..

ocorrenClas, mas

. perdell 29 PMs" ..

Ooue se espera éque, ao
menos, a distribuição do
efetivo sejafeita deforma
justa, considerando a
população ea criminalidade
em cada um dosmunicípios
catarinenses.Queseja abolido
o critériopolítico, que realiza
os interesses dealguns e
prejudica toda a população.
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Representar é ser a imagem ou a reprodução
A noite era para ser de casa cheia, palco de
manifestação de estudantes, demonstração
pura de democracia e participação popular.
Mas não, às 10h damanhã de ontem
um grupo de sete vereadores,Ademar
Winter (PSDB), Lorival Demathê (PMDB),
NatáliaPetry (PSB), Jean Leutprecht (PC
do B),Afonso Piazera (PR), Justino da
Luz (PT) eFranciscoAlves (PT), decidiu
mudara história traçada.Apresentaram

um substitutioo à emenda que previa
19 vagas no Legislativo a partir de 2013.
A ideiafoi encontrar um meio termo e

tentaracalmar a pressão popular. Vão
tentaragora aprovar 15 cadeiras, ao invés
das 11 atuais. Cederam quatro para cá,
aumentaram quatro para lá.Mas nem de

longe conseguiram convencer.Na verdade,
_ e na opinião do próprio presidente da

Casa, JaimeNegherbon (PMDB), fizeram

Adiado
.

O encontro do PT, previsto para acontecer neste

sábado na Câmara de Vereadores, foi adiado por
.

problemas de agenda de integrantes do partido.

mércio local
Jean Leutprecht (PC do B) e Iaime Negherbon
(P:EvfDB) encaminharam oficio ao secretário
de Desenvolvunento, Célio Bayer, alertando
para necessidade da FeiraNaeíonal deMalhas,
que vai acontecer naArena Jaraguá, de 22 a

26 de junho, priorizar os comerciantes locais.
A redanlação é que õ evento recebe 111UitOS

lojistas de fora, que acabamlevando o lucro
com as vendas para bem longe daqui.

. r

Debate sobre a relorma
Vereadores e lideranças de todo o Estado se

reúnem neste sábado em Palmitos, no Oeste

catarinense, para um evento que vai debater a
Reforma Política. Os senadores Casildo Maldaner
e Luiz Henrique e os deputados Celso Maldaner,
Odacir Zonta, Pedro Uczai, Valdir Colatto.Jorginho
Melo e Luci Choinacki foram convidados para

,

falar sobre o tema. O presidente da Avevi, Valmor
Pianezzer, de Schroeder, acredita que o assunto

exige um debate amplo, e que os vereadores

precisam apresentar suas propostas.

As propostas
Entre os temas defendidos pelos vereadores
catarinenses estão: a unificação do calendário eleitoral,
com consequente prorrogação dos atuais mandatos
de prefeitos e vereadores, fidelidade partidária com
'janela' para troca de partido, fim da suplência de
senador, fim das coligações�om verticalização;
manutenção das coligações para chapas majoritárias,
extinguindo-se nas eleições proporcionais; e proibição
de reeleição para os cargos do Executivo.

éprolongar o desgaste, aumentar o
descontentamento e a impressão de que não
se importam muito com os apelos que têm
recebido. Preferem dizer que éperseguição,
exagero da imprensa, intromissão da classe

empresarial, dos estudantes e da própria
OAB. Como se o assunto não interessasse
a mais ninguém e pudesse serdefinido
entre quatro paredes. Ledo engano, nobres
representantes.

DIVULGAÇÃO
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Praça na Vila Lenzi
A Prefeitura de Jaraguá tem até o dia 16 de
setembro para encaminhar à Caixa Econômica
Federal o projeto completo da praça que será
construída na ruaMarcelo Barbi, naVila Lenzi.
O governo federal garantiu a liberação de R$
2,2 milhões para estrutura, que terá quadra
poliesportiva coberfa, pista de skate, pista de
cáminhada, playground, telecentro, cineteatro,
biblioteca, sala demúltiplo uso, equipamentos
de ginástica e área verde. O município entrará

'

com a infraestrutura no terreno e ficará

responsável pelamanutenção.

Ideli deve assumir
Oministro Luiz Sérgio, das Relações Institucionais,
deve entregar o cargo à presidenteDilma Rousseff
oficialmente hoje.A catarinense Ideli Salvatti (PT)
é amais cotada para assumir o posto. Ela terá a
missão de negociar com o Congresso. As duas
estiveram juntas ontem e Blumenau e já teriam
acertado detalhes sobre a nomeação.

Controlu1clores
OTlibunal deContas do Estado
solicitou explicações àPrefeitura
de Iaraguã referente a dois editais,
um de pregão e outro de tomada
depreço, para contrato de aluguel
de equípamentos eletrônicos
para controle develoddade,O

problenlam51.ior estaria em alguns
requísítos, quepodenl configurar
rurecionrunento às elnpresas
vencedoras e também à f011na
de contratação. Segundo análise
preliminar doTCE, aPrefeitura
deveria ter aberto umamodalkíade
de licitação nuns ampla, o que

. . não aconteceu. O rmmícípio
desembolsapo.r anomais deR$ 2
milhões COUl aluguel deste tipo. de
aparelho,mais de 70 deles estão
espalhados pelacídade, Se forem
compro.vadas Irregularidades, a
Prefeitura pode sermultada e o
contrato reincidido.

Cautela no PSD
As dificuldades jurídicas em torno da

criação do PSD andam tirando o sono

de quem assinou a ata de fundação do

partido e deseja concorrer em 2012. A

prefeita Cecília Konell é uma delas. O

ex-prefeito de Massaranduba, Davio
Leu, também. A ordem é ter cautela e

recuar caso as barreiras impostas não
sejam derrubadas dentro de 30 dias.

\

$ifzara
afr namor�

Rua Bernardo Dornbusch, 2433 - Vila Lalau ITr: 3371-0515 I 3371-8146 I www.floresflorisa.com.br

Clenrolada
O presidente da CI (Comissão de Inquérito) do ônibus, Jaime
de Ávila (PT) e o relator Diogo Iunckes (PR) se reuniram com

Mateus Safanelli (PMDB) pára tentar garantir que a votação do
relatório aconteça na próxima semana. Mas Diogo prevê uma

. novamanobra dos governistas no sentido de adiar a votação do
documento mais uma vez. "Eles vão tentar prorrogar o máximo

f • � �'{ ; I

possível, estamos nos preparando para isso".
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Greve sem previsão para acaba-r
I

EDUCAÇÃO

DIVULGAÇÃO

assembleia na

capital, ontem

Professores

rejeitaram proposta
do governo do
Estado durante

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA ZANGHELINI

Durante assembleia estadual
realizada ontem, em Florianó

polis, os professores rejeitaram por
unanimidade aproposta de reajuste
feita pelo governo do Estado. Ficou
definido que a greve, que chegahoje
ao 25° dia, vai continuar por tempo
indeterminado. No total, cerca de
14 mil educadores participaram da

mobilização. Do Vale do Itapocu,
cerca de 100 profissionais marca

ram presença no encontro.
O governo do Estado apresen

toupropostaspara as reivindicações
dos professores entre 23 demaio e a

última segunda-feira. Todas foram

rejeitadas, pois os docentes não .

Cercade 14mileducadoresparticiparam elamanifestação contraaproposta

CRÉDITO IMOBILIÁRIO BRADESCO,
PRESENÇA LADO A LADO, PARA VOCÊ REALIZAR

O SONHO DA CASA PRÓPRIA.
.

.

No Bradesco, seu sonho da casa própria anda lado a lado com a realização:
financiamento de até 80% do valor do imóvel. 30 anos para pagar, análise de crédito
rápida e documentação simplificada. Fale com seu Gerente. Paramais informações
ligue 0800 273 3486.

Crédito Bradesco. Presença lado a lado para você realizar.

abrem mão dos valores da regência
de classe de 40% sobre o salário-
base para professores do l° ao 5°

ano do ensino fundamental, e de
25% para docentes do 6° ao 9° ano

do fundamental e do ensinomédio.
Na quarta-feira, o secretário de

Educação,Marco Tebaldi, deuprazo
de 24 horas para que os parassem
a greve ou elaborar uma tabela que
não gere custo superior a R$ 22 mi
lhões mensais. Caso contrário, seria
mantida a medida provisória enca

minhada à Assembleia Legislativa
para votação, que define 12 níveis
de carreira com o mesmo salário

base, de R$1.187, até o nível sete.
De acordo com a coordenadora

do Sinte regional, Mislene Pickcius,
o governo do Estado prometeu
se posicionar em relação à con

traproposta elaborada pelo Sinte
somente na próxima terça-feira.
"Queremos reajuste para todos.
os professores. E vamos continuar
mobilizados até que nos apresen
tem uma proposta decente, que
não prejudique o plano de carrei

ra", afirmou. Na região, cerca de
50% dos 800 professores aderiram à

mobilização, segundo o Sinte.

bradesco.com.br
Fone Fácil Bradesco 40020022/08005700022
SACAlôBradesco0800 7048383
SACDefidênáaAuditivaoode Fala08007220099
Ouvidoria0800 7279933
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Substitutivo à 'emenda foi lido ontem no plenário cIà. Câmara, esvaziado pelo adiamento da votação

DECISÃ() ADIADA

.Manobra causa desgaste
na opinião do presidente
Prevista para ir à votação ontem, emenda que
prevê 19 vereadores foi substituídapor outra

JARAGUÁ DO SUL

PATRICIA MORAES

Com a derrota anunciada da

proposta de emenda à Lei Orgânica
que previa aumento de oito vere

adores a partir da próxima legisla
tura, o grupo favorável à mudança
reagiu. Na manhã.de ontem, Ade
marWmter (PSDB), Lorival Dema
thê (pMDB), Natália Petry (PSB),
Jean Leutprecht (pC do B), Afonso
Piazera (PR), Justino da Luz (PT) e

Francisco Alves (PT) apresentaram
um substitutivo ao texto, propondo
agora 15 ao invés das 19 vagas. Com

isso, o novo texto, que foi lido na ses
são de ontem, precisa seguirum rito
antes de ir à votação, passando pe
las comissões e devendo chegar ao
plenário dentro de 10 a 15 dias. Para
ser aprovado, são necessários oito
votos em dois turnos.

A manobra não agradou o pre
sidente da Casa, Jaime Negherbon
(PMDB), que afirma que o assunto'

já vem causando um desgaste ex

cessivo à imagem do Legislativo.
"Eles perceberam que com 19 não
ia passar, agora vão tentar emplacar
15. Mas começa tudo do zero. Eu

gostaria de ver esse assunto Iiqui-

(

dado de vez, pois é isso que o povo em 2008, quando recebeu 2.861 su

vem pedindo" Negherbon, entre- frágios, diz que o desgaste causado
tanto, diz que se houver consenso, pelo tema é natural, mas que faz
o que não acreditaquevá acontecer, parte do dia a dia de quem desem
votará a favor das 15 vagas. "Mas, penhauma função pública eprecisa
não te assuste se ficar nos II, já tem se posicionar;
gente recuando. Fizeram tudo isso e Já AdernarWinter (PSDB), que i

é bem capaz de não dar em nada, só líderou o movimento a favor da

desgaste", desabafa. nova emenda, afirma não estar

Natália Petry, que assinou o sofrendo pressão da comunidade

substitutivo, defende que 15" é um' ,,' e não vê problema nenhum na

número alternativo. Capaz de au� medida. "Ninguémme ligou recla
mentar a representatividade e não mando. Para mim não fica desgas
causar um acréscimo de despesa te nenhum. A minha cadeira aqui
considerável aos cofres públicos. (na Câmara) já está reservada em

"Uma das coisas que aprendi é que 2013, a dos outros eu não sei. Eu
na política não dá para ser intransí- trabalho muito, se tiverem que re

gente. Conversei, com meu partido clamar, que reclamem com quem
e entendo que essa é a melhor es- não trabalha", alfinetou ao justífi
colha a se fazer neste momento". A car seu voto a favor dos 19 e agora
vereadora, que foi campeã de votos, das 15 vagas.

"Eles querem
desmobilizar a

população"
-

o presidente da Acijs (Asso
:ciação Empresarial de Iaraguá do
Sul), Durval Marcatto Junior, diz
que foi pego de surpresa com a

decisão dos vereadores e acredita

que esse é um artifício utilizado

para tentar desmobilizar a po
pulação, que j� deixou claro ser

contra qualquer aumento. "Eles
são representantes do povo e sa

bem qual é o posicionamento da
maioria. Ou será que só eles não
estão enxergando que isso é ne

gativo? O município tem muitas

prioridades, como a reconstrução,
obras de infraestrutura, investi
mentos em saúde e educação. De
tão absurdo que é esse tema, com
19 vereadores seria necessário
investir até em, um novo prédio
porque a atual estrutura não com
portaria tanta gente. E preciso ter

responsabilidade com a coisa pú
blica", pede Marcatto.

Para o presidente do DCE (Di
retório Central dos Estudantes) da
Católica de Santa Catarina, Luiz
Fernando Almeida, a atitude dos
vereadores é uma afronta à de
mocracia. Amanifestação prevista
para acontecer ontem em frente à
Câmara foi adiada e acontecerá no
mesmo dia da votação da emenda

'

que prevê 15 vagas. "Vamos nos

manifestar de forma mais intensa
ainda. Se os vereadores quisessem
mesmo dar uma prova de respeito
à opinião popular, teriam definido

pelamanutenção das 11 cadeiras e
acabado com a discussão ontem à

noite", argumenta.

Nos últimos 30 dias, os vereadores favoráveis ao

aumento de cadeiras reforçaram a argumentação
apresentando um parecer do Ibam (Instituto
Brasileíro deAdministração Municipal). Na
interpretação dos técnicos do instituto, a
composição do Legislativo deve seguir o princípio
.da P�9P'Ç>.r.çi.Qnalid�q�. assegurado no que prevê a

;

Constituição Estadual. Sendo assim, pelo número
de habitantes, Jaraguá do Sul deveria ter entre 17
a 19 vereadores, O parecer do Ibam foi duramente

,,'

criticado pelo presidente da .oAB (Ordem dos

Advogados do Brasil) de Iaraguã, Raphael Rocha
Lopes, que afirma que não existe um número
mínimo de parlamentares previsto eIl! lei, apenas um

teto de acordo com a faixapopulacional.
O díretor'[urídico da Câmara, Nilton Hening, faz uma
leitura oposta. Para ele, qualquer número que não seja
19 estará contrariando o que diz a lei. O'parecer dele
à proposta ao substitutivo que prevê 15 vagas será
contrário à aprovação. Mas, mesmo assim, o texto
pode seguir tramitando nas comissões. �
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Sherrv diz que é preciso cautela para
controlar a avalanche de informações

EXPO .'

Internete
redes sociais
em debate
Pesquisadora Sherry 'Iurkle questiona
dependência, principalmente dos jovens,
sobre a tecnologia do nosso dia a dia

JOINVILLE
DEBORAVOLPI

"l Tocê já acessou seu e-mail hoje?
V Compartilhou informações
através de alguma rede social' ou
recebeu ligações em seu celular? Já
se imaginou, por um dia, vivendo
longe de qualquer uma dessas co

nexõesmóveis?
A dependência da sociedade

moderna perante as novidades

tecnológicas foi tema da palestra
"Usuários ou Dependentes? O im

pacto das Tecnologias em Nossas

Vidas", de Sherry Turlde, pesqui
sadora e professora de Sociologia
do Massachusetts Institute ofTech

nology e doutora em Psicologia e

Personalidade pela Universidade
de Harvard, que subiu ao palco
da Expogestão na manhã de on

tem. O evento, que reúne feira,
workshops e congresso, come

çou na última terça-feira e ter

mina hoje, no Centreventos Cau

Hansen, em Joinville.
Sherry destacou as vantagens

de vivermos conectados e salien
tou que a internet pode ser um

espaço para "fazer contatos, bai
xar aplicativos fantásticos, pro
gramar viagens e compartilhar
informações". Mas por outro lado,
criticou a dependência, princi
palmente dos jovens, que vivem

grudados em seus equipamentos
eletrônicos. "Os jovens cresceram

mandando mensagens de texto
durante o almoço e o jantar. Eles
dormem ao lado do telefone celu
lar. E usam o celular como desper
tador. Mandam e recebemmensa

gens durante a noite. A tecnologia
móvel se tornou parte do nosso

corpo", argumentou.
Em relação às redes sociais, o

verdadeiro "boom" do momen

to, a especialista também apre
senta prós e contras. "Através do
facebook eu consegui promover
o encontro dos meus colegas da

quinta-série. Isso é uma coisa
inédita. Mas o facebook mudou
o sentido da palavra amizade.

Somos solitários, temos medo

Program'ação
do dia de hoje
• 8h - Henrique Meirelles
(ex-presidente do
Banco Central do
Brasil(2003-2010)
Tema: Economia e

Negócios

e lOh - Roberto Lima
(presidente e CEO da

Vivo)
Tema: Estratégias
Palestra: Sustentabilidade
e estratégias criativas

e 14h20 - Albert Fishlow

(professor emérito da
Universidade Columbia)
Terna: Economia
Palestra: ,P Novo Brasil

e15hãO-Ricardo
Guimarães (fundador e
presidente da Thymus
Brandíng)

de intimidade. Preferimos enviar
uma mensagem de texto a fazer
um telefonema", criticou. "On
line ninguém é quem é. On line
você apresenta o que quer proje
tar sobre você", acrescentou.

Como dica para controlar esta
avalanche de informações trazidas
pelas novas tecnologias, a pesqui- -

sadora sugere cautela. "Os pais
devem estabelecer que os filhos
não podem mandar mensagens
durante o jantar, por exemplo.
Os funcionários não podem es

tar em uma reunião, com o ce

lular nas mãos como se tivessem

aguardando uma emergência.
Temos que usar a tecnologia com
inteligência", concluiu.

CRI11UfXVIDADE

O verdadeiro sabor do sucesso
-

Se uma carreira bem sucedida
tivesse uma receita pronta,
ingredientes como inovação,
criatividade e paixão pelo que
se faz, com certeza seriam

obrigatórios. Pelo menos é o

que se percebe durante a fala
do chefe de cozinha e fundador
do restaurante D.o.M, eleito por
sete vezes entre os melhores do

mundo, Alex Atala. Durante a

palestra "A Receita de Gestão
do Melhor Chefe de Cozinha
daAmérica Latina", na Expo,
Atala demonstrou verdadeiro
fascínio por sabores e texturas,
além de ser um criativo nato.

"Criar é fazer o óbvio de

maneira diferente. É também
olhar para trás, reler o passado
e surpreender mesmo que
seja com o arroz e o feijão",
afirmou. Cozinheiro apaixonado
e empresário de sucesso, ele
elenca ainda características

que considera imprescindíveis
ao empreendedor. "É preciso
identificar oportunidades. Entrei
naminha profissão sem querer,
caí em uma cozinha e já que
estava lá} resolvi ser chefe. Nunca
pensei em ser considerado o

sétimo chefe do mundo, mas já
que cheguei lá, quero ir ainda
mais além. A cada oportunidade,
eu vou e agarro", resumiu.

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FIO\M
INTIMADOSDO PROTESTO:
Apontamento: 179693/2011 Sacado: CRIATEXINDUSTRIAECOM. DECONE ITDA Endereço: RUADONAANIONIA 183 - NOVA BRA
SII1A - JARAGUA DO SüL-SC - CEP: 89252-210 Credor: INCATEX INDUSTRIA DEACABAMENTO TEXTIL ITDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 5019803-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 209,82 - Vencimento: 30/05/2011

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
.

- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca n° 1589

Telefone: (47) 3273-2390·Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h
Tabelionato Griesbach

Notas e Protesto
;

Apontamento: 179694/2011 Sacado: CRIATEXINDUSTRIAECOM. DECONE ITDA Endereço:RUADONAANIONlA 183 - NOVABRA
SII1A - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-210 Credor: INCATEX INDUSTRIA DEACABAMENTOTEXTIL LIDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 5019801-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.l29,71-Vencimento: 30/05/2011

.

Apontamento: 179695/2011 Sacado: CRIATEXINDUSTRIAECOM. DECONE ITDA Endereço:RUADONAANIONIA 183 - NOVABRA
SII1A - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-210 Credor: INCATEX INDUSTRIA DEACABAMENTOTEXTIL ITDA Portador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 5019795-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$103,03 - Vencimento: 30/05/2011

Apontamento: 179696/2011 Sacado: CRIATEXINDUSTRIAECOM. DECONE ITDA Endereço: RUADONAANIONIA 183 - NOVABRA
SII1A - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89252-210 Credor: INCATEX INDUSTRIADEACABAMENTOTEXTIL ITDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 5019783-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 460,80 - Vencimento: 30/05/2011

Apontamento: 179697/2011 Sacado: CRlATEXINDUSI'RIAECOM. DECONE ITDA Endereço: RUADONAANIONIA 183 - NOVABRA
SII1A - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89252-210 Credor: INCATEX INDUSTRIADEACABAMENTO TEXTIL ITDA Portador: - Espécie:
DMI- N'Titulo: 5019710-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.442,93 - Vencimento: 30/05/2011

Apontamento: 179698/2011 Sacado: CRlATEXINDUSTRIAECOM.DECONE ITDA Endereço:RUADONAANIONlA 183 - NOVABRA
SII1A - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89252-210 Credor: LNCATEX INDUSTRIA DEACABAMENTO TEXfIL LIDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 5019708-01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.270,18 - Vencimento:30/05/2011

Apontamento: 179699/2011 Sacado: CRIATEX INDUSTRIAECOM. DECONE ITDA Endereço: RUADONAANIONIA 183 - NOVABRA
SII1A - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-210 Credor: INCATEX INDUSTRIADEACABAMENTOTEXTIL ITDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 5017354-01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 869,51-Vencimento: 30/05/2011

Apontamento: 179700/2011 Sacado: CRIATEXINDUSTRIAE COM. DECONE ITDA Endereço:RUADONAANIONIA 183 - NOVABRA
SII1A - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89252-210 Credor: INCATEX INDUSTRIA DEACABAMENTOTEXTIL ITDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 5017356-01 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$1.863,92 - Vencimento: 30/05/2011

Apontamento: 179425/2011 Sacado: EIZADEOLIVEIRATONN Endereço: RUADANlELRUPEL323 - BAEPENDI - JARAGUADO SUL
SC - CEP: 89251-700 Credor: DJD LMOVEIS ITD,A; Portador: - Espécie: DMI - N'TItulo: LOTED24RP/4 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 504,04 - Vencimento: 22/05/2011

Apontamento: 179711/2011 Sacado: FARMASHOPPING ITDA Endereço: AV. GEIUUO VARGAS 268 - JARAGUA DO SUL-se·- CEP:
89251-000 Credor: MARCHEfTI EClAITDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 6298 01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$368,73
- Vencimento: 15/05/2011

Apontamento: 179712/2011 Sacado: FlllMAQ COM. REP.DEBAlANCAS EMAQ.lJ' Endereço: RUAPROCOPIO GOMESDE OLIVEIRA
400 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-200 Credor: URANO INDUSTRIADE BAlANCAS E EQUlPAMENTOS ELE1R Portador: - Es

pécie: DMI - N'Titulo: 10402/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$Ll33,89 - Vencimento: 30/05/2011

Apontamento: 179414/2011 Sacado: IDEAL EMPREITElRAMAO DE OBRA ITDA Endereço: AVMAL DEODO FONSECA 1594�A
09 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89251-700Credor:MONGUIlliOIT-COM MATERIAISCONSTRUCAOLID Portador: - Espécie:DMI - N'
TItulo: 36777 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.094,93 - Vencimento: 06/04/2011

Apontamento: 179496/2011 Sacado: ISSEM Endereço: RUAWAITERMARQUARDT 623 - JARAGUADO SUL - CEP: 89259-700 Credor:
NELCI NANISE ENGELMANN ME Portadsr; - Espécie: DMI - N'Titulo: 1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 751,31 - Vencimento:

- 20/0S/2011
.

-

Apontamento: 179043/2011 Sacado: IVEfE APARECIDA GASPAR Endereço: RUAJOAO1DZINI 533 - CORUPA - SC - CEP: Credor: FM
PNEUS ITDA Portador: - Espécie:DMI - N'Título: NC24686/6/ - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 243,00 - Vencimento: 2------------

Apontamento: 17927;1/2011 Sacado: JUREMA CARDOW DEABREU Endereço: RUA 15 DE SETEMBRO 253 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89254-195 Credor: SILMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI - N' TItulo; 42353*001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 440,00 - Venci
mento: 24/05/2011

Apontamento: 179554/2011 Sacado: LEnA MAR1A DA SILVA Endereço: RUA CAMPO ALEGRE 240 -ILHA DA FIGUEIRA - JARAGUA
DOSUL-SC - CEP: Credor: NOVAERAFORMAlURAS Portador: - Espécie: CH - N'Titulo: 300177 6 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 717,00 - Vencimento: 15/10/2008

Apontamento: 179298/2011 Sacado:MARIANHENSCHEL Endereço: RUAGOVERNADORJORGE LACERDA398APTO 101- Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: ESTEKCOM PROD SAUDE ITDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 002052-004 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R" 1.039,00 - Vencimento: 16/05/2011

Apontamento: 179374/2011 Sacado: MIGUEL DA SII.YA COLACO Endereço: RUA JOAO MIGUEL DA SILVA 315 - Jaraguá do Sul-SC
CEP: 89254-390Credor: PlRAMIDEAUTO PECAS ITDA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 28/05-1- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.299,07 - Vencimento: 28/05/2011

Apontamento: 179680/2011 Sacado: NIL1DN ClPRIANI CARIíOSO Endereço: RUA DOS IMIGRANTES 85 - VIlA RAU - JARAGUA DO
SUL - CEP: - Credor: SLSERVICOSE COBRANCAS Portador: - Espécie: CH - N'Titulo: 000064-7 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 850,00 - Vencimento: 06/04/2011

Apontamento: 179369/2011 Sacado: PIZZARIA E CHOPERlA CASARAO ITDA Endereço: RUA MAXWILHLEM 60 - JARAGUA DO SUL
- CEP: Credor: COMPANYEMBAlAGENS LTDA Portador: - Espécie: DMI - N' TItulo: R861-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
330,00 - Vencimento: 28/05/2011

Apontamento: 179584/2011 Sacado: THIAGO FELlPEGONCALVESME Endereço:AVGETUUOVARGAS 268 SL248 - Iaraguã do SuI-SC
- CEP: - Credor: NMC CONFECCOES LTDAME Portador: - Espécie: DMI - N' TItulo: PE1500-3 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 765,14 - Vencimento: 26/04/2011

Apontamento: 179361/2011 Sacado: TRANSLAUTRANSPORTESLIDA Endereço: ROD:BR 280 KM 72 30 - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP:
89250-000 Credor: WBRElTKOPF COMERCIO DEVEICUWS AUTOMOTORES lJ' Portador: - Espécie: DMI' N' TItulo: 0000010069 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 117,41 - Vencimento: 26/05/2011

Apontamento: 179760/2011 Sacado: VAillEMAR RODOLFO KUHN JUNIOR-ME Endereço: R BERNARDO DORNBUSCH 1600 - Ja
raguá do SuI-SC - CEP: 89256-100 Credor: I-JACO ETIQUETAS ITDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 01745592 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 309,79 - Vencimento: 27/05/2011

Certifico, que esteEdital de lntimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 10/06/2011.
Jaraguá do Sul (SC), 10 de junho de 2011.

Manoel GustavoGriesbach
Tabelião Substituto

.

Total de títulos publicados: 23
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HISTÓRIA DAS COISAS

A grande coleção dos
conhecimentos gerais
Imagine um lugar que reúna vários assuntos
relativos à concepção do conhecimento
humano, uma coletânea de todas as ciências
e artes, e com uma simples consulta, a

'.

informação esteja ao alcance de quem a

procura. Não se trata da internet, mas de um
livro de referências gerais ou especializadas:
a enciclopédia.A palavra "enciclopédia", do
grego, significa literalmente "conhecimento
geral". A primeira enciclopédia de que se

tem conhecimento foi publicada no ano
de 630, por Santo Isidoro de Sevilha, um

.
grande estudioso da Idade Média. A edição
tinha 448 capítulos e 20 volumes. Uma das

enciclopédias mais famosas do mundo,
"Encyclopédie", foi editada em 1772 pelos

, franceses Denis Diderot e Jean Le Rond
d/Alembert, com a colaboração de grandes
pensadores como Jean-Jacques Rousseau,
Voltaire- e Montesquieu. No Brasil, a
primeira enciclopédia criada foi a Barsa,
lançada em 1969 e editada pelo
jornalista e escritor Antônio Callado.

o Spãtzle é uma espécie de macarrão, trazido pelos imigrantes da
Alemanha para o Sul do país. O prato possui mais de sete variações
de preparo, incluindo o Apfelspãtzle, que mistura à massa pedaços
de maçã. Amassa de ovos, farinha e sal (há variações que incluem
leite e água) pode ser feita em vários formatos, porém a derivação
mais tradicional é chamada de Knõpfle, com o formato de lentilha.
Outro formato comum é o da massa cortada em tiras, servido
com manteiga, pão e queijo. Além de ser popular na Alemanha,
o Spãtzle também é muito consumido na Áustria, na Suíça, na
Alsácia e na Itália, onde é conhecido por Troffi.

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo.

d-' ..
Lunender30anos
PELO MUNDO

1914

Foz do ,Ig�açu
Em 10 de junho de 1914, foi fundada
oficialmente a cidade de Foz do Iguaçu
(PR), na época ainda sob o nome de
"Vila Iguaçu", com a posse do primeiro
Prefeito e da Câmara deVereadores. O

município somente passou a se chamar
Foz do Iguaçu no ano de 1918. A cidade
tem a segundamaior hidrelétrica do
mundo, a Usina de Itaipu. _

1961'

Fim dos seis dias
Neste mesmo dia, em 1967,

•

terminou a Guerra dos Seis Dias..
O conflito armado opôs Israel aos
países árabes: Egito, Síria e Jordânia,
apoiados pelaArábia Saudita,
Argélia, Iraque, Kuwait e Sudão. Israel
conquistou os territórios invadidos,
derrotando os Estados Árabes, que
perderam 18 mil homens, enquanto
Israel somente perdeu 766.

-

INVENÇOES ANTIGAS

Laringolone
Em 1929, foi inventado em Londres
o "laringofone". O aparelho, mirado
na garganta ou bochecha do locutor, -

foi criado com a intenção de evitar
ruídos externos e proporcionar uma
ligação mais clara, por apenas captar
as vibrações das cordas vocais.
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oCORREIO DO POVO
SEXTA·FEIRA, iODE JUNHO DE 2011

-,

AGENDA

JARAGUÁ DO SUL
em Iaraguá do Sul e região, a partir da
noite desta sexta-feira.

Ao contrário do que se possa ima

ginar em um primeiro olhar, o Vale
do Itapocu tem, sim, diversas alter
nativas de entretenimento. Por isso,
a lista sugerida pelo OCP tem um

pouco de tudo, da música ao teatro,
da balada ao cinema. E o melhor: até

quem pretende não gastar nem um

centavo de real pode incluir alguns
programas à agenda. Portanto, basta
escolher e curtir.

KELLY ERDMANN

fim de semana está aí, pres
tes a desacelerar a rotina
e oferecer uma infinidade
de opções à diversão. Sen
do assim, por acaso, você

já decidiu de que forma irá
dar a largada aos dias de folga? No in
tuito de ajudar nessa escolha, muitas
vezes difícil, o Mix selecionou alguns
eventos programados para acontecer

� ROCK
OArcade Festival é a alternativa para os roqueiros damicrorregião. Ele acontece

no Curupira, em Guaramirim, e leva quatro bandas ao palco: a gaúcha Badhoneys
fi as catarinenses Soul Blind,Where I Belong e Serotonia. Além de pular e cantar, o
público participará das gravações de um documentário a respeito da cultura un

derground e do áudio dos shows. Esta é a segunda edição do festival, queinicia às

22h30. Os ingressos custam R$ 3. Informações: arcadefesti@gmail.com.

BAILE DO VINIL ,
'

Música para dançar muito. É essa a oferta maioral do Baile do VInil. Organi
zada pela Fundação Cultural, a festa tem como endereço a Sociedade Recreativa
Marisol. Nela, a Uno's Orquestra toca os clássicos das décadas de 1960, 1970 e

1986. Para animar o público aindamais, os promotores vão premiar aqueles que,
realmente, entrarem no clima. Os trajes melhor caracterizados ganham brindes.
Os ingressos devem ser retirados na sede da Fundação, naAvenidaGetúlioVargas,
405, no Centro da cidade. Eles são trocadosporum litro de óleo de soja e um quilo
de arroz ou feijão. Informações (47) 2106-8722. ..

A revista da mulher inteligente!

, -

PELA TRADIÇAO
Começa hoje, na Sociedade RecreativaVitória, no Bairro Rio da Luz, em Jaraguá do

Sul, a 16a edição da Fest der Lichttlusschützen. A Festa dos Atiradores do Rio da Luz

prossegue até domingo e comemora os 68 anos de fundação da entidade. A abertura

acontece às 19h com um torneio de bolão. Já no sábado tem desfile, às 15h, e logo depois,
um café colonial seguido de tarde dançante, competições de tiro e bolão e jantar. No
domingo, a festa se encerra às 21h. Endereço: EstradaGeral Rio da Luz, bairro Rio da Luz.

ARQUIVOOCP

PARA SE PROGRAMAR:

SÁBADo
• O QUÊ: teatro 'Socorro'
• ONDE: Sesc, em Jaraguá do Sul
• HORÁRIO: às 20h
• QUANTO: gratuito

• ONDE: Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural
HansaHumboldt, em Corupá
• HORÁRIO: apartir das 22h
• QUANTO: R$lO (antecipado)

• O QUÊ: Ecorock
• ONDE: Curupira RockClub, em Guarmirim
• HORÁRIO: a partir das l5h

..

• QUANTO: R$ 10

DOMINGO
• O QUÊ: Concerto Dia dos Namorados-
Orquestra Filarmônica Scar Iaraguá do Sul

• ONDE: Centro Cultural Scar, em Jaraguá do Sul
• HORÁRIO: 19h
• QUANTO: gratuito (ingressos devem ser retirados
com antecedência na Scar)• O QUÊ: Festa e Baile de Espírito Santo

• ONDE: ClubeAtléticoBaependí, em Iaraguá do Sul
• HORÁRIO: a partir das l8h
• QUANTO: um quilo de alimento não perecível

• O QUÊ filme 'Os imorais'
• ONDE: Sesc, em Iaraguá do Sul
• HORÁRIO: 20h
• QUANTO: gratuito (censura 18 anos)• O QUÊ: Baile de Rainha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:>e

Envie um e-mail atédial0/6pararedacao@ocorreiodopovo.com.br com nome completo telefone
ou preencha este cupom e entregue na sede do jornal O Correio do Povo na Av. PrefeitoWaldemar

Grubba, 1400 - Baependi e concorra a uma esta de café da man ã (serão três cestas sorteadas).'
�()nne: � �
Telefone: _

I l �

'I' ,a .I��J'�I� lJ!I�1 �
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

2345678 QHORIZONTAIS
1. Estabelecer-se sob barracas, ao ar livre
2. Pigmento usado na produção de vernizes I Repre

ensão
3. Diz-se de tecido de tessitura cheia ou pesada I As

iniciais do dançarino de origem russa Nureiev

(1938-1994)
"

4. Organização para a Libertação da Palestina I Um
meio de capturar grandes peixes

5. Província portuguesa com capital Évora
6. Os apêndices pares, segmentados, móveis e sen

soriais, localizados em cada um dos lados da ca

beça dos artrópodes mandibulados
7. A parte mais sensível do dente I O músico inglês

Brian
8. As iniciais da atriz e cantora norte-americana Tur

ner I Elemento químico do grupo das terras raras

9. Restabelecer
10. (Fig.) Guiado, encaminhado

1011. Jejum forçado I O antigo nome da nota musical
dó

12. Abobada I Cobertura de um edifício
13. Aquele que faz o cálculo de depesas prováveis.

VERTICAIS
1. Qualquer coisa I Princípio, parte inicial
2. A reporter e apresentadora de TV Vilhena I Per

pétuo
3. Justapor funcionalmente dois elementos I O nada

dor César, um dos melhores do país na atualidade
4. Uma palavra do indeciso I Tomar caminho
5. Arquipélago vulcânico grego, famoso destino turís-

Uco
"

6. Subsídio, achega / Tubérculo comestível do qual se
obtêm fécula, amido e álcool

7. Medida japonesa de extensão, equivalente a 3.927
metros I. Objeto que se separa material miúdo do

graúdo I Abreviatura de eletrodinâmico
8. Imperador romano, excelente administrador, reali

zou grandes obras públicas I Canal no organismo
"

animal
9. Que enobrece I Mecanismo que produz força para

acionar máquinas.

-

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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Quer desafios
-.

?malares.

Adquiro
nossos coleções

, de revistos

já pubtirudns.
São 5 revistos
em cada volume

por um preço especial!

EMPO

t Fimde semana
tem céu claro
o fim de semana é perfeito
para aqueles que gostam de
encarar a estrada e curtir as
belezas e as delícias oferecidas

pelo frio. Os termômetros
continuammarcando

temperaturas baixas. O tempo
é seco em todo o Estado, pelo
menos, até domingo.

JARAGUÁ PO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 11°C
MÁX: 22°C

SÁBADO u""�. DOMINGO SEGUNDA

MíN: 11°C _'i..... MíN: 11°C MíN: 11°C,�t.

MÁX: 22°C MÁX: 23°C MÁX: 24°C

�

f
,if<'"

Ensolarado Instável

,

Por causa do tempo seco e gelado
previsto para o fim de semana

_

em toda Santa Catarina, haverá
formação de geada nas áreas altas
do Estado. Os ventos serão de
sudoeste a sudeste, com variação
para nordeste entre sábado e

domingo. A intensidade vai de fraca
a moderada com rajadas. _.

Parcialmente
Nublado

r->.........'�

,J ij;)

Chuvoso

Assim como nos últimos dias, a
próxima semana também deve ser
ter tempo seco e frio e condições
propícias à ocorrência de geada
nas áreas altas do Estado, Somente
na segunda quinzena do mês de
junho é que as chances de chuva
se intensificam, segundo os

meteorologistas �<? .çJ�ap1v., ,t •••••• j • I.

FASES"DA LUA

• NOVA 1/6

CRESCENTE 8/6

tr� 'CHEIA 15/6

DESCANSO
A sexta-feira terá geada no

amanhecer de Descanso,
no Extremo-Oeste do
Estado. O sol brilha,

porém, o céu ganha mais
.nuvens do decorrer do

dia. A temperatura mínima

. '. :JI!'i'���a é d,�5,DÇ.,1\ � . , • \ .••••••

máxima chega a 19DC.

Nublado Trovoada
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Iverso
Elijane Jung universotpm@oeorreiodopovo.com.br

Ei Valdi•. vai um
cotonete aí?
Etava eu (mais um montão de aluno),

paradinha no ponto de ônibus, esperando para
ir embora, depois de um longo dia de trabalho e

aula. Para um carro um pouco à frente e, naquela
escuridão, só escuto uma doida chamando:
"valdiiiii ã Yaldiiiií". E ela metia a cabeça pela
janela e gritava: "Vem vauiiiiit': Eu já estava a

ponto de cutucar o cara do meu lado e gritar
"ã Valdir, tá surdo ou o quê?': Enfim, cansada
de gritar, a pessoa do carro abre a porta efica
em pé. Espremo os olhos e reconheço aquela
cabeleira longa. É quando engulo em seco, dou
uns tapinhas no meu ouvido e escuto: "laniiiil
o Ianiiit Vem Ianiii". Aí eu puxo os cabelos na

frente do rosto, abaixo a cabeça e vou em direção a
minha carona, pensando na importância da boa
dicção de uma pessoa!Valdi, Iani... Humpf!

............... ·., .. ,,·P ••••••• J •• f.'

,

E ATREVA
Calça branca de tecido fino
agarrada no popô e com
calcinhapreta. Em sarja
ou saruel, é bem legal. Mas
tende a parecer vulgar se o
tecido émuito fino, se a calça
émuito justa e se estiver
acompanhada de um fio
dental... pior ainda com uma

calçola... Tão trevaquanto
isso, são as leggins brancas
coladérrimas.Vaipormim:
Os homens olham, mas a
última coisa que pensam é
numamoça de família...

As hiking boots
(pronuncia-se haikin but),
aquelas botas de cano
curtinho, salto alto e que
imitam as conhecidas
botas de caminhada, com
um toquemilitar. Com um

estilo cheio de cadarços,
fivelas e um solado mais
grosso, essa bota dá o tom

perfeito naquele visúmais
ousado, como o shortinho

.

e meia calça. Mas para as

mocinhas mais básicas,
ela também fica bem show
com umjeans. Eu acho
bem flash!

• Olha que legal: a Scala
e a'Irifil Iançaram a

meiâ:calça C01Íl cristais
"

bioativos, para estimular o
metabolismo 'e dar adeus aos
propleminhas causados pela
má circulação. A indicação
é usar por três meses para
sentir a diferença. Será que
funciona?

• Muitas mulheres

começam na noite de hoje
as comemorações,para o Dia

.

dos Namorados. Tem aquelas
que vão raptar o bafe para
um fim de semana louco,
tem as que trancarão a porta
do quarto e jogarão a chave
fora... Ah, imaginação, é com
'elas mesmas!

.

• Uma amigamandou por
e-mail: "E daí se eu passar
o Dia dos Namorados sem
namorado?! Eu também
não passo o Dia do Índio
com um índio, nem o Dia
daArvore com uma árvore,
muito menos o Dia de
Finados comum defunto!"

PARAPSICÓLOGA
Pela primeira vez em Jaraguá

do Sul a parapsicóloga Russa Ale

xandra, vem realizar atendimentos

individuais nos dias 11; 12 e 13 de

junho com o aparelho GDV, que foi

desenvolvido para detectar doenças
que já se encontram no corpo físico e

aquelas que ainda não se manifesta

ram. Também são realizadas as leitu

ras do campo áurico de corpo inteiro,
chacras, órgão em disfunção, Venha
conhecer este trabalho e saber como

você está em todos os níveis (corpo,
mente, emocional e espiritual), Mais

informações no e-mail - vera.diehl@
hotmail.com ou 47 - 9973-9927

� \

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Moa Gonçalves

Feijoada
benelicente
T)"estigie!No sábado, omeu amigoGilmar
rMaurissens, o popular Galego, movi
menta na antiga Recreativa da Bretzke, em
frente àRodoviária de Iaraguâ, uma esperta
Feijoada Beneficente em prol do sobrinho

Rodrigo Pinto, o popular Igo. O jovem que se
encontra com meningite fúngica. Um qua
dro raro e de difícil tratamento. Na ocasião,
terá a presençamusical de Os Caubóis e da
banda Seu Celso. E, claro, a feijoada prepa
rada pelo próprio anfitrião. Mais informa
çõespelofone (47) 3373-8040.

Bom gosto
Se você está procurando um presente de tirar
o fôlego de sua amada, não deixe de passar na
RosaChoque. Diane Couto preparou peças
de vestuário, calçados e acessórios de extremo
bom gosto - só para elas.Vai perder?

• •

plnls a

Pelomeu fio vermelho fiquei sabendo que
uma certa deslumbrada da cidade resolveu
fazer festa e imitar o mailling de uma f'

amiga... Esse comportamento é típico de

alpinista. Nãome perguntem o porquê! Por
favor, nossa espumante Cave Pericó.

Sugestão para
cu�tir e êomer bem
em Jaraguá
·TheWay
• PatuáMusic
• Espaço do Oca
• RestauranteMadalena
• Confraria do Churrasco
• ChoperiaBierHaus
• RestauranteTípico daMalwee
• Restaurante doMime
• Restaurante Japonês Kantan
•Domini Pizza, na Praça de
Alimentação doAngeloni
• Subway. Omelhor lanche
natural do mundo.

r
-Berlrn

ambientes

moagoncalves@netuno.com.br www.berlimambienteS.C011l.br

BELA Solange Dombroski, nos
Çorredores da London Pub S�(QpitQI

.

Jõao Bosco & Vinícius
As duas primeiras pessoas que
comparecerem hoje, naCapital Imóveis,
anexo àRevistaNossa, naRuaMarina
Frutuoso, 810, ganham um CD lançamento
da dupla Sertaneja João Bosco &Vinícius,
que estará dia 24, no Seminário de Corupá.

8° bananalama
De 7 a IOde Julho, no Seminário de
Corupá, acontece o 80 Bananalama.Vários
shows nacionais. Entre eles, Chitãozinho e

Xororó e Papas da Língua. Agendem!
/

Tem senti o
"A simples presença de Tiririca na
Comissão de Educação e Cultura, que
discute a legislação sobre direitos
autorais já é, de certa forma, uma
tremendamolecagem com amilitância
intelectual de esquerda" - ô, raça!

Espaço do Oca
Imperdivel! Hoje à noite, no Espaço do
Oca, um dos ambientes mais alternativos
da região, rola o show nacional com o

grupo Kiara Rocks. Duas vezes finalistas
do programaAstros, exibido pelo SBT.

Presença também da bandaAustine, de
Joinville. Bom demais!

Gisele Vicente, uma das
beldades da noite jaraguaense

TECONTEI
• Rolaram beijos e abraços
calientes entre a minha

amigaMara Sampaio e

Ioziel. Pelo que se comenta,
os dois estão se conhecendo
melhor. Viva aos encontros!!

• Parece que a

proximidade doDia dos
Namorados deixou muitos
solteiros animadinhos.
Foi o caso do jovem Celso
Azevedo, o Sapo) que
estaua curtindo almoço
no Restaurante Típico
daMalwee, domingo, no
maior chamego com a

bonita Larissa.

• Pelo meu fio vermelho

fiquei sabendo que a estrela
Global Cláudia Raia vai
aterrissar na região. Vem
passar o fim de semana
com um "amigo", que é
dono de uma malharia.

omeu amigoNelson
Behling, do LavaRápido
Iaraguâ,já confirmou: será
um dos candidatosa vereador
nas eleições de2012.

• Muito bom o bate-papo
com o amigo dos tempos
idos, Paulo Sporrer, do
HPAutomóveis. Sempre
na dele. Aliás) a sua loja ,i

comemorou 25 anos de
atiuidadesem Iaraguâ.

• A Stylu's promove dia 18
de julho, com a renomada

profissionalNoram Batista, .

um importante curso de
corte de cabelo.

,

• Sábado, a partir das 10
horas, aEscola de Samba
Império da Pênix promove
pagode com feijoada. O
babado acontece no bar
"Helogius", �tn frente ao .

supetmêrdido Li!nzi.

Sábado tem a reabertura
da Garagem.

� Com essa/fui!

Raça tricolor
No sábado, a partir das oito
horas damanhã, acontece na
Sede Campestre do Sindicato
do Comércio de Jaraguá do Sul,
a festa de 18 anos daTorcida

Organizada Raça Tricolor.

lares M Plantas - Vasos - Buquês
Cestasde café damanhã

17· O

a'hal Deodoro �a Fonseca,132
:/ Ctlntro � Jaralluá do Sul - se

HOUSEMUSIC

GJ
�, · ... f9i.:.tMl

�R". JS!

aESR$15.00
ELAS R$10.00

BOA CAUSA
. O meu camarada

Neni 'unkes,
também
sensibilizado
com o caso

do Rodrigo
Piado, o Igo,
vai doar toda
a bilheteria de

hoje à noite, da
Licoreria, para
o tratamento da

doença do jovem
jaraguaense.
Belo gesto.

� Piiamas
03371- "

-

\--..., .. _�-)

2 Anos sonhando com você.

Dia dos 'Namorados!
Pv�.s-e-w�

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41 (ANEXO A SPEED PRESS)

Nunca
decidas
antes de

ouvir ambas
as partes.
Aristóteles

Poliane Gatotti,
nos lugares da moda

Climão!
Abela saradaRaquel Reis, ex
namorada do bom vivant Juarez
Filho, mesmo com o frio de .

rachar, estava no sertanejo da
London, domingo, comum short

curtíssimo, e dançando nomaior
chamego com um charmoso
médico. Pintou omaior climão!

Stammtisch
Para quem participou no ano

passado, as inscrições para a

Stammtisch 201l já começaram
e vão até dia 20 de junho. A festa
acontecerá dia 24 de julho, no
Calçadão da Marechal. Mais

informações pelo (47)
3370-2900 com Maurício.

CHAMPANHE Patrícia Pierra, na festa
só para elas, na Adega lUroso Menezes

Balada lashion
Nas festas da sofisticada dupla PepeNarloch e ThiagoMattos) a turma
já sabe, comparecem todos osmoderninhos antenados da cidade,
além da viparada, é claro! E será exatamente assim que, com o apoio
da lojaUpperMan, eles promovem no sábado, naTheWay, umanoite
inesquecível com a presença do DJMário Fischete.Vai ser um festão!

Dica de quinta
Curtirum pagode com sertanejo na London Pub.

AIS GENTE, MA
Aquece o corpo de Quem pre

·

.

alma de Quem .(10.

ReaJização:

M,(]fISOl.
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CHARLES ZIMMERMANN,

ESCRITOR

Em uma época em que livros parecem
empreender uma árdua batalha contra as

forças do MSN, You Tube, Twitter e Facebook, a
ideia de uma pessoa conseguir, tão rapidamente
passar da indiferença para uma paixão
devoradora na leitura é, infelizmente, algo
improvável. Dados do Ministério da Cultura
indicam: para as pessoas que leem menos, o

volume de leitura também está diminuindo.
Comentários de entrevistados em cargos

de chefias revelam que seus subordinados são

cada vez mais fracos quando se trata de citar
uma leitura básica ou da compreensão de um
assunto. O que fazer diante disso? Perde-se a

esperança de as pessoas um dia ainda serem
atraídas para a literatura? E, o que leva alguém
a amar tanto um livro que decide querer mais e

mais leituras?
Não existe uma resposta empírica. A

gestação de um leitor fiel e comprometido é, em
alguns aspectos, um processo mágico, formado
em parte pelas forças externas, mas também
por uma luz dentro da imaginação. Ter pais
que leem ajudamuito. Professores devotados
também.

Acredito que o livro certo para o momento

certo pode despertar um hábito para toda a

vida. O momento que você encontra aquele
livro, o determinará para o resto da sua vida na
leitura. Seria como uma droga, em um sentido

positivo. Se a pessoa tem o livro que a façase
apaixonar pela
leitura, ela vai
querer outro

depois. Quanto
mais jovemIl gest�ção de

um leitor fiel e

comprometido
é, em alguns
aspectos, um

esse processo
acontecer, melhor
será.

Comigo foi
assim: foi tarde,
com quase vinte
anos de idade, em
ummomento em

que despertava
meu interesse
e curiosidade

por serras, montes nevados, mergulhei
definitivamente na paixão pela leitura. Foi
através de um livro chamado 'No ar rarefeito', dó

neozelandês Ion Krakauer.
Krakauer, jornalista e

_�._,..��__ com artigos publicados
na National Geographic,
neste livro relata sua

expedição ao monte

Everest en'l1996, que se

tornou tragédia
após amorte

de um grupo
de escaladores.
Como dizia um

sábio; quem lê,

viaja:

processo mágico,
formado por

forças externas,
mas também por
uma luz dentro
da imaginação.

,t,,,,· 1 "l' I .. I "'I' J .. \.L I J

J : l r j •
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Envie sua foiO para
redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Leo é um cachorro muito dócil e companheiro. Ele é da raça Dachshund e

espera por alguém disposto a adotá-lo. Este cão foi encontrado pelo setor de
Zoonoses da-Prefeitura perambulando nas ruas de Jaraguá do Sul. Agora, está

. vacinado e castrado. Informações: Clínica Schweitzer - (47) 3275-3268.

Credibilidade

W\N1N gumZ.<,7Olil,br

(47)�3714747 UMII ItC�ft a OUE DÁ ERro. Desde �973

N VELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Norma avisa a Teodoro que Gilda a chamou para

sair. Norma volta para casa e percebe que Teodoro está
com muita febre. Marina volta de viagem e anuncia seu

casamento com Léo, mas Vitória desaprova a decisão da

neta. Vitória pede para Marina não convidar Natalie para
o casamento. Raul encontra com Wanda no prédio onde

ele está morando. Norma resolve que não irá mais cuidar
de Teodoro, mas se arrepende e telefona para a emer

gência. Raul fica aturdido ao saber que Léo vai se casar
com Marina. Vitória não simpatiza com Wanda. Norma

pede perdão a Teodoro na UTI. Teodoro não reconhece
Vinícius. Natalie descobre que não foi convidada para o

casamento de Léo e Marina.

• CORDEL ENCANTADO
. Jesuíno aceita fugir com Açucena. Dora diz a Felipe

que não conhece Fubá, mas ele não acredita. Antônia
ouve TImóteo armando com Batoré contra Herculano.

Benvinda tenta convencer Jesuíno a aceitar Herculano
como pai. Janaína e Genaro veem Petrus. Ademar com

pra a corrente de ouro de Açucena. Galego avisa aDora
sobre a fuga de Jesuíno e Açucena e pede que ela os aju
de. Antônia prende Lilica em seu quarto e foge da fazen
da. Felipe vê Dora vestida como Fubá. Euzébio e Augusto
descobrem que Açucena fugiu.

• VIDAS EM JOGO
Patrícia não consegue convencer Francisco e ele

assina o documento. Irritada, ela se afasta. Betão ten
ta fazer com que Roseli diga onde está Ivan. Como ela

não sabe, começa a chorar e o agiota fica comovido.

Betão começa a cortejar a cabeleireira. Ivan chega em
Belém. Baimundo aproveita que está sozinho no quar
to e chama Juliana. Peixoto vai até o hotel para falar

com Andrea. Cleber o segue. Regina se descontrola,
porque Patrícia se nega a pegar o dinheiro com Fran

cisco e começa a gritar. Tatiana chega na hora e, sem

querer, conta que o aborto fez parte de um plano entre
sua mãe e Cleber.

• MORDE E ASSOPRA
Naomi robô conversa com Zariguim e sai do labo

ratório. Naomi e Leandro chegam à entrada secreta do
laboratório. Guilherme não consegue explicar o dinheiro
em seu bolso e Marcos ameaça chamar a polícia. Miner
va pede para Marcos não chamar a polícia, mas s.ugere
que ele demita Guilherme. Zariguim descobre que exis
tem duas Naomis. ícaro visita Júlia. Guilherme conta para
a mãe que foi acusado de roubo e ela não acredita que o

filho seja inocente. As duas Naomis se encontram.

10/6 Santos Dirce B. Roters

Aguida C. Moraes Bruna Bucker Jean C. Piontkwvicz
Elizabethe Kubnik Nadia K. Correa Itamar Chiodini

Franciely Mattedi Luciane C. R. Maciel Elton C. Bassani

Henrique C. Giacomelli Maikon R. Veloso Elffida Becker
IvanirT Lopes Mauricio L. Rodr'igues lolando Baumgartel .

JâniaDematte Eufrida L. Becker Ilurdes M. Vieira
Jean C. Piontkewicz -Rolimar Minatti José da Silva

. Jéssica Lambrecht
Leticia V. da Silva
Vanessa Ap. dosSantos
Solange A. C. Wacholz
Edileusa Demarchi ,

Adilson Raduenz
Jenifer A. da Silveira
Wilson Schcickmann
YUlia Castro witarfa
Kamila Krisanski
Oscar Pedro da Silva
f':-' > • .., .... r' ... , ,
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Jovino Richter Junior Rosenilde Bosse
Junior Pechebilski Sueli Soutes

.
. Karolir;le�. M: �os. Cr.is�a Venera . I
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Hildegard Venzeski

Tania Demathi
Lurades Buger
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sehmen (Nicolas Cage) é um

cavaleiro que, depois de vários
anos lutando nas Cruzadas,
perdeu algumas batalhas,
muitos amigos e até a fé. De
volta à terra natal, ele encontra
uma Europa devastada pela
fome e pela peste negra. Neste
cenário de destruição, ele se

une a um grupo de guerreiros
encarregados de levar uma

garota, suspeita de ser bruxa,
para um monastério distante.
Não leva muito tempo até o

grupo perceber que a jovem
possui forças sobrenaturais
e que eles estão prestes a

enfrentar um mal que não
fazem ideia do que se trata.

.

DVD + BLU-RAY
-

\

Estrelado pela vencedora do
I

Oscar, Natalie Portman, este
instigante suspense psicológico
tem surpreendido público e crítica
e se tornou o filme imperdível do
ano. Natalie Portman faz a melhor

interpretação de sua carreira
no papel de Nina, uma bailarina
extremamente talentosa, mas
instável emocionalmente que está
às portas do estrelato. Instigada
ao máximo por seu determinado
diretor artístico (Vincent Cassei)
e ameaçada por uma sedutora
bailarina rival (Mila Kunis), o
tênue laço que prende Nina à
realidade começa a se desfazer.
À medida que a pressão aumenta,
as obsessões que consomem

Nina saem de controle, \

arremessando-a num pesadelo
de olhos abertos que ameaçará
não apenas sua sanidade, mas
também sua própria vida.
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A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ

KONG FU PANDA
Po, que é dublado pelo engraçado Jack Black, vive o sonho de ser um dragão guerreiro, protegendo
o Vale da Paz ao lado dos mestres Shifu (Dustin Hoffman), Tigresa (Angelina Jolie), Macaco (Jackie
Chan), Víbora (Lucy Liu), Louva-deus (Seth Rogen) e Garça (David Cross). Sua vida pacata chega ao

fim quando surge um novo inimigo, que possui uma arma secreta capaz de permitir a conquista da

China e provocar o fim do kung fu. Para impedi-lo, Po e os Cinco Furiosos precisam cruzar o país e

derrotá-lo, iniciando, assim, uma aventura sensacional. Mas, para isso, o personagem principal terá .

de rever seu passado e descobrir os segredos de suas misteriosas origens e, dessa forma, conseguir
revelar a força que necessita para vencer. O longa da vez é ii continuação do' filme de animação de
Hollywood que, em 2008, narrou a transformação de'urn panda em mestre das artes marciais.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Kung Fu Panda 2 (14h, 15h50, 17h40,
19h30 e 21 h20)

• Cine Breithaupt 2
• Piratas do Caribe 4 (13h30, 16h1 O,
18h50 e 21 h30)

• Cine Breithaupt 3
• X-Men: Primeira Classe (14h, 16h30, 19h e 21h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Kung Fu Panda 2 (14h, 16h, 18h, 20h e 22h) • Cine Mueller 3

• Kung Fu Panda (13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e

21h30)• Cine Garten 2
• X-Men: Primeira Classe (13h45, 16h30, 19h e 21h45)

• Cine Garten 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(15h10, 18h10 e 21h10)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Kung Fu Panda 2 (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)

• Cine Garten 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (14h30, 17h, 19h15, 21h20)

• Cine Neumarkt 2
• Kung Fu Panda 2 (13h20, 15h20, 17h20, 19h30 e

21h30)

• Cine Garten 5
• Qualquer gato vira-lata (14h30, 17h, 18h50 e 21h)

• Cine Neumarkt 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(13h10, 15h50, 18h45 e 21h40)

.

• Cine Garten 6
• Kung Fu Panda (13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21 h30) • Cine Neumarkt 4

• Se Beber, Não Case! Parte 2 (13h30, 15h40, 17h50, 19h50 e

22h10)• Cine Mueller 1
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(13h10, 16h, 18h50 e 21h40) • Cine Neumarkt 5

• X-Men: Primeira Classe (14h10, 16h45, 19h15 e 21h50)
• Cine Mueller 2
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (16h20 e 21 h15)
• X-Men: Primeira Classe (13h45 e 18h30)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Qualquer gato vira-lata (14h40, 17h, 19h e 21 h20)

Lady Gaga comete

gale com editora
A cantora ladyGaga cometeu uma enorme
gafe. Ela chamou, por engano, a editora da
revista americanaVogue,AnnaWmtour,
de "cachorra". Depois de saber que seria
ahomenageada como ícone damoda
no FashionAwards, a cantora recebeu
umamensagem de celular deAnna. Mas,
confundiu-a com uma amiga e escreveu:

"sim, 'cachorra', nós conseguimos".

Já no ritmo do Dia dos Namorados,
os atores ThailaAyala e Paulo Vilhena

,

posaram para a revista "IstoÉ Gente"
curtindo um clima de intimidade total.

Mas, não só isso. Eles também deram

declarações picantes à publicação. Junto
desde 2009, os dois não escondem a

sensualidade presente no romance. "Nossa
primeira vez foi visceral", resumiu Thaila.

Suri Cruise leria

coleção de s�patos
A filha do atorTom Cruise, que Já é
consideradaum ícone namoda, temuma

valiosa coleção. Conforme o tabloidebritânico
Dai1yMail, apequenaSuri ostentaum closet
de sapatos avaliado emUS$ 150mil. O acervo

contaaté commodelos feitos sobmedidapor
Marc Jaboc. O guarda-roupa inteiro damenina
fashionista é estimado emUS$ 3,2milhões.

Apolo'global aos
bombeiros grevistas
Os bombeiros do Rio de Janeiro, presos
depois de invadir o próprio quartel, na
sexta-feira, passada, ganharam o apoio
de atores globais. Idealizado por Sergio
Marone, Q vídeo também conta com o

depoimento de Cássia Kiss, Ary Fontoura,
Elizabeth Savalla e Matheus Solano. Eles

pedem ao governador Sérgio Cabral para
reconsiderar as propostas da corporação.

HORÓSCOPO

Trigêmeos ainda
não têm nomes

A apresentadora Isabella Fiorentino, do
programaEsquadrão daModa, do SBT,
está feliz com a gravidez de trigêmeos.
Prestes a entrar no 5° mês, ela e o marido, o
empresário Stefano Hawilla, não decidiram
os nomes das crianças. Enquanto pensa,
Isabella cuida da gestação. Como ela
não pode fazer exercícios, aderiu a uma

-

alimentação mais saudável do que o normal.

Festa surpresa para
essanclra

FláviaAlessandra foi surpreendida com
bolo de aniversário e festa durante as

gravações da novela Morde e Assopra,
nesta semana. É que a produção da trama

puxou o coro de parabéns para a atriz.

Segundo ela, a surpresa foi total. Além da

comemoração no trabalho, Flávia festejou
em casa, ao lado das filhas e do marido,
Otaviano Costa.

ri"'.tt1 ÁRIES

•• Seu desejo de autonomia e liberdade está evidente. Ele é
fundamental para o bom andamento do trabalho. No setor

emocional, conflitos de interesses podem vir à tona.

TOURO
Tente não despertar a atenção no ambiente de trabalho.

Quanto mais discreto você for, mais autonomia terá.
Amizades baseadas no interesse podem cruzar seu caminho.

GÊMEOS
A criatividade está aflorada. Tenha maturidade para deixar
os problemas emocionais longe do trabalho. A vida a dois

requer realismo. É preciso encarar os fatos como são.

CÂNCER
Atenção à carreira. Não deixe o comodismo atrapalhar
os planos. Busque mais independência no ambiente de
trabalho. No romance, o clima é de distanciamento e dúvida.

LEÃO
Carreiras ligadas a viagens, deslocamentos e publicidade
contam com ótimas vibrações. Você poderá se decepcionar
com alguém que julgava confiável. Seja menos inocente.

VIRGEM
É hora de pensar e avaliar o que, de fato, tem valor. O
relaéionamento amoroso pode ficar de lado em função da
carreira e, algumas perdas podem ser inevitáveis.

LIBRA
Cuidado para não exagerar nas criticas à pessoa amada.
Mostre os sentimentos e tente ser menos racional no
romance. A saudade da família é o maior desafio de hoje.

ESCORPIÂO
Dedicar-se às atividades de rotina com discrição é
necessário. Evite gastos desnecessários ou poderá criar um
grande problema. O astral anda tenso em família.

.

SAGITÁRIO
Você sentirá vontade de estabelecer novos objetivos de vida.
Não se prenda tanto ao passado. No romance, é hora de
mergulhar em uma relação mais sólida.

CAPRICÓRNIO
Saber conciliar carreira, família e vida íntima é fundamental

para manter a harmonia. No trabalho, as coisas andam um

pouco confusas. Fique longe de conflitos.

..."""" AQUÁRIO
Investir nos estudos ou cursos de aperfeiçoamento é uma
ótimãideia. A distância de uma pessoa querida é algo que
terá que enfrentar.

PEIXES
Você sentirá necessidade de avaliar o que é importante
e o que pode ser descartado do dia a dia. Controle o lado
consumista. O clima na vida a dois é de desmotivação.
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disco mais importante do quarteto de Livorpool. [onçodo em 1967, odisco revolUcionou o músico com seus experimentos e foi consideradopela Rolling Stone o melhor disco de todos os tempos.No livro, Ointon viajo através do história, usa de persanogens ecuriosidades para lentar explicor porque o Sgt. Peppers se tarnou umdiWsor de óguos para músico e ocobou com qualquer pressupostapara o sucesso, Neste livro você pode ver o mais fiel e honesto relatodo momento em que os Beatles quebraram as regras etransformaram a músico e a cultura mundial para sempre.
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Preparar rereíções para a coletividade é'um
compromisso que exige conhecimento e

multas combinações de ingredientes, -

temperos e sabores. Pois até mesmo os

paladares são exigentes e gostam de variar

nas receitas.

A Ciluma sabe disso e se orgulha de

completar 30 anos de história oferecendo

um serviço que vai além das refeições, com
opções personalizadas de acordo com o

perfil e o'gosto de cada cliente. Afinal,
servir você é a nossa especialidade.

RECEITAS & ESPECIALIDADES·

Um prato cheio de trabalhol
'

com uma pitada de conquista,
o Grupo DIG FRANGO

tem orgulho em tê-los como cliente.

Parabéns pelos 30 anos
da Cozinha Industrial Cilurna!
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ESTACIONAMENTO ROTATIVO

Zona azul inclui 905 vagas na área central, além de 53 para idosos e 2S para pqrtaclores dê deficiências
'J:

'

Como se adequar
ao novo sistema
Os detalhes são muitos, mas é possível
aprender a utilizar antes de descobrir

) que dúvidas podem acabar custando caro

JARAGUÁ DO SUL educativa - uma forma de acos-
..........................................................................................................................................

BRUNA BORGHETI tumar oS' olhos dos motoristas às
novas referências e dar a oportu
nidade de aprender a utilizar os

parquímetros antes de ser pego de

surpresa, a partir do dia 4 de julho.
A intenção, a princípio, era come
çar a cobrar o estacionamento no

dia lodo próximo mês. Por se tra
tar de uma sexta-feira, no entanto,
a data foi transferida para o dia 4

pela Prefeitura. Os parquímetros
continuam desligados até o início
da operação, e ainda não há pro
blemas em estacionar em vagas de

Ocenário no centro da cidade
está sutilmente modifica

do desde 'o dia lo de junho. Não
bastassem as novas faixas de es

tacionamento no chão - que são
visíveis a vários metros de dis
tância - e os parquímetros, agora
há também ummonitor perto de
cada um dos 52 equipamentos
instalados nas ruas principais.

Por enquanto, a presença dos

agentes de fiscalização é apenas

idosos, por exemplo.
Na área azul, é necessário tro

car de vaga a cada duas horas. A

instrução é para que os agentes
não tenham tolerância com para
das irregulares. "Mas é preciso di
ferenciar entre estacionar e parar.
Não terá problema, por exemplo,
parar rapidamente, com o carro

ainda ligado, para deixar uma sa

cola em uma loja ou para alguém
embarcar. Mas é algo rápido. Fora
isso, precisa do tíquete", explica o

supervisor operacional da Hora

Park, Vitor Hugo Rankel. As áre
as escolares também terão vagas
para embarque e desembarque
- mas, quando houver muito mo

vimento e nenhuma delas estiver

livre, a opção é dar uma volta na

Os cartões podem ser adquiridos pelo valor de R$ 10 ..,.. com R$ 8 de crédito índ sos

com os agentes de fiscalização ou naHora Park, que fica na rua João Marcatto, número
75, sala2, no Centro. O telefone para contato é (47) 3372-1471 ou 0800-105560. Alguns
estabelecimentos também já estão disponibilizando o cartão. Por enquanto, estão
credenciados o restauranteMammaMia, Lavanderia Bonavita, lanchonete Xis Hum,
Purific (Reinoldo Rau), posto telefônico em frente à Caixa Econômica Federal enaClinícel.

H· ,

I ri. '

I!I ;'"
,', /.

DEFINIÇÃO DE elIDA ZONA

quadra até vagar ou encontrar

uma vaga regular, pagando o valor

correspondente.

R$ 100 mil
, .,.

so no InicIo

A Hora Park, que assumiu o

estacionamento rotativo em Iara
guá do Sul pormeio de um decreto

depois de vencer a licitação, é que
arca com todos os valores das ins

talações, operações e contratações
para viabilizar o estacionamento.
A Prefeitura, que cede a área dos

estacionamentos, deve receber R$
100 mil iniciais da empresa, pela
concessão, e poderá acompanhar
a arrecadação diária da Hora Park.
"Nós não pagamos nada a eles,
eles é que pagam para operar.
Além dessa contribuição para o

município (de R$ 100 mil), ainda
teremos uma porcentagem do ar

recadado' que poderá ser utilizado
em qualquer setor", explica o dire
tor de Trânsito, José Schmitt.

ENQUETE
Você sabe como usar
o parquímetro?

"Já sei utilizar os parquímetros
porque uma atendenteme

explicou como asmáquinas
funcionam. Também recebi um

panfleto, que acheimuito fácil
de entender."
ARLETE MATEJCZVK, 35 ANOS, COSTUREIRA

'�chei as instruções umpouco
confusas.Como sou de Joinville, é
aprimeiravez que estou usando o
parquímetro.e fiquei com dúvidas.
Vi que amáquina só aceita
moedas, agoraeuvou ter que
trocarmeudinheiro parapoder
estacionar,O que é pàra ajudar
acaba atrapalhando."

CRISTIANOMAURíCIO PINHEIRO, 35
ANOS, REPRESENTANTE COMERCIAL'

"Quero aprenderautilizar o
parquímetro corretamente,
porque o folheto não traz algumas
informações. E se euquiser ficar
mais de duas horas navaga? Se
não tenhomoedas, onde é que eu
compro o cartão se as atendentes

.

não estão por perto?"
ROSILDA SANTANA VIDAL, 39 ANOS,

PROFESSORA

• MOTOCICLETAS - apenas
para delimitar o espaço, já
que não é preciso emitir o·
tíquete. Motos não podem
estacionar em locais
destinados a carros.

Podem ser utilizadas,
no entanto, mesmo que
o motorista não vá à •PESSOASCOM

farmácia, por exemplo - só DEFICIÊNCIA- são 25 vagas
é necessário não ultrapassar ao todo. São isentas de

.o�, 15 minutos e o pisca alerta I pag�ento, mas o cartão
j ,

, ,I , ,��, I t • ,. , I , •

f J::"r ••• , jI\tl� '. t , •• ,',':.;"!;:

• ZONABRANCA - para
curtas permanências. Elas
foram distribuídas em locais

próximos a estabelecimentos

que necessitem paradas
rápidas! como 9-s farmácias.

do veículo deve estar ligado. Defis deve estar em local
visível no painel do carro. Esse
cartão pode ser adquirido no
setor deTrânsito daPrefeitura.

anos oumais, que pagam
o mesmo valor dos outros
motoristas, mas devem,
apresentar o cartão de idoso

para justificar a parada nas
vagas exclusivas.• IDOSOS - pessoas com 60

...
.... ..

t f • 1 ... ,
.f � •• ,;

oi � 4 •• 4 f f \
, , 2' � .. " •• 1: .. " .... t t

. .

.,. • t ••• '_' • { -\ t
.. , )o , ,. • , 1\ • f � ,.

• I
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TARIFAS
• 30 minutos R$ 1,00
• 1 hora R$ 1,50
• lh30 R$ 2,00
• 2 horas R$ 2,50

HORÁRIO
• De segunda a sexta-feira,
das 8h às l7h

• Aos sábados, das 8h às l3h.
• Os agentes de fiscalização
estarão disponíveis nos
mesmos horários para
orientação.

PASSO A PASSO
COMO UTILIZAR O
PARQUÍMETRO
• PAGAMENTOCOMCARrÃO

1- Introduza o cartão daZona
AzulDigital na Leitora de
Cartão (letraD), No visar,
aparece o saldo de horas

disponíveis.
2 - O botão azul seleciona o

tempo. O primeiro toque é
para duas horas, o segundo
é para lh30, o terceiro para
uma hora e o quarto para
30minutos.

3 - Para confirmar, aperte
o botão verde e retire o

cartão.
4 - Retire o comprovante

de estacionamento no

expedidor de tíquetes (letra
B) e coloque-o no paineldo
veículo, de forma visível.

• PAGAMENTO EMMOEDAS

,1- Insira no receptor de
moedas (letraA) o
valor correspondente ao
tempo desejado. Não é

preciso colocar amoeda
do valor exato, ou seja,
para colocar um real, é
possível depositar quatro
moedas de R$ 0,25. O
parquímetro aceita todas
as moedas, exceto as de
R$ 0,01, e não dá trocos
a devolução só ocorre em
caso de cancelamento, e
no valor total inserido.

2 - Para confirmar, aperte o

botão verde.
3 - Retire o comprovante de

estacionamento no expe-

ESTACIONAMENTO ROTATIVO

Polícia, só se
for acionada

Emissor de

íq et

A UI

OBS: se quiser cancelar a
operação, precisa fazê-lo antes

de clicar o botão verde. Para isso,
é só girar para a direita o botão
vermelho. O cartão é devolvido e

os créditos são preservados.'

didor de tíquetes (letraB)
e coloque-o no painel do
veículo, de forma visível.

OBS: se quiser cancelar a
operação, precisa fazê-lo
antes de clicar o botão

verde. Para isso, é só girar
para a direita o botão
vermelho. As moedas serão
devolvidas no expedidor de
moedas (letra C).

OBS 2: Somente a partir
da tarifamínima, de uma
hora (R$ 1,50), é possível
fracionar o tempo. A

, cada R$ 0,05 amais

depositados, o motorista
ganha três minutos de
estacionamento.

para colocar a situação em dia - adqui
rindo o cartão de estacionamento, por
exemplo. Há apossibilidade, no entanto,
de que o agente acione a PM, que apli
cará um auto de infração. "Se houver ne
cessidade, podemos providenciar tam
bém a remoção do carro. Nesse caso, o

motorista paga o guincho e também a

diária do pátio conveniado, onde o ve

ículo fica enquanto for necessário", ex
plica o comandante do 14° Batalhão da
PolíciaMilitar, Rogério Kumlehn.

A possibilidade não significa que a

PM será acionada todas as vezes, prin
cipalmente nas primeiras semanas do
estacionamento rotativo. A multa, no
caso da atuação dos policiais, é de R$
53,20, já que a infração é caracteriza
da como leve.

Irregularidade pode render remoção
do veículo, mas agentes tem outros

mecanismos antes de chamar os PMs

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

A tual�en�e, oito p�liciais sã? r�s
flponsaveIs por momtorar o' trânsito
em todos os bairros da cidade. Depois
do dia 4 de julho, esse número não deve
mudar - o trabalho da Polícia Militar
continua sendo feito da mesma forma,
e ela só deve atuar em casos de irregula
ridade nas áreas de estacionamento se

for acionada por algum dos agentes de
fiscalização da Hora Park.
·0 primeiro passo dos agentes, quan

do se depararem com alguma irregula
ridade, será dar um aviso. A notificação
ficará presa ao parabrisa do carro, assim
como um envelope com a orientação

de como o motorista deve proceder

PARARECARREGAR
Se os créditos do cartão
estiverem acabando, existem
três possibilidades. A recarga
pode ser feita na central ou
no próprio parquímetro,
com a inserção de moedas.
Se você tiver apenas
cédulas de dinheiro, os
agentes de fiscalização
também podem fazer a
transferência de créditos
do cartão que eles possuem
para o do motorista.

• COMO SE DESFAZER
DO CARTÃO
Quem não pretende mais
utilizar o estacionamento
rotativo ou estámudando
de cidade, por exemplo,
pode devolver o cartão na
central da Hora Park. Se ele
estiver em bom estado e em

funcionamento, o motorista
será ressarcido dos créditos
ainda disponíveis � também
dos R$ 2 pagos inicialmente

para adquirir o cartão.

• MOTOCICLETAS

Quem recebeu os folders explicativos
sobre o sistema também deve ter

percebido que, para asmotos,
existem bolsões pagos e bolsões
não pagos. Essa distinção é o que
prevê o contrato entre a Hora
Park e a Prefeitura - mas, ainda

assim, nas primeiras semanas,
todas as vagas paramotos serão

gratuitas. Segundo o supervisor
operacionalVitorHugo Rankel,
a cobrança começará de acordo
com a rotatividade. Em locais mais
movimentados, se a necessidade for
percebida pelos agentes, começa-se
a cobrar estacionamento das motos.

Já o espaço para as bicicletas está
discriminado por faixas, mas não
haverá cobrança.

• LEMBRETE
O mesmo tíquete pode ser

utilizado para estacionar em

qualquer vaga da ZonaAzul,
até o vencimento do horário nele

impresso. O tíquete também é
necessário mesmo que os passageiros
permaneçam no veículo.

,
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Lourival Karsten

Logística reversa.
A implementação das disposições
previstas na Lei 12.305/2010 que
institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos representa
um extraordinário potencial de
negócios na medida em que será
necessária a montagem de toda
uma estrutura para recolher os

Etanol
Cada vez mais

empresas internacionais
- principalmente
petroleiras - estão

investindo no etanol.

Segundo a Empresa de '

Pesquisa Energética, o
setofdeverá experimentar
um crescimento de 170%
até 2020 e para isto serão

necessários investimentos
de R$ 97 bilhões.

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04560
1 ° 08.263 250.000,00
2° 77.111 22.000,00
3° 25.224 12.000,00
4° 35.860 11.000,00
5° 21.422 10.320,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1147

06 - 08 - 19 - 37 - 38
39 - 47 - 48 - 55 - 58

72 - 74 - 78 -,79 - 84
86 - 88 - 90 - 96 - 97

MEGASENA
SORTEIO N° 1290

02 - 03 - 14 - 23 - 34 - 50

QUINA
SORTEIO N° 2617
07 - 12 - 16 - 35 - 50

produtos usados para os quais os
fabricantes devem dar um destino
correto. Como exemplo, podemos
citar a campanha do CDL de
recolhimento de resíduos eletrônicos

que não para de produzir
carregamentos de equipamentos,
eletrônicos descartados.

'Leardini
Esta empresa de Navegantes
que é uma das maiores

processadoras de pescado
do país, conclui no mês

passado a aquisição da Cavalo

Marinho, dedicada ao cultivo
de mariscos e ostras em

Palhoça, ingressando também
no segmento de aquicultura. A
pesca marinha é uma atividade
extrativa e o cultivo é o

caminho natural para ampliar
os estoques de pescados. Uma
novidade interessante.

Algodão
Destaque no levantamento
da Conab.vai para esta fibra

vegetal cuja área plantada
aumentou 66,4%. A safra
deverá chegar a dois milhões
de toneladas de pluma
estabelecendo uma marca
histórica. Não sem motivo, os
preços estão em queda.

Selic
A decisão de ampliar em
0,25% a Selic elevou a taxa

básica de juros para 12,25%.
O objetivo é controlar a

inflação a qualquer custo,
inclusive comprometendo o

crescimento do PIB.

Ikarsten@netuno.com.br

ÍNDICE PERÍODO
SELIC 12,25% 9.JUNHO.20 11

TR 0,100% 9.JUNHO.20 11

CUB 1.103,46 JUNHO.2011
BOVESPA 0,69% 9.JUNHO.20 11

POUPANÇA 0,6505 9.JUNHO.20 11

CÂMBIO COMPRA. VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.5870 1,5890 0,38%

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,5000 1,6400 oI/IJ,O%

DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,5900 1,7300 +0%
EURO (EM R$) 2,2961 2,2984 .-0,34%

Poupança
Emmaio, os saques na carteira de poupança
superaram os depósitos em R$1,301 bilhão. O
saldo só ficou positívo por causa dos rendimentos.
Nlostl"a Uina continuidade na baixa aplicação na

poupança neste inicio de �UIO.

Fatma
A presença do novo gerente a Fatma em Joinville - que
também responde pelos licenciamentos em Iaraguá do
Sul além de outros 12 municípios deixou uma impressão
das piores possíveis. José Paulo CabralVicente foi solícito
em atender o convite mas, sua informação de que existem
600 projetos em andamento que são analisados por 10
técnicos dos quais três saíram de férias ao mesmo tempo
e um afastado por causa de atestado mostra que muito

pouco se pode esperar em termos de ação do órgão.
Lamentável sob todos os aspectos.

Um parapente no Everest
A equipe da Sol Paragliders acompanhou com ansiedade

Rodrigo Raineri, que no dia 20 de maio alcançou o topo
,

do Everest. Embora a nebulosidade não tenha permitido
o uso do .parapente na decida, fica o registro de mais
esta conquista. Rodrigo esteve recentemente na região.

l1v'ens 'no horizonte
As temperaturas baixas e principalmente o

excesso de umidade no. solo. trazem grandes
dtividas tanto, esa relação à safra demilho C01DO

príncipalmente de soja nos Estados Unidos.
Como os produtores contam com seguro,
poderá haver signilicativa quebra na safra,
voltando. a pressionar os preços,

Investimento estrangeiro
A aposta do capital estrangeiro em nosso país
continua alta mesmo com a bolsa de valores andando
de lado. No mês de maio entre entradas e saídas de

divisas, o saldo ficou positivo em US$ 5 bilhões.
Como era de se esperar, o real continua forte.

CONVITE ESPECIAL

.

Atenção Lojistas e Fabricantes de Jaraguá do Sul e Região
Participem deste grandioso Evento

Uma ótima oportunidade para Vender, Divulgar seu Estabelecimento e sua Marca!

Descontos especiais para Comerciantes Locais!

Adquira agora mesmo o seu Stand: (47) 9902-1155/9979-1468
.

emai!: raublicidaderaubliciàade.com.br

22 a 26 de Junho' �eall"a9ão

das 14 as 22 hora,' �,
ARENA JARAGUA' (47)3368-2168

Jaraguá do sul-se ,

. a\has.com.brfe\raoac\ona'"'www.
Entrada Franca!

Produção agrícola
A julgar pelos números da Conab - Companhia Nacional de
Abastecimento - a produção brasileira de grãos deverá estabelecer.
um novo recorde na safra 2010/2011, alcançando 161,5 milhões de
toneladas. O crescimento esperado é de 8,2% em relação à safra

anterior. O interessante é que a área plantada aumentou 3,8%, o

que mostra que a produtividade continua crescendo.
� lo.. .... • _ • ...... ... _ ...

Polícia
Os policiais não fazem parte
da paisagem mas, eles estão

sempre por perto. Seus recursos
também são variados como

pode ser observado na foto no
centro de Chicago. Eles sempre
aparecem quando acontece

alguma coisa fora do comum e '

agem com eficiência.

\Petrobras
A estatal do petróleo acena

com.muitas oportunidades
para a indústria brasileira, pois
Gabrielli confirmou a meta

de produção de seis milhões
de barris em 2020. Não faltam

licitações pesadas como a das 21
novas sondas, mas a demanda
será por todo tipo de produto.

Vendas da
indústria
As vendas reais da indústria
catarinense fecharam abril
com queda de 8,8% ante março
e de 4,1% em relação a abril de
2010. O resultado negativo foi
generalizado e afetou 15 das 16

atividades industriais ouvidas pela
Fiesc (Federação das Indústrias).
O único setor que registrou
crescimento foi o de máquinas
e equipamentos (3,9%).
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EDUARDO MONTECINO

TRABALHO INFANTIL

Brincadeira sim, exploração não
Encontro debateu políticas de combate à

exploração de crianças e adolescentes

PEDROLEAL

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

Para lembrar o Dia Mundial de
Combate ao Trabalho Infantil,

celebrado neste domingo, a secre
taria da Assistência Social de Ia
raguá do Sul promoveu ontem no

Cejas (Centro Empresarial de Iara
guá do Sul) um-dia demobilização
da comunidade pela erradicação
desta forma de exploração. A luta
contra este abuso foi simbolizada

por cataventos coloridos e refor

çada por debates sobre as políticas
públicas e as questões culturais'

que cercam o tema.

Segundo a secretaria de assis

tência social, Edimara de Souza,
o município não está livre do pro
blema,mais comum nos ramos de

panfletagem, reciclagem e lavou

ra. O ponto alto do evento foi uma

palestra do professor de Direito

da UFSC, André Viana Custódio.

Ele ressaltou que certas práticas
são heranças culturais, de épocas
na qual eram comuns e aceitáveis'

casos de crianças trabalhando na

agricultura, e que mudar esses pa
drões culturais é trabalhoso.

O evento também divulgou o

Peti (Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil) do município,
que atende atualmente 15 I!leno
res de idade. Segundo a pedagoga
do programa, Marinez La Rosa,
um desses jovens é um rapaz que
hoje está entrando no mercado
de trabalho legalmente. Abando
nado pelos pais na infância, pas
sou por abrigos e lares adotivos,
trabalhando desde os oito anos em

verdureiras. Foram cinco anos de

acompanhamento psicológico e

da assistência social para recupe
rar a infância perdida.

Em caso de confirmação da
denúncia de trabalho infantil,
o programa repassa as infor

mações do local de trabalho ao

Ministério Público, que é res

ponsável pela punição dos em

pregadores. A pena pela explora
ção da mão de obra de crianças
e adolescentes pode chegar aos
R$ 10 mil e a perda de alvarás de
funcionamento.

'COMO DENUNf)lIIR:

Disque 100

ConselhoTutelar: 3371-0324
Peti: 3371-8445/3276-0424

,

J?olíciaMilitar: 190

Debate sobre o assunto aconteceu no Cejas durante amanhã de ontem

MODELO

2012

ENTRADA DE +36 X DE

R$29.701,80 RS799,oo
Promoção "Ofertas Imbatíveis" (válida até 09/06/2011 ou enquanto durarem os estoques· 100 unidades I. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.01 2012 [eat FAE21 a partir de R$ 26.990,00 à vista. Ford EcoSport FreeStyfe
1.612012 (cat. EFA2) a partir de RS 56.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 52,2% IRS 29.701,80) de entrada e Saldo em 36 parcelas de R$ 799,00 na modalidade CDC com 30 dias de

carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 58.4ô5,80, Custo Efetivo Total (CET) - calculado na data de 26/05/2011 a partir de 0,31% a.m. e 3,78%

a.a., através do Programa Ford Credit Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer ootro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito.

O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis

de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CElI a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco .

Financiamentos S.A. As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores. CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JA O SEU.
Acumule até R$ 10.000em descontos na comprade seu Ford Zero.

caprt>l,eregflles metropoIltan..:4001-4358 I Demals loc.alldades,CSOO72248S8. Ford Empresas: (11) 4174.3900

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
.

FcInIO!:dl. ��W;onI St9urorr«d MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800
I
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VIOLÊNl'CIA SEXUAL

Pedido de prisão
preventiva na Justiça
Homem de 39 anos é suspeito de estuprar
a própria filha, de apenas sete anos. Laudo
confirmou que houve violência sexualI

JARAGUÁ DO SUL

ELISÂNGELA PEZZUTTI

O delegado Marco Aurélio

Marcucci, da Delegacia
de Proteção à Mulher, Criança,
Adolescente e Idoso, aguarda
uma resposta da Justiça ao pe
dido de prisão preventiva do
homem de 39 anos, suspeito
de ter estuprado a filha de sete

anos de idade, em Jaraguá do
Sul. O pedido de prisão foi en
caminhado porMarcucci ao Fó
rum no início da semana.

A violência sexual contra a me
nina foi confirmada em exame

realizado no IML (Instituto Médi-

co Legal). Desde o final de abril,
quando ocorreu a denúncia do
caso à polícia, a vítima, que está
em um abrigo da Prefeitura, vem
recebendo acompanhamento de

psicólogos e assistentes sociais
do Conselho Tutelar. O estupro
teria acontecido no dia 15 de abril,
durante uma visita da criança - que
morava com uma tia em Schroeder
- aopai, residenteemJaraguádo Sul.
Amenina contou sobre aviolência à
tia (irmã do suspeito), que então fez
a denúncia ao delegado.

De acordo com relato da víti
ma à polícia, ela brincava fora da

casa, quando.o pai teria pedido a

ela que entrasse na residência e

trancou as portas. "O homem nega
a acusação e chegou a afirmar que
tudo seria uma armação da irmã

para complicar a vida dele. Porém,
o laudo confirmou o estupro", in
formou Marcucci. Caso seja con

denado, o suspeito poderá pegar
de oito a 15 anos de prisão.

Uma irmã da vítima, de nove

anos, também. foi encaminhada
J

para o abrigo e recebe atendimento
de psicólogos e assistentes sociais.

Segundo informou o delegado, a

mãe das crianças abandonou o lar,
levando junto duas filhas mais ve

lhas. A fàmílía não sabe do paradei-
-

romulher e das outras filhas.
Dados do Conselho Tutelar do

município apontam 12 casos de
abuso e violência infantil registra
dos na cidade somente este ano.

Em 2010, a situação foi aindamais
crítica, com 53 casos registrados.

'i
!

,\

MARCELE GOUCHE

.Amostras do Ií�o contaminado foram enviadas para análise em JoinviUe

Manchas de óleo prejudicam abastecimento
água para evitar a falta, princi

Na tarde de ontem, foram en- palmente nos locais mais altos
contradas manchas de óleo no da cidade. Os três reservató
Rio Itapocuzinho, no ponto de rios de Guaramirim estão com

captação de água da estação de apenas 1/3 de sua capacidade
tratamento Águas de Guaramirim. de abastecimento preenchida,
Em função disso, o tratamento de o que é suficiente para fornecer
água no município foi suspenso água tratada à população so

até as manchas desaparecerem, mente até amanhã.
Cerca de 90% do abastecimento Amostras do' líquido contami-

pode ficar comprometido. nado foram enviadas a um labora-
Ainda não há previsão para tório de análises em Ioinville, mas

que o tratamento seja retoma- o resultado que irá indicar o tipo
do, por isso a Prefeitura solici- de resíduo que foi lançado ao rio'
tau que a população economize só deve sair no i�íçi,q da p.�9fÇi�a

,tJ� :.: .,�"t' ,t" "f " )j'j\<II*';r';:;�\ '::í.��·t�/V
fJI,:rlll;/;II,t::;;t

GUARAMIRIM
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semana. O diretor de recursos hí
dricos da Águas de Guararnirirn,
Roberto de Freitas, informou que a
Polícia Ambiental e Fatma (Fun
dação do Meio Ambiente) foram
avisadas tão logo as manchas
foram descobertas. Na tarde de

ontem, funcionários da empresa
percorreram o leito do rio com

uma canoa, tentando localizar o

ponto de onde os resíduos estão
sendo lançados. "Certamente os

responsáveis serão punidos pelos
órgãos competentes", afirmou Ro

berro Freitas.
-. -. : . f .. 0'
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1ISS,1l1jTO

Suspeito de agredir idosa
será ouvido na segunda
Márcio Rodrigues, de 28 anos, suspeito de planejar um assalto
contra a tia, uma idosa de 76 anos, no dia 31 de março, será
ouvido pelo delegado Marco Aurélio Marcucci, responsável pelo
caso, na próxima segunda-feira, às 15h. Rodrigues, que tinha prisão
preventiva decretada, está detido em Goiânia há cerca de duas

semanas, desde que se entregou à polícia de Porangatu, no interior
do Estado. Ele chega a Jaraguá do Sul amanhã e será encaminhado
ao presídio regional. Em depoimento, ele alegou que foi obrigado
por dois homens a levá-los até a casa da idosa, caso contrário
matariam a namorada dele, que está grávida.

PREJUÍZO
Ladrões arrombam e lurtam loja
No início damadrugada de ontem, dois homens quebraram o vidro
da frente de uma loja localizada na ruaDuque de Caxias, no Centro de

Corupá, e furtaram vários aparelhos de celular. Até ontem, osmarginais
não haviam sido localizados pela polícia.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 167/2011. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TIPO: MENOR
PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para ampliaçã_o do C.M.E.I
Sidnei Alexandre Bens, localizado na Rua Cândido Anastácio Tomaselli, nO 180, no Bairro - Viei
ras em Jaraguá do Sul-SC, com área total de 1.176,49 (hum mil cento e setenta e seis vírgula
quarenta e nove metros), com fomecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com
o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato que são

partes integrantes deste edital. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações pos
teriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 13:30 horas do dia 29
de junho de 2011, no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Walter Mar

quardt nO 1.111 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul- SC. ABERTURA dos ENVELOPES:
14:00 horas do dia 29 de junho de 2011, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e

Contratos. DATAS e HORÁRIOS PARA VISITA TÉCNICA: dias: 14/06/2011,21/06/2011 e

27/06/2011 as 08:30 hs - Agendar visita com EngO Humberto José Travi, no telefone (47)
2106-8204 nos horários das 7:30 as 11 :30 e das 13:00 as 17:00 hs. RETIRADA DO EDITAL
E ANEXOS: O edital estará disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.
br sem qualquer custo. Os Anexos do Edital (Projeto, Memorial e Planilha orçamentária),
deverão ser retirados na Gerência de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Jara
guá do Sul, no endereço acima, no horário das 07:30 as 11 :30hs e das 13:00 as 17:00hs,
mediante apresentação do recibo de pagamento de taxa de R$ 20,00 (vinte reais). A taxa

para pagamento dos Anexos do Edital, deverá ser retirado no Setor de Protocolo desta Pre

feitura Municipal, no endereço acima. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 917.568,70
(novecentos e dezessete mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta centavos). INFOR
MAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço acima ou

pelos e-mailsmiriam.educacao@jaraguadosul.com.brourose.compras@jaraguadosul.com.
br. Jaraguá do Sul (SC), 30 de maio de 2011 .

. IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal em exercício

�:�\��_j_
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EDITAL 01/2011 DE SELEÇÃO DE PROJETOS

Projetos a serem executados em 2012
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul e a Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, através
do Fundo Municipal de Cultura, nos termos da Lei 4845/2007, de 14 de dezembro de 2007

com a finalidade de canalizar recursos, financiar total ou parcialmente projetos, programas,
espetáculos e serviços, considerando que:

a) a competência de aprovação para financiamento e apoio a Projetos Culturais é do Con

selho Municipal de Cultura juntamente com'a Comissão de Análise;
b) tal competênoia é estabelecida pela definição de regras e normas através de Edital que

regulamente a concessão de recursos financeiros para financiar total ou parcialmente proje
tos, programas, espetáculos e serviços de que trata a referida Lei;
c) a concessão prevista neste Edital contará com recursos do Fundo Municipal de Cultura;
RESOLVEM tornar público o presente Edital para recepção de Projetos Culturais no âmbito

do Município de Jaraguá do Sul, no sentido de concorrerem a financiamento do Fundo Mu

nicipal de Cultura de propostas culturais a serem efetivadas no período de março a dezem

bro de 2012.
PERíODO DE INSCRiÇÃO DE PROJETOS: 10 de junho a 12 de julho de 2011, exceto aos

sábados, domingos e feriados, no horário das 8h às 16h, no setor de protocolo da PMJS, à
Rua Walter Marquardt, 1111-Barra do Rio Molha,em Jaraguá do Sul, Estado do Santa Catarina.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e os esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço: Av. Getúlio Vargas 405, Centro, município de Jaraguá do Sul-SC ou no site http://
cultura.jaraguadosul.com.br
Jaraguá do Sul, SC, 10 de junho de 2011.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA

Presidente
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VELOCIDADE

Competição nacional em [araguá
Cidade será invadida por pilotos de
enduro de todo o Brasil durante dois dias

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Dsse fim de semana será um

.I.:nnarco para os amantes de velo
cidade de Jaraguá do Sul, que, pela
primeira vez, vai sediar uma etapa
do Campeonato Brasileiro de Endu
ro Fim, com largada e chegada no

ParqueMarino Tecilla, bairro Nereu
Ramos. O evento inicia às l2h30 de

sábado, com a largada da primeira
moto, e termina no domingo, por
volta das l6h, com a premiação dos
melhores colocados. A organização
está a cargo doMotoClubeBicho da

Lama, que lamenta a falta de apoio
porparte do poderpúblico.Além da

etapa nacional, o evento também
conta ponto para a quinta e sexta

etapa do Campeonato Catarinense.
Estão convidados a participar pi
lotos de toda a região e a inscrição
pode ser feita no site www.enduro

jaragua.com.br. Segundo o sócio do

clube, Sergio Borga, são esperados
cerca de 200 pilotos de oito estados.

O circuito montado tem 47 qui-

lômetros e é formado por trilhas

que entram pela mata. Durante
o percurso, os pilotos vão passar
por vários pontos de marcação
de tempo, que possui um sistema
eletrônico nunca antes utilizado
nas etapas do Campeonato Brasi
leiro. Em cada ponto, foi instalado
um sensor que manda os tempos
de forma instantânea para a cen

tral do evento. Assim que os pilo
tos desligarem as motos, poderão
conferir suasmarcas.

A expectativa de público, se

gundo Sergio, varia entre quatro
e seis mil pessóas. IIJá fizemos um
evento estadual aqui e o pessoal
compareceu", lembra. Algumas
trilhas foram montadas no par
que, para que os expectadores
possam acompanhar parte do tra

jeto dos competidores. A entrada
é gratuita, mas os organizadores
pedem um quilo de alimento, que
será doado depois. IIÉ um evento

de repercussão nacional, terá até
cobertura de canal especializado
em esporte", destaca Sergio.

DIVULGAÇÃO

Competidores enfI'entarãodiversos obstáculc»s nasbilhasdocircuito jaraguaense

DIVULGAÇÃO

Pilotos emáquinas vão enfrentar pó e lama pela disputa Catarinense

Etapa deRallyestadual será em Iaraguá do Sul
O ritmo da cidade estará

acelerado nesse sábado, com

a realização do 3° Rally de re

gularidade de Iaragua do Sul,
para veículos 4x2, que acontece
em conjunto com a 3a etapa do

Campeonato Rally SC, voltado

para carros 4x4. A largada será

às 10hOl, ao lado da Scar e a

chegada, no Parque Malwee.
O evento faz parte do Jaraguá

Adventure é organizado pela
SC Racing, em parceria com O

Ieep Club e Prefeitura de Iara
guá do Sul. As inscrições podem'
ser feitas no site www.scracing.
com.br. Os organizadores espe
ram cerca de 150 pilotos.

O objetivo do evento, de acor
do com o diretor da SC Racing,
Edson João da Costa, é estimular
os pilotos da região que compe-

tem com veículos 4x2 a aderirem
à categoria 4x4. Segundo ele, Iara
guá do Sul é uma das cidades do
Estado de maior potencial para
esta modalidade. Em relação ao

público, Edson está confiante,
pois lia população está ansio

sa para a passagem dos carros".
Todo o percurso será feito em

pista de terra e passará somente

por propriedades particulares.

Esporte jaraguaense ganha
destaque em nível nacional
Com cinco medalhas de ouro

e uma de prata, a equipe de ta

ekwondo do Instituto Mestre

Allan, de Iaraguá do Sul, voltou
do Campeonato Brasileiro da
modalidade com o troféu de me
lhor equipe. O evento aconteceu

nos dias 29 e 31 demaio, em Belo

Horizonte, Minas Gerais. O pro
prietário da academia, Allan Fa
bio Siqueira, dá aula há 15 anos e

diz que a conquista representa a

"seriedade do trabalho".
Amais experiente da equipe

é Marilze Coelho, de 32 anos,

que conquistou uma meda
lha de ouro e outra de prata. A
atleta vai competir pela seleção
brasileira e está classificada

para o mundial, que aconte

ce em setembro, na Rússia. Os
outros dois ainda estão no co

meço da carreira. Lucas Rafa
el Tasse, 16 anos, ganhou dois
ouros e Emilly Scholl, 15 anos,
trouxe mais dois ouros. Os três

viajaram com apoio da Funda

ção Municipal de Esportes, que
custeou a alimentação e hospe
dagem.

DIVULGAÇÃO

Da esquerda para a direita: Lucas,Marilze
e EnüUy com.asmedalbas que trouxeram
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Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Baseball
Um novo esporte acaba de
aportar em Iaraguâ do Sul. É
o baseball, muito popular em
países latinos e nos Estados
Unidos. O Iaraguâ Baseball
(nome provisório) treina todo

domingo no campo do Santo
Antônio, às 8h30. A equipe
ainda está se estruturando

e o primeiro passo é a busca

por jogadores. Os interessados
podem entram em contato

com Tiago Bressan, no (47)
9194-5939. Entre os nomes

pré-selecionados para a equipe,
estão Thunder, Storm, Monster,
Slayer, LightWindow e Evils.

Torço pelo sucesso da iniciativa!

Varzeano
A rodada de sábado define os

semifinalistas do Varzeano de Iaraguá
do Sul. O surpreendente Corinthians
é a única equipe garantida até aqui.
Em oito jogos, acumulou quatro
vitórias, três empates e apenas
uma derrota. Marcou 14 gols (1,75
por jogo) e sofreu dez (1,25). É um
time que marca poucos gols, mas
compensa com uma defesa eficiente,
que não sofre gols há dois jogos.
Nesta rodada, recomendo os jogos
entre Atlético x Flamengo B e Noite
à Fora xTigre. Resultados no www.
avanteesportes.com após às 19h.

BREIIKERS
o clima vai

esquentar com
o confronto 'que

está virando
clássico regional

Citadino Seniores'
A decisão do Campeonato de
Seniores coloca frente a frente
uma equipe cujo ponto forte é o

ataque, aNéki/DutraÁgua (2,9
gols por partida), contra outra
que tem na defesa sua principal
arma, o Noite à Fora (1,3 gols por
partida). O primeiro jogo acontece
no sábado, às 15h, no estádio João
Lúcio da Costa.

Acontece no domingo, dia 12/6, a
decisão do Campeonato Citadino.
Em jogo único, Flamengo e Cruz
de Malta entram em campo às

15h, no estádio Eurico Duwe,
para decidir quem fica com o

Troféu Cruz de Malta 50 anos.

As equipes já se enfrentaram

pela primeira fase, quando o

Flamengo venceu por 2xl.

Voleibol
O Campeonato Jaraguaense
deVoleibol terá 14 equipes (5
masculinas e 9 femininas). Os
jogos serão realizados no fim de

semana, no ginásio do Bom Jesus.
A competição será abrilhantada

por dois atletas da Superliga: o
levantador Jairo Medeiros e o

ponteiroMarcelo Hister, ambos
revelados na cidade.

Aniversários
Não posso deixar de citar dois importantes
aniversários do meio esportivo, que
ocorreram no decorrer dasemana. O

primeiro é o daTorcida Organizada Raça
Tricolor, que completou 18 anos na

segunda (06/06/1993). O outro é o da Liga
Jaraguaense de futebol, que ontem chegou
aos 59 anos (09/06/1952).

Juventus
O Juventus apresentou, na quarta-feira,
sete atletas, amaioria vinda do futebol
paranaense. Nos próximos dias devem ser

apresentados os goleiros Danilo e Enal, além
dos irmãos Danilo e Leandro Theóphilo. No
campo das especulações, comenta-se os

nomes do goleiro Darci Jacobi e até mesmo
do meiaAdriano Gabiru.

Futebol Americano
Tem clássico do futebol americano neste

sábado, às 14h, no campo do Estrella. Em

situações opostas no SC Bowl, Breakers
e Buffalos se enfrentam. A considerar
a rivalidade entre as equipes, 'o bicho
vai pegar'. No histórico, uma vitória
para cada lado. Este será o tira-teima e

ninguém vai querer perder.
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