
Estantesmágicas
Feira do Livro começou ontem e

segue até dia 10, na PraçaÂngelo
Piazera. Expectativa é de

que cerca de 70mil pessoas
visitem o evento.
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Decisão sobreaumento
de cadeiras éadiada

Pela segunda vez em menos de 30 vereadores no dia 9 de junho. Alegou
dias, a Câmara de Vereadores adiou a que a Casa estava incompleta com a

decisão sobre a composição legisla- ausência de José de Ávila (DEM), que
tiva a partir de 2013. Logo depois da minutos depois entrou no plenário e

leitura do expediente, o petista Iusti - negou que tenha participado de uma.

no da Luz pediu vistas à emenda assi - armação para prorrogar o debate. A
. nada por ele mesmo e por outros seis iniciativa foi duramente criticada pelo

presidente da Acijs, Durval Marcatto
Junior, e pelo presidente da OAB, Ra
phael Rocha Lopes. O tema deve vol
tar à votação na próxima terça-feira,
segundo previsão do presidente da

Casa, Jaime Negherbon (PMDB).
Páginas 6
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Vendas de
roupas estão
em queda

DAS

estão abaixo da média

para esta época do ano.

Mesmo assim, a CDL (Câ-
o

IYlara de Dirigentes Lojistas)
espera um aumento de até
7% nas vendas em relação
ao ano passado. Página 18

Maior procura.
pelas escolas
particulares
AUMENTO DAS MATRíCULAS
em instituições de ensino de

Jaraguá e Guaramirim teria
sido motivado pela greve dos
professores estaduais, que
chega ao 45° dia. Página 21

Quer fazer a
,

temperatura subir
neste inverno?

®,,,,,,,,.,
HAVAN
ONDE COMPRAR É UM PRAZER
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Lourival Karsten

WegeMorphy
Para apresentar a grande variedade
de equipamentos que aWeg oferece
para a área naval, aMorphy
desenvolveu um aplicativo para o

estande daWeg no Brasil Offshore
2011. Sendo o principal evento do
setor de petróleo e gás offshore do
país, o Brasil Offshore permitiu
a discussão entre os profissionais
de exploração e produção de ,-

petróleo e gás e a atualização
sobre novas tecnologias. Dentro de
um navio de perfuração de gás e

petróleo, existem diversos motores e

equipamentos elétricos produzidos
pela Weg. Todos estes equipamentos
são mostrados no aplicativo
através de um navio modelado
em computação gráfica (3D) pela
Morphy, junto com os produtosWeg.

ADVAurora Grameira Felippi
Surgia há 21 anos a pioneira na
comercialização de grama na região
que continua mantendo uma sólida

posição no mercado.

Comemora hoje 22 anos de
existência esta que é uma referência
no comércio de produtos refrigerados
em nossa região.

Palestra em Gu�r9mirim
Acontece no próximo dia 4 de julho,no auditório daAciag, palestra
com a empresária Chistiane Hufenussler que falará sobre a força
que o associativismo proporciona ao seu negócio. Ela, entre outras
participações, foi a primeira e únicamulher a presidir aAcijs.

Intersys
Explorando um nicho no mercado de informática há 20 anos, a

empresa conta com uma respeitável lista de clientes.

LOTERIAS Barreiras
� Apesar das divergências,
II
� autoridades de Brasil,
� Argentina, Paraguai e

Uruguai estão detalhando
medidas para conter a
invasão de produtos de
outras procedências. Claro
que o maior alvo é a China.

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04566
P 31.953 250.000,00
2° 44.658 22.000,00
3° 15.290 12.000,00
4° 31.355 11.000,00
5° 42.203 10.320,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1153
04 - 12 - 14 - 27 - 38
40 - 42 - 45 - 46 - 70
71 - 72 - 79 - 84 - 86
87 - 92 - 96 - 97 - 98

MEGASENA
SORTEIO N° '1296

10 - 14 - 43 - 46 - 49 - 53

QUINA
SORTEIO N° 2631

..•.. Q5.-;.LQ.-.a�;.51.;.Q4 .. ".

Ikarsten@netuno.com.br

Top tools
Já são 17 anos de

construção de uma

posição no mercado que,
além de consolidação da

marca, renderam também
diversos prêmios.

Tragédia
grega
Não está sendo nada fácil

explicar para os orgulhosos
gregos que terão de gastar
menos e ficar sem trabalho.
Eventualmente, algumas ilhas
também terão de ser vendidas.
Só a indústria sem chaminés
- o turismo - está sendo
insuficiente paramanter a
economia andando.

Fetiesc
A nova diretoria da

Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias de SC conta

com a participação de
Rosane Sasse, que assumiu
o cargo de primeira-vice
presidente e também de
Gildo Alves, que tornou-se
delegado representante
junto à CNTI - Confederação
Nacional dos Trabalhadores
nas Indústrias. Gildo e

Rosane são respectivamente
o presidente e vice

presidente do STIVestuário
de nossa região.

Felicidade
futura
o resultado de estudo
conduzido pela Fundação
Getúlio Vargas, apresentado
no lo Fórum BID para o
Desenvolvimentoda Base da
Pirâmide naAmérica Latina
e Caribe, coloca os brasileiros
como osmais otimistas em

relação ao futuro entre 147 países
pesquisados. Em uma escala de O
a lO, os brasileiros cravaram 8,7.

íNDICE PERtODO
, �,

SELIC 12,25% 9.]UNHO.2011"

TR 0,14'0%
' 3Q,JUNHO.20 11

CUB 1.103,46 JUNHO.2011
BOVESPA t 0,11% 30,JUNHO.20 11

POUPANÇA 0,6120 30.JUNHO.2011

CÂMBIO COMPRA. VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) .1.5600 1,5620 .-0,64%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.5000 1.66,00 .-0,66%
DÓLAR PARALELO (EM R$) 1.5900 1,7300 <1111'0%
EURO (EMR$) 2,2635 2,2658 1/IJi0,09%

{I I'

Mais internacionalizadas
Pelo segundo ano seguido o posto ficou com a JBS Friboi, a quase
desconhecida Stefanini em segundo e a Gerdau em terceiro.

Intercâmbio
Em julho, 11 estudantes e

uma professora do Instituto
Cultural Brasil Alemanha
- ICBA vão participar de
um curso intensivo, em
Munique, naAlemanha. O
incentivo para realização
do curso vem da Câmara
de Comércio e Indústria
BrasilAlemanha, que será

responsável por custear 70%
das bolsas de estudos. "Este
investimento só é possível,
pois temos o apoio dos
patrocinadores Premium
da entidade - as empresas
Altenburg, Altona, Senior
e Trip Service", afirma o

gerente regional da Câmara
em Santa Catarina, Otfried
SchnabéL

Posição
estratégica
Anunciadapara 2012, a

comercialização em grande escala
de carvãometalúrgico pelaVale,
procedente de suasminas em
Moatize, emMoçambique. Este
é ummotivo de preocupação
para os concorrentes, pois a
mineradora poderá oferecer o
"pacote completo", isto é,minério
e combustível.

A Zanotti S.A. CNPJ 78.256.336/0001-07
Localizada: Rua Germano Wagner, nO 1000 - Jaraguá do Sul torna

público que no dia 28.06.2011 requereu à FATMA, renovação de

sua Licença Ambiental Operacional.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 191/2011. Processo:

068/2011-FC, 013/2011-FME, 002/2011-FUJAMA, 002/2011-FROAGRO, 001/2011-
FMDD, 003/2011-ISSEM PREVIDÊNCIA, 003/2011-ISSEM ASSISTÊNCIA,
008/2011-FROHAB, 025/2011-FMS, 003/2011-FUMTUR, 002/2011-FUMDEC e

106/2011-SAMAE. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL,
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, FUNDAÇÃO JARAGUAENSE DE MEIO

AMBIENTE, FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RU

RAL, FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS, INSTITUTO DE SEGURIDADE
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA), FUNDO RO
TATIVO HABITACIONAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE

TURISMO, FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SER

ViÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. TIPO TÉCNICA E PREÇO. OBJETO:
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados
na área de informática, para licença de uso de softwares para a Gestão Pública In

tegrada, compreendendo os Sistemas de: Planejamento (PPA, LOA e LDO), Gestão
pessoal, Compras e Licitações, Patrimônio, Frotas, Almoxarifado, Controle de Ar

recadação, Gestão contábil, Tributos Imobiliários, Gestão do ISSQN, Nota Fiscal
.Eletrônica de Serviços, Escrita fiscal; Fiscalização Fazendária, Receitas Diversas,
Contribuição de Melhoria, Fiscalização de Obras e Posturas, Gestão de Dívida Ativa,
Procuradoria Geral, Atendimento e Portal de Serviços-WEB, Protocolo e Processo

digital, Portal da Transparência, Ouvidoria, Business Intelligence (BI), Controle In

terno, bem como serviços de implantação e treinamento, tudo em conformidade com

o Anexo II - Projeto Básico e Anexo III - Características e especificações técnicas
dos sistemas solicitados, e demais condições estabelecidas neste Edital e seus

Anexos. TIPO: Técnica e Preço. REGIMENTO: Lei Federal n.? 8.666/93 e suas al

terações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as

09 horas do dia 22 de agosto de 2011, no Setor de Protocolo desta Prefeitura, sita a

Rua Walter Marquardt, n.° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul (SC).
ABERTURA DOS ENVELOPES: As_ 09:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões

da Gerência de Licitações e Contratos desta Prefeitura, no endereço acima. VALOR
ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R$ 1.308.836,08 (um milhão, trezentos e oito mil, oi
tocentos e trinta e seis reais e oito centavos). OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital e

seus anexos éstarão disponíveis na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.
br sem qualquer custo, ou poderão ser retirados na Gerência de Licitações e Con
tratos desta Prefeitura, no horário das 07:30 horas as 11 :30 horas e das 13 horas

as 17 horas, mediante o pagamento de taxa de R$ 30,00 (trinta reais) no Setor de

Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita a Rua Walter Marquardt,
n.? 1

..
111 - bairro: Barra do Rio Molha, nesta cidade. INFORMAÇÕES: Informações,

dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço acima, ou pelo fone

(47) 2106-8085, ou pelo fac-símile (47) 3370-7253, ou ainda pelo e-mail id1757@
jaraguadosul.sc.gov.br. Jaraguá do Sul (SC), 29 de junho de 2011.

CEcíLIA KONELL
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

ÇUal
é o sentido disto tudo? Disto

tudo o quê? Ora bolas, leitora, da
VI a. Qual é o sentido final de tudo o que
fazemos? Mas por favor, não me venha
com credos religiosos, os credos foram
criados pelos seres humanos exatamente
para "anestesiar" a consciência aguda do
vazio inútil da vida.

E para agravar ainda mais o desespe
ro, há a consciência da finitude, do final
sem sentido de tudo. Os bichos, pelo
menos na aparência, são mais felizes.

Corrijo, são felizes. Os bichos são feli

zes, ainda que sofram. Eles não atri
buem o sofrimento a nada "superior",
nem mesmo eles têm consciência de

que bichos somos nós, humanos male

vos, ruins, dissimulados...
Olho parameus cachorros e os invejo.

Tranquilos, em paz passam pela vida. Se

eles pudessem imaginar que se me faltar
dinheiro eles não comerão... mas isso
não lhes passa pela cabeça.

E o que dizer do "homem", esse bicho

mesquinho e "consciente" de tudo isso?
Ontem eu lia sobre um ricaço brasilei
ro que não tem mais onde pôr dinheiro,
mas quer mais, faz e faz "investimentos"
sem parar. Por que o faz se ele já tem di
nheiro para três ou quatro gerações? Para
anestesiar pela fartura na Terra a miséria

que viverá pelo resto da eternidade quan
do voltar a ser terra... ele sabe que nada
tem e luta - inconscientemente - para fu

gir a esse destino.
Bem como faziam os estúpidos faraós

que. ordenavam ser sepultados em pirâ
mides cheias de ouro e com seus perten
ces ao lado para poder dispô-los na hora
em que voltassem à Terra. Voltaram?

Tenho· pensado muito e não posso
deixar de dar razão aos budistas, o desa

pego é mesmo a melhor ou única saída.

Simplesmente viver, não olhar para os la
dos da vida, nem para a linha adiantada
do horizonte, afinal, lá está o fim. Sim

plesmente andar pela vida... -: Ah, acor
dei, esfrego os olhos!

DO LEITOR

UMA PARCERIA DE
OPORTUNIDADES•.•

/\ campanha, preocupado] o ce

..t\nário político nacional. E escan

daloso como as nossas autoridades

partemdapolíticapara apoliticagem
malandra, mau exemplo para as no

vas gerações. Mostram como não

deve ser. E é claro, nisso se esme

ram a cada dia. À distância, acom
panhando este cenário, isso pare
ce já não mais chocar, porquanto
acontece como se fosse normal.
Damos de ombros e exclamamos

que o Brasil é assim mesmo e que
não há quemmude esta cultura, que
a todos nós envergonha:

Mas, o que pensar e dizer quando
algo parecido se desenha nos hori
zontes de nossa Jaraguá do Sul e re

gião? Há algum tempo acompanho
a polêmica em tomo da alteração do
número de vereadores na Câmara. O
assunto está deixando muita gente

_

de cabelo em pé, tentando imaginar
se estamos querendo imitar os maus
exemplos que são notícia todos os

dias. Realmente, já não entendo que,
depois de uma audiência pública,
depois de outras manifestações po
pulares, de variadas formas, ainda

haja vereador querendo passar com
seu egoísmo e oportunismo numa

FALE CONOSCO

insistentemudança de 11 para 15 ou

mesmo 19 vagas, A propósito, des
taco o ponto de vista do sr. Durval

Marcatto, presidente da Acijs, muito
ponderado, cujo texto lemos no últi
mo dia 17, sexta-feira.

Não obstante toda essapolêmica,
é forçoso reconhecerque osvereado
res, contra e a favor àquela pretensão,
deram a todos nós, a sociedade, uma
oportunidade de exercer a cidadania,
ou seja, nos cutucaram de sair do
anonimato para o palco dos acon
tecimentos. Creio que amadurece
mos politicamente. Sob este aspec-.
to, parabéns, vereadores. Por outro
lado, também a sociedade está lhes
oferecendo uma oportunidade de
mostrar que são políticos maduros,
inteligentes, realmente preocupa- .

dos com a voz do povo.
Não lhes parece uma parceria in

teressante? Porum lado, os vereado
res oferecendo o assunto e por outro,
a sociedade mostrando o caminho a

trilhar? Aqui, onde um quer ganhar,
os dois acabam perdendo. Não é
hora de buscarmos uma saída ho
nestapara toda a sociedade?

Clalldio lIerbeI1s - pastar da IECLB

CASAMENTO
Casamento não é solução para nada.

Pessoas encrencadas vão se encrencar ain
da mais casadas. Épor isso que são raríssi
mos os bons casamentos. Raríssimos!

A VERDADE
Se vocêjá ouviu a conversa aí de cima,

. vai entender melhor. Sábios nos acon

selham a que nos preocupemos na vida

apenas com o que é importante. E aí, você
pergunta: sim, mas o que é' importante? E
a resposta é uma só: nada...

-

IRRITAÇAO
Leio pesquisa sobre "remédios psico

ativos'; anfetaminas, drogas calmantes,
essas coisas, e fico sabendo que 14% das
mulheres brasileiras estão nessa. Por que?
Ora, vidas vazias e baixa autoestima. E

o pior, muitas pensam que um "homem"
lhes vai resolver os problemas, coitadas.

CHARGE
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EDITORIAL
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A Conurb (Companhia
deDesenvolvimento e

Urbanização deJoinville)
está preparando audiência
públicapara apopulação
opinaronde serão
instalailbs os novos rddares
efotossensores na cidade.
Hoje, omunicipio, que tem
mais-dê300mil vefculos,
conta com25equipamentos
defiscalização.Apôs a
concoirêncta; flue deverá
seraberta emjulho, serão
60aparelhosespalhados

r pelas lJJ4S,Ainda assim, a "

quantidade ébemmenor

doqueem Iaraguâ doSul
:..que tem três vezesmenos

.

veícuúis epossuiquase três
i

vezesmais radaresdo que
. oinuille hoje..
mtaMrumgi,ropeldS

que, somente neste ano,
fqra I

' tali:tl14s.�·�
novos aparelhos.Aliás,
implantação que, diferente
do. guep.ai aeontecer e11$ .

Joinvilhi, aconteceu sem
consulta àpopulação.

um o

.'r,elas 'It.uas
..

)araguaenses
para perceb,er

ten'los
controladores
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E CANTO
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Finalmente,
as portas
seabríram

, ..
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Durante dez dias, Praça Angelo __Piazera
é o endereço principal da literatura
JARAGUÁ DO SUL
................................................. . .

KELLYERDMANN

la cresceu e se de
senvolveu. Dos 400

metros quadrados
iniciais, a Feira do
Livro de Jaraguá do
Sul tomou conta,

de fato, da maior parte da Praça
Ângelo Piazera. Agora, inaugu
rando a quinta edição, o evento
- patrocinado pelo O Correio do
Povo - chegou aos 1,3 mil metros

quadrados de área e promete re

chear os próximos dias de muita.
diversão e aprendizado.

Conforme o coordenador ge
ral, Carlos Henrique Schroeder, o
salto não foi apenas de tamanho,
mas também de qualidade. Quem
comprova essa afirmação é Ana

.da Cunha Pereira. Representan
do a Livros e Cia, de São José, na
região metropolitana de Floria

nópolis, ela preparou um esto

que e tanto para não deixar nin

guém insatisfeito. São cinco mil

exemplares, centenas de caixas,
quase um mês de preparação e

muita expectativa. "O movimen
to daqui sempre agradou, o povo
gostamuito de literatura", explica.

Como esta é a quarta vez que
participa da iniciativa,Ana trouxe

. consigo um acervo para agradar
o público mais fiel da maratona:

o infanto-juvenil. Os romances

vampirescos fazem par com ou

tros sucessos de procura como o

'Diário de um banana', do autor

Ieff Kinney. Aos adultos também
não faltam opções. "Aqui, temos
lançamentos que ainda nem che

garam às lojas", avisa.
Atenta a tudo isso, a gari Na

dir Berlanda, 54, aproveitou para
conhecer os estandes enquanto a

chuva a obrigou a interromper o

trabalho de limpeza no Calçadão
da Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca. Encantada, ela· resumiu
em uma frase o quanto apreciou
essa primeiravisita à Feira: "não dá
nem vontade de voltar para casa".

Assim como Nadir, qualquer
pessoapode circular pelo espaço.
Para facilitar o acesso, não há co

brança de ingresso, nem mesmo

aos bate-papos com os ilustres
visitantes deste ano. A primeira
conversa estámarcada para hoje,
às' 19h, e cabe ao multiartista
Arnaldo Aritunes. Nos próximos
dias, Eliana Martins, Angela Lago
e Marcia Tiburi fazem o mesmo.

Para saber quando as escritoras

chegam a Jaraguá do Sul, acom
panhe a programação publicada
diariamente no OCP.

MARCELE GOUCHE

APARTAMENTOS
TERRENOS
CASAS

...

Já na abertura da Feira, crianças
escolheram os livros precliletos

, "-

PUBLICO OBRAS COLETANEA

Expectativa de Livros vendidos Cronista lança
70 mil visitantes aos milhares livro novo, hoje
Nas quatro edições anteriores Assim como o número de O cronista das terças-feiras
da Feira do Livro, os visitantes vem crescendo do OCp, Luiz Carlos Amorim,
estandes dispostos na Praça ano após ano, onúmero lança o livro 'Cocô de

Ângelo Piazera receberam, de títulos comercializados passarinho', hoje. Às 15h, ele
respectivamente, 30 mil, 43 também é sinônimo de faz uma sessão de autógrafos
mil, 60mil e 66 mil visitantes. orgulho para quem vivencia no estande da livraria Ilha
Para 2011, a expectativa da amaratona literária de Mágica. Ao lado do escritor,
organização leva em conta Jaraguá do Sul. Desde a estaráMary Bastian, que
essa gradativa evolução. criação da Feira, ela foi divulga o infantil 'O rio ficou
Conforme Carlos Henrique responsável pela venda de triste' e CéliaVeiga com
Schroeder, calcula-se que 70 exatos 118 mil e 252 livros. a compilação de poemas
mil pessoas transitem pelo Em 2011, a intenção é que o 'Palavras e Exemplos'. .

espaço até IOde julho. público leve para casa mais O título de Amorim tem 50

Vale lembrar que o evento 45 mil publicações. textos, inclusive o que dá
abriu as portas, ontem, Para isso, 35 estandes foram nome à coletânea e alguns
somente às 14h. Mas, a ocupados por 13 expositores já publicados no O Correio

partir de hoje o horário de vindos de diversas partes do do Povo. Este é 27° livro da

atendimento. se expande: de país, em suma, dos Estados carreira dele. Na biografia, há
segunda a sexta-feira, das 9h da região Sul do Brasil. Eles produções de diversos estilos
às 21h, no sábado até as 19h e estão espalhados por 1,3 mil incluindo contos, poemas,
no domingo das 10h às 18h. metros quadrados de área. literatura infantil e histórica.

Foram cerca de 55 milhões de reais investidos

apenas em 2010, em infraestrutura, ações
pedagógicas, culturais e de lazer, além de

capacitação dos profissionais da educação.

SECRETARIA MUNICIPAL
DA EDUCAÇÃO·
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DESTAQUES

Ilabertura oficial da Jeira do Livro contou com a presença de lideranças lIIIIIIicipais, como a
prefeitaCecílja IloneIL Além das autoridades, prestigiou a cerimônia o diretor do ocp, Nelson
Luiz Pereira (último à direita). Logo depois da inauguração, as crianças se divertiram com

as piadas feibw pelos palhaços vividos pelos atores cio Gats, Rubens Franco e Leone Silva.

ao our

ReaNlJlção:

IIiU"'MIMUI 3�
�

• 9h - Abertura dos estandes.
• 9h30 - Contação de histórias: "Histórias das ideias do Zé", com Lieza Neves, de Brusque
• 10h - Contação de histórias: "Esticando as canelas", com Iosíane Geroldi, de Chapecó

"
·14h ,- Contação de hístõsias: "Histórias das ideias do Zé", com Lieza Neves, de Brusque
", '

"', ,Ir ,', '

" '. ' ,,'
,

.14h30 � Contação de histórias: l'Esticanclo as'çanelas'l, com'Josiarie 'ej'éroIãi, de Chapecó
• 15h - Contação de histórias: "Histórias das ideias do Zé", com Lieza Neves, de Brusque
• 15h - Lançamento dos livros 'Cocô de passarinho', 'O rio que ficou triste' e 'Palavras e

Exemplos', respec�ivamente" de Luiz Carlos Amorim, Mary Bastian e CéliaVeiga
• 15h30 - Contação de histórias: "Esticando as canelas", com Iosíane Geroldi, de Chapecó.
• 19h - Saiba, comArnaldo Antunes - Um bate-papo descontraído com um dos grandes

�

artistas brasileiros. E a primeira vez que Arnaldo vem à cidade como escritor, para uma
conversa franca sobre música, literatura e artes visuais.

• 21h - Encerramento das atividades

r· �J'
' I

,tl'" $�O status de Mona Usa Gomo a mais famosa, segundo Langdon saoía, não tinha nada a ver coro

seu sorriso enigmático. Nem se devia às misteriosas interpretações feitas por muitos historiadores
da arte e fãs da conspiração. Simplesmente a Mona Lisa era famosa porque Leonardo da Vincí a
considerava sua obra mais perfeita.

o Código da Vinci, Dan Brown

"O que se vê

contagia o

que se lê".
AmaI AD es

Kelly Erdmann
EDITORA DE CULTURA

k�lly@ocorreiodopovo.com.br

valeu a maratona. Como valeu
uma visitafeita ao Centro
de CulturaMario Quintana,
em PortoAlegre. Não resisti a

percorrer o local com olhos de
encantamento e atéfiz uma foto
como se entrevistasse o grande
poeta (ou a estátua dele).
Desdeaprimeira edição daPeira
doLivro, o sentimento se renovou.
Nesses dez dias, a vontadegue dá
édemorar dentro dos estandes.
Por que não?Desde ontem, o
OCP e eu residimos no evento.
Eesperamos por uma visita de
você, leitor. Bem-vindo!

,

Sonho demorar na Feira

Adultos, vamos
colaborar?

Lembro que na infância adorava
passar horas entre os livros
da biblioteca da escola onde
estudava.Meu sonho era morar
lá. E esse desejo se intensificou

.

ao descobrir- as livrarias. Mas,
também sinto uma atração
tremenda pelos estabelecimentos
responsáveis pela
comercialização das publicações
usadas e cheias de ácaros.

I • Lembro que, anos atrás, no
Rio deJaneiro, fiz questão de
conhecer os velhos sebos. O
resultado, aofim dia, foi uma
crise de rinite. Mesmo assim,

Inverno e leitura
Chuva e frio combinam tanto

com livros e cobertores que a

Feira do Livro sempre começa
com direito a céu escuro
e ar gelado. Já virou uma
tradição e, refletindo sobre

isso, cheguei à conclusão de

que essa relação íntima faz
todo sentido. Afinal, é tão bom
passar o inverno no calor das
mantas e na companhia de
vários livros. Mas, para isso,
é preciso tê-los por perto e o

.

evento possibilita isso.

Pais, tios e tias, avôs e avós, não
pensem duas vezes.Vocês, que
são responsáveis pela educação
dessas crianças, têm o dever
de incentivar a descoberta dos
livros. Na Feira do Livro, isso
pode não custar nada. Não
possui dinheiro para gastar?
Então, pelo menos, ande entre
os estandes. A familiarização
é fundamental para se ter

vontade de descobrir o
universo da literatura.

Não reclamem!
Antes que alguém levante amão para reclamar, a exemplo de
2010, da ocupação do estacionamento da PraçaÂngelo Piazera
pela Feira do Livro aqui vai um desabafo. Melhor ter nesse espaço
um amontoado de livros e de crianças conhecendo a leitura do

que congestionamento de carros, buzinas e ignorância, não
é? Afinal, as dificuldades em estacionar na região central são
ininterruptas, jamais exclusivas deste período do ano.
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Atraso adia votação
pela segunda vez
Justino da Luz pediu vistas ao projeto
que cria mais quatro vagas na Câmara

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

O·atra�o de dez minutos de José
de Avila (DEM) "justificou" o

pedido de vistas de Justino da Luz

(PT), ao projeto que altera a LOM

(LeiOrgânica doMunicípio) ontem.
O presidente do Legislativo, Jaime
Negherbon (pMDB), concedeu a

solicitação que adia a votação da
emenda que propõe a criação de
mais quatro vagas no Legislativo
para a próxima terça-feira (5). Zé da
Farmácia, como é chamado popu
larmente o demista, não falou sobre
o €ltraso e tampouco revelou o seu

voto, que decidiria a aprovação ou

não da proposta. Ele saiu minutos
antes de encerrar a plenária.

Depois de pedir vistas ao pro
jeto, Justino' deixou a sessão para
responder aos questionamentos da
imprensa. Ele explicou que a deci
são está embasada no Regimento

. Interno do Legislativo, e defendeu

que o projeto, por sua importância,
deve ser votado na presença de to
dos os vereadores. "Até o mesmo

o presidente da Câmara já tinha
anunciado que a matéria deveria

ser votada com plenário completo.
Tenho consciência de que saio da

qui desgastado, mas do meu lado
está o Regimento Interno". No en

tanto, quem acompanhava a sessão
teve outra impressão. O presidente
da Ordem dosAdvogados do Brasil,
de Iaraguá do Sul, Raphael Rocha
Lopes, lamentou o acontecimento.
"Esta situação é frustrante. Não sei
se foi armação, mas deu entender

que sim". O presidente da Acijs,
Durval Marcatto Junior, também fi
cou frustrado, "Parece que estão de
brincadeira. O debate já foi bastante
esclarecido. Não é uma postura que
se espera dos nossos representantes".

Lorival Demathê (PMDB), que
desde a votação da emenda original
que prevê a criação demais oito va
gas na Câmara defende a composi
ção do Legislativo com 15 vereado
res, disse que o "caso se tomou uma

brincadeira". "Quem é a favor dos
19 vereadores deve assumir, quem
quer 15 também, afinal, nós vive
mos em democracia e todos têm o

direito de manifestar o que defen
dem". Do outro lado, Amarildo Sarti
(PV), que votou a primeira vez pela
criação'de oito cadeiras na Câmara

e agora defende a permanência de
11 vagas, disse que "a sociedademe
rece que o projeto seja tratado com
mais seriedade".

Líder de governo na Câmara,
Adernar Possamai (DEM), que vota
contra a emenda à LOM, declarou
que o adiamento davotaçãomostra
o descaso com a população. "Faltou
respeito. Claro que é um direito do
vereador pedir vistas, mas nesse

caso não, se tratava de um assunto

já bastante debatido. A imagem da

política e dos políticos já é desgas
tada e esse tipo de comportamento
contribui ainda mais para o nosso

descrédito". Negherbon também la
mentou. "Ê um direito do vereador

pedir vistas. Eu não tenho como im
pedir. Mas lamento que o assunto

não tenha sido encerrado. Podería
mos darum fim a este debate tendo
mais dignidade", analisou.

Formado em Direito, Ítalo De

marchi, 24 anos, que estava pre
sente à sessão, afirma que vem

acompanhando a discussão. Ele

preza pelo princípio da democra
cia e do direito damaior represen
tatividade do município. Porém,
entende que a manifestação da

população e das entidades contra
a proposta se justifica pela qua
lidade e não pela quantidade de

parlamentares no Legislativo.

ARQUIVOOCP

FOTOS MARCELE GOUCHE

'!��,I

Justino justificoQ o pecIicIo de vistas
afinnando que queriaCaSa,cheia

ARQUIVOOCP

Quem é a favor dos Parece que estão É um direito do É um direito do vereador

19 vereadores deve de brincadeira. vereador pedir vistas. �vistas, mas nesse
II. sociedade assumir isso, afinal O debate já Eu não tenho como caso não, se tratava de Esta situação é

merece que'o projeto nós vivemos em foi bastante impedir. Mas lamento um assunto já bastante frustrante. Não
seja tratado co� democracia e todos esclarecido. Não é que o assunto não debatido. II. imagem da

sei se foi armação,tenha sido encerrado. política e dos políticosmais seriedade. Como têm o direito de uma postura que se mas deu entender
representantes da Poderíamos dar um fim já é desgastada e esse

comunidade temos que
manifestar o espera dos nossos a este debate tendo tipo de comportamento que sim.

repensar a postura do que defendem. representantes. mais dignidad,e. contribui ainda mais Presidente da AOB,
Legislativo. Lorival DurvaIMiurca.� J�or� . _.,J��, para o nosso descréclito�

Jaraguá,Raphael,

Amarildo Sar1i (PV) Demathê (PMDB) Presidente da Adjs Negberbon (PMDB) Ildemar Possamaã (UEM) RocbaLopes
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Patricia Moraes 2106.1914 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Uma noite despudorada
Sem pudor; sem respeito e sem
comprometimento com os votos que recebeu,
o vereadorJustino daLuz (PT) cometeu na
noite de ontem o pior erro da sua ainda
iniciante carreira política. Depois demais de
três meses de debate em tomo do aumento
dos vereadores,Justino, que provavelmente
foi testa deferro de um grupo que teme ser
derrotado no voto, na democracia, pediu
vistas à emenda assinada por elemesmo
emais seis vereadores,.apresentada no dia
9 dejunho para adiar e evitara derrota
do texto original, que previa a composição'
legislativa com 19 vagas a partir de 2013.
Se naquele dia a população já se sentiu

enganada, desrespeitada, o quedizerda
segundamanobra?

Áojustificar o pedido de vistas ontem,Justino
daLuz alegou que o vereadorJosédeÁvila
(DEM) não estava presenteem plenário.Mas,
porcoincidência, comoafirma tanto um como

outro, às 19h1O,Ávilasubiaasescadasda Casa.

Arredio, evitou contato com a imprensa.
Não há como não imaginarque tenha
sido jogada ensaiada. Ora, justamente
o único vereador que aindafaz mistério
sobre o voto chegar atrasado dezminutos
em uma votação já marcada há um mês
e de tamanha importância?A pressa com

queJustino pediu vistas tambémfoi outro
indicativo deque se tratou demanobra.
LorivalDemathê (pMDB) eAmarildo Sarti
(PV) não esconderam afrustração em ver

oLegislativo caminharpor uma areia tão

movediça. Os dois criticaram a iniciativa de
Justino. Loli, que votaria afavordas 15 vagas,
diz que deve repensara questão. Frustrado,
ele afirma que avisou em reunião, antes
da sessão iniciar; que um pedido de vistas
iria prejudicaraindamais a imagem da

Câmara, que nunca esteve tão desacreditada.
O presidente, JaimeNegherbon (PMDB),
também temia que o pior acontecesse.
Foi uma noitedepolítica rasteira, sem
qualidade. Uma noiteonde o desrespeito à
sociedadejaraguaensefoi protagonista para
a tristeza de quem esperava um debate
de alto nível. Com dois lados, mesmo
que com visões diferentes, contribuindo
para o amadurecimento da democracia.

Infelizmente se viu o oposto.
MARCELE GOUCHE

JoSé de Ávila (E) chegou atrasado para votação que definiria o número de vagas,mas negoumanobra
- .

Encontro de petistas
O presidente do PT, José Fritz, Justino da Luz, aministra Ideli
Salvatti e Francisco Alves estiveram reunidos na terça-feira. Os
parlamentares de Jaraguá do Sul foram a Brasília p.arabenizar
a correligionária, além de levar reivindicações e fazer um
convite para que ela venha à cidade. Justino e Francisco
também tiveram audiência com o secretário das Relações
Institucionais, CláudioVignatti, que deve oficializar sua saída
do cargo a qualquermomento.

Reconstrução
Os R$ 150 mil liberados pela Defesa Civil do Estado na semana

passada para a Prefeitura de Corupá serão utilizados para
construção de uma galeria na localidade daVila Isabel, afirmou
o prefeito Luiz Carlos Tamanini. No momento, o local conta
apenas com uma ponte em condições precárias. A obra deve
custar R$ 80 mil, e o restante será investido para ampliar
os contratos de horas de trabalho das máquinas usadas na
reconstrução do município.

Gratuidade
o deputado Carlos Chiodini discursou ontem na tribuna
daAssembleia defendendo amanutenção da gratuidade
das passagens de ônibus para idosos. O beneficio está
sendo contestado judicialmentepor empresasde
transporte de passageiros. Para o deputado, a ação
movida pela Federação das 'Empresas deTransporte
de Passageiros do Paraná e de Santa Catarina fere uma
série de conquistas dos ültímos anos do Estatuto do
Idoso. O TJ deu parecer favorável às empresas,mas o
tema ainda não transitou em julgado. .

Vice entrega o cargo
Prefeito em exercício desde que FelipeVoigt saiu de férias no
dia 13 de junho, LuisAparício Ribas devolve a administração
do município hoje ao titular. Nas duas semanas e meia
em que ficou no poder, Ribas esteve em audiência com o

secretário de Segurança Pública, César Grubba, reivindicando
a instalação de cinco câmeras de vigilância nos pontos de
acesso à cidade, e na região central. O Estado ficou de realizar
um levantamento sobre a viabilidade do projeto. Também
,esteve com o secretário de Infraestrutura, Valdir Cobalchini,
pleiteando melhorias na Rodovia do Arroz, e o cadastramento
de um projeto junto à Funasa, para a construção de uma

" .estação de tratamento de esgoto. . , ,

,:����t� �:(.�I\�Ii�,!';�fll �!.��.� .. :�� \7<.'(,:. :1�:;;'1tl�\4�

·Desatenção·
O ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso conversou ontem com o

senador José Sarney antes de ser.
homenageado pelo Congresso
Nacional por seus 80 anos. Na chegada,
disse a jornalistas que assinou o

decreto que tornou os documentos de
Estado sigilosos um dia antes de deixar
o poder sem saber do que se tratava.

eSt��OJt'kl�:lrtc$
A dedsã,o do juiz Hélio doValle
Pereira de detenninar aD governD
do Estado o pagmnento dos
vencÍlnentos dos professores
eUl gre�le sena desconto em
até três dias foi teula de vários

prnnunclamentcs ontem na

Assembleia. Nem tnestn» os

aliados mais antigos conseguem
sair em defesa do governador
Raimundo Colombo sem

mostrar desconforto.

Ciretran
O presidente da Câmara, Jaime
Negherbon (PMDB), esteve no
Ciretran na tarde de terça-feira. Ficou
assustado com a fila enfrentada por
quem procura o setor de emissão
de documentos. São apenas dois .

funcionários no atendimento.

Preocupado, Negherbon vai solicitar,
que o deputado Carlos Chiodini
interceda junto ao governo do Estado

para resolver a questão.

Convênio aprovado
o ConselhoMunicipal de Saúde de
Guaramirim aprovou ontem o novo

modelo de administração do Hospital
Santo Antônio. A São Camilo deve estar
à frente da entidade a partir de Iode
agosto. O contrato entre a São Camilo
e o município deve ser assinado no

próximo mês. O plano operativo da
nova gestora prevê atendimentos de
atenção à saúde, urgência e emergência,
média complexidade e hemoterápico. A
promessa é de ativar o centro cirúrgico
em breve e aumentar o número de
atendimentos. Hoje amédia mensal
de repasse de verbas paramanutenção
do hospital é de R$ 435mil. Com a

nova gestão, passa para R$ 550 mil. O
valor é justificado devido aos novos

investimentos que a instituição deve
fazer na unidade de saúde, além da

rnanutenção do centro cirúrgico e

pagamento de médicos e profissionais.
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Surto de raiva no

Vale do Itapocu
.
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No dia Iode julho de 1987, o jornal O Correio do
Povo anunciava que emMassaranduba havia

surgido um surto de raiva bovina. "Nomunicípio
deMassaránduba, principalmente nas regiões de
Ribeirão Gustavo eRibeirãoWilde, surgiuum surto de
raiva bovina transmitida pelosmorcegos hematófagos
infectados, através dasmordeduras nos herbívoros",
dizia apublicação. Segundo amatéria, mais de 300
animais daquelas regiões foram vacinados contra a
raiva, mas aPrefeitura de Massarandubanão possuía
mais informações sobre o surto porque a cidade não
contava com um veterinário da Cidasc (Companhia
Integrada de DesenvolvimentoAgrícola de Santa
Catarina, órgão que controla as questões ligadas à
saúde animal. "A raiva, segundo definição didática,
é uma doença transmissível causada por um
vírus neurotrópico que se locomove através do
sistema nervoso, do local da infecção até o cérebro,
onde causa lesões irreversíveis. Amorte é sempre
a consequência inevitável, tanto em homens

.

como em animais atingidos", explicava o jornal.
A publicação do dia Iode julho de 1987 ainda
alertava os produtores agrícolas da região doVale
do Itapocu para que, devido à proximidade com
Massaranduba, prevenissem a propagação daJaiva
através da vacinação.

tida

Há duas décadas evoluindo com dedicação, empenho, criatividade e ousadia.
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Na região Sul do Brasil, o "Kerb" se incorporou como uma

atividade característica das comunidades germânicas. O termo

se popularizou nopaís com a vinda dos imigrantes alemães. "Die
Kerb" é uma designação regional para a expressão "Kírchweíh",
que quer dizer "Inauguração da Igreja" ou "Missa da Igreja".
Essas festas alemãs celebradas na inauguração solene do templo
das comunidades católicas duravam três dias e aconteciam na

Alemanha desde o século 9. A preparação do "Kerb" ocorria com
semanas de antecedência, com a preparação de bolos, trajes
festivos e enfeites para as casas e ruas. Hoje, a festa deixou um
pouco a ligação com a Igreja e comemorações de aniversário das
cidades também recebem o nome de "Kerb",

.,.....�.,"'""... '"''''...,',.W.L,''<, p,' : OU O ser '

o re os tempos prirÍ1iti�ôs, comó uma' formade repre
sentação domodo de pensar dos homens. Os homens
da era paleolítica já pintavam suas figuras rupestres
para representar omundo que os cercava.Apintura foi
uma das principais fgrmas de expressão e repre&�nta-
-

e dos P,ovos ��Q!eyàis" do �enasdm�ntq
",

sê-
,o "20.'Çom o '�ür�eflto da Revolução Thltl

, .'ti� I

' o'

Inglaterra e o consequentemente aprimoramento nas

técnicas de reprodução de imagens, a pintura perdeu
um pouco de espaço e valor. As reproduções de pesso-
as, animais e paisagens até então eram feitas somente
através dos retratos dos pintores, mas com o advento
da fotografia a representação em

I

cores e tintas entrou
I

.em crise. !Poréll'l, no sécwq 20 até 0'8 dias, de hoje, a
pintura retomou sua força. Com o aprimoramento de
novas tecnologias, apintura clássica se fundiu com os

computadores, que por apresentaremmuitos recursos

para a criação de imagens e cores, cada vezmais os tra-
balhos que imprimem acaracterísticasingulardo artis
ta são valorizados: Imortalizados nas galerias de arte, os

,

.
1�9s q�e g�ax' ote� foatailm��fU a��a,),��o:9S. "

"

que; no século (la tecno gia, sãobs llIçri,S valdrizildcrs. '
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ELOM NDO

1916

Bebidas
proibidas
No dia Iode julho de 1916, 24
estados dos Estados Unidos

proibiram a comercialização de
bebidas alcoólicas. A 180 emenda
da Constituição entrou em vigor
em 1920 e durou 13 anos, com a

suspensão do porte, fabricação e

venda de bebida, agravando o

tráfico e comércio ilegal.

1974

Morre Juan Perón
Neste mesmo dia, em 1974, morre
aos 78 anos o presidente da

Argentina Juan Domingo Perón,
durante seu mandato. O governo
do general Perón foi marcado pelo
extremo autoritarismo, mas o

presidente garantia a aprovação
popular contando com o carisma
de sua esposa e primeira-dama,
Evita Perón.

INVENÇÕES ANTIGAS

Toca-fitas portátil
No dia Iode julho de 1979, a empresa
Sony colocou à venda no Japão o

Walkman, o primeiro toca-fitas
portátil, precursor de aparelhos como
o Discman e tocadores de áudio

digital. O aparelho foi criado por
Nobutoshi Kihara, para que um dos
sócios da empresa pudesse escutar .

ópera durante o trabalho. .. ,,,,
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Veja como fazer uma
deliciosa receita de
raviolli com pato.

U
A revista da mulher inteligente!

DNULGAÇÃO

oCORREIO 00 POVO
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Aniversário de20 anos daJazz
BandElite presenteia região
commais de 130músicos

ANIVERSÁRIO
Banda comemora 20 anos com

oficinas e apI'eSeIdaçõesmll;cais
CORUPÁ
PEDROLEAL

Entre os convidados para ministrar as ofici
nas - já lotadas - estão o maestro alemão Diet
marWiedmann, que participou do Femusc nos

últimos três anos, o trompetista Fernando Disse

nha, solista da Orquestra Sinfônica de São Paulo,
ex-solista da NewYork String Orchestra e ganha
dor do Grammy Latino de 2004, e o trombonis
ta Marcelo Jesus da Silva, considerado um mais

completos trombonistas do Brasil, da Orquestra
Philarmônica Bacliiana.

Além de oferecer as oficinas, estes e outros

grandes nomes da música erudita nacional fa
rão

.

parte da apresentação de encerramento da

reunião, no domirigo, quando todos os músicos

participantes formarão uma "mega-banda", "Isso
é também um agradecimento ao apoio de todos

que colaboraram para os nossos 20 anos, seja
através do seu trabalho, ou pela sua ajuda finan
ceira'" completaWendorf.

As apresentações musicais são gratuitas, e

ocorrem na escola Aloísio Carvalho de Oliveira,
e a "mega-banda" se apresentará no Seminário

Sagrado Coração de Jesus.

este fim de semana, os fãs de músi
ca erudita da região vão receber um

"presentão" da banda e escola de
música Jazz Band Elite. Para celebrar
seus 20 anos, e brindar a cultura do
Vale do Itapocu, o grupo organizou a

1 a Reunião de Bandas de Corupá, trazendo mais
de 130 músicos para oficinas e apresentações.

Para omaestro e diretor da escola, LauroWen

dorf Junior, o encontro é uma-grande oportuni
dade para a profissionalização dos músicos do
Vale. "Não falo em termos de profissionalização
no sentido de ganhar dinheiro, mas sim em me

lhorar a qualidade dos nossos músicos, e aumen
tar a nossa presença na comunidade", explicou.

"Nós tivemos muito trabalho para contatar

músicos que já atuaram na região, para presti
giarmos não apenas nossos alunos, mas honrar
a carreira deles, muitas de âmbito mundial", afir
mouWendorf.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SUDOKUPALAVRAS CRUZADAS
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HORIZONTAIS
1. (Ingl.) Conjunto de lojas e outros estabelecimentos

comerciais e de prestação de serviços / A filha da
filha

q

2. Arquear
�

3. Nacional-socialista (relativamente a doutrina hitle- ",1

riana) / Máximo
,J

4. Aquele que certifica por escrito, assevera 4
5. Departamento de Estradas de Rodagem / A alta

sociedade 5
6. As iniciais do humorista Agildo / Instrumento rnusl-

cai constituído por duas peças circulares de metal 6
sonante

7. Mulato 7

8. (Fig.) Que eleva espiritualmente / Polícia Militar
9. Famosa personagem de desenhos infantis da Dis- I�

I,�r

ney / Local apropriado para se lavar as mãos
910. Amar apaixonadamente

s
11. Notícia breve, rápida I O prolongamento da coluna

10vertebral de certos mamíferos
12. Plantação de certas árvores de fruto polposo e

1 j
sumarento

13. A mulher amada, fonte de inspiração de um poeta I 12
Número que indica a falta de qualquer unidade.

13
VERTICAIS
1. A tropa que os vaqueiros norteiam / Famoso rnúsi-

co e atór norte-americano
2. Matar reses / Qualquer coisa
3. Tempo que sobra do horário de trabalho, aproveitá-

vel para atividades prazerosas I Importante cidade
gaúcha às margens da lagoa dos Patos

4. O cineasta espanhol Bunuel (1900-1983), de "O
Cão Aqdaluz" e "A Bela da Tarde" I Parte da carro-

çaria de um automóvel que serve como proteção
contra respingos de água e detritos

5. Diz-se da vida mundana, considerada pelo lado ma-

terial e transitório
6. Fanhoso I Um quase nada
7. Que tem vasta cultura / Norma constante e habitual
8. Movimento I (Gír.) Arriscar pouca coisa, no jogo
9. Arquipélago português do Atlântico, com capital

Ponta Delgada I Um fruto comestível, da família
das anonáceas.
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PREVISAO DO TEMPO

, Frio vai
aumentar
no Estado
Uma massa de ar frio

chega ao Sul do Brasil,
com previsão de neve nas
áreas altas.do Planalto
Sul e até no Meio Oeste,
especialmente no fim de
semana. Temperatura
mínima abaixo de soe.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE "'"

MíN: 15°e .�
MÁX: 18°e

,

, Ensolarado Instável

.�

Parcialmente Chuvoso
Nublado

-

Nublado Trovoada

SÁBADO
MíN: 14°e
MÁX: 19°e

DOMINGO

MíN: 8°e
MÁX: 18°e
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Além do frio intenso, a combinação
das duas massas de ar frio passando
pelo Estado hoje traz também
chances elevadas de chuva,
acompanhada de descargas elétricas.
A partir da tarde, a precipitação
começa a perder força, dando lugar a
tempo seco no fim de semana.

SEGUNDA

MíN: s-e
MÁX:' 17°e
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Com a passagem de uma frente
fria e de uma massa de ar polar
pelo Estado, aumenta o perigo
de formação de gelo na pista,
principalmente nas estradas da Serra
do Rio do Rastro e da Serra do Corvo
Branco, no Planalto Sul, exigindo
atenção redobrada dosmotoristas.

..

' � ! t � I
..• '. I

....
' ""

-

.,,'

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.

DIVIRTA-SE

.

Manuel e os mosquitos '

"
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J; Manuel chegou no batel em Manaus e Como estava muito qu�nte,
ele abriu a janela. Só que começaram a entrar vários pernilongos.
Então, ele ligou para a recepção e reclamou.
- Boa tarde, estou sentindo um calor dos infernos, mas com a janela aberta
vários pernilongos estão entrando no meu quarto ame incomodar.
- Se o senhor desligar as luzes de seu quarto, eles irão embora.
Incrédulo, ele seguiu a orientação, e realmente eles se foram.

Depois de u,m tempinho, começaram a entrar vários vaga-lumes, e
então o Manuel ficou impressionado com o que viu e tornou a ligar
para a recepção reclamando:
- Senhor, o que foi agora?
Então o Manuel responde:
.: Não adiantou nada, os mosquitos voltaram e desta vez
munidos de lanterna...

SE . OCÉVAf P1JJV\..
TREVISO

A manhã abre com tempo
instável em Treviso, fechando
ao longo do dia. A partir do

períOdO da tarde, chuva forte e

trovoadas. Pouca variação de

temperatura, com mínima de
12°C na madrugada e máxima de

16°C durante a manhã.

• NOVA 1/7

CRESCENTE 8/7

"',' CHEIA 15/7

, MINGUANTE 23/7
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U.livro
Estou terminando de ler

"Laranja Mecânica", homônimo
do filme que é um clássico do
cinema. Enfim, deixando de
lado a linguagem difícil do livro,
com a qual você se acostuma

depois de algumas páginas,
fico pensando no horror que
era ler esse livro quando ele foi

. escrito, lá nos idos da década
de 60. O tom da criminalidade,
que mesmo hoje choca, naquela

Dica Amaleras época deve ter parecido ficção
AGiika lá do blog amaleras.blogspot.com fez um post sobre os bebês científica, uma vez que a

reborn, que são nadamais nadamenos que aqueles bonequinhos que sociedade era mais "civilizada",

parecem (mas parecemmuito mesmo) com bebês de verdade. Houve, com crimes esporádicos e não

inclusive, uma exposição dessa arte na Festa do Pinhão esse ano. São tão chocantes quanto os que
bonecos com todas as ruguinhas, covinhas, sobranelhas, cílios, tudo o livro relata. Talvez, fosse o

direitinho... Ummais lindo do que o outro. E o bom é que essesmodelos livro um p�elúdi? do que �r�a.:.
não choram nem necessitam de troca de fraldas ou damamadeira.Mas Enfim, a leitura e boa, a história

.. .

'
-

b
. .

Passalé nfe é boa e eu recomendo
.
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Iverso
Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Quemnáori?
�m gente que se acaba de rir da desgraça alheia. Digo
1. desgraça aquele infortúnio leve, como um tropeção, por
exemplo. Rir de grandes desgraças é coisa de gente insana.
Enfim, eu também sofro desse mal, de vez em quando.:Mas
então uma amiga me contou que se estabacou no centro dá
cidade, bem em frente ao sinaleiro fechado. Eu não riria
tanto, se ela não tivesse iniciado a história dizendo que estava
toda prosa de jaquetinhafashion, bota novinha, se achando
a poderosa. Com isso, mais o tombão, juro que imaginei a
cena em todos os seus detalhes, desde os cabelinhos saltando
durante a queda, até a cara de "ooooopaaaa", enquanto caia.
E ai.: Juro, chorei de rir. Tadinha...

Trabalhar em equipe e perceber como podemos ser
melhor do que sozinhos. É sabido que duas cabeças
pensammelhor que uma. É sabido também que a

união faz a força, mas meros ditados não refletem
o que acontece de verdade com os restiltados de

-

um trabalho em grupo. Obviamente, as pessoas
envolvidas precisam tero esforço e a responsabilidade
necessária. Mas como é flash ver um grupo trabalhar
bonito e realizar coisas perfeitas!Yeah!
,

E ATREVA
Homensmachistas e egoístas que exigem tudo da
companheira e não dão nada de si. Primeiro conquistam,
mostram-se perfeitos, para depois, quando já tiver
conseguido o que queria, maltratar, ignorar, menosprezar
a parceiramanipulando a situação como se fosse ela a
imprestáveL. Tenho pavor de homens assim, que não
cedem, não acreditam no trabalho, na inteligência, na
dedicação damulher. São homens que nãomerecem
respeito. Nemmerecemmulher. Treva!

Boa, Puma!
Em tempos de responsabilidade ambiental a marca Puma teve
uma sacadamuito boa: desenvolveu uma ecobag diferente,
totalmente biodegradável. A sacola é feita de amido de milho
e pode ser usada como adubo, após três meses de uso, ou a

qualquermomento, bastando dissolvê-la em água. A Puma

prevê que essa ecobag deve economizar aproximadamente 192
toneladas de plástico e 293 toneladas de papel. Ideia genial, hein!

���

��,*,n
���!lt
�ttil

Preste atenção
•

•

aos SInaIS.
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Moa Gonçalves
Pizzas e Massas
(47) 3370 - 3242

f"li entre nós, não é mole não ser o primeiro, e mais
\..Jdifícil ainda é manter a posição durante anos

como referência no ensino de idiomas. O Yázigi conso
lida-se como omelhor curso de inglês e espanhol pelos
recursos didáticos exclusivos. Em Iaraguâ, EsterBauer,
competente empresária, comanda sua escola na mes

ma lida e commuitafidalguia. '

Uber!
Feijoada do Moa
o pontapé inicial para a 11 a Feijoada do
Moa já foi dado. A festa esse ano será dia 20
de agosto, e vai rolar no salão e na pérgula
da piscina daAABB (AssociaçãoAtlética
Banco Brasil). O evento contará com várias

atrações. Entre elas, o show nacional de

Nasi, Banda Ira!, 9 sertanejo Fernando
Lima e Banda, o pagode do grupo Desejo
Constante e os DJs Thiago Alves, Paty
Lern's e BibbeAndreata. Mais de quarenta
empresas vão unir forças para movimentar
uma das festasmais esperadas do ano. A
iniciativa é da Revista Nossa com apoio da
Fuel Eventos.

www.berllmambientes.com.br

Vai perder?
Nada como aproveitar esta época do ano
onde as lojas oferecem descontos e fazer
umas comprinhas. A loja Live! Concept
Store está com descontos de até 70%. É, ou
não é, uma boa notícia? Então aproveitem
e deem uma passadinha na Reínoldo Rau.e
confiram de perto a variedade de peças pra
arrasar nesta época do ano, com descontos
de enlouquecer. Anotem na agenda e se

adiantem pra n�o ficarem de fora!!!!

Dica do dia
Que tal saborear o fondue doMr Beef? Bom
demais! Nesse friozinho, nadamelhor!

WEEREND Rodrigo Ibanez, um dos sócios ê1a SubwaV, é
Capa da Revista NossaWeekend, que já está circulando

Atração latal
Da sériemorro e não vejo tudo. Tem babado novo
na praça, no quesito pulseirinhas. Trata-se do
Pheronome Bracelet Erotic StimulantAttractant.
Feita de·silicone com feromônios 100% infundidos,
quem usa tem reação altamente caliente. Bem do

tipo atrativo natural. Quer sabermais?Acesse o site
, jaraguaensewww.valetudosexshop.com.br

Hobby
O meu amigo e boa gente Luis Fernando
Medeiros, segundo a esposa IaízaWiest, além
de fazer o que mais gosta, que é a profissão
de odontologia, nas horas de folga também é

compositor. Algumas de suas músicas estão
••

no repertório da banda Seu Celso.

MAURICIO HERMANN

li< "

LIlNÇIlMENTO Rafaela Demathe, Jane Rode, IldUson Lescowicz,
GabrielaRibeiro. No Madalena, no lançamento da 8° BanaIama

, . t •

moagoncalves@netuno.com.br

Folocódromo
Sai outono, entra inverno, emais uma separação já está sendo
comentada, entre um casal jovem, bonito, estrelado e de
sobrenome sonoríssimo. A família está tentando botar panos
quentes, mas a realidade é que há um ano o enlace gelou... eles
se afastaram, e agora resolveram que o divórcio é o caminho.
Coisas da vida! Vamos torcer para que eles fiquem juntos.

ii • Dê um. tratei hQ, seu carro,
todas às sexias-idras, no
LavaRápidoJaraguá, '

e ganhe na faixa uma
RevistaNossaWeekend.
Que tal?

MAURICIO HERMANN

• Recém- ctiegados ao
badalado Cruzeiro pela
Ilhas Gregas, o casal nota
10Maurus eDéborah Karin
Weege, voltaram cheio,
de novidades e grandes
histórias para contar.

• Belíssima eem forma,
estilo top niodel, a
gatinha Laurinha Vogel
Figueiredo está na maior
expectativa da produção
do seu aniversário de 15
anos, com apoio dos pais,
o empresárioAdilson

' ·

Figueiredo e Lola. O debut
vai ser lindo e badalado"
somente para a brotoiândia
e [amiliares, dia 3 de

,

julho, na área de festas da
elegante casa dafamília .

BIlNIlLIlMIl O amigo Rutcha e Luiz Carlos

Tamanini, prefeito de Corupá, quarta·feira, no
lançamento da 8° Banalama, que será realizado
do dia 7 a 10 de julho; no Seminário de Corupá

• O casal[armado pelo
futuroDlHilárioAlmeida e

,

HelenaWeege está cada vez f

mais sintoiiizado: Unidos
pelobom gosto e afinados
tnusiialmenie, sempre são
vistos no maior ciiamego.

o homem não
é 'Ião f�ridQ
pelo que
acontece,
e sim por
sua opinião

.

sob.e o que
acontece.

Michel de
Monta.gne

• A lojaBokequinha de
'Luxo também empresta
a suamarca para a 11 a

Feijoadg doMoa, que
acontece dia 20 de agastai naI I ". ,

, AABB, em Iar(/J,gu4do Sul.
,

'

l�abor(Jlorjo
ue ti z:

... Ivan e Ru.liia'Toi;'res, "

, estão com sorriso' de
o��lba a orelha. Nasceu

" na quarta-f�iral':cQm �,77
'kg,' ().l{ompolhoArthur. O
primeiro neto da casal.

• Tato branco movimenta
a cozinha do Colégio
Evangélico [araguâ, no
prôximo dia oito de julho,
em torno da tradicional
Festa Iulina.

• Com essa, fui!

capital

SOPIl Os casais Carlos e Lediane Zardo,Marcelo e Georgete Damm(Bela Catarina) e o
Dr Ricardo e MariaMaver, na Noite das Sopas, quarta·feira, Bela Catarina Confeitaria

Ratilicando
Na cidade de Massaranduba

quem recebeu a cartinha
da cegonha avisando que
virão trigêmeos é o casal de

empresários Lis e Mauro
Bramorski. Não tem nada a

ver com o vereador que leva
o mesmo nome e sobrenome.

Aliás, o edil tem uma filha e a

esposa não está grávída:

Cangote
No aconchego da London

Pub, os jovens curtem a

melhor vibe, mente e corpo
contagiados pela alegria de
se divertir. Casais e turmas

de amigos nas' atrações
de quinta a domingo se

encontraram para conversar,

dançar, paquerar e serem
felizes ouvindo qualidade,
com ágil serviço de bar.

Em forma
Bem longe dos raios de sol,
mas bronzeada, sarada,
classuda e sem perder a
simpatia, Tânia Zapellinne, no
show de João Basco eVinícius,
estava chique no conjunto
com look despojado, que
contornou o corpo em forma
e deixou-a absolutamente
linda. Ummodelo de sua
marca Itam, que realçou ainda
mais a sua boa forma e seu

estilo elegante de ser.

CIlPIl IImodelo e abiz global Sophie Charlotte,
garota propaganda damarca Cobra D'agua, grife
representada pela mpresa Ilarlache de 'araguá,
será capa da revista Nossa, em agosto
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CHARLES ZIMMERMAHH.
ESCRITOR

CRÔNICA
HACBIHA
QUE HÃO É
MAIS AQUELA
CHIHA

A cama é perfeita com camadas de lençóis. O
Ilquarto commuitos interruptores na cabeceira
da cama tem um aspecto quesuponho seja onde os

caras trazem as garotas. De repente estão berrando,
se agitando para o novo dia; gritos através dos
quintais, catarradas dasmais profundas, estrondo
de panelas, bing-bang, sapatos se arrastando no
andar superior, galos cantando, cachorro latindo -

esse coitado não imagina que um ·dia terá o mesmo
destino do galo, é a China amanhecendo. No
interior do país, pela estrada, placas de propaganda
do último celular, de luxuosos apartamentos
prontos paramorar contracenando com as casinhas
rurais de pedra.

Adiante agricultores colhem arroz com uma

foice, agachados. Do outro lado, um homem conduz
o arado puxado pelo boi. Preparando o solo para
mais uma plantação. Entre o arroz e o arado, a 300
por hora passa um trem de design futurístico. Essa
é a China durante o dia. Última vez que aqui pisei
foi em 2004. Uma cidade que voltei não eramais
a mesma. Era outra. As ruas não tinham amesma

cara, os prédios não erammais os mesmos. Agora,
na noite, por todos os lados luzes como arco íris. No
dia, prédios de uma arquitetura cheia de vidro ou
de pequenas janelas, todos iguais. Guindastes 'sobre
edifícios que já faziam parte da paisagem urbana de
2004 continuam.

Para onde quer que se olhe numa cidade
.
chinesa se vê guindastes. E não é um ou dois.
São vários que vão se perdendo na paisagem

pela neblina da

poluição. Esse
é o processo de

cívilizaçãe da
China. O termo

"civilização" copiei
deles mesmos.
Colocam cartazes

com os dizeres:

por um país mais·
civilizado; por
uma cidade mais

civilizada. Suponho que civilizado para eles é
acabar com qualquer vestígio do passado, colocar
abaixo qualquer prédio que lembre culturas

passadas. E, para as pessoas trocarem de valores,
mergulham - nas no consumismo, na cultura
do shopping center. Seguindo a palavra dos

chineses] civilizada, no interior do país as pessoas
também estão mais civilizadas, ou seja, não mais
te olham assustadas, todos já sabem que existem

pessoas com caras diferentes a deles. Em 2004

quando me avistavam, por não ter no mandarim
uma tradução literal para a palavra estrangeiro
pronunciavam a palavra fantasma. Se referindo
a alguém diferente. Os documentos de imigração
continuam a chamar um estrangeiro de Alien,
ou seja, para o governo chinês, na China, sou um
alienígena. Viajar pela China é uma constante
brincadeira de esconde-esconde. Nunca te olham

diretamente, mas são capazes de se esconder
atrás da porta para te observar. Se caminhar e
olhar rápido para trás, vai ver que algum chinês
está te reparando - o chinêsé tímido.

E, para as

pessoas trocarem
de valores,

mergulham-nas
no consumismo,
na cultura do

shopping center.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Esse cachorro foi fotografado pela nossa editora de cultura, Kelly
Erdmann, em Colônia dei Sacramento, no Uruguai. Enquanto os

turistas rodavam pela região, os cães de rua aguardavam em

frente aos restaurantes, esperando as sobras.

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Ismael tranca Léo em seu quarto e Norma des

pistaWanda. Marina e Pedro planejam casamento. Ce
cília termina o namoro com Vinícius. Léo é humilhado

por Ismael e Jandira. Roni é perseguido na rua. Pedro
e Marina pensam na lua de mel. Leila admite para Ce
cília que ficou abalada ao saber que André está namo
rando Carol. Vinícius se desentende com Rafa por cau
sa de Cecília. Natalie e Douglas confortam Roni. Daisy
pede demissão. Pedro e Marina descobrem que Léo
sumiu. André pergunta se Carol quer morar com ele.

• CORDEL ENCANTADO
Timóteo se enfurece quando Augusto e Felipe o

afastam da princesa. Fausto ouve Carlota e Timóteo
conversando e avança sobre o casal. Úrsula derrama

vinho no vestido de Cesária e a cozinheira reage com

raiva. Euzébio se apavora ao perceber que seus sapa
tos sumiram e se desespera quando Açucena o leva ao

salão para dançar. Úrsula leva Açucena para o quarto
onde Timóteo está. Farid vê Neusa e Bartira no forró.
Rosa reconhece Cícero. Zenóbio e Petrus entram no

palácio e todos se surpreendem com a chegada do

duque. Timóteo fica a sós com Açucena.
• MORDE E ASSOPRA

Júlia suspeita que Celeste esteja tramando um

golpe contraAbner e o alerta. Tiago leva um recado de
Fernando para Lavínia e Dora ouve. Guilherme pede a

ajuda de Áureo para falar com Alice. Isaías se afas
ta de Minerva. Guilherme conversa com Alice e os

dois acabam se beijando. Naomi pressiona ícaro a

lhe contar sobre a doença de Rafael. Duda mostra a

Augusta o vídeo de Guilherme escondendo comida
no SPA e ela o demite, após flagrá-lo contrabandeando
salgados para os hóspedes.

• VIDAS EM JOGO

Regina desce as escadas e tranquiliza Francisco,
dizendo que tudo não passou de um susto. Os dois
sobem e falam com Patrícia, que já está melhor,

Dissimulada, a empresária se faz de amiga. Wellig
tón conta para Carlos que gosta de Cacau. Cleber
descobre que Andrea comprou uma frota de táxis
e fica furioso. Carlos vai ao apartamento de Lucas

e Andrea para se explicar. Ele revela que Cleber era

quase um irmão no passado.
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A ESCUlHAMB,ACÃO GERAL
DA REPUBLICA

Com o estilo inconfundível e
inimitável tão conhecido por
seus leitores e ouvintes, Zé
Simão mostra o lado mais

engraçado do cotidiano do
- povo brasileiro neste novo livro.

Reunindo mais de quinhentas
piadas e análises bem
humoradas dos mais diversos
assuntos da atualidade, como
celebridades, política e futebol.
Com um humor afiado, registra
o lado engraçado do cotidiano
e traz ao leitor um pouco do

que são seus quadros no TV
UOL, na Band News FM e na

Folha de SPaulo, onde faz
enorme sucesso .

ACIDC Live At River Plate capta
em alta definição a intensidade
e o poder da mundialmente
aclamada turnê The Black Ice
World Tour que deu à banda
o prêmio Pollstar Award de
"Melhor Turnê Mundial do Ano
de 2010." A turnê Black Ice

passou pelo Brasil, em 2009,
lotando o Morumbi com mais
de 70 mil pessoas. Considerada
uma das maiores bandas de
Rock, ACIDC já vendeu mais de
35 milhões de discos no mundo.
No Brasil, são mais de 500 mil
álbuns comercializados.
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TIRINBAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br
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TRANSFORMERS - O LADO OCULTO DA LUA
Os Autobots, liderados por Optimus Prime (Peter Cullen), participam de missões secretas ao lado dos

humanos, onde tentam exterminar os Oecepticons existentes no planeta. Optimus descobre que os

humanos lhe esconderam algo ocorrido no lado oculto da Lua- a queda de uma espaçonave vinda de

Cyberton, comandada por Seiltinel Prime (Leonard Nimoy), que desencadeou

a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética na década de 60.

Os Autobots resolvem ir à Lua para resgatar o antigo lí�er, além das cápsulas
que ainda estão no local. Paralelamente, Sam Witwicky (Shia LaBeoun vive
com sua nova namorada, Carly (Rosie Huntington-Whiteley), e está à procura
de emprego. Ele sente-se diminuído, já que salvou o planeta duas vezes e

ganhou uma medalha do presidente Barack Obama, mas nada disto parece I

ajudá-lo a se estabelecer no mercado de trabalho.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h50)
.• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg
(15h40, 18h30 e 21 h20)

• Cine Breithaupt 2
• Se Beber Não Case! Parte 2 (15h, 17h, 19h e 21h)

• Cine Breithaupt 3
• Carros 2 - Dub (14h30, 16h40, 19h e 21 h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg(14h50, 18h20 e

21h30)

• Cine Garten 2
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h40, 15h30 e 17h20)
• Qualquer Gato Vira Lata - Nac (19h15 e 21 h20)

• Cine Garten 3
• Carros 2 - Dub (13hl0, 15h20, 17h30 e 19h40)
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas - Leg
(21h40)
• Cine Garten 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 - Leg (14h30, 16h45, 19h30 e 22h)

• Cine Garten 5
• Os Pingüins do Papai - Dub (15h, 17h, 19h, 21 h)

• Cine Garten 6
• Carros 2 - Dub (13h, 18h45 e 20h)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (15hl0)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (21 hl O)

• Cine Mueller 1
• Transfonners - O Lado Oculto da Lua - Dub (15h, 18h15 e 21 h30)

• Cine Mueller 2
• Carros 2 (13h45 e 18h30)
• Se beber, não case! Parte 2 - Dub (17hl O, 19h30 e 22hl0)

• Cine Mueller 3
• X-Men: Primeira Classe - Dub (21 h45)
• Kung fu Panda 2 - Dub (13h30, 15h30, 17h30 e 19h30)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

I'I-�--

• Carros 2 - Dub (13h, 18h40)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (15hl O)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (21hl0)

• Cine Neumarkt 2
• Carros 2 - Dub (13h15, 15h30, 17h40 e 19h50)
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas -dub
(21h50)

• Cine Neumarkt 3
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (15h, 18h20 e

21h30)

• Cine Neumarkt 4
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h30 e 15h20)
• Se beber, não case! - Parte 2 - Leg (17hl O, 19h30 e 22h)

• Cine Neumarkt 5
• Os Pingüins do Papai (14h20, 17h20, 19h40 e 21 h40)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Meia noite em Paris - Leg (14h40, 16h45, 19h e 21h20)

• Cine Norte Shopping 1
• Carros 2 - Dub (13h30, 15h50, 18hl0 e 20h30)

• Cine Norte Shopping 2
• Carros 2 - Dub (12h45, 15h05, 17h25 e 19h45)
• X-Men: Primeira Classe - Leg (22h05)

• Cine Norte Shopping 3
• Carros 2 - Dub (11 h55, 14h15, 16h35 e 18h55)
• Carros 2 - Leg (21 h15)

• Cine Norte Shopping 4
• O poder e a lei - Leg (14h20, 19h05 e 21h35)
• Meia noite em Paris - Leg (12hl O e 16h50)

• Cine Norte Shopping 5
• Sexo sem compromisso - Leg (13hl O, 17h50, 20h15)
• Se beber, não case! - Parte 2 - Dub (15h30)

• Cine Norte Shopping 6
• Sem limites - Leg - (16h, 18h20 e 20h45)
• Esposa de mentirinha - Leg (13h40)

.

• Cine Norte Shopping 7
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h e 15h)
• Transformers: O Lado Oculto da Lua -

, ,

Leg (18h30 e 21h45),,�· - "'" ,

Marcelo Rossi está
em cadeira de rodas
Um edema ósseo no joelho esquerdo deixou
o PadreMarcelo Rossi em cadeira de rodas

por duas semanas, de acordo com o jornal
Folha de São Paulo. 'Tenho que fazer orações
contra a inveja", disse ele, relacionando
o problema aos quase seismilhões de
exemplares vendidos por seu livro "Ágape". O
repouso forçouMarcelo a adiar as gravações
de seu novo CD, também chamado "Ágape".

SBT corta beijo
gay de novela
Previsto para ser exibido dia 7 de julho, o
beijo gay entre Jeová (LuiMendes) e Chico
(CarlosArturThiré) foi cortado da novela
"Amor e Revolução". Segundo o autor, Tiago
Santiago, a decisão partiu da direção do SBT

e ele teve de acatar. Emmaio, o folhetim
exibiu um beijo entre Marcela (Luciana
Vendramini) eMarina (Gisele Tigrel.r'O
beijo entre os dois rapazes seria um passo
além do beijo lésbico", lamenta o escritor.

Folgosi encantado
com a Patagônia
Felipe Folgosi aproveitou a folga no comando
do programa "Acredite se quiser", daBand,
para realizar o sonho de conhecer aPatagônia.
"Esse é um dos lugares que eu queria
conhecer há bastante tempo.Acho incrível
o contato próximo com a natureza, o que
sempre valorizei, e aqui isso é constante. Me

desliguei domundo", contou à revista "Caras"
desta semana o apresentador.

Faro curte filho e

nega briga com ex

Em entrevista à Contigo!, Jonatas Faro
falou da vida pessoal e comentou a

relação com a ex-mulher, DanielleWinits.
"Eu e Dani não terminamos por brigas e

nem por traições. Simplesmente acabou
porque as coisas mudam e o sentimento

mudou", disse. E completou: "Dani é a

mulher que escolhi para ser amãe do meu
filho e sempre terámeu total fascínio".

HORÓSCOPO

Gilberto - terá que
sair da sua casa

João Gilberto tem 70 dias para deixar o

apartamento no Leblon que aluga hámais
de dez anos da condessa ítalo-brasileira

Georgina Brandolini d'Adda. Segundo o

colunista BrunoAstuto do jornal "O Dia", o
cantor e a filha do príncipe francês Jean
Louis Faucigny de Lucinge teriam chegado
a um acordo nesta quarta-feira. João
Gilberto terá que deixar o imóvel até o dia
nove de setembro .

Encontrei a pessoa
certa. diz Antonelli
Em entrevista à "Quem", GiovannaAntonelli
revelou como é o seu casamento com
o diretor Leonardo Nogueira. "A nossa
relação é o que é, forte e estável.A gente
curtemuito os filhos e se curtemuito como

homem emulher", afirmou. Juntos há
apenas três meses antes da decisão de ter

filhos, a atriz acredita que tudo aconteceu
no tempo certo.

ÁRIES
Bom dia para quem trabalha em casa ou por conta própria. A
sua individualidade vai estar em destaque. Mas não convém
perder o foco tle suas necessidades emocionais.

TOURO
Novos começos, projetos e ideias estão em plena
germinação, graças ao trânsito da Lua Nova. No campo
afetivo, vale diminuir a distância da pessoa amada.

GÊMEOS
Bom dia para ganhar dinheiro e organizar a sua vida
financeira. Mas não convém arriscar-se. N;, campo afetivo,
lidar com sentimento de perda ser:á inevitável.

CANCER
• Sol e Lua em seu signo aumentam seu magnetismo pessoal,

...iiiiiIII sua autoestima e a autoconfiança. No campo afetivo, sentirá
necessidade de fazer alguns ajustes.

LEAo
O dia requer um pouco mais de recolhimento e

introspecção. Evite ficar em evidência no trabalho. Sua
vida sentimental corre o risco de ser sacrificada.

VIRGEM
Bom dia para dar início a um antigo projeto. O dia
favorecerá as relações de amizade e o convívio social.
Um fato novo poderá apimentar o romance.

LIBRA
O dia favorecerá as situações em que possivelmente terá
vantagens profissionais. Mudanças profundas poderão
marcar a vida a dois.

ESCORPIAo
A Lua Nova favorece a renovação de sonhos,
esperanças e novos planos de vida. No campo afetivo, a
distância poderá gerar brigas e conflitos.

SAGITÁRIO
O momento é de reflexão e você deverá aprender a
separar o que serve do que não serve mais em sua vida.
Não deixe que o egoísmo prejudique a relação.

CAPRICÓRNIO
Você terá enorme capacidade de captar o desejo das
pessoas com quem convive. Será preciso fazer algumas
concessões para melhorar a relação amorosa.

AQUÁRIO
O astral favorece as tarefas conhecidas e pede cautela com
projetos que envolvam deslocamentos. No campo afetivo, o
astral revela um distanciamento do par. Dedique-se à rotina,

PEIXES
Eis um período de muito prazer e diversão em seu

dia a dia. No setor sentimental, mudanças significativas
,

podérão niaréar'a sua vida amorosa:
• t' ,

,

:
-, "" �
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O desabafo de hoie é do bem, aproveitando o gancho do 50 Feim do livro Que tá rolando em

lmaguá e segundo Oionne Schiodini, supervisora gemI, a Biblioteca Municipal Rui Barbosa,

localizado no antigo estação ferroviória, empresto 3.500
livros por mês aos seus

mais de 22.000

associados. lá, é um número bom, mos pode melhorm. Muito gente ainda não se tocou desse

tesouro literório em nosso eidade e por falta de hábito, não usa esse recurso. Os mais de 39.000

exemplares da biblioteca estão disponíveis pelo"caríssimo"
valor de RS 5 ao ANO. E o mais legal

é Que entre 15 a 20 pessoas ou entidades doam livros pOI mês, então
se você tem livros Que não

uso mais, iá leu ou sei ló, não Quise! mais, leve no biblioteca Que, com certeza, outros leitores
o

aproveitarão. A biblioteca
ainda dispõe de consulta online ,

onde você pode ver títulos e

disponibilidade do acervo. Então se ossoeie, faço uso, crie o hábito, leio, leio, leio
...
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ANIVERSÁRIO

Atividades para todos os gostos
Mais de 40 eventos
comemorativos

estão programados
para este mês

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

OaniverSári� de Iaraguá do Sul é
no dia 25 de julho, mas as co

memorações começam já amanhã.
Aprogramação abre oficialmente às
10h deste sábado, na sede da Fun

dação Cultural,'na Avenida Getúlio

Vargas, com show da Banda Society,
de Blumenau. São mais de 40 ati
vidades ao longo de todo o mês de

julho, entre eventos culturais, espor
tivos e inaugurações.

A solenidade do aniversário

de 135 anos de fundação do mu

nicípio, no dia 25, acontece na

sede da Fundação Cultural, com
uma homenagem aos 120 anos

da imigração húngara e o lança
mento de um livro sobre o tema,

seguido por desfile na Avenida
Getúlio Vargas a partir das 10h.
Confira os principais eventos

programados para este mês:

MIRIM!_ F

TRADiÇÃO
Desfile típico está entre as atrações

previstas para o o aniversário, no dia 25

DL., • Jogos dasAPPs - naArsepum
•Dia 2 (sábado) •Dias 3 a 9

.

• lOh - show da Banda Society,
de Blumenau, na sede da

Fundação Cultural
.Dia 16!

.

• AptesentaÇão�ic"a ShQW - na

sede daFundação Cultural
.Dia23
• Orquestra viola e Cantoria - na

sede daFundação Cultural
.Dia2�
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• ARQUITETURA E U
• ENGENH RBANISMO

ARIA CIVIL
• ENGENHARIA QUíMICA

Seu histórico escolar garante a sua vaga no maior grupo de
• •

'" en,slno superior
) de Santa Catarina.
!

EG ,)
CURSO St:.JPERIOR TRADICIONAL '. .

.

.

..

. . " �
. ,

Administração - Finanças I Administração - Marketing I Administração - Recursos Humanos

Arquitetura e Urbanismo NOVO I Ciências Contábeis I Comunicação Social- Publicidadee Propaganda

Design - Moda I Direito I Engenharia Civil NOVO I Engenharia de Produção I Engenharia Química NOVO

Psicologia

Graduação Tec. em Análise e Des. de Sistemas

INDAIAL
UNIASSELVI

BLUMENAU
FAMEBLU

GUARAMIRIM
FAMEG

BRusaUE
ASSEVIM

RIO DO SUL PÓS-GRADUAÇÃO
FAMESUL UNIASSELVI

GRUPO

URIASSELVI
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Queda nomovimento preocupa lojistas, que so&em queda nos lucros

COMÉRCIO

Promoções
podemser
antecipadas
Lojistas afirmam que procura por roupas
está fraca. Mesmo assim, CDL aposta
no crescimento de até 7% nas vendas
JARAGUÁ DO SUL
................................................................................................................

BRUNA BORGHETI

Qcomportamento dos clien
tes costuma depender da

intensidade do frio ou do calor e
da situação da economia. Ainda

assim, os lojistas jaraguaenses
admitem que estão preocupados
com este início de inverno. "Até
o Dia dos Namorados, as vendas
estavam ótimas. Depois, o movi
menta caiu assustadoramente.
Todos estão comentando que as

lojas estão praticamente vazias",
conta Asta Utpadel, proprietária
de uma loja de roupas naAvenida
Marechal Deodoro da Fonseca.

A impressão de Asta começou a

preocuparRitaPasquale aindamais
cedo. A gerente de uma loja na rua
Reinaldo Rau conta que as vendas
estão muito abaixo dos níveis do
ano passado. "Os primeiros meses

do ano, como tínhaÍnos promo
ções, estava mais forte, ainda que
menor do que em 2010. Mas agora
parou, não sei o que houve. fica
mos estagnados", conta a gerente.

.. ; • J.

As vendas, que não pararam
totalmente, ainda têm um foco
maior em casacos, já que o frio dos
últimos dias promete não ir embo
ra tão cedo, A saída, segundo Rita, é
começar a pensar em promoções.
"Estamos dando desconto, o que é
ruim porque ficamos sem capital
de giro. Mas é o único jeito", conta.
Asta Utpadel, em compensação,
tenta adiar omáximo possível o iní
cio das liquidações, já que o inverno
está apenas no começo. As peças,
segundo os lojistas, tiveram um au

mento de cerca de 5% no preço, o

que ocorre todos os anos.
A CDL (Câmara de Dirigentes

Lojistas) ainda não registra o perí
odo ruim do comércio. "Esse ano

o inverno está mais rigoroso, e o

crescimento deve ser de 5% a 7%
nas vendas", explica o presidente
do órgão, Wanderlei Passold. Ele
acredita que, se o índice de au

mento for menor que a expectati
va, seria um reflexo da inflação e o

endividamento da população cau
sado pelo crescimento na abertura
do crédito em 2010.

AlmÍVIO

Algodão não
teve eleito
Uma das previsões para as

coleções que estão hoje nas
vitrines jaraguaenses era o
aumento dos preços acima
do normal, por causa da alta
do algodão - o preço dessa
matéria prima, no início do
ano, ficou 30% mais caro.
No entanto, os lojistas
afirmam que esse aumento

praticamente não foi
repassado e, assim, apenas
o reajuste normal- de cerca
de 5% - foi feito no preço
das roupas de inverno.
"Poucos produtos tiveram
incremento de preço.
Quem sentiumais a alta
do algodão foi a indústria,
não as lojas", explica o

presidente da CDL (Câmara
dos Dirigentes Lojistas),
Wanderlei Passold.

Alunos vencem disputa e vão
para o Concurso de Declamação

Na manhã de ontem, mais de
30 alunos do Colégio Bom Jesus
DivinaProvidência se reuniram no

ginásio da instituição para apre
sentar as poesias que vinham en

saiando já há algumas semanas. A
partir das 8h30, os mais pequenos
começaram a interpretar poesias
de autores brasileiros e, perto das

11h30, três alunas do Ensino Mé
dio fecharam as apresentações

com poesias de Gonçalves Dias,
Carlos Drummond de Andrade
e a :'Despedida de um Atleta",
interpretada pela própria autora,
Ana Luísa Sanson.

No total, foram seis categorias
- a "X', dos menores até o to ano

do ensino fundamental, B1 a B4,
combinando os alunos de dois
anos até a 8a série, e a categoria
C, com os alunos do ensino mé-

EDUARDO MONTECINO

Launm Gimenes Souza (E), Ilnna Laura
Rozza Rocba e 'IaIyta Thibes TeciDa

CLASSIFICADOS

CATEGORIA A - NÍVEL D E 1° ANO
3° Lugar: MarianaMartendal Cardoso - Nível D
2° Lugar: JúliaVitória Ribeiro Kretzer -1 ° Ano
1 ° Lugar: Cristian Hauck Gandolfo - 1 ° Ano

.CATEGORIA BI - 2° ABO E 3° ANO
3° Lugar: Fernanda Stahelin Joesting - 3° Ano 1

2° Lugar: OtávioHenrique Pradi
.

Guenther - 3°Ano 2

1 ° Lugar: Pedro Henrique Gottardi
Sluminski - 2° Ano 1

CATEGORIA B2 - 4° ABO E 5° AlfO
3° Lugar: Emilly Sardagna Maluta - 5° .Ano 1

2° Lugar: Iulia Piazera - 5° Ano 2

1 ° Lugar: Rafaella Duarte Kelbér - 4° Ano !

CATEGORIA B3 - 5° E 6° SÉRIE
3° Lugar: Lauren Gimenes Souza - 5° Ano 1
2° Lugar: Anna Iaura Rozza Rocha - 5° Ano 2

1 ° Lugar: Talyta Thibes Tecila - 6° Ano 1

CATEGORIA B4 -,.. E sa SÉRIE
3° Lugar: Arthur Pereira Neves - 8° Ano
2° Lugar: Maria Eduarda Iark Kreis - 7° Ano 2

1° Lugar: JulianaDemarchi - 8° Ano

CATEGORIA C - ENSINO MÉDIO
3° Lugar: GiúliaMaurissens - 1 ° Ano Em
2° Lugar: Ana Luisa Sanson - 2° Ano Em
1 ° Lugar: Aline Silveira'_ 2°Ano

_ EJ;Il

dio. Todos os alunos ganharam
uma caneta e uma agenda como
brinde - mas apenas os três me
lhores de cada categoria levaram
medalhas para casa. Talyta Thi
bes Tecilla, 12 anos, ficou com o

primeiro lugar da categoria B3,
representando a 6a série. Sua voz
deu vida à poesia "A Gidade em

Progresso", do poeta, compositor
e cantorVinícius de Moraes.

Próxima etapa
A escolha foi feita com a aju

da dos pais, e o sucesso se deve,
também, à experiência da garo
ta com concursos desse gêne
ro. "Já participei de outros dois
concursos em outros lugares,
e ganhei também .. Nos últimos

dias, estava ensaiando todos
os dias e apresentando para os

meus pais", conta a garota.
Os primeiros lugares de cada

categoria ganharam, além das

medalhas, um passe livre para
o Concurso de Declamação,
que reúne escolas públicas e

particulares de todo o muni

cípio e deve ser realizado nos

dias 24 e 25 de agosto, na Scar

(Sociedade Cultura Artística de

.Iaraguá do Sul). " .
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PONTO DE VISTA

Há 31 anos, completados em

maio último, o Centro Em

presarial vem cumprindo im

portante papel como entidade

que congrega o setor produti
vo de Iaraguá do Sul. Através
do movimento associativista,
as entidades que representam
a indústria, o comércio e ser

viços, se tornaram mais fortes
não somente na sua represen
tação legal como também na

atuação comunitária.
Esse é um modelo inteligente

de gestão integrada que permite
a maior representatividade, em
bora preserve a individualida
de de cada segmento. Ou seja,
indústria, comércio e serviços
têm suas articulações enquan
to categorias econômicas, mas

Assoe
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estão juntos em ações coletivas.

Exemplos desta sinergia são os

esforços por maior representati
vidade política e por melhorias
na infraestrutura da região, atra
vés de campanhas nas quais as

entidades do Cejas se unem às

Associações Empresariais e a ou

tros segmentos organizados nos

municípios 9.0 Vale do Itapocu.
Neste sentido, é muito im

portante fortalecer esse projeto
que identifica de modo muito

claro valores da classe empre
sarial como o associativismo,
o empreendedorismo e o vo

luntariado. Esses valores estão

presentes desde a fundação da

Acijs há mais de sete décadas e

ao longo dos anos se solidifica
rarri com a organização dos Sin-

dicatos Patronais, CDL e Apevi. .

Da organização de classes que
deu origem ao movimento, essa
atuação ampliou-se para muito
além das questões que influen
ciam mais diretamente o meio

empresarial, que passou a olhar

para setores como saúde, edu
cação e o bem-estar da comuni

dade de maneira geral.
É um direcionamento que

tem encontrado respaldo junto
aos associados, pois percebem
que as entidades não estão au

sentes das grandes discussões.
Um exemplo claro é a mobi

lização que tomou conta da
comunidade no debate sobre
o projeto de ampliação do nú
mero de vereadores. Com a par
ticipação do Cejas ao lado de

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FSTADODESANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodorodaFonseca nO 1589

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

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTFSTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, clc o artigo 995 do código deNor
mas da CGJ ISC, 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. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Valor: R$ 212,00 - Vencimento: 15/06/2011

Apontamento: 181200/2011 Sacado:MARCIAAPARECIDABORBADOS SANTOS Endereço:
R 13DEMAIO 590 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-400 Credor: REFRlGERACAOTEXFRIO
lIDA - ME Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 5900/6075-13639 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 226,06 - Vencimento: 16/06/2011

Apontamento: 181426/2011 Sacado:MARlOVOLKMANME Endereço: ROMUNIClPALJGS
4944831 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-970 Credor: ORGANIZACOES H GORGES lIDA
- ME Portador: - Espécie: DMl- N° TItulo: 24082-B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
500,00 - Vencimento: 17/06/2011

Apontamento: 181264/2011 Sacado: MASTER CESTACOMVAR DE CESTAS BASlCA Ende

reço: RUAROBERTO ZTEMANN 1166 SALAS 02/03 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89255-300

Credor: BANCO SAFRA SIA Portador: GOlASVERDEALIMENTOS lIDA Espécie: DMl- N"
TItulo: 935463895 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.618,09 - Vencimento: 11/06/2011

Apontamento: 181116/2011 Sacado: METAUVA lIDA EPP Endereço: RUA FRANCISCO

DUTRA 110 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-803 Credor: SOLlITIONTOOLS CADM FAlI

Portador:- Espécie: DMl - N° TItulo: 2279 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 168,99 -

Vencimento: 10/06/2011

Apontamento: 181130/2011 Sacado: METALLIVA lIDA EPP Endereço: RUA FRANCISCO

DUTRA 110 - Jaraguádo SuI-SC - CEP: 89255-803 Credor: MKRAFTCOMERCIODEMETAIS
lIDA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 44323/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
216,41-Vencimento: 14/06/2011

Apontamento: 18130812011 Sacado: METALLIVA lIDA EPP Endereço: RUA FRANOSCO
DUTRA 110 - Jaraguádo SuI-SC - CEP: 89255-803 Credor: MZN COM DEACOS EMEIAISL

IDA EPP Portador: - Espécie:DMl- N°TItuIo: NFOO1526 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 405,08 - Vencimento: 2010(i/2011

Apontamento: 181034/2011 Sacado: MlCHELE PFEFFER Endereço: RUA LEOPOLDO
MAHNKE35 APTO 503 - CENTRO - Jaraguádo SuI-SC - CEP: 89251-510 Credor:CONDOMI
NIO RESIDENCIAL PIATANUS Portador: - Espécie: DMl - N"TItulo: 9200008455 - Motivo:

falta de pagamentoValor: R$138,3l"-Vencimento: 10/06/2011

Apontamento: 181026/2011 Sacado: OPERADORES DETURISMO BRASILAMERlCAY En

dereço: CLEMENTE BARATIO 81 - CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-650 Credor:
HANSATUR TRANSPORTE E TURISMO lIDA Portador: - Espécie: DMl - N" TItulo: 9497
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.050,OO - Vencimento: 10/06/2011

Apontamento: 181027/2011 Sacado: OPERADORES DETURISMO BRASILAMERlCAY En

dereço: CLEMENTE BARAlTO 81 - CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-650 Credor:
HANSA TUR TRANSPORTE E TURISMO I1'DA Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 9496
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.050,OO - Vencimento: 10/06/2011

Apontamento: 181220/2011 Sacado: RODINEA FERNANDES DE PAULA Endereço: RUA
FRANCISCO JACOMlNI 315 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000Credor: TECHNOCENTER
TREINAMENTO E IDIOMAS lIDA. Portador: - Espécie: DMl- N" TItulo: 001008 - Motivo:

falta de pagamentoValor: R$128,12 - Vencimento: 10/06/2011

Apontamento: 181169/2011 Sacado: SUZEU NASCIMENTO CHAVES DIAS Endereço: RU
MAXWIUIELM 729 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: LAJE JARAGUAPRE FABRICA
DOS I1'DA Portador: - Espécie: CH - N°Titulo: AA-000076-0 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.750,OO - Vencimento: 14/04/2011

Apontamento: 180981/2011 Sacado: USITOOLUSELETRFIO LIDAME Endereço:AVWAL

DEMAR GRUBBA 1387 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: AGIE CHARMlL

LES lIDA Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 005570/16 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$10.650,oo - Vencimento: 08/06/2011

Apontamento: 180927/2011 Sacado:VANESSADEABREU UMA Endereço: RVIRGIUO DE

MARCHI EM FRENTE 1111 CASA DO LADO DIREITO APOS PONTE - Jaraguá do SuI-SC
. - CEP: 89261-510 Credor: SANMARCO MOVEIS I1'DA Portador: - Espécie:DMl- N"Titulo:
128-10 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 574,00 - Vencimento: 15/06/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foipublicado no jornal "Correio do Povo",
na data deOl/07/201L

Iaraguá do Sul (SC), 01 de julho de 201 L -

Apontamento: 181311/2011 Sacado: JAIRTO CARLOS BELO Endereço: RUAALBERIO FA-

GUNDES LENZl486 - AGUAVERDE - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-460 Credor: VALDO- Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto

CIR HAAS ME Portador: - 'Jl;pécie: DMI - _No'Ti,tuJo: 27�71-2 - Motivo: falta de.pagamento . ,Total derítulos publicados: 28 \ l!\.

outros segmentos, foi possível
obter maior ressonância do an

seio coletivo em busca de maior
racionalidade e transparência
da atividade política e com isso
visando a uma administração
pública mais eficiente.

Entretanto, as entidades so

mente se tornarão fortes com a

participação e o envolvimento
dos associados. Uma forma de

conseguir isso é participando
do dia-a-dia de cada uma de
las nas reuniões e nos eventos

que organizam. Um destes mo
mentos é o encontro semanal
na Acijs, sempre às segundas
feiras. Estas reuniões são aber
tas a todos os empreendedores
e à comunidade, não havendo
nenhum pré-requisito que não

seja a vontade de participar
deste movimento de troca de

ideias e de pensamentos sobre
como podemos contribuir para
termos um lugar cada vez me

lhor para as nossas famílias e

um ambiente favorável para os

nossos negócios.
O sucesso de uma região de

pende da unidade de propósitos
das suas lideranças e continui
dade de projetos. Nossa região
necessita melhorar o astral,
necessitamos de mais otimis

mo, mais determinação na re

alização de nossos objetivos e

principalmente aperfeiçoar a

habilidade de trabalhar juntos,
potencializando o desenvolvi
mento sustentável, que é a nos

sa grande vocação.

DO LEITOR

FELIZ ANO NOVO. E QUE
S IZ

...no semestre que vai chegar!
Acabou a primeira fase de 2011.

Foi tudo muito rápido, meu bem,
e não deu tempo nem de sentir

prazer. Vamos, então, festejar o

réveillon do segundo semestre,

para ver se pelo menos agora vai.
Voou; não passou. Chegou ju

lho. O tempo, esse maluco, anda
parecendo motoqueiro furando
trânsito em São Paulo. É cruel:

comigo, com você, com as con

tas, com a Dilma, e também com

a leseira dos tais preparativos
para a Copa, que já estão dando
no saco.

Tudo parece que foi ontem. A

chegada do ano e sua presidente.
Os tais grandes eventos, que não

seimais quem ainda acredita que
vão mudar nossa situação, já faz

tempo que foram anunciados.

Que preguiça! E? Nada. Aeropor
tos, estradas, serviços, comuni
cações e todos os etceteras conti
nuam lentos, quase parando.

Nesses primeiros seis meses

assistimos foi a muitas desgra
ças, cruz credo. Enchentes, des
lizamentos, inundações, desgo
vernos, denúncias, corrupções e

bandalheiras, barrancos e barra
cos vindo abaixo. Precisamos de
um descarrego. Não, não é preci
so criar mais um ministério para

.

isso, calma. Já viu que agora tudo
o que a gente fala ou pede peri
gas virar mais um órgão público?

Pela frente serão só mais seis
meses para chamarmos de nos

sos. O importante será a concen

tração em termos de boas ideias,
mais do que intenções, e pensa
mentos elevados.

Vamos olhar para frente,
marchar para continuar pro
testando, e esperar. Temos seis
meses até podermos comemo-:

rar outro réveillon, outro des

pertar.

Apontamento: 181163/2011 Sacado:ALCIONE ZANGHEUNI Endereço: LUIS SARTI 2028-

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89265-500 Credor: JB MARMORARIADE CORUPA lIDA EPP

Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: XOooI26A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 420,00
- Vencimento: 13/06/2011

Apontamento: 181166/2011 Sacado: ALCIONE ZANGI-IEUNI Endereço: LUIS SARTI 2028
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89265-500 Credor: ADD PISOS E ACABAMENTOS lIDA

Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 037 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.970,00 -

Vencimento: 10106/2011
.

Apontamento: 181317/2011 Sacado: ALCIONE ZANGHELINI Endereço: RUA PIONEIRO

LUIZ SARTI 2028 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89265-500 Credor: AQUECEBEM COMER
CIO DEAQUECEDORESI1'DA Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 140001- Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 971,00 - Vencimento: 15/06/2011

Apontamento: 180803/2011 Sacado: ANDERSON RODRIGUES DE OUVEIRA Endereço:
RUAIDABURGUER 69 - JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89256-000Credor:VALCANAIAAUTO
PECAS lIDAME Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 2032/01- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 252,00 - Vencimento: 07/06/2011

Apontamento: 181296/2011 Sacado: COMERCIAL BELENICE DE MERC lIDA Endereço:
RUALUIZSARTI 1207 - NEREURAMOS - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89265-500Credor: FRAN

asco PEREIRAPACHECO EPP Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 629001 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 583,70 - Vencimento: 17/06/2011

Apontamento: 181161/2011 Sacado: COMERCIAL BELENICE DE MERCADORIA lIDA

Endereço: RUA LUIZ SARTI 1207 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89265-000 Credor: STAR LUCK
lIDA Portador: - Espécie: DMl- N°TItulo: 4055/003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
304,10 - Vencimento: 15/06/2011

Apontamento: 181162/2011 Sacado: COMERCIAL BELENICE DE MERCADORIA lIDA

Endereço: RUA LUIZ SARTI 1207 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89265-000 Credor: STAR LUCK
lIDA Portador: - Espécie:DMl- N" Titulo: 4311/002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
309,15 - Vencimento: 15/06/2011

Apontamento: 181055/2011 Sacado: E_J.L MALHARIA lIDAME Endereço: RUA NELSON
SEVERIEN 75 - JOAO TOZINI - CORUPA-SC - CEP: - Credor: ICONE SC COMERCIAL

IMPORTADORA E EXPORTADORA lID Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo: 3645-6/24 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.137,00 - Vencimento: 13/06/2011

Apontamento: 181164/2011 Sacado: E_J.L MALHARIA lIDAME Endereço: RUA NELSON

SEVERIEN 75 - JOAO TOZINI - CORUPA-SC - CEP: - Credor: lCONE SC COMERCIAL

IMPORTADORA E EXPORTADORA lID Portador: - Espécie: DMl- N" TItulo: 3647-6/24-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.137,00 - Vencimento: 14/06/2011

Apontamento: 181053/2011 Sacado: EMPREITEIRÁ HOCH lIDA Endereço: RUAABIUO .

LUNEill2638 - CORUPA-SC - CEP: - Gredor: SIMONECAMPOS ECAMPOSTELEFONIA

SEGURANÇA ESIN Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 4310A - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 700,00 - Vencimento: 14/06/2011

Marli Gonçalves, jornalista

Comunitário da Igreja Cristo

Salvador na Barra do Rio Cerro,
seguindo após para o Cemitério
do Rio da Luz I.

'

Apontamento: 181383/2011 Sacado: GISEU COMERCIO DE CALCADOS I1'DA Endereço:
JOSEr. RIBEIRO 100 - ILHADAFIGUEIRA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: CASAS DA
AGUAMATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIDA Portador: - Espécie:DMl - N" Titulo: 4996/4
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 229,21 - Vencimento: 15/06/2011 FALECIMENTOS

• Faleceu no dia 29/6 Rosalia

Arendt com idade de 61 anos, o

sepultamento foi realizado dia 30/6
às 10h saindo o féretro do Centro

Comunitário da Igreja Cristo Salvador
na Barra do Rio Cerro, seguindo após
para o Cemitério da Barra
do Rio Cerro.

• Faleceu no dia 29/6 Toni Henke

Kruger com idade de 85 anos, o

sepultamento foi realizado dia 30/6
às 16h saindo o féretro do Centro

Apontamento: 181138/2011 Sacado: GLOBO - SIP SERVI OS DE INTERNET I1'DA Endere

ço: AVENIDAGETULIOVARGAS 268 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-970 Credor: JA !BAR

LUCIA Portador: - Espécie: DMl- N° TItulo: 82002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.940,08 - Vencimento: 13/06/2011

Apontamento: 181039/2011 Sacado: JACKSON PlAZZA Endereço: RUA ANGELO TORr

NEIll,78 APTO 202-A, Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-200 Credor: CONDOMlNIO RESI

DENCIAL AMARYLLIS Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 9200046195 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$136,83 - Vencimento: 12/06/2011

Apontamento: 181310/2011 Sacado: JAIRTO CARLOS BELO Endereço: RUA ALBERIO FA

GUNDES LENZl486 - AGUAVERDE - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89254-460 Credor: VALDO

CIR I-lAAS ME Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 27896-2 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 202,00 - Vencimento: 15/06/2011

• Faleceu no dia 30/6
Ewaldo Gustavo Friedemann com

idade de 76 anos, o sepultamento
foi realizado dia 1/7 às 9h saindo
o féretro da Capela Mortuária Sr.
Bom Jesus de Guaramirim, seguindo
após para o Cemitério Municipal de
Guaramirim.
.. � '. _! ""lo·:': -

•
� - ....
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MEIO AMBIENTE

Embalagens no lugar certo
Programa "Destino
Certo" recolheu
17.415 recipientes
de agrotóxicos no
ano passado

GUARAMIRIM

PEDRO LEAL

l)ara garantir o descarte apropria
r do do lixo rural e evitar a con

taminação do solo e da população,
Guaramirim realiza novamente o

Programa Destino Certo. Entre os

dias 6 e 8 de julho (quarta a sexta

feira da próxima semana), os agri
cultores devem se dirigir a um dós
12 pontos de coleta para depositar
embalagens vazias de agrotóxicos.

O objetivo é dar um destino

adequado às embalagens, pois'
muitas vezes o produtor rural não
encontra tempo para fazer o pro
cedimento correto. Com a ação,
as localidades rurais ficam mais

limpas. e os agricultores se cons

cientizam sobre a importância da

preservação ambiental.
"É um programa que foi

criado a partir da necessidade

Secretaria Municipal
da Agricultura
e Pecuária

IISempre ao lado
do agricultor"

IlgricuItores devem se dirigirawn dos 12 pontos de coleta definidos

de recolher o lixo tóxico que há
muitos anos está estocado nas

propriedades rurais e precisa
mos fazer alguma coisa para no

futuro não prejudicar a popula
ção'" comentou o secretário da

pasta, João Valdemiro Dalprá.
Este é o segundo ano que o pro-

grama acontece e a ideia surgiu com
o objetivo de atender a uma neces
sidade dos produtores rurais do

município. I� gente percebeu que o
nosso agricultor aceitou muito bem
a campanha, todos eles semobiliza
ram e fizeram com que aquilo que
tínhamos planejado desse certo.

Eles viram necessidades de se des
fazer desse lixo", ressaltou Dalprá.

No ano passado foram reco

lhidas 17.415 embalagens que
foram destinadas para a Acode

plan (Associação Comercial de '

Defensivos do Planalto Norte),
localizada emMafra.

MODELO

2012

.DIA

• Jacu Açu - no Mercado
Dias - das 7h30 às 9h30

.

• Barro Branco - em frente
à escola - das 10h às 12h

• Rio Branco - atrás da

capela -13h às 15h
• Ponta Comprida - Igreja

- 15h30 às 17h30

.DIA!

• Bananal do Sul- ponte
do Sardagna - 7h30 às
9h30

• Guamiranga - ponte -

10h às 12h

.D1A8

• Serenata - entrada da
escola -13h às 15h·

•Bruderthal- Igreja
Luterana -15h30 às 17h30

ENTRADA DE +36 X DE

R$29.7 1,80 R$799,00

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I MORETTIJaraguá do Sul- (47) 3274.2800

Promoção "Ofertas Imbatíveis" (válida até 30/06/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 [cat FAE2) a partir de R$ 26.990,00 à vista. Ford EcoSport FreeStyle
1.612012 [cat EFA2) a partir de R$ 56.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 52,2% (R$ 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 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 58.465,80, 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 outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito.
O valor de composição do CH 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 CET) 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. CARTAo FORD ITAÚCARD. SOLICITE JA O SEU.

Acumule até R$ 10.000 em descoot05oa comprade seu Ford Zero.
Ciplt.l�� rogKlesmetropolKinas: '1001-48581Oemals!oClllldad..: Q800 722 4858. Ford Empresas: (11) 4174.3900
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EDUCAÇÃO

MARCELE GOUCHE

Alunos vão,para a rede particular
Coma greve
do magistério
estadual, aumenta
a procura por

vagas em escolas

particulares do
Vale do Itapocu

JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM

ELISÂNGELA PEZZUTTI

.

/\ greve do magistério estadu
rl.al, que completou dois me

ses esta semana, está fazendo
com que alguns alunos deixem
a escola pública para se matri
cular em colégios particulares. É
o caso de Amanda Laís Claas, 14
anos, que cursava a oitava série
da Escola Almirante Tamandaré,
em Guaramirim. Quando a greve
completou 18 dias, amãe da ado- .

lescente, Rubia Claas, resolveu
transferir a filha para uma insti

tuição particular da cidade. "Eu
estou gostando da nova escola,
mas sinto muita falta dos meus

colegas. Estudei noAlmirante Ta
mandaré desde a primeira série,
sempre com os mesmos colegas
e pensava que ia concluir a oita
va série junto com eles", comen
ta Amanda. A mãe da estudante,
que leciona na rede municipal,
diz que, apesar do esforço a mais

para pagar uma escola particu
lar, ela agora está mais tranquila.
"Meu medo era que a Amanda

escola, inclusive sobre bolsas de
estudo. "Até agora matriculamos

quatro alunos que deixaram es

colas estaduais em função da

greve. Quanto às bolsas de estu

do, é um processo realizado so

mente no final do ano e para que
o aluno seja contemplado são
levados em consideração vários

requisitos", explica Dinara.

vindos da rede estadual", diz. De
acordo com Lazzaris, a procura
maior tem sido para as séries do
ensino fundamental.

A assistente de relacionamen
to do colégio Marista São Luís,
Dinara Fabiane Picinini, respon
sável pelas matrículas, informou
que tem havido grande procura
dos pais por informações sobre a

Amancla , aluna do Almirante Tamandaré por oito anos, mudou de escola commedo de perder ano letivo

viesse a perder o ano letivo por
causa da greve", conta Rubia.

Em Iaraguã do Sul, o diretor do
colégio Jangada, Mai Luiz Lazza

ris, informou que a unidade tem

recebido muitas ligações de pais
de alunos que buscam informa

ções sobre 'matrículas. "Não te

nho o número exato, mas efetua
mos várias matrículas de alunos

EDUARDO MONTECINO

Educadores do Estado estão em greve há 4S dias pormelhores'salários

Professores realizam assembleia hoje à tarde
Hoje, às 14h, na sede do Siti - (Sindicato dos Trabalhadores em

com (Sindicato dos Trabalhadores Educação) de Jaraguá do Sul, Cris
nas Indústrias da Construção e do tiane de Oliveira Müller, informou
Mobiliário), na rua Epitácio Pessoa, que hoje também será realizado
será realizada urna assembleia com urn levantamento nas 32 escolas

professores da região. Reuniões de estaduais da região - Iaraguá do Sul,
professores também acontecem Guaramirim, Corupá, Massarandu
hoje em outros municípios sedes ba e Schroeder - para saber quantos
das SDRs (Secretarias de Desenvol- professores permanecem em greve.
vimento Regional) do Estado. "Em Jaraguá do Sul, a escola que

A.���pt:é\ •.fin�c€4ra. ,4r ,�int€ : . teve o m�QF numera de prpfessp-

res de volta ao trabalho é a Holanda
Marcelino Gonçalves, na Ilha da Fi

gueira, onde apenas urn professor
continua sem dar aula", diz.

Após dois cancelamentos, deve
acontecer nesta tarde em Floria

nópolis' um encontro entre gover
no e. professores. A expectativa é

que desta reunião possa sair uma
decisão sobre as reivindicações do.

magistério estadual.

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguã do Su�/sc

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/sc, torna público pelo presente
edi tal, que MARIA DE LOURDES LORENCETI, CI n" 1. 001. 610-SESPDC}SC,
CPF' n° 479.890.849-53, do lar e seu marido ELIAS LORENCETI, CI n

"

302.081-SESPDC/SC, CPF nO 222.316.769-15, pedreiro, brasileiros,
casados pelo regime da comunhão universal de bens, anterior à

vigência da. Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Ernesto

Bachtold n? 2.449, em Joinville/SC; LAURINDO ROCHA, CI n" 37l.4l9-5-

SESP/SC. CPF n
"

248.500.399-87, supervisor de produção, casado com

PALMIRA ROCHA, CI n
? 597.416-SESPDC/SC, CPF n? 02�.654.469-40, do

lar, brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal de bens,
anterior à"vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na 'Rua

José picolli n° 422, nesta cidade; ELIAS ROCHA, CI n" 412.140-4-

SESP/SC. CPF n° 247.137.599-53, brasileiro, pedreiro, divorciado,
residente e domiciliado na Rua Carlos Eggert n° 619, nesta cidade;
IVO ROCHA, CI n° 15/R-4l0.592-SESP/SC, CPF n° 310.576.089-04,
pedreiro e sua mulher TERESINHA PEREIRA ROCHA, CI n° 2R.-486.011-

SSI/SC. CPF n° 705.525.769-72, do lar, brasileiros, casados pele
regime da comunhão universal de bens, anterior à vigência da Lei

6.515/77, :r'ôlsidentes e domiciliados na Rua Bernardina Si ttencourt
Muller n° 206, nesta cidade, REQUERERAM com base no artigo 213,
inciso II, da Lei nO 6.015/73, com as modificações introduzidas pela
Lei n° 10.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel
consistente em um terreno situado nesta cidade, na Rua 149-Carlos

Eggert, matriculado sob n° 56.783, ficha 01, Livro 2-RG. a ser

retificado conforme planta e memorial descritivo arquivados neste

Registro de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2° � 3° do
mencionado dispositivo legal. FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A
SEGUIR NOI-HNADOS para, querendo, se manifestar, no prazo de 15

(quinze) dias (a contar da presente publicação): CONFRONTANTES -

RÔMULO cueco e RONIVON cueeo, residentes e domiciliados na Rua

Henrique Sohn s/n°, bairro Czerniewicz, nesta cidade. Se for o caso.
a manifestação deverá ser feita na forma de impugnação fundamentada,
dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis (Rua 16-Barão do Rio
Branco, n? 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/Se, expediente das
09:00hs às 12:00hs e das l4:00hs às 18:00hs). advertindo-se desde já
que presumir-se-à a anuência dos confrontantes que não apresentarem
impugnação no prazo da notificação.

JARAGUÁ DO �, 22 DE JUNHO PlY'?0ll.
A OFICI���"'94t;.,.(�
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QUAR"rEJ� DE GUARAMIRIM

Sem aditivo, obra
atrasa outra vez
Nova previsão é que última fase da

construção seja concluídaem 180 dias

GUARAMIRIM

CAROLINA CARRADORE

Otérmino das obras da nova

sede da 2a Companhia do 14°

Batalhão da PolíciaMilitar de Gua
ramirim -, ganha mais uma data.
A inauguração deveria ocorrer em

março, mas as obras foram para
lisadas por conta da falta de um
aditivo no contrato. Um novo edi
tal precisou ser lançado e a previ
são, segundo o comandantemajor
Iofrey Santos da Silva, é que tudo

seja concluído em 180 dias.
O contrato coma empresa AJM,

venceu no início do passado. Para
que as obras pudessem continuar,
um aditivo teria que ser realiza
do durante a vigência do contrato,
fato que não ocorreu. I'A falha foi do

_.---.
--.----

Estado e da própria empresa que
deveria ter observado os prazos",
comenta o major. Com o contrato

vencido, as obras ficaram paralisa
das. A única alternativa foi a realiza
ção de urn novo edital, lançado pela
SSPO (Secretaria de Segurança Pú

blica), cuja empresa vencedora foi
a própríaAllcl, As obras da fase final
-que inclui pavimentação, acesso e

arremates da obra anterior - deve
ser retomada nos próximos dias.

Impasse
Esta semana, o quartel de Gua

ramirim recebeu a visita da Direto
ria de Apoio Logístico e Financeiro
da Polícia Militar. A meta era resol
ver outra pendência envolvendo a

construção danova sede.A constru
tora AJM pediu um valor maior na

_

obra, alegando que precisou gastar
mais do previsto.A diretora realizou
o cálculo desse valor para que o Es

tado possa indenizar a empresa e o

impasse seja resolvido.
As obras começaram em janeiro

de 2009 e a SSP prometeu a conclu
são até outubro daquele ano.No en
tanto, fatores como o mau tempo,
a dificuldade de acesso para trans

portar os materiais de construção
até o prédio e problemas no contra
to atrasaram o cronograma.

O imóvel tem 350 metros qua
drados e a construção custou R$
350 mil. O terreno de. oito mil me
tros quadrados, no bairro Avaí, foi
doado pela Prefeitura. A mudança
para uma sede própria é urn desejo
antigo da corporação de Guarami
rim. Hoje, os policiais trabalham em

um imóvel alugado de apenas 150'

metros quadrados e, por isso, não
dispõem de espaço adequado para
realizar os atendimentos. No local
não há sequer estacionamento.

ARQUIVOOCP

Obras ela nova�e da PM deveriam ter sicÍo concluídas em outubro de,2009

Polícia investiga possível negligênciamédica
O depoimento de urna teste

munha pode mudar o rumo das

investigações que apura o aborto
de um feto de sete meses, no ba
nheiro do Hospital São José, no
dia 16 deste mês. O titular da De

legacia da Mulher, Marco Aurélio

Marcucci, pode indiciar a unidade
hospitalarpor negligênciamédica.

Amulherestavana fila da emer

gência do São José, junto com o

marido, quando percebeu a pre
sença da gestante, de, 31 anos. Em
seu depoimento, disse ao delegado
que a grávida se aproximou do bal
cão e pediu atendimento, alegando
que estava commuita dor. Ela teria
retomado ao balcão por mais duas

f I : ( , �) •

vezes, implorando para ser aten

dida, mas sem sucesso. Segundo a

mulher, a grávida chegou a gritar
por dez minutos, implorava por
ajuda e todos que estavam na

fila, presenciaram a cena, inclusi
ve funcionários do hospital. IIEla
disse que, pela sua experiência,
percebeu que a mulher estava em
trabalho de parto e que seu atendi
mento não foi priorizado", diz o de

legado, que até a próxima semana

deve ouvir técnicos de enfermagem
e outros funcionários que estavam

nomomento do atendimento.
O delegado descarta o crime

de infanticídio e acredita que de
fato houve um aborto espontâ-

I,· •

• ,I. I

neo. O corpo da menina perma
nece no IML de Jaraguá do Sul. A
mãe ainda não foi buscar o corpo
para enterrar.

Ao procurar o hospital, a ges
tante alegou muita 'cólica e foi até
o banheiro. Após cerca de 30 mi

nutos' funcionários a encontra

ram sentada, com a roupa suja
de sangue e um feto no vaso sa

nitário. Ela disse ao delegado que
não sabia da gravidez.

A reportagem procurou o Hos

pital São José ontem, mas a dire

ção e o responsável pelo setor de

emergência não foram localiza
dos para falar sobre o assunto até
o fechamento desta edição.

') , ! f '.1' ! )
• f: I: � ,�! � " :' f
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MISTÉRIO

Corpo de costureira será
exumad,� na tarde de hoje
Estámarcaa9l?aIfl hoje'
a exumação docorpo
da costureira Cláudia
Francielen deAndrade

Borba, 27 anos, morta dia 13
demaio. Dias antes, ela foi

agredida ejogada em uma
vala de esgoto, 'prpximo,do
Posto Marcolla, no bairro
ÁguaVerde, em Jaraguá do
Sul. A exumação ocorre
no cemitériomunicipal de
Corupá, às 13h30, cidade
natal da vítima.

p'resttltado servirápara
confirmar ou não a 'causa
damorte apontada pelos
legistas do IML no atestado
de óbito de Cláudia.
O documento indica

que amorte teria sido
"�I' ·.:c�t1sada por um�tp:ahtd() '.,

, ,,- 'I':' ",
'

" ,Ir�, 1,

oardíõrrespíràtóríâ e febre
desconhecida.
Outra suspeita é que ela
tenha contraído leptospirose,
quando entrou em contato

com a água suja do esgoto.

Cláudia saiu de Corupá para ir
com as amigas à boate Chopp
& Club. Ela teria se perdido
das colegas; tentou pegar um
taxi, ma

'

,I - .II /" ,l
, Nesse In .. ,to, quatro
rapazes que lhe ofereçam
urna carona. Como negou, foi

empurrada de um barranco.
Cláudia caiu dentro de uma
vala de esgoto. Dias depois
assou a ter febre e dores

'. itP�· Ch�g9u",
". énto"mé' fo

diainosticadagdpee nenh�
exame teria sido pedido.

<.,:,):._. EDITAL DE PRAÇA/LEiLÃO quais não serão admitidos a participar o

,..iiJ:3;,i!,zr:i;-'''�-'" COMARCA DE JARAGuÁ arrematante e o fiador remissos.
SAIJITACATARINA •

. Leil.oeiro Público Oficiai Nomeado: SANDROLEILOES DO SULfSC - 2 VARA CIVEL
LUIS DE SOUZA, matrícula AARC/220,

O DOUTOR JULIANO RAFAEL BOGO, Juiz fone/fax: (47) 3436 5050, site
de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de wwwsantacatarmaleiloes.corn.br,
Jaraguá do Sul/SC, na forma da lei, etc... Õnus: Ostrlbuiõslncidentes sobre os bens
FAZ SABER a todos quantos o presente móveis e imóveis, multas sobre os

Edital virem ou dete tiverem conhecimento, automóveis bem como contas vinculadas às .

que a 2a Vara Cível da Comarca de Jaraguá concessionárias telefônicas correrão por
do Sul/SC levará à venda em arrematação conta exclusiva do arrematante (salvo
pública, nas datas, loeat, horário e sob as entendimento contrário do magistrado). Nas
condições abaixo descritas, os bens arrematações em primeira praça, os valores
penhorados nos processos a seguir das avaliações serão corrigidos
relacionados monetariamente até a efetiva data, onde o

19J",�ilãQLPIM,ª: 07/JULHO/ii - 14hOOmin. valor do lanço não poderá ser inferior à

Porva!origual ou superiorà avaliação. avaliação. Não ocorrendo à venda ou

�"_Lel!.ªQ/Pr�; 21/JULHOf11 - 14hOOmin. adjudicação nesta, será levado à segunda
Aquemmais ofertar, desde que não a preço vil. oportunidade, conforme data e horário supra,
hQ_cal: Átrio do Fórum de Jaraguá do SullSC onde haverá a alienação a quem mais ofertar
- Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, (art. 686, VI, CPC), desde que não a preço vil
Bairro Vila Nova, Fone (47) 3275 7200. (art. 692, CPC). Os honorários do Leiloeiro na
A�vertên_çlª-�: 01) Ficam intimadas as razão de 5% (cinco por cento) correrão por
partes através deste Edital, caso não o sejam conta do arren;_atante ou adjudícant� em caso

pelo Sr. Oficial de Justiça (Artigo 687 § 5° de arremataçao, Nos casos de dissolução
CPC) - redação dada pela lei 11_382 de consensual entre as partes elou nos casos de
06/12/2006; 02) O senhorio direto, o credor suspensão ou extinção da ação depois de
com garantia real ou com penhora iniciados os atos preparatórios do leilão,.
anteriormente averbada, que não seja de incumbe ao exeqüente (ou ao executado, se
qualquer modo parte na execução, os assim for ajustado), juntamente com os

usufrutuários, que não foram intimados demais ônus, depositar n� conta bancária do

pessoalmente, ficam neste ato intimados da lelioetro, a títul� de �re,!,uneração ,e
realização dos respectivos praças/leilões ressarcimento, a importância que esteja
(art. 698 CPC) - redação dada pela lei 11.382 estabelecida na portaria exped�da peta
de 06/12/2006; 03)Averificação do estado de Comarca, ou pela porcentagem arbitrada em

conservação dos bens poderá ser realizada decisão expedida nos autos.
pelo pretenso arrematante, se desejado, 01- Processo: 036.09_0120464
mediante acompanhamento de Oficial de Exeqüente: CopettiQuatrin eCia Ltda.
Justiça; 04) A arrematação far-sa-á mediante Executado: Ind. deMáquinasKniss ltda.
o pagamento imediato do preço pelo Bens: Máquina automática para
arrematante ou, no prazo de até 15 (quinze) empacotamento de alimentícios em geral,
dias, mediante caução, (artig0690 doCPC)- modelo MK 125-3, cor branca e azul, altura
redação dada pela lei 11.382 de 06/12/2006 4,30m, largura 2,OOm e comprimento 2,20m,
§ 10Tratando-se de bem imóvel, quem estiver com esteira recolhedora de pacotes, com

interessado em adquiri-lo em prestações painel de controle independente, com 3
poderá apresentar por escrito sua proposta, cabeçotes de dosagem linear, de fabricação
nunca inferior à avaliação, com oferta de pelo da executada, avaliado em: R$ 50.000,00
menos 30% (trinta porcento) à vista, sendo o em 20105/10. Depositário: Ricardo Kniss.
restante garantido por hipoteca sobre o Vistoria: R. da Saudade, 80, fundos do
próprio imóvel; 05) V�olência ou fraude em galpão da antigaMetrisa, Seminário, Corupá.
arrematação judicial - Art. 358 do Código E, para que chegue ao conhecimento de
Penal. Impedir, perturbar ou fraudar todos os interessados, é passado o presente
arrematação judicial; afastar ou procurar edital, que será publicado na forma da lei, e
afastar concorrente ou licitante, por meio de afixado no lugar de costume, na sede deste
violência, grave ameaça, fraude ou juízo. Maiores informações com o Leiloeiro
oferecimento de vantagem: Pena-detenção, Público Oficial SANDRO lUIS DE SOUZA,
de dois meses a um ano, ou multa, além da fone/fax: (4 7) 3436 5 O 50, s ite
pena correspondente à violência; 06) Art. �§_ª-Il!ªçªt91iD91eilo-ª_§",,-ç_Q_rn.b1. end, R.
695 do Código de Processo Civil- Se o Eurico Fontes 89, sala 06 - Centro - Gaspar
arrematante. ou seu fiador não pagar o preço SC. Jaraguá do Sul/SC, 20 de Junho de 2011.
no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em Eu, Chefe de Cartório, o conferi-
favor do exeqüente, a perda da caução, SANDRO lUIS DE SOUZA
voltando os bens a nova praça ou leilão, dos LeiIQeiro.P\.ÍpJico. Oficial
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Henrique Porto

Varzeano
�

f]neste sábado a grande
Dfinal do Campeonato .

Varzeano, naArsepum. Nos
números, a Kiferro éfavorita.
Foi a equipe quemais venceu
até aqui (sete vezes) eque
detém o melhor ataque, com
destaque paraMayconMaba,
artilheiro do certame com 17

gols. Na terceira fase bateu
o Corinthians por 5xO, mas

foi um jogo atípico, já que o

adversário estava classificado
por antecipação à semifinal
e poupou jogadores. Se o
Corinthians não é superior nos
números, existe um diferencial
em seu favorque não émedido

henriqueporto@yahoo.com.br

através das estatísticas. Sempre
que precisaram de algum
resultado na competição,
eles conseguiram. Ou seja,
é uma equipe que mostra
competência na hora que
precisa e não deve ser diferente
na final. Pena que não teremos

um gramado em condições
ideais, devido às chuvas da
última semana.A previsão
do tempo para sábado não
é de chuva, mas o gramado
não deve secar até lá. O frio
deve ser outro adversário de

Kiferro e Corinthians, já que a

temperatura máxima prevista
para sábado é de 16°C.

ConselhoMunicipaldeDesportos
O CMD está aceitando sugestões para amelhoria dos eventos
escolares e comunitários. Sendo assim, trago à tona uma

sugestão que já compartilhei neste espaço: realizar as finais dos
eventos escolares aos sábados, quando os pais podem torcer por
seus filhos e acompanhar seu desenvolvimento social e motor.

Voleibol
Neste sábado, acontece
mais um encontro de pólos
do Projeto Evoluir. Será na
Arena Iaragua, reunindo
alunos até 12 anos de idade,
de dezoito escolas públicas.
Eles disputarão partidas
de voleibol adaptado (4x4)
em doze mini-quadras
montadas no local. O projeto
tem o apoio daMarisol, do
Sesi e da FME.

Voleibol2
O evento celebra o aniversário
da Associação Desportiva
Voleibol, fundada em 2

de julho de 2001 para
promover e incentivar a

prática damodalidade.

Aliás, amodalidade anda
em festa ultimamente.
Dia 8 foi aniversário do
técnico Kadylac, dia 25 do
coordenador Benhur e dia 27
foi o Dia Nacional doVôlei.

Olympya
Desfalcado. da goleira Grasi, da lateralAndiara e dameia

Suelen, o. Olympya terá umamissão. aindamais difícil
contra o.Kindermann. Porém, este guerreiro. time de
meninas não. precisa provarmais nada para ninguém.Que
no. domingo. elas se divirtam em campo, fazendo .o que
gostam, sem se preocupar com o. resultado.

InaugurC!lc;ão
A inauguração do estádio
Guilherme Tribess, no São

Luís, já tem data. Será nos
dias 16 e 17 de julho, com
uma grande festividade. No
sábado, dia 16, acontece uma
partida entre os veteranos

daMalvice e do Cruz de
Malta. No domingo, dia 17,
será a vez de JJ Bordados
�. Flamengo jogarem pela
Primeira Divisão.

Basquete
o Campeonato Brasileiro de

Basquete SubIS Masculino
inicia neste domingo, em
Jaraguá do Sul. Os jogos
acontecem no ginásio
da Duas Rodas, com
entrada franca. A Seleção
Catarinense, treinado pelo
jaraguaense Rafael Muller,
estréia contra o Espírito
Santo, às �Oh. Teremos atletas
da casa no time. Prestigie!

DESTAQUE

Atletas de [araguá
ganhammedalhas
Apaixonadas por bolão, as atletas
conquistaram bons resultados em

competição internacional na Bélgica

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

ObOlãO jaraguaense agora é

destaque mundial. Há quase
um mês, Camila Buchmann e Jus
sara Bisoni embarcaram rumo ao

Mundial da Bélgica. O resultado
foi um 4° lugar de Camila no in
dividual feminino, 3° de Iussara
no sprint feminino e 4° na dupla
mista, além do 3° das duas na du

pla feminina. As atletas integra
ram a Seleção Brasileira de Bocha
e Bolão. O evento aconteceu entre

os dias 10 e 18 de junho, na cidade
de Kelmis, Bélgica.

Para as duas, é difícil explicar a
emoção de vestir a camisa da Se

leção Brasileira, pois é uma sensa

ção única. "Ouvir o hino brasileiro,
subir no pódio e poder mandar
esses resultados para casa é indes

critível", conta Camila. De acordo
com ela, amaior experiência foi ter
a oportunidade de jogar em pistas
européias, que são diferentes das
brasileiras. "É muito bom jogar
ao lado das melhores do mundo",
acrescenta a atleta. No momento,
as duas estão viajando pelaEuropa
para comemorar o bom resultado
na competição.

Os treinamentos na Bélgica

eram diários até o início dacom

petição. Paramelhorar o preparo,
ainda foram feitos alguns amis
tosos com equipes locais. As atle
tas ficaram hospedadas em um

hotel na cidade de Aachen, na

Alemanha, que ficava a 15 minu

tos de carro do local da competi
ção. Toda a viagem custou cerca

de R$ 8 mil, mas cada uma teve

que desembolsar R$ 2,5 mil para
conseguir disputar o mundial.

Os próximos compromissos
das duas serão a última etapa do
Campeonato Estadual, no dia 6

de agosto, em Itajaí, o Campeo
nato Brasileiro de Clubes Cam

peões e os JogosAbertos de Santa
Catarina. Por motivos pessoais,
Camila compete há sete anos por
Timbó. Já Iussara compete por

Jaraguá do Sul. As duas possuem
outros títulos no currículo.

VOI..EIBOL
I

Estadual em
Guaramirim
A partir de hoje,
Guaramirim será palco da
2a Etapa do Campeonato

'. EstadualMirim deYo'leibol

Basedo futsal de Iaraguá joga pelo Estadual
As equipes masculina e fe

minina sub-17 de Jaraguá do
Sul embarcam hoje para a dis

puta de mais uma rodada do

Campeonato Catarinense da ca

tegoria. As meninas, que estão

na t- colocação, vão para Caça
dor e ficam lá até o dia 3 de ju
lho. Hoje, enfrentam a equipe .��
Fibra Cirúrgica/Felej. Amanhã,

as adversárias são as jogado
ras da UnoChapecó e o último
confronto é no domingo, contra
a equipe de Caçador. Todas as

partidas serão realizadas no gi
násio da Escola Paulo Schieffler.

A equipe masculina vai a La
ges para um confronto contra as

equipes da casa e de São Bento
do Sul. Os garotos vão defender

a invencibilidade de sete vitó
rias em sete jogos e a liderança
da chave E do campeonato. Ao
todo, a equipe marcou 76 gols
e sofreu apenas 13, com saldo

positivo de 63 gols. O artilheiro
da competição é o jaraguaense
Felipe, que já marcou 26 vezes.

O� jogos serão realizados. no .Gi,-
násio Ivo Silveira.

.
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FUTEBOL

Começoumais umaCopaAmérica
o torneio sul�

. ,

amerIcano e

reconhecido pela
Fifa como a mais

antiga competição de

seleções do mundo

ARGENTINA

AGÊNCIA ESTADO

/\ Copa América deste ano, que co

.l1.meçou ontem, é mais do que um

torneio de futebol. É uma festa para
a afirmação futebolística, cultural e

histórica do povo argentino. Por isso,
o torneio será igualmente portentoso
fora de campo. Os jogos serão transmi
tidos em alta definição para espectado
res de 198 países. Com investimentos
de R$ 160 milhões, a Argentina trans

formou o Estádio Ciudad de La Plata na

primeira arena coberta do continente.
. A arena em La Plata possui telão,

uma cobertura inédita na América do
Sul e cincomil vagas de estacionamento.

MOWASPORTS

Seleção brasileira treina em solo argentino na busca do título

Para abrigar eventos, os construtores ga
rantem que o gramado pode ser tirado e

recolocado em dois dias.
Único estádio novo da competição,

com um orçamento de cerca de R$ 33,7
milhões, o Bicentenário vai abrigar 25 mil
pessoas para jogos até as quartas de final e,
depois, deve integrar um grande comple
xo esportivo, formando o legado para San

Juan, naCordilheira dos Andes.
O estádio 23 de Agosto, em San Sal

vador de Jujuy, é um dos mais modes
tos. Apesar de ser a casa do Gimnasia y
Esgrima de Iujuy; da segunda divisão, foi
reformado com recursos do poder públi
co. Em Santa Fé, a divisão da conta ficou
mais clara. A reforma do Estanislao Ló

pez ficou a cargo do Colón. A província
de Santa Fé investiu R$ 7,8 milhões em

obras de infraestrutura, segurança e me

lhoria das condições sanitárias.
Mas a grande final será mesmo no

principal estádio da Argentina: o Mo
numental de Núfiez, em Buenos Aires.
Guardado no imaginário coletivo do

povo argentino como o ninho da mítica

conquista da Copa de 1978, a primeira
do país, a arena do River Plate virou uma
espécie de templo sagrado.

CELTA VHC 1.0
'ANO 2007

Rs22.700,
OPCIONAIS: 4 PORTAS

PEUGEOT XS
PASSION 1.4
ANO 2009

R$34.900,
OPCIONAIS: COMPLETO

FIESTA 1.0
ANO 2009

Rs25.800,·
OPCIONAIS: AQ LOT·

Promoções válidas até 01/07/20,11. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VElcULOS À PARTIR DE 2008/2008 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 40.000KM.
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. tGeUte.com.br Grupo Auto Erite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

Carag'uá Auto Elite·
'. A escolha perfeita
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