
ElianaMartins IveteSangalo
"levantapoeira"

Rainha do axé se

apresenta em Joinville
nesta sexta-feira e

promete agitar o público
com grandes sucessos.
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e asenanças
Professora, psicóloga
e autora de 51 livros
infantis falou sobre a

importância do hábito
de ler na tarde de ontem,
durante a Feira do Livro. 19S1J1. SECRETARIA MUNICIPAL

.

•.
DA EDUCAÇÃO !iI PREFEIT,URA DE

....." JARAGUA DO SU
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Substitutivo que previa 15 vagas na Casa foi arquiva
do ontem à noite. Já a emenda original, que pretendia
criar mais oito cadeiras, foi rejeitada por oito votos a

três, invertendo o placar da primeira votação. Votaram
a favor do aumento os vereadores Justino da Luz (PT),
FranciscoAlves (PT) eAdemarWinter (PSDB). Página 4

MARCELE GOUCHE

DESDE 1919

Assembleía de
hoje pode dar
UI11 fím àgreve
NEGQÇIAÇÔES ENTRE

governo e Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação)
será retomada à tarde em

Florianópolis. Paralisação já
completa 50 dias. Página 7

Dnitsuspende
novamente o
edital da 280
COMUNICADO FOI DIVULGADO

pelo órgão no final da tarde
de ontem.Abertura dos

envelopes estavamarcada
para as 9h30 de hoje. Esta é a
segunda vez que o processo
licitatório da duplicação

�'{j.' da rodovia é revogado nos
últimos setemeses. Página 7
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Lourival Karsten

Prêmio Facisc

----------------------------

.. 'o'

Ikarsten@netuno.com�br

Com o objetivo de aprimorar a gestão das
associações empresariais, a Federação lançou em

2010 o Programa Facisc de Excelência na Gestão,
em parceria COlJ'l o MCE - Movimento Catarinense
para a Bxcelência. Entre as três entidades que
foram premiadas em reconhecimento pelo trabalho
realizado durante o programa, a Acijs trouxe para
Iaraguá do Sul o prêmio na categoria ACE de grande
porte. Mais uma vez, a entidade é destaque pela
excelência dos trabalhos desenvolvidos.

Da·dos desarticulados
Atualmente existem três operadores do segur
desemprego que são aCaixaEconômica Federal, o
Sinee oMinistério do Trabalho. Por incrível que pareça,
apenas o Sine conta com as informações sobre as vagas
existentes e, a partir da ativação do portal + Emprego,
que em SC deverá começar a operar no início de agosto,
ao invés de conceder o benefício ao desempregado,
o operador deverá informá-lo sobre a vaga para sua
qualificação que estiver disponível. Desta forma, a
concessão deixa de ser automática. As empresas,
assim como as agências do Sine, serão os grandes
fornecedores de informações sobre as vagas existentes.
Os trabalhadores também poderão utilizar o portal para
cadastrar seu curriculum.

LOTERIAS
QUINA

SORTEIO N° 2635

04 - 20 - 40 - 50 - 62

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 649

01 - 02 - 04 - 05 - 06

08 - 09 - la - 11 - 14

15 - 17 - 21 - 22 - 24·

Seui 2011

Zanotti no moda Brasil
De 19 a 21 de julho, a Zanotti esteve presente
no Salão Moda Brasíl zü 11 que aconteceu no

Expo Center Norte em São Paulo, divulgando
seus produtos e apresentando ao mercado
novidades. A empresa levou também para
a feira sua equipe comercial devidamente
uniformizada, bem como urna recepcionista
que usou UHl vestido produzido 1 OO�} com
fitas elãsticas pelo estilista Gustavo Silvestre.

Carlos ARTBUR Barboza
Esteve presente na plenária daAcijs/Apevi
o supervisor regional do trabalho em Santa

Catarina, que veio falar sobre a evolução da ação
governamental e em especial em relação às ações
que visam disciplinar a concessão do benefício do

seguro-desemprego. Em 2010 foram concedidos em
Santa Catarina 320 mil benefícios que resultaram
em gastos de R$ 860 milhões. Cerca de um terço dos

que deixaram seu emprego requereram o benefício.

Algo totalmente ilógico, considerando-se a enorme

carência de mão de obra que ocorreu no ano passado.
No país, em 2010 foram gastos R$ 20 bilhões com
o seguro-desemprego e o governo sabe que estão
ocorrendo muitos abusos.

Será hoje, no Perini
Business Park, o
lançamento do 12°
Seminãrio de Negócios
Internacionais que será
realizado nos dias 20 e 21

de outubro na Scar em

Iaraguã do Sul. O evento

já está consolidado
COIll0 o maior evento de

soluções transnacionais
da Região Sul.

Turn over
O estoque de empregos em SC
é de 2,2 milhões de postos de
trabalho e, no ano passado,

'

foram admitidos pouco mais de
um milhão de trabalhadores e

ocorreram 900mil demissões.
Com certeza este é um tremendo
custo para as empresas.

Um alerta
Os fiscais do Ministério do Trabalho,
quando encontram um trabalhador sem

registro em uma empresa, não estão mais
multando com os tradicionais R$ 201.

Eles realizam os apontamentos e levam
as informações para serem cruzadas
com o registro dos que estão gozando do
seguro-desemprego. Em caso positivo,

-

amulta é de R$ 28 mil por empregado
nestas condições e o fiscal ainda precisa
encaminhar o caso para inquérito
criminal. Admitir o início do trabalho

apenas depois de todas as formalidades
nunca foi tão importante.

Business to business
Ou aindaB2BOnline, em 2010movimentouR$
1 trilhão no país, partindo de uma base de R$
200milhões em 2004. As ferramentas eletrônicas
estão se tornando rapidamente a forma usual
de realizar compras e vendas. O portal rede
empresas do Sebrae no mês de junho foi
utilizado para 15 milhões de negociações.

Mercado de trabalho

, ..
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Estacionam·ento
Corno esperado, ��l}1 o iníciO�ª cobrança, os
veícúlôs ao longo âà� càlçadasslmplesmente
sumiram. O bolso continua sendo a parte mais
sensível do ser humano.

Calçada legal
A arquitetaRuth Borgmann foi a principal
apresentadora do trabalho desenvolvido por um
grupo de profissionais e entidades que buscam propor
soluções para o problema das calçadas em nossa

cidade. Trata-se do projeto Iaraguã Calçada Legal.
Embora exista legislação e até uma cartilha instruindo
sobre a forma de construir calçadas em Iaraguá do
Sul, o fato é que o descàso émuito grande e mesmo

nas obras novas, poucas vezes a legislação é seguida.
Parabéns pela iniciativa, pois como afirmaRuth em
nosso país, nove indivíduos em cadamil sofrem
traumatismos por causa de calçadas irregulares.

Rede empresas
O Sebrae acaba de colocar à disposição das empresas
brasileiras uma fantástica ferramenta que é o

portal Rede Empresas. Trata-se de uma ferramenta
desenvolvida pela catarinense Paradigma, que permite
a intermediação entre vendedores e compradores
através de informações alimentadas no portal. Com
esta ferramenta, todas as empresas poderão colocar
gratuitamente na rede as informações sobre os

produtos que estão oferecendo ou procurando. Além
de agilizar, desta forma é possível reduzir emmuito
o custo de ambas as parte. Amesma ferramenta
também permite as compras por parte de órgãos
públicos dentro da legislação.

Pronatec
Este conjunto demedidas, que está sendo
apreciado pela Câmara dos Deputados e .

Senado e espera-se que seja aprovado ainda
este ano, cria um novomecanismo pois, para
usufruir do seguro-desemprego, o trabalhador
terá obrigatoriamente que frequentar curso de
qualificação durante o período do benefício.
Isto combinado com o portal deverá resultar em
uma grande economia para o governo emaior

disponibilidade de mão de obra qualificada.
'.' '" 4 .... J' I " _.

Encerram nesta sexta-feira, 8, as inscrições
para terceira turma dos cursos a distância
sobre mercado de trabalho promovidos
pelo IEL (Instituto EuvaldoLodi) , entidade
ligada às federações das indústrias.
Estudantes de todo o país podem participar
das capacitações, que são gratuitas e têm o

objetivo de preparar os universitários para
e.ufreD1iiLo.s_de�afi.QS QO JIlJJDdQ'.PIQÜS.,S·õ al......

• ..
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Luiz Carlos Prates
BOJE E ONTEM

"'\ Tou tratar de um fato, mas antes preci
V so dar urnas voltas. Não raro, elas são

indispensáveis.
Você sabe que somos o resultado de

nossas escolhas, certo? Bah, já falei disso
aqui tantas vezes que os seus olhos de
vem estar cansados. Mas essa questão de

escolher, de fazer escolhas na vida, não é
- tão simples quanto possa parecer.

Somos hoje o resultado de tudo o que
nos ensinaram na vida quando éramos

crianças, quando não tínhamos defesas,
e os adultos que nos cercaram foram nos

"educando", isto é, jogando todas as suas

virtudes ou taras sobre nós. Muito dessa

educação fica para sempre, ainda que

ESCURO

mais tarde reajamos a ela. Inútil. A tal

educação virou pele ...
Sendo condicionados tão cedo na

vida para reagir deste ou daquele modo,
crescemos vendo a vida de um modo es

pecial, o modo que nos deram ...

Depois de crescidos, assumimos nossa

liberdade, mas, corno disse, já é tarde. Fica a

aparente liberdade do livre-arbítrio, aparen
te. Pronto, fui longe. Agora o fato de que falei.

A educação, o comportamento das

mulheres, depende muito do condiciona
mento da infância. Mulher, por exemplo,
tem que casar, ai dela que não case. Já os

homens casam ou não casam e ninguém
lhes cobra por isso.

PAIS
Um amigo meu é corajoso para quase tudo,

menos para dormir sozinho no escuro. Contou
me dessa sua fraqueza e quis um conselho. Disse
a ele que esse medo é metafísico, foi-lhe incutido
certamente na infância, ao tempo do bicho

papão, comum na educaçãoda época. Essemedo
não tem cura, convive-se ele, éomelhorafazer.

Que coisa cansativa ter que, repetir
isso... os pais têm que educar meninos e

meninaspor igual. Sem essa deque ofal
so machinho pode tudo e a menina bem
menos. Iguais em tudo. De outro modo,
as meninas vão continuar pensando que
casamento édestino paraelas...

DO LEITOR
-

A PROFISSAO MAIS NOBRE!
"'\ Tamos entenderuma simples lógi
V ca que faz nossa sociedademovi
mentar-se teoricamente no caminho
da evolução. Começo me baseando
nas ideias que afirmam e compro
vam que nós seres humanos neces

sitamos uns dos outros, gostando ou
não, admitindo ou não, você éum ser

social. Sinceramente já se perguntou
o que aconteceria com o nosso que
rido e amado Brasil, e até ouso dizer
com o mundo também, se todos os

profissionais que trabalham na edu

cação simplesmente desistissem de

ensinar, e não se importassem mais
em transmitir o conhecimento?Eis aí
o fim de toda e qualquer evolução de
todos os âmbitos que nossamagnífi
ca ciência abrange.

Pois então eliminemos a profis
são professor e assim eliminaremos
também todas as outras, por que
se alguém souber de algum profis
sional que não necessitou "nunca"
de um professor, por favor, me avi

se, seria urna descoberta inusitada

para mim. Afinal, acho que deixei
bem claro a importância de um

professor certo? Sem professor sig-
I

FALE CONOSCO

nifica sem luz, sem evolução, sem
transição de conhecimento, real
mente considero a profissão mais
nobre que existe, urna pessoa que
dedica sua vida ao ato de ensinar.

Após essa breve introdução de
meus pensamentos sobre a pro
fissão professor, me pergunto por
que a educação pública catarinense
não valoriza tamanhanobreza destes

profissionais?Agreve dos professores
também me afeta, mas infelizmente
é a única alternativa que os restou,
assim talvez algumas pessoas per
cebam a importância que eles de
têm em nossa sociedade.

Faço um apelo a todos os pais, a
todos os alunos, e a toda população.
Apoiem a causa pela valorização
na educação, a greve prejudica sim,
mas é a única ação que cabe a estes

nobres lutadores que ensinam, se

dedicam e engrandecem nossa so

ciedade com sua existência, mas que
são olhados com descaso pelo Esta
do e pelo sistema. Precisamos cuidar
da nossa base, a educação precisa ser
valorizada, ou continuaremos sendo
um país do futuro que nunca chega.

Acabo de saber sobre urna jovem e

bonita garota assassinada por traficantes
de drogas no Rio. Ela entregava drogas e

"perdeu" urna carga dessa droga. Foi con
denada àmorte por isso.

Por que a jovem entrou para o tráfico?
Por pressão de.um namorado, por certo.
Para não perdê-lo, para ser "amada' pelo
canalha. Quer dizer, ela "escolheu" a per
dição. Escolheu ou estava condicionada
corno mulher a dizer sim aos homens, ao
"chefe" de calças compridas? .

Muito das nossas fraquezas não vieram
conosco do berço, nos foram jogadas sobre

, nós pelos que nos educaram ou se omiti
ram de nos bem educar na infância. .

FORÇA
Os poderosos condicionamentos da

educação infantil podem ser razoavelmen
te controladosmais tarde na vida, mas pára

.

isso é preciso consciência desses condicio
namentos. É luta para toda a vida. Sem a

consciência, podemos pensar que somos o

produto de um "destino"divino.

CHARGE

o e.D ITAI. Dt.\
BR.. 280 iA:
SUSPENSO

OUTRA Ve.Z I
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Patricia Moraes 2106.1917 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Emenda rejeitada e exemplo dado
Com o plenário lotado, a Câmara de
Vereadores, na noite de ontem, decidiu
arquivar o substitutivo que previa a
composição legislativa com 15 vagas a

partir de 2013. O pedido partiu dos seis
vereadores que assinaram a proposta,
Justino da Luz (PT), FranciscoAlves (PT),
Natália Petry (PSB), LorivalDemathê
(PMDB), Jean Leutprecht (PC do B) e
Afonso Piazera (PR). Logo depois, o
presidenteJaimeNegherbon anunciou
que entrava em segunda votação a
emenda original que pretendia estipular
em 19 o número de vagas. Abriu-se a
tribuna para os discursos.Na maioria
deles se pregou a participação da

comunidade também em outros assuntos

do interesse do município. O nepotismo
foi citado porNatália, Justino e Jean,
assim como o número excessivo de cargos
comissionados na Prefeitura; Também"

. discorreram sobre o papel do Legislativo
e a importância histórica da noite,
resultado da manifestação popular sobre
a proposta de aumento.
Com a votação aberta, a úitôria da
democracia foi confirmada. Invertendo
o placar da primeira votação, que

.

aconteceu em março, a proposta de
aumentar o número de vagas foi .

rejeitada por oito votos a três. Apenas
Justino da Luz, FranciscoAlves eAdernar

Winterforam favoráveis à criação
de mais oito cadeiras. Os outros oito
vereadores decidiram ouvir a IVOZ' da
comunidade.
O assunto, coberto' pela imprensa local
exaustivamente desde março, chegou à
imprensa nacional na última semana
e nas redes sociais de internautas de
todo país. O exemplo que Iaraguá deu
é notório e deve ser seguido pelo poder
Legislatiuo demuitas cidades do país. E
fica ainda mais claro o recado de que é
necessário participar, descruzar os braços
e se fazer ouvido em tudo o que envolve
decisões públicas que interferem no dia a

dia de todos.
MARCELE GOUCHE

Ponto positivo
Algumas vozes na plateia da
Câmara criticaram os vereadores

que mudaram de opinião só .

depois de serem pressionados
pela comunidade.Mas, ora, não
era justamente isso que queria o
movimento contrário ao número de

vagas, convencer os parlamentares
a seguir os anseios da população?

.,'.R&_8.a,
ciclo d�"" audiências publÍ- ... ·

..pela Prefeitura e não;desariimou os or
cas sob!e o Plano Municipal' ganizadores que acreditam que com as

Básico de
.. Saneamento, uma.' ... informações colhidas e as que serão cap-:

necessidade prevista em lei "tadas por técnicos do Samae será possí
federal, encerra hoje às 19h 'na escola vel elaborar um plano, que terá validade
Waldemar Schmítz, Outras seis já foram' de 20 anos, dentrodas necessidades de
realizadas com participação. média "de ]araguá, incluindo questões como trata

oito pessoas da comunidade em cada . menta de água e esgoto. mas também a

evento. a número baixo já era previsto macro e micro drenagem fluvial.

Auditoria na

educ�ção
Auditores do Tribunal de Contas
daUnião em Santa Catarina
anunciaram que vão realizaruma
auditoria nas contas da Secretaria
de Educação para-conferir se
estão sendo aplicados os 25% do

orçamento na área. A investigação
foi solicitada pelo deputado
Jorge Boeira (PT), e aprovada
pelaComissão de Fiscalização e

Controle daCâmara Federal.

Justiça
Jaime Negherbon eAdernar Possamai são
os únicos que nunca cogitaram votar a

favor de qualquer aumento.

Evento do TCE
o Tribunal de Contas do Estado
realiza palestras em Iaraguã do Sul no
próximo dia 12, no Centro Empresarial.
Com a participação de prefeitos,
vice, secretários, controladores,
contadores e vereadores da região,
o evento vai oferecer informações
sobre publicidade governamental,
licitações, controle interno e também
sobre as consequências da aprovação
do piso domagistério.As inscrições
são gratuitas e devem ser realizadas
através do sitewww.tce.sc.gov.br.

Aposentadoria
Paulo Paim (PT-RS) defendeu ontem na

tribuna do Senado o direito dos trabalhadores
de renunciar ao benefício previdenciário
recebido e voltar a trabalhar, aproveitando o
tempo de contribuição e o aumento de idade
no cálculo de nova aposentadoria.

PSD pode naufragar
A cada dia aumenta o coral de descontentes
com o governadorRaimundo Colombo
entre os demistas da região. Há uma forte
corrente que defende apermanência de
todos no DEM e o desembarque imediato
do projeto de criação do PSD. A composição
da Secretaria de Desenvolvimento Regional
foi a gota d'água. Além do grupo ligado a

Ivo Konell ser derrotado publicamente com
ii escolha do governador por Lia Tironi, a
divisão das dez gerências também desagrada.
Cinco ficaram com o PMDB, três com o PSDB
e apenas duas com o DEM, que aindanão
indicou ninguém para comunicação.

B8-280
a senadorPaulo Bauer enviou ontem ao

Ministério Público e ao Tribunal de Contas

solicitação para que acompanhem o processo
licitatório das obras de duplicação da BR-280.
a catarinense também assinou requerimento
de abertura de CPI para investigar as
suspeitas de corrupção noMinistério dos
Transportes. Também ontem, aComissão
deMeioAmbiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização aprovou requerimento
convidando para serem ouvidos em audiência

pública oministroAlfredo Nascimento e os

ex-dirigentes doDnit

"r es

A associação dos rizicultores da região
preparamanifesto para sexta-feira
naRodovia do Arroz. O protesto
tem o objetivo de chamar a atenção
para as dificuldades encontradas no
setor e também servirápara que os

agricultores reforcem a reivindicação
pelo parcelamento das dívidas e
diminuição da carga tributária sobre

�__o_óleo diesel�_insumos e ID,aquinário. J
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SANEAMENTO BÁSICO

Audiências encerram hoje ànoite
o

Encontros são necessários para projetar
investimentos para os próximos 20 anos

JARAGUÁ DO SUL

DAREDAÇÃO

'T"ermina hoje, a partir das 19 ho
.1 ras, na escola Waldemar Sch
mitz, bairro Ilha da Figueira, o ciclo
de sete audiências públicas sobre o

Plano Municipal Básico de Sanea-·
mento para Jaraguá do Sul. A pro
gramação de audiências começou
no dia 27, em Santa Luzia e abrange
todas as localidades do município
que foram divididas em unidades
territoriais de análise e planejamen
to (Utap) cadaumacom determina
do número de bairros e que contou
comumamédia de oito pessoaspor
Utap além das equipes técnicas da
Prefeitura e da Ampla Consultoria

(responsável emelaborar o projeto).
"O que irá contribuir para a

elaboração final do Plano de Sa
neamento Básico da cidade. Plano

que terá uma projeção inicial para
20 anos, mas com revisões de qua
tro em quatro anos segundo estu

dos de crescimento demográfico
da cidade", destacou o diretor da

AmplaConsultoria, Paulo Mência.
As audiências públicas são par

te inicial de um processo que visa
atender à lei federal1l445/2007.A

legislação estabelece que todos os

municípios brasileiros devem ter

seu plano de saneamento básico.
A partir do exercício financeiro de

2014, a existência deste plano será

condição para que municípios
brasileiros tenham acesso a re

cursos orçamentários do governo
federal, destinados a serviços de
saneamento básico.

Depois deste ciclo de audiências
públicas serão feitas as propostas
técnicas e umanova audiência geral
para mostrar os resultados dos en
contros. A previsão da Ampla Con
sultoria é concluir todo este proces
so nos próximos trêsmeses.

O Plano de Saneamento Básico
servirá para projetar investimentos
no setor para os próximos 20 anos.

Prevê ainda que a comunidade seja
beneficiada através do cumprimen
to demetas que serão estabelecidas

pelo próprio plano.
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Serviço de telefonia em discussão
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Encontro na Câmara de Vereadores terá

presença de um técnico da AnateI

JARAGUÁ DO SUL

ELISÂNGELA PEZZUTTI

Uma audiênciapúblicamarcada
para as 19h de hoje, naCâmara

dosVereadores deJaraguádo Sul, vai .

discutir aprecariedade na prestação
de serviços de telefonia fixa,móvel e
de banda larga na região. O encon

tro é uma iniciativa do presidente
do Legislativo jaraguaense, Jaime
Negherbon, com apoio daAvevi (As
sociação de Câmaras e Vereadores
do Vale do Itapocu), e contará com
a presença de um técnico daAnatel

(AgênciaNacional deTelefonia).
I� telefonia fixa, móvel e banda

larga na região têm sido motivo de
inúmeras proposições dos vereado
res e melhorias no setor são urgen
tes. Nossa região cresce 7% a mais

que o restante do Estado, mas os

investimentos na área de telefonia,
que é precária, não acompanham
este crescimento", afirma Negher
bon. O presidente da Avevi, Valmor
Pianezzer destaca que o descaso das

empresas com os clientes é grande.
"Temos localidades em todos os

municípios doVale do Itapocu onde

moradores não têm acesso a uma li
nha fixa e estão também sem o sinal
de telefonia móvel. Internet então,
nem pensar, somente em áreas cen
trais e de baixa qualidade", reclama
o vereador.

Negherbon destaca que será
aberto espaço para que todos se

manifestem. liAs entidades também

podem trazer ofícios e abaixo-as
sinados para incluirmos no docu
mento que será encaminhado para
aAnatel", completa.

O empresário Fernando Luís

Pedrotti, proprietário de uma

empresa da área de informática,
comenta que inúmeros clientes
sofrem com o mesmo problema.
"Não há cliente, tanto pessoa ju
rídica quanto física, que não re

clame dos serviços nesta área. Os

serviços de internet são instáveis,
locais afastados não têm telefonia
fixa nem móvel, sem falar nas co

branças indevidas e no péssimo
atendimento. Já tive muitos pre
juízos, mas nem perco,mais tem
po ligando para o 0800 ou indo ao

Procon, porque nada é resolvido e

a gente só perde tempo", desabafa.

ARQUlVOOCP

Candidatos que passaram no concurso iniciam atividades dia 31 de outubro

Região terámais carteiros apartir de outubro
,

Profissionais que passaram
no concurso dos Correios, que
teve a prova escrita realizada em
15 de maio deste ano, iniciam
o trabalho em 31 de outubro.
De acordo com a a:ssessoria de

imprensa dos Correios em Flo

rianópolis, dez carteiros serão
destinados para a região e serão

distribuídos entre Iaraguá do Sul,
Guaramirim, Schroeder e Coru-

pá, de acordo com as necessida
des. O número de profissionais
que virá para cada município
ainda não foi definido, mas já
está certa a vinda de um aten

dente comercial para atuar nos

Correios de Iaraguá do Sul. A ci
dade conta hoje com os serviços
de 64 carteiros, mas quatro estão

afastados por motivos médicos.

Atualmente, o salário inicial para

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

Nos termos de seu Estatuto, a Associação Desportiva Voleibol (ADV)
convoca sua diretoria, para a Assembléia Geral Extraordinária, a rea

lizar-se no dia 15 de julho de 2011, na sala de reuniões da Fundação
Municipal de Esportes, sito à Rua Gustavo Hagedorn, 'n.o 636, bairro
Nova Brasília, Jaraguá do Sul, primeira convocação às 18h e, se ne

cessário, segunda convocação às 18h30, afim de discutirem e delibe

rarem sobre a ordem do dia:

1) Eleição da nova diretoria.

Jaraguá do Sul, 4 de julho de 2011.
,

SARA SIMONE SIEBERT DOS SANTOS· Presidente
)

a função, com 40 horas semanais
de trabalho, é de R$ 807,29.

De acordo com o edital do

concurso, para Jaraguá do Sul
foram ofertadas sete vagas para
o cargo de atendente comercial
e outros sete postos de trabalho

para a função de carteiro. Outras

informações sobre o concurso

dos Correios podem ser obtidas
no site www.cespe.unb.br.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443
Caixa Postal 01 • Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC
e-mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: http://www.corupa.sc.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO 106/11
Processo de licitação nO 070/11

Modalidade Tomada de Preço nO 002/11
Contratante: MUNiCíPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o n°

83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas,
443 - Centro, Corupá - SC.
Contratada: TECNOPONTA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONS

TRUÇÃO E EMPREITEIRA DE MÃODE OBRA LTDA-ME estabelecida

na cidade de CORUPÃfSC, na Rua Jorge Willi, 165, Bomplant, inscrita
no CNPJ/MF sob n." 80.161.672/0001-18

Objeto: Contratação de empresa especializada para a construção de

dezenove cabeceiras em concreto armado em diversas localidades do

Município de Corupá.
Valor do Contrato: R$ 236.690,00 (Duzentos e Trinta e Seis Mil, Seis
centos e Noventa Reais) obtidos com base no preço global do contrato,
com mão-de-obra, equipamentos, materiais de instalação, documenta
ção técnica, serviços de instalação, testes, projetos, cálculos e demais

serviços e encargos previstos.
Data da Assinatura: 04/07/2011
Data da Vigência: 05/11/2011

Luis Carlos Tamanini • Prefeito Municipal
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Ultimo levantamento'
Até o fechamento desta

edição, 12 das 31 regionais já
haviam se decidido quanto
à paralisação. Tubarão,
Criciúma e ltajaí querem
que a greve continue.

Campos Novos, Chapecó,
Concórdia, Ioaçaba, Lages,

MARCELE GOUCHE

EDUCAÇÃO

PaoIêI, do ao ano doEnsinoMédio,"está preocupada com as aulas perdidas

Governo afirma que fez última proposta.
Decisão da categoria deve sair hoje
JAMOUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

,se forem consideradas apenas
as assembleias regionais re

alizadas até o início da tarde de

ontem, a greve pode estar com os

dias contados - de 31 sindicatos

regionais da categoria, oito de
clararam que são a favor da .sus
pensão da paralisação, enquanto
apenas quatro afirmaram que
apoiam a continuidade.

Entre as quatro últimas está o
Sinte (Sindicato dos Trabalhado
res em Educação) de Jaraguá do
Sul- que só deve se desmobilizar
se essa for a escolha da maio
ria na assembleia estadual, que
acontece hoje, às 14h, na Passa
rela do Samba Nego Quirido, em
Florianópolis.

IiTínhamos 90 pes
soas na assembleia e apenas uma

quis retornar às aulas. As demais
estão condicionadas à resposta
da assembleia estadual. O que a

maioria decidir, acatamos", ex

plica a coordenadora do Sinte

regional, Mislene Pickcius.

No domingo, o governador
Raimundo Colombo apresentou
o que afirma ser a

Iiúltima pro
posta": recompor parte dos valo
res da regência de classe este ano,
com a recomposição total a par
tir de janeiro de 2012. Assim, os
professores receberiam, além do
salário-basemínimo de R$ 1.187,
um aumento na regência de clas
se de 25% para 30% para profes
sores do l° ao 5° ano do Ensino

Fundamental, e de 17% para 20%

para os docentes do 6° ao 9° ano
e Ensino'Médio até dezembro de
2011. A partir de janeiro, os valo
res voltariam a ser os antigos - de
40% e 25%, respectivamente.

Segundo Mislene, o problema
atual é que o plano de carreira
continuaria prejudicado. I�umen
tau o piso,mas isso pouco adiantou
para quem já ganhavamais. O go
verno diz que vai estudar o plano
de carreira, mas essas promessas
políticas sempre nos deixam apre
ensivos", afirma. De Iaraguá do

Sul, 60 professores devem ir à as

sembleia estadual na tarde de hoje.
--�

SEM AULAS

'Estudar em
casa é dilícil'
Hoje, completam-se 50
dias da greve. E mesmo

aqueles que apoiavam a

.

causa no início já estão
. bastante preocupados.
Paola Maiara Dalpiaz, uma
das estudantes a organizar
umamobilização no Colégio
Abdon Batista, acha que a

greve deveria ter acabado há
muito tempo. "Conversamos
com professores por
e-mail, achamos que logo
acaba. Torcemos para dar

.

certo, porque tentamos
estudar em casamas é
muito difícil sem ter a base
dos professores. Imagina
então para quem está no

terceirão", reflete a aluna
do 2° ano do Ensino Médio.

Palmitos, São Lourenço do
Oeste e São Miguel do Oeste

querem o fimda greve. No(.
Vale do Itapocu, a greve
acaba se essa for a decisão
damaioria na.assembleia

.

estadual. Dezoito ainda não
se posicionaram.

Dnit suspende licitação para
obras de duplicação da BR-Z80
o Dnit (Departamento Nacio

nal de Infraestrutura de Transpor
tes) divulgou na tarde de ontem

um comunicado' urgente no qual
revoga o edital de licitação de

duplicação do trecho entre São
Francisco do Sul e Jaraguá do Sul
da BR-280. A abertura dos enve

lopes estava prevista para acon

tecer às 9h30 de hoje. Cerca de 70
empresas se inscreveram com o

interesse de realizar as obras na

rodovia. Até o fechamento desta

edição, o Dnit de Brasília - res

ponsável pelo andamento do pro
cesso licitatório - não havia divul

gado omotivo da revogação.
A suspensão aconteceu quatro

dias depois de a revistaVeja ter di
vulgado denúncias de superfatu
ramento envolvendo obras do go
verno federal- entre elas o projeto
que prevê melhorias na rodovia.
Ainda namanhã de ontem, Q Dnit
de Florianópolis tinha garantido
a continuidade normal dos pro
cessos em andamento, apesar da
sindicância aberta para'apurar o
caso. A suspeita de fraudes resul
tou no afastamento de quatro líde
res do Ministério dos Transportes
- entre eles o diretor-geral doDnit,
LuizAntônio Pagot.

Durante a última semana,
três empresas apresentaram pe-

dídos de nova impugnação do

edital, mas todos foram indefe

ridos, segundo o Dnit. Em todos
os casos, os preços são as princi
pais questões levantadas.

Esta é a segunda vez que o edi
tal é suspenso. A primeira foi em
dezembro do ano passado, quan
do duas concorrentes questiona
ram a tabela de preços da mão de
obra e dos materiais, causando
a impugnação do documento. O
edital havia sido republicado no

final demaio deste ano.Grevepode
estarperto
determinar

Lotes, valores e
extensão da obra

O primeiro lote de obras vai de
São Francisco do Sul até o entron
camento com a BR-101, em uma

extensão de 36,7 quilômetros e um

valor de R$ 297,2 milhões. O lote 2

abrange 14 quilômetros entre o

entroncamento com a BR-101 e

o entroncamento com a SC-108,
com valor máximo previsto de

R$ 128,8 milhões. Avaliado em R$
459,6 milhões, o lote 3 inclui 23,9
quilômetros entre a SC-108 e o km

74,6, emCorupá. Ovalor total para
74,6 quilômetros de rodovia (entre
São Francisco do Sul e Corupá) é
de R$ 885,6 milhões.

ARQUIVOOCP
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Lunelli

A Lunelli aliou a mais nova tecnologia do fio vertex à acabamentos

de attfsslme qualidade para a linha de malhas MN,S NO PILLING ,

que garantem a nêe formação do pilling, as Indesejadas "bolinhas,

1952

(

Fim do racionamento de
energia no Norte de se
No dia 6 de julho de 1952, o jornal O Correio do Povo
anunciava a chegada de fios de alta tensão que fariam a

ligação entre a capital Florianópolis e a região Norte do
Estado, que sofria com o problema de escassez de energia.
"Procedentes do Canadá acabam de, chegar ao porto de

Itajaí 360 toneladas de fios de alta tensão, adquiridos pelo
governo do Estado para,serem empregados na ligação
elétrica Florianópolis Jaraguá do Sul, o que possibilitará a
transmissão de energia elétrica da Usina de Capivari para

, o parque industrial do norte do Estado", dizia a publicação
do semanário. Ainda segundo amatéria, os problemas,
com o "fantasma do racionamento de luz e energia", que'
frequentemente causavam prejuízos na indústria local,
iriam acabar com a instalação dos fios. "Com o suprimento
que receberão daUsina da Companhia Siderurgica
Nacional" as empresas que exploram os serviços de
eletricidade em Blumenau e Joinville ficarão com a sua

capacidade de fornecimento grandemente ampliada,
podendo satisfazer plenamente os anais de progressos dos
seus numerosos clientes", completava o jornal.
*A grafia das palavrasfoimantida conforme publicação de 6 de junho de 1952

( ,

(
«
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FOTOS DMJLGAÇÃO

O Flohmarkt significa literalmente, na tradução do

alemão, "Mercado de Pulgas", e é uma feira aberta
de compra e venda de objetos antigos, usados e de

fabricação artesanal. O Flohmarkt surgiu da Idade
Média, quando as roupas da nobreza feudal, muitas
vezes infestadas por pulgas, eram vendidas para

'

a plebe, originando o nome das feiras. Hoje, os
,

'

mercados de pulgas são difundidos no mundo inteiro,
com avenda de móveis, brinquedos, revistas; discos
e.roupas por preços acessíveis. No Sul do Brasil" -

"

o Flohmarkt foi difundido pelos descendentes de :"

'alemães e acontece' nas festas e eventos da região,
'

'",',
,

como naWinterfest e na Kinderfest, de Pomerode. ',":;;
.e-

PELO MUNDO

Criação do IBGE 'Início do Holocausto
No dia 6 de julho de 1934, foi criado 6 IBGE Neste mesmo dia, em 1939, as últimas empresas e

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), negócios pertencentes a judeus naAlemanha foram
órgão que coleta e analisa informações sobre ,: obrigados a fechar, dando início ao Holocausto, o
geociências e estatísticas sociais, demográficas ,e :� :::.Y:- extermínio a grupos indesejados pelo regime nazista
econômicas, através da realização de censos. 0'- ':'�'-;_',��:'y de Adolf Hitler. Além de seis milhões de judeus,
fundador da instituição foi o estatístico baiano, .: �:/:-:t homossexuais, deficientes, criminosos, eslavos,
Mário Augusto Teixeira de Freitas. ' "t;·��;,

'

" polacos e ciganos também foram exterminados.
'�f,. -;....

INVENÇÕES ANTI,GAS

o primeiro telégrafo, que transmitia através de fios

mensagens rápidas a longas distâncias, foi patenteado em
1837, pelo estadunidense Samuel Finley Breese Morse.
O inventor também criou o "Código Morse", principal
código utilizado para a transmissão de mensagens.
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oCORREIO DO POVO
QUARTA.FEltiA, 6 DE; JULHO PE 2011
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RAINHA DO AXÉ
,

Ivete esquenta
a sexta-1l ira

,

.. L

, Showda baiana, em ]oinville, terá
participação deartistas do sul do país
JOINVILLE
................................ . .

PEDRO LEAL

esta sexta-feira, a

rainha do axé, Ivete
Sangalo, vem com

tudo para o norte

catarinense. Como

parte do Tour Sul

2011, a musa baiana fará um

show em Joinville, no mega-cen
tro Wittich Freitag, trazendo um

verdadeiro carnaval fora de épo
ca, prometem os produtores do

grupoAlI Entretenimento.
Para garantir o sucesso da

superprodução, a estrutura,

que conta com um palco de
300m2, começa a ser montada

hoje, e a cantora está trazendo
uma equipe de mais de 40 pes
soas, entre técnicos de som e

luz, músicos e bailarinos.

Aquecer a plateia antes da
entrada da musa será respon
sabilidade de artistas da região
sul- a joinvilense Karina K, os
DJs e humoristas gaúchos Ca

beção e Finna, do Fat Duo, e a
\

cantora de axé florianopolita
na Diana Dias.

Além dos sucessos que fazem

parte do Tour Sul, o show traz

músicas e figurinos da turnê Ma
dison Square Garden, que abriu
em março, e terá uma apresen
tação especial em Florianópolis
ainda neste mês.

O Tour Sul já teve mais de 100
.

apresentações desde a abertura
da turnê, em janeiro do ano pas
sado, em todo o Brasil, além de

Portugal, Angola e Espanha.
Os ingressos para o show po

dem ser adquiridos através do
site www.blueticket.com.br.

serviçc
O QUÊ: Show Ivete Sangalo
ONDE:Wittich Freitag, Joinville
QUANDO: sexta-feira, dia 8/7
HORÁRIO: 20 horas
QUANTO: pista R$ 38,50, pista
VIP R$ 99, camarotes a partir
de R$ 132 -·pelo site www.
blueticket.com.br.

INFORMAÇÕES: (48) 3028-9400

CONHEÇA OS ARTISTAS
QUEVÃO ABRIR O SHOW

Diana Dias
Natural de Florianópolis, a voca

lista da banda Frisson, Diana Dias,
começou a carreira em 2002, aos 14

anos, e trabalhou com Ivete Sangalo
... pela primeira vez fazendo um dueto

e
\ ,.nQ�'Eolian9polis" de 2010, micareta

. :.

ofícíalda capital catarinense. Consi- .

derada "afilhada artística" da rainha
do axé, desde então já dividiu o palco

com a baiana em várias ocasiões,
abrindo os shows do Tour Sul20 11,
e contando com a ajuda de Ivete na

composição de suas músicas.

KalinaK
A cantora, DJ e artista plástica

joinvilense, Karina K começou a car

reira solo em 2002. Entre 2004 e 2009

participou de uma série de especiais.
Cantou no "Prêmio Engenho 2006",
em Brasília, e ganhou destaque em

2007, quando ficou entre os finalistas
da primeira edição do programa

Ídolos. Foi uma das vozes principais
da homenagem às divas daMPB no

Teatro JuarezMachado, em 2009. Já
abriu o show para nomes comoAr
naldo Antunes, Rappa e Jota Quest.

FatDuo
Os gaúchos do Fat Duo

começaram a carreia em 2006. Com

um estilo marcado pelo bom humor,
os "djs gordinhos", Cabeção e Finna,·
combinam em suas apresentações

desde o mais "sério" na música
eletrônica a paródias nada leves
de celebridades e personagens

da ficção, passando por sucessos
do axé, funk, e pop. Após a

apresentação de Ivete Sangalo,
serão responsáveis por animar o

Camarote da Nova Schin.
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SUDOKUPALAVRAS CRUZADAS
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PREVISAO DO TEMPO

HORIZONTAIS

1.Jagunço
2. Pequeno manto que cobre apenas a parte superior

do corpo
3. A cidade paranaense com o Parque Estadual de

Guartelá / Abreviatura de ante Meridiem (antes do

meio-dia)
4. Famoso pico da serra do Espinhaço, próximo a Ouro

Preto, em Minas Gerais
5. O humorista e apresentador de TV Soares / Famosa

marca de cosméticos
6. Fábrica italiana de automóveis esportivos
7. (Pop.) Ócio / Linha Aérea Nacional (do Chile)
8. Pertencente à tribo ou à população de bárbaros que

invadiu a Itália na Idade Média
9. Cerca de
10. Elem. de comp.: ouvido / Sinal de adição
11. Mulher que se ocupa da fabricação de produtos

têxteis
12. As iniciais do compositor e violonista Turíbio; Lem

brar
13. Vento fresco e moderado.

VERTICAIS
1. Bloco de barro empregado em construções / Peque

na úlcera da boca
2.lnstrumento para produção de sinal sonoro de socor

ro, aviso, etc. / Patins de madeira, alumínio ou resi
nas sintéticas próprios para deslizar sobre a neve

3. Espécie de tatu de cabeça achatada / Um canal edu
cativo de TV, filiado à Rede Globo

4. Risonho, cheio de entusiasmo / O poeta alemão Ma
ria Rilke (1875-1926). um dos mais importantes de
sua língua

5. A palavra escrita na bandeira da Paraíba! Formam
uma bacia hidrográfica / 506, em algarismos roma

nos

6. Fazer títulos falsos de terras / Signo do zodíaco que
vai de 21 de maio a 22 de junho

7. Preguiça / (Arquit.) Figura ornamental elíptica / Indi
víduo de tribo indígena que habita as imediações do
rio Maracá. no Amazonas

8. Cadeira de assento duplo
9. Próprio do aspecto e do comportamento da mulher /

Sigla inglesa da pneumonia asiática.

Nevoeiro
Tempo seco e frio em todo
o Estado, com formação
de nevoeiros isolados
e geada'ao amanhecer.
No decorrer do dia, o sol
aparece entre poucas
nuvens com pequeno
aumento na temperatura.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: s-e
MÁX: 17°e

QUINTA
MíN: s-e
MÁX: 19°e

.
,

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

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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Ensolarado Instável

Mesmo com as temperaturas baixas,
a radiação ultravioleta que atinge
o Estado nesta semana continua
em níveis elevados. Recomenda-
se atenção com o sol domeio
dia - quem tem pele sensível deve
lembrar do protetor solar, ou evitar a
exposição direta.

Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada

I"

i
(

I

A influência da massa de ar polar
sobre Santa Catarina só deve cessar
neste sábado, quando o fenômeno se
desloca parao oceano. Até lá, o tempo
permanece frio e seco, com pouca
variação nas temperaturas durante a

semana, acompanhando ventos fracos
e sol aberto com poucas nuvens.

• NOVA 1(7

.CRESCEm 8(7

CIEIA 15(7

� M!NGUAN1E 23(7

CAMPO ALEGRE
A quarta-feira começa
com geada em Campo
Alegre. Durante o dia,

,

sol acompanhado de

poucas nuvens. O frio seco

enfraquece pouco durante
a tarde, com mínima de 1·C
durante a manhã e máxima

de 11·C à tarde.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Noite de gala da Apae
Dse é o primeiro ano que afesta acontece, mas.asucessojáfoi confirmado pe
Dias vendas de mesas, que encontram-se quase no fim, e pelo público bacana
quemarcarápresença. Se você também querparticipar dessemega evento, ébom
correr. Caso contrârieficará esperandomais umano para curtir todo esseclimão
demuito glamour. Vale informar que a 10Noite Gala daApae acontece somente
para 600 vips eserádia 30dejulho, no ClubeAtléticoBaependi.Mais informações
com a diretoria daApae. .,�,

'

c_ Espaçó-'dó Oca
o inverno chegou, e nadacombinamais Na sexta feira, no Espaço do Oca,
comessa estação que pessoas bonitas, ), ", -;'" _.. ,�em o show com o grupo argentino
elegantes, vinhos e comida japonesa.

'.<-
• <

-. .: tos Kalas. Uma das melhores bandas
Onde encontrai tudo isso? Claro, no )��-de rock retrô daAmérica Latina:'

-:»: •

\_�"
Restaurante Kantan.Vale conferir. Imperdível!

' "

l'

Termômetro

Tema
o tema da 9° Stammtísch, que _

acontece dia 24 de julho, -no.
Calçadão da Marechal, seráVerde,
Vermelha e Branco, as cores' da
bandeira de Iaraguá do Sul. O terna
foi escolhido em comemoração ,:' ,

aos 135 anos da cidade.A barraca
melhor decorada receberá de-brinde
50 litros de chope.

Baile dé Férias -

Neste sábado, a partir das 21 horas,
acontece no ClubeAtlético Baependi
o tradicional Baile de Férias com a

escolha da Rainha dos Estudantes
de Iaraguá do Sul. O evento mais

jovem de Iaraguá do Sul contará com

.arrímaçãoda bandaTrânsito Livre.

Festa da maionese
Osmeus amigos OsniCalcínha'
Matheusie Sérgio Silva,_ o Queijo,
promovem nesta quinta-feira, no
Society Iaraguá, em frente ao Urbano,
a Festa daMaíonese. O encontro é

para comemorar, com os amigos
do futebol, a idade nova da dupla.
No cardápio, claro, maionese com
churrasco. E dá-lhe maionese!

\;.

_, ê.PNGid:�'tõ:;,';;'iOs>âbalizado�-· DrJonathan HaisÜWanclalho e � Dr
_ ':i';. ,ErvinoSiebel.Nelo, da Siebel' &: Haisi Odonlologia,·com o Patrono
t ;:' ..�:.c- ,:1, s.

� ,�':'clo
..
IN 2011 Prof. Dr.Waldyr Janson, no Congresso çPtino Americano

_éÍê\os.. ·);eôiD'......i:.!·,.:ift ·re�adodé 2'à 5'de JaUto enisao PaDio" ." -'t ' , ;_ .

, '. '�.-Y-' I

"
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Feijoada do Moa
Todos que participarem da 11a Feijoada doMoa, que
acontece dia 20 de agosto, naMBB de Iaraguá do Sul,

, - evento promovido pelaRevista Nossa, com apoio
daFuel- além de curtir vários shows,com destaque

. para o cantorNasi Banda Ira!, recebe um convite

para curtir na faixa, nomesmo dia à noite, naThe
Way, o showdo DI top do Brasil, Thiago Mansur.

.....-.------------------------

Moa Gonçalves

�()(J,
Troféus e Medalhas

3275-4044

DELíCIA KarinJaassen�e.�1IéIeIIa
Ramos, noRestalII'éIIIIeTípico daMaIwee

.:.>" -'Pi e Ma
.. s:_',�

"�(47)3370 '" 3�.",,(,
-, . """';:

,

�- . �

. BELEZA Ariane Pra e Ailanclà

Santhana, nos corredores da London

I',.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. ,

CRÔNICA
. ....

TRILOGIA '���'

HEMINGWAY - PARTE I
,;:�·�1{.

l

'Entrando num pequeno supermercado penso em me

dirigir direto para a prateleira de sabão em pó para
pegar o produto que me interessava. Pa$'Sõ por um dis
ereto aparador de revistas pelo qual nuncarne interessei,
pois o conteúdo é direcionado à culinária, tricô, crochê e

outros assuntos domésticos do gênero. Naquele dia, ali,
escondido, uma pontinha de um livro me chama a aten

ção e solto o carrinho para puxá-lo. Eis' que descubro u�
livro lançado pela editora Larousse - de 2008 - cujo nome
é A Boa Vida segundo Hemingway, escrito por A.E. Ho
tchner,Autor de livros premiados, dentre elesTheRolling
Stones and the desth of the sixties, Hotchner ficou amigo
do escritor quando pediu que este escrevesse um artigo
para uma 'revista onde trabalhava de free lance. Após
aceitar o convite, Hemingway o convidou para pescar
e para outros pequenos passeios e acabou que durante

quatorze anos Hotchner viajou ao seu lado para os mais
inusitados lugares e aventuras. Assim, ele registrou uma
série de experiências, comentários e observações feitas

..... _-.... ::-----:-'" -.,.' ·"·'r·"·:.·......� ","" "'�I'I;.'('" -'f' ..... '�,

pelo escritor em papéis pequenos, em caixas de fósforos
e guardanapos. Além disso, o livro é repleto de fotos em
preto e branco que mostram, na intimidade, quase vinte
anos da vida do escritor de IIPor que os sinos dobram",

110 velho e omar" e outros
,

'

considerados clássicos da
literaturamundial.

,
.,:,: Vim para casa com o

Não teria .c��� -. ,o.:
,

.sabão em p,0l'..e .? '�ivro na .

d
-.

t d'
.

, ..;'.
. mesma ,S;(:{cÇl a e nao acre-

escrever o a -,

di'
..

d
. .

b I "d li .' teí . quan
.

o comecei a
a e eza o vro.

1" 1
.... idido e

,

num único texto,
e- o. DIVI o em capi-

então, a partir de tulos, fala sobre o ato de

hoje escreverei escrever, guerra, esportes,
uma pequena Hollywood, caça, explo-
série de três rações, escritores, mulhe-

artigos sobre a res, vida e morte. Todos

visão de mundo de com fotos em momentos

. Hemingwav. únicos do escritor, autori
zadas a serem publicadas

.

por seu filho Jack, agora
}ámorto, e com comentários divertidos e pungentes que
são o verdadeiro retrato de sua personalidade única e de
seu gênio notável. Através do livro é possível traçar um

, panorama de quem realmente foi o escritor, seus amigos,
a paixão desmedida pelas mulheres, o medo .damorte, a
sinceridade ácida estampada em afirmações quemesmo
hoje chocariam algumas pessoas. ,

. Não teria como descrever toda a beleza Cid livro num
único texto, então, a partir de hoje escreverei uma pe
quena série de três artigos sobre a visão!de mundo de

Hemingway. Só para deixar o gostinho encerro com duas

.citações: "Para poder escrever sobre avida, primeirovocê
deve vivê-la!" e "Durante toda aminha vida, olhei para as
palavras como se as estivesse vendo pela primeira vez".

,�
"

ti li b' .II.J) J3LV ...;LJ U,l"q"J! :iI:" Si] ,fi•. .Bi,IBJ ,

,2Sbilôa aism as�slS'1 as sinslivhq

CHEGARAM AS.COBERTURAS SABOR CHOCOLATE SElECTA®.
MAIS UMA NOVIDADE NO GRÁFICO DA DUAS RODAS.

CLlC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Essa relaxando no sofá é a Lunna, uma Shih Tzu

bagunceira da leitora Diangilli Carmen dos Santos

Contabilidade
Consultoria Empresarial
!:l�.�1

'bWi."i·9Wfl\:itCÚff>.V:r

ft1}331't..nl'il

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Raul confessa a Pedro e Marina que ainda é apai

xonado por Carol. Daisy conversa com Sueli sobre o

seu envolvimento com Beto. Bibi fica pasma quando
Douglas sai de casa afirmando que vai procurar um

emprego. Daisy diz a Beto que o ajudará a conquis
tar Alice e, para isso, vai fingir que tem um namora

do. Douglas tenta arrumar um emprego na academia

onde Alice trabalha. Léo ouve Jandira falar com Norma

que há um detetive a sua procura, a mando de Marina.

Jesuíno tira o disfarce de Dora na frente dos canga
ceiros e ela vai embora humilhada.-Orsula conta a

Nicolaú e Baldini o que fez contra Petrus. Miguézim
leva o auque paraVila da Cruz. Úrsula decide fugir e,se
esconder na fazenda de. Timóteo:-Cesária reconhece

Petrus, e.o duque pede .que Inácio leve um recado seu

para Zenóblo, Açucena reclama com, Felipe por conso
lar a advogada e os dois acabam 's'e beijand�o. Dorà vai
ao encontro de Jesuíno e os dois se beijam.

•

• MORDE E ASSOPRA
Naomi sugere que ícaro ponha a casa no nome

dela e o cientista hesita. Icaro resolve se aconselhar
com Júlia e a convida para jantar. Abner faz as pazes
com Júlia. Dulce conversa com Guilherme. Icaro co

menta que vai pedir conselhos à Júlia e Naomi fica
furiosa. Natália vasculha as pastas com documentos

de Salomé. Dulce comenta que Guilherme recebe gor
jeta no SPA e Júlia estranha. Júlia conversa com Icaro
e Naomi robô fica enciumada.

.• VIDAS EM JOGO
Maurício conversa com Cleber e finge que não se

lembra dos últimos acontecimentos. O ex-policial fica
desconfiado. Patrícia ameaça bater em Zé novamen

te, mas Carlos não permite. Atraídos pela discussão,
Francisco e os outros integrantes da Samba o Rock

chegam. Augusta recebe uma pessoa misteriosa em

seu escritório. Marizete briga com José por ter com

prado o embutido, mas Marta aparece e assume a cul

pa. Discretamente, o marido da milionária agradece.
Adalberto acorda no meio da noite e encontra Carlos
e Rita se despedindo. Patrícia conversa com Regina
em sua casa. Marizete chega e pede para falar com
a empresária.

• CORDEL ENCANTADO
Úrsula consegue escapar de Petrus e o atropela.

AHlVERSARIAHTES
6/7. CesarWeiss Letiçia F. Laube Paulo Cezar Leal
Ana Paula Sell Charles R. Schneider Ulian da S. Santos Santina M. Lipinski
Ana Clara Pereira EliOlska Lilian Kreutzfeld Simone Fernandes
Ana Schwircoski Gisela D. Krazewsky Lori K. Berner Sueli S. Schulz

Angela Kopmann Hilário Dalmann Marcia de G. Leite Sueli S. S. Grossklas

Angelina de Borba Jaqueline Hintz Martin Schroinle Taciana T. Gessner
Anidia F. Redmenski JeanWensersky Meireane Deles Terezinha Schroeder
Beatriz Greideing Jorge Petris Michele V. da S. de Uma Tiago S. Lisboa

- Bruno Deretti Leticia A. Wüerz Osvino Gutchert Zaira Pedri

"

Uma comédia sobre a adolescência
. estrelada por Dan Aykroyd, Jamie
Lee Cudis, Macaulay Culkin e a

então estreante Anna Chlumsky,
uma história irresistível sobre o

primeiro amor e a perda. Anna
Chlumsky nos brinda com uma

interpretação brilhante como Vada
SUltenfuss, uma garota precoce
de 11 anos obcecada pela morte.

Macaulay Culkin é Thomas J.,
o vizinho que idolatra Vada.
As aventuras de verão vão do

primeiro beijo ao adeus final,
e levam Vada a cruzar o difícil
portal da adolescência.

A GUERRA MUNDIAL

Em geral, se emprega o termo

"guerra mundial" para os conflitos
de 1914-1918 e de 1939-1945.
Mas, segundo Michel Serres, é
possível.compreender "mundial"
em outro sentido: uma guerra
contra o mundo. Após quatro livros
de sucesso, chega ao Brasil a-mais

. recente obra do filósofo francês:
A Guerra Mundial. serres mostra
que a guerra é uma instituição de
direito por causas históricas, e pela
existência de uma "declaração de

.

guerra", de um direito de "cessar
fogo" e de tratados determinando o

fim das hostilidades.

.
/

�mc

Duas
Roelas

Um lançamento de quem entende de sabor para quem ama chocolate.
Acesse o site www.amoselecta.com e conheça novidades de dar água na boca.

lb . ,c:llúO.s ..tirJ ...1I .C..:luqtlli Iril .<ir; S·õ;.!I:;Jlj r; iS;!i;,:l.
.1.6�ul olismhq.me in.stas �I1.SlUgS2 eb sbsbi2290en

o. i) I J JI 'li .J �fj. I : JI I' h. � t • � •

Sabor em tudo que faz
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

SE BEBER, NÃO CASE! PARTE II
Depois de uma farra inesquecíyel em Las Vegas,
Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms), Alan (Zactí
Galifianakis) e Doug (Justin Bartha) seguiram com

suas vidas. Mas o bom e velho Stu está disposto à
se casar novamente, desta vez com Lauren (Jamie
Chung) e o lqéal escolfiido paraa cerimôni& foi

a exótica Tanàndta. Más-'o que"era pará sé-r uma
simples despedida de solteiro acabou se transfor

mando em outra aventura IlIqito leuca; só que agora
num país diferente, com ,suas próprias regras e a

promessade ser .�marpante". -

�'

SEeu�
AGUE��
Soil��
COtrIPRICO "1'\11)0 i�.

! CINEMA

JARAGuA 00 SUL
• Cine Breithaupt 1
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h50)
• Transfonners ..... O Lado Oculto da Lua - Leg
(15h40, 18h30 e 21h20)

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

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

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Transfonners - 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 21h20)

• Cine Garten 3
• Carros 2 - Dub (13h10, 15h20, 17h30 e 19h40)
• Piratas do Garibe: Navegando em Aguas Misteriosas - Leg
(21h40)

• Cine Garten 4
• Se Beber, Não QIse! Parte t- 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 (15h10)
• Transfonners - O Lado Oculto da Lua - Leg (21 h1O)

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

• Cine Mueller 2
• Carros 2 (13h45 e 18h30)
• Se beber, não case! Parte 2 - Dub (17h10, 19h30 e 22h10)

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

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

Em seu papel de mãe, Dona Anés,Iã
<

deveria i-espondtir algo assim: ,

.

Ou assim...

Ou atémesmo assim...

Curta, grossa e transparente.

• Carros 2 - Dub (13h, 18h40)
• Transformers - O Lado Oculto da tua - Dub (15h1 O)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (21 h1 O)

• Cine Neumarkt 2
• Carros 2 - Dub (13h15, 15h30; 17h40 e 19h50)
• Piratas do Caribe: Navegando em Aguas 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 (17h10, 19h30 e 22h)

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

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

• Cine Norte Shopping 1
• Carros 2 - Dub (13h30, 15h50, 18h10 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 (11h55, 14h15, 16h35 e 18h55)
• Carros 2 - Leg (21 h15)

• Cine Norte Shopping 4 '

• O poder e a lei - Leg (14h20, 19h05 e 21 h35)
• Meia noite em Paris - Leg (12h10 e 16h50)

• Cine Norte Shopping 5 -

<

• �exo sem compromisso - Leg (13h10, 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)

Dilma dispensou
maquiador ofi�i�1
DilmaRoussef andase saindo tão-bem
com pincéis e coresí��\1���'��i' :'�$.;J?-sou o
cabeleireiro e maq_uil�R�:,- _ .,

-b'Kainura
da viagem a01l!0 �gá.Ji��;R!tp'-e vai
participar daFesta Iiterái�alfittWflcional
de Paraty (Plip). Celso co'iitQu-à coluna

• -,J '

do jornal lia E�tado de SãO'Pa(U«(.que a

presidente do :país está�;é:sâihdú�l(muito
bem' no quesito automaquiagern.

Elano e Nívea não
estão mais juntos
Durou apenas quatro meses o namoro de
Elano e NíveaStelmann. Pelo Twitter, o
I

_

jogador de futebol, que está naArgentina
para disputar aCopaAmérica, anunciou
o rompimento. IIEu e @NiveaStelmann
não estamos niais namorando!", escreveu
o jogador do Santos. Eles fizeram sua

priIrl�ita aparição pública como casal em

março'de 2011, em um baile de carnaval.

,

Alvaro Garnero se

casa em novembro
Segundo a coluna 'Diário da Fama",
do jomalDiário de São Paulo", o
apresentadorÁlvaro Garnero, ex
namorado damodelo Caroline Bittencourt,
vai se casar no dia 14 de novembro, em
Miami, com a também apresentadora do
Extreme Makeover Social e empresária,
CristianaArcangeli. Garnero apresenta o
programa 1150 por 1", da Rede Record.

Casal gay vira
tabu na Globo
o novo casal gay de "Insensato Coração",
Eduardo (Rodrigo Andrade) e Hugo
(Marcos Damigo), virou assunto proibido
entre os autores da novela, Gilberto Braga
e Ricardo Unhares. Segundo a coluna

,

"Outro Canal", da "Folha de São Paulo", a
Globo andou podando algumas cenas do
romance e o silêncio passou a ser opção
para levar a história adiante.

HORÓSCOPO

/

\

Atriz acusada de
traficar drogas
YasminMitri, a atriz brasileira que se

apresenta como anamoradadeRichie
Sambora, guitarrista dabandaBon Ioví,
seria traficante e prostituta. É o que afirma
O' tablóide inglês "News ofTheWorld"..O
assessor deYasmin nega todas as afirmações
do jornal. De acordo com a reportagem,
Yasmim teria oferecido cocaína aum repórter
do tablóide, que estava disfarçado.

Xuxa vai estrelar
..As Brasileiras··
Xuxavai protagonizarum dos 16 episódios da
série I�S Brasileiras". Segundo a publicação
da colunista Patrícia Kogut, do jornalO
Globo", a apresentadora, nascida em Santa

Rosa, no Rio Grande do Sul, vai interpretar
uma gaúcha na série da Globo. Dirigidapor
Daniel Filho, a produção seguirá os mesmos
moldes do sucesso I� Cariocas". A série

começaa ser gravada em agosto.

< ,

J

rol ARlES
'

•• Valorize o trabalho em equipe. Troque ideias e ouça quem
tem mais experiência No amor, é hora de abrir-se para uma

relação mais sólida, Não perca a chance de aprender.

� TOURO .

I!!I Mostre interesse pela profissão e não se arrependerá. Não
espere muito da vida amorosa neste dia. Tudo indica que o

romance tende a ficar em segundo plano.

G�MEOS
Quanto mais envolver-se com seu trabalho, maior será a sua
realização interior. No campo afetivo, é tempo de assumir

compromissos. Não tenha medo de uma relação mais séria.

IS!I CANCER

I!J Todas as suas energias estarão voltadas para o trabalho e
.

você não deixará nada a desejar. No entanto, no amor, você
terá dificuldades para expressar seus sentimentos.

...-. LEÃO

iii. Hoje as coisas vão estar mais claras. Você estará mais
articulado, bem-humorado e com jogo de cintura. Na relação
a dois, você vai sentir firmeza.

rrnI VIRGEM
o

II&!.I Concentre-se em seus objetivos para conquistá-los.
A carreira poderá ganhar impulso. Na vida a dois, sua
necessidade de segurança estará em primeiro lugar.

• LIBRA

Viagem a trabalho será bem-sucedida Quem pensa em _

voltar a estudar ou aperfeiçoar-se não deve perder mais
tempo. Na vida a dois, a fase é ideal para fazer planos.

� ESCORPIÃO

III!I O trabalho de rotina poderá absorver grande parte do seu tempo.
O astral não favorece a intimidade nem a manifestação dos
sentimentos. O romance ficará em segundo plano.

� SAGITARIO '

� De algum modo você saberá se ajustar aos colegas e

colaboradores com mais facilidade e somar forças. No
campo afetivo, você terá a segurança que sempre desejou.

"0

R1I CAPRICÓRNIO

IIPJI A carreira receberá poderosas vibrações. Eis o momento de

você mostrar toda a sua boa vontade e talento. Porém, não
espere muito da vida afetiva.

Ia AQUARIO .

Ia O dia será fawrável para assumir um cargode chefia. Não pera!
a oportunidade! A segurança também contagiará o romance. O
momento é ideal para estabelecer planos em comum.

•
PEIXES

'

Tudo que envolva seguro ou alguma medida preventiva virá
a calhar. No que diz respeito à sua vida amorosa, a fase
privilegia as relações mais sólidas.
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LITERATURA

Gelson Bini
guia a leitura
Profissional conhecido nas

rodas literárias de Iaragua
� ...

do Sul, Gelson Bini é quem
comanda as sessões diárias
do 'Guia da Leitura', na Feira
do Livro. Todas às noites, às

" 19h, ele relaciona diferentes
temas com o universo da

escrita. Boje, :0 assunto '

central do bate-papo são

os textos contemporâneos.
Já amanhã, Bini promete
uma lista de sugestões para
quem quer ser provocado
pela literatura. Na sexta
feira, encerrando a primeira
edição do projeto, ele fala ao
público a respeito dos títulos

que abusam do terror e do
mistério para causarmedo
nos leitores.

HORÁRIO
Portas abertas
das 9h â�-,,21h
Não há contratempo na
agenda que sirva ele d��culpa""
paraminar uma visita.à
Feira do Livro. E que os
estandes têm um horário de
atendimento bastante flexível.

, Até sexta-feira, eles ficam
abertos ao público das 9h às

21h, sem fechar para o almoço. .c-:

No sábado, as atividades
"

também começam,lo�o cedo,
porém encerram um pouco
antes: às 19h. No domingo,
dia no qual os livreiros se

despedem de Iaraguã do Sul,
o acesso será permitido entre

10h e 18h. Vale lembrar que não
há cobrança de ingresso, com
exceção no caso do Cinema
3D 'instalado ao lado do
estande principal.

CARA A CARA

Momentos
depu a

inten çã
Eliana Martins fala sobre a experiência
de escrever para o público infantil

JARAGUÁ DO SUL

,,' �,

Ihorava", lembrou em entrevista
exclusiva ao OCP.

Dessa descoberta atéa publi
jar na maionese", cação de divertidas, porém, edu

Ii

sacar", "um "porre cativas tramas foi uma questão
,

de, garota", "pra ca-, de tempo. A sugestão, dada por
ramba". Essas são 'uma cunhada: .deu certo. Hoje,
algumas das expres- Eliana soma o lançamento de 51
sões pertencentes livros, incluindo 'Receitas nojen

ao vocabulário juvenil de Eliana tas, ideias bolorentas'.
Martins. Professora, psicóloga e Escrito com o olhar voltado
escritora, ela se sente à vontade no para a própria sobrinha, Cecília,
meio de um público que, para um ele retrata o horror das crianças
incontável número de adultos, pa - f� às saudáveis verduras. Tudo de
rece falar outro idioma. maneira totalmente compreen-

No caso da visitante ilustre sível a elas, já que a personagem
de ontem da Feira do Livro de Ia- 'principal é aquela garota de gos
'raguá do Sul esses mistérios são tos enjoados e que aceitava ape-

"

parte de um cotidiano decifrado nas comer pizza e misto quente.
faz.tempo. Paciente, a paulistana Segundo Eliana, escrever para os

se desvendou autora de títulos pequenos leitores sobre assuntos
infantis depois de, primeiro, en- tão específicos à idade 'deles é
trar nas salas de aula e conviver pura alegria. "Criancice comple
dia após dia com as crianças. E ta", enfatiza.
não só isso, além de enfrentar a Aos pais que não sabem mais
difícil tarefa de educar, ela ainda como convencer os filhos a se

buscou especialização no ensi- distrair com a leitura, a escritora
no direcionado a portadores de. dá uma dica preciosa e relacio
necessidades especiais. O stárt nada àquela divertida' experi
para a carreira literária ocorreu ência. "Ninguém anda por si só,
ao perceber que, contando his-. anda porque viu alguém andar. O
tórias, tudo ficava mais fácil. "Eu mesmo acontece com os livros.
criava peças de teatro e, assim, o A criança só vai ler se ver os pais
rendimento dos estudantes me- lendo", ensina.

KELLY ERDMANN

II

VISITA

Filosqlia com

Márcia Tiburi
Depois de receber Arnaldo
Antunes, ElianaMartins e

Angela Lago, a Feira do Livro
fecha o ciclo de palestras
com convidados especiais
nesta quinta - féfra� A visitante
ilustre de amanhã é Márcia

,

Tíburí. Doutora, em Filosofia,
ela têm na biografia sucessos
editoriais corno 'Pilosofia
brincante', emparceríà com
Femando Chuí. Já fiá rv, à
autora ficou conhecida ao

integrar a mesa redonda
do programa Saia Justa, no
canal pago GNT. O bate-papo
começa às 15h e acontece

no auditório. O acesso,
a exemplo das demais

palestras organizadas pelo
evento, é gratuito.

,

.MARCELE GOUCHE

Eliana: "não escrevo só para criança, escnvo como e para as crianças"

/-
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DESTAQUE MARCELE GOUCHE

� �

w;f: .

Não é nem preciso saber ler para curtir um bom livro. O exemplo vem
dessas meninas, que, ontem, passearam pelos estandes da Feira sem

pressa alguma, sempre desvendando as páginas e inventando histórias.

Nos adultos, a admiração e a atenção também não são diferentes.

KELLY ERDMANN

• 6DEJULHO
• 9h - Abertura dos estandes

.'.

• 9h15 - OABCD deAngelaLago
Um bate-papo com uma das maiores escritoras brasileiras para público infantil. Angela
Lago nasceu.em Belo Horizonte, em 1945.Viveu naVenezuela e na Escócia. Há 20 anos

escreve é' ilustraliVros para crianças. Expôs seus trabalhos emmuitos países e recebeu
prêmiós no Brasil e no exterior - França, Espanha, Eslováquia e Japão. Têm mais de'40
livros publicados e, por oito vezes, venceu o Prêmio Jabuti.

• 14h"'" Contaçãode histórias: "Contos em cantos" de Ana Paula da Silva e Humberto
Soares; ele Ioínvillé

. .....

"

•J4h30 - Contação de histórias: "Contos em cantos" de Ana Paula da Silva eHumberto

Soares, deJoinvil!e�. ,

� J5h�:.��J),tação de histórias: �iContos em'cantos" de Ana Pa�� daSilva éH9mbeho·""," .

, Sôtirês"lde Ioínville
,.

,

,- _..

-,
, _. _

,_ �.:�.: ..-�;�:.:� 3- "':", _ )"':::,' _

•. � • "_',_', ';

• 15'�30,�Conta�'{\�:,de histórias: "C()I.!ID.s em cantos" de Ana Paula da Silva e Humberto .Ó:

Soàr�$, de JqinViUéq;,:' '.

" '>';
,'" i:_>,.:f:;::'�,;: ;;;<-. >;

..
•

>

c" f,",
c

19li'"-6)ficíQaPaR�lão Loq(ltU(qom Cti�tiauo Moreira, rí6.JV[U&�üWeg
. ',. -"',' :'-

. ',' .
.

..
-' - ",: '. ' .......::::�., ':'," "

- :,: <',

• 19h - Guia de Leitura: literatlÍrà contempórânea, com GelsoIlBini
• 21h - Encerramento das atividades

II Enquanto eu tiver
perguntas e não
houver respostas

continuarei a escrever.

Clarice Lispector .','

Kelly Erdmann
EDITORA DE CULTURA

kelly@oeorreiodopovo.eom.br
,

.

'�:,':

Estande éoncorrido
É SÓ as crianças que visitam
a Peira ter em mãos alguns
livros que elas não pensam
sequer duas vezes e correm para
outro estande.A lanchonete
instalada à frente do auditório
onde acontecem as contações
de histórias está concorrida e

vem se transformando em uma

parada quase obrigatória entre
os pequenos. Tudo para eles
tem sabor defesta, atémesmo a
espera pelo atendimento, que de

vez em quando, ocorre tamanho
o movimento no local.
Na ala adulta, a preferência
não épor salgados, morangos
achocolatados ou docinhos,
totalmente irresistíveis entre
os alunos. Professores, livreiros
e até quem faz parte da
organização do evento tenta
espantar ofrio com copos de

café bem quente, daqueles com
vapor que serve também para
esquentar as mãos.

DIVULGAÇÃC

Jeitin,ho
Os livreiros têm lá as suas artimanhas

para convencer o público a não

resistir aos títulos vendidos na
Feira do livro.Além dos preços
convidativos, eles chamam a atenção
da criançada deoutras formas: há

quem adere a pôsteres de cantores
populares, como lustin Bieber, e
outros que contam com truques de
mágica. Pelo visto, a propaganda
vem funcionando. Difícil ver um

jovem leitor sem sacolas e livros
circulando pelaÂngelo Piazera.

Remarcações
Paraatrair aindamais os

visitantes, as livrarias que
apostaramnaFeira do livro
de Jaraguá do Sul chegaram à
cidade realmente preparadas .

Elas aceitam pagamento
via cartão de crédito, por
exemplo, e até abrirammão

de partedo lucro remarcando .

alguns preços emmeio à
'maratona literária Epara
constar: ovalordemuitos títulos

jáchegouabaixo deR$ 10.

Contações
Com sessões sempre lotadas, as contações de histórias
promovidas pelo Sesc (Serviço Social do Comércio) durante
a Feira do Livro são sucesso absoluto. Antes de o auditório
abrir para receber o público, os alunos trazidos pelas escolas
do município ao evento já formam filas que tomam conta dos
corredores do estande principal. A iniciativa merece só elogios,
pois proporciona aos pequenos leitores a oportunidade de,
acessar as manifestações artísticas.

I"�

. \

l I

Os 2dunOl do Rjo da Luz contam com uma

estrutura aindamail completa dt!�n5jno, com
mais três saW de aula, sita de direçlo e lecrltariall

Inauguração 16/07 às 10h 'J/

JRRRCiUR DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DA EDUCAÇÃO

, .,;JJ. -

PREFEITURA DE

\t!!J JARAGUÁ DO SUl
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ProgramaAUXIlio Financeiro
inicia inscrições estemês

No período entre o próximo dia 2011. Os interessados poderão se

27 e 5 de agosto, estarão abertas as inscrever nos sites http://jaragua
inscrições para o programa Auxílio dosul.sc.gov.br e' http://educacao.
Financeiro, destinado a estudantes jaraguadosul.com.br. Outras ínfor
de curso superior de baixa renda mações podem ser obtidas nos en
familiar que estejam matriculados dereços eletrônicos citados ou pelo
e cursando o segundo semestre de telefone (47) 2106-8124.

EDUARDO MONTECINO

\

PERSONAGEM DO VALE

VIDADEDICAI)AAO
. .

BEM DOSOUTROS
Presidente do Conseg, da Aconseg, e
voluntária em múltiplas frentes, assim
vive a massoterapeuta Karin Krauser
JABAGuÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Quando se fala em trabalho
voluntário, a massoterapeu

ta e quiropraxista Karin Krauser

pode servir de modelo. Além de
trabalhar na área de saúde, atua
na associação dos moradores
da Tifa Martins, na comunidade

Evangélica, preside o conselho
de segurança (Conseg) dos bair
ros Tifa Martins, São Luiz e Iara
guá Esquerdo e, no mês passado,
assumiu a presidência da Acon

seg (Associação dos Conselhos
de Segurança) - atendendo os

Consegs de todos os municípios
do baixo Vale do Itapocu. "Atuo
também em outras entidades,
mas essas são as principais", afir
ma com fôlego de dar inveja.

Toda essa dedicação, diz ela,
.
vem de família. "Meu pai era lí
der comunitário e professor,
desde pequena convivi com a

comunidade, sabendo que todo
mundo precisa fazer sua parte, e
não só ficar esperando a ação dos

",.i'}

órgãos públicos", defende. Além
do envolvimento na comunida

de, do pai, .ela tirou outra grande
lição - para se mudar as coisas, é
preciso focar nas bases. "Quan
do é para conscientizar o adulto,
tem que se atingir no bolso, com
multas ou preços maiores, mas
as crianças aprendem mais fa
cilmente", ensina. Graças à ajuda
de empresários, Karin está doan
do 4.400 livros didáticos para as

creches do município.
E foi neste espírito que a vo

luntária criou os dois filhos; um
de 20 e outro de dois anos, para
que eles também fossem atu

antes na comunidade. "O mais
velho não participa tanto, por
causa do trabalho, mas ele sabe
como é importante, e o pequeno
está sempre junto, mesmo sem

entender ainda', conta.
Na presidência do Conseg e

agora do Aconseg, Karin crê que
a prioridade seja a integração da

polícia com a comunidade - para
ela, aperias se os moradores se

sentirem seguros para denunciar

crimes é, que problemas como

tráfico de drogas podem ser ven

cidos. '�s pessoas têm 'que criar
a coragem para fazer a denún
cia, e a polícia tem de garantir o
anonimato, para que ninguém
sofra represálias", afirma, garan
tindo que essa relação corise

guiu fechar um ponto de venda
de drogas recentemente na Tifa
Martins. "Muitos têm medo dos

traficantes, outros não informam
as autoridades por vergonha.
Nada é mais triste do que uma

vida destruída pelas drogas, por
isso cada um deve fazer a sua

parte nessa luta", conclama.
Mesmo se dedicando à comu

nidade como poucos são capazes
de fazer, Karin ainda consegue ter
outros prazeres. Quando tem tem

po livre, gosta de viajar com a fa
mília, para conhecer lugares novos
e repensar alguns conceitos. Quer
também começar outra faculdade,
em terapia ocupacional. "Eu que
ria fazer uma pós-graduação em

tratamento geriátrico, para cuidar
dos idosos da comunidade, mas
minha formação não é conside
rada como área da saúde", explica,
adicionando que a voz da experi
ência é tão importante quanto à
boa educação dos jovens.

Os requisitos exigidos para receber
o benefício são os seguintes:

• Residir há, pelo menos, um
ano no município;

• Ter renda familiar mensal per
capita inferior a R$ 1.260;

• Não possuir diploma de outra

graduação, exceto se este for de
licenciatura considerada curta;

• Ter aproveitamento de 100%
nas disciplinas cursadas
no semestre anterior para
acadêmico que recebeu
aUXI1io financeiro no primeiro
semestre de 2011;

• Não estar sendo beneficiado
com bolsa de estudos, auxílio-

empresa, programa Bolsa
PrimeiraChance, Bolsas dos
artigos 170 e 171 da Constituição
do Estado de Santa Catarina ou

qualquer outra forma de auxílio
educativo.

• Estar regularmente
matriculado e cursando o

segundo semestre de 2011;
• Ter cumprido o mínimo
de oito horas de serviço de
relevância comunitária, caso
tenha sido beneficiado com o

Auxílio Financeiro no primeiro
semestre de 2011.

ARQUIVOOCP

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARAGUÁ DO SUL

FUNDAÇÃO CULTURAL
EDITAL

CONVITE N° 72/2011

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
MENOR PREÇO POR LOTE

A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL torna público que,
em conformidade com o que preceitua a Lei n° 8.666/93 e suas al

terações posteriores, fará realizar na sede da Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul, situada a Av. Getúlio Vargas nO 405, na sala da admin

istração, sob a coordenação da Comissão de Licitações, uma licitação
sob a modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
contratação de serviços de SONORIZAÇÃO, incluído todos os mate
riais e equipamentos necessários, em conformidade com o Anexo 1-

RELAÇÃO DOS SERViÇOS E EQUIPAMENTOS e Anexo II-MINUTA
. DE CONTRATO, destinados para ao "Desfile Festivo dos 135 anos de

Jaraguá do Sul".
DATA, LOCAL E HORÁRIOS - Os envelopes com a documentação
para habilitação e proposta comercial deverão ser entregues até às 10
horas do dia 13 de julho de 2011, na Fundação Cultural de Jaraquá do

Sul, no endereço acima. A abertura dos envelopes nO 01 (documentos
para habilitação) e nO 02 (proposta comerciai), dar-se-á às 10h30min
do mesmo dia.

�

VALOR ESTIMADO PARAA CONTRATAÇÃO: R$ 2.400.00
INFORMAÇÕES - O edital completo e seus anexos, além de infor

mações-aos interessados serão fornecidas no setor administrativo da

Fundação Cultural de Jaraquá do Sul, no horário de 07:30 às 11 :30
horas e das 13:00 às 17:00 horas, no endereço acima citado, ou pelo
telefone (047) 2106-8700 ou ainda pelo e-mail paulomoreira.cultura@
[araquadosul.com.br
Jaraguá do Sul (SC), 5 de julho de 2011.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente
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PONTO DE VISTA

p

Segundo a Igreja Católica existem
sete pecados capitais, criados

para, conforme o ponto de vista, pro
teger ou controlar seus seguidores.
Falo, aqui, dos pecados capitais "tra-:
dicionais" (luxúria, gula, avareza, ira,
soberba, vaidade e preguiça) e não

dos pecados capitais "modernos"

(experimentos "moralmente dúbios"
com células-tronco, uso de drogas,
poluição do meio ambiente, agra
vamento da injustiça social, riqueza
excessiva, geração de pobreza e vio

lações bioéticas). Na realidade, hoje
quero me referir especificamente ao

pecado da preguiça.
-

Ah, quem nunca sentiu pregui
ça em algum momento da vida?
Pecado capital! Lembrando deste

tema tive que recorrer ao bom e

velho Dante Alighieri e sua Divina

Comédia, obra mais conhecida do

autor. Neste clássico ele trata do

Inferno, do Purgatório e do Céu.

O Inferno é dividido em círculos,
nove exatamente. E, de acordo com

seus pecados ou outra caracterís

tica qualquer (como, por exemplo,
não ser batizado) as almas eram di
vididas para sofrer nestes círculos.
O Inferno, segundo Dante, é uma

montanha apontada para o centro

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Concorrência p/ Compras e Serviços - 60/2011

Tipo: Preco e Tecnica - pelo total geral
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROVEDORA DE

DATACENTER, PARA A IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO
DE SERViÇOS DE SUPORTE TÉCNICO À SOFTWARE DE

GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Entrega dos Envelopes: 22/08/2011 às 09:00h

Abertura dos Envelopes: 22/08/2011 às 09:15h

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de

segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às

16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247, ou ainda através do site:

www.guaramirim.sc.gov.br.
GUARAMIRIM (SC), 05/07/2011.

NILSON BYLAARDT

PREFEITO MUNICIPAL

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
A empresa BENVENUTTI REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, situada em Jaraguá do Sul - SC, à Rua

Walter Marquardt, nO 61, Bairro Vila Lalau, inscrita no CNPJ sob nO 85.166.726/0001-51, Inscrição
Estadual nO 25.291.112-1 e Inscrição Municipal nO 16188, comunica o extravio de todos os docu- ,

r
mentos fiscais e contábeis, notas fiscais de serviço do nO 001 a 750, notas fiscais Série 1 Modelo 1

do nO 001 a 875, notas fiscais de venda ao consumidor Série D1 Modelo 2 do nO 001 a 500, Livros
de Registros fiscais e contábeis, recibos, duplicatas, faturas e demais documentos, desde a abertu

ra da empresa em 01/09/1991. Conforme o Boletim de Ocorrência nO 126364 de 29/06/2011.

da Terra. De outro viés, o Purga
tório é uma montanha apontada
para cima (ou seja, há esperança)
dividida também em círculos so

brepostos, no Antepurgatório e no

Purgatório propriamente dito. No

quarto círculo estão as almas dos

preguiçosos purificando-se. Fica, o
Purgatório, por óbvio, entre o Infer- ,

no e o Céu (ou Paraíso).
Entre os iracundos e os avaros, os

preguiçosos expiavam seus pecados
caminhando sempre com urgência,
sem poder perder tempo indolente
mente como faziam quando vivos.

E por que me lembrei dos peca
dos capitais, da preguiça e de Dante
com sua Divina Comédia? Porque,
ao chegar ao trabalho cedo nesta

segunda - feira gelada, deparei - me
com vagas e vagas de estacionamen
to vazias ao longo da Reinaldo Rau e

suas transversais. Ainda pensei "tal
vez tenha sido o frio que tenha feito o

pessoal chegar um pouco mais tarde

que o normal". Ledo engano. As ho
ras passaram e eu lá de cima, da mi
nha sala, continuava a ver as vagas
sobrando.

Causa? Sim, o início de vigência
do sistema rotativo de estaciona

mento, a famigerada e popularmente

DO LEITOR

chamada ZonaAzul.
Se vai ser bom para o comércio ou

para os cidadãos só tempo dirá. Se as

pessoas que se sentirem lesadas por
danos, furtos e roubos nessas áreas
onde pagam para estacionar terão

direito a ser ressarcidas só os tribu
nais dirão. São algumas incógnitas
do sistema por ora.

Entretanto, não foi isso que me

ocupou a mente naquela manhã
fria. Fiquei pensando como as pes
soas vieram para seus trabalhos e

compromissos. Ora, se antes quase
nunca havia vagas para estacionar

em determinados horários, como

podem agora tantas sobrar?
Muitas explicações podem ser

apresentadas: as pessoas vieram de

ônibus, de taxi, a pé, de bicicleta,
de carona ou começaram a revezar

com seus colegas e vizinhos quem
virá de carro.

Todas soluções que poderiam já
estar sendo utilizadas há muito tem

po. Precisou doer no bolso para os

cidadãos buscarem alternativas nem

tão criativas assim. Nada inovadoras,
mas que, sem dúvida, farão bem não
só para o bolso. Farão bem também

para o meio ambiente, para o corpo,
para a socialização e para a mente.

sou assinante deste jornal e há algum tempo escre

vi nele. Mas como cristão e homem de fé, atributo
dado por Deus, por ser ouvinte de sua palavra é dom

que o mesmo concede aos homens (nem a todos) po':
que não o buscam de coração.

.

Muitos buscam por sabedoria humana, pois tod..
esta sabedoria é loucura para Deus. /

Não posso deixar de comentar esta coluna deno-

minada "Delírios" deste senhor Luiz Carlos Prates [

dizer o seguinte: perdoa-lhes por que não sabem c

que fazem, o que dizem se acentua também ... Credos

religiosos são feitos para amaioria propondo enganos
e costumes. Jesus caminhava com aminoria e ele este
nas pequenas coisas, veio para salvar os humildes de

coração e de espírito não os soberbos, mas sim para
confundi-los.

. João 10.l0: O ladrão não vem senão para roubar, LI

matar, e a destruir, eu vim para que tenham vida e ti

. tenham em abundância.
Abundância é viver a plenitude da comunhão com

Deus que nos dá sentido à vida, ele nos completa;
porque não é só de pão que o homem vive, mas dr.

todaa palavra que sai da boca de Deus.Comparar isto I

à vida de cachorros, animais é falta de consciência e

conhecimento cristão.

Pagai por isto (tipo de comentário), faço eu de

graça como assinante para edificar a criatura hu

mana (trazê-la ao novo nascimento, o do espírito;
não para colocá-la mais abaixo comparar a animai

que a nossa sociedade nos coloca (desprezados pelo
ter e não o ser), isto é estar a serviço da mentira, do

engano e da confusão.

WaldemarReeck, contabilisté;

• Faleceu no dia 4/7 Anna Pomme

rening Peschke com idade de 90

anos, o sepultamento foi realizado

dia 5/7 às 16h saindo o féretro da

Igreja Evangélica Lutherana Cristo,

seguindo após para o Cemitério Mu

nicipal Bom Jesus em Schroeder.

• Faleceu no dia 4/7 Edson Doering
com idade de 61 anos, o sepulta-

FALECIMENTOS
menta foi realizado dia 5/7 às 16h

saindo o féretro da Capela Mortuá

ria Maria Leier, seguindo após para
o Cemitério Municipal do Centro.

após para o Cemitério Municipal de
Três Rios do Norte.

• Faleceu no dia 5/7 Jacob SChO:1

com idade de 74 anos, o sepulta,"
menta será realizado hoje às 9h

saindo o féretro da Capela Mortu

ária da Vila Lenzi, seguindo após
para o Cemitério Municipal dél

Vila Lenzi. -;

• Faleceu no dia 5/7 Geraldo Klein

com idade de 67 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 5/7 às 16h

saindo o féretro da Igreja Evangéli
ca de Três Rios do Norte, seguindo

1

;

)t
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FUTEBOL

Liga define Primeirona de 2011
Cornduas

. .

equipes a mais

que ano passado,
campeonato amador

\" -

deste ano promete
disputa acirrada

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

ALEXANDRE PERGER

0530 Campeonato da Primeira
Divisão-de Futebol Amador de

Iaraguã do Sul já tem data de início
. e fim. O calendário da competição
foi definido na última sexta-feira

pela liga Jaraguaense de Futebol.
A primeira rodada acontece no

próximo dia 16. Este ano, serão
r- �

sete equipes, duas a mais que no

ano passado. O estreante será o

Néki, de Schroeder, único time de
fora de Jaraguá do Sul. O João Pes-

.

- soa, que ano passado estava licen
ciado, volta a disputar a Primeirona.
Os outros cinco clubes são o atual

campeãoVitória, Botafogo, Cruz de
Malta, Flamengo e JJ Bordados.

A expectativa da Liga Jaragua-

ense é de que este ano a competi
ção será melhor que em 2010. De
acordo com o relações públicas da
entidade, Ierri Backi Luft, o fim do

campeonato de Pomerode pode
contribuir para a competição. "En
cerrando lá, as equipes de Iaraguá
vão investir em jogadores de fora,
montando boas equipes", comen
tou Jerri. Para ele, a entrada de
mais duas equipes pode dar mais

força para a competição. Em rela

ção a patrocínio, Ierri afirma que a

liga está atrás de apoiadores, mas
a arbitragem será bancada com

verba da Fundação Municipal de
Esportes de Iaraguá do Sul .

Na primeira fase, as sete equi
pes jogam entre si, em turno e

returno. As quatro melhores se

classificam para as semifinais,
se enfrentando em jogos de ida e

volta, mesmo sistema da final, que
deve acontecer no dia 13 de novem
bro. O campeão e vice se creden
ciam para disputar aCopaNorte.

As datas de início dos campeo
natos da segunda e terceira divisão
ainda estão indefinidas. Napróxima
semana, a liga deve se reunir para
fechar as datas, mas a intenção é
iniciar a segundona já em agosto.

o INVERNO DE OFERTAS STRASBOURG é uma promoção das Concessionárias Strasbourg e tem validade até 10 de Julho ou enquanto durarem os estoques. Peugeot 207 HB XR l.4L Flex,
3portas, ar, direção, vidros e travas elétricas, pintura sólida, ano/modelo 11/12, preço público sugerido para vendo à vista o partir de RS 31.990,00 com frete incluso e 02 unidades em estoque .:
Peugeot 207 Pcssion XR 1 AL Flex, 4 portas, ar, direção, vidros e travas elétricas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 , preço público sugerido para vendo à vista a partir de R$ 36.990,00 com frete
incluso e 02 unidades em estoque. 207 SW XRS l.4L Flex, ano/modelo 10/11 ar, direção, vidros e travas elétricas, faróis de neblina, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido para
vendo à visto a partir de R$ 44.100,00 por R$ 39.300,00 com 01 unidades em estoque. Peugeot 307 HB Presence 1.6L Flex - 10/11 - Ar, direção, Vidros e travos elétricas, Freios ABS e Aír-bog
duplo, pintura sólido, frete incluso, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 46.212,00 com 02 unidades no estoque. Hoggar X-Une l.4L Flex - 11/11 - pintura sólida, frete

Strasbourg
�._itiQsbo\ifgJ:OmJ)t

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414

Blumenau (47) 3331-4500
Rep. Argentina) 2077
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NATAÇÃO

Preparados para nacional infanto
Atletas da Ajinc
vão representar
Jaraguá do Sul
em competição
nacional que

começa domingo

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Na manhã de hoje, nove atletas
de Iaraguádo Sul com idade de

13 e 14 anos embarcam rumo a Re
cife com a missão de representar a
cidade no Campeonato Brasileiro
de Natação de Inverno, que vai de

quinta-feira a domingo. Todos os

jovens nadadores fazem parte da

equipe da Ajinc/Urbano/FME. Os
treinamentos são diários e duram
de duas a três horas.As viagens são
bancadas com ajuda dos patroci
nadores, da FundaçãoMunicipal de
Esportes. O treinador da equipe, Ro
naldo Fructuozo, o Kiko, acredita no
potencial da equipe, que tem pouca
experiência em competições nacio
nais. De acordo com ele, o objetivo

MARCELE GOUCHE

é ���&à!, aO" mâXpno:.a� finais :��:'f'i!
sí\t�is.;�f:.:.iliná equipe nova, sem ex,",/'

�::;' '�'-.;..� '" �.l��'lí.��'\i
. -.

per�ên:y�a, então vamos levar eles

pa:r�,q\ie conheçam o campeona
to", disse o treinador. Kiko afirma

que"o objetivo inicial não é trazer
medalhas e sim agregar experíên
cia para os futuros campeonatos.
"Eles conquistaram o terceiro lu

gar no último Sul-Brasileiro Infanto
Juvenil", lembra o treinador.

/

Jovem atleta

Em contato com a água des
de os seis meses de idade, Bian
ca Ewald, de 14 anos, começou a

competir desde os oito, quando
entrou para a equipe da Ajinc.
Apesar da idade, a atleta já tem

experiência de ter participado dos

Campeonatos Brasileiros de Inver
no e Verão do ano passado, onde
não conseguiu medalhas, mas ad
quiriu experiência. Para a compe
tição que começa na quinta-feira,
Bianca está otimista, mesmo ad
mitindo que seja difícil. "Estamos
com o objetivo de diminuir os

tempos e, se possível, trazer algu
mas medalhas", disse a garota.

Bianca nada de olho no futuro e em possíveismedalhas que poderá trazer

I

Faça revisões em seu veículo regularmente.
'iclusc.pre ço público sugerido para vendo à visto a partir de R$ 29,871,00 e com 01 unido de em estoque. Unha 408 com toxn 0(10 de juros c.rn. (55% de entrado e snldo

m até 12 meses sem juros), Peugeot 408 Allure mecânico, completo + freios Abs e Airbo q duplo, ono/modelo.: llí 11 , frete incluso, pintura sólido, versões G partir de
!$ 59.500,00 e 02 unidades em estoque, Nõ o curnulotivo paro outras promoções. Para muis inforrnuçôes sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de

.oncessionórtos Strasbourg , ligue paro 0800· 7032424 ou acesse: www.peuqeot.corn.br. Ouvidor+o do Banco Peugeot ligue para 0800 .. 7719090 e SAC .. Serviço de

treridimento ao Cliente do Banco Peugeot 08007715575. Acesso às pessoas c.om deficiênc!o auditivo ou de fólo: 0800 7711772.

tajaí (47) 3344-7000
1odovia Osvaldo Reis} 3200

Brusque(47) 3355-4500
Praça Vicente Só} 7

Rio do Sul (47) 3522-0686
Al. Aristiliano Ramos} 1595
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março. sofreu 11 derrotas em 12

jogos e já está eliminado.
A seleção brasileira, que tem

boas lembranças do último con

fronto diante de Cuba (a final do
Mundial da Itália em 2010, quan
do conquistou o tricampeonato),
estará praticamente completa
para as finais em busca do 10° ti
tulo do torneio. A única ausência é
o central Gustavo, que sofreu lesão
no pé ainda na primeira fase. Já o
oposto LeandroVissotto está recu

perado de contusão muscular na
coxa esquerda e à disposição de
Bernardinho.

"Agora começa urn novo tor

neio. Precisamos pensar em urn

jogo de cada vez e esquecer o mais
rápido possível a partida ante

rior para focar na sequência. Será
muito desgastante jogar cinco ve

zes em cinco dias (se chegar até a

semifinal), mas estamos prontos",
disse o capitão Giba, que partici
pou das últimas conquistas brasi
leiras na competição.

Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Idéia
"'

7\ Jãofui à Caçador, mas
1 Vacompanhei a partida
entreOlympya eKindermann
ao vivo pela internet. Foi como
se estivesse no estádio Carlos
Alberto Neves, com a vantagem
de não passar tanto frio, já
que estava confortável no sofá
de casa.A TVCaçadorfez a

cobertura dafinal com uma

câmera, um narrador, um
comentarista e um repórter.
Simples, barato e eficiente.
Comentários pore-mail e twitter

pipocardm dosEstados Unidos,
da França e de diversos lugares
pelo Brasil. Quem se habilita a

copiara idéia poraqui?

Basquete,
Os jogos da Seleção de Santa Catarina no Campeonato
Brasileiro de Basquete SubIS têm levado um bom público ao

ginásio da Duas Rodas. Na última segunda-feira, a partida
entre catarinenses emineiros foi um verdadeiro teste para
cardíacos. Jogo de detalhes, decidido somente na prorrogação.

-'li! Vale ressaltar a grande atuação do pivô Dyonathan Santos,
garoto de Schroeder descoberto pelo professorMarcelo Millani
no pólo da escolaMiguel Couto. Hoje tem mais, contra a

favoritíssima São Paulo, às 20h.

Olympya
Por falar em Olympya, a
equipe fez o que precisava
ser feito. Jogou na retranca,
tentando surpreender no
contra-ataque. Até teve a

chance de sair na frente, mas
no final prevaleceu amaior

categoria das caçadorenses.
Destaco as atuações da
goleira Grasi, grande nome
da equipe nas duas partidas
decisivas.

Juventus (1)
Enfim as informações sobre
o dia a dia do Juventus
começam a chegar, pelas
mãos do competente Everson
Urbin. D� início, apenas pelo
twitter (@ge_juventus). Em
breve, pelo novo site oficial:

www.gejuventus.com. É
verdade que o trabalho ainda
temmuito a evoluir, mas o
importante é que está no.
caminho certo.

Juventus (2)
Falando em Iuventus, é
impressionante aestrutura
onde a equipe realizará sua
pré-temporada,A casa tricolor
será o CT do 'Irieste, cruCuritiba.
O complexo é compostopor
estádio, campos para treinos,
ginásio, quadras de grama

'"

sintética, piscinas cobertas,
academia, campo de areia,
anfiteatro, restaurante e hotel.

Chuva
A chuva prejudicou o

esporte amador no fim
de semana. Pela segunda
semana seguida, Schroeder
cancelou a rodada do

Campeonato Municipal.
Já a final doVarzeano
de Jaraguá do Sul foi
remarcada para o próximo
sábado, dia 9. Bola rolando
mesmo, só no Municipal de > ii
futebol suíço de São João I!!
do Itaperiú.

'" Voleibol Primeirona
A greve dos professores da
rede pública prejudicou
diretamente o encontro

de pólos de voleibol. Pelo
menos 40% dos alunos não

participaram do evento
realizado no último sábado,
naArena Jaraguá. Uma pena!
Por outro lado, quem foi

participou de um grande
evento, muito bem organizado
pelaADV e 'seus pârceift1s: .! �,

Com a desistência do
Noite à Fora, sete equipes
disputarão o Campeonato
Jaraguaense da Primeira
Divisão. Já é uma evolução,
se levarmos em conta que
cinco equipes disputaram o

11certame no ano que passou. "

A abertura oficial será no
dia 16, no estádio João
Lúcio da Costa, com João ;

� ( 'Pessoa'e.Cníade Malra"- �'- ���:t,

VÔLEI

Brasil estreia na
fase final da Liga
Seleção de Bernardinho tenta manter
hegemonia, depois se tomar amaior'
vencedora da história do torneio

SÃO PAULO

AGÊNCIA ESTADO

II /\ ssim como no futebol, o vôlei
; Iltem jovens talentos que cos

tumam dar muito trabalho aos

adversários. Se na Copa América

Neymar e Paulo Henrique Ganso
ainda prometem aterrorizar os ri
vais da seleção brasileira, na Liga
Mundial é o Brasil que precisa se

virar para segurar os potentes ata
ques do cubanoWilfredo Leon, de
17 anos. As duas equipes se en

frentam hoje, às 8h30 (de Brasília),
na rodada de abertura da fase final
da competição, que acontece na

cidade de Gdansk, na Polônia.
"Precisaremos sacar bem para

dificultá-los e impedir que usem

todo o potencial de ataque. É im
portante fazer urna boa marcação

II

no Leon, que é o principal jogador
do time", alertouMurilo.

Cuba tem tradição no vôlei,
mas o desempenho na Liga Mun
dial é surpreendente. Faltando
menos de 15 dias para o início da

competição, o time perdeu três
dos principais jogadores - Simon,
o ponteiro Leal e o levantador
Hierezuelo. A polícia do país des
cobriu que eles tinham planos de
desertar durante a competição.

Além disso, os cubanos fize
ram todos os 12 confrontos da pri
meira fase fora de casa, já que o gi
násio onde costumam realizar os

jogos passa por reforma. Mesmo
assim, conseguiram oito vitórias
e só perderam quatro partidas. O
Japão, que enfrentou o mesmo

problema devido ao terremoto e

tsunami que atingiram o país em

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL- FSTADODESANTACATARINA

Thbelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- CarlosFabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9,492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ /SC, para a devida ciência ao respon
sável, 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 oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal FICAM lNTlMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 181531/2011 Sacado: AIlSSON lEBER BORGES NHAIA Endereço: RUA PAUW EGERT, 164 - laraguá do
Sul-SC - CEP: 89257-770 Credor: COMERCIO DE CELUIARES BANDEIRA IlDAME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
3952006 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 36,30 - Vencimento: 24/05/2011

Apontamento: 181489/2011 Sacado: APEfIT SERvrCOS DEALIMENTACAO lJDA Endereço: CELBERNARDO GRUBBA
180 - JARAGUADOSUL - CEP: Credor: CENTRALFRIOS COMERCIO EREPRESENTACAO DE FRIOS L Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 1238399 NF - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 411,60 - Vencimento: 20/06/2011

Apontamento: 181320/2011 Sacado: CHAM- CURSOSPPRODUC. EQUAL PESS, lJDA Endereço: RUAARTUHURGUN
THER 220 BLOCO 4 AP. 102 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-570 Credor: CEIlNHO ESPORTE lJDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 841-01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 494,00 - Vencimento: 15/06/2011

Apontamento: 181458/2011 Sacado: COMERCIAL BELENICEDEMERCADORIA IlDA Endereço: RUALUIZ SARTI1207 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-000 Credor: STARLUCKlJDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 4050/003 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$186,55 - Vencimento: 17/06/2011

Apontamento: 181705/2011 Sacado: COMERCIALBEIENICE DE MERCADORIAS IlDA Endereço: R.LUIZ SARTII207 -

JARAGUADO SUL - CEP: Credor: COMERCIAL PIBI lJDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 6028/1 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 242,00 - Vencimento: 17/06/2011

Apontamento: 18170'2/2011 Sacado: DEVAIDO RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: RUA OSCAR SCHNEIDER 37 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: - Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONALDÓ FUNCHAL (BRASIL)SA Portador: - Espécie:
CBI - N'Titulo: 504316648 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.429,94 - Vencimento: 17/03/2011

Apontamento: 181626/2011 Sacado: DurnCH INDUSTRIAL SERvrCE lJDA Endereço: RUA DOS IMIGRANTES 500 - la
raguá do Sul-SC - CEP: 89250-500 Credor: GRAVATOOLS INDUSTRIAC F L EPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 3885
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 395,00 - Vencimento: 27/05/2011

Apontamento: 181292/2011 Sacado: EVERTONTADASIDMENDES Endereço: RUABERNARDODORNBUSCH2150APTO
114 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-100 Credor: COI-PRESTADORADE SERVICOS ODONTOlDGlCOS Portador: - Espé
cie: DMI - N'Titulo: SOOO000489 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 75,00 - Vencimento: 12/06/2011

Apontamento: 181228/2011 Sacado: GELSON SILVEIRA MEIRELES Endereço: RUA FREDERICO BARG 100 - Iaraguã do
Sul-SC - CEP: - Credor: FM COM DE BRINQUEDOS lJDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2325-4 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 306,51-Vencimento: 10/06/2011

Apontamento: 181225/2011 Sacado: JONAS ZEFERINO Endereço: RUAADOLFOTRlBESS 305 - JARAGUADO SUL - CEP:
Credor: INFORWARE INFORMATICA lJDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: OS 23�66 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$139,56 - Vencimento: 10/06/2011

A��������-i'ã-i���i��i-i���d�:-Nii.SONANTONíOGÕNCALVÊSDESOUZAfud������RUAROBERIDZiEMÃNN35
- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-300 Credor: NOVAAUTO CENI'ER COMERCIO DE PECAS Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0000150103 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 256,66 - Vencimento: 06/06/2011

. Apontamento: 181637/2011 Sacado: 1HIAGO FEUPE GONCALVES ME Endereço: AVGEfUllOVARGAS 268 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: - Credor: IGP CLINI COM IMP EXP REPR lJD Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2 0002210 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.117,62 - Vencimento: 10/06/2011

Apontamento: 181604/2011 Sacado: YES BRAS Endereço: R. JOAO JANUARIO AYROSO 1723 - JGUA ESQUERDO - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor: SANTIEC S.ERV:PROD. DELIMPEZAlJDA Portador: - Espécie:DMI - N'Título:
3349/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.540,29 - Vencimento: 19/06/2011

Tabelionato Griesbach
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'JVffWf}

3370·7500

.
.

Taxas compartilhadas com o mercado

Rua Walter Marquardt, 2670

Carros cóin proc'edência
. � ..

•

'"
1 • .h

.

CITROEN til �Â.J.ÀS S;��
2008 COMPt�TO

.

R$41,440;00

,
-_

.

Transporênsiu "P ,negociação
'" .

.

'.
- '

.:;:,:
.....

:\:'--_ ';:;} :"';.

$10 CÕLINA.2;$ .

COMPLETJt
R$.54.a9S.00

AgUe Uz 1.4

500' tlnJ'=
"

, '. ,lh'

2010- Amarelo - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Piloto Automático,
Acendimento Automático dos Faróis.

Montana Conquest 1.4

26m800,OO
2008 - Branca - Flex - Protetor de Caçamba,

Corsa Hatch Super 1.0

1
1997 - Branco - 4 Portas - Limpador e Desembaçador Traseiro, P,J

quente, Travas Elétricas.

Honda NXR 150 Bros - ES R$ 9,830,00 R$199,70
Yamaha XTZ 125 - E R$ 9.400,00 R$190,96
Honda NXR 150 Bros - KS RS 9.270,00 R$la8,32
Yamaha XTZ 125 - K RS 8.990,00 R$ 182,63
HondaCG 150Titan EX -Mix R$ 8.540,00 R$ 173,49
Honda CG 150 Titan ES - Mix R$ 7.970,00 R$161,91
Yamaha 125 YBR - ED R$ 7.960,00 R$161,70
Honda Biz 125 + RS 7.830,00 R$159,06
Honda CG 150 TItan KS - Mix RS 7.440,00 R$151,14
Honda Biz 125 ES RS 7.150,00 R$ 145,26

dr

Celta 1.0 2P "60%
Ford KA 1.6 - 50%

Buggy BRM Ma - 80%

Pick-Up Courier .. 60%

Saveiro 1.6 - 60%

Buggy BRM M8 • 90%

RS 16.204,00
R$ 17,050,00
R$19.995,OO
R$19,476,00
R$ 20.034,00
R$ 22.495,00

. E-mail:
.................. -..... . , .

elsiorussi@netuno.com.br
uniaosilver@netuno.com.br

MOTOS 60 MESES
CARTA DE CR�DITO CREDITO

li1a1oaparcela

R$ 60.000,00 R$ 456,00 R$353,14 RS 513,10
'

R$ 388,97
l',lil'parcet, R$S76,OO RI 47J,14 R$63J,10 R$SOS,97

RS 50.000,00 RS 380,00 RS 294,29 RS 427,59 RS 324,14
laa1(}!parctla RS480,OO RSJ94,29 R$S27,19 RI424,H

PARCELA

REPRESENTANTE AUTORIZADO EM lARAGIJÃ DO SUl. E REGfM

SI/ver Serviços Ltda
Rua: João Januário Ayroso, 80 sala 03 - Jaraguá do Sul- se

Fones: (47) 3371-8153/9620-8384/9651-4220
Contato com: Elsio F. Russi e ou Roselene

Consórcio
U IAO

Aqui seu sonho é real
L:,'y.'ww unaocat.rcm br I 0800727 8800 :k

Fiesta Hateh 1.0

=500,00

20r?8 - Branco - Fsx - Limpacore Desembaçaeor Iraseiro.

Palio Weekend Elx 1.4

1 �500,OO

2010 - Vermelho - Flex • Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétícos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Som Mp3, Faóis de Neblina,
Computador de Bordo.

New Civic Lxi
SE AT 1.8

59m800,OO
2010 - Prata - Ar-condicionado Digital, Direção Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas' de

Liga-leve, Cd Player, Faróis de Neblina, Sensor de Estacionamento,
Bancos em Couro, Freis Abs, Air Bag Duplo, Câmbio Automático +
Borboleta, Piloto Automático.

Zafira Elite 2.0 AT

=800,00
2008 - Prata - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e üesembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Cambio Automático, Bancos em Couro, Freios
Abs. Air Bag Duplo, Faróis de Neblina,
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3372.0048
3370.8622

Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8h30 às 12h.

E das 13h30 às 18h30.
Sábado até as 12h.

,

VEICULOS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014
www.hpjs.com.br
hpca rs@yahoo.com.br

.y.'
rJil

FIAT STRAOA 1.4 MPI TREK
KING CS 8V FLEX 2P MANUAL

2006 R$24.800,00

CITROEN C3 1.4 I GLX 8V
GASOLINA 4P MANUAL 2Ó06

R$28.800,00

VECTRA EXP 2.0 MPFI FLEX
MEC 2008 R$39.800,00

VOLKSWAGEN GOL 1.0 MI 8V
TOTAL FLEX 4P MANUAL G.lV

2008 R$22.800,00
GOL 1.0 TRENO 09

R$29.800,00 COMPLETO
KA 1.0 8V FLEX 3P 2010

R$24.800,00

:z:
CC
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COMPRA·SE
• MAQUINA DE BORDAR compra-se Tr:

8817-0595.
.

• CABELOS Compra-se qualquer
tamanho, Salão Evidence. Tr: 8814-
1696 com Carina.

• MESA ESCRITÓRIO Compra-se. Tr:
3273-0884 ou 8869-5008.

PROCURA·SE
• ÁGUA F.d:CIL-Distribuidora de água
atendemos nos finais de semana á"

"

noite e feriados, melhores marcas ..

Tele entrega 3371-5239 ou 9914-
9651.

PESSOA QUE POSSA TRABALHAR

Procura-se de'rnelaidade entre 40 e

60 anos, para cuidar de idosa, para
morar ou pernoitar em Schroeder TR:

8446-51.39 ou 3373-5710

• TRABALHO com Arte e Pintura

interessados entrar em contato com

Cesar Tr: ,9614-2588

• PRESTA-SE Serviços para podar
árvores. Tr: 9158-0019.

• PRESTA-SE Serviçosde diarista, para
trabalhar mensal de segunda e sexta.

Tr: 3273-0779 com Marlene.

• PRESTA-SE servíçosde lavação a jato,
'de pressão, lavá-se catçadas, muros,

, telhados etc" Tr: 3273-08,,75 cO,m

Luiz.

• TRABALHO Como representante
de produtos para supermercados,
mercado, mercearias.Tr: 9112- 3947.

• REVENDEDORES de produtos de
limpeza. Tr: 3374- 0927 com Edson.

• APARTAMENTO PARA ALUGAR
Procura-se somente no centro com 3

quartos grandes e dependências de
empregada. Tr: 9917-3771.

• QUARTO'OU ALGUÉM para dividir

aluguel próx. Centro. Tr: 9922-2047.

• PROCURA-SE Senhora para cuidar de
idosa em Jaraguá do Sul (bairro Três
Rios do Norte). Preferencial que possa

pernoitar. Tr: 99318498.

• PROCURO EMPREGO - Motorista de

caminhão. Com experiência de 2 anos
com caminhão Truck. Tr: 84739240

• PRECISA-SE- Corretor de imóveis com

experiência que tenha carro e Creci. Tr:
47-3055-2244 ou 47-9144-4040

VEND�·SE
• TAMPÃO Vende-s pia inox

R$100,00. Tr: Lurdes 3371-8489,
Jeferson-9166-4620.

•AQUECEDOR vende-se, Britania AB 1800
óleo R$ 165,00. Tr: 47-99755383 com

Silvia.

• AR CONDICIONADO vende-se, cônsul
10.000btus, ar quente e frio, ótimo
estado. Tr: 3370-8171 / 9914-3313

• GE t...ADEIRA DUPLEX Vende-se tamanho

grande, cor marrom da cônsul

R$250,00. Tr: Lurdes 3371-8489,
Jeferson-9166-4620.

• PRATELEIRAS vende-se, e 2 caixas
(FRICAL), 1 guarda volume e móveis
para instalação completa para loja ou

mercado. Tr:8464-1961 com Gilmar.

• REMADOR vende-se, aparelho
de ginástica, com alça e assento

anatômicos, regulador de esforço,
pedal emborrachado. R$ 200,00. Tr:
9102-1722.

• MOTOR DE PISCINA vende-se, semi novo
33 HP. R$150,00. Tr: 3371-3672.

• VENDE-SE Ultrasson compact 3 MHz

(estética) R$-780,00 Tr: 8826-2565

• VENDE-SE corrente russa Stétic line,
. R$1.500,00 Tr: 8826-2565

• ENDERMO vende-se, R$710,00 Tr:

8826-2565

• VENDE-SE Cadeira massageadora
c/aquecimento, com 8 funções de
massagem. R$1.390,00.Tr: 8826-2565

• MOTORES vende-se, Trifásico 4,OCV P4
�"

60 HZ.� KÇ,EL Quantjd_ade: 100 Motores

Valor Unitário: R$390;00. Tr:3370-
4214' ""iji'.<

...
., ..!"ff.� ,�

• FRESADORA (FERRAMENTEIRA)
maquina em ótimo estado funcionando

perfeitamente com digital 3 eixos,
cabeçote reforçado e caixa de

engrenagem no avanço. Além dos
acessórios originais acompanhara mais

alguns, como morsa e ferramentas, R$
25.000.00 aceito propostas como carro
e outros. Tr: (9993-7632) (3276-1234)
ou (3370-9308) com Adilson.

• TV Vend'e-se "2F polegadas com
'

,�

.

' controle remoto, R$ 150;00. Tr:,32r5�..

1530. - "',.,.'
. rc:� ,',

'. MOEDOR vende-se, domestico R$ • RECK Vende-se para automóvel original
, 15000 Tr: 3370-4924 ou 9934-43000."

.

. daParati, R$ 100,00. tr: 9216-4236 ou.' I'J'"
•

., ;, !'- .

>

•

•

,.

3213-1619 com Bruno. _' .

• CAMA vende-se, de casal (móveis de
. ,

fabrica), com colchão e criados mudos. • RADIO-PX VOYAGER VR9000 Vende-se
R$600,00. Tr: 3370-4924 ou 9934- novo (na caixa), R$ 650,00. Tr: 9926-
4300. 1717 com Marcos.

• COMPUTADOR vende-se, com nobreak.

R$500,00. Tr: 33704924 ou 9934-

4300.

•MÁQUINA vende-se, 1 Reta eletrônica
. usada Gemsy, 1 cobertura loje nova

.

"" ,...

�tom 3 meses de garantiã, 1 overloque
- 'Jack nova,cÕ��3meses"de garantia ..
Valor á combinar.Tr: 9196-0299 ou

9179-2255
. .

,_·rORNOTUBOLAR vende-se, para
.

fabricação de cabo de vassoura marca
.

(RAIMA[':.J). Tr: 3276-0340. ,

.

• NOTEBOOK vende-se, ACER semi novo.

processador AMD, tela "15,6", 3 GIGA

de memória, 320 HD. R$ 1000,00.Tr:
3276-0340.

• TAMBORES vende-se, 200 litros. de

plástico com tampa grande, valor á
combinar. Tr: 3276-0340.

• CADEIRAS vende-se, estilo colonial
almofadadas R$ 100,00 cada. Tr:

3371-6021.

• PNEUS NOVOS PARA CAMINHONETE

Vende-se, par de godyear wrangler
rts 235/75/15 R$ 390,00 cada par

de toyo top de linha 235/70/16 R$
f

450,00 Tr: 9233-8008 ou 9600-1138

com Fabio.

• LEVANTAMENTO DE VIDROS FRONTAIS

Vende-se (NÃO é a máquina) para
qualquer carro. Valor: R$ 50,00 (sem
instalação) Tr: 9973-9503 ou 3370-

1016 com Cristiano

• PAR DE 6X9 Vende-se Pioneer 350

Watts PMPO. R$ 100,00. Tr: 9973-9503
ou 3370-1016 com Cristiano

• KIT GNV Vende-se injeção e carburado

com c'ilindro de 15 m2• Tr: 9233-8008
'e com 'F�bio ..

• MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO Vende

se ou troca marca ltalian Coffee de 2

grupos, semi nova. TR: 3372-2823 ou

9632-3925

• RECK Vende-se Reck original do Prisma,
R$ 300,00. Tr: 3273-7964 ou 9994-

6637.

• TAPETE Vende-se cor escuro (grafite) 2
mts x 2,90 R$ 100,00 e 1 tapete cor

claro de 2,00 mts x 2,50. Tr: 9168-
7441-.0U 047,3372-034.

.'

• PLACA DE IDENTIFICAÇÃO Vende-se

placa de comercio luminosa com eltui Ç!

d.e 3 mts e placa de 90cm x 2,00 cem
'

foto célula e sistema de luz R$ 200,00
Tr: 9168-7441 ou 047 3372-0341

,

• TORNO (TIMIMASTER 0500 X 15001
Vende-se maquina em ótimo estado

funcionando perfeitamente con 1

digital Além dos acessórios ongmais
acompanhara mais alguns corno

castanhas especiais e ferramentas

R$ 30.000.00 aceito propostas como
carro e outros. Tr: 9993-7632 ou 3276

1234 (3370-9308) com Aouson.

""-
.....

CHEVROLET, e-

•MONTANA V�nde-se 1.8 MPFIS'POR{8V
FLEX POWER 2007 - PRETA KM 58.000,
ArCondicionado, Direção Hidráulica,
Alarme, Travas, Vidros elétricos, Rodas de
liga 15", Único DONO - Manuais. Valor R$
30.990,00. Tr: Diógenes - 8855-3800

•S10Vende-se ano 91,:(i'gás, direção
,I _ hidráuliGa,'arô ·j.2t�_NjrçYt�tQr de caçamba,'

,; CAMA DECASAL Vende-se R$ 220,00 e' " i bancos em 'Couro,'doêu'rlientos pago: Tr:
.

- R$120,OO, verniz em canela. ir: '3311- � 8479-438i ,,'
.

4377 ou 9128-1885.

• PORTA CANELA Vende-se portas R$
140,00, R$120,00 e R$100,00.
Caxilho jogo (3) R$ 35,00. Vista de 2 e

1,5 metros corrido. Tr: 3371-4377 ou
· 9128-1885.

• S10 Vende-se Ano e modelo 2000, Prata,
• JANELAS Vende-se janelas de correr

"
4x4.Cabine dupla, IMPECÁVEL, Ar� Vidros;

160 x 10'0 m, R$160',00.'Tr: �371-4377 ' .;: ASS, Couro. Aceítacarro de menorvalor,.. ou 9128-1885: .:' , :;>:;��"�:"X;, .' Tr: 9912-8492 ou 9975-5.��5.:. ;,
.

.

.' CAIXA DI:: ÁGUA Vende-se caixa !D.OOO
• MONTANA CONQUEST 1.4 V��'d�se ano

litros, R$ 1.200,00. Tr: 3276-0511 ou /2008, preta, completa (ar, direção, trava,
3276-0712. vidros, prot. caçamba, couro) IPVA 2011

• APARELHAGEM DE SOM Vende-se pago. R$27.ooo,OO. Tr: 9912-4880 com

próprio para tocar em lanchonete, 4 Marcel.

caixas, amplificador e teclado com
•VECTRA CD Vende-se ano completo, 2004,

disquete. R$ 4.600,00. Tr: 3372-1448 prata, GNV, valor á combinar. Tr: 8463-
• CADEIRAS, BANQUETAS E MESAS 4300 ou 8838-5890 com Junior.

Vende-se tudo madeira nobre em

canela (venham ver os produtos sem
compromisso) Tr: 3371-4377 ou 9128-
1885.

• ULTRASSOM IBRAMED 3MHl Vende-se

para área de estética com apenas 6

meses de uso, R$ 700,00. Tr: (47)
9919-2412 com Vivian.

• MACA DOBRÁVEL Vende-se com 06

meses de uso, cor branca e estrutura

para 400 kg, R$ 550,00, Tr: 9919-2412
com Vivian.

VEíCULOS
CAMINHÕES
• CAMINHÃO PUMA 914 - Com baú,

• KADElT Vende-se ou troca carro menor

valor ano 92, GNV, á álcool. Tr: 8446-5139
ou 3373-5710.

• CORSA SEDAN Vende-se ano 99/00, com
ar condicionado, branco, emplacamento
de 2011 pago. R4 14.000,00.Tr: 3371-
5239 ou 9609-3727.

• CORSA SEDAN - Vende-se ano

2010, direção hidráulica, ar quente,
desembaçador, vidros elétricos, pelicula,

. Tr: 047 4101-9902.

• CORSA SEDAN Vende-se ano 2003, GNV,
desembaçador traseiro, ar quente, trava e

alarme. R$18.000,00.Tr:9924-0312.

• VECTRA CD Vende-se completo ano 98,
,

cor prata, 9�.000 km, R$�6.000,00. Tr:
9141-6810. .,.' �"�

ano 95, aceita carro menor valor .até • VECTRA Vende-se ano 99, completo, pneus
R$20,000.00.R$38.000,OOTr: ...9163-. • ,

.novos, R$18.000,00.Tr:3273-0992.
. 8894.

" _.
-

'.
' . "

'.
;!:'

• MONTANA Vende-se_1.8 MPFf SPORT 8V
.,

• CAMINHÃO HYUNDAI HR Vende-se ano PLEX POWER 2007- PRETA KM 58.000,
2008,2.5 Turbo Diesel, com baú A por Ar Condicionado, Direção Hidráulica,
R$ 50.000,00 sem troca; Estuda-se Alarme, Travas, Vidros elétricos, Rodas de
propostas. Tr: 47 9187-7222 com liga 15", Único DONO - Mqnuais. Valor R$
César. 30.990,00. Tr. Diógenes..:. 8855-3800

• CAMINHÃO MERCEDES BENl LS 2638
6 X 4 ano 99, cavalo rebocador, Tr;
3370-7144.

CHEVROLET'
• CORSA SEDAN' - Vende-se ano

2010, direção hidráulica, ar quente,
desembaçador, vidr.os elétricos, película. '

'. i ,
I �

. Tr: 04"14101-9902. . I

• CORSA SEDAN Vende-se ano 2003, GNV,
desembaçador traseiro, ar quente, trava e

alarme. R$18.000,00.Tr:9924-0312.

• VECTRA CD vende-se completo ano 98,
cor prata, 99.000 km, R$16.000,00. Tr:
9141-6810.

• VECTRA Vende-se ano 99, completo, pneus
novos. R$18.000,00.Tr:3273-0992.

• S10 Vende-se ano 97, a gás, direção
hidráulica, aro "21", protetor de caçamba,
bancos em couro, documentos pago. Tr:
84794383.

·S10 Vende-se Ano emodelo 2000, Prata,
4x4 Cabine dupla, IMPECÁVEL, Ar,'Vidros,
ASS, Couro. Aceita carro de menor valor.
Tr. 9912·8492 ou 9975-5995.

\ .1

"
.

• MONTANA CONQUEST 1,4 Vende-se ano

2008, preta, completa (ar, direção, trava,
vidros, prot. caçamba, couro) IPVA 2011
pago. R$27.000,00. Tr. 9912-4880 com
Marcel.

•VECTRA CD Vende-se ano completo, 2004,
prata, GNV, valor á combinar. Tr: 8463-
4300 ou 8838-5890 com Junior.

\

• KADElT Vende-se ou troca carro menor
valor ano 92, GNV, á álcool. Tr: 8446-5139
ou 3373-5710.

Show Bar
3273-2347 I 8853-97'16

','CHEVROLET
'. CORSA SEDAN Vende-se ano 99/00, com
ar condicionado, branco, emplacamento
de 2011 pago. R414.000,00.Tr: 3371-
5239 ou 9609-3727.

·�UNOvelJd�'�nb'94, 4 Portas, limpador,.

desembaçadortraselro. Tr: 3376-0043 ou

8426-4990.
'0

, • UNO MILLEELETRONIC VENDE-SE ANO
.

,

.

96,-2PORTAS, cOR PRATA, R$7.000,00.
\.. .

�
.

- Tr:337Q.11.,6.1. , ","
.'

• UNO ELETRONIC- Vende-se ano 96, cor
prata, duas portas, R$ 7.500,00. Tr:
3370-1161.

• PALIO EDX Vende-se 4 portas, ano 98,
Completo, impecável, R$12.900,00 Tr:

9918-9996

• PALIO FIRE Vende-se ano 2004, cor prata,
com vidros, travas, alarme, limpador e
desembaçador, 4 pneus novos. Torro por
R$ 16.900,00, somente á vista .Tr:3275-

3538 ou 9931-9410 com Célia.

• STRADA ADVENTURE 1.8 Vende-se ano

2005, cabine estendida. R$26.000,00. Tr:
3273-0633 ou 9106-2263 com Wesley.

• PALIO CELEBRATION 1.0 Vende-se ano

2008, 4 portas, completo, R$25.000,00.
Tr: 9978-9452.

• PALIO Vende-se ano 2003/2004, 4 portas,
vidro elétrico, limpador e desembaçador,
R$7.000,00 mais 22 x 574,00. Tr: 3275-
0482 ou 9193-49+00.

-. PALIO ELX - FLEX - 1.3 - 8 VÁLVULAS, 4P,
2005, completo, carro em ótimo estado
de conservação, baixa kilometragem, 5
pneus novos (Step nunca rodou), interior
impecável. R$ 22.500,00 Tr: 9671-4534

com Arton
, -

• PALIO CELEBRATIONVende-se ano
- 2007/2008, completo, R$ entrada
1.500,00 e assumir parcelas 41 x
R$785,00 licenciado p/ 2011, é
necessário fazer transferência. Tr:

9943-9272(parte da manhã).

• PALIOWEEKEND ELX 1,4 Vende-se ano

2010, completo, R$ 15.000,00 mais
financiamento. Tr: 9101-4807.

VENDE-SE
MERCEARIA
R$ 19.500,00

A vista
Tr: 9112-3947

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA·FEIRA, 6 DE JULHO DE 2011 I NEGÓCIOS I 5
I'.

IDEA ADVENT. LOCKER
1.8 MPI FLEX 5P 10

C4 PALLAS 2010 2.0
FLEX

CLlO SED.RN EXP. 1.0
HI-POW.03

,
STRADA TREKKING 1.4 t

MPI FIRE FLEX 8V CE 2010 :-::

SIENA 1.0 EX 1.0 MPI
FIRE FLEX 8V

206 SW PRESENCE
1.4 FLEX 8V 5P

PALIO EDX 1.0 MPI 4P
1996

206 FELlNE 1.4
FLEX 8V 5P

GOL GV 09 TREND DH
+ V. ELE. + OPCS

C4 PAlLAS 2009 GLX
AUTOMATICO

PALIO EDX 4P 99 AR +
V. ELE!

COURIER 2008 FIESTA STREET 4P 2003

r \

I
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TERRENOIMÓVEIS
APARTAMENTOS

r

J VENDE-SE Apartamento 3 quartos
em Joinville, bairro Boa Vista. Troco

por apto com 3 quartos no Centro de

Jaraguá do Sul. Tr: 9917-3771

• JOÃO PESSOA VILLAGE STARK
Vende-se 2 aptos cl 2 quartos por
R$ 114.900,00 cada. Entrada R$
14.900,00, restante financiado pela
caixa econômica federal. Entrega em

maio deste ano. Tr: 9233-8008 com

Fábio.

• CZERNIEWICZ Vende-se apartamento
com 3 quartos (1 suíte), sala 2

ambientes, sacada com churrasqueira,
2 vagas para garagem. Entrada +

parcelamento direto.Tr: 9159-9733.

CASAS
t ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se casa de

alvenaria 100 m2, terreno 420 m2, 3

quartos, sala, cozinha, WC, área de

serviço, garagem com churrasqueira, livre
de enchente. Liberada para financiamento.
Estuda se propostas Tr:8425-6491 ou

3374-2075.

f
'SCHROEDER - Vende-se imóvel terreno

2.000 m2, com galpão de 220 m2 com

forro térmico e ar cond. Com casa mista
de 3 quartos e demais dependências, com
piscina e quiosque. Tr:3374-0927.

, NEREU RAMOS Vende-se Casas geminadas
2 quartos, em demais dependências,
financiável. Tr:3376-0569 ou 9155-

0553/9119-2643.

'BARRA- Vende-se casa de 206 m2 na

próximo à Construtora Hane, livre de

enchente, terreno de 1016 m2 plano,
porcelanato, suíte máster com hidra,
closet, móveis sob medida, garagem para
2 carros, ampla varanda. R$ 480.000,00
Tr: 3372-1765 ou

9109-9085. Aceita troca por apto em

Jaraguá e ltaperna/Meia Praia até R$
180.000,00.

• TRÊS RIOS DO NORTE - Residencial
Paineiras - Casa geminada, 70 m2, 2

quartos, banheiro, sala, cozinha, área
de serviço e garagem coberta. R$
128.000,00 - Somente à vista. Tr: (47)
8825-7730.

"

•GUARAMIRIM Vende-se Casa centro de

Guaramirim, com 233 m2 área útil, 540 m2

terreno, estuda proposta. Tr: 8448-8644.

• GUARAMIRIM Vende-sei Casa Bairro Avaí,
150 m2 área útil, 392 m2 terreno, estuda
proposta. Tr: 8448-8644.

•GUARAMIRIM Vende-se casa no bairro

Amizade, 150 m2 área útil, 562 m2 terreno
estuda proposta. Tr. 8448-8644.

• JOÃO PESSOA Vende-se casa com 80 m2
com terreno de esquina medindo aprox.
600 m2, estrutura para dois pisos, ótimo
para área comercial. Tr: 3370-3441 ou

9992-1260 com Claudio.

• VILA LENZI VENDE-SE Casa com 233 m2 e

terreno de 1.819 m2, mais área de festa
com piscina, garagem para 4 carros, área
verde, com 1 suíte, 3 quartos, 2 banheiros,
á 3 minutos do centro, R$ 370.000,00. Tr:
3275-4811479615-9970 ou 9245-7365.

• FIRENZE Vende-se casa nova 100 m2 com

Terreno 364 m2• R$149.000,00. Tr: 8443-
3633 ou 9918-9996

• VENDE-SE Casa 2 dormitórios, excelente

área para festas, garagem, condomínio
fechado. Possibilidade de financiamento
bancário. Aceito carro no negócio R$
155.000,00. Tr: (47) 9215-0199 (creci
11799)

• GUARAMIRIM Vende-se casa de alvenaria
com 180 m2, e terreno medindo 1697

CASAS

m2 no Bairro Corticeira com escritura.
R$ 140, 000,00, aceito imóvel de menor

valor na negociação ate R$ 70, 000,00
que seja em Jaragua do Sul ou no centro
de Guaramirim, Aceito proposta. Tr: 8482-
0042 com Pablo após as 14:00 hs

• ARAQUARI Vende-se terreno de 3.814 m2,
com casa de alvenaria, todo cercado, de
frente para a lagoa Santa Cruz na Barra
do itapocu. Aceito troca por terreno ou

casa em Jaraguá do Sul e região. R$
180.000,00. Tr: 3273-5673/9183-4220.

• VENDE-SE Casa na Rua Rio de Janeiro,
n087 a 300 metros do Angeloni novo, área
central, 2 suítes, 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, dependência de empregada
e garagem .. R$ 400.000,00 Aceita-se

apartamento em Meia Praia, Itapema SC
como parte do negócio. Tr: 47 9929-1715
e 47 3366-6715.

• PiÇARRAS Troco imóvel, bem localizado,
próximo da praia, com 2 lotes de 250 m2

cada, desmembrados, de esquina, com

uma casa em cima, por imóvel em Jaragua
do Sul, preferencialmente apartamento. Tr:
99750380

""

LOCAÇAO
• APARTAMENTO NOVO Aluga-se com 2

quartos, Ribeirão Cavalo, R$ 480,00.
Tr: 3276-3368 com João.

• SALA COMERCIAL Aluga-se própria
para mercado ou concessionária, com
estacionamento, região central de
Canolnhas. Tr: 8868-5822.

• GALPÃO COMERCIAL Aluga-se galpão
na Vila Lalau R$1000,00. Tr: 9918-
9996.

SALAS COMERCIAIS
• LOJA vende-se, ótima oportunidade, loja
com estoque e roupas, calçados e móveis,
com clientela formada, por apenas
R$25.000,00. Motivo mudança. Aceita
carro no negócio, há possibilidade de

p1egociação. Tr: 3371-9604 ou 9188-3815
com Elisa.

• CLíNICA vende-se, de Estética com Salão
de Beleza, clientela formada. R$55
OOO,OO(aceito automóvel no negócio) Tr.
9946-349.

• MINI MERCADO vende-se, em
funcionamento. R$19.500,00. Tr: 9112-
3947.

• RESTAURANTE vende-se, com clientela
formada, Rio da Luz. Tr: 3370-3599.

• PONTO COMERCIAL vende-se, para
mercado, ótima localidade, com clientela
formada. Tr: 3372-1055 ou 8407-0190.

• USINAGEM Vende-se contendo maquinário
para usinagem pronto para funcionar

Acompanha material de escritório como

computadores e carteira de clientes. Tr:
9993-7632 (Adilson)

• PIZZARIA SCHROEDER vende-se no centro,
toda equipada e ótima clientela. tr: 9973-
9664

CHÁCARA
• RIO CERRO II - Vende-se chácara com

50.000 m2, com 2 lagoas de peixe,
com escritura, 600 metros da BR 416.

R$135.000,00.Tr: 3376-0726.

• SANTA LUZIA Vende-se sitio Região Grata
Funda. Valor á combinar. Tr: 8820-0066.

• SCHROEDER Vende-se ou troca chácara
por casa em Jaraguá do Sul, em Rancho
Bom, terreno com 70.674 m2, com duas

casas; 3 lagoas. Pomar de frutas. Tr:
9148-2677.

• SCHROEDER Vende-se Terreno de
3000 m2 para residência, próximo de

asfalto, creche, escola, mercado etc;
área urbana, lugar sossegado, livre de
enchente e deslizamento, distancia
até DG WI;G, 6 km - R$ 130.000,00
Tr: 9124-7715

• JARAGUÁ 99 - Vende-se Terreno
com área de 317 m2, localizado
no Loteamento Pradi I. (Aceita
financiamento) R$ 65.000,00 Tr:
84787790 ou 99644959.

• SCHROEDER Vende-se Terreno de

aprox.3000 m2, para residência, valor
a combinar. Tr: 9124-7715

• JOÃO PESSOA - Vende-se Lote de

325,00 m2 - Residencial Marajoara II
- R$ 68.000,00 - Somente à vista. Tr:

(47) 8825-7730.

• GUARAMIRIM - Vende-se Terreno
loteamento São Francisco, R$
58.000,00 á vista. Tr: 3372-5413 ou

9118-1799.

GRAMADO / NATAL LUZ.

DE 11/11 a 15/11
Viagem onibus DO, 3 noites htl

com 4 cafés manha,
4 almocos, ingr Maria fumaça,

2 ingressos show natal
NATIVITATEN , DESFILE Natal ,

passeios c/ guia.
R$ 855,00 p/pessoa parcela

dos a partir julho
3371 3993 - 99738281

Procurando
por um
veículo?

�

As melhores
opções d

veículos da regi·
você enco

• •

aqulnoJ
O CORREIO DO
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RECARGA EM

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

.. Oratória
Período: 11 a 15/07/11

.. Negociação em Vendas
Período: 11 a 15/07/11

.. Técnico em Enfermagem
Início: 11/07/11

... Auxiliar de Recursos Humanos
Período: 19/07/11 a Março 2012

senac

••.. Excel Avançado
Período: 01 a 31/08/11 ótimo no seu currículo

... Fotografia Digita I
Período: 08/08 a 14/11/11

... Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho

Início: 15/08/11
)

... Técnico em Segurança do Trabalho
Início: 18/07/11 .

... Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
Início: 18/07/11

-
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RES. FELICITÁ 100% Novo!! Chaves entregues dia 28.03. Á
150mts posto Marcola.

Suíte + 2 dorm e demais dependência, 2 sacadas 1 com chur

rasqueira, 1 garagem, Hall de entrada, elevador, portão eletrôni
co. Totalizando 110.06m2. R$185.000,00 Estudo propostas.

Suíte + 1 dorm e demais dependências, 2 sacada com churrasqueira,
1 garagem, Hall de entrada, elevador, portão eletrônico. Totalizando
99,62 m2. De R$165.000,00 por R$150.000,00. Estudo propostas.'

Contato: fones: 9662 0985 ou 3370 6042.

....
e ,

j
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OVO CITROEN C3 PICASSO.
PRIl\/lEIRO LUGAR r·'·�o COf'''lPAR\P\TI\/O

D/\ RE\VlST.A\ QUA-rRO RODAS.

CITROEN C3 PICASSO
GL 1.6 FLEX 2012
A partir de R$

à vista

f

I •

F ç revisõ s m seu veículo r gularm nte.

\
'

..
'
',.

"

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE
" .: OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR.

• r,

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1- Preço à vista, sem troca, não índui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. CitrOOn C3 Picasso GL 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49,990,00. Oferta válida até 16/07/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.

�-
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ABUSO SEXUAL

Pai é acusado de estuprar a filha
Caso foi denunciado no final do ano

passado na Deleçacía da Mulher de
Jaraguá do Sul, pela mãe da vítima

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Otitular da Delegacia da Mu
lher de Iaraguá do Sul, Mar

co Aurélio Marcucci, . encami
nhou na tarde de ontem à Justiça, .

pedido de prisão preventiva con
tra um homem de 34 anos, mora

dor da cidade. Ele é acusado de

estuprar a própria filha por pelo
menos dois anos.

Segundo informações do de

legado, a denúncia chegou até a

unidade no fim do ano passado.
A própria mãe levou o caso à de

legacia, depois que a filha contou

o abuso. No depoimento, a vítima
disse que passou a ser assediada

pelo pai em 2009, na época aos 11

anos. Segundo ela, o pai consu
mau o ato sexual por duas vezes.

Durante esses dois anos, ela sofreu
o abuso em silêncio, por conta das
ameaças do próprio genitor. Lau
do do exame de conjunção realiza
do na menina confirmou ruptura

antiga do hímen.
Desde a abertura da Dele

gacia da Mulher, em setembro
do ano passado, as denúncias
de violência sexual se tornaram

mais comuns. Todos são minu
ciosamente investigados até que
seja comprovado a veracidade
dos fatos. Na maioria dos casos,
o acusado é um familiar próximo
da vítima: pai, padrasto ou tio.

Em 18 de junho deste ano, o

jardineiro Tarso José da Silva, 38
anos, foi preso após cumprimento
de mandado de prisão. Ele é acusa
do de ter estuprado a filha de sete

anos, emmeados de abril deste ano.
Na época, ele negou a acusação e

culpou o sobrinho pelo crime.
O caso veio à tona em 26 de

abril deste ano. Um boletim de
ocorrência foi registrado 'em Scho
eder pela tia da menina - irmã do
acusado- que tinha a guarda da

sobrinha, desde o ano passado. A
criança teria passado o dia com o

pai e que retornou com um com-

Mulher que alega estupro tem
pedido de aborto negado

A Justiça de Jaraguá do Sul

negou o pedido de aborto de
.

uma mulher de 35 anos. A ges
tante afirma que a gravidez
foi proveniente de.um estupro
ocorrido dia 27 de maio. Po

rém, exame atesta que o em

brião foi fecundado pelo menos
um mês antes.

O caso foi parar na Delegacia
da Mulher no dia 6 de maio, data
em que ela denunciou o suposto
estupro, que teria ocorrido dez
dias antes. Em seu depoimento
ao delegado Marco Antônio Mar

cucci, disse que foi violentada

por um desconhecido quando
saída da academia, em Iaraguá No início de fevereiro, uma

do Sul. Três dias depois, ao reali - mulher de 36 anos, moradora de
zar exame de doenças venéreas, Guaramirim, procurou a Delega
a gravidez foi constatada. Dia 9 cia da Mulher de Jaraguá do Sul
do mês passado, exame de ul- pelo mesmomotivo. Ela alegou ter
trassom comprovou sete sema- sido vítima de estupro em dezem
nas e dois dias de gestação. Ao bro do ano passado e em janei
saber da contradição, a mulher ro descobriu que estava grávida.
alegou que houve um engano e Uma semana depois que o pedido
que o estupro ocorreu em abril. foi encaminhado ao poderjudiciá-

A decisão da Justiça reforça rio, a gestante conseguiu na Iusti-
L _ • .Q-J,:g..%llt'ªd.Q-d(}....la�r,a..�.... _ç...-a...o...direito..do..ab.o.rto. - ,..

do pela equipe psicossocial da
Delegacia da Mulher. "De fato,
há contradições que não ba
tem com o tempo de gravidez",
ressalta Marcucci. Equipe da

delegacia comunicará a deci
são judicial à gestante e passa
a tratar do caso com mais de
licadeza. Isso porque a mulher,

. que é mãe de uma criança de dez
anos, apresenta problemas emo
cionais em aceitar a gravidez.
Ela terá acompanhamento com

psicológico e social.

Outros casos

portamento estranho. No banho,
a menina teria dito à tia que não

queria que o pai a visse sem roupa
I e chorando, admitiu que foi abu

sada sexualmente por ele. Exame
de conjunção carnal comprovou a

violência.

ARQUNOOCP

Acusações
lalsas

Nem todos os casos de abu
so sexual que chegam à Delega
cia da Mulher de Jaraguá do Sul,
no entanto; são comprovados.
Há cerca de duas semanas, uma

adolescente de 15 anos registrou
BO contra o próprio pai biológico
sob a acusação de estupro. Porém,
resultado do laudomédico atestou

que a menina é virgem. Em novo

depoimento ao delegado Marco
Aurélio Marcucci, a garota passou
a se contradizer da versão ante

rior. Até o momento, a acusação
de estupro não procede.

Colisão deixamulhergravemente ferida
Um acidente registrado por

volta das 20h de segunda-feira,
no km 74,2 da BR-280, na loca
lidade de Ribeirão Cavalo, em

Corupá, deixou uma mulher

gravemente ferida. Segundo in

formações da PRF (Polícia Rodo
viária Federal) de Guaramirim, o
Fiat Premium placas IIB-8569, de

Jaraguá do Sul,· teria invadido a

pista contrária e batido de frente
com a Scania placas ABR-6500,
de Rio Negrinho. A condutora do

Premium, Solange Dematte, foi
encaminhada ao Hospital São

José em estado grave. Até o fe-:
chamento desta edição, ela per
manecia internada na UT!.

O motorista da Scania, Car
los Rodolfo Liebil, 70 anos, sofreu
lesões leves. Ele carregava uma

carga de lixo que se espalhou pela
rodovia. Motoristas tiveram que
optar por um desvio na lateral da

pista, já que o trecho ficou interdi- ,

tado até as 10 horas de ontem por
causa dos entulhos que caíram,

EDUARDO MONTECINO
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www.vw.com.br/premium

Novo Touareg com Area View, 360 graus de visibilidade.
Dirigir um Toooreg em orna trilha de terra é uma experiência tão extraordinário que talvez você se esqueça
de que ele também foi feito poro andor no asfalta. O off-road de luxo da Volkswogen possui Kessy, que
permite abertura e travamento dos portas sem chave e ignição por botão. Front AssistI que identifico possíveis
riscos de colisão com o veículo à frente. E você pode optar pelo versão V6 com 280 cv ou V8 com 360 cv.

Tronsmissêo Tiptronic
de 8 vslocidodes e

trocõo Integral 4Moflon.

Side Assis}. assistente de
engulo cego, ern qve sensores

avisam o condutor sobre a

oproxlmoçõo de veículos otrós.

Novo ródic tourhscreen
com navegação, Bluetooth

com comendo de voz. DVD,
60 GB de memória e cabo

para conoxõo de iPod.

roróis bixénon
direcionoi,
W!D lEDs.

Novo Touareg. Um absurdo de carro.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
Caraguâ Auto Elite

A escolho perfeitawww.Clutoelite.com.brGrupoAutoEllt.40anosdecredibilldade.BA�co VOLKSWAGEN • 4732746000

APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL

SENA!
PARA JOVENS DE 14 A 24*ANOS

NÃo CUsrA NADA APRENDER
UMA PROFISSÃO.

INSCRIÇÕES,ATÉ 8 DE JULHO

EM JA'RAGUA DO SUL:

'\
• AJUSTADOR MECÂNICO

• ELETRONICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

(47)3372 9500 I 0800 48 1212
RUA ISIDORO PEORI, 263 - RIO MOLHA'

fI�SENA/�
A INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO

CONHECIMENTO
AMAIS.COM.BR
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