
CONSELHO
Levar a vida
com otimismo
faz bem à
saúde.

LUIZ CARLOS
PRATES
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Festa tradicional
tem gastronomia
paratoda família
Evento promovido pela

Sociedade Rio da Luz II faz
um brinde aos colonos. Na

programação, bailes, desfiles e

culinária germânica.

Tempo bom ajuda
a encarar os dias

gelados de inverno
Mesmo com sol, frio deve'
continuar intenso na região
nos próximos dias. Previsão é
de que temperaturasmínimas
continuem na casa dos SoCo

,

ULTIMOS DIAS

Greve continua,mas a
adesão é bemmenor

Sem previsão para
melhorar a telefonia

.

SEGU ·�DO SE R.ETA OUC ... CÃ >

apenas 30% dos professores continuampa
ralisados em Santa Catarina.'Agora, principal
preocupação dos pais, alunos e educadores

que voltaram às salas de aula é a reposição
do conteúdo perdido durante o movimento,
que completa hoje 52 dias. Página 4

MÁ QUALIDADE DO SINAL DO CELULAR E

da internet foi um dos problemas debatidos
durante audiência pública na Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul, na noite de
quarta-feira. Mas aAnatei (Agência Nacio
nal de Telefonia) não apresentou nenhuma
proposta concreta demelhoria. Página G

SECRETARIA MUNICIPAL

DAEDUCAçAO
PREFEITURA DE
IARABOA DO SUL

EDUARDO MONTECINO
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Lourival Karsten

Transligue
A Transligue, transportadora

E1com sede em Iaraguá do
Sul efiliais emJoinville, Itajaí,
Campinas e São Paulo, acaba
de serautorizadapelaReceita
Federal do Brasil a atuar em
trânsito aduaneiro, ou seja,
está autorizada a transportar
mercadorias de importação
e exportação entre portos e

aeroportos do Brasil. Este
transito éfeito entre aZona
Primaria - portos e aeroportos
internacionais de entrada da
mercadoria no país - e aZona
Secundaria - EADIs (Estações
Aduaneiras do Interior) e
aeroportos onde haja equipe
aduaneira e armazém de carga).
Num exemplo prático, agora a
Ttansligue pode trazer as cargas
chegadas nos aeroportos de
Campinas, Guarulhos, Curitiba
(e outros internacionais) para
serem desembaraçadas no
terminal de cargas da Infraero
emJoinville, pelos despachantes
aduaneiros aqui estabelecidos
e através da equipe aduaneira
daReceita Federal deJoinville.
Também podefazer o caminho
inverso, ou seja, levar as

Otimismo
Se você acreditar na capacidade
de vidente do homem mais rico
do Brasil, prepare-se para 20
anos de crescimento contínuo
do país. Eike Batista destaca a

necessidade de investimentos
na infraestrutura e segundo seu

vaticínio, o Brasil deverámanter
o crescimento e ampliar sua
presença no cenário econômico
mundial. Ao contrário dos países
desenvolvidos, temos tudo para
ser construído e namedida
em que o fizermos, estaremos
gerando aindamaior dinamismo.

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 12,25% 9.JUNHO.2011

D. TR 0,210% 7,JULHO.2011

I CUB 1.122,52 JULHO.20Il

C
BOVESPA �-O,57% 7 ,JULHO.20 11

A POUPANÇA 0,6208 7.JULHO.2011

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,5550 1,5570 $--0,83%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,5000 1,6600 %1,35%
E DÓLAR PARALELO (EM R$) _ 1,5900 1,7300 +0%

S EURO (EMR$) 2,2303 2,2329 $.-0,71%

Ikarsten@netuno.com.br

Inllação desacele�a
A inflação oficial medida pelo IPCA (lndice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo) desacelerou com alta de 0,15% em

junho, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira
pelo IBGE. Em maio, o IPCA havia apresentado alta de 0.47%.
Nos últimos 12 meses, no entanto, o índice acumula expansão
de 6,71%, e ficou ainda mais acima do teto perseguido pelo
Banco Central (6,5%) -- ultrapassado desde abril. O centro da
meta para a inflação do BC é 4,5% ao ano, com tolerância de 2

pontos percentuais para cima ou para baixo. Com o crescimento
de 6,71%, o IPCA acumulou amaior variação em 12 meses

desde junho de 2005, ante taxa de 6,55% registrada até maio. As
principais razões para a desaceleração na alta da inflação em

junho foram diminuições nos preços de alimentos e transportes,
segundo o IBGE. Os custos dos alimentos passaram de alta de

0,63% em maio para queda de 0,26% em junho. Os de Transportes
caíram 0,61% agora, após recuarem 0,24% em maio.

Ret. Licitação 100/2011
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Objeto: HIDRÔMETROS.

mercadorias desembaraçadas
para exportação, nos aeroportos
deIoinville eNavegantes, para
a saída através de aeroportos
internacionais (Guarulhos,
Campinas e Curitiba).
Este evento émuito importante
e interessantepara os agentes de
cargas, despachante aduaneiros,
importadores e exportadores de
Santa Catarina.

Recentemente, a Transligue
foi chamada na Infraero em
Guarulhos, ondefoi elogiada
pela gerencia deste órgão e

confirmada estar entre as
três transportadoras que
mais movimenta cargas de

exportação no aeroporto de
Guarulhos. Umfeito e tanto para
uma empresa de nossa região.A
Transligue transporta grande
parte das exportações aéreas da
maioria das empresas da região,
saindo deJoinville com uma

media de cinco carretas completas
com cargas de exportação,
diariamente com destino aos

aeroportos de Guarulhos e
Viracopos. O grande sucesso da
Transligue se dá pelo caráter dos
seus sócios Ulisses eAsta.

AVISO
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JARAGUÁ DO SUL

O Diretor Presidente do SAMAE, Sr. Isair Maser, COMUNICA que
tendo em vista alteração ao Edital a data da abertura dos envelopes
fica prorroqada para o dia 26/07/2011 às 14:00 horas.

Jaraguá do Sul, 06 de julho de 2011.

Isair Moser
Diretor Presidente

Kaiani virtual
Esta confecção instalada
emMassaranduba acaba de

inaugurar a LojaVirtual Kaiani
Store for Kids, considerada um
marco na história da empresa
que pretende utilizar o comércio
eletrônico para oferecer mais
comodidade aos seus clientes.

Ate ..doming!
SegJJ.� atéO próXÍII}q fin<#N

•••••ªpeira do,iM ...

�q Jlé��i!��':
infa.i:l!�, também podem
ser�nc(jIl.trados bons
livrosvoltados para a área'

�m:p���ariaLVale a visita.

Curso
A RaumakMáquinas promove, até
a próxima terça-feira, 12, curso
profissionalizante de mecânica. A

capacitação é gratuita e acontece
das 13h às 17h. ARaumak fica na

.

ruaAraquari 136, Ilha da Figueira.
Outras informações pelo
telefone 3370-4540.

O dólar
As constantes oscilações da
cotação da moeda norte
americana - sempre com
tendência a cair ainda mais
- torna-se uma ameaça
cada vezmaior para a

indústria nacional. Balança
comercial e investimentos
são o grande motor da
valorização do real.

LOTERIAS

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04568
1 ° 76.322 250.000,00
2° 78.294 22.000,00
3° 03.413 12.000,00
4° 40.549 11.000,00
5° 14.860 10.320,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 155

11 - 13 - 15 - 26 - 29
30 - 36 - 47 - 49 - 52

53 - 57 - 61·- 65 - 66
78 - 85 - 86 - 89 - 97

MEGASENA
SORTEIO N° 1298

14 - 15 - 30 - 53 - 55 - 60

QUINA
SORTEIO N° 2637
26 - 27 - 46 - 51 - 75

"Porquinho
,.

quebrado
Depois de consumir bastante e contrair dívidas,muitos
brasileiros resolveram sacrificar suas economias. O
resultado foi uma queda no saldo das cadernetas de

poupança que encolheu R$ 3,2 bilhões no período.
Estes dados são do Banco Central do Brasil.

Já somos campeões
Com investimentos de US$ 40 bilhões previstos para a Copa
do Mundo no Brasil, já ganhamos de goleada dos países que
patrocinaram as três últimas que, em conjunto, consumiram
US$ 30 bilhões. Apesar disto, provavelmente passaremos
vergonha com o que vamos oferecer aos visitantes.

Católica e IBM
A Católica de Santa Catarina será referência no Estado em
treinamentos com a marca IBM. A boa notícia foi anunciada
na noite da última terça- feira, dia 5, em um encontro que
reuniu profissionais de marketing e da área de tecnologia
da informação, no V12, em Joinville. As capacitações devem
ocorrer nos municípios de Joinville e Jaraguá do Sul. Também
foi divulgada a intenção, por parte da IBM, de realizar parcerias
com as associações empresarias da região (Acij, Acijs, Aciag e

Ajorpeme) para incentivar o uso das ferramentas IBM nas micro
e pequenas empresas do Norte catarinense. Será um projeto
piloto no Brasil, que visa fomentar a tecnologia e a informação
dentro das organizações.

Jaraguá do Sul, 08 de julho de 2011.

-

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

SELEÇÃO DE PARECERISTAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
,

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 75/2011
O MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, torna público aos interessados que se encontra aberto
CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS. Esta Chamada Pública tem por objeto a seleção de
currículos de pessoas físicas para formação de banco de pareceristas, responsáveis pelas ativi
dades de análise de projetos culturais a serem beneficiados pelo Fundo Municipal de Cultura
com emissão de parecer sobre os mesmos.

JUSTIFICATIVA: No caso concreto/a licitação mostra-se desvantajosa para o interesse público
a ser atendido, melhor coadunando-se com tal finalidade o credenciamento, posto que permite a

seleção de todos os profissionais que atenderem aos requisitos do regulamento. Quanto maior

o número de credenciados, melhor será o atendimento ao interesse público.
FUNDAM�NTO LEGAL: inexigibilidade de competição por encontrarem-se preenchidos os

requisitos legais do artigo 25, caput da lei 8.666/93, qual seja, da inviabilidade de competição.
PRAZO E LOCAL PARA CREDENCIAMENTO: a partir de 08 de julho de 2011, no horário das
8h às 16 h, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal situada à Rua Walter Marquardt n°
1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC.

OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtido no seguinte endereço supra-citado,
ou no site cultura.jaraguadosuLcom.br ou pelo e-mail marilene.cultura@jaraguadosuLcom.br
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais sobre este Credenciamento

poderão ser obtidos na Fundação Cultural de Jaraguá do Sul pelo telefone 0(47) 2106-8700,
ou na sede da Fundação Cultural situada à Av. Getúlio Vargas, nO 405, bairro:Centro ,Jaraguá
do Sul-SC, no horário das 7horas e trinta minutos às 11 horas e 30 minutos e das 13 horas às
17 horas.
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". Tolto ao assunto. E volto ao assunto

V porque o assunto está de volta. Expli
co. Dia destes, falei aqui de um conheci
do médico, um boca-aberta que se acha
e que fala costumeiramente numa "gran
de" rede de televisão, e que nega os efei
tos do pensamento sobre a saúde. Um

pobre diabo "famoso".
Pois bem, negar os poderes da vida

emocional, ou desconhecer esse poder,
tem levado muita gente mais cedo para
a cova. A mente, os pensamentos, tem o

poder de um tijolo jogado sobre a cabeça
de uma pessoa.

E sobre isso, os jornais estão desta
cando o trabalho de umamédica austra

liana, ElisabethBlackburn, Prêmio Nobel
I de Medicina em 2009, trabalho que afir
ma que a redução do estresse pode con

ter desarranjos cromossômicos associa
dos ao envelhecimento.

É um assunto técnico e complicado,
fiquemos com o aparente, com o que
aparece no rosto, por exemplo. A pes
quisadora australiana notou que duas

mulheres de 40 anos, uma com um fi
lho doente crônico, e outra com filhos

saudáveis, tinham o rosto diferente.

Regra geral.
A mãe com filho cronicamente do

ente parecia bem mais velha que a outra

mãe, da mesma idade, e com filhos sau

dáveis. Por que?
A preocupação continuada, o estresse

duradouro, enrugamais cedo o rosto, da
nifica de modo real órgãos do corpo, de
bilita, enfim, toda a resistência da pessoa
e a fazem a parecer mais velha e ser, de

fato, mais doente.
A hostilidade crônica e o pessimismo

diante da vida, efeitos da vida emocional,
do modo de pensar, também reduzem a

saúde e alteram produtos genéticos no

corpo. Será preciso dizer mais? Será pre
ciso pesquisa, ciência, para sabermos
disso? Bolas, qualquer pessoa sabe ou intui
sobre a mente agindo sobre o corpo. Cla

ro, menos o "doutorzão" da grande rede
de tevê, para ele a mente humana é tão

especial quanto à de um javali. Coitado.

DO LEITOR

A EMPRESA SO E

/\ ssim como houve evolução da
I\sociedade humana, na busca
de um modelo ideal de governo
onde no estágio atual temos a de
mocracia, a economia também tem

experimentado sua evolução, onde
hoje predomina o capitalismo.
Numa linguagem contábil é a soma
de todos os bens direitos e haveres,
descontadas todas as obrigações
a pagar. No final é a forma de uma
reserva acumulada, ao longo da

história, como reserva de recursos

paramanter a sociedade viva.
Para se chegar a esta reserva

pelo mercado é necessário ver a

condição de fluxomonetário, como
ocorre na geração da energia elé
trica com a diferença de potencial,
para que tenhamos um fluxo de im

pulsos elétricos que movimentarão
equipamentos, gerarão calor, luz e

força. Estas três formas de geração
terão apenas dois destinos: consu
mo direto em termos de conforto e

lazer e a produção.
Em economia está por trás

_

toda a energia humana em forma
de trabalho, na qual é quantifi
cada pela sua remuneração. Esta
remuneração lhe permite nova-

FALE CONOSCO

mente adquirir outros bens e ser

viços para suas necessidades.
Na parte que acionará a pro

dução - aparece o empreendedor,
que por prêmio, tem direito atra

vés do preço: o lucro.
Pelo lado do empresário, após sua

remuneração (lucro) que lhe assegu
ra em todos os sentidos o risco do seu
investimento, tem o compromisso
moral, de distribuir, uma parcela do
resultado com seus colaboradores
em todas as formas de assistência. A

diferença final deverá ser alocada à
sociedade excluída, seja pela pobre
za, abandono e outras fragilidades
sociais. Por este caminho estamos

diante do modelo mais cristão de

capitalismo: Economia de Comu
nhão. Várias empresas têm aderido
a estemodelo como forma de resga
tar a monstruosa diferença social de
nosso país. A luz do entencfunento
de uma economia mais justa, esta
deve ser a maneira para fazer fren

te, a um tipo de capitalismo amo

ral, predador tanto pelo lado social,
como pelo lado ambiental.

Sergio Sebold,
economista e professor

redacao@ocorreiodopovo.com.br

TRABALHO
O trabalho é para você uma da

nação gerada pela pobreza ou uma

benção de sua vida?Da resposta sairá
.

a sua felicidade...

nànolte?
feira.Nà ..r;�õ: �'ultuJe,
representtint€J$poZitiéos de
cincomuntdpiasdoVale do
ltapocu criticaramafalta
de cobertura t:Je telefonps
celulares eJJJt!sil:�� bdii;l:p�
maisafâstàifris.dá
área central:
Presente no encontro,
ogerentedaAnateiem
Santa Catarina,Estevão
HQbó14, 44��q1.tffa'
agênciá.t(lifj!r�,liZâtlditml( c:)
fiscali.tJí�ens",�ara ..

garantirQmaioracesso
à telefoniJi.�ftrmou que
a regu1a.1fl;�2�fJÇão flue "

estabelece
<.,. onibilJ,tj··, ,,",,',8..

deteit!}j

MENTE
O seu modo de pensar lhe faz viver

num paraíso terrestre ou num inferno
de formidáveis labaredas. A decisão
é sua, ou minha... não há nada mais

fácil do quemudar o pensamento. To
davia, não há também nada mais di

fícil, quase impossível que fazer isso... ,

-

EDUCAÇAO
Trazemos de berço certos traços de

temperamento eganhamos na educação
infantil outros tantos "traços" e definiti
vos - de comportamento. São esses traços
quefazem as diferenças entre as pessoas.
Do berço, sairíamos quase todos iguais,
ou muito parecidos. Os danos maiores
nos foram feitos pelos pais, pelos mais
velhos que nos cercaram na infância.

es

:n':;/A=j�
que· reivintl,�1n ..o�erviÇg};y;í/ ..CHARGE

ÚLTIMOS DIAS •••

"

j II PRA voce
E�CO�RAR
L.o6tSOME 'fJS,
BRUXOS,
r�'llCt,IRA�,
e o Q.UE MAlS
'�'lARII/

. ;.

conectârá ialerne..' .. i.
em algu�s ..

Iocais
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Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes' Editora-chefe: Oaiane Zanghelini' redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schaínsld
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MOVIMENTO ENFRAQUECIDO

Só 30,% continuam em greve
Secretaria da Educação decide hoje o

calendário de reposição das aulas

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE
.

/\ pesar da permanência da gre
r\.ve na educação decidida em

assembleia estadual realizada na

quarta-feira, boa parte dos profes
sores resolveu retomar para a sala
de aula. Segundo levantamento fei
to pela Secretaria de Estado da Edu
cação, apenas 30% permanecem
em greve.

Tanto que a Secretaria de Edu

cação define o calendário escolar
em reunião que ocorre hoje, em

Lages, a partir do meio-dia, na sede
do Banesp. Participa da discussão o

secretário da pasta, Marco Tebaldi,
os 36 gerentes regionais e a diretora
de Educação Básica daSecretaria de
Educação, Elizete Mello. A reunião
deve definir como repor os 52 dias
de aulas perdidos durante a parali
sação. Há a possibilidade de aulas

. aos sábados, além da suspensão do
recesso de julho e até da contrata

ção de professores em caráter tem

porário.

Enquanto o cronograma não é

decidido, professores que recuaram
tentam recuperar o conteúdo perdi-

�. u ..

do. Na escalá estadualAlmiranteTa-
mandaré.doszôprofessores apenas
três permanecem em greve. Ontem,
o clima era de retomo das aulas e

a metade�dos alunos compareceu.
"Pedimos para que os estudantes
voltem para a escola, pois as aulas
estão normais", afirma o diretor ad

junto, Charles Longhi.
Karina Ismael, 13 anos, chegou

a perder a contas de quantas vezes
ligou para o colégio para saber do .

retomo das aulas. "Eu já não aguen
tavamais ficar em casa, fora a preo
cupação de perder o ano. Por outro

lado, a greve foiválida, poismostrou
que os professores têm força para
lutar pelos seus direitos", opina.

'�oiamos os professores, mas
estamos commedô de sermos pre
judicados na qualidade' do conte

údo. Cheguei a pensar que vou ter

que fazer a 8a série de novo .ano que
vêm", fala receosa Jaqueline da Silva
Vitcoski, 14 anos.

,,:.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Parte dos estudantes VOltou esta semana para a escolaAlmirante TanIancIaré

"Estamos commedo de ser prejudicaclos"" diz JaqueIine ela SOvaVitcoski

AL SÓ vota projeto se classe voltar às aulas
o governador Raimundo Co- lhadores em Educação) tenta de al- Tamandaré, ,participou 50 dias da

lombo encaminhou ontem o Proje- guma forma reunificar o movímen- paralisação. Ontem, ela resolveu re
to de LeiComplementardoExecuti- to.Até ontem, ninguémdaexecutiva tomar para a sala de aula. "O gover
vo àAssembleia Legislativa. Porém, sabia informar o Indíce de profes- no não vai cedermais, infelizmente.
líderes dos partidos que compõem sores que permanece na

-

greve: Fiquei preocupada com os alunos e

aAlesc deixaram claro que só vota- "Queremos que todos continuem resolvi voltar", afirma. Ela lamenta
rão, caso os professores retomem no movimento, mas não podemos que as negociações até então não
ao trabalho. A PL prevê salário su- forçar o professor a não voltar para foram viáveis. "Essa proposta do go
perior ao piso nacional do magis- a sala de aula", comentou Claudete vemo aumentou em R$-100 o meu
tério, além de regência de classe e Mittrnam, membro da executiva do salário", diz. O professor de geografia
excedente de horas atividades. Caso Sinte. Segundo ela, o sindicato não Gilberto Eichinger também desistiu
não for votado, a folha destemês de está mais contabilizando o número da greve. Mesmo assim, acredita

julho, com os novos valores salariais de educadores parados. que o movimento foi válido. "Cha
domagistério, não será rodada. Cleia de Souza, professora de mamos a atenção para o descum-

:.o. _]áoSinteCSindicato<losTrªb_<!::__Arte_sdaesccla_es1aduaLAlmir.ante__.prímento.deleí';__ . ,_�__��.LJ:.::_:_:z'.r::i't't'.i·�c2;_':_�2L ...._:.�:=�«',:;;.._;.·_·�.:_..,,� ..:.��,:...�J
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Feira daMalhamovimentaoPOI·tal I
COMPRAS

Peças de inverno
serão vendidas
com descontos

especiais até o

próximo dia 17

JARAGUÁ DO SUL

DEBORAVOLPI

1\ o abrir o armário, muitas - pes
I\soas se deparam com a dificul
dade em encontrar roupas quentes
e pesadas, para enfrentar os dias

gelados da estaçãomais fria do ano.
Diante deste cenário, a procura pe
los itens de inverno temmovimen
tado o comércio na região. Masme
lhor que comprar roupas novas e da
estação, só mesmo encontrar peças
com descontos especiais. Pensando
nisso, o Portal Shopping promove a

tradicional Feira da Malha, que co

meçou ontem, e segue até o próxi
modia17.

Durante a l3a edição do evento,
as lojas que fazem parte do Centro
Comercial devem oferecer descon
tos que vão de 10% a 40%. São 35 es
tabelecimentos com foco em moda

MARCELE GOUCHE

�

1adieIimostramoIetons que estão sendo vendidos com desconto de R$ 29

CRÉDITO IMOBILIÁRIO BRADESCO,
PRESENÇA LADO A LADO PARA VOC� REALIZAR
O SONHO DA CASA PRÓPRIA.
No Brmico, seu sonho da casa própria anda lado a lado com a realização:
financiamento deaté soo� do valor do imóvel, 30 anos para pasar, análise de crédito
rápidae documentação simpliftcada. Fale com seu Gerente, Paramais Informações
ligue08002733486.
O· 8tadesco, PIi ença lado a lado p r voe f allz r.

feminina, masculina, infantil, Últi
ma, cama, mesa e banho, lãs, fios,
calçados, acessórios e artesanatos.

uÉ uma oportunidade para que
os jaraguaenses prestigiarem o Por
tal. Porque aqui estamosmais acos
tumado a atender gente de fora. São
roupas de qualidade, demarcas da
qui e combons descontos", explica a

1 vendedoraGraciaCodonho. Na loja
em que ela trabalha, casacos, bla
zers, calças e blusas demanga longa
estão sendo vendidos com até 30%

J. de desconto. "Iemos moletons que
custavamR$ 98,90 e que agoraestão
por R$ 69,90. E são peças desta co

leção", acrescenta Tadieli Barcellos

Prestes, vendedora de uma loja es

pecializada emmalhas. Segundo ela,
a expectativa dos comerciantes é de

duplicar o movimento e o volume
de vendas durante os dias de feira.

Serviço
o atendimento ao público na

feira será de segunda a sexta-feira,
das 9h às 19h, sábados das 9h às 20h
e domingos, das 14h às 19h. Além
das lojas, o Portal conta com restau

rante, lanchonete, salão de beleza e

oficina de costura.
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TELEFONIA

Problemas' ainda
longeda solução
Em audiência na Câmara de Vereadores,
operadoras não apresentaram nenhuma

proposta de melhoria para o serviço
JAMGU! DO SUL

ELISÂNGELA PEZZUTTI

Em uma iniciativa do presi
dente do Legislativo jaragua

ense, Jaime Neguerbon, foi reali
zada na noite de quarta-feira, na
Câmara deVereadores de Iaraguá
do Sul, uma audiência pública
para discutir a precariedade na

prestação de serviços de tele
fonia e internet banda larga na

região. O encontro contou com a

presença de lideranças políticas
e empresariais de cidades vizi

nhas, e de representantes de cin
co empresas operadoras, além de
um superintendente da Anatel

(Agência Nacional de Telefonia),

que fiscaliza a prestação destes

serviços. Porém, nenhuma solu

ção concreta foi apresentada.
Os serviços de telefonia fixa,

móvel e de internet banda larga
na região são insatisfatórios para
boa parte da população, princi
palmente para quem reside em

bairros mais afastados, onde não

há sinal para telefones celulares
e faltam até linhas fixas. De acor

do com Negherbon, uma ata da
audiência será enviada para as

empresas operadoras e para a

AnateI. "Precisamos demais inves
timentos nesta área, a população
precisa destes serviços e vamos

lutar por isso", afirmou o verea

dor, que conta com o apoio do

presidente da Avevi (Associação
.

das Câmaras eVereadores do Vale
do Itapocu), Valmor Pianezer.
IIEm Schroeder, dos 72 telefo
nes públicos instalados, 48 não
funcionam. Como fica uma pes
soa que não tem telefone fixo,
sem celular e sem um telefone

público em um caso de emer

gência' por exemplo?", questio
na Pianezer com indignação.
I�S empresas dizem que estão

operando dentro da legislação,
mas que leis são estas que estão

em desacordo com as necessi
dades da população que preci
sa destes serviços?", prossegue.
Assim como Negherbon, o presi
dente da Avevi também garantiu
que continuará reivindicando
melhorias e investimentos nestas

áreas. "Vamos cobrar até que al

guma coisa de concreta seja feita",
garantiu Pianezer.

EDUARDO MONTECINO

. Na casa ela estudanteMariane� a famíIia.recorre ao telefone &xo

Falta de sinalpara telefonemóvel irritamoradores
No bairro Rio Molha, próxi

mo ao Centro da cidade, cerca
de 300 famílias são impedidas
de fazer uso dos aparelhos de
celular devido à falta de sinal das

operadoras. A aposentadaVilma
Seidemann, residente no bair
ro, contou que o uso de celular
no local é praticamente impos
sível. Para conseguir fazer uma
ligação com o aparelho móvel
ela precisa subir na laje da casa.

"Mesmo assim a ligação é péssi
ma, sem falar que a gente perde

totalmente a privacidade, pois
todos ouvem o que se está falan

do", reclamou. "Todo mês tenho
uma despesa de R$ 42 com uma

linha fixa e nem chego a usar O'S

minutos a que tenho direito com

o pagamento desta taxa. Não

precisaríamos ter despesa com

telefone convencional se os celu
lares funcionassem direito. Sem
falar que a gente também precisa
colocar créditos para não perder
o número do móvel e também fi
camos sem poder usar os bônus

que as operadoras dão. Acaba só
em despesa", desabafou.

Outramoradora do bairro Rio

Molha, a estudante da 8a série,
Mariane Bassani, também recla
ma da falta de sinal para telefone
celular. "Celular aqui quase não

dá área e a gente acaba' usando
só o telefone fixo em casa", con
tou. IIJá a internet banda larga
funciona direitinho. Uma época
deu problema, ficava caindo a

conexão direto, mas um técnico
veio aqui e resolveu", informou.

INFRREsTRUTURA

Sei's rUaS 'recebem asfalto
.;-.,;; .
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Seis ruas dos bairros TifaMartins, Jé!ràguá Esquerdo e
'Ir\' :\;., .' '�'" ;:W:. .
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Sãõ Luís tiveram. o asfaltamento cóncluído esta semana,

O vice-�re���epte daJ\ssociaç�o d�. �qradores d� bairro

TifàMart�ris,'t�iZ Il.0ârigues, diss�guecad,aru� asfaltâa�' .."

",

é uma vitória da'populaçâo. "Sem'düvída, foi óilmõ. C�âà�,
rua que foi pavimentada em nosso bairro, nós só temos que,
agradecer aós moradores, a cidade como um todo. Hámuita
carência em termos de 'pavimentação ainda, por isto cada
rua �sfaltada...� uma vitória",desta90� Rodrigues.
.0 e��pr��f?��!�e âtual tesoltreirqd��ssoc�açã� de

'

:

··M.qFador�s��'�à�r�o, SérgioSilya;�é§.taçotfql!e, antes'.Qo:; /

benefício, aQPpulaç�o local sofria cçm a poeira em dias
.

de sole com ala!Ua em períodos de chuva, já que as vias
também são utilizadas como linha de ônibus.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBllCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARINA

'Iabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390'Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDE PRarESTO
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
contardestapublicação, sendo facultado o direito à sustação judicialde protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos dasua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PRarESTO:

Apontamento: 182028/2011 Sacado: APETIT SERVICOS DE AillvIENTACAO unA Endereço: CEL BERNARDO GRUBBA
180 - JARAGUADO SUL- CEP: Credor: CENTRALFRIOS COMERCIO EREPRESENTACAO DE FRIOS L Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 1239212 NF - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 247,50 - Vencimento: 27/06/2011

Apontamento: 182034/2011 Sacado:CRIATEXINDUSTRIAECOM.DECONEunA Endereço: RUADONAANTONIA 183-
NOVABRASIllA - JARAGUÃDOSUL-SC - CEP: 89252-210Credor: INCATEXINDUSTRIADEACABAMEN1DTEXTILunA
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo; 5020607-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.247,34 - Vencimento: 27/06/2011

Apontamento: 182051/2011 Sacado: CRIATEXINDUSTRIAECOM. DECONEunA Endereço: RUADONAANTONIA 183-
NOVA BRASUJA - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89252-210 Credor: INCATEXINDUSTRIA DEACABAMEN1DTEXTILunA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 5020631-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.140,95 - Vencimento: 27/06/2011

Apontamento: 182052/2011 Sacado:CRIATEXINDUSTRIAECOM. DE CONEunA Endereço: RUADONAANfONIA 183-
NOVABRASIIlA - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89252-210Credor: INCATEXINDUSTRIADEACABAMEN1DTEXTILunA
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 5020610-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$102,17 - Vencimento: 27/06/2011

Apontamento: 182053/2011 Sacado: CRIATEXINDUSTRIAE COM. DE CONEunA Endereço: RUADONAANfONIA 183-
NOVABRASIllA-JARAGUÃDOSUL-SC-CEP:89252-210Credor:INCATEXINDUSTRIADEACABAMEN1DTEXTILunA
Portador: _ Espécie: DMI - N°Titulo: 5020609-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.133,92 - Vencimento: 27/06/2011

Apontamento: 181726/2011 Sacado: EDITE ALVES DASILVEIRA Endereço: RUAOSCAR SCHNEIDER 39 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89260-640 Credor: VAlDOCIR HMS ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 26954-2 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 376,00 - Vencimento: 20/06/2011

Apontamento: 182042/2011 Sacado:GISEll COMERCIO DE CALCADOS unA Endereço: JOSET. RIBEIRO 100 - IlliADA
FIGUEIRA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CASAS DAAGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO unA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 5705/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 67,55 - Vencimento: 22/06/2011

Apontamento: 181691/2011 Sacado: H J FABRICA DE DERIVADOS DE CIMENTO L Endereço: RUA LEVINUS KRAUSE
698 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-660 Credor: AMAZON DISTRIBUIDORA DE PNEUS EAUTOPECAS unA Portador:
- Espécie: DMI - N"Titulo: 000012440 001-Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.972,00 - Vencimento: 24/06/2011

Apontamento: 181704/2011 Sacado: JOAO LUIZ FAGUNDES DA SILVA Endereço: RUA JOSEMARTINS 2823 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89266-455 Credor: FLORIANI EQUIP P ESCRITORIO Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2078-1 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 811,20 - Vencimento: 17/06/2011

Apontamento: 18177012011 Sacado: JUliANO DOS SANTOS Endereço: RUA]UUO PEDRI 109 - Iaraguá do Sul-SC - CEP:
89259-470 Credor: RCF INCORPORADORAunA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: NP0002004 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 504,29 - Vencimento: 20/06/2011

Apontamento: 181769/2011 Sacado: JUliANO FNGSTER CORDEIRO Endereço: RUA ERNESTINE GLAU KRUEGER 90 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-755Credor: RCF INCORPORADORAunA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: NPOO02144
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 358,05 - Vencimento: 20/06/2011
______________ J • _

Apontamento: 181971/2011 Sacado: M.C.E. COMERCIO DE CALCADOS unA Endereço: AV. ANDRE RODRIGUES DE
FREITAS 917 - CORUPA-SC - CEP: 89280-000 Credor: DIRECAO SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENT Por
tador: IN.S. IND. E COM. DE Espécie: DMI - N'Titulo: 4110/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 406,80 - Vencimento:
03/06/2011

Apontamento: 181656/2011 Sacado: MArRASMARJOllyunA Endereço: JOAO JANUARIO AYROSO 620 - JARAGUA ES
QUERD - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor: BORDOPACKER BORDADOS LIDA ME Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 3555 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 57,20 - Vencimento: 20/06/2011

Apontamento: 181751/2011 Sacado: R.DA SILVA EQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-200 Credor: SFERA COMERCIAL E IMPORTADORA unA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0000118711- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 591,02 - Vencimento: 23/06/2011

Apontamento: 181621/2011 Sacado: RAFAELMARI1NS DOS REIS Endereço: MANOEL FRANCISCO DACOSTA877 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89256-900 Credor: SECURITYT COM EQIDP EL IT ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 001587
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 228,00 - Vencimento: 13/06/2011

Apontamento: 181750/2011 Sacado: RONALDO NAZARIO FLORIANO Endereço: RUA RICHARD PISKE 169 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89255-276 Credor: PIRAMIDEAUTO PECASunA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 007193-2 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 82,77 - Vencimento: 27/06/2011

Apontamento: 182006/2011 Sacado: SAMARAGERVINME Endereço: RUAROBERTO ZIEMANN 521 - JARAGUÃDOSUL
SC - CEP: 89255-300 Credor: RODOILDISfRIB COMBUSTunA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 3/36 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 8.713,26 - Vencimento: 15106/2011

Apontamento: 181748/2011 Sacado: SCHWEDER E ANDRADE CONFECCOES LIDA Endereço: R DONALDO GEHRING
585 AP 302 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-130 Credor: REUNIDASTRANSPORTADORARODOVIARIADE CARGAS
SA Portador: - �pécie: DMI - N" Titulo: 898783-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 39,54 - Vencimento: 20/06/2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 181818/2011 Sacado: SEI' - ADMINISTRADORADE BENS unA Endereço: RUAJORGECZERNIEWICZ 99
- JARAGUADO SUL - CEP: Credor: TIROLFZAAUMENTOS unA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 50079/1 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 763,30 - Vencimento: 20/06/2011

Apontamento: 181664/2011 Sacado: THIAGOAIROSO MENFZES ME Endereço: RUA JORGE CZERNIEWICZ 160 - JARA
GUÃ DO SUL-SC - CEP: 89255-000 Credor: DEMARSEILLE AllMENTOS E BEBIDAS LIDA Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 04264-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$103,80 - Vencimento: 20/06/2011

Apontamento: 181940/2011 Sacado:VILSON MARTENDAL Endereço: RUA EXPEDICIONARIO FIDEUS STINGHEN 103 -

Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-740 Credor: MOLHEQUIMICAunAME Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: NFE3232/2
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.263,19 - Vencimento: 17/06/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 08/07/2011.
Jaraguá do Sul (SC), 08 de julho de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 21
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Patricia Moraes 2106.1914 I patrieiamoraes@oeorreiodopovo.eom.br

Trêsvetos
o prefeito Nilson Bylaardt vetou esta
semana três projetos oriundos do
Legislativo. O primeiro deles, de autoria
do vereador Caubi Pinheiro (PDT),
instituía um programa de incentivo

.

ao tratamento e reciclagem de ôleos .

e gorduras de uso culinário. Nas .

razões para o veto, a procuradoria do
município lembrou que projetos que
criam despesas só podem ter origem no

Executivo. O segundo veto é em relação

à uma emenda aprovada na Câmara' tipo de iniciativa, de defesa e proteção
que diminuía de 80 para 50 o número ao meio ambiente, é de responsabilidade
de vagaspara agentes comunitários do Estado e da União não cabendo
de saúde, matéria que trata sobre a ao município interferir no assunto.
formação de cargos eporisso extrapola as. Porém, muitas cidades brasileiras

responsabilidades legislativas. Já o mais .

tomam medidas para contribuir com

polêmico deles é o veto apres.entado ao
.

a preservação da natureza. A questão
texto proposto pelo vereadorDiogo Iunckes é que entre os próprios ambientalistas
(PR) que proibia o uso das sacolas existe o debate sobre a eficiência ou não
plásticas no comércio a partir de 2013. da substituição das sacolas plásticas
Na justificativa, o Executivo cita que este' pelas oxiobiodegradáueis.

Preleito. alastado
. A polícia federal determinou namanhã de ontem o afastamento
imediato do prefeito de BarraVelha, SamirMattar (PMDB), e de
outros cinco servidoresmunicipais. Há fortes indícios de que o

grupo tenha desviado recursos que foram repassados pelo governo
federal ao município depois das enxurradas de 2008 e um vendaval
de 2009. Os seis são suspeitos de falsificar documentos e alterar
notas fiscais para favorecimento ilícito na contratação de empresas
responsáveis pelas obras. Para isso, teriam usado as facilidades

geradas pelo decreto de situação de emérgência, que permite
contratações com dispensa de processo licitatório.
Além do prefeito, foram afastados o secretário de Planejamento,
Eurides dos Santos; o coordenador da Defesa Civil, Marcelo
DouglasMetelski; o ex-secretário de Saúde, Alzerino José de Souza;
o presidente da·Câmara deVereadores,ValdirTavares; e o vereador
licenciado e ex-secretário deAgricultura, Eurico dos Santos.
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.130 salário
A primeira parcela do décimo terceiro salário dos
820 servidores públicos de Guaramirim será paga
no dia 15 deste mês, anunciou ontem o prefeito
Nilson Bylaardt. Serão injetados na economia cerca

de R$ 700mil com amedida.

Presidência ameaça�a
.

Pelo acordo firmado pelo extinto G8, a presidência
. da Câmara ficaria com Justino da Luz (�T) no
último ano da atual legislatura. Mas já há 'quem
acredite que o desgaste causado pela posição do
petista envolvendo a votação sobre o aumento de

vereadores vá dificultar que a promessa se cumpra.
Justino colocou o partido acima dos interesses
da sociedade, postura que não se espera de um

presidente de uma instituição tão importante
como é o Poder Legislativo.

Consequências
A demissão do ministro Alfredo Nasciménto

(Transportes), não respinga apenas no PR, como
todo mundo imaginou de início. A presidente
Dilma Rousseff deve ficar cada vez mais exposta na
medida em que os escandalosos aditivos da pasta
foram aprovados em um governo no qual ela era

.

a principal gestora. E ainda mais depois de Luiz
.

Antonio Pagot, um dos pivôs do episódio,' ter dito
a deputados do P.R que amedida foi tomada para

alavancar a candidatura da petista. A oposição
começa a se mexer.

AL se posieion.a
o projeto de lei que fixa os novos salários do

magistério deu entrada ontem na Assembleia,
mas só será votado com () fim da greve.A
decisão foi tornada por unanimidade durante
reunião dos líderes das bancadas. Caso o

projeto não seja votado já na proxirna semana
antes do recesso parlamentar, voltarão ai

vigorar os valores da antiga tabela salarial do
magistério, 8€1n as vantagens conquistadas
durante a paralisação dos professores. Na
prãtíca, é urnamedida para pressionar q�e a
categoria volte à. sala de aula, visto os prejuízos

,
.

já causados aos estudantes.
.
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A1iant;as
O gerente de regularização fundiária
(cargo comissionado) da Prefeitura;
Jocimar dos Santos de Uma; deixa o .. '.

nEM hoje para no domingo assumir
.

a presidência do PSDC (Partido Social
Democrata Cristão). Ele terá amissão de.

organizar a sigla e estruturaruma aliança
com a prefeita Cecília Konell para as

eleiçõés de 2012. Depois de romper com
o PSDB, o DEM já fechou acordo também
com o PTB e com o PPS.

PSDe
O·presidente nacional do PSDGe ex
candidato à presidência daRepública,
JoseMaria Eymael, estará em Iaragua
no domingo para posse do novo
díretoríomunicipal e estadual.O
partido não tem nenhum vereador na

região e também não ocupa nenhuma
cadeira naAssembleia Legislativa,
mas deve lançar candidatura prépria
à Prefeitura de Brusque e Blumenau,

Elogio e rusga
Ao assinar o convênio com a Sociedade
São Camilo, Nilson Bylaardt fez questão'
de elogiar o sistema de saúde pública
prestado pelos hospitais de Iaraguã, qué
desde o ano passado se encarregaram
de atender os pacientes de Guaramirim..

Elogiou a atitude do ex-secretário de
Saúde, Irineu Pasold, que aceitou a

parceria enquanto eram solucionados
..

.� os problemas ria cidade vizinha. .,'

Inclusive, esse foi um dos princípais ...
motivos para o' desentendimento entre

Irineu e Ivo Konell.
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Tensão
A turma'do 'deixa disso' foi acionada para
acalmar os ânimos entreAdemarWinter,
(PSDB) e José de Ávila (DEM). O tucano
deixou as boas maneiras de lado e disse

.

com plenário lotado que o democrata.
precisa 'honrar as calças que veste'. Tudo'
porqueÁvila primeiro foi a favor do
aumento do número de vereadores, logo
após anunciou que era contra, depois
ainda fezmistério e por fim votou pela
manutenção das 11 vagas.

-
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Criatividade. inovação e qualidade slo a base na elaboração da
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'" A atiji�âde que mais'se'�s�pielha ao' esporte'màís po- :�'� ,

,

pular do'mundo,
..� futebol, er�':Rraticada na antigaChina.há ::: '�é ,:

�

300 anos á.C. OJógo se chamava "cuiu" (tsuh Kúh) e' alógi-'
ca era igual ao do esporte que conhecemos hoje: lançar uma '-

"

bola com os pés para uma pequena rede. Já no JapãoAntigo"
integrantes da corte do imperador japonês praticavairi. no
ano de 200 d.C. o "kemari", com umabolafeíta de fibras dê
bambu. Durante a disputa, havia oito jogadores em cada

equipe e o contato físico eraproibido como �egr?l. Comum
entre os militares de Esparta no século I a.c., os gregos jô
gavam o "episkiros", com bolas feitas de bexiga de boi enchi
das de areia ou terra. O jogo foi levado para Roma quando a

.

Grécia foi conquistada. Na IdadeMédia, o "soule" ou "harpas
tum" também se assemelhava aofutebol, mas aviolência era

, permitida durante as partidas, que causavam até mortes. O
Rei Eduardo III chegou a proibir o jogo na Inglaterra por 500
anos, mas a popularização do esporte veio nestemesmo país
no século 17, quando as principais regras começaram a ser

criadas e o jogo passou a ser difundido pelomundo.
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Nodi�'8de julho de1961, djotnafO Correio dOi" .

Povo estampava em sua capa à matéria liA ponte ,,'
Abdon Batista dá trânsito': trazendo a denüncía dá .,/,'

.��;k��iói��=�.���·;�
repárõs gÕ.Ulúllloacidente, apq!ite�õdQn'Báti�tff:'"
voltou a dar trânsito.'Segundo sé o1?serva, nenhum
grande empenho' tem sido feito ,às,(lutq�iclades su
periores, nocaso, o govêrno estadual efederal, no

.

sentido dê 'que conseguir a rápida' construção de _

uma nova,'ponte sôbre- o Riq !télnpCU. J\té que ,se
_,'

verifique '��1tÓ .acídertte; tàlye� qê!çqI1�equ�ncia§··.·.:;i'1,
fatais" d�iã;là.: pÚbliGáÇão.:'SegfuIdb .'�"maiérlª;'até,
pouco tempo antes daquele ano, otráfego em dire

ção ao Paraná e ao Rio Grande do-Sul era feito quase
que exclusivamente através da rodovia que incluía a
ponte Abdon Batista, causando danos no caminho
e comprometendo a segurança 'aoS.,circulantes. UE
não deixemos adormecer o assunto;Assunto para
ser-lembrado precisa de movimêhto; que. não po
derá ficar apenas ao encargo de ilils'poucos. Todos
nós precisamos da ponte, seja como morador cita
dino, seja como viajante, em demanda a Corupá,
Guaramirim, Joinville, Pomerode, Blumenau, In
daial, Tinibó e Rio doSul" completáva o semanário.

.

*A grafia das palavrasfoi mantida conforme pu-
.•

blicação de 8delulho de 1961
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;. Lunellt
www.lunelJl.com.br

O "Kehraus" faz parte das tradições germânicas presentes
nos bailes dos emigrantes que chegaram ao Brasil e dos

__grupos folclóricos. A tradição dos bailes era seguir uma
, ordem predefinida (muitas vezes descrita nos convites
das festas), com cerimônia de abertura, valsas, marchas,
polcas e escolha de parceiros pelas damas (Damenwahll,
onde era considerada falta de educação a recusa ao convite'

para uma dança. O "Kehraus", a dança final ou saideira,
encerrava os bailes, também como a última dança das festas
de casamento. Era comum tocar amúsica "Und als der
Grolsvater die Groísmutter nahm" (Quando o vovô casou

com a vovó), representando a união eterna do casal e os
votos de felicidade para os recém-casados.

PELO MUNDO
, ,,

'

"

,
. ,

Tri como o BrasilRota do Cabo
No dia 8 de julho de 1497, o navegador e explorador
português Vasco da Gama partiu de Belém na

' .

primeira viagemmarítima que visava contornar
o continente africano para chegar à Índia, a fim
de explorar as riquezas do Oriente. O percurso
alternativo ficou conhecido como Rota do Cabo e

anulava o monopólio do comércio mediterrânico.

Neste mesmo dia, em 1990, a'seleção de futebol da
'

,.

Alérnânha conquistou o tricampeonato mimdlal' ,
' ,

: 'da fifa::}ogando no 'Estádio Olímpico' de Roma, :',
na Itália, a seleção alemã venceu a Argentina por'
1 a O e naquele ano passou a ter o mesmo número
de vitórias que a seleção brasileira', eliminada nas'
oitavas-de- final,da competição.

INVENÇÕES ANTIGAS
\

Em 1826, o francês JosephNicéphore Niépce obteve a

primeira imagem fixada pela ação da luz ao captar em
uma lâmina de estanho a imagem de uma árvore e de um
celeiro .. Com oito horas para ser finalizado, o processo
(heliografia) representou o princípio da fotografia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



/,
)

.'XTA.Fr::" 8 D! �;W��O !�;��11 . ii;

�lçÀó' Si

.
CutbJra colonial

7�ie]:1�§i,.�';'"'e·'.' :�" c..... Ii·.m'·' .

,- . '1�;I;rl;�< ,1'1 " ,Q;I.O' w
:"' ,,; ,:,' ,.' � :l�. " f ' _ : ; _,' .

, ,
,.' .

.'

'

, <

""a:�mesa cheia
FestadoColonocomeçahojeãnolte, e

.

contacomcomida típica, bailesedesfiles
Adler's Band, de musica germâ
nica, e da Banda Universitária,

.' de Chapecó, pela primeira vez no
là:ra quem gosta das Vale do Itapocu.
radições germânicas, Ao longo dos outros dois dias

do estilo de vida ru- de festa, a programação inclui

ral, e da gastronomia bailes, exposições de máqui
colonial, a 18a Festa nas e implementas agrícolas,
Estadual do Colono é motos, carros, animais e flores,

a promessa deste fim de sema- desfiles promovidos pelas es

na, trazendo uma programação colas, associações e grupos de

'e�tensa de exposições, compe- idosos, além de churrascos no

tições, shows e; é claro, comidas almoço e no jantar.
lO

"

•
>,

,
típicas. Promovido- pelaSocíeda ,",: ,

Entre os destaques do roteiro,
,

de Desportiva e RecreativaRioda ,

ficam á coroação da Rainha e das
- ,Luzli:.._ Salão Centenário, 6 evén- : Princesas da 18a Festa Estadual

>to ,-deve reunir entre cinco e seis , do ColQnó; a carreata dos moto

'�mil pessoas, afirMa o presídente' .'dslas; partindo do Posto Mime

da entidade,"Onívio Glatz.
"

da Avenida Walter Marquadt, no
A festa começa hoje, às 18h, .sábado, a costela feita em fogo de

: com a 14a .exposíção de-Gado �
,

cllãóp� sábado ànoite, e o almo-

.

animáis em geral, e segue .com ço típico com strudel e marreco
DOMINGO

-

..

'

,'torneio,de Bolão em cancha,tús-' no domingo., '

.. c}::. ,",','� _
,

,

- lOh - Desfile dáRainha e

, ': ;-:, -,}�ça 'às 19 h(Jr�s:,� abertúra�9irfiàI . '. . No início d�:'fru;.�é"d-e���g0t�,,: .

Princesas da �e�la do g�lon?" .-;
"·�,.!:;;::<��,A�9.I�nt(às'·- 22h, e o. I>��'�ro". t�pé�·serã�i�.é!l��9.�ié!iin��!i:.J:,>� ': - lOh30,- Culto cajàpal. .�. ��';'}::. ,-,

.

,):'i'!:"- día 'de festividades feç����õp'Í'" ções de futebbl-de'áieiâ,7e�tló "p�ga' ;�- , >', • 12h..,.Álmoço tiátUéionàl ,

c:' '\_�" "

," " Bandanejo das banda�';Mii�ique porco" "Vamos soltar 'um 'porco . -13h - Competições futebol dê"
,�Bal�qão"Sertanejo.,Nó�a�b:ado besuntadona banha, e quem.con-, ,

'areia e pega porco ":�.,

,,:v�5,� rê no domingo, a música freã,poI' . SE:gUji segurar. ele-leva o" b1cliô:âe
,�

" '�'4 / _-- I_4h ., Soírée Ad1er'sBand
- �' ��:' .-

-,'

,�:�oo��;��WJ��'����uO�n ._-•••••••••••••••••• -l����San�����

PROGRAMAÇÃO
l'esIivicIades
celebrando cultura

gennânicae
rural incluem.

shows, des'Ues e
exposições

ATIVIDADES:

Hoje
- 18h - Exposição de Gado e

Animais em Geral .

- 19h - Torneio de bolão em

cancha rústica
- 22h - Abertura oficial
- 23h - BandanejoMunique e

Baladão Sertanejo

JABAGuÁ DO SUL

PEDROLEAL_

sÁBADO
- 15h - Desfiles escolas e

grupos de idosos
-15h - Carreata dos motoristas
- 15h30 - Tarde dançante Die Iungs

..

- 17h - Costela no fogo de chão
- 23h - Shaw Banda Universitária

.c. .... ..:;:
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. A atriz Nicole, de "Dogville" e "Moulin Rouge" I As

iniciais do sambista Pagodinho
2. Causar
3. As iniciais do cantor Mariano, filho de Elis Regina e

César Camargo Mariano I Esticado
4. Unir em matrimônio
5. A atriz Guta, do seriado liA Grande Família"
6. Intimamente ligado I Direito
7. Agência Nacional de Saúde / Uma letra que pode

valer 1000
8. O cineasta francês Besson, de "O Quinto Elemento"

/ Procrastinar
9. Pessoa que não tem chão em que trabalhar
10. Regra a seguir
11. Qualquer linha ou filete existente na pele / As ini

ciais da escritora chilena Allende, de liA Casa dos

Espíritos"
12. Substância química, derivada da guanidina, que

-i(}
participa de importantes processos metabólicos

13. As iniciais do ator Fontoura / Resmungar.

VERTICAIS
1. Relativo à festa da Ressurreição / (Gír.) Coisa ne

nhuma, nada
2.lnquérito.Policial Militar / (Fisiol.) Contração muscu

lar leve e contínua, normalmente presente / Secre
taria da Receita Federal

3. Abreviatura de doutor / Uma fase da Lua
4. (Vinícius de) Famoso poeta e compositor carioca

(1913-1980) / Residir
5. O oposto ao lado direito / Reduz-se com a lubrifi

cação
6. (Mús.) Sinais gráficos representativos da altura e

duração dos sons / Excessivo
7. Árvore de pequenos frutos vermelhos e madeira

usada em marcenaria de luxo, instrumentos mu

sicais, objetos de arte, etc. / As iniciais do ator
norte-americano Noite, de "Hotel Ruanda" (2004)

8. (Interj.) Voz onomatopéica imitativa de golpe! Diri
gir / Instituto do Açúcar e do Álcool

9. Uma extremidade do navio / Uma instituição que in
forma aos comerciantes que vendem a prazo sobre
a idoneidade dos compradores.

"

SUDOKU
Preencha um quadrado

9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em
cada linha e cada coluna- ,

.' Também não se pode c .. t!:..�',>'.' ;,'),'._
, , ,);.

repetir números em cada
., -

quadrado de 3x3.
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QUE SABE TUDO,
MATE ESTAi
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NAS BANCAS

TEMPO

Estabilidade
Tempo segue estável
com presença de sol e

algumas nuvens em SC,
devido ainda à influência
damassa de ar seco e

frio. Temperatura baixa,
elevando gradativamente
durante o dia.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

CHAPECÓ
T ..
4° 15°

Ensolarado

,,<.,,1''''" ......

f�
ttl"

Parcialmente Chuvoso
Nublado

A combinação de umidade e

temperaturas baixas no Estado
aumenta a sensação de frio, e
portadores de doenças respiratórias
devem ter atenção redobrada.
Recomenda-se evitar atividades ao
ar livre, especialmente para idosos e

crianças pequenas, mais vulneráveis.

Segundo o Epagri/Ciram; Santa
Catarina registrou asmenores

temperaturas do país durante esta
semana, com boa parte do Estado

.

abaixo dos O°C namadrugada. Porém,
a previsão para a próxima semana é
de temperaturasmais amenas, devido
à interrupção nas massas de ar polar
sobre Santa Catarina.

\

HOJE SÁBADO DOMINGO SEGUNDA

MíN: 3°e MíN: 5°e MíN: 1 ooe�, '

• MíN: 13°e
MÁ)(: 19°e MÁ)(: 200e MÁ)(: 220e '''fi;.,�"t'fi;;i,;"",<I!i/I MÁX: 26°e

\

SERRA ALTA
Dia ensolarado em Serra
Alta, com céu claro e

vento fraco. A manhã

começa fria, com mínima
de 6°C, e chega à máxima
de 16°C durante atarde,
com frio Intenso durante

a noite.

NOVA 1{1

8/7

15/7,

23/7
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Iverso
Elijane Jung UlÜversotplII@oc::orreiodopovo.colII.br

OH-LIHE'
E'Sta semana algo me fez lembrar e pensar sobre aspessoas

que a gente conhece na internet. Há alguns anos, e por ..
um bom tempo,fui moderadora de um bate papo e conheci

pessoalmente alguns dos outrosmoderadores, em umferiado
prolongado emAraraquara, São Paulo. Foram dias especiais, com
pessoas queridas, mas depois disso, como a vida segue seu curso, a

gente meio que parou de sefalar com frequência. E agora, retomei
os bons papos com alguns desses amigos. Piadinhas, lembranças,
como vai a vida e eis que surge novamente o convite para uma

reunião. E, é claro, eu pretendo estar lá.Mas o que quero dizer é:
tem muita gente que vale a pena nessa internet. É sófiltrar e
"sentir"quem é do bem. E se jogar. ..

," .

Modernidade
Recebi por email: No mercado encontrei um amigo da escola que
não via há anos. Cheguei alando alto: "Oswaldo, sua bichona' Quanto
tempo"! Quando estendi amão para cumprimentá-lo, fui algemado por
um policial. Perguntei o que fiz e ele respondeu: "homofobia! Bichona
é pejorativo".Aí o Oswaldo tentoume defender: "0 que é isso doutor,
o quatro-olhos aí émeu amigo dos tempos de escola". Emendando a

outra ponta da algema no Oswaldo, o policial disse: "ah, então vocês
sempre se trataram assim? Tá detido. Isso é bullying". Nessa hora vi o
Iaírzínho Pé-de-pato chegando com dois quilos de picanha na mão.
Torci para ele não dizer nada, mas foi tarde demais. Chegou no
Oswaldo zoando: "que droga é essa negão, o que que tu aprontou?"
E aí não teve jeito, fomos os três para delegacia. Hoje respondemos
processo por homofobia, bullying e racismo. Moral? É perigoso
encontrar velhos amigos.

Polkadots, poás, ou
'bolinhas, como vocês
preferirem. Em qualquer
estação, a estampa cai
lindamente nas produções.
Acostumadas com saias e

,

blusinhas de poá no verão,
não dá para descartar os
casaquetes, as blusas de
tecido fino oumesmo os

vestidos invernais com
essa estampa. Além de
linda, combina com quase
tudo. Flash!

CTRL C + CTRL V
roxtirinhas.com

Bolsa tipomochila em
looks arrumadinhos. No

geral, as bolsasmochilas
estão bem passadinhas.
Há opçõesmuito mais
interessantes e certas

para as produções do dia
ou da noite.A não ser
que você tenha estilo e

decidamisturar com bom
senso peças clássicas e

despojadas, amochilinha
fica uma coisameio
cafona. E aí, treva né?

TRíC:ÔTÃRtJÕ
"

·�,iií!n�j.��deé��spmp�.ªr ....
.

s,ê,intensifica no inverno.
N�()pos�.o ver uWa vi�t�Qe
ç·gftlam.�elbpa�Jde 'T')' '

sapatos, ouum sQbretudo'
e e§.�!19S0 q!l� IáV29 eu
pd�ta adêfitro, dârtim,a�:·

.

espiadínha, Ail1<!a beingue
.' .temfeito·,muit6ftiõ. Assiín
"i qtiãse não saio deCas�:;:"

, �üfio �i�rnà··��rti à
perguntínha "você-tá '.

.pg%?:';���;,p�las��SS9a$;�,;:,
queperguntam.riías

'

.. p�!º slgnitiGado 4úbio (�ª.�.
,·····'.pef-guntã:!Seg1.tíiáóminija; .. ··

amíga Cds: a essapergunta
�</d��EtllÍqs,��spqp;g�r: Ue�t�ª·..
C(j�servâiiao, boasemprê'
fu·" Inf

'

"1
. .

...1\.:." nrame, nti.
.;.

� ��oje � dia do �ÓtÓgrafQ e

ta+.�lUaçg!�'l· qu,� �g g.o�I�ia
desaber fàzer cOm,l)erfêl�âó.
Todo aquele negócio de luz
perfeita, IjIelhor ângulo �:
enquadramento idealme
cqp.fun��w:\.E:nfi.�h hç>jy} .

é Patélpâtábenizar quem
saij�: os prófissíonais da,

.

; �(;)��grafiã'�;·/ ....

�.

. ...

Dica Amaleras
Lá no amaleras.blogspot.com
tem um post com uma caneca

bem engraçadinha. Daí eu
fiquei pensando em como é

gostoso tomar um chá, um
chocolate quente em uma caneca

bonita. Eu tenho várias canecas

promocionais e de eventos.
Mas nada se compara àquelas
com estampas engraçadinhas,
românticas, de bichinhos, etc.
E grande né? Caneca tem que
ser grande. Lojas de utilidades
domésticas vendem esses mimos.
Confere omodelinho do blog e

depois vai atrás da sua, que tal?
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Vaiperder?

"

1\ Ifuitos são os elogios e o mulherio de
1y1bomgosto chegaa suspirarcomapro
dução e os detalhes das peças de decoração
e móveis da CasaMaisDesign, quefazem a

diferença entre as casas de bom gosto da so
ciedade. Tudo assinado por designers de in
teriores e artistas renomados.A loja sempre
dá um toque especial de sofisticação e bele
za. E o resultado é sempre surpreendente e

belotIudo isso, e ainda, a dona do babado,
CarolTironi, resolveu colocar todo o estoque
com 50% de desconto. Que tal?

capi ai
TheWay
Os mais badalados de nossa cidade
vão marcar presença no sábado, na
movimentada casa noturna TheWay.

.

Considerado um dos lugaresmais
aconchegantes de Jaraguá do Sul, o espaço
oferece unia super estrutura e contará com'
a presença do Projeto deMúsica Eletrônica
SPYZER. O registro fotográfico você confere, , I

"

. na próxima semana. Haja flashes no site -

-

wwwmoagoncalves.com.br, - " '

Pizzas 'e Mass,as,
(47)'3370 - 3242\

II ";

"

Degllstaqãó. , -'

A Decantet.umà 'das malotes'
fmportadoraade vinhos finos do Brasil,
traz o'epôlogq e'proprietãrío davinícola
espanholaArzuaga'Navarro', .Ignacío
Arzuaga, para uma degustação e jantar
em.Santã Cat�iná. ,O everito seráno dia
13 de julho, no TabajaraTênis Clube, em
Blumenau. A degustação será às 19h30, '

com alguns dos melhores vinhos espanhóis
domomento, como o Gran Reserva
Ribera del Duero (1996), seguida de jantar
harmonizado, às 20h30. Mais informações
pelo (47) 3221-2602, ou 3038-8892.

I

r

www.berlimambientes.corn.br

"

Moa Gonc;alves

, ���hR(f
�U0
Troféus e Medalhas

3275-4044

MAURíCIO HERMANN

SOPA
O presidente
daMarisol,

Giuliano, e sua
RafaelaDonini, na
Confeitaria Bela

Catarina

.� .'
·i .: ,'::J:'

,

r
'

",' .

&\,' " " "; ..

NíVER ',O,estudante de:DireitQ,
'

Guilherme'PavaiteUo, filho'do céIsaI
amigo Cacá e Gisa PavaneUo, ée
éIIIiversarademais ,..jado de boje

'i ç; .� - '.

,
r,

Los Kalas

,
"

',Hoje à noite, todos os caminhos
terão um único sentido: o
Espaço do Oca, É_lá que acontece' .

o show da banda argentina Los
Kalas, grupo de rock considerado
um dos,melhores daAmérica

�
/

Latina. Imperdível!
,

"

.'.. ..

,. �.-:' .

"
- ''1-

Riçky, �all.a:-�_�,:_�·, .

" .!_. •
• ,

No sábado, naReóreatíva'Duas
'

Rodas-acontece otão esperado _'
-

, show.c!9.canto1·RiekyVal1�n. A
.

noite é pára poucos: Reserva no
(47) 8617-0965.' ...'. ,"� .':'

) '\ -
"

" .... ,

.� -:_ '. "('

�"<'::
.,'

, ••
,.., ••••••<o:.f:� .-::,t "_"" .I"�_"".:-' '�;.:;.. I<-?;

Bom de�mais!
Ontem fomos conferir as delícias
da Confeitaria Bela Catarina.
Na companhia da simpática
Georgete Damm, dona da casa,
saboreamos a torta Sensação.
Fala sério! Uma delícia!

,
-- \

'.. .; <� .

.. :'

,

.

.;_,

Buxixo�' "",. ..

.
. �r.

.

...

Dizem por aí que a gente boa .

Ariane Hornburg está deSfilandO! .

livre, leve e solta. Há comentários
que o namoro de três anos
'com o joinvílense Saulo .Zether
teria chegado ao fim. Onde há
fumaça; há fogo. Por favor, nossa
espumante Cave Pericó!
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PELAS RUAS: CAES·
? E ELEFANTES

Oelefante é o animal mais poderoso da
Tailândia. É o símbolo da cultura tailandesa.

Um elefante branco já foi símbolo da bandeira
nacional. Historicamente tailandeses e elefantes
trabalham lado a lado, na lavoura e na mata.

Os elefantes eram as armas superpotentes dos
exércitos de alguns países asiáticos até a chegada
dos tanques e canhões. Chamaram a atenção
de Alexandre, o Grande, que já espalhava seu

império da Europa a Ásia Central, quando
nas portas da Índia se assustou com soldados
montados nesses gigantes. Chamaram a

atenção dosantigos mercadores que traziam
mercadorias da Europa atravessando o Oriente
Médio no lombo dos camelos. Esses trocavam
suas mercadorias com chineses que levavam

.

tudo nos cavalos. E da China para os países
que ficam ne seu sul eram os elefantes que se

apoderavam da carga.
Hoje os elefantes são reverenciados na

sodedadé�({Üandesa sendo um cartão de visita
•

r-;. �,na. _."'"'�

para o?nlrlstas. Selvagens, na Tailândia não se

espera mais de três mil.

Depois de cinco anos de vida entram em

treinamento para o trabalho. O treinamento com

guia é também de cinco anos. Eles aprendem
a carregar, empurrar e levantar madeira. Assim

como seu banho
de rio também é
ensinado. E quem
treina está sempre
em dois: um jovem
e um mais velho,
normalmente pai e
filho.

Como um modo
de transporte na

Compartilham essa selva, o elefante
vida com os cães. bate qualquer outro

animal ou máquina
em termos de destruição da floresta - e de grande
pisada, porémmuito leve, danificamuito pouco' o
chão. Interessante é que um elefante pode correr
até 23 quilômetros por hora, mas nos pés ao solo
colocamenos peso que um cervo.

O número de árvores para corte diminuiu
e o governo tailandês limitou a exploração
madeireira. O problema nacional da Tailândia é
o que fazer com esses desempregados. Muitos
elefantes são abandonados pelas ruas. Não é
difícil ver elefantes perambulando de lixeiro a

lixeiro nas vilas do norte tailandês. Compartilham
essa vida com os cães. Sem trabalho para o

elefante, sem trabalho para o guia que sai pelas
ruas das cidades grandes acompanhado de seu

animal a pedir comida ou dinheiro para alimentar
.

o animal. A lei tailandesa permite que um elefante
trabalhe até os 60 anos. Depois deve se aposentar.
A idade média de um elefante é de 80 anos.

"

Não é difícil
ver elefantes

perámbulando de
lixeiro a lixeiro
nas vilas do

norte taUandês.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo,com,br

o Bred foi retirado das ruas pelo Programa de Controle de'

Zoonoses, e agora precisa de um lar, já foi vacinado e microchipado.
Contato com a clínica veterinária Schweitzer, pelo telefone 3275-3268.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CiSC: 005269,1ll.

www.gumz.cQ!l1.brgumz@g.umz.com.br

(4n5311-..414-1· tJMlNleflllm lÁmm. Oe.sd� 1975

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Natalie manda Rafa embora de casa e provoca

Paula. Haidê acredita que Cortez envolveu Natalie em

um golpe. Norma obriga Léo a assinar a procuração
para ele se divorciar de Marina. André tira Antônio do
colo de Raul. Leila pede para Júlio avaliar as planilhas
de finanças do ateliê de Paula. Beto fica incomodado
ao ver sua secretária com o suposto namorado, Kléber
repreende Daisy por estar com Douglas.

• CORDEL ENCANTADO .

Augusto, Petrus e Zenóbio tentam impedir Baldini
e Nicolau de fugirem do palácio. Miguézim conta sua

profecia a Jesuíno, e Herculano o proíbe de sair do acam
pamento. Baldini descobre que Úrsula foi a responsável
pela morte de Cristina. Augusto tenta se desculpar com
Maria Cesária. Batoré chega com Úrsula ao palácio.
Baldini e Nicolau rendem Rufino e Paçoca na delega
cia. Timóteo se prepara para invadir o palácio.

• MORDE E ASSOPRA
Tonica ouve Júlia dizer a Hortência que ela e

Abner vão se casar. cleoníce descobre que Elainel
Élcio é homem .. Doutor Eliseu convida Elaine/Élcio
para jantar fora e Cleonice apoia. Abner e Júlia mar

cam o casamento. Alice destrata Lilian que fica ar
rasada. Icaro leva Rafael para sua primeira sessão
de quimioterapia. Naomi sugere contratar Amanda

para ajudar a cuidar de Rafael e Icaro concorda. To
nica conta para Celeste que o pai vai se casar em
segredo com Júlia. Minerva oferece dinheiro para
Lilian se afastar de Alice.

• VIDAS EM JOGO

Augusta fica balançada .ao saber que Regina
está preparando um dossiê com informações sobre
todos da turma do bolão. Marizete recebe Francisco
em sua cobertura e diz que ficou desconfiada da
atitude de Regina, mas está pronta para qualquer
eolsa, Patrícia diz para Francisco que ouviu uma

voz de mulher enquanto estava no cativeiro. Ela diz

que provavelmente era Rita. Acompanhado de Juliana,
Raimundo chega com malas ao apartamento de Re

gina. A jovem pede abrigo para seu namorado, mas a

empresária se nega a ajudar.

ANIVERSARIANTES
8/7 EroniW. Vaz Mariana Mahs

Adolar Gessner Guilherme F. Müller Marlene N. Groli

Anderson R. Grosse Henrique F. Prestes Moacir Georg
Antônio D. Medeiros Ivo Rosa Nelson Hille

Antônio G. Silva Joelma M. Piccoli Priscila Baumgartel
Antonio R. Correa Julia S. Nascimentó Raffael H. A. da Silva

Braz Elizio Juliana G. Silva Ricardo Klug
Camila L. Mohr Karine D. Wulf Rubens Gielow

Danielly N. Scheoirkowski Laura Buzzarello Thiago Krazewsky
Darci Rustsatz Lindete M. Bressani Valério Kuelkamp
Doríta Berns Maiko Petry vanessa Kath

Eleni Schulz . Maria Ap. de Souza

Viajar é sempre bom, mas, se
você não tiver as informações
adequadas, seus planos
podem se transformar em um

verdadeiro tormento. Como
encontrar um bom hotel pela
internet? O que fazer para
não levar nem mais nem

menos bagagem do que é
necessário? Como não gastar
inutilmente? Como evitar
filas e perda de tempo?
Onde achar oportunidades
boas e baratas? Neste livro
você encontra não uma,

.

mas centenas de dicas úteis,
práticas e reais dadas por
viajantes experientes que
adoram compartilhar seus
achados.

Jennifer Lopez está de volta
em grande estilo. On The
Floor, primeira faixa do seu

novo álbum Love? traz um

sample do sucesso dos anos
90 "Chorando Se Foi" e já está
entre as cinco mais tocadas
nas rádios brasileiras e vendeu
mais de 2 milhões de faixas
digitais no mundo ficando 10

lugar no iTunes em 15 países.
O segundo sucesso do álbum
é "I'm Into Vou" com o rapper
Lil Wayne. O disco traz ainda
duas faixas com a participação
de Lady Gaga: "Invading My
Mind" (produção) e Hypnotico"
(composição).
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TIRINBIlS

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ

RASTREiNt()S 05 srres,ACeSSADOS
FaOS FI1NCIONAAIOS:

Uftl os- vocês ffiEiQ�Si'JTA SITEiS PORNO
GRÁFiCOS! e;sp�o QlE ESse; SPFADO

'- GUSTAVO SANCHEZ

www.oselvcltdc.corn

J CIREMA

JARAGuA DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (15h, 18h
e 21h)

• Cine Breithaupt 2
• Cilada.com - Nac (15h15, 17h15, 19h15 e 21h15)

• Cine Breithaupt 3
• Carros 2 - Dub (14h30,'16h40 e 19h)
• Se Beber Não Case! Parte 2.-leg (21h10)

JOINVlllE

• Transformers - O lado Oculto da lua -leg (17h30 e 21h)

• Cine Neumarkt 2
• Carros 2 - Dub (13h10, 15h30 e 17h40)
• Se beber, não case! - Parte 2 - leg (19h50 e 21 h50)

• Cine Neumarkt 3
• Winnie the Pooh - Dub (15h50)
• Transformers - O lado Oculto da lua -leg (13h, 18h e

21 h10)

• Cine Neumarkt 4
• Cilada.com - Nac (14h, 16h15, 19h e 21h20)• Cine Garten 1

• Transformers - O Ladô'})tulto da lua -leg(14h45, 18h10
e 21h10) • Cine Neumarkt 5

• Winnie the Pooh - Dub (13h30 e 17h)
• Os Pingüins do Papai - Dub (15h, 18h30, 20h45)

• Cine Garten 2
• Winnie The Pooh - Doo (13h30, lSh e 16h30) ,

• Meia Noite em París -leg (18h10, 20h10 e 2?h10l'-,' ,.

.. � ,....,.( -t
.'

,.;.
• Cine Garten 3' '-,<, ,

,.�

• Carros 2 - Dub (1�hW, 15h20 e 17h30)
,

;,' ,,!,

• Se Beber, Não Case!' Parte 2 - Leg (19h45 e 21 h45),
.

.'

�. .
'

.-

t

�. _. 0'0 -r:

_ L· ".�. - ,',

• Cine Garten 4
• Cilada.com - Nac (14h, 16h20, 19h30 e 22h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Namorados para Sempre -leg (13h20, 17h50 e 22h1())
• Meia noite em Paris -leg (15h40 e 20h10)

• Cine Norte Shopping 1
• Transformers - O lado Oculto da lua - Dub (11 h50 e

14h55)
• Transformers - O lado Oculto da lua -Leg (18h1 O e 21 h15)

• Cine Garten 5
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h20)
• OSIPingüins do Papai - Dub (15h10, 17h, 19h·e 21h)

..

• Cine Norte Shopping 2
• Cilada.com -Nac (12h20, 14h30, 16h40, 18h45, 20h50 e

22h55)
• Cine Garten 6
• Transformers - O lado Oculto da lua - Dub (14h30)
• Transformers - O lado Oculto da lua -leg (18h e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 3
• Carros 2 - Dub (11 h30, 13h50 e 16h1 O)
• Transformers - O lado Oculto da lua - Dub (18h55)
• Transformers - O lado Oculto da lua -leg (22h)

• Cine Norte Shopping 4
• Cilada.com - Nac (11h15, 13h25, 15h35, 17h45, 19h50 e

21h55)

• Cine Mueller 1
• Carros 2 - Dub (16h20).
• Transfor.mers - O lado Oculto da lua - Dub (13h20, 18h20
e 21h30)/'

I

.'tine Mueller 2 \
• Cilada.cOlY';: Nac (14h15, 16h45, 19h e 21h15) ,/

• Cine Norte Shopping 5
• Os Pingüins do Papai- Dub (12h50, 15h, 17h10, 19h20,
21 h30 e 23h45)

• Cine Norte Shopping 6
• Kung Fu Panda 2 - dub (11 h05, 13h1 O e 15h15)
• Transformers - O lado Oculto da lua -Leg (17h20, 20h30
e 23h40)

• Cine Mueller 3
• Carros 2 - Dub (13h40)
• Kung Fu Panda 2 - Dub (16h, 18h e 20h)
• X-Men: Primeira Classe - Dub (21 h45)

BlUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Transformers - O lado Oculto da lua - Dub (14h15)

��-

,<;..... :. ,_,'.. ·:·:.k�.. ;;-:'"::1,}' x. .. ;�-: :'.�..•. _ •...•.;�, .. :r-<' ... , .�, .. ':':. _"";;
':.

": ',::« :.:.. ,,_,: �.'- .« :r..:s:

• Cine Norte Shopping 7
• Carros 2 - Dub (12h, 14h20, 16h35, 18h e 20h20)

Santoro atua com

Jenniler Lopez
Seguindo carreiraemHollywood, Rodrigo
Santoro vai atuar com Iennifer Lopez
no cinema. Segundo o site "Hollywood
Reporter", o ator viverá o marido de Jennifer
no filme ilWhat to ExpectWhenYou're

Expecting". O filme estreia em 2012 e tem

também no elenco CameronDiaz, que já
atuou comRodrigo Santoro em i'As Panteras".

Termina namoro de
Letícia Sabatêba
O namoro deAndré Gonçalves e Letícia
Sabatella chegou ao fim, segundo a coluna
deAncelmo Gois, do jornal "O Globo".
O casal, junto desde março de 2009, foi
fotografado pelaúltima vez emmaio. Na
noite de quarta a atrizmostrouque realmente
terminou o relacionamento, já superou o
assunto. Em uma festa, ela era uma dasmais
animadas e dominou apista de dança.

Draco vem ao Rio
semana que vem
Tom Felton, o vilão Draco Malfoy, de "Harry
Potter", chega ao Rio napróxima semana
Segundo a coluna de BrunoAstuto, do
jornal "O Dia", durante a coletiva, o ator só
vai responderperguntas sobre os filmes da
saga "HarryPotter". Quem quiser saber sobre
o filme "Planeta dosMacacos:AOrigem",
que também tem Felton como um de seus

protagonistas, vai ter que esperar.

Filho de Portman
tem nome de letra
Natalie Portman seguiu a tendência
entre as celebridades e deu um nome

pouco comum a seu filho. A atriz resolveu
chamá-lo de Alef, que, na verdade, é '

o nome da primeira letra do alfabeto
hebraico. Nascida em Israel, em junho
ela deu à luz ao primeiro filho, fruto
do relacionamento com o dançarino
BenjaminMillepied, que conheceu
durante as gravações de "Cisne Negro".

•:�Á.��BA�

1',' 1

Chico não ·pode ir
à estreia do lilho
Chico Anysio era uma das presenças mais

esperadas na pré-estreia de "Cilada.com"
filme de seu filho Bruno Mazzeo, em um

cinema naZona Oeste do Rio. Mas, segundo
o jornal "O Dia", por conta do tumulto e do
sereno, a família preferiu adiar a primeira
saída do humorista desde que recebeu alta
do hospital onde estava internado por conta
de um enfisema pulmonar.

• ;:'_J

Depp negoc�a novo
Piratas do Caribe
Iohnny Depp está negociando
interpretar o capitão Jack Sparrow pela
quinta vez. Segundo o site TheWrap,
o ator está prestes a assinar contrato
com-a Disney para mais um "Piratas do
Caribe". O estúdio tem interesse em fazer
o quinto e o sexto filme da franquia.
Contudo, o produtor Ierry Bruckheimer
já avisou que não fará as novas

sequências sem a presença de Depp.

f.i"J1 ÁRIES

•• Fatos relacionados ao passado ou mesmo à infância podem
.

prejudicar a sua vida social e afetiva. Há um nítido desejo de
se destacar profissionalmente.

•
TOURO

.

Você pode ter aborrecimentos no setor profissional. Falhas
..

de comunicação podem prejudicar suas atividades. Boa fase
para intensificar os contatos com a pessoa amada.

G�MEOS
Se você não conseguir disciplinar a sua vida financeira,
poderá ter muitos aborrecimentos. Não insista em uma

relação que já não tem o que oferecer.

CÃNCER
Tenha um pouco mais de sensibilidade ao lidar com

pessoas. A noite favorece as parcerias. Este é o momento de

aprofundar ou romper com seus vínculos de afeto.

•••
•

,

LEÃO
O dia pede cautela com intrigas. Há uma tendência a sacrificar
a sua vida amorosa Não se deixe vencer pelo desânimo ou
desesperança. Tente ver as coisas por outro ângulO.

III �:G��e ter aborrecimentos com amigos ou familiares por'. •.
causa de assuntos financeiros. A noite promete muito no

'I ,ca/lmpo .afetivo. Viva intensam�n!�� ,s.�_a!!.�,�o_ções..,:,..�.JI .. ( � ). \ _ .• �

• LIBRA
'

Tenha cuidado para não alimentar um clima de competição
no trabalho, não convém medir torças com seus superiores.
Há sinal de insatisfação no campo afetivo.

•.

ESCORPIÃO
Confie na sua força interior para vencer os obstáculos
deste dia Alguém que está longe pode despertar saudades.
Convém intensificar os contatos com a pessoa amada.

•
. SAGITÁRIO

Hoje você sentirá necessidade de estabelecer novos
objetivos de vida. Na área afetiva, esta é uma fase crítica,
mas libertadora. Dê atenção aos seus desejos mais íntimos.

•
CAPRICÓRNIO

,

As parcerias estarão em destaque, seja por acordo e

cooperação ou, ao contrário, por algum desentendimento.
Zelar pelos relacionamentos afetivos pode fazer a diferença

•...
,

.

AQUÁRIO
A sua saúde pode exigir cuidados especiais nesta sexta-feira
e tudo indica que a sua fragilidade física pode ser um reflexo
dos seus problemas familiares e afetivos.

• ��:v��e este ciclo para finalizar o que já não tem
. :

funcionalidade, seja na área afetiva ou profissional. Você está
'v J � atraye�,,ª"�o uJT1 rn'LlTlen!o...dq_protunJl;rç_noyaçã_o. _
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'JlUlAGlfÁ DO SUL ��'����,�:{�J'�::�I>; ;'\ a vk��<Jt'1:r�'i�apll:teira de investidor�s do se(Óf';Be
:';ELIsÁN�ELA"F�EzzuTri'::;:�:�':"C:::;' ;<�\)""��\.'�""::"'?':'::':::' "',"'

.. ... . .....

irrióvet5�< "Procurârrios .. orientar. nossos clientes, ofêre-
� t,'

.

::c :_�';'i··�·��;":))��':·:��;:�::���;:��i c�:ti4���pre um prQd�tJ:}l��àHe�,boal<lcªlizaç:io e.

:iíJ1::.,
" LeierImóveis, empresa jaraguaense que bórií ·ptê�@,�4.�Jorma'que o .investider tenha. ,���.�lhor

. " atua no mercado de 'imóveis-há 19 anos, rentabilidade possível", destaca o diretor c�ro��f� da
'.

.

õfe'tê(e"'u,!n atendimento,�J}JCR �. di�e�en� empresa; Charles Lima Medeiros. 11-W?mp.�9��1t�,�nte,
,

cíado aos seus clientes. Por ter foco exêJ���: �<ttetorn�} sobre. o capital ip_y�s�idR:�rn -lIJ?,pveI�f.���>upe.�;'L
sivo na venda de.imóveis, não trabalhàn-": rior ao Ó:fe�ieéiijo.peló'n1ercadq fiifaÍiceii"0;"coí!iàpô\1.:>

:';�d9',.com locação, possuí uma equipe especializada e pança, fundos, ações e outros", compara..;: ,"'
-:;;

-

'itip�rada para atender bem, com a preocupação de' IiQ aquecimento ria venda de imóveis, especial
}Wi(;{entificar o imóvel que atende às reais necessidades mente em Iaraguá do Sul, .tem sido ainda maior em
��do'consumidor. '

'

comparação a outras cidades, já que o município é
:;��,

.(-

Em quase duas décadas de atividades na região, a privilegiado economicamente, com um' parque fa
eier sempre se destacou por ser uma empresa ino- bril forte e diversificado. Por estar em constante

"!adora e com credibilidàde que conquistou a con- érescimerrto industrial, todos os anos milhares de
fiança no mercado. profissionais de outras cidades acabam se estabele-

- ,

,

,,>::.�:-, - '.

.

cendo em.Iaraguá do Sul, aumentando ainda mais a

��>.�. ' _:- ;�' ,IDvestim��tc; demanda",completa Medeiros.
It<; ','<�:� .

� .�'
"

•
" . ," "'_,

• .Atualmente, a Leier possui' uma carteira com

i;","'" em l,movelS
'

mais' de mil. apartamentos àvenda em suaregião de =,

'i . atuação, ' o"queconsolida a empresa como a "número
Um dos pontos' fortes da Leier Imóveis tem sido um em apartamentos".

;
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CLIMA

Solajuda a encarar o tempo' frio'
MARCELE GOUCHE
�:trabalhadora rural Elisabeth con

ta que levantou antes das 3hpara
desempenhar algumas funções
importantes em casa - como ti
rar o leite para o café da manhã
- e ainda precisou tomar um ba
nho logo depoís..

Às 6h1S, ela e a irmã Tereza já
esperavam o ônibus que as leva
ria de Guaramirim até Iaraguá dó
Sul para entregar alguns exames

médicos. "o. dia começa cedo. O
inverno é gostoso, ficar longe da
cania é que é ruim. Sem contar

Completam-se hoje dez dias que, depois de um inverno des
desde que o frio intenso co-" ses, valorizamos muito mais o

�

meçou a doininar a atmosfera do verão", afirma a aposentada Te-
Sul do Brasil. A chegada de massas reza, que não deixa de cultivar o
de ar polar deixa o tempo seco, bom humor.
frio, e uma persistente influência Nos próximos dias, o sol que
do outro continua causando gran- apareceu no final da manhã de
des oscilações entre as temperatu- ontem pode voltar a aquecer um

Mesmo com tempo
bom, temperaturas
mínimas de soe'
continuam a deixar
as noites e manhãs
'geladas na cidade

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

ras máxima e mínima em apenas pouco os jaraguaenses - mas a

um dia - ontem, por exemplo, o previsão é de que as temperatu
dia começou com SoC e chegou a ras só fiquem um pouco menos

19°C durante a tarde. baixas no final da próxima se-

Pior do que precisar' carregar mana. "Continuamos sob a influ
dois ou três casácos quando o sol ência de uma massa de ar mais
aparece é enfrentar, Sem ter es- frio, e as mínimas continuam em

colha, a sensação gélida do ar da torno de SoC ou 6°C. O fim de se-
'

madrugada. É o que aconteceu 'mana deve continuar na mesma

ontem com as irmãs,Elisabeth tendência", afirma o meteorolo
Weiss Krüger e'Tereza Weiss. A

"

gistaMarcelo Martins.
, :�.,

,

TERMÔMETRO
Abaixo de zero,
Segundo o meteorologistaMarcelo Martins, não há previsão de

'J chuva nas próximas semanas, mas as.temperaturas negativas
se repetem nas áreas altas do Oeste ao Planalto: Amais alta

temperaturamínima deve ser registrada em Itajaí, com 6°C. A
menor é no Planalto Norte, com -SoCo

' ,

'"

"

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICípio DE JARAGUÁ DO SUL
.

,

AVISO DE LlCITAÇAO.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 195/2011.

SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.
COMUNICADO DE RETIFICAÇAO,

Centro de Resgate promove
,

movimento pela dignidade
Amanhã, quem andar ou di

rigir pelas principais ruas do
centro jaraguaense vai se de

parar com alguns elementos
novos na paisagem. É que cerca

de 80 voluntários estão ajudan -

.

do a distribuir três mil folderes
do Centro de Resgate Social por
causa do 2° Movimento Pela

I

Dignidade das Pessoas em Situ-

ação de Rua.
Esta semana, ISO cartazes

com o slogan "esmola é provisó
rio, dignidade é permanerite" já
foram distribuídos, e no sábado
de manhã as praças e trevos'do
município também terão dez

faixas com os dizeres do cartaz.

"Vamos deixá-las nos locais por
uma semana. A intenção é fazer
com que as pessoas entendam

que o melhor, no caso 'das pes-
'

soas em situação de rua, é ligar
para o Centro de Resgate Social.
Dinheiro é algo provisório, não
representa uma ajuda concreta

.

como a que podemos prestar",
explica o coordenador do CRS,
Élip Sebastiana.

. Atualmente, o local recebe
uma média de 35ligações de de
núncia por. mês, e resgates' são
feitos todos os dias. APesar de' o
'Centro estar quase lotado - dos

J 11) • r � r

18 lugares, 16 estão ocupados -

com a permanência de duasmu
lheres e 14 homens, a orientação é

para que as denúncias sejam feitas
da mesma forma. "Ainda que não
tenhamos mais leitos, já que eles
não tem prazomáximo de perma
nência, sempre temos como pagar
uma pensão ou encontrar outra

alternativa", garante Élio .

Também no sábado, apartir das
10h, os voluntários também se reú
nem em frente ao Museu Emílio da
Silva para distribuir feijoada e sopa,
mostrando as refeições que são ser":

.

vidas no CRS. O telefone do Centro

" de R�s_gale"S9çi�A (f7.)}�?t- IS�4;

o Município de Jaraguá do Sul, através da Excelentíssima Ssn
hora Prefeita Municipal, torna público para conhecimento dos in-,
teressados na licitação por Concorrência acima, que está promov
endo retificação no item' 6.1 letra "j" do Edital - Documentação
de Habilitação, tendo em vista a versão I do referido edital conter
redação equivocada. O conteúdo integral da alteração estará dis
ponível no Edital Versão II que 'estará disponível a partir ,do dia
11/07/2011. Considerando que a alteração não modifica a formu
lação das propostas, não se aplicando o §4° do art. 21 da Lei
Federal n.? 8.666/93, e que apenas esclarece e retifica exigência
editalícia, esta Administração Pública comunica aos interessados,
que mantém ámesma data para visita técnica, entrega e abertura
dos Envelopes. Jaraguá do Sul (Se), 06 de julho de 2011.

,

CEcíLIA KONELL
Prefeita Municipal

I '

----, �,----------�------ ---._-_.- !�--- �-------
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PONTO DE VISTA

BENYAMIN PAlUIAM FARD.
VICE-PRESIDENTE DA ACIJS

Uma área ligada à gestão de

produtos e resíduos que pode
acarretar direta e 'indiretamente em
custos e problemas às empresas fa
bricantes de bens de consumo, dis
tribuidores e aos consumidores é a

Análise de Ciclo de Vida dos produ
tos industrializados.

O termo ACV (Análise de Ciclo
de Vida) é originário dos Estados
Unidos (1990), entretanto ainda
em 1969 um dos primeiros estu

dos deste gênero quantificou ne

cessidades de recursos, emissões e

resíduos originados por diferentes

embalagens de bebidas, e foi de
senvolvido para a Coca-Cola.

Em função de seu caráter con

fidencial,' tal estudo nunca foi

publicado, mas foi utilizado pela
companhia no início dos anos 70

para tomada de decisões sobre suas

JARAGUÁ DO SUL, 01 DE JULHO DE 2011
AOFICIALA.

embalagens, e do ponto de vista
técnico um dos resultados mais in
teressantes foi demonstrar que as

garrafas de plástico não eram pio
res do que as de vidro.

O conceito de ACV tem-se es-

. tendido além de um simples mé
todo para comparar produtos,
sendo atualmente visto como

uma parte essencial para conse

guir objetivos mais abrangentes,
como a busca pela sustentabilida
de, que não se limitam por fron
te iras geográficas.

Os produtos têm ciclos de vida
cada vez mais curtos e muitos pro
dutos em indústrias maduras são
revitalizados através da diferencia

ção e da segmentação do mercado.
A inovação em produtos relacio

na-se diretamente com a gestão do
ciclo de vida de produtos, que por

DO LEITOR
-

"

Mestre!'
.

, ; " ; .'
,

A vida é uhl cenário de nobres causas que visam _à
'promoção'h�mana.· . , ..

'.

Neste propósito, coloco-me a serviço, dedicando' um
dia, um espaço, algumas horas para atuar comovoluntário,

.

Abens:oa es�a iniciativa e também a de muitos qu€"
não medem esforços para promover campanhas, crian
do recursos em defesa da vida.

Ofereço-te, Senhor, as sementes espalhadas, os ges
tos solidários, as palavras de incentivo que apontam ho
rizontes para se exercer a cidadania.

Ilumina-me para perseverar e servir com alegria nes
sa ação concreta.

É gratificante ser um voluntário, por isso anseio e

creio que surgirão novos colaboradores.

Obrigado Deus, por inspirar tantos exemplos ma

ravilhosos na construção de um mundo mais justo e

fraterno. Amém.

sua vez se relaciona com os outros >

tipos de inovação.
NaACV de um produto ou servi

ço, todo o uso de recursos naturais
e emissões ao meio ambiente são

determinadas, quando possível,
numa forma quantitativa ao longo
de todo o ciclo de vida, desde seu

"nascimento" até sua "morte", sen
do - com base nestes dados - ava

liados os potenciais impactos nos

recursos naturais, no ambiente e na

saúde humana.
Em resumo, a ACV pode ser

utilizada para obter-se um melhor
entendimento de todo o sistema
utilizado para se produzir um bem
de consumo, e assim aprimorá-Io
desde a sua manufatura até a sua

destinação final quando não mais

utilizada, primando pelo ciclo de
sustentabilidade.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna
público pelo presente edital, RAUL DRIESSEN, CI n° 84.080-SESP-SC, CPF W 103.938.899-04, industrial e
sua esposa IVONE DRIESSEN, ci N°154.889-SESP-SC, CPF W 015.999.889-17, do lar, brasileiros, casados
pelo regime da comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77 residentes e domiciliados na

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira n° 210, nesta cidade, requerem com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79,
O REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado RESIDENCIAL ARVOREDO, situado na Rua 506-Feliciano
Bortolini, Bairro Barra do Rio Cerro, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/Se, abaixo caracterizado, aprovado
pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Decreto n° 7.788/2011, expedido em 23.03.2011,
assinando como responsável técnico a arquiteta e Urbanista Rafaela Hass Bonatti, CREA n° 63864-5, ART.
n° 4046590-0. O loteamento é de caráter residencial, possui a área total de 96.893,47 rn", sendo constituído

""-, de 29(vinte e nove) lotes comercializáveis, A.U.P.E., área verde, sistema viário e remanescentes.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publicação do pre

sente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiale que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio
Branco, n0414, sala 02, centro, Jaraguá do sul/se.

.

REPúBUCAFEDERATNADO BRASIL- ESTADO DESANIACATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Guaranúrim -

CHRISTA INGEHILEWAGNER, Interventora
Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a
os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibili
dade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo,
ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato
de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua
localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residenteís) ou domiciliada(s) fora
da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a

intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995,
997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 16779 Sacado: ALQUEUNO MARTIN! CPF: 557.653.279-15 Cedente: BAN
CO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA CNPJ: 07.207.996/0001-50 Número do Título:
4222554602 Espécie: Nota Promissória Apresentante: BANCO 13RADESCO FINANCIAMEN
TOS SA Data Vencimento: 01/07/2009 Valor: 25.284,60 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 70,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

Protocolo: 17884 Sacado: ANTONIO ISMAEL SILVANO CPF: 918.546.879-72 Cedente:
OESACOMERCIO E REPRESENTAÇOES LIDA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número do Títu
lo: 5895539U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA. DataVencimento: 17/06/2011 Valor: 274,89 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

Protocolo: 17875 Sacado: CEDINHO emACNPJ: 09.626.781/0001-07 Cedente: LOCARE LO
CAÇÃOVENDA EASSISTENCIATECN!CA DE EQUIPAMENTOS CNPJ: 09.581.213/0001-29
Número do Título: 8211 / 1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 20/06/2011 Valor:

200,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18205 Sacado: DILEIA CARDOSO BARDIM CPF: 046.059.579-28 Cedente: JOSE
APARECIDO GARCIA DUAJITE ME CNPJ: 07.443.741/0001-96 Número do Título: 00/404 .

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL
SA - BANCO MUITIPLO Data Vencimento: 26/06/2011 Valor: 133,00 Liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

-- Protocolo: 17904 Sacado: HAPPYUVE TEXTIL lIDA CNPJ: 06.290.227/0001-03 Cedente:
OESA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LIDA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número do Títu
lo: 5893635B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA. DataVencimento: 17/06/2011 Valor: 668,84 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO Protocolo: 17914 Ceden
te: DJCOMUN1CAÇOESE EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 03.658.136/0001-81 Número
do Título: 0001737103 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 20/06/2011 Valor: 1.708,00 Liquidação após a
intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16912 Sacado: JORGELENIKEIAm CPF: 057.949.129-36 Cedente: MARCOS
JOSE TREIS CNPJ: 80.113.939/0001-00 Número do Título: JOR002 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIMDataVencimento: 25/05/2011 Valor: 410,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,

Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18148 Sacado: NUO CESAR ROCHA LOTITO CPF: 837.952.190-00 Cedente:
APARA BARRO DEMA emA CNPJ: 87.325.569/0001-05 Número do Título: 25299C Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMlRIM DataVencimento: 24/06/2011 Valor: 328,00 Liquidação após a intima
ção: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 18158 Sacado: KRAMARO CONFECÇOES LIDA CNPJ: 10.279.964/0001-74 Ce
dente: MARILUA TEXTIL lIDA. CNPJ: 00.508.107/0001-45 Número do Título: 011951-6

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO
SA. DataVencimento: 16/06/2011 Valor: 1.032,92 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17950 Sacado: LUCIANOKROGEÜ':PF: 041.929.009-55 Cedente: PORTECPOR
TOES ELETRICOS LIDA EPP CNPJ: 00.572.556/0001-52 Número do Título: 551001 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DataVencimento: 15/06/2011 Valor: 476,50 Liquidação após a Intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18085 Sacado: NELeI DIAS CPF: 006.790.049-63 Cedente: BVFINANCEIRA S/A
C.EI CNPJ: 01.l49.953/0001-89 Número do Título: 131011314 Espécie: Cédula de Crédito
BancárioApresentante: SERGIO SCHULZE EA!)VOGADOSASSOCIADOS DataVencimen
to: 22/01/2008 Valor: 34.592,40 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 53,86,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

Protocolo: 17878 Sacado: QJOI COMERCIODE GENEROS ALIMENTICIOSLIDA EPP CNPJ:
01.l80.515/000H3 Cedente: PEPSICO DO BRASIL emA CNPJ: 31.565.104/0127-79 Nú
mero do Título: 000068 O Espécie: Cheque Apresentante: PEPSICO DO BRASIL emA Data
Vencimento: 30/03/2011 Valor: 1.571,10 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 17916 Cedente: J O C COMERCIO
DE CALÇADOS lIDA CNPJ: 08.626.138/0001-02 Número do Título: 004140/003 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data
Vencimento: 21/06/2011 Valor: 1.912,98 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17964 Sacado: RAFAELMARCIO OUVEIRACPF: 035.023.309-80 Cedente: BAN
CO VOLKSWAGEN SA. CNP!: 59.109.165/0001-49 Número do Título: 18567107 Espécie:
Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BANCO VOLKSWAGEN SA. Data
Vencimento: 07/03/2011 Valor: 39.559,20 Liquídação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

Protocolo: 18084 Sacado: RAFAELWILL CPF: 074.565.039-23 Cedente: BVFINANCEIRA
S/AC.EI CNPJ: 01.l49.953/0001-89Número doTítulo: 131036804 Espécie: Cédula deCrédito
BancárioApresentante: SERG10 SCHUIZE EADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimen
to: 01/06/2010 Valor: 40.599,60 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$lO,88,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 1?,OO

Protocolo: 18079 Sacado: TOKE ZERO ESTANPARIA E CONFECÇOES ITDA CNPJ:
10.291.261/0001-61 Cedente: THOMAS JUERGEN BERNER EPP CNPJ: 00.968.272/0001-80
Número do Título: 366 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
!TAU UNIBANCO SA DataVencimento: 15/06/2011 Valor: 3.273,25 liquidação após a inti

mação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 8 de julho de 2011.

CHRISll\ INGEHILEWAGNER, Interventora

Mensagem enviada pela equipe da AMA

(Associação dos Amigos do Autista) em
comemoração ao dia do Voluntário Social, 7 de
julho, agradecendo todos os seus voluntários"

i
EDITAL f

i
Registro de imóveis da comarca de Jaraguá do �

•

SuVSC I

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de !
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna f
público pelo presente edital, que DIA EMPREENDI- i
MENTOS E ADMINISTRADORA LTDA, CNPJ sob n° !
04.233.545/0001-07, estabelecida na Rua Felipe i

Schmidt n° 157, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei n° f6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado RESIDENCIAL �
ANTYLlAS, situado nas Ruas 472 - Exp. Ewaldo Schwarz e 1202 - An- f
dré Hioppe, Bairro Amizade, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, �
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá r
do Sul/SC, conforme Decreto n° 7.817/2011, expedido 08.04.2011, t
assinando como responsável técnico, a arquitetura e urbanista Rafa- �

ela Hass Bonatti, CREA n° 63864-5, ART n° 3751360-1. 0 loteamento
é de caráter residencial, possui a área total de 56.267,79m2, sendo:
constituído de 43(quarenta e três) lotes comercializáveis, A.U.P.E., área I:
verde, sistema viário e remanescente. O prazo de impugnação por ter- l
ceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação do J

,

presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala J
que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16 - Barão do Rio �.

-
I

Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaragua do sul/SC. ;
JARAGUÁ DO SUL, 01 DE JULHO DE 2011. �
A OFICIALA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/11 I
!OBJETO: Contratação de empresa para viabilizar a empreitada por preço fglobal, em regime de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMUNITÁRIA entre os tlindeiros dos imóveis e o Município de Corupá, conforme Lei Complementar �

Municipal nO 007/2009, da Rua Klara Hermann - Bairro Seminário (com forneci- (
menta de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários), abrangendo
uma extensão de 893,76 metros, no Município de Corupá, conforme memorial

descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integran
te deste Processo.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 08/07/2011, às
09hOOmin do dia 26/07/2011.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 26/07/2011.
TIPO: Menor Preço Unitário.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço
Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443. f
Visita Técnica a ser realizada nos dias 14 e 20 de Julho de 2011. �Para retirar o Edital com os Projetos, Orçamentos e Memoriais, necessária- �

J
mente o interessado deverá comparecer na Prefeitura de Corupá, com a en-

litrega de uma mídia CD-R para a gravação das informações.
I

Horário: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs � .

;;

Telefone (47) 3375-6500 j
Corupá, 06 de Julho de 2011. !

�
l
,

§
�

LUIZ CARLOS TAMANINI
- - -- .� � - - - - . - - - - --

PRÊFÊrrÔ n,fu"NicIPÀL'
- - - - - �- -
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MárciaTiburi
,."" .

poecnanças
para refletir
Autora de 'Filosofia Brincante' instiga
o público com declarações polêmicas
JARAGUÁ DO SUL

KELLYERDMANN

la não passou des

percebida pelo dia de

quem aviu, ontem, na
Feira do livro. A testa

nrugada dos adultos
a atenção das crian

ças comprovaram que a escritora
Márcia Tiburi fez toda a plateia fi
losofar com ela. Sem muito medir
as palavras, a filósofa preencheu a

palestra de declarações polêmicas.
110 mundo é daqueles que pensam
e quem não pensa vira escravo da

queles que pensam", resumiu logo
no início do bate-papo.
. Mas, apesar das afirmações
que bombardearam desde a tele

visão até as escolas, ela não deixou
de falar de uma maneira acessível.

Sempre preocupada em instaurar
um diálogo com o público, Márcia
desmistificou a face carrancuda
costumeiramente associada à filo
sofia. "Essa disciplina é para ensinar
as pessoas a se revoltar à tentativa
dos outros de nos ditar os pensa
mentos", completou, fazendo ainda
críticas à televisão.

Segundo a gaúcha, ter feito

parte do programa Saia Justa, do
canal pago GNT, levou-a ao estudo
faminto desse meio de comunica-

ção. Em troca, ela decidiu lançar
o livro 'Olho de Vidro', título que
faz par com a ideia dela quanto à

função da TV perante a sociedade.
'Coriforme a autora, o mecanismo
busca controlar o olhar dos espec
tadores para definir os objetos de
consumo oferecidos a eles.

Além disso, Márcia falou a

respeito da própria trajetória
dentro da filosofia. Contou, por
exemplo, o desapego sentido

pela literatura quando criança.
"Achava Monteiro Lobato um

f-chato, hoje, adulta, sei o quanto
é legal", explicou. A descoberta
dela como leitora aconteceu ao

folhear os títulos das prateleiras
da área que, mais tarde, virou
profissão. "Adorei porque não
entendia nada e as ideias ficavam
fervendo na cabeça", disse.

Em contraponto às críticas, a es
critora proferiu elogios ao ambiente
literário brasileiro. Em entrevista
exclusiva ao OCp, antes da palestra,
ela comentou que, no país, hámui
to espaço para autores, inclusive,
jovens, tamanha a quantidade de
editoras existentes no Brasil. De
acordo com Márcia, as carências
no setor são várias, no entanto,
existe também um largo incentivo
vindo de diversas frentes, sejam
privadas ou governamentais.

EDUARDO MONTECINO

OBRA

João Chiodini
lança livro

GUIA

Leitura d� terror.
e mistério. hoje
o projeto Guia de Leitura,
comandado por Gelson
Bini, chega à última sessão,
hoje. Nesta sexta-feira, ele
discute com o público dois
temasmuito recorrentes na
literatura: omistério e o horror.
Para completar, ainda sugere
livros nos quais a escrita foi
direcionada por ambos os
assuntos. O bate-papo começa
às 19h, tem acesso gratuito e

acontece no auditório da Feira.
Desde o início da semana,
Bini vem incentivando o

hábito da leitura através da

demonstração de publicações
relacionadas amotes como o

rock, contos clássicos, literatura
contemporânea e até textos

instigadores.

,

Diferente do que estava

previsto na agenda da
Feira, o lançamento do
livro 'Contando a sua

história', organizado pelo
escritor João Chiodini, não
acontecerá no domingo. A
apresentação do título, uma
promoção da Fundação
Cultural de Iaraguá do Sul,
ocorre nesta sexta-feira, às
16h, no auditório. Conforme
Chiodini, o título inclui
fotografias, 25 textos e 30

depoimentos de idosos do
município. Em 82 páginas,
o intuito foi homenagear os
representantes da terceira
idade. 'Contando a sua

história' é uma publicação
da D.esign Editora.

ATRAÇÕES
Panorama SC
é no sábado
Depois de promover um
encontro dos leitores
locais com os autores

jaraguaenses, a Feira do
Livro vai fazer o mesmo
com escritores de outros

municípios do Estado. No
sábado, acontecemais'

.

uma edição do Panorama,
mas, dessa vez, as atrações
principais serão Elaine
Doin, FátimaVenutti,Valéria
Paholski e Everton Spolaor.
Eles fazem o lançamento
de 'Não digas nada para
além do teu silêncio',
'Tempestade', 'Diário de um
aventureiro' e 'Inteligência:
caminhos para a plenitude',
respectivamente. A sessão
de autógrafos inicia às 16h.
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DESTAQUE FOTOS KELLY ERDMANN

As crianças têm invadido a Feira do Livro e omelhor disso é que
elas demonstram estar. totabnente à vontade quando rodeadas por publicações
das mais diversas possíveis. Para comp�, rePare nessas duasmeninas.

A interação delas com os livros são as imagens do 'Destaque' desta sexta·feira.

II

:::

.1 Kelly Erdmann
EDITORA DE CULTURA

-

)

Estranhem o que· nâo for
estranho. IJ'omem por

inexplicável o luibitual.
Sintam-se perplexos,

.

ante o cotidiano.

Bertold Brecht

kelly@ocorreioc:l9Povo.com.br

Visita ilustre
A escritora e doutora em

_

Filosofia,Márcia Tiburi,
encerrou, ontem, o ciclo de

palestras da Feira do Livro. Ela
chegou ao evento por volta das
13h efez questão de caminhar
pelo ambiente da maratona
literária.Alguns aproveitaram
a visita e colocaram os títulos
assinados pela autora em local
de destaque.A atitude arrancou
sorrisos dela. Antes, porém,
Márcia conheceu o estande
do OCP e me concedeu uma
entrevista exclusiva. O bate-

Prejuízo
Os corredores da Feira do Livro
têm sentido falta dos alunos
da rede estadual de ensino. Por
causa da greve dos professores
de Santa Catarina, que já dura
quase dois meses, cerca de dez
mil estudantes de Iaraguá do
SUl e região deixaram de visitar
os estandes, assistir às palestras
e se divertir com as contações
de histórias. Devido a essa

situação, as expectativas de
público correm o risco de não .

ser alcançadas,

papofoimarcado pela simpatia
e atenção da escritora, mais
tarde, também demonstrados na
conversa com o público.
Entre outros assuntos, perguntei
a ela sobre o tempo que
participou da apresentação do
programa SaiaJusta, do canal
pago GNT.Márcia respondeu
demaneira única: 'é que nem

quando um casamento não dá
certo, mas restou um filho. Esse
filho, no caso o livro Olho de

Vidro, dá vontade de viver tudo
outra vez:

KELLY ERDMANN

Contradição
Colunas atrás eu elogiei o fato
de os sanitários públicos da
PraçaÂngelo Piazera serem
constantemente limpos pela
organização da Feira do Livro.. -y

Mas, nem o comprometimento
da turma comandada por-
Carlos Henrique Schroeder
tem adiantado frente à

situação dos banheiros da
Prefeitura. Não houve dia,
nesta última semana, em

que as torneiras não ficassem
.

várias horas sem água.

Oportunidade
Além de patrocinar a Feira do Livro, o jornalO Correio do Povo ainda
mantém uma promoção imperdível durante os dias do evento.
Somente até domingo, o público que visitar o estande do OCP tem a

chance de garantir o recebimento diário da publicação por um ano

e, de brinde, recebermais uma assinatura semestral para presentear
alguém. Caso haja interesse em debitar amensalidade via fatura de

energia elétrica, é preciso apresentar a conta da Celesc.

Neste projeto, livros são deixados em lugares públicos
da cidade. Fique à vontade para tê-tos e, após, assine
a ficha e deixe-os também em locais públicoS4

SECRETARIA MUNICIPAL
DA EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE
JARAGUA DO SUL
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BRASILEIRO

Fazendo história no basquete
Com diferença
de quatro pontos,
Santa Catarina
vence São Paulo e

se classifica para
a semifinal

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

ALEXANDRE PERGER

Há 7S anos uma seleção catari
nense não vencia os paulistas

em campeonatos nacionais. Mas
como o esporte tem das suas, a

marca foi quebrada no momento

certo, quando Santa Catarina pre
cisava da vitória para ir às semifi
nais do Campeonato Brasileiro de

Basquete Sub-Iô, Em uma noite
histórica, o time comandado pelo
jaraguaense RafaelMueller venceu
São Paulo por 71 a 67 e confirmou
a presença entre os quatro primei
ros colocados da competição. O
cestinha do jogo foi Lucas Vezaro,
com 24 pontos. Logo depois vem
o jaraguaense Humberto Pacheco,
com 17. A Seleção Catarinense fe
chou a campanha na primeira fase
com três vitórias e uma derrota,
para Minas Gerais.

Para saber em qual posição

;:;l: Hâ�teira;s�i.nâs,êâtij·
....

d� 55 á 59>imo�. OâHeta
conquístôu'a 6a cQlnçação

, ;fl;fI�I�t'fj,�.

melhor.marca nos 100m
." co� b��!eira da�.ériça
���tli��;�ID�
deles dos Estados Unidos.

ii ..... AC9mp��çªovai�tê O

!:: ·4ia··I1··dêj,úlhb. '/'

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

vão ficar no grupo e contra quem
jogam a semifinal, os catarinenses
aguardam o confronto entre São
Paulo e Minas Gerais, que preci
sa de uma vitória para confirmar
o primeiro lugar no grupo. Já os

paulistas precisam vencer por
urna diferença expressiva de pon
tos para garantir a classificação.
Até o fechamento desta edição, o
jogo ainda não havia terminado.
As semifinais acontecem hoje, no
ginásio da Duas Rodas. Se ficar
em primeiro lugar, Santa Catarina
joga às 20h. Caso fique em segun
do, a partida acontece às 18h.

Preparação
Depois da conquista, os ga

rotos treinaram ontem pela ma

nhã e ganharam folga à tarde. O
último treino antes da semifinal
acontece hoje. O treinador Ra
fael Mueller ressalta que sempre
acreditou na equipe, mas sabia

que seria difícil. "Desde o co

meço, o nosso objetivo era che

gar entre os quatro primeiros",
comenta Rafael. Para ele, não
adianta querer escolher adversá
rio, pois tanto Rio Grande do Sul

quanto Rio de Janeiro, possíveis
semifinalistas, são "equipes for
tes e difíceis".

EDUARDO MONTECINO

"Molequínhos" empatam com

Internacional em amistoso
Comprovando a boa fase, a

equipe juvenil do Iuventus, que
lidera o Estadual, empatou em 1
a I, ontem, contra o tradicional
Internacional de Porto Alegre,
em jogo que aconteceu no Es
tádio João Marcatto. No primei
ro tempo, com o time titular, o

Moleque Travesso venceu por 1

a O. Na segunda etapa, depois de
colocar os jogadores reservas em
campo, o Tricolor cedeu o em

pate aos gaúchos, que fizeram

apenas duas substituições e per
maneceram quase o jogo inteiro
com o time titular.

O amistoso contra o Interna
cional já começa a render frutos.
O volante Bahia, que está há três
meses no Iuventus, foi convida
do a fazer um teste no Beira Rio.
O treinador do Iuventus, Célio
Ferreira, ressaltou a importân
cia de se fazer a integração com

equipes maiores. "É bom abrir
as portas para os times do sul.

O Juventus está com um bom

projeto, é bom que pode trazer

o futebol de volta para a cidade",
comentou Célio.

No Campeonato Estadual,
o juvenil do Juventus é líder e

joga amanhã, em Jaraguá do Sul,
contra o Camboriú FC, mesmo
adversário da equipe de junio
res, que joga no mesmo dia. O

presidente da, AGE Esportes,
empresa que gerencia o futebol
do Iuventus, Antônio Silvério,
lamenta os sucessíveis erros da

arbitragem nos jogos da cate

goria de base pelo Estadual. "É
muita roubalheira contra a gen
te", reclama o dirigente.
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. Henrique Porto

Basquete
Simplesmente sensacional!ASeleção de Santa Catarina
garantiu vaga na semifinal do
Campeonato Brasileiro Subi5
ao derrotarSão Paulo, na
última quarta-feira. Foi épico.
Sabe há quanto tempo isso não
acontecia?Segundo dados da

henriqueporto.@yahoo.com.br

FCB, há 75 anos. Um feito para
o técnicoRafaelMueller e seus
comandados.Agora, o torcedor
jaraguaense tem a obrigação
de prestigiara equipe pela
semifinal.A partida acontece
no ginásio daDuasRodas, com
entradafranca.

Varzeano
Agora'vai! Kiferro e Corinthians se enfrentam pela final
doVarzeano neste sábado, às 15h15, na Arsepum. As
equipes já se encontraram na terceira fase da competição,
quando a Kiferro bateu o Corinthians por 5 a O. Porém,
foi um jogo atípico. Os corintianos estavam classificados

por antecipação para a semifinal e pouparam jogadores,
enquanto a Kiferro dependia da vitória para seguir adiante.
As equipes tiveram bastante tempo para se preparar para a

final. Resta agora protagonizarem um grande jogo.

Cruz de Malta
O Cruz de Malta prepara uma

grande festa para comemorar
seu 50° aniversário (em
27/8). Está programada
uma concentração na Praça
Ângelo Piazera, de onde sairá
uma carreata até o estádio
Eurico Duwe. Lá, uma grande
festa aguardará a todos.
Nos bastidores, comenta-
se a presença do ex-jogador
Edmundo.

Sinuca
o Torneio de Sinuca Bola
08 acontece logo mais, no
ginásio do SESI. As inscrições
acontecem entre 19 e 21h30,
ao custo de dez reais. O
atleta pode se inscrever

quantas vezes quiser dentro
deste período. Haverá

.

premiação em dinheiro para
os três primeiros colocados.
Informações com João Paulo,
no 8829-4479.

1'\

ar e

Atendendo a um pedido do amigoKleber Rangel, trago
à tona a história da atletaDanieUy Piza.A jOVCID� de 17

anos, sonha CID disputar as Olímpíadas de 201G e tem

feito por onde. É a atual campeã estadual de taekwondo e

líder do ranking da categoria subz l. Sua necessidade?UIn
patrocinador.Alguma empresa se habilita?

Juventus
Pela segunda vez no ano,

uma partida da base do
Iuventus terminou em

pancadaria. Por mais que se

tenham argumentos, nada
justifica uma agressão. Creio
que não seja este o objetivo
de um trabalho de formação,
onde além dos esportistas,
deve-se formar os cidadãos.
Afinal, nem todos vão vingar
no esporte.

Voleibol

Futsal
Dois nomes estão chegando
para reforçar a equipe ADJ /
FME. Um é o ala canhoto
Xande, de 23 anos, que
disputou a Liga Futsal pelo
Anápolís. O outro é o fixo
Jedson, dezs anos, que
atuou na Espanha por oito'
temporadas. Eles se juntam
a Diogo Cani e Dian, para
dar experiência ao grupo
comandado por RenatoVieira.

O município de Schroeder está com inscrições abertas, até
o dia 12, para o 7° Aberto deVoleibol. A taxa é de R$ 120 por
equipe, mais um cheque caução de R$ 350. As inscrições podem
ser realizadas por e-mail (cristianel@schroeder.sc.gov.br) ou
pessoalmente na Diretoria de Esportes e Lazer.

LIGA MUNDIAL

Seleção conquista
vaga na semifinal
Em mais um jogo emocionante e

vibrante, brasileiros superam EUA

GDANSK

AGÊNCIA'ESTADO

Depois de mais uma vez sair

perdendo - como aconteceu

na vitória diante de Cuba na es

treia da fase final -, a seleção bra
sileira de vôlei venceu os Estados

.

Unidos por 3 sets a 1 e garantiu
vaga por antecipação na semifi
nal da Liga Mundial, ontem, em
Gdansk, na Polônia.

Com o segundo triunfo na

fase final da competição, o Brasil

chegou aos cinco pontos, na vice
liderança do Grupo F, e não pode
mais ser alcançado pelos cubanos
e pelos próprios norte-america-

nos. Horas antes de os brasileiros
vencerem nesta quinta, a Rússia se

manteve na ponta da chave ao ba
ter Cuba por 3 sets a OI com triplo
25/20, e também assegurar classi

ficação à semifinal.

Hoje, a partir das 8h30 (de
Brasília), brasileiros e russos se

enfrentarão no confronto que va
lerá a liderança do Grupo F, logo
depois de Estados Unidos e Cuba

apenas cumprirem tabela no ou

tro jogo que fecha a chave. Com
os resultados desta quinta, a Rús
sia ficou com seis pontos, contra
cinco do Brasil, apenas um dos
cubanos e nenhum dos norte

amencanos.

A derrota eliminou os norte

americanos da competição, o

que deu um gosto especial ao
triunfo do Brasil. Os jogadores -

admitiram o desejo de eliminar
o adversário, principalmente por
conta da derrota na decisão dos

Jogos Olímpicos de Pequim, em
2008, quando os Estados Unidos
ficou com o ouro. "Entramos pre
cisando do resultado para nos

classificar e isso nos fez muito
bem. Desde 2008 ouvimos muito

que os Estados Unidos são uma

pedra no nosso sapato, mas a

verdade é que nós é que somos

uma pedra no sapato dos outros",
afirmou o capitão Giba.

O líbero Serginho, por sua vez,
destacou que a equipe brasileira
acordou para buscar a vitória de

pois de ter perdido o primeiro set

para os norte-americanos.

DIVULGAÇÃO

.-'

ManoMenezes aponta erros da Seleção
É muito raro, e corajoso, um

técnico de futebol apontar mais
erros que virtudes em seu time.
Mano Menezes fugiu à regra e

listou uma série de problemas
que ele detectou na seleção no

jogo de estreia na Copa Améri
ca (O a O com a Venezuela). Na
antevéspera da partida contra

o Paraguai, amanhã, às 16h, em
Córdoba, o treinador deixou
claro que não está distante da
realidade e disse que o trabalho
dos últimos dias ficou centrado

em várias correcões.
Mano Menezes apontou seis

falhas coletivas, técnicas ou táti
cas que tiveram influênciadireta
no fiasco do Brasil logo na pri
meira rodada da Copa América,
entre as quais a lentidão no meio
de campo, falta de tranquilidade
e de objetividade nas finaliza

ções e a ocupação das laterais

para "jogadas óbvias".
Após três dias de treinos em

Campana, que se seguiram ao

empate com a Venezuela, Mano

Menezes acredita que o rendi
menta do time contra o Paraguai r

será bem superior. Isso, na ava

liação dele, também está asso

ciado ao tradicional esquema de

jogo dos rivais - que buscam a vi
tória com ímpeto o tempo todo.

O técnico voltou a defen
der o processo de renovação

\

da equipe, iniciado logo após
o Mundial da África do Sul, no
ano passado. Enfatizou que. o
torcedor vai precisar de paciên
cia. "Nosso foco é 2014".
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