
Feira do Livro
utrapassou as
66mil visitas
Diretor geral do evento,

Carlos Henrique Schroeder
afirma que evento alcançou

as expectativas dos
organizadores e expositores.

Páginas 16 e 17

Jogadores do "Timão" jaraguaense vibraram com a torcida ao levantar o troféu Raul ValdirRodrigues

PREfEITURA DE
JARAGuA DO SUL

Vidraçaria
Barão

. 103multas na
• •

prnneira semana
do sistema rotativo
De segunda-feira passada irregular das vagas do estacio- gras é de R$ 53,20. Segundo a

até sábado, à Polícia Militar namento. Desse total, 32 veícu- Hora Park, o índice de ocupa
notificou 90 motocicletas e los foram guinchados. Amulta ção das áreas pagas gira hoje
13 automóveis por ocupação para quem desrespeitar as re- em torno de 40%. Página 7

GREVE

Aulas noVale do Itapocu
continuam parciais

Página 20

MASSARANDUBA

Conselho Tutelar terá
nova sede até dezembro

Página 4

SEM
DESCULPAS
Não arrume

justificativas
para a sua

infelicidade.

LUIZ CARLOS
PRATES

Página 3

Corinthians
leva a taça
doVarzeano
TIME CONQUISTOU O

campeonato pela pri
meira vez, superando a

tradição da Kiferro, que
já havia ganhado seis tí
tulos. Partida no sábado,

.
naArsepum, teve empate
em 1 a 1 no tempo nor
mal, e foi para os pênaltis,
com vitória do Corinthians

por 4 a 2. Página 22
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erca o

ÍNDICE PERÍODO
12,25% 9.JUNHO.2011
0,130% II;Jtl,EHO.20,ll' I

•

1.122,52 JULHO.2QIl
"'-2,1% Il.JULHO.2011
0,5683 Il.JULHO.2011

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,5800 1,5820 ft 1,09%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,5700 1,6700 11:5,37%
DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,5900 1,7300 .0%
EURO (EMR$) 2,2175 2,2195 4--0,16%

Lourival Karsten Ikarsten@netuno.com.br

Trecho urbano
A busca por uma solução para
desafogar o trecho da BR-280
entre o limite de ]araguá do Sul e
a Rodovia doArroz continua. O

que é questionável é a retomada

de uma solução "meia-boca" que
é a variante pela rua Germano

Wagner. Continuamos pensando
pequeno em vez de investir
em uma solução definitiva.

Provavelmente vamos esperar até

que todas as margens da rodovia

estejam construídas e altamente
valorizadas para depois realizar as
desapropriações.

Bolsa de Chicago·
Situada à margem do Lago Michigan, Chicago era facilmente

alcançada por via fluvial pelos produtores de grande parte do
norte dos Estados Unidos e sul do Canadá. A abertura em 1848

de um canal ligando os Grandes Lagos através do Rio Chicago
ao vale do rio Mississippi através do rio Illinois transformou
a cidade em um centro de logística que ficou aindamais
importante com a implantação das grandes ferrovias poucos
anos depois. Neste cenário surgiu a Bolsa de Mercadorias de

Chicago - Chicago Stock Exchange - que ainda hoje é referência

para o comércio mundial de produtos agrícolas. Abaixo uma
foto de parte da fachada do prédio que hoje está totalmente

espremido entre grandes edifícios e parte do prédio está sobre
uma das principais vias urbanas da cidade.

AGolvilÍ âbsotYet.amarca,;Wêti
que será extinta ao longo do

.i
••

processo de integração das duas

companhias, informou ontem o

presidente da Gol, Constantino de
Oliveira Júnior, em teleconferência

para darmais informações sobre a
aquisição daWebjet pelo valor total
de R$ 310,7 milhões, dos qualsR$ 96
milhões em desembolso e R$ 214,7
milhões de dívidas. O negócio foi
anunciado na sexta-feira.

Episteme
Em nove anos de atuação, esta
empresa de promoção de eventos

conseguiu realizar a captação de

negócios em diversas cidades do
Estado, o que justifica a abertura de
sua filial em Florianópolis. Trata-se
de um passo muito importante que
mostra a capacidade de realização da

amiga Márcia. Parabéns.

Sonho de 'consumo
Ganha força cada vezmaior o mercado dos "super ricos",
que buscam serviços totalmente personalizados. Entre os

sonhos mais corriqueiros podemos incluir a presença de
um cantor ou ator em uma festa até uma viagem a bordo
de uma nave ou mesmo uma estadia na estação espacial.
Existem muitas alternativas para algo inesquecível que
incluem coisas como "voar baixo" em uma Ferrari em
Maranelo ou "voar alto" em um jato de combate. Surgem
cada vez mais butiques especializadas em realizar este tipo
de sonho, criando um evento sob medida. Que tal aparecer
em uma cena de uma novela ou filme?

Risco Brasil
As recentes classificações do Brasil
junto às agência de risco tem grandes
desdobramentospois, se por um
lado facilitam os investimentos das

Polônia

.

, .

empresas que conseguem emprestímos
externos com taxasmais baixas, por '

outro estimulados investimentos que .

pressionam aindamais o cambio.Não
existe "almoço de graça".

A Fiesc promoverá amanhã, 13, seminário sobre

oportunidades de negócio com a Polônia. No encontro,

que ocorrerá em Florianópolis, representante da
embaixada da Polônia no Brasil vai participar de um
painel voltado para os setores de alimentos e bebidas:
Em setembro, a Federação vai liderar missão nacional
à Polônia para participar da Polagra Food 2011, maior
feira da cadeia produtiva de alimentos e bebidas do
Centro-Leste da Europa, que será realizada em Poznan.
A exposição é dividida em três áreas: alimentos e

bebidas, vinhos e máquinas e equipamentos.

Plástico
reciclável

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 4569
25.371 600.000,00
49.590 12.000,00
70.404 9.000,00
72.116 7.410,00
20.258 6.000,00

Levantamento realizado pela
. Abiquim - AssociaçãoBrasileira
da Indústria Química - aponta
para um consumo anualmédio
de 30 quilos de plástico reciclável
por cada brasileiro. São números

gigantescos que só reforçam a

necessidade de o país investir em
uma estrutura capaz de captar e

-

tratar este e outros materiais que
não precisam atulhar lixões.

MEGASENA
SORTEIO N° 1299

08 - 22 - 32 - 43 - 53 � 56

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1156
05 - 06 - 08 - 09 - 21
23 - 27 - 28 - 29 - 32

41 - 45 - 46 - 50 - 56
65 - 77 - 81 - 83 - 85DUPLASENA

SORTEIO N° 983
PRIMEIRO SORTEIO

07 - 11 - 12 - 36 - 48 - 50
SEGUNDO SORTEIO

24 - 26 - 33 - 36 - 37 - 43

QUINA
SORTEIO N°

04 - 12 - 26 - 57 - 67

DIVULGAÇÃO

Charles Lima Medeiros
"O aquecimento na venda de Imóveis
especialmente etn Jaraguá do Sul, tem sido ainda
maior em comparação a outras cidades, já que o

município é privilegiado economicamente, com
um parque fabril forte e diversificado. Por estar em
constante crescimento industrial, todos os anos
milhares de profissionais de outras cidades acabam
se estabelecendo em Iaraguá do Sul, aumentando
ainda mais a demanda," Desta forma o diretor
comercial da Leier Imóveis - que completará
19 anos de atuação no próximo mês - define o

mercado imobiliário da região.

Bananalama
A 8a edição do Bananalama bateu o recorde de participantes.
No domingo, 2.593 motociclistas se aventuraram a percorrer
o percurso de 60 quilômetros por trilhas dentro de bananais
de propriedades de Corupá, considerada a capital da banana.
Os organizadores queriam quebrar o número de participantes
do ano passado, quando o evento contou com 1,7mil
motociclistas. O evento começou na quinta-feira e termina às 20
horas deste domingo no Seminário Sagrado Coração de Jesus.

Empreendedores
individuais

"

uma análise do Sebrae releva que, dos 1,3 milhão
de empreendedores individuais, 45% são mulheres.
Em termos de negócio, as mulheres respondem por
97% dos empreendimentos voltados para atividades
de estética e beleza, 89% das confecções e vestuário,
77% dos voltados para fornecimento de alimentos

preparados, 76% dos cabeleireiros, 75% dos voltados

para comércio varejista, 56% das lanchonetes e

similares, entre outras p<�rticipações.
.
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Se você é infeliz no casamento ou no

trabalho, não culpe o marido, a mu
lher ou o chefe, culpe-se.

Sim, eu sei, dói muito apontar contra
si mesmo o dedo da responsabilidade.
Mas não háoutro jeito, as pessoas nos fa
zem o que um dia, ou quase sempre, as
deixamos fazer.

Há quem culpe o colégio ou a faculdade
por sua incompetência como estudante ou
como profissional. Desculpa. O aluno faz a
escola, o profissional faz a sua competên
cia profissional. E a base desse sucesso é a

vontade, é a transformação de limões em
limonadas na vida. O mais é dissimulação.

ELAS

Acabo de ler sobre Kurt Masur. Isso

mesmo, KurtMasur, o maestro alemão de
83 anos. Masur estuda sobre Beethoven
desde os seis anos de vida, portanto, há
77 anos. E Beethoven não chegou a viver
60 anos ...

Quer dizer, o maestro, que é o maior

regente do mundo das músicas de Bee

thoven, estuda há mais tempo a vida do

grande compositor do que tempo de vida
teve Beethoven sobre a terra. E sabes o

que diz Masur sobre todo esse conheci
mento? Diz que é muito pouco, que vai

aproveitar os anos que lhe restam de vida

para conhecer um "pouco" mais sobre o

famoso compositor surdo ...
É isso, e é assim. Os apaixonados pelo

que' fazem, os indômitos da vontade, nun
ca se deixam conformar pelo que sabem,
querem sempre mais, buscam a inalcan

çável perfeição. Só assim alguém pode ser

grande no que faz. Mas vá dizer isso para
esse povinho que anda pelas escolas e pe
las universidades, vá. Os professores (?) se
defendem de sua incompetência dizendo

que ganham pouco, e os jovens dizem que
estudam em maus colégios é universida
des. Todos mentem, o que não querem é

'

aprender, ser. E afinal, tudo é possível aos
que creem, não é verdade?Aos que creem...

EDUCAÇÃO
Diz um médico na Folha - "Ouase

75% das crianças e dos adolescentes bra
sileiros que tomam remédios para déficit
de atenção não tiveram diagnóstico cor
reto': E eu digo que não existe essa tolice
de déficitde atenção, existefalta de réde
as e de vontade.

Toda vez que posso, faço a pesquisa. Ontem
estive outra vez no shopping. Perguntei à moça
da limpeza, - E elas no banheiro? - "Um hor

ror, "seo", Prates! São sujas, fazem horrores no
banheiro, depois saem a passo, quem as vê lá

fora não diz': Que horror, digo eu. E essas sujas
ainda acham com quem casar. ..

II'"

DO LEITOR

I SPs

Quando
o futuro chega, os so

nhos do passado - do sócio

fundador, que inspiraram a cria

ção da empresa - viram história.

Lá, no passado, esse sonhador,
motivado em realizar o que pen
sou, buscou, muitas vezes, um ou

mais sócios. Pessoas que escolheu

para compartilhar anos de traba
lho e dividir os desafios. Os anos

passam e, mais rapidamente do

que as pessoas se dão conta, no
vos atores ocupam o palco.

Pessoas que herdaram uma em

presa, orientada por um sonho que
não era o seu com sócios que não es

colheram ter. A sucessão nas empre
sas familiares trazmuitos desafios.

Uma governança corporativa e

de família bem conduzida e a for

matação de um acordo societário
são fortes aliados nesse processo.
Mesmo que a transição de uma ge
ração para outra tenha seus compli
cadores, um bom acordo de sócios
está formatado e espelhará o que
foi combinado para aquela socie

dade, a partir de um senso comum.

Passo a passo dos combinados:
- Importância de se levantar as

FALE CONOSCO

agendas ocultas de todos os temas;
- Alinhar expectativas;
- Equalizar projeto de vida ine-

rente a cada geração frente aos

temas;
- Ajudar a família a descaracte

rizar os temas de suas circunstân
cias pessoaisque despertem inte
resse próprio do momento;

- Mediar conflitos que possam
emergir do histórico emocional
dos familiares;

,

- Facilitar a abordagem de te

mas difíceis - como em caso de
falta de um ou mais membros -

possibilidade de retirada de sócio;
- Envolver todos os familiares

no .comprometimento (acionistas),
na informação (futuros sócios) e

na ciência (todos OIS familiares) do
acordo para que tenha legitimidade
e exequibilidade.

Ao final, por meio dos temas o

acordo deve refletir:
- O que queremos;
- Visão de futuros compromissos.

Josenice B1mnenthal, sócia·
diretora daMesaCorporate

Govemance e psicóloga

BALCÃO
Em razão de minhas palestras,

faço muitas pesquisas. Uma delas,
no comércio, me diz que garotas,
mulheres, nos balcões de lancho
netes ou de padarias são péssimas.
Atendem mal, sempre mal-humora
das. É a regra. Rua!

CHARGE

Vtl..4 COMO SOU
eSPERTO?

E.GoNoMtzel No
ESíACIONAMENTO
ROTA1IVO)

EDITORIAL

P

ADefesaCivildeIaraguâ
doSulestá trabalhando
nomapeamentodasáreas
alagáveis.O levantamento é
resultado deumplanejamento
montadoapósasenxurradas
do início desteano, que
resultaramna interdiçãode
quase400casas.Ogrupode
trabalho também conta com

oapoiodapromotoriado
MeioAmbiente,queajudará
afiscalizaras construções,
evitandoaocupaçãodenovas
áreas irregulares.
Desde a enchente de2008,
a cidade evoluiumuitono

. "

que,qiz respeito à prevenção.
Além da criação de um
plano de trabalho e do
'levantamento das áreas
consideradas de risco, a
DefesaCivil tambémmontou

gruposdeapoioa süuações
dêe�êry;ja, investiu
em tecnologias e realizou "

programasdeconsdenüzação
ambientaldos estudantes
das escolaspúblicas.

"Não.podemos
simplesmente ficaJt

palfados esperando que
o poder púbUco resolva
todos os problemas do

município".

Porém, apesarde toda-a
informação divulgada sobre
a importância de se respeitar
a natureza, ainda vemos

em nossa cidadepéssimos
exemplos demoradores que
jogam lixo nas ruas e rios.
Um ato que, às vezes, pode
parecer inofensivo,masque
traz consequênciasgraves
à natureza e àsfuturas
gerações. Como um cidadão
como esteode reclamardos

problemasdacidade se ele
mesmoesiâ prestando um
desserviço à sociedade?
Não podemos simplesmente
ficarparados esperando que
o poderpúblico resolva todos
osproblemasdomunicípio.

,-

Garantir uma cidademais '

segura é urnamissão de
todos nós.

Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes> Editora-chefe: Daiane Zanghelini· redacaoesccorreiocopovo.com.br s Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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MELHORIAS

Conselho Tutelar terá nova sede
Atualmente, a
entidade está
funcionando no

sótão de uma antiga
casa, que também

abriga o eras

MASSARANDUBA

ELISÂNGELA PEZZUTTI

Qconselho Tutelar de Massa

randuba, que hoje atende

provisoriamente no sótão de uma

antiga casa alugada, que também
é sede do Cras (Centro de Referên
cia da Assistência Social), terá um
novo espaço até o final do ano.

De acordo com o prefeito Má
rio Fernando Reinke, já foram con

cluídos os estudos para construção
de um prédio onde irá funcionar
a- Secretaria Municipal de Saúde
e entidades ligadas à Assistência
Social do município, entre eles o

Cras e o Conselho Tutelar, além de
um grande posto de saúde. O in-

FOTOS MARCELE GOUCHE

Conselho Tutelar.deverá semudar para nova sede até o 6naI deste ano

vestimenta na obra deverá ser de
R$ 1 milhão. "Amanhã temos uma
audiência em Florianópolis para
reivindicar. recursos que serão in
vestidos nesta construção", adian
tou Reinke. O prédio será edifica
do na rua 11 de Novembro, onde

hoje está situado o posto de saúde
do Centro.

Há poucos dias, ,o vereador
Mauro Bramorski enviou ao Exe
cutivo uma indicação pedindo me
lhorias na sede do Conselho Tutelar

que, segundo ele, é "imprópria e

vergonhosa", oferecendo riscos a

quem trabalha ou vai ao local para
receber atendimento. Porém, a con
selheira Cátia Travassos informou

que apesar das instalações não se

rem ideais, o localnão oferece riscos
às pessoas. "Trabalhamos aqui eu

e mais três conselheiras. Nós nos

sentimos bem neste ambiente e não
existe risco para a integridade física
de ninguém. Temos uma escada
semproteção emum dos lados,mas
isso já está sendo providenciado",
diz. O Conselho Tutelar funciona no
local hámenos de doismeses. Antes
disso, a entidade - criada em 1991-

funcionava no prédio da Prefeitura.

Violência

.

Cátia Travassos informou que
no primeiro semestre deste ano fo
ram feitos mais de 400 atendimen
tos. Amaioria deles envolve adoles
centes entre 12 e 16 anos. "Também
há muitos casos de negligência dos
pais com crianças menores e casos

de abuso sexual contra menores",
informou. De acordocom ela, toda
semana é registrado um caso de
violência sexual no município. 1'As

pessoas acham que porque a cidade
é pequena estas coisas não aconte
cem. Mas elas infelizmente aconte

cem e os pais devem ficar atentos a
isso também", aconselha.

Alunos participam de sessão
ordinária daCâmaraMirim

Ontem à tarde, alunos do sé
timo ano da Escola Municipal
Anna Tôwe Nagel participaram
da primeira sessão ordinária des
te ano da Câmara Mirim. Após
leitura do artigo 70 do Estatuto

da Criança e do Adolescente, fo
ram feitas as reivindicações dos
vereadores mirins.

Os alunos solicitaram inúme
ras melhorias para o bairro Água

. Verde, entre elas o aumento da

segurança pública, principal
mente nas imediações do salão

Chopp & Club, implantação de
áreas de lazer com parquinho,
academia ao ar livre e campo de

futebol, construção de um posto
de saúde, proteção do Ribeirão

Chico de Paulo, nos fundos da
Escola Anna Tõwe Nagel, a cons
trução de uma passarela sobre
a BR-280, nas proximidades da

.

rua Marcos Emílio Verbinenn,
limpeza das ruas, construção de
ciclovias no bairro, redutores de
velocidade em toda extensão da
rua Ioaquim Francisco de Paula,
entre outros projetos para o bair
ro ÁguaVerde.

Fizeram parte damesa diretora
o prefeito mirim Emanuel Rober
to da Silva e o vice-prefeito mirim
Danilo Rabelo. "Esse projeto é ilI}
portante, porque ensina os alunos
como funciona uma Câmara de

Vereadores, e como são feitos os

trabalhos", afirmou EmanueL

Estudantes da AnnaNagel6zer;un solicitação
demeUtorias para o bairro Agua Verde
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Demissão
o secretário de Obras, Valdir
Bordin (DEM), pediu demissão á

prefeita Cecília Konell na terça-
feira da semana passada. O motivo
é um mistério, mas oficialmente
se deve ao estresse do cargo e a um

desentendimento com um contribuinte.

Reforma
Francisco Dornelles (PP-RJ)
defendeu ontem na tribuna do

. Senado que a reforma eleitoral
contribua para a adoção do
votomajoritário na eleição
para deputados, por considerar
o atual sistema proporcional,
ao lado do voto obrigatório, um
dos grandes responsáveis pela
desorganização do sistema
político do país. Segundo ele, o
sistema proporcional encarece
a eleição, pois cada partido
é obrigado a apresentar um
grande número de candidatos,
sendo amaioria deles sem

possibilidade de sucesso,
apenas para somar legenda.
Essa situação aumenta as

despesas dos partidos com
programas de televisão, rádio,
papel, gráfica e transporte, .

sem falar em outros custos

administrativos, além de dar

poder nem sempre aos mais

votados, desrespeitando a

vontade do eleitor.

Sambano
. , .

aniversario
o presidente da Fundação.
Cultural, Jorge de Souza, está
sendo questionado por trazer

'

para as comemorações do
aniversário do município o

grupo África Shaw, que cobrou
R$18 mil para se apresentar
em frente à Fundação Cultural
no último sábado. E mais ainda

por desembolsar R$ 77mil
para garantir a participação da
Escola de Samba Protegidos
da Princesa, de Florianópolis,
no desfile de aniversário, no
dia 25. Com o valor também
serão cobertos os custos com
a realização do Encontro
Nacional de Mestres Salas
e Portas Bandeiras, que
acontece no mesmo dia com
a presença de representantes
daMangueira,VaiVai e outras
escolas de samba do Estado.

Depois de uma longa conversa e de
ouvir da prefeita um pedido para
que continue no cargo, Bordin ficou
de repensar a decisão e continuei
trabalhando normalmente. Procurado

pela coluna ontem, o secretário

afirmou que prefere não falar sobre o

assunto por enquanto. Também não
disse se sai ou se fica. A demissão, se
confirmada, acontece justamente no

momento que a Prefeitura anuncia
a inauguração de dezenas de vias

pavimentadas, o que sinaliza que o

problema não deve ser pequeno.

SECOM

Saída certa
A suplente de senadora, NiuraDemarchi dos Santos, confirmou ontem que está de saída do
PSDB. Embora diga que ainda não tomou decisão nenhuma, tem tudo para se filiar ao PMDB.
Niura estaria descontente com os rumos que os tucanos estão tomando no município. Ela
ocupou a vaga de Raimundo Colombo no Senado por 120 dias, no ano passado, cadeiraque é

ocupada hoje por Casildo Maldaner.

Fatma
Emmaio, representantes do governo do
Estado anunciaram através do deputado
Carlos Chiodini (PMDB) que a regional de
Jaraguá do Sul ganharia um escritório da
Fatma (Fundação do Meio Ambiente). E
ainda este mês devem ser chamados pelo
menos três profissionais para começar a
atuar na cidade, que hoje tem mais de
cinco mil processos esperando por análise
em Joinville. A estrutura ainda não será a

ideal, a região continuará dependendo de

suporte da maior cidade do Estado, mas
no próximo ano a intenção é que o órgão
se torne independente.

,.

evem SGlr

Os secretários Silvio Celeste eCélio

Bayer devem pedir desfiliação do
PSDB em agosto. Pelomenos é essa a
tendência j;;ímanífestada pelos dois
a amígos próximos .

PSF
Jaraguá do Sul pode perder verba do governo
federal caso os postos de saúde inscritos no
Programa Saúde da Família continuem sem

médico, como é o caso ·do Santo Antonio,
Santa Luzia e Rio Cerro, por exemplo.

Exonerado
o ato de exoneração de Cláudio

Vignatti (PI') do cargo de secretário de

Relações Institucionais foi publicado
ontem no Diário Oficial da União.
Desde a posse de Ideli Salvatti como
ministra a demissão era esperada.

'FORMAÇÃO
DE LÍDERES
Representantes daAvevi (Associação
de Câmaras eVereadores do Vale do

Itapocu) receberam ontem Carla
Pedrozo, coordenadora da Escola do

Legislativo na Capital do Estado. O

objetivo é buscar informações para
abrir uma escola de formação para

.

vereadores na região. SegundoValmor
Pianezer, a expectativa é que o curso

seja lançado já em agosto.
MARCELE GOUCHE
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VAGAS

Concurso público
recruta servidores
Maior demanda é por profissionais das
áreas de Saúde, Educação e Obras

CORUPÁ
DEBORAVOLPI

Estão abertas até o dia 8 de
.

agosto as inscrições para o

concurso público da Prefeitura
de Corupá. A maioria das vagas
é para cargos nas áreas de Saú

de, Educação e Obras. Os salários
variam de R$ 322 (para professor,
por 10 horas semanais) até R$
9:366 (para a vaga de médico do

programa Estratégia da Família,
por 40 horas semanais).

De acordo com o secretário

municipal de Administração,
Sandro Rogério Glatz, parte dos
selecionados ficará em um ca

dastro reserva. "Os primeiros a

ser chamados são os seleciona
dos para as vagas de auxiliar de
setor, que atuam em diversas se

cretarias. O salário para esta fun

ção é de R$ 836 mais R$ 220 de

auxílio-alimentação. As outras

vagas ficarão em um cadastro
reserva e' serão chamadas assim

que surgir necessidade, sendo

que o concurso tem validade de
um ano", explica.

Interessados devem fazer a

inscrição nas dependências da
Prefeitura, das 8h às 12h e das
13h30 às 17h ou nos Correios.
O valor das inscrições é R$ 35

para cargos de ensino funda

mental, R$ 65 para nível' de
ensino médio e R$ 90 para os de
ensino superior.

As provas escritas e práticas
acontecem no dia 21 de agosto
em local a definir. O edital com

pleto está afixado no mural de

publicações da Prefeitura e dis

ponível nos sites www.corupa.
sc.gov.br ou www.lutzconcur
sos.com.br.

EDUARDO MONTECINO

. VAGAS DISPONÍVEl
;"AuXiliar d'"
'e Médico C

e ,Gi��êoÍog
• Nutricionís

,
e Merendeir
• Professor I
e Trabalhad

Obras de asfaltamento em 11 ruas

serão inauguradas na noite de hoje _

Como continuidade da pro
gramação de aniversário de 135
anos de Jaraguá do Sul, a Prefei
tura promove hoje, às 19h30, a

inauguração de novo pavimento
em 11 ruas nos bairros Centená
rio, Ilha da Figueira, Vieira e João
Pessoa. A solenidade acontece

na sede da Apae, na rua Valmor
Zonta, 590, Centenário.

No total foram asfaltados 3,192
.quílômetros, em uma área superior
da 32,43 mil metros quadrados . .Q
custo das obras ficou em R$ 2,080
milhões, sendo deste valor R$ 1,544

milhão recursos da Prefeitura e R$
531,6mil dosmunícipes.

Esta será a terceira soleni
dade do cronograma de entrega
obras de pavimentação por con
ta do aniversário de Iaraguá do'
Sul. No sábado, em cerimônia no
Restaurante Pedra Branca, ou

tras seis ruas asfaltadas no bairro
Barra do Rio Cerro também fo
ram inauguradas. Ao todo, foram
investidos R$ 1,3 milhão em me

lhorias, sendo a contrapartida
dos moradores de aproximada
mente R$ 350 mil.

BAIRRO/RUAS
BENEFICIADAS
• CENTENÁRIO
Valmor Zonta e Adernar Iria Vasel

• ILHA DA FIGUEIRA
Antonio Kochella, Rosa Ribeiro Kochella
e Padre DonatoWiemes

• JOÃO PESSOA
Fritz Setter e Paulo Eggert

• Vieira

Expedicionário Rudi Hornburg*,
Alwin Müller, Arthur Eggert e Cândido
Anastácio Tomazelli

"Obra em execução

EDUARDOMONTECINO

Seguem obras do Cedup
Quem passa pela BR-280,

em Guaramirim, percebe que
as obras do Cedup (Centro de

Educação Profissionalizante)
estão a todo vapor. De acordo
com o gerente de Infraestrutu
ra da Secretaria de Desenvolvi
mento Regional, Otoniel da Sil

va, o piso térreo do prédio que
abrigará o setor administrativo
da unidade já foi erguido. Ain
da serão construídas as salas de

aula, a biblioteca e o ginásio do
Centro. A previsão é de entregar
a obra para a comunidade até o

fim do ano que vem. A implan
tação de um Cedup na região é
resultado de um convênio en

tre o Ministério da Educação,
do governo do Estado e da Pre
feitura. do município, que fez a

doação do terreno. Deve ser in
vestido na obra um total de R$
5,6 milhões.

NOTA DE AGRADECIMENTO

A família enlutada de

Elfonso Schramm,
agradece a todos da Clinica Pastoral Centro de Ima

gem 2 do Hospital e Maternidade Jaraguá, Hospital São
Jose e sua equipe de enfermagem setor2, Médicos:Dr.

. André,Dr.Marcos e Dr. Charlon, Coral 3a Idade,Grupo
de Idosos e seus respectivos representantes, Grupo
Oase Rosa.Voluntários da Saude,Equipe de funcioná
rios do CRI, Conselho do Idoso,Pastor Willianm Bret
zke da Paroquia Luterana Apostolo Pedro - Centro,
demais pastores, Sra.Cecilia/lvo Konell e todos que
encaminharam flores,coroas e telegramas nossos sin
ceros e profundos agradecimentos.

DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Processo Administrativo Licitatório n.o 176/2010-PMS -Concorrência n.o 02l2010-PMS

Objeto: Outorga de concessão onerosa da "PRESTAÇÃO E EXPLORAÇAO DO SERViÇO
DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, DO MUNiCíPIO DE SCHROEDER",
conforme projeto básico, regulamento dos serviços e demais anexos que fazem parte inte

grante do instrumento convocatório

Decisão terminativa:
- Considerando a impugnação ao Edital de Licitação apresentada em 21 de janeiro de 2011,
pela empresa VIAÇÃO CANARINHO LTDA, de caráter eminentemente técnico, bem como a

suspensão da licitação para análise de tal impugnação;
.

- Considerando o parecer técnico emitido pela empresa Tectrans Tecnologia em Transportes,
que relaciona questões técnicas a serem aprimorados no edital da licitação, com base em

melhorias que permitam aos interessados o pleno conhecimento de toda a planilha de custos
da operação a ser desenvolvida no Múnicípio de Schroeder;
- Considerando que o atendimento às recomendações técnicas da empresa supre plena
mente a impugnação ofertada por VIAÇÃO CANARINHO LTDA, permitindo com que haja a

apresentaçãode propostas comerciais viáveis pelas empresas participantes;

Decido:
Determinar a correção .do edital de licitações, nos moldes em que sugerido pelo relatório
técnico apresentado pela empresa Tectrans Tecnologia em Transportes, saneando os pontos
divergentes apresentados tanto no relatório quanto na impugnação apresentada.
Junte-se ao procedimento licitatório referido relatório, com todos os seus anexos.

Confira-se novo prazo para apresentação de propostas, após a publicação do edital, nos
termos em que determinado pela Lei n.? 8.666/93.

Comunique-se às licitantes.

Schroeder(SC), 11 de julho de 2011.

Orlando Tecilla - Presidente da Comissão de Licitações
De acordo:

FELIPE VOIGT - Prefeito Municipal
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ESTACIONAMENTO ROTATIVO

Em uma semana,
103 notificações
Boa parte ét referente a motocicletas
estacionadas irregularmente. Foram
guinchados 29 motos e três carros
JARAGUÁ DO SUL Rogério Kumlehn.

As motocicletas lideram o

número de multas. Das 90 mo

tos notificadas, 29 tiveram que
ser guinchadas, boa parte por
ocupar as vagas irregularmente.
Nesse período, 13 automóveis
também receberam notifica

ções. Desses, três foram recolhi
dos. "Somos acionados quando
o veículo fica um longo período
estacionado ou está em local im

próprio", enfatiza o comandante.
. Amulta é de R$ 53,20

BRUNA BORGHETI

Apesar de 34 dias de orienta

ção, registros da Polícia Mi
litar revelam que nem todos os

motoristas cumprem as normas

do estacionamento do rotativo,
que completou uma semana on

tem, em Jaraguá do Sul. De se

gunda-feira passada até o último
sábado, policiais militares notifi
caram 103 veículos. As informa

ções são do comandante da �M,

Mas, apesar das notificações,
as vagas na região central da ci
dade aumentaram consideravel
mente. Nunca foi tão fácil en
contrar um local para estacionar.
Pelo menos não depois de 2004,
quando o primeiro estaciona
mento rotativo implantado na

cidade foi encerrado.
Já as ruas laterais, em que

o sistema não foi implantado,
ficaram subitamente lotadas
de carros estacionados - assim
como espaços que antes eram

apenas um refúgio em horas
de grande movimento. Esse é
o caso do estacionamento da

Igreja Matriz São Sebastião.
O administrador da paró-

quia, Paulo SérgioWelter, conta
que as vagas da secretaria e da

igreja estão quase sempre lo
tadas. "Percebemos um grande
aumento. Antes, vinham para
cá quando as outras vagas ter

minavam - agora, tivemos que
isolar um espaço em frente à
secretaria para garantir o es

tacionamento de quem vem

nos procurar", conta Paulo. As

disputas, que ocorrem até pe
las vagas mais apertadas, estão
fazendo com que a adminis

tração considere implantar um
estacionamento pago na igreja.
"Começamos a pensar que é o

único jeito, já que está prejudi
cando quem realmente precisa
dos nossos serviços", reflete.

O dentista Felipe Brolese, que
tem um consultório na rua Gover
nador Jorge Lacerda, transversal da
rua Reinoldo Rau, também sentiu a
falta de vagas navia desde a semana

passada. "Meus pacientes aindanão
reclamaram, mas eu mesmo tenho
problemas para achar onde estacio
nar o carro", conta o dentista.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

VEÍCULOS MULTADOS

(4 A 9 DE O)
• 103 (90 motocicletas e 13 carros)

VEÍCULOS GUINCHADOS
• 32 (29 motocicletas e três carros)

Mudança já
era esperada
Segundo o supervisor opera

cional da Hora Park, Vitor Hugo
Rankel, a situação é comum nes

-

se período da implantação. ''Acon
tece em todas as cidades. Agora, a
ocupação é de 40% - daqui a um
mês, mais ou menos, chega a do
brar. Os motoristas acabam perce
bendo que é vantagem pagar um

pouco e estacionar na frente do

estabelecimento", afirma.
Apenas nos últimos oito dias

o número de cartões vendidos

chegou a 2,4 mil - totalizan
do cerca de quatro mil cartões

quando somados os cartões ven
didos no período de orientação,
que começou em Iode junho.

Os cartões podem ser carre

gados com, no máximo, R$ 70.
Na compra, por R$ 10, ele vem

carregado com R$ 8 de créditos.
Os agentes de fiscalização, que
orientam os motoristas a utili
zar o parquímetro, já possuem
cartões para vender e também

para a recarga.

Motoristas respeitam,mas não podem ter nota fiscal
O supervisor operacional Vi

tor Hugo Rankel afirma que, por
enquanto, o índice de respeitabi
lidade é de pelo menos 90%. "Os
motoristas estão retirando certi

nho, e os que ainda não estavam

sabendo estão sendo orientados

a regularizar", afirma. Os únicos
que não precisaram fazer a .re

gularização foram aqueles que
estacionaram em uma área onde
o parquímetro estava danificado.

"Nesse caso, não exigimos
que eles pagassem nem apli-

camos aviso. No primeiro dia,
cerca de 15 deram problemas
porque pegaram muita chuva e

estavam sendo ligados pela pri
meira vez, então é normal. Ago
ra, há uma ou duas ocorrências

por dia, .mas logo é. resolvido",

garante Rankel.
Uma das reclamações que

apareceram nos últimos sete dias
foi em relação à nota fiscal, que a

Hora Park não emite. O supervi
sor explica que podem oferecer

apenas um recibo, já que a em-

presa é concessionária de serviço
público. "Nosso recolhimento de

imposto é direto da Prefeitura.
Se emitirmos nota, .acontece a

bitributação. É como o pedágio,
por exemplo. O comprovante é o

próprio tíquete".
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. PERSONAGEM HISTÓRICO

o intérprete húngaro
Francisco Fischer
No dia 18 de setembro de 1878, nascia naHungria Francisco
Fischer (ou Franz Fischer), filho deMartim Fischer e Catarina
Schwartz Fischer. Com apenas 13 anos de idade, desembarcou no
Brasilprimeiramente no Desterro, hoje Florianópolis.Ao chegar às
margens do rio Itapocu, Fischerprocurou inicialmente aprender
o idiomaportuguês. Em Jaraguá do Sul, trabalhou como canoeiro,
auxiliando no transporte de mercadorias trazidas da casa de
comércio de IohannGottlieb Stein. Entre os anos 1895 e 1897, Fischer
trabalhou em navios costeiros entre os portos de São Francisco do
Sul e Santos, mas desistiu do serviço devido à epidemia de febre
amarela que assolava os portosmarítimos naquela época. No dia 18
de agosto de 1900, casou-se comHerrnine Rauchbach Fischer e teve
nove filhos. Com a fluência em húngaro e vasto conhecimento do

português ealemão, Fischer foi nomeado no dia IOde dezembro de
1934 ao cargo de intérprete juramentado do Juizado daComarca de
Jaraguá, além de ter trabalhado no Consulado daHungria, para tratar
dos interesses de seus compatriotas. Pormuitos anos, o intérprete
colaborou no jornal "O Correio do Povo", auxiliando nas traduções
enquanto o semanário era escrito também em alemão. Hoje, o
Centro de Jaraguá do Sul possui a rua "Francísco Fischer",
em homenagem ao imigrante húngaro.

DIVULGAÇÃO
..-------_---

"BANDONEONFEST"

Em comemoração aos 50 anos de emancipação político
administrativa de Massaranduba, a cidade sediou no último
domingo, dia lO, a "Bandoneonfest", A quinta edição do evento,
que aconteceu na Sociedade Onze União, no bairro Patrimônio,
reuniu um público de aproximadamente 1.500 pessoas, que
puderam prestigiar as apresentações de 70 instrumentistas
de bandoneon. Com intenção demanter vivas as tradições e a

identidade cultural da cidade, o evento foi um tributo à cultura

germânica (alemã e pomerana), presente emMassaranduba hámais
de um século. Massaranduba (que recebeu este nome pela grande
presença da árvoreMaçaranduba) foi emancipada no dia 29 de

-

agosto de 1961, recebendo o nome de "Adolfo Konder", mas através
de um abaixo-assinado, o município voltou ao nome original.

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo.

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

No dia 12 de julho de 1958, o jornal "O Correio do Povo"
" anunciava a criação do município de Corupá. "Através da
lei aprovadapelaAssembléiaLegislativa do Estado, vêm de
ser criados em Santa Catarina mais 27 novos Municípios.
Dentre êsses figuraCorupá, há tempos desmembrado de

,

Ja�aguá do Sul", (fizia aiil}àtériado semanátiQ.,Atrâvés dO!/I'
decreto, a emancipaçãopolítica ocorreuno aiâ 25 de julho
daquele ano. Ainda segundo a publicação, com a criação do
município, Jaraguá do Sul teria seu território reduzido, per
dendo seu "maior e mais progressista Distrito". '� eleições
para Prefeito eVereadores nos novosMunicípios criados, de
verá ser também a 3 de outubro próximo, sendo que até 31

,dpjaneiro de lQ59 dirigg:á os destinos de cad<l;,p�ya tmidade .:
.

municipalumprefeito provisório nomeado peloGovernador
do Estado", concluía amatéria do jornal, O primeiro Prefeito
eleito foiWillyGermano Gessner, Antes chamado de "Hansa
Humboldt" (em homenagem ao naturalista alemãoAlexan
dre von Humboldt) I o distrito passou a se chamar Corupá a
partir do dia Iode janeiro de 1944, através do decreto de lei

E$fa,.dpaldo. Gqv�FnadQr"Nereq,Ramqs. '.
,.

'i�

'., *:A grafia das ptill1vr,çzsfoi manJida oonforme publ1caçãd
de12dejulhode1958

"

� "JnLunender-..Juanos
PELO MUNDO

1884

Nasce Modigliani
No dia 12 de julho de 1884, nascia em
Livorno, na Itália,AmedeoModigliani.
O pintor e escultorboêmio viveu em
Paris, onde através de suas pinturas de
"nus" pretendia retratar a beleza da figura

.

humana. O italiano, que tinhauma relação
de amor e ódio com Pablo Picasso,morreu
aos 35 anos, demeningite tuberculosa.

90

Gênio das letras
Nestemesmo dia, em 1904, nascia em
Parral, no Chile, um dos grandes mestres
da literatura: Pablo Neruda. O poeta
marxista, ganhador do Nobel de Literatura
de 1971, acreditava que aAmérica
Latina poderia sermais justa através do
socialismo. Em 1936, Neruda leu um
poema paramais de 100mil pessoas no
Estádio do Pacaembu em homenagem ao

líder comunista Luís Carlos Prestes.

INVENÇÕES ANTIGAS

Adeus às dores
Para aliviar as dores reumáticas de
seu pai, o químico alemão Felix

Hoffman, do laboratório Bayer,
conseguiu chegar à fórmula do
ácido acetílsalícílico, a aspirina, e
patenteou seu invento em 1897. .

Hoje, aspirina é o medicamento mais
conhecido e consumido do mundo,
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oCORREIO00 POVO
TERÇA.FEIRA, 12 DE JULHO DE 2011

.

. . ""'"

ln cri o
encerram hoje

INCENTIVO

CONCURSO
''Pintando na

Praça" foimn
dos projetos
reali:zados

graças
aol'undo

Municipal de
Cultura

Fundação Cultural esperava cerca de 150 projetos,
mas atéamanhã de ontem, recebeu apenas 12

nas áreas de artes cênicas, au
diovisual' música, artes visuais
e artesanato, manifestações cul
turais, preservação de patrimô
nio histórico cultural, literatura
e, pela primeira vez, artes inte

gradas, para projetos que unam

duas áreas distintas, como litera
tura e música.

As inscrições devem ser feitas
das 8 às 16 horas, no setor de Pro
tocolo da Prefeitura de Iaraguá do
Sul, na ruaWalterMarquardt, 1.111,
Barra do Rio Molha. O processo de

seleção acontecerá em uma única

etapa, sendo que os proponentes

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

prazo das inscrições
do Fundo Municipal
de Cultura se encer

ra hoje, e apenas 12

projetos foram en

tregues à Fundação
Cultural - todos para literatura.
Podem se inscrever propostas

deverão apresentar o projeto e os

documentos em envelopes separa
dos no ato da inscrição.

Segundo a coordenadora de

finanças da Fundação Cultural,
Marilene Giese, vários propo
nentes foram pegos de surpresa
com a data do edital. "Normal
mente o edital seria aberto no fi
nal do ano, mas como o ano que
vem é ano eleitoral, temos que
listar os projetos no orçamento
até o dia 30 desse rnês, e muitos
talvez não tenham conseguido
preparar a proposta a tempo",
explicou sobre a baixa adesão.

Para a presidente do Conse

Iho Municipal de Cultura, Silvia
Kita, a situação é um tanto preo
cupante. "Sempre temos muitas

propostas nos últimos dias, mas
no edital anterior, já tínhamos
cerca de 40 projetos com uma

semana para o fim do prazo, ago
ra temos apenas 12", comparou.
Segundo ela, a expectativa era de
cerca de 150 inscrições, das quais
em torno de 55 seriam beneficia
das. Conforme Kita, o prazo não

pode ser prorrogado.
Os recursos para o fundo des

te ano estão sendo liberados aos

Leitura e' eODhecrillleRto, investimeDto
Ligae 2106.1919 ou acesse www.ocor�eioclopovo.com.br

Serviço

DIVULGAÇAO

proponentes a partir de hoje. En
tre as ações que resultaram dos
recursos do fundo no ano passa
do, se destacaram o projeto Pin
tando na Praça, da artista plásti
ca Cristina Pretti, em setembro

passado, oferecendo um espaço
aberto para artistas do municí

pio, o concurso Jaraguaense de
Contos, organizado pelo escritor
João Chiodini, e a peça de teatro

"Quem Casa quer Casa", exibida
nas escolas da rede pública, e

que teve uma apresentação es

pecial no palco aberto da Scar no
final do mês passado.

• O QUÊ: Inscrições do Fundo Municipal de Cultura
• ONDE: Setor de Protocolo da Prefeitura de

Jaraguá
• HORÁRIO: Até as 16 horas
• INFORMAÇÕES: http://cultura.jaraguadosul.
com.br/ ou 2106-8719

• RECURSOS PARA O EDITAL 01/2011:
R$ 950 mil - R$ 160 mil para patrimônio histórico,
com valor máximo de R$ 40 mil por projeto, e
R$ 790 mil para as outras áreas, com orçamento
entre R$ 3 e 15 mil.

• Desde 2009, 154 projetos foram
beneficiados pelo Fundo Municipal de
Cultura, dentre 437 inscritos.

• Recursos do edital 02/2010, liberados hoje
totalizam R$618.215,OO, para 41 projetos-
três de artes visuais e artesanato, cinco de

'audiovisual, um de dança, seis de literatura, duas
manifestações culturais, 11 produções musicais,
três restaurações de patrimônio histórico
edificado, duas de patrimônio histórico material
ou documentaL e oito projetos de teatro.
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS 2 3 4 5 678 9

•

'"
•

li •
•
•

•
•
•

• •

•
•

1. Farinha de milho, arroz ou mandioca / Escuridão ou

coisa muito escura

2. O Yb dos químicos
3. Misturar com água / Abreviatura da grande indústria

automobilística Volkswagen
4. Veículo fabricado pela GM do Brasil
5. Sigla do estado de Parintins / O iatista S,cheidt
6. Glândula humana em forma de feijão e que mantém o

equilíbrio hídrico do corpo I O mecanismo giratório
dos helicópteros

7. A escritora Cora (1889-1985), de "O Tesouro da Casa
Velha"

8. Consumir em fogo / Cartão de Identificação do Con
tribuinte

9. Ritmo musical pop, de origem negra / Recipiente para
servir café ou chá

10. Limitado a um lugar
11. Um atributo da Virgem Maria
12. Indígena dos estados de Tocantins e Mato Grosso I 10

Velocidade Diferencial
13. Que deixou o cargo ou o emprego / Vermelho-pá- 11

lido.
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SUDOKU

1. (Pop.) Observar atentamente, acompanhar de perto I 1�)
Bobagem, tolice

2. A unidade hospitalar para doentes que precisam de
tratamento intensivo / Unidade de medida de compri
mento que equivale à milionésima parte do metro I O
economista e sociólogo alemão Weber (1864-1920)

3. O engenheiro alemão Carl (1844-1929); construiu o

primeiro carro, um triciclo de motor à gasolina / Variar
harmoniosamente o tom da voz ou de uma música

4. Respirar com dificuldade I Alugar outra vez

5. Expelir, lançar de si / Do qual
6. Modalidade de voleibol disputada dentro de uma pis

cina I Guloseimas doces, de pequeno tamanho, de
diversos tipos

7. Sigla do estado de Guajará-Mirim I Pontilhado quase
imperceptível destinado a trabalhos de fotogravura

8. Próprio do homem forte / A sigla inglesa para disco

digital de vídeo
9. As letras que separam o Te ° X I (Fig.) Que foi esbo

.

çado ou delineado,

TODOS OS MESES NAS BANCAS

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem, repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

-

PREVISAO DO TEMPO

Nebulosidade
Aumento de nebulosidade
no Estado, no decorrer do
dia. Entre a tarde e noite,
chance de.chuva isolada
devido à influência de um
cavado entre SC e o RS.

JARAGUÁ DO SUL E'REGIÃO
HOJE
MíN: 13°C
MÁX: 26°C'

QUARTA
MíN: 17°C
MÁX: 28°C

QUINTA
MíN: 17°C
MÁX: 19°C

SEXTA

MíN>17°C
MÁX: 26°C

mp'o instável
eDI t c" stado
o tempo fica instável durante .

toda a semana, com chuva
ocasional e possível trovoadas,
devido à influência de uma
massa de ar quente e úmido.
Na quarta-feira, a passagem
de uma frente fria aumenta a

instabilidade e traz risco de

temporal.

SÉ \Iocr VPJ PARlt ..
ARMAZÉM

A manhã começa com sol

acompanhado de poucas
nuvens, e a nebulosidade
aumenta ao longo do dia.
Durante a noite, pancadas
rápidas de chuva fraca.

Temperatura mínima de 15°C,
durante a madrugacía, e
máxima de 29"C à tarde.

• NOVA 1/7

• CRESCENTE 8/7

CHEIA 15/7

MINGUANTE 23/7

r:
�"�:Ilif

Ensolarado. Instável

Parcialmente
Nublado

Com a passagem de umamassa de
ar quente e úmido sobre o Estado,
e o fim da influência damassa

polar que causou o frio intenso da
semana passada, a previsão para os

próximos dias é de temperaturas
em ascensão. O padrão deve se

manter até sexta-feira, e frio ameno

volta na semana que vem.

Nublado Trovoada
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Cuide do seu
corpo.

•

Iverso
Elijane Jung universotpm@oeorreiodopovo.com.br

Pijaminha
Dm algum momento você deve ter visto uma mulher na rua,
n trajando uma calça pra lá de exótica e comentado com sua

amiga: "ela saiu de pijama ... hihihihi". Pois saiba que é isso
mesmo que algumas marcas famosas mostraram em alguns
desfiles passados como o hit para o inverno 2012. Entretanto,
a peça se antecipou e saiu das passarelas para o guarda-
roupa das famosas.A calça pijama é de tecido fininho e com

estampas diferentes. Tem que ter estilo para usar e saber dosar
nas combinações. Por ser de tecido fino, o bacana é combinar
texturas e contrastes. Peças pesadasficam ótimas com essa calça.
Efica super show com slippers, mocassins e anabelas.

.

Coisas do Irio
Não tem jeito. No inverno a gente muda os hábitos de cuidados com
a pele. Os batons são escolhidos pelo poder de hidratação, protetores
labiais são itens obrigatórios, óleos de banho são indispensáveis para
evitar a pele ressecada, buchas de banho devem ser usadas com
certa regularidade e cremes de tratamento específicos para os pés e

mãos são absolutamente necessários. Até quem tem a pele do rosto
oleosa, pode abusar dos cremes no inverno, sem se preocupar em
ficar com aquele rosto "melado", parecendo lambuzada ...

Ciuminho
Meu filhote está sofrendo de ciúmes e disse que vai "fofar" o

sujeitinho que anda dando em cima da gatinha dele e que vai
dizer para ela escolher. Boa mãe que sou, aconselhei dizendo que
violência não leva a nada (e que eu ia encher a bunda dele de tabefe,
se ele me arrumasse encrenca. Ok, brincadeirinha'), e que ele estava
sendo radical ao dizer que iria mandá-la escolher, afinal, ela pode
nem saber o que está se passando. Isso me fez pensar, de forma

geral, em quantos relacionamentos terminam por um simples mal
entendido. Um dos dois não gosta de alguma coisa que o outro fez
e já chegametendo o pé. Quando uma simples conversa poderia
resolver, ou, pelo menos, evitar um fim cheio de raiva ...

Fone: 3215-20041 WWW.

Puff's, nos mais variados formatos, cores e tamanhos.
Recentemente comprei um gigantão para o quarto do
meu filho e ele adorou. Além de confortável, dá para
carregar pra lá e pra cá, e dá um toque bem cool ao
ambiente. O mais legal são os formatos: quadrados,
redondos, em forma de banana gigante, de flor, -

estilo sofá, e um montão de outras opções. Para a

casa, o escritório ou a loja, um puff caprichado faz a

diferença no cenário. Bem flash!

É ATREVA
Cheiro de naftalina. Fala sério, tem cheiromais

desagradável numa roupa? Tudo bem, dá para
entender quem usa essa bolinha paramanter traças
e baratas longe do guarda-roupa, mas existem
alternativas eficientes e bemmais agradáveis. Sachês
feitos com folhas frescas de capim limão, são ótimos
repelentes para traças. Sachês de sabonete, também
são bem úteis. Agora, naftalina não! Treva...

Palavra de homem (Xico Sá)
"

...Sabe quando ela tenta ser sexy ao extremo?Aí é que mora o

perigo. Fica tão caricato, meu Deus, que nos broxam, afastam.
Elas ficam parecendo manequins de sex shop: modelão over,
minissaia, decote, lingerie, perfumes apurados, coreografia
ensaiada, beicinhas fora de hora .... O que não pode é exagerar
dacabeça aos pés, com roupas, acessórios e badulaques
que, em vez de sexy, podem estragar o encontro, a festa, a
grandeza da vida, virar uma máscara contra toda e qualquer
naturalidade. O exagero entregamuito rapidamente o jogo
para o homem, elimina um certo suspense, aquela coisa
de saber até que ponto ela está ou não ao alcance do nosso

desejo. Ora, se ela já chega toda entregue, do decote ao salto, o
que nos resta de imaginação?.."

TRICOTANDO
• Numa rodinha de amigas,
se esbaldando nas calorias

I
dos petiscos e aperitivos, a

,j çot1:lv;ersa girava em torno
'

,

da infidelidade masculina.
Amaioria levantou a mão

para escolher a vingança
inofensiva, mas inteligente...
Isso funciona?

li! Seleção Brasileira
empatou. SeleçãoBrasileira

.

de futebol feminino perdeu.
Vôlei brasileiro perdeu. Meu
Internacional perdeu. E
para completar as desgraças
esportivas do fim de semana,
oGrêmio ganhou ... Ê

.

,

. alija! .

"I: I I.

•• Sabe o Eike Batista,
apontado como o 8° homem
mais rico do mundo?Foi'
desbancado por um índio
brasileiro na lista dos homens

.

criativos. O índf e

• Amanhã é comemorado
o DiaMundial do Rock.
Deixando de lado tantas
bandas conhecidas
internacionalmente,
parabenizo aqui as bandas
da região, que têm talento,
mas quase não têm apoio.
.Pestivais regionais de rock
deveriam ser frequentes ...

• Todo mundo preparado
para as comemorações
do aniversário da cidade?
Contente com a agenda? É,
eu sei, nenhum showzinho
nacionaL .. Tudo bem, tem
algumas atrações legais. Mas
sinto falta da praça cheia,
cantando ao som de grandes
artistas ...

Projeto • Instalação • Manutenção
.

.

AR COND\ICIONADO

..
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Batman
Quem viver, verá!! Como a rotina aqui

da urbe sorriso não deve nada a Go
tham City, a cidade do Homem Morcego,
uma réplicafiel do Batmóvel utilizado nas

gravações do filme Batman - Os Bravos e

Destemidos, pode estar a caminho de Iara-
.

guá do Sul. O carrão do nosso herói deve-
. rá ficar exposto em outubro, durante uma

concorrida inauguração aqui na cidade.

Agora é só aguardar!

Fofocódromo
Pelo o um fio vermelho fiquei sabendo
que o herdeiro do grupoWeg, Dieter
Wenlinghaus, depois de desfilar por uma
temporada livre, leve e solto, teria sido
flechado pelo cúpido. Dizem que omega

_ empresário das finanças estaria de namoro
com a cantora Karina Ka, a bela que abriu,
na última sexta-feira, em Joinville, o show
da pop star Ivete Sangalo.

. Pizzas e Massas
(47) 3370 - 3242

Gente
Pois é, como os seus 15minutos de fama
já foram conquistados faz muito tempo,
omomento atual é do tipo a hora e a vez

do moço. Mais precisamente, o Bem na

Foto do sitewww.moagoncalves.com.
_br, RafaelWonsick. O rapaz, que não tira

.

o champanhe do gelo, temmotivos de
sobra para comemorar. Acaba de ganhar
capa e multipage na Revista Nossa
Weekend, que circula no próximo fim de
semana. Confira!

Boca grande
o industrialGustavo Henschel, o "Biba
Henschel", também emprestou suamarca de
roupa "BocaGrande", linha infantil-juvenil,
para a 11 a Feijoada doMoa, que acontece dia
20 de agosto, naMBB.Valeu, mesmo!

Feijoada do Moa
o cantor sertanejo Fernando
Lima e Banda, um dos grupos
mais festejados de SantaCatarina,
também comandará o palco da 11a

Feijoada doMoa, que acontece dia
20 de agosto, naMBB (Associação
Atlética Banco do Brasil).

Moa Gonçalves
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: Troféus e Medalhas
I

: 3275-4044

NIVER O l1leu amigo Nivaldo Freitas,
da Domini Pizza, ao lado da esposa Thaiane,
é o grande aniversariante de hoje. Cheers!

Boa nova
Paraminha galerínha que pinta os

cabelos regularmente, não poderia
haver notícia melhor: chegou no
pedaço uma coloração que não agride
os fios e ainda garante uma cobertura
total e duradoura dos brancos. O

queridinho capaz de realizar a proeza
é o Inoa, da L'Oréall, que por ser à base
de óleo, dispensa a amônia da sua

. formulação. Que tal, rapaziada?

Liquidação
A lojaUpperMan, no Shopping
Breíthaupt, a partir de amanhã, dia 13,
festejamega promoção até o dia 23 de

julho. Depois fecha as portas e reabre
somente dia 29 de julho, com a casa

todinha repaginada.Vai perder?

www.berlimambientes.com.br

MAURICIO HERMANN
,i!!#!I

SHOW O cantor Ricky VaUen, com
o produtor Jota Sacht, no show,
$ábado, na Recreativa Duas Rodas

Jardins e interiores'
Arraqjos I Buquês I Acessórios I Arvores frutíferas

F R
loricult ra

moagoncalves@netuno.com.br

t
J

Rua Barão do Rio Branco, 9641 Centro I Jaraguá do Sul I E-mail: tlorada@tlorada.eom.br I www.t1orada.69m.ou

COH1'EI
• Hoje à noite o amigo ,

Beta Fiscal, comandante do
looks e homem que tem a

chave daA'Garagem, pilota
festa no Society Iaraguá, em
frente à Urbano .

• em Florianópolis,
quem apagou velinha no

domingofoi a gente boa
PriscilaMartinez.

• Enquanto todomundo
toca o trombone, o folclórico
amigo Beta Taranto, um
dos possíveis candidatos a
vereador, em Iaraguâ, vem
comendo pelas beiradas, ao
estilo mineirinho. Todo dia
conquista um sufrágio.
Tá certo!

.• No próximo dia 16, vai
acontecer na Comunidade
Evangélica de Confissão
Luterana, noBairro
Amizade, um delicioso

Café Colonial.

• No próximo sábado, rola '

. n,a Ghoperia Scondidinho, >.

,

a 2aEdição do Cassino

Royale. Presenças dosDJs
Eder:,Xoky, Cris Pepper e
Ande'�$on 055.;!

,

. JUNINA O grupo de casal
41 • sábado, na festa Junina,
no São Luiz Gonzaga

MAURICIO HERMANN

BELA Camila Zipf, uma das beldades
que desfilou, na concorrida The Wav, no
último sábado, no show do 5pyzer

Babado quente
Corre entre os fofoqueiros de plantão
que a história do uso particular do
carro de uma entidade famosa, que
foi visto numa festa bunga - bunga, vai
dar o que falar. Por favor, um copo
bem gelado do chope Kõnigs Bier!

Niver da Lu Stammtisch
Não ousem esquecê-la: Luciana 010s
Müller, esposa do amigo Dago Müller, é a

mais querida aniversariante de hoje e vai
adorar saber que foi lembrada. Parabéns,
amiga! O meu desejo é que você e toda a

sua família sejam felizes para sempre.

Na próxima quinta-feira, às 19

horas, na Recreativa da Karlache
Malhas, vai rolar a reunião com os

líderes de grupo da 9a Stammtisch.
Mais informações com Maurício

pelo (47) 3370-2900.

aA marca de cerveja norte
americana Miller, um das

nUJlis�gqstosasdeiml;lndoy ,

também estará na 11 a
�. .

' '�

Feijoada doMoa, dia
20 de agosto.r, ,'. " .1 I;

•Anita Cavalcanti é uma
� .

das belas que desfila sem
medo de serfeliz, nas
batailás da môdd'

"

• Muito concorrida a
Galinha çom Polenta
EntreAmigos, realizada no
último sábado, no Grêmio
Esportivo juventus. O lucro

foi destinado ao jovem Igo!

• Quando minha escolha
é consciente, nenhuma
repercussão me assusta.

Quando não é, qualquer
comentário me balança.
(JoséEustáquio)

• COl1J essa, fui! FAMíLIA Jaciara e Carlos
BgzzareUo com os filhos Ana
Carolina e Caio Henrique, no Ilantan

. J_

Dica de terqa-Ieira
Conferir as delícias da Confeitaria Bela Catarina .
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CRÔNICA
NOSSA
MENININHA

LUIZ CARLOS AMORIM.
ESCRITOR E EDITOR

Minha pinscher Pitucha, a Xuxu, está com dezes
sete anos. Não parece tão velhinha, mas enxerga

pouco. Começamos a perceber isso porque até chegar
perto da gente, ela late como se fôssemos estranhos. A
mãe dela, Minie, a Dona Menina, já se foi, há uns três
anos. Ela ainda passeia, constantemente, pela memó
ria da gente. Saudade.

Mas Xuxu está velhinha, embora não aparente. Ela é

preta, com algumas pintas amarelas.Aúnica coisa que de
nuncia alguma velhice é o queixo ficando branco e algum
pelo mais clarinho no meio dos pretos. Na verdade, ela já
é idosa, mas não deixou de ser a nossa criança. Quando
a gente chega, é a primeira a correr abanando o toco de
rabo, latindo amistosamente, como quem diz: "seja bem
vindo, que bom que chegou!". Quando está com fome ou
com sede e seu patinho está vazio, ela vem pedir. Se ela
vier latir atrás da gente, podemos olhar o pote de água
que ele estará vazio. Ela pede colo e, quando está frio, fica
rondando alguém da casapara queum de nós se sente no
sofá ou deite em algum lugar para ela encostar na gente e

parar de tremer. Quando estou deitado no sofá, ela pula
para cima (o que já não é nada fácil para ela) oupede para
subir e se instala nas minhas costas, oumelhor, em cima
dasminhas costelas. E fica ali quanto tempo eu deixar.

Xuxu é como se fosse o bebê da família. Parece clichê
eu dizer isso, mas na verdade só falta ela falar. Ela "ronro
na" ou late de maneiras diferentes, dependendo do que
quer conversar com a gente. E, acreditem ou não, ela se

faz entender, sem exagero. Com o passar do tempo, foi fi
candomais difícil dar-lhe uma boa condição de vida, pois
como ela é pequena, talvez, de alguns anos para cá não

podemos dar-lhe qualquer comida, ela temproblemas de
fígado. É preciso que ela coma uma ração especial e o fato
é que ela não comemuito tempo amesma comida. Seus

dentes também compli
cam essa situação, pois eles
sempre necessitaram de

limpeza e foram desgastan-
Como não amar do com o tempo, até come

uma criaturinha çarem a cair. Então agora
ela tem poucos dentes, os

ensinou muito, no últimos estão caindo e ela

decorrer de todos não pode mais mastigar os
alimentos.

Temos medo de apli
car anestesia nela, para fazer limpeza dos dentes, pela
idade avançada. E quando é preciso dar remédio a ela,
então, é engraçado e triste ao mesmo tempo. Ela se re

vela forte como um touro e não há quem a segure. Cor
tar as unhas também é parecido.

Ela é a nossa criança. Não gosta de estranhos em casa

e tem ciúme de mim. latemuito e até avança, mas nun
ca mordeu ninguém. A não ser minha esposa e minhas
filhas, ninguém pode tocar emmim se estou com ela no
colo ou se ela está perto demim. Como não nos afeiçoar
mos a uma criatura carinhosa, fiel e meiga como Xuxu?
Ela faz xixi. e as outras necessidades no box do banheiro

social, que fica sempre aberto e comUm tapete apropria
do para isso no chão. Se ele estiver fechado, por qualquer
razão, e ela fizerxixi em cima de um tapete, quando a gen
te a repreende ela se esgueira devagarinho, passo a passo,
abaixa a cabeça e dá uma olhada pra gente de ladinho,
como se estivesse pedindo desculpas.

Como não amar uma criaturinha assim? Ela nos

ensinou muito, no decorrer de todos esses anos. Tal
vez sejamos um pouco melhores do que poderíamos
ser, porque ela nos proporcionou isso.

assim? Ela nos

esses anos.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Esta é a Mel, uma cachorrinha muito dócil, adora brincar e ter atenção. Possui marcas
de queimaduras pelo corpo, devido a maus tratos, e está em um abrigo temporário.
Adoção com Isolete pelo telefone 9179-9948 ou pelo e-mail maiszo@hotmail.com

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Norma humilha téo, Marina consegue o divórcio.

Vinícius fica irritado ao ver Rafa e Cecília juntos. Leila
fica irritada quando Paula a manda servir café. Eduar
do recebe conselhos de Alice. Natalie marca um en

contro com Wagner. André provoca um encontro com

Wanda, Carol e Raul. Alice e Beta discordam de opi
niões sobre um filme. Léo invade o quarto de Norma
e a seduz. Rafa conta para Cecília que Eunice cobrou
o dinheiro que estava investido no banco de Cortez.
Eduardo conversa com Sueli. Léo se surpreende quan
do Norma o expulsa de seu quarto.

• CORDEL ENCANTADO
Timóteo prende Augusto, Petrus, Felipe e Zenó

bio e Açucena se apavora. Timóteo determina que
as mulheres da corte serão suas criadas, à exceção
de Açucena. Dora e Florinda conseguem fugir do

palácio. Farid finge passar mal e suas três mulhe
res o levam para o posto médico. Dora pede para
Penélope levá-Ia ao acampamento dos cangaceiros.
Herculano conversa com Maria Cesária e descobre
todas as maldades de Úrsula. Todo o povo de Vila da
Cruz decide lutar' ao lado de Jesuíno contra o co

ronel. Carlota anuncia sua gravidez a Timóteo para
que ele solte Açucena.

• MORDE E ASSOPRA
Celeste se recusa a fazer o exame e Abner ame

aça não casar. O teste de gravidez de Celeste dá po
sitivo e ela se, surpreende. Júlia e Abner se separam.
Aquiles avisa Herculano que o juiz marcou a audiência .

para decidir sobre a guarda de Amadeu, Xavier avista
Élcio no café e o reconhece como o fugitivo procurado.

-

Everton surge no Instituto dos Dinossauros com Isaías
e questiona Virgínia sobre a saída de cargas do local.
Tânia comenta com Isaías que os ossos do instituto
estão indo para a China. Celeste conta para Cleonice
Que está mesmo grávida.

• VIDAS EM JOGO
O estuprador foge antes de conseguir violentar

Rita. Marizete se irrita com a presença de Cleber em
sua festa. Francisco tenta expulsá-lo. Rita dá um tapa
no pai ao ser provocada e ele revida. Adalberto expulsa
Rita e, em seguida, ameaça contar para todos que Zizi
é ex-prostituta. Zizi e o marido brigam violentamente,
Zizi desmaia. Na festa, um telão exibe depoimento de

Regina acusando Marizete e José como cúmplices no

sequestro de sua filha. Em seguida, entra uma grava
ção das câmeras de segurança do prédio.
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Ezair P. da Rocha Rosemary C. S. Back Etrison renato Selvlein RogériO Todt
Fabiola Bozeckert Santelina Brenag Francisco da Costa Silvana T. Demarchi
Fernanda Steffens Sergio Pasquali FritzGrum Thiago H. Alonso,
Ivone Rech Piva Terezinha C. Rambo Guilherme A. de Souza Thiago Lambrecht
Jonas Viera Ingrid Marquardt verônica Giacomelli
Josimara Verssio Jássica Vieira Wagner Kneubuhler

. , ,. ,

No começo do século XX, Luis
Bernardo Valença, conhecido
intelectual português, é
éonvidado pelo rei Dom
Carlos a executar uma missão
descabida e complicada,
que implicará numa abrupta
mudança de sua vida. Solteiro
e perto dos quarenta anos,

. ele desfruta das regalias que
Lisboa tem a oferecer. Aceitar
o convite do rei significa
abandonar tudo para colocar
em prática suas convicções
políticas: contribuir para a

efetiva abolição da escravatura
na África, assumindo o papel
de governador de São Tomé e

Pnneípe.

Um homem (John Cusack)
consegue um novo emprego
no 7° e meio andar de um

'

edifício comercial, onde todos
os funcionários devem andar
curvados. Lá encontra uma

porta, escondida, que leva
quem ultrapassá-Ia até a

mente do ator John Malkovich,
onde pode permanecer durante
15 minutos, até ser cuspido
numa estrada ná saída de Nova
Jersey. Impressionado com a

descoberta, resolve alugar a
passagem para outras pessoas,
dentre elas o próprio John
Malkovich.
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o URSINHO POOH
lá (Bud Luckey) perde a cauda no Bosque
dos Cem Acres, o que faz com que Pooh (Jim
Cummings) e seus amigos tentem encontrar
uma cauda substituta. Logo em seguida eles
encontram um bilhete deixado por Christo

pher Robin (Jack Boulter), de que voltaria

logo. O Corujão (Craig Ferguson) entende
errado e acredita que ele foi capturado por
um monstro chamado Voltogo. É o suficiente

para que toda a turma elabore um plano
para capturá-lo e salvar o amigo.

JARAGUÁ 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 21 h15)

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

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Transformers - O Lado Oculto da Lua -

Leg (14h45, 18h10 e 21h10)

• Cine Garten 2
• Winnie The Pooh - Dub (13h30, 15h e 16h30)
• Meia Noite em Paris - Leg (18h10, 20h10 e 22hfO)
• Cine Garten 3
• Carros 2 - Dub (13h1 O, 15h20 e 17h30)
• Se Beber, Não Case! Parte 2 - Leg (19h45 � 21h45)

• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (17h30 e 21 h)

• Cine Neumarkt 2
• Carros 2 - Dub (13h1 O, 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

21h10)

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

• Cine Neumarkt 5
• Winnie the Pooh - Dub (13h30 e 17h)
• Os Pingüins do Papai - Dub (15h, 18h30, 20h45)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Namorados para Sempre - Leg (13h20, 17h50 e 22h1 O)
• 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 (18h10 e 21h15)

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

• Cine Garten 5
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h20)
• Os Pingüins do Papai - Dub (15h1 O, 17h, 19h e 21 h)

• 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 21h30)

• Cine Norte Shopping 3
• Carros 2 - Dub (11 h30, 13h50 e 16h10)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (18h55)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua -Leg (22,h)• Cine Mueller 1

• Carros 2 - Dub (16h20)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (13h20, 18h20
e 21h30)

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

21h55)
• Cine Mueller 2
• Cilada.com - Nac (14h15, 16h45, 19h e 21h15)

• Cine Norte Shopping 5
• Os Pingüins do Papai- Dub (12h50, 15h, 17h1 O, 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)

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

• Fábio Assunção
volta ao cinema
Depois de urn tempo afastado para cuidar da

dependência química, o ator FábioAssunção
está de volta ao cinema brasileiro. De acordo
com o jornal O Globo, Fabio Assunção vai à
cidade de Paulínia filmar o longametragem
Os Inocentes, de Rodrigo Bittencourt. Fábio
irá interpretar urn jornalista que precisa
entrevistar um. traficante, mas morre de
medo de subir nomorro.

Mãe de Caetano
está internada
ClaudionorViana TellesVelloso, Dona
Canô, mãe de CaetanoVeloso eMaria

Bethânia, está internada desde a noite de
quinta-feira no Hospital São Rafael, em
Salvador.De acordo com a revista Contigo!
ela foi internada com quadro de falta de
ar e dores abdominais. Ela encontra-se
estável commelhora do quadro, lúcida e

respirando sem ajuda de aparelhos.

Benício e Guinle
terminam namoro
o casal Guilhermina Guinle eMurilo
Benício não estámais junto. Segundo a

"Folha de São Paulo", a informação foi
confirmada neste sábado pela assessoria de
imprensa da atriz. Os dois namoravam há
cinco anos e resolveram acabar o namoro
recentemente. "Foram cinco anos vividos

maravilhosamente, e agora são duas vidas
que seguem", informou a assessoria.

Franc'o admite má
vontade no Oscar
James Franco admitiu pela primeira vez

ter apresentado o Oscar deste ano com

má vontade. "Estava com tanta raiva que
eu ia cair do palco deliberadamente",
afirmou em entrevista à "Playboy"
norte-americana. "Eu disse ao produtor
que não sabia por que havia sido .

contratado, já que não haviam me dado
nada", revelou. "[Disse a ele que] não
achava que aquilo ia ficar bom."

IIORÓSCOPO
ÁRIES
Há sinal de grande alegria, extroversão e criatividade
no trabalho. Você estará mais convincente. O prazer e a
diversão podem marcar sua vida emorosa

TOURO
Não perca a chance de exercer sua liberdade. Quem é
autônomo não pode reclamar da sorte. Um acontecimento
em família pode atrair a sua atenção.

GÊMEOS
Tudo o que se relaciona a comércio, comunicação,
publicidade e atividades competitivas vai atrair seu interesse;
Não deixe de se abrir ao diálogo, inclusive na área afetiva.

CÃNCER·
Bom dia para se dedicar a uma atividade que exija discrição.
Não meça esforços para lutar por sua autonomia. Seu

progresso material vai repercutir no campo afetivo.

LEÃO
Você vai estar mais articulado do que nunca, daí o seu
sucesso com o público e para trabalhar em equipe. Aproveite
o astral para intensificar os contatos com quem ama.

VIRGEM
Poderá obter uma grande vitória no campo profissional,
mas convém agir de forma estratégica. No campo afetivo,
mantenha-se em uma quietUde inteligente.

Romário recusa
lazer balômetro
O deputado federal e ex-jogadorRomário foi
parado naOperação Lei Seca namadrugada
de domingo em urna blitz na Zona Oeste
do Rio. Ao dirigir sua Land Rover, Romário
foi parado, mas recusou-se a fazer o teste
do bafômetro. Por este motivo, teve a

habilitação apreendida. O deputado se

defendeu dizendo que tem, como todo
cidadão, o direito de não fazer o teste.

Marina Silva no

cinema em 2013
O filme de SandraWerneck sobre Marina
Silva deve se chamar "Marina e o tempo",
e começa a ser filmado em 2012, para
entrar em cartaz em 2013. Segundo a

coluna de Ancelmo Gois, publicada no
jornal "O Globo", as atrizes Dira Paes,
Cleo Pires, Camila Pitanga, Vanessa
Giácomo, EmanuelleAraújo, Alice Braga
e Ana Cecília Costa estão cotadas para
interpretar a ex-senadora.

LIBRA
Bom dia para somar forças com quem comunga dos mesmos
interesses. Trabalhar em equipe será sua melhor opção. Na
área afetiva, o clima é de entrosamento.

ESCORPIÃO
É hora de se aprofundar no trabalho. Quanto mais interesse
você demonstrar por sua profissão, maior será o seu

progresso. Bom dia para movimentar a sua vida social.

SAGITÁRIO
As parcerias podem ser importantes para dar mais ritmo e

velocidade à sua carreira. O astral revela que as afinidades
serão mais valorizadas na vida a dois.

CAPRICÓRNIO
Encare as mudanças com otimismo, tudo indica que elas
serão positivas. A quietude pode ser a sua melhor aliada, seja
no trabalho ou na vida amorosa.

AQUÁRIO
Vai ser fácil entreter a atenção das pessoas. O dia pode ser
ainda mais produtivo se trabalhar em equipe. A fase é de

grande interação na vida a dois.

PEIXES
É tempo de conquistar maior autonomia no trabalho. No campo
afetivo, a convivência terá um papel decisivo na relação. Não
tenha medo de assumir novas responsabilidades.
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Feira atraiu
maisde66
mil visitantes
Em dez dias, 45 mil livros saíram das
livrarias diretamente às mãos dos leitores

JARÃGUÁ DO SUL

- KELLY ERDMANN

udo o que envol
veu os dez dias de
Feira do Livro, en
cerrada no último

domingo, ocasio
nou um balanço

positivo e orgulhoso para a Ia
raguá do Sul e região. Segundo
o diretor geral do evento, Carlos

Henrique Schroeder, apesar do
frio intenso que marcou a se

mana passada e a chuva forte
da abertura, o número de visi
tantes de 2011 acabou sendo

semelhante ao registrado em

2010. Foram contabilizadas
66.230 visitas aos 35 estandes

ocupados por 13 expositores.
- Entre aquele total, grande
parcela pertence aos estudantes,
que por intermédio das escolas
invadiu a estrutura montada na

Praça Ângelo Piazera. Confor
me dados oficiais, 34 mil alunos
passaram pelo local entre 30 de

junho e 10 de julho. Mas, a quan
tidade teria sido ainda maior
sem a greve da rede estadual de
ensino. De acordo com Schroe
der, dez mil crianças dos colégios

-

públicos de Santa Catarina eram

esperadas.
Independente disso, o vo

lume de livros comercializados

alcançou as expectativas da or

ganização. Por causa do evento,
45.298 exemplares saíram das

prateleiras das livrarias direta
mente para as mãos dos leitores
da microrregião. Juntas, a Top
Livros, a Sociedade Amigos do
Livro e a Editora Escala, os três
estandes mais procurados pelo
público, venderam 22 mil títulos.

É'ntre os campeões dessa

quinta edição estão também os

bate-papos com autores convi
dados. As quatro palestras pro
movidas pela feira reuniram 1,4
mil pessoas. A mais concorrida
foi a do músico Arnaldo Antu
nes. Ele foi acompanhado por
uma plateia lotada e composta
de 400 espectadores.

OCP - Qual o papel que o

evento desempenha, atualmen
te, na cultura local e também
catarínenset

Schroeder - Hoje a Feira de Ia
raguá do Sul é referência em orga
nização e programação no Estado.
Somos o farol da literatura no Es

tado, sempre saímos na frente.

·MOSTRAMOS TODA A
MAGIA DA LITERATURA·

Turma da Móhic8. MauriciD de Sousa

o Correio do Povo - Qual o
melhormomento da quinta edi
ção da Feira do Livro?

Carlos Henrique Schroeder
- Foi quando o Arnaldo Antunes
cantou uma música e seguia o

ritmo com seus pés, foi emocio
nante. A plateia ficou extasiada.

OCP - As expectativas da or

ganização foram alcançadas?
Schroeder - Sim, foram alcan

çadas. Conseguimos encantar o

público infantil e juvenil, e mos

tramos toda amagia da literatura.

OCP - Quais as perspectivas
para a sexta edição? Há mudan
ças projetadas?

Schroeder - Vamos melhorar
ainda mais a infraestrutura, com
uma programação ainda mais re

cheada. O desenho da Feira vai
mudar mais uma vez e vamos ter

um estande sobre o futuro do livro,
mostrando as !l0vas tecnologias.

OCP - Em cinco anos de Feira J (.-r�díbmlk�de.
lesco:

do Livro, o que de mais expres-
sivo ela deixou para a população
damicrorregião?

Schroeder - Além dos mais
de 160mil livros comercializados
e das dezenas de autores que já
trouxemos, acho que o grande ·

legado da Feira é o de democra
tizar o acesso ao livro e à leitura.

Of

apoio da imprensa, nossa gran
de parceira para a divulgação da
cultura e do saber.

OCP - O que lhe deu mais or

gulho neste ano?
Schroeder - Foi ver a comu

-nidade enfrentando frio e chuva

para visitar a Feira, e também o

OCP - Há alguma situação
que mereceria uma crítica?

Schroeder - Acho que precisa
mos disponibilizar mais atrações
para a terceira idade também, mas
já estamos pensando nisso.

'Mônic;a, baixlnhal dentuça, golducha ...
� Ceboli#iinhhaaaaaaaa!
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DESTAQUE FOTOS KELLY ERDMANN

AFeira do Livro

acabou, mas algumas
imagens geradas
por ela vão ficarna

memória, pelomenos,
até a próxima edição,.
emmeio ao ap.o de

,
2012. Protagonistas
dessa empreitada, as
crianças chamaram
atenção pelo o
encantamento

despendido aos livros.

Entre o sono e sonho, entre
mim e o que em mim, é
o quem eu me suponho,
corre um rio sem fim.

Fernando Pessoa

Lite Imeate
I

� Kelly Erdmann
@ EDITORA DE CULTURA
1

kelly@ocorreiodopovo.com.br

Até 2012
Acabou. Pois é, mais uma
edição da Feira do Livro

I entrou para o grupo dos bons
momentos conjugados no

I

passado. Ótimos instantes, aliás,
vãoficar nas lembranças de
quem viveu o evento e conviveu

com tudo o que ele ofereceu.
Entre os dias 30 de junho e 10 de

julho, a PraçaÂngelo Piazera
- teve vida. Durante esse período,

jaraguá do Sul respirou de uma
maneira diferente, com a leveza e

o encanto ofertados pela cultura.
Também palpitou lado a lado
com a energia das crianças e

se alimentou da curiosidade
incondicional daqueles quejá '

descobriram o quão amigáveis
são os livros. Agora, ao fim de

tudo, resta esperar por 2012.
Até lá, então.

Gratidão
Forammanhãs, tardes e noites dedicadas exclusivamente à Feira
do Livro para preencher, diariamente, duas páginas que o OCP
ofereceu ao evento. Nesse tempo, além de entrar em contato

com esse universo literário construído na PraçaÂngelo Piazera,
I encontreimuita gente bacana, pessoas que merecemum sonoro

'obrigado', seja pela educação, pelo comprometimento, pela ajuda
ou, simplesmente, pelos incontáveis sorrisos gerados por histórias
narradas e informações trocadas. Entrevistados: obrigada!Visitantes
do estande do OCP: obrigada! Turma da organização: obrigada!

Boa ideia
Interessante a iniciativa da organização da Feira do Livro de

incentivar, além das crianças, também os idosos a vivenciar o evento.
Conforme Carlos Henrique Schroeder, esse é um dos objetivos
que, em 2012, deve ganhar aindamais destaque. Acho bastante
pertinente a ideia. Afinal, a terceira idade, assim como os pequenos,
merece e deve entrar em contato com a literatura. Assim, quem sabe,
os adultos também se convençam da importância da leitura.

Um salto
Na sexta-feira, ao meio-dia, a Feira do Livro havia recebido 50
mil visitantes. Dois dias depois, quando o evento terminou, esse
número saltou para 66.230. O fim de semana de sol e temperaturas
agradáveis deu o impulso para o acréscimo. Mas, o que chama

atenção, é o fato de, no sábado e domingo, os adultos terem
encontrado namaratona literária jaraguaense o programa ideal.

Uma Noite na Biblioteca comeca no final da
;

tarde de uma sexta e termina sábado de manhã.

Crianças de seis a dez anospartkíparn de
atividades, lancham e dormem na biblioteca .

.

JRRRCiUfI DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DA EDUCAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



fi 11/7 A 22/7
Inscrições: Festival da Canção
de Guaramirim
Onde: Casa da Cultura Paulinho
João de Bem. Horário: das Bh
às 12, e das 13h às 17h. Quanto
custa: gratuita. Informações:
3372-0147

WI 12/7. 14/71 19/11 un,
26/7 E 28/1
Curso: Matemática Financeira -

HP-12C
Onde: Centro Empresarial.
Horário: 19h às 22h. Quanto
custa: nucleados: R$195,
Associados:
R$ 215,00, demais interessados:
R$ 320. Informações: 3275-7028

• 5/7 A 25/1
Exposição: Mostra de artes
plásticas
Onde: Centro Cultural Scar -Hall
de entrada. Horário: das 8h
às 12 e das 13h às 22h.

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-2477
• 13/7
Apresentação:Aula aberta do
Curso de Dança da Scar
Onde: Grante Teatro Scar.
Horário: 20 horas. Quanto
custa: R$6 inteira, R$3,OO meia

Informações: (47) 3275-2477

interessados: R$ 810
Informações: 3275-7017

II 15/1
Baile: Musical Estrela de Ouro
Onde: Sociedade Aliança.
Horário: 22 horas.

Quanto custa: R$ 5,00
Informações: 3376-01461
3376-1152

'/I 14/1
Encontro: Tarde dá Saudade
Onde: Sociedade Esportiva e

Recreativa Hansa Humboldt
- Corupá . Horário: 14 horas.

Quanto custa: Gratuito.

Informações: (47) 3375-19571
(47) 3375-2500

Exposição: Clube de Mães -

Trabalhos manuais
Onde: PraçaÂngelo Piazera.
Horário: 8 às 17 horas. Quanto
custa: gratuito. Informações: (47)
3274-8818

• 15/1. 16/1 E 17/7
Festa: 27a Kolonistenfest
Onde: Sociedade Aliança
Horário: a partir das 20h
no dia 15/7, a partir das 9h
nos dias 16 e 17.

Quanto custa: dia 15 R$5,OO dia
16 R$15,OO, dia 17 R$10,OO
traje típico entrada gratuita.
Informações: 3376-01461
3376-1152

II 15/7 E 16/7
Curso: Liderança -

O Elemento Humano
Onde: Centro Empresarial.
Horário: das 8h às 12h e das
13h30 às 17h30.

Quanto Custa: associado 1
nucleado: R$ 580, demais

.. 16/1
Evento: Café Colonial

. Onde: Igreja Luterana -

Comunidade Czerniewcizl
Amizade
Horário: 16 horas. Quanto
Custa: R$ 15. Informações:
3372-2895

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBliCAFEDERATIVADOBRASIL- ESTADO DE SANrA CATARINA

Tabelionato do Município eComarcade Jaraguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário dtFuncionamento: 0.9:00h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNor
mas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo
de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito
à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal, FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Tabelionato Griesbach

Apontamento: 182307/2011 Sacado: ANDRE PEDRODA SILVA Endereço: JOAQUIMFRAN
CISCO DE PAUlA 220 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-710 Credor: LIPPITEC SUPTECNI
CO lIDAME Portador: - Espécie: DMl - N"TItulo: 878 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$113,30 - Vencimento: 05/06/2011

Apontamento: 181947/2011 Sacado: CACARDOSO REPRES, Endereço: RUA CONRADO
RlEGEL 76 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: TRANSPORTESBRUSVILLE lTIJA 8 Por
tador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 0112902112 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 44,49
-Vencimento: 20/06/2011

Apontamento: 182092/2011 Sacado: CLAUDIO LOPES Endereço: RUA EXP. GUILHERME
HUMBERTO EMMENDOERFER, 114 CS - VILA RAU - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-110
Credor: BV FINANCEIRA S/ACFI Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 131009170 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 2.198,10 - Vencimento: 26/11/2007

Apontamento: 182225/2011 Sacado: CRIS11ANAT. URBAN Endereço: ROO SC 4161100 -

Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89262-001 Credor: OESA COM E REPRES lTIJA Portador: - Espé
cie: DMl- N'Titulo: 5901630U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 577,43 - Vencimento:
22/06/2011

Apontamento: 181964/2011 Sacado: DEISILHARA GOMES LEMOS Endereço: RUAERWI
NO MENEGOm 414 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-000 Credor: MAX MOHR FlUlO &

. ClA lTIJA Portador: - Espécie: DMl - N"TItulo: 103240 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$1.819,99 - Vencimento: 05/05/2011

Apontamento: 182295/2011 Sacado: FILIMAQ COM, REP.DE BALANCAS EMAQ. 11' Ende
reço: RUA PROCOPIO GOMES DE OUVEIRA 400 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-200
Credor: URANO INDUSTRIA DE BALANCAS E EQUIPAMENTOS ELETR Portador: - Espé
cie: DMl- N° Titulo: 10402/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.134,22 - Vencimento:
29/06/2011

Apontamento: 182317/2011 Sacado: FLEX - ACAO CONFECCOES lTIJA Endereço: R PAU�
UNADEMAIHE PICOLli 81 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: MALWEEMAUIAS lTIJA
Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: '1016333008 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
902,11-Vencimento: 25/06/2011

.Apcntamento: 182163/2011 Sacado: FLEXACAO CONFECC 11'DAME Endereço: R PAU
UNA DEMAIHE PlCOill81- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-560 Credor: H I INDUS
TRIADE ETIQUEIAS SA Portador: - Espécie:DMl-N'TItulo: 0003469602 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 517,00 - Vencimento: 17/06/2011

Apontamento:'182173/2011 Sacado: FLEXACAO CONFECC U'DA ME Endereço: R PAU
UNADEMAIHEPICOm 81- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-560 Credor: H I INDUS
TRIADE ETIQUETAS SA Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 0003470502 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$145,60 - Vencimento: 17/06/2011

Apontamento: 181448/2011 Sacado: INDUSTRIA DE MAQUINAS KNISS r:rDA Endereço:
RUA DA SAUDADE 110 - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor: CASA DAS TINTAS SAO
BENTO LIDA Portador: - Espécie: DMl - N" TItulo: 11125-1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$130,18 - Vencimento: 17/06/2011

Apontamento: 181934/2011 Sacado: ISAlAS SWIDZINSKI Endereço: RUAMARCOS EMILTO
VERBINENN 103 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-640 Credor: ROSANE MARQUES FER
REIRA EPP Portador: - Espécie: DMI-N°Titulo: 0352/1351/0 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 450,00 - Vencimento: 19/06/2011 .

Apontamento: 182219/2011 Sacado: MAISON DU QUIl1TECIDOS lTIJA Endereço: RUA
FRANCISCO FISCHER - LI02 90 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-070Credor: EVA E EVA
COMERCIO DETECIDOS 11'DA Portador: - Espécie:DMl-N'Titulo: 0625-02 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 465,50 - Vencimento: 17/06/2011
------------------------_---------------------------------------------------_-----------------_------------

-
.

Apontamento: 182286/2011 Sacado: MARCONDES DE ALENCAR POIZIN -ME Endereço:
RAFFONSO BARTEL 233 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-110 Credor: FERRAMEN'D\S

, GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO SA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 214931-24 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.339,10 - Vencimento: 02/07/2011

Apontamento: 182181/2011 Sacado: NICOPEL COM. E RECICLAGEM lTIJA Endereço:
RUA AUGUSTO MIELKE 75 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor: SIPAR CO
MERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMEN'D\S 11'DA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
131524-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 341,77 - Vencimento: 28/06/2011

Apontamento: 182180/2011 Sacado: OSP D1SI DE PECAS E ACESS. AUTOMOTlV Endere
ço: PREFEITO JOSE BAUER 787 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: AR FREE CO
MERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONI Portador: - Espécie: DMl - N' TItulo:
908/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 723,00 - Vencimento: 28/06/2011

Apontamento: 18'1410/2011 Sacado: PATRIClA DE JESUS CAVALCA ME Endereço:
A\l.MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 499 SA - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: CE
RAMlCA ARTISTICANOVO TEMPO ITDA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 1710/2001
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 556,65 - Vencimento: 17/06/2011

Apontamento: 181997/2011 Sacado: IE.S COMERCIO E REPRESENIACAO Endereço: RUA
FEliCIANO BORTOLINI 1665 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-180 Credor: MODELACAO
ANDRADE 11'DAME Portador: - Espécie: DMl- N'TItulo: 1220 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 340,15 - Vencimento: 13/06/2011

Apontamento: 182093/2011 Sacado: TEREZA RODRIGUES Endereço: RUA RI NOVE 100 -

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: BVFINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie:
CBI - N' Titulo: 131021443 - Motivo� falta de pagamento Valor: R$ 1.052,86 - Vencimento:
09/02/2009

Apontamento: 181968/2011 Sacado: TOMPI TOM CONFEC ES lTIJA EPP Endereço: RUA
BRUNO STRINGARl32 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-970 Credor: mERFIOS INDUSTRIA
E COMERCIO ITDA Portador: - Espécie: DMl-N'Titulo: 004959-02 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 20.300,00 - Vencimento: 25/06/2011

Apontamento: 181924/2011 Sacado: VALDECrn. DE MIRA Endereço: RUA PROFESSOR
HENRICH GEFFERT 356 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-290 Credor: HSBC BANKBRASIL
S/A - BANCO MUITIPLO Portador: INOUE E GOES COMERCIO DE PISCINAS lTIJA-M

Espécie:DMl- N'Titulo: 1440/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.200,00 - Vencirrien
to: 08/06/2011

Apontamento: 181625/2011 Sacado:VALDINOROGERIO KLEISS Endereço: RUAJOAQUIM
FRANCISCO DE PAULA 159 - CHICO DE PAUlA - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-710
Credor: MERCADODG lTIJAME Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 046 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 359,98 - Vencimento: 15/06/2011
------------------------------------------------_----------------------------------------------------------

Apontamento: 182311/2011 Sacado: VIDRACARlA PlAZ lTIJA ME 'Endereço: RUA FEli
CIANO BORTOLlNI 1400 - BARRA DO RIO CERRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: Credor:
GLASS VETRO COM VID ACESSORIOS Portador; - Espécie: DMl- N° Titulo: 0010000120
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 352,66 - Vencimento: 24/06/2011

Apontamento: 181965/2011 Sacado: WIEST ESCAPAMENTOS Endereço: RERWINO ME
NEGOTI1 588 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: METALFOLE FLEXIVEIS
LTDA Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 00490/B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
5.130,00 - Vencimento: 25/06/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "Correio do Povo",
na data de 12/07/2011.

,Jaraguá do Sul (SC), 12 de julho de 2011.
ManoelGustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 23

Show: Nirvana Tribute
Onde: Curupira Rock Club.
Horário: 20 horas.

Quanto custa.: R$ 5

Informações: (47) 3275-3338
.Festa: Soirée com musicalWorin
Onde: SociedadeAliança -

PavilhãoA
Horário: 15 horas. Quanto custa:
R$ 15. Informações: 3376-
0146/3376-1152

Apresentação: Grupo
folclórico Grünes-tal
Onde: SociedadeAliança -

Pavilhão B
Horário: 15 horas. Quanto
custa: R$15. Informações: 3376-
0146/3376-1152

Evento: Sábado Cidadão
Onde: Ginásio de esportes
Prefeito Rodolfo Iahn, Horário:
das 16h às 20h. Quanto
Custa: gratuito
Inforunações:3373-0247

ri 17/7
Desfile: Sociedades de Tiro do
Vale do Itapocu
Onde: Sociedade Aliança.
Horário: 9h30. Quanto
custa: R$ 10

Inforunações:3376-01461
3376-1152

Competição: Chumbinho
Onde: Sociedade Aliança
Horário: 11h. Quanto
custa: R$10
Inforunações:3376-01461
3376-1152

Competição: 2° Duatlo Jaraguá
Onde: Parque Malwee
Horário: largada individual9h,
trio masculino 9h30,

.

trio misto 10h.

Quanto custa: inscrições
gratuitas até dia 13 no site

http://www.fmejaragua
dosul.com.br

Informações:'3370-9797

• 18/7
Apresentação: Recital Música
para todos
Onde: Grande Teatro da Scar
Horário: não definido

Quanto Custa: gratuito
Informações: (47) 3275-2477

* QUÉB DIVULGJlB O
SEUEVENTO JlQUl?
Então. uma semana antes. junte
todas as inlorma�ões a respeito

e envie um e-mail para

kelly@oc:orreiodopovo.c:om.,br.

Prorrogadas as insorições
para o [araguá em Dança

Previstas para encerrar ontem,
as inscrições para o 17° Jaraguá em
Dança estão prorrogadas até as

23h59 do próximo dia 17, devendo
ser efetuadas pelo site http://cul
tura.jaraguadosul.com.br, onde
também está disponível o regula
mento. De acordo com a coorde
nadora do evento, MiriamMeier, a
medida foi necessária porque "os
interessados deixaram para se ins
crever nos últimos dias do prazo,
sobrecarregando o sistema".

Miriam Meier alerta que, de

pois da inscrição pela internet, o '

procedimento precisa ser finaliza
do e, para isso, é necessário proce
der a entrega domaterial impresso
(ficha de inscrição e documentos
do coreógrafo, caso ele seja estre-

ante no evento) até as 17h do dia
2 de agosto, na Fundação Cultu
ral (Av. Getúlio Vargas). Os grupos
de outras cidades devem enviar o
material via Sedex, valendo a data
de carimbo dos Correios.

O Iaraguá em Dança ocorre

rá de 22 a 31 de outubro, na Scar,
envolvendo seis categorias - baby
(4 a 6 anos), infantil I (7 a 9 anos),
infantil 2 (10 a 12 anos), infanto
juvenil (13 a 17 anos), adulto(18 a

39 anos) e sênior (acima de 40 anos)
- que poderão apresentar coreogra
fias nas modalidades de jazz, balé,
dançasmodema e contemporânea,
de rua, folclórica, popular e livre.
Outras informações no telefone
2106-8722 ou e-mail miriam.cul

tura@jaraguadosul.com.br.

, .:' ·0 jornal a CORREIO 00 POVO atende preceitos d.a tei 289/SA por
�nqua,qrar-se GOmO jorn,al diário de grande cirCUlação local e regional�
'.

Balanços, atas, editais, demais pUblicações legais.
.

(47) 2106�1,919

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PONTO DE VISTA

A VOLTA DO ESTADO
BENFEITOR

Durante muito tempo o povo
brasileiro se alimentou de fra

ses feitas para sentenciar qualquer
tipo de evento vinculado ao com

portamento humano. Os mais inte
lectualizados citam filósofos gregos
para discutir os caminhos da ética e

seus limites. Outros, sem esconder
o fascínio que lhes produz' o impé
rio americano, recorrem aos provér
bios e citações carregados de clichês
de seus sucessivos presidentes, des
de Abraham Lincoln até aqueles·
que permearam durante décadas o

imaginário coletivo latino-america
no, sedimentados em grupos com

profundo complexo de "vira-latas",
incapazes de sentir orgulho de seus

heróis nativos.
Não vou negar minha antipatia

pelo imperialismo cultural; porém,
vou aproveitar este enlace para re

lembrar parte do discurso de posse
do falecido presidente norteamerica
no Ronald Reagan em 1981: "Na atual

crise, o Estado não é a solução para
nosso problema; o Estado é o proble
ma". A partir dessa conceituação, tal
senhor assentou as bases de um mo

delo econômico mundial que, peran-

te seu fracasso incontestável, enca

minhou-se na direção de seu próprio
suicídio. O capitalismo revisitado tal
vez seja a única opção de sobrevivên
cia. A falsidade da frase presidencial
encontra-se exatamente no seu con

trário: "O Estado não é o problema, o
Estado é a solução".

Como iniciativa de socialização
política, o liberalismo volta a colap
sar historicamente, no sentido de ser
oficializado como modelo organi
zador da sociedade, principalmente
por sua incapacidade de gerenciar o
mercado. Nisso consiste a atual crise
do capitalismo, marcado pelo fracas
so de sua proposta civilizatória, pela
fraqueza de seus princípios e pela
contradição de suas instituições. O
caso norte-americano é um exem

plo do esgotamento dos incentivos
financeiros injetados nos países ricos
de forma a atenuar a crise, da qual o
próprio mercado desregulado é o cul

pado. Em 2009, o governo federal dos
Estados Unidos teve um déficit fiscal
de 1,5 trilhões de dólares, sendo que
a reserva federal teve que gastar 1,5
trilhões de dólares para comprar dívi
das de hipotecas, de modo a evitar o

EDITAL

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/ SC, torna público
pelo presente edital, que TERRA NOVA IMÓVEIS LTDA,
CNPJ sob n° 01.142.277/0001-11, estabelecida na Rua 9-25

de Julho n01,400, Bairro Vila Nova, nesta cidade, requer com base no art. 18 da
Lei n06.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado RESIDENCIAL
MARAJOARA 2, situado na Rua 621- Júlio Radandt, Bairro João Pessoa,
perímetro urbano de Jaraguá do Sul/ SC, abaixo caracterizado, aprovado
pela Prefeitura de Jaraguá do Sul/SC, conform.e Decretos n''s 7.691/2011,
expedido em 25/01/2011 e 7.808/2011, expedido em 04.04.2011, assinando
como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antônio da Fonseca,
CREA n° 36872-9, ART N°3260012-8. O loteamento é de caráter residencial

possui a área total de 24.801 ,60m2, sendo constituído de 33 (trinta e três) lote�
comercializáveis, A.U.P.E., área verde, sistema viário e remanescente. O prazo
de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da ultima

publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a

Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio

Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 01 DE JULHO DE 2011.
AOFICIALA

colapso do mercado. Tais políticas de
estímulo para salvar o mundo capita
lista de bancarrota estão cercadas por
sua própria ineficiência. A explosão
da dívida pública grega não só afeta
os países devedores mais vulnerá

veis, mas também os seus principais
credores, principalmente na acumu

lação de ativos de crédito-lixo. Desse

modo, o Estado termina comprome
tendo sua generosidade através das
únicas opções possíveis, cortes de

gastos, reduções salariais, aumentos
nas taxas de juros, contração produti
va e estagnação econômica, atenden -

.

do assim as exigências dos credores

globais. O pretenso modelo autorre

gulatório neoliberal se desmorona na
sua própria construção ideológica.
Não estamos falando da volta ao sé
culo passado, quando as crises eram
resolvidas de forma autoritária atra

vés da intervenção e regulação por
parte do Estado todo-poderoso. No
entanto, como alternativa, pode-se
recorrer amedidas políticas adotadas
por alguns governos latino-america

nos, que conseguiram ultrapassar a
crise e criar novos horizontes econô
micos para um futuro sustentável.

DO LEITOR

QUE BALANÇA
,

E ESSA?

Gostaria primeiramente de apresentar ao leitor
do O Correio do Povo a realidade da qual faço

parte: sou funcionária pública de Iaraguá do Sul e
atuo como atendente de berçário em um Centro de

Educação Infantil.
Embora grande parte dos leitores não saiba,

nossa categoria está lutando desde o governo Moa
cir Bertoldi para ter reconhecido nosso direito a re

muneração compatível com a função. Nós fazemos

planejamento, avaliação, participamos das paradas
pedagógicas, somos chamadas de "professoras", te
mos as mesmas obrigações que as professoras que
dividem a sala conosco. No entanto, nossa remune

ração é consideravelmente menor!

Fiquei indignada com a notícia dada por este jor
nal no dia 29 de junho: a agilidade com que a Câma

ra deVereadores aprovou a indicação para o aumen

to salarial dos funcionários do Conselho Tutelar. Sou
totalmente a favor do benefício pago a eles. O que
me aborrece é não entender porque os demais fun
cionários da Prefeitura esperam anos o resultado do
Plano de Cargos e Salários, precisa do parecer do fu
lano e beltrano para então passar pela Câmara, para
depois, talvez, terem seu benefício aprovado. Qual é
a base usada para julgar quem tem direito ou não?

Eu fico pensando... O que estou fazendo na Educa

ção?! Na próxima encarnação quero nascer vereado

ra, deputada ou conselheira tutelar, porque profes
sora ... meu Deus!

FALECIMENTOS

SiIvanaL Back, atendente de berçário

• Faleceu no dia 8/7 Valdemar

Coelho com idade de 38 anos,

o sepultamento foi realizado dia

9/7 às 16h saindo o féretro da

Capela Mortuária de Nereu Ra

mos, seguindo após para o Cemi

tério de Nereu Ramos.

• Faleceu no dia 8/7 Valcir Altini
com idade de 43 anos, o sepulta
mento foi reaüzado dia 9/7 às 15h
saindo o féretro da Capela Mor
tuária Sr. Bom Jesus de Guaramir

im, seguindo após para o Cemitério

Municipal de Guaramirim.

EST�DO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaragua do Sul/1º Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89.259.300, Jaraguá do Sul/SC
E-mail: jgsvar1@tjsc.jus.br
Juiza de Direito: Karen Francis Scgubert Reimer
Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
Declaratoria nº 036 10 006113 9
Autor: Marisol Industria do Vestuario Ltda.
Réu: Knits Tec. Indústria e Comércio de Confecção Ltda. e outro
Citando (a)(s): Knits Tec Industria e Comercio de Confecção Ltda., Rua Visconde de Taunay, 10 ou 19,
Bom Retiro - CE? 01.132/000, Fone (011) São Paulo - SP .

Objetivo: CITAÇAO Prazo Fixado para a Resposta 15 dias Por intermédio do presente a(s) pessoa(s) acima
identificada(s) atualmente em local incerto ou não sabido fica(m) ciente(s) de que neste Juízo de Direito
tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) a ação, querendo, no
lapso de tempo supra mencionado contado do transcurso do prazo deste edital ADVERTENCIA Não sendo
contestada a ação no prazo marcado presumir se ao aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo
autor na petição inicial (art. 285 c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos partes
e terceiros foi expedido o presente edital o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es)
com intervalo de O dias na forma da lei. Jaraguá do Sul/(SC), 21 de junho de 2011. Karen Francis Schubert
Reimer - Juíza de Direito.

E
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FtU'.. betl\l\ rav-a você

Área/ Requisito

• Fateceu no dia 9/7 Leopoldo Ve

ber com idade de 70 anos, o sep
ultamento foi realizado dia 9/7 às
16h saindo o féretro da Residência
na Rua: Alvin Buttendorff, 48, Bair
ro Jaraguá 99, seguindo após para
o Cemitério da Barra do Rio Cerro.

CARAGUÁ
CONTRATA:

• Telefonista
• Aux. Financeira

*Exige-se Experiência
Interessados enviar
curriculum para:

rh@caraguaautoelite.com.br

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/SC, torna público
pelo presente edital, que OSWALDO DEMATHÉ, CI nO

186.325-8-SESP-SC, CPF n? 097.001.109-15 e sua esposa
JUDITE FERRAZZA DEMATHÉ, CI n? 19/R-2,442.000-SSP

SC, CPF n? 015.419.769-67, aposentados, brasileiros, casados pelo regime da
Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes
e domiciliados na Rua Padre Mirandinha nO 183, Bairro Água Verde, nesta

cidade, requereram com base no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE

DESMEMBRAMENTO, situado na Ruas 716 - Domingos Murara Pioneiro,
Bairro Nereu Ramos, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, conforme
Certidão nO 396/2010, expedida em 25.11.2010, assinando como responsável
técnico, a arquitetura e urbanista Rafaela Hass Bonatti, CREA n" 63864-5, ART
nO 3811316-4. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total
de 1,467,42m2, sendo constituído de 1 (uma) parcela e remanescente. prazo
de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última

publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a

Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16 - Barão do Rio

Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 01 DE JULHO DE 2011.
AOFICIALA

Cidade

Informa abertura de processo seletivo

JARAGUÁ

DO SUL

Inscrições e informações

Por meio do site até

14/07/2011

INSTRUTOR DE CURSOS/INGLÊS: Formação em Inglês, Fluência

no idioma, Habilidade na área de ensino de línguas. Disponibilidade
e flexibilidade de horários

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site www.sesc-sc.com.br- ícone Banco de Talentos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GREVE

Aulas parciais em 24 escolas
Governo anunciou

substituição, mas
. -

na reqiao nem

todos os educadores
voltaram para as

salas de aula ontem

J.AR.AGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

T evantamento da SDR (Secreta
Lia de Desenvolvimento Regio
nal) de Iaraguá do Sul divulgou, na
tarde de ontem) que 125 professo
res de 24 escolas continuam em

greve, cerca de 11% da categoria.
Hoje, o Vale do Itapocu conta com
1.117 educadores em 32 institui

ções estaduais de ensino. Já o Sinte
(Sindicato dos Trabalhadores em

Educação) afirma que 140 educa
dores da região estão paralisados.

De acordo com a gerente regio
nal de Educação, Lorita Karsten, a
escola Professor José Duarte Maga
lhães, na Barra do Rio Cerro, é que
tem mais professores paralisados:
16, deum total de 43. E,mesmo com

I f

1

II

o anúncio do governo de que os gre
vistas deverão ser substituídos por
ACTs (Admitidos em Caráter Tem

porário), ainda é possível perceber
os contrastes da paralisação que já
dura 56 dias: enquanto em algumas
escolas as aulas já voltaram ao nor

mal, em outras boaparte dos alunos
não compareceu.

Exemplo disso é a Escola de

Educação Básica Holanda Mar
cellino Gonçalves, conhecida
como Homago, na Ilha da Figuei
ra. Segundo a assessora da direção,
Maristela Folmann, 100% dos es-

. tudantes e professores compare
ceram às aulas ontem. De acordo
com ela, 25 educadores haviam
aderido ao movimento e os sete

que continuaram trabalhando se

revezaram em horários especiais.
"Era a alternativa que tínha

mos para não perder tanto con

teúdo. Tentávamos fazer o má
ximo de aulas por dia e algumas
turmas tinham entre três e cinco

disciplinas, dependendo da pro
gramaçãó", explica.

A aluna do segundo ano do En
sino Médio, Bárbara Leone Silva,
está preocupada com a reposição
do conteúdo. "Entendemos a situ-

MaristeIa Folmann,
assessora de direção

,;\..

ação deles e sabemos que vamos

conseguir recuperar o tempo perdi
do. Minha turma tinha só geografia,
e sociologia, e não tem como não fi
carpreocupado. Nós tentamos,mas
não dápra estudar sem o professor",
opina a estudante.

Já na Escola Estadual Abdon
Batista - que atende 1.100 alunos
do ensino médio, a frequência não
foi tão alta 'assim. De acordo com o

diretorVandelir Deucher, 60% dos
alunos voltaram a estudar ontem.
"Em comparação com as semanas

anteriores, aumentou bastante.
Até então, uma média de 200 es

tudantes estava vindo para a aula",
comentou.

Mas, conforme Deucher, o nú
mero de professores parados pou
co mudou: dos 46 educadores que
lecionam na instituição, 15 conti
nuam em greve. "Nesta semana va
mos dar prioridade à reposição do
conteúdo. Por exemplo, professores
que pararam alguns dias devem dar
aulas no período de folga. Mas o ca
lendário oficial só será montado na

semana que vem", disse. O levanta
menta da SDR informa um número
diferente de professores parados na
instituição: 11 profissionais.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

I

No Homago, alunos voltam a ter horários

completos e aulas retomam o ritmo normal

, , Categoria faz plantão naAlesc
- A gerente de Educação da SDR,
Lorita Karsten, informou que, ain-

,

da hoje, o secretário de Educação,
Marco Tebaldi, deve baixar uma

portaria ou emitir um comunica
do sobre a contratação de ACTs

(Admitidos em Caráter Temporá
rio) para substituir os professores
que não' voltarem para a sala de
aula nos próximos dias.

A coordenadora do Sinte Re

gional, Mislene Pickcius, entende
que a determinação é inconstitu
cional. "Greve é um direito assegu
rado pela constituição, se isso re

almente acontecer será uma ação
totalmente irregular. Além disso,
não sei onde é que - o governo vai
arrumar tantos ACTs. A cada ano,

é menos profissionais se candida
tando para essas vagas", criticou.

"

,

Hoje, a categoria fará plantão na
Assembleia Legislativa para que o

Projeto de Lei Complementar que
trata do piso de R$ 1.187 - e que pre
vê o mesmo salário para sete níveis
de carreira, de um total de 12 - seja
rejeitado. Dessa forma, o governa
dor Raimundo Colombo teria que,
reabrir negociações para enviar um
novo projeto, em condiçõesmais fa
varáveis aomagistério.

Reposição
Na última sexta-feira, o gover

no definiu que a reposição das

aulas acontece entre 18 e 31 de ju
lho - substituindo duas semanas

de férias -, durante os feriados do

segundo semestre e continuam
até 22 de dezembro, quando ocor
re o encerramento do ano letivo.

Segundo Lorita Karsten, a Secre
taria Estadual da Educação defi
niu as bases para a reposição das ,

aulas - mas as escolas têm auto

nomia para definir o cronograma
de acordo com o conteúdo a ser

reposto e o número de professores
em greve. Ao contrário do que se

especulava, os sábados não serão

_

utilizados para a reposição, já que
aulas na manhã de sábado preju
dicariam os alunos dos períodos
vespertino e noturno.

ARQUrvOOCP

"Essa detenninação é inconstitucional",
diz MisIene, sobre contratação de IlCTs
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BASQUETE

Santa Catarina fica
com título inédito
Pela primeira vez, os catarinenses
chegam à final do Brasileiros sub-15

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Comandados pelo jaraguaen
se Rafael Mueller, os joga

dores da Seleção Catarinense de

basquete sub-15 deram ao bas

quete de Santa Catarina o título
inédito de vice-campeão brasi
leiro. Depois de uma campanha
surpreendente na primeira fase,
o selecionado barriga verde
eliminou o Rio de Janeiro com

propriedade, impondo uma di

ferença de 14 pontos sobre os

cariocas. Na final, os catarinen
ses voltaram a enfrentar São Pau
lo e foram superados por uma

diferença de apenas cinco pon
tos, tendo terminado o primeiro
tempo na frente.

Além do treinador, a Seleção

SUPERIlçíio

Catarinense contou com dois
atletas de Iaraguá do Sul. O ar

mador Humberto Pacheco já
tinha a experiência de ter joga
do um Campeonato Sul-ame
ricano representando o Brasil
e já ter sido convocado para a

Seleção de Santa Catarina. Já o

ala pivô Dyonathan Santos foi
convocado pela primeira vez e

mostrou serviço, conseguindo
sete rebotes na final. O grande
cestinha e destaque da seleção
foi o joinvilense Lucas Vezaro,
que foi o maior pontuador no úl
timo jogo contra São Paulo.

ParaRafaelMueller, a avaliação
da competição é positiva, pois "só
faltou mesmo o título". O restante,

segundo o treinador, foi "maravi
lhoso", desde a organização até a

presença do público. Em relação

ao desempenho da equipe, Muel
ler destaca a garra dos jogadores,
que representaram muito bem as

cores do Estado.
Dos 12 atletas que defenderam

a bandeira de Santa Catarina na

competição, Rafael acredita que de
70 a 80% tenham futuro no bas

quete profissional, já que alguns
atletas estão até com pré-contrato
com clubes da Europa e outros es

tão sendo analisados por olheiros
e contam com agentes cuidando
da carreira. "Pelo potencial deles,
eles têm muita chance no esporte,
mas depende de outros fatores,
como oportunidades e possíveis
lesões", disse Muel1er.

Na classificação geral do cam
peonato, Rio de Janeiro venceu o

Rio Grande do Sul e ficou com o

terceiro lugar, ganhando ameda -

lha de bronze. Nas últimas posi
ções, rebaixadas para a segunda
divisão, ficaram as seleções do

Pará, Rondônia e Ceará.

MARCELE GOUCHE

RafaelMueller fala sobre o basquete de Iaraguá
OCP - o Campeonato e a

participação de Santa Catarina

podem servir de incentivo para
a formação de novos atletas?

Rafael Mueller - Com certe

za. A prova é o público e o nível
técnico. Os atletas se motivam
com o nível técnico e quem não

joga se motiva com a emoção do

campeonato. Isso pode servir de
incentivo para que mais jovens
se interessem pelo esporte.

OCP - Em Jaraguá do Sul e
Santa Catarina, o apoio ao bas

quete é o ideal?
Rafael Mueller - Em Jaraguá,

a quantidade de crianças que
participam do esporte é gran
de, graças ao apoio daWEG, em

parceria com Sesi e Fundação
Municipal de Esportes, que man
tém 19 pólos na cidade, com 1,2
mil crianças de 8 a 14 anos. Essas

crianças vão para as equipes que

disputam os Estaduais.

OCP - O que estaria faltando? ,

Rafael Mueller - Falta apoio
mais pesado para formar uma

equipe adulta profissional,
para servir de exemplo para os

mais novos. O jogador chega
no juvenil e não tem urna se

quência. A prova dessa neces- "

sidade é o publico do Campeo
nato Brasileiro.

WILLIAN TAKANAGE/OVERTIME

Jogadores da manada corupaense
comemoram classificação após o jogo

CorupáBuffalos na final
do CampeonatoEstadual

O Corupá Buffalos está cada
vez mais perto do título inédito
de campeão do SC Bowl. Jogan
do na casa do adversário, no úl
timo sábado, na Grande Floria

nópolis, a manada corupaense
derrotou' o São José Istepôs por
21x18 e garantiu uma vaga na fi
nal do Campeonato Catarinense
de FutebolAmericano.

Apesar do favoritismo do

Istepôs, que chegou às semifi
nais corno primeiro colocado
da chave vermelha, o Corupá
Buffalos surpreendeu nas joga
das 'e garantiu a sétima vitória
em nove partidas. Segundo o

atleta e presidente do Buffalos,
Juliano Millnitz, a partida de sá
bado foi emocionante: "Foi um '

jogo digno com um adversário

exemplar. Vencemos na raça e

na superação", afirma. Na final,
o Buffalos vai encarar o Ioinvil-

le Gladiators, que conquistou a

vaga na final após a vitória con

tra o Jaraguá Breakers, por 28x7,
na partida que aconteceu no úl
timo domingo, em Joinville.

O Gladiators continua invicto
na competição e foi o único time
a derrotar amanada corupaense.
A grande final do SC Bowl está
marcada para o dia 23, sábado,
às 14h, na SERTigre, em Joinville.
O detalhe é que Corupá disputa
a competição apenas pela segun
da vez em sua breve história.

Ainda sem os reforços contratados nos últimos dias, aADJ
terminou a primeira fase do Campeonato Catarinense da
Divisão Especial com nova derrota em casa. Dessa vez,
o carrasco foi Moitas/Ituporanga, que venceu a equipe .

jaraguaense por 5 a 4. Na segunda fase, aADJ ficou no grupo
A, com Unidavi/Rio do Sul, Moítas/Ituporanga, ACESC/
Càpívari de Baixo; K;ronã/Joinville e'ACE/Concórdia.

'
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Diretoria do Santos
,.'

.

ja fala em reforços
Depois de vencer e Libertadores,
equipe da Vila Belmiro não passa por
bom momento no Brasileirão

AGÊNCIA ESTADO

SANTOS o centroavante Alan Kardec

O Santos promete anunciar
um pacotão de reforços

nos próximos dias para repor
as perdas de Keirrison (vai em
bora no fim do mês), Zé Eduar

do, Maikon Leite e Alan Patrick
e para qualificar e completar
o elenco, visando a conquista
do Campeonato Brasileiro e do
Mundial de Clubes da Fifa, em
dezembro, no Japão. As nego
ciações estão sendo aceleradas

após a derrota por 3 a O diante
do Palmeiras, no clássico de do

mingo passado, no Pacaembu.

e o lateral-direito Leandro Silva,
emprestados, respectivamente,
por Benfica, de Portugal, e Atlé
tico Sorocaba, já estavam acerta

dos desde a semana passada.
Com a viagem de férias do

presidente Luis Alvaro de Oli
veira Ribeiro a Paris, o diretor
de futebol, Pedro Luis Nunes

Conceição, está à frente dos
entendimentos com clubes,
empresários e jogadores. A es

tratégia é conseguir jogadores
de qualidade sem abrir os co

fres. Foi assim com Borges, libe
rado pelo Grêmio em troca dos
50% dos direitos sobre o meia

Marquinhos que pertenciam
ao Santos. Consta que para ter

Alan Kardec (estava encostado
no Benfica) bastou que os diri

gentes prometessem não criar
dificuldades para que o clube

português contrate Danilo e

Alex Sandro, ou pelo menos

um dos dois.
Leandro Silva, lateral-direito

de 22 anos, é outro tipo de re

forço. Ele chega ao clube a cus

to zero e com salário abaixo do

praticado no mercado. "Lean
dro vai assinar um contrato por
experiência, com a garantia de
um salário base e com bônus

por produtividade. Se até o fim
do ano ele for aprovado, o San
tos compra os seus direitos eco
nômicos", explicou o gerente
de futebol, Nei Pandolfo, nesta
segunda - feira.

.'
'I

, EDUARDO MONTECINO

Partida amiStosa entre JuveDtus eCoritiba B no Esfádio João MarcattO_ ,

[uventus inicia pré-temporada de uma semana
De olho no Campeonato Ca-'

tarínense da Divisão Especial,
que começa no dia 7 de agosto,
o Iuventus fez mais dois amis
tosos no último fim de sema

na, sofrendo duas derrotas. A

primeira foi por 2 a O, sábado,
jogando no João Marcatto con

tra o Coritiba B. O segundo
jogo aconteceu no domingo,
em Ponta Grossa, no Paraná,
contra o Operário. O placar foi
de 3 a 2 para os pa�anaenses. Os

gols do Moleque Travesso foramII

marcados por Mateus e Geo
vane. No mesmo dia, a equipe
seguiu para Curitiba, onde fará

pré- temporada de sete dias no

Centro de Treinamento Trieste

Stadium, tendo agendado mais
dois amistosos, contra Coritiba,
na quarta-feira, e Seleção daVol

vo, no próximo domingo. Além
dos jogos, o Tricolor fará treina
mentos técnicos e regenerativos.

A novidade dos dois amisto
sos foi a estreia do volante Ed
son Galvão, que veio do Caxias

de Joinville e se apresentou no

sábado. Para a pré-temporada,
o Iuventus conta com 29 jogado
res, entre profissionais e atletas
da base. A diretoria do Juventus
ainda anunciou que em breve
estará lançando o novo plano de

sócios, com o objetivo de atrair
mais torcedores aos jogos, já que
a média de público não passou
de mil nas últimas competições,
como Copa Santa Catarina e

Campeonato Catarinense da Di
visão Principal de 2010.

DIVULGAÇÃO

"Timão".
Também'nos pênaltis, depois "

de um empate. em 3 a 3 no

tempo normal, o Flamengo B
venceu o TigreMateilais de.

'

, Construção e levou o térceiro

lugar da c01llpetição.,9
artilheiro foiMaycon Maba,
da vicé-çampeãKiferro, com
18 góIs. Já o melhor jogador '

foi Leandro Grónek, dq
Corinthians.

Timão jaraguaense conquista
primeiro título doVarzeano ...

" ., j I ; Iii . J J [ . � !}. 1_ ,I, I [I _, ( I \ _I �
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Nova lei penal solta
acusado deacidente
Jovem foi preso por homicídio culposo,
mas liberado em menos de 24 horas

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Um jovem de 19 anos foi pre
so no fim de semana após se

envolver em acidente que vitimou
o enfermeiroValdemar Coelho, 38
anos. Por conta da nova norma do
Código de Processo Penal, foi libe
rado emmenos de 24 horas.

Segundo informações do de

legado de plantão, Marco Aurélio

Marcucci, Jean Douglas Fagundes
Pires, 18 anos, guiava o Gol, pla
cas LXM-3850, de Jaraguá do Sul,
no km 72 da BR-280, por volta das
19 horas de sexta-feira. Ele tentou

ultrapassar um caminhão, mas foi

surpreendido por um veículo que
seguia em sentido contrário. Para
não bater, o condutor jogou o car

ro na contramão, perdeu o con

trole do veículo e bateu na moto,

placaMJB-5682, de Jaraguá do Sul.'
Com o choque, o motoqueiroVal
demar Coelho foi prensado entre o
veículo e o caminhão. Ele morreu
na hora. Valdemar era ex-funcio
nário do hospital São José.

O condutor do Gol foi enca
minhado à delegacia. Ao prestar
depoimento, o delegado entendeu
que não cabia fiança e o enca

minhou na manhã de sábado ao

Presídio Regional de Iaraguá do
Sul. Além do homicídio culposo

(sem intenção de matar), o jovem
não possuía Carteira de Habili

tação. "Eu somei as duas penas.
Entendi que era um caso que não
caberia fiança, mesmo na nova

lei", comenta Marcucci. Em seu

depoimento, Jean, que trabalha
há seis meses em uma empresa
demetal-mecânica, disse que não
havia retirado a carteira por falta
de dinheiro. Porém, admitiu que
comprou o veículo porR$ 5,8mil.

Jean foi preso em flagrante por
homicídio culposo, pena de varia
de dois a quatro anos de reclusão.
Com a nova lei, aprisão preventiva é
aplicada em penas que ultrapassam
a quatro anos. Com base jurídica, a
juíza Anna Finke Suszek, entendeu
que não haviamotivo para a prisão,
uma vez que o acusado tem resi
dência fixa, emprego sólido e não
causa ameaça à sociedade.

ARQUIVOOCP
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Acid�nte aconteceu na BR.280, por volta ctas 1911 dâ Ultima sek,ta�féira

Bairro Estrada Nova pedemais segurança
Em duas semanas, pelo me

nos quatro assaltos em estabele
cimentos comerciais foram regis
trados no bairro Estrada Nova, em
Jaraguá do Sul. O último, ocorrido
no sábado, deixou uma pessoa ba-
·leada. O índice de criminalidade
assusta a comunidade, que pede
mais segurança no local.

Segundo informações da Polí
cia Militar, um homem, trajando
capa de chuva preta, invadiu o

mercado Marcos. Munido de um

revólver, anunciou o assalto. Nesse
momento, um cliente de 29 anos

entrou no estabelecimento. Sua

presença assustou o criminoso

que acabou efetuando dois dispa-

ros. A vítima foi atingida no braço.
Foi encaminhado ao hospital e

passa bem. Um segundo assaltan
te esperava o comparsa em uma

moto Honda CG preta. Os dois fu
giram sem levar nada.A dupla não
foi localizada pela polícia.

Na quinta-feira passada, outro
assalto nos mesmos moldes foi re

gistrado na panificadora Rei dos
Pães. A proprietária do local, Acélia
Monteiro, 34 anos, conta que traba
lhava na padaria quando um jovem
entrou armado. "Ficamos apavora
das e corremos para fora", lembra.
Depois de pegar alguns chicletes,
balas e doces, embarcou na carona
de uma moto, pilotada pelo com-

parsa. A moto foi perseguida pelo
próprio dono do estabelecimento

que alcançou o veículo e atropelou
os criminosos. "Ele ainda desarmou
o bandido e chamou a polícia, o
outro conseguiu escapar", lembra.
O rapaz, menor de idade, está à

disposição do Juizado da Infância
e Juventude. Esta é a terceira vez

em 12 anos que a padaria é alvo de
bandidos. Acélia pretende reforçar
a segurança com câmera em frente
ao estabelecimento.

-

Um abaixo-assinado foi feito

por membro das comunidades
e encaminhado à Polícia Militar.
Moradores pedem mais policia
mento ostensivo no bairro.

Homem épreso por
falsificar diplomas

Documentos de qualificação
profissional, pós-graduação em

engenharia e outros requisitos
acadêmicos. Os papéis parecem
reunir um bom currículo profis
sional, se não fosse falso. Os do
cumentos foram falsificados por
Giovani Thomaz, 28 anos, preso
na sexta-feira passada, em Jara
guá do Sul.

Segundo informações da Po
lícia Civil, Giovani foi flagrado
quando apresentava diplomas
falsos em uma entrevista de em

prego: Ele pleiteava uma vaga
para professor, em uma faculda
de da cidade. Giovani prestava
serviço na área de informática
em uma empresa metal-mecâni
ca de Jaraguá do Sul e tinha aces-

so a vários dados sobre a forma

ção acadêmica dos funcionários.
Com essas informações, falsifi
cou um diploma de graduação
do curso de Engenharia Mecâni
ca da Univali, de Itajaí, além do

diploma de graduação e históri
co escolar do curso de Engenha
ria Elétrica da Unerj.

Ele chegou a apresentar os

diplomas na empresa em que
trabalhava para aumentar a qua
lificação. Em sua casa, a polícia
apreendeu diplomas e outros

documentos falsos, além de dez
carimbos fabricados para a adul

teração dos títulos acadêmicos.
O

.
delegado Weydson da Silva

investiga a participação de mais

pessoas no esquema.
DIVULGAÇÃO/POLÍCIACML

I·

I
do Rio Cerro, 'agraram oitd
homens rorrsumindo bebidas
alcoólicas em local público,
o que é proibido em Jaraguá
do Sul, desde maio deste ano,

,Posse de entorpecentes
Ummotoqueiro de 19 anos

que tentou fugir de uma
blitz da PolíciaMilitar na
rua José Theodoro Ribeiro,
na Ilha da Figueira, acabou
perdendo o controle damoto
e caiu; sendo então abordado

pelos policiais. Além de não
ter Carteira Nacional de

Habilitação, o jovem também
estava com uma bucha de
maconha. Ele foi detido por
posse de entorpecente e por

, I dirigir sem carteira.
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FORDVAI
ESQUEN lRoSE INVERNO
COMGR. NDE OFERt S. ECOSPOR �

FREESTVLE 1.6L 2012 cato EFA2

FIESTA ROCAM HATCH
'1.0L2012�
cat. FBF2

MODELO

201
MODELO

2'012

Promoção "Ofertas lrnaatíveis" (válida até 12/07/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 (cat. FBF2) a partir de R$ 32.400,00 à vista. Ford EcoSport FreeStyle 1.612012 (cat.
EFA2) a partir de R$ 56.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 52,28% (R$ 29.791,80) de entrada e Saldo em 36 parcelas de R$ 799,00 na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamento
da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos jIOF), valor total a prazo de R$ 58.555,80, Custo Efetivo Total (CH) - calculado na data de 05/07/2011 a partir de 0,31% a.m. e 3,78% a.a, através do Programa Ford Credit.
Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distúbuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CH poderá sofrer
alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas
e no cálculo da CH) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam
todas as publicaçõesanteriores.' CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁ O SEU..

'''I! Acumule até R$ 10.000 em descontes na compra de seu Forel Zero,

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I �... ...
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