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Lojas já liquidam estoques de inverno com

descontos que vão de la a 70%. Página 6

Para'

gargalhar
Na ponta
dal.íngua
Jaraguaense ou
jaraguassulense?
Especialistas

.

explicam e afirmam:
as duas formas
estão corretas.

Página 20'

. Nany People promete
divertir a plateia com
situações cotidianas.
Ela se apresenta na
Scar no dia 23.
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memrecesso
Legislativo para de funcionar por duas semanas. Re- projeto que altera o Plano Diretor de Jaraguá do Sul.

portagem mostra balanço de como foi o semestre Já em Guaramirim, 'vereadores lideram ranking de
nas cidades da microrregião. Previsão é que, pauta pedidos de informação ao Executivo, foram 38 nos

depois do recesso seja tomada pelas discussões do seis primeiros meses de 2011. Página 4
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DELICIA DE TRADIÇAO

FESTIVAL DE
TAPETES HAVAN
TODO O SeTOR EM PROMOÇÃO E EM
10 X SEM ENTRADA E SEM JUROS!

®.EllAl7167 '.

HAVAN

Juvenil do Juve
MARCELEGOUCHE temprimeiro

!!!!!l'I�---r.-- duelo da semi
MOLEQUINHOS ENFRENTAM'

o Atlético de Ibirama neste

sábado, em Rio do Campo,
buscando vaga para final
do CampeonatoCatarinense
da Divisão Especial. Jogo
de volta acontece dia 24 em

Iaraguá do Sul. Página 21

Audiência do
PlanoDiretor
acontecehoje
ENCONTRO, QUE SERVIRÁ

para debatermudanças no
sistema viário domunicípio,
foi pouco divulgado. Projeto
deve entrar em votação na
Câmara deVereadores so
mente após a realização de
outras audiências.Página 23
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Peru no Mercosul'
A partir de 2012 os mercados do Brasil e da

Argentina estarão abertos para quase 100% dos

produtos peruanos, livres de tarifas. Isto se deve ao
Acordo de Complementação Econômica assinado
com oMercosul. Um dos setores que serão afetados
será o têxtil. O mercado têxtil para os peruanos é o

, segundo mais importante.

. "

Renascer
Comemora hoje 13 anos
a Clínica Renascer que
detectou uma carência no
mercado regional e soube
oferecer o produto adequado
para supri-la.

L(JTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 4570.
1 ° 55.475 250.000,00
2°, 51.150 22.000,00
3° 74.318 12.000,00
4° 34.649 11.000,00
5° 45.314 10.320,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1157

01 - 04 - 05 - 08 - 09
17 - 29 - 38 - 43 - 50
51 - 60 - 67 - 69 - 82
84 - 85 - 86 - 87 - 98

MEGASENA
SORTEIO N°

43 - 44 - 46 - 53 - 54 - 59

QUINA
SORTEIO N° 2643
03 - 23 - 33 - 68 - 73

COMUNICADO

Cooperativa de Trabalho Médico
de Jaraguá do Sul torna público
que requereu à Fundação Jara

guaense de Meio Ambiente - FU

JAMA, Licença Ambiental Prévia
- LAP e Licença Ambiental de
Instalação - LAI, para a ativida
de de Hospitais, sanatórios, ma
ternidades e casas de saúde no

imóvel localizado na Rua Germa
no Wagner em Jaraguá do Sul.

Ikarsten@netuno.com.br
DIVULGAÇÃO

Manete
Nascida no dia 14 de julho de

1958, como uma confecção,
a Nanete evoluiu com o

mercado'e atualmente é
uma das mais importantes
fornecedoras de malha
tinta e chega aos 53 anos
esbanjando saúde.

Será que vem?
Com o avanço das obras da
fábrica de motores da GM em

Ioinvílle surge a notícia que
amontadora vai construir
uma nova fábrica de câmbio e

transmissores e os candidatos
são México, São Caetano do
Sul e Joinville.

CDL
ACâmara de Dirigentes Lojistas de laragua do Sul comemora no dia
3 de agosto 43 anos de fundação. Paramaçar a data, a CDL promove
palestra com o tema "Transformando dificuldades em oportunidades",
com a presença deAntonio Biz, economista e parapsicólogo clínico
empresarial. O evento ocorre noCentro Empresarial.

PIB Vale
As Últimas informações do Banco
Central relativas ao mês de maio
mostram uma expansão do PIB de

0,17% na comparação com abril.
No acumulado do ano, a expansão
está em 3,93% e 5,34% nos últimos
12 meses. Estes dados mostram o

que já se percebe no mercado: as
medidas do próprio Banco Central
não derrubaram a inflação, mas
paralisaram o mercado.

Ocasionalmente, as
empresas decidem a

recompra de ações,
aproveitando recursos

disponíveis e desta
forma aumentando
o valor das ações
dos acionistas
remanescentes. AVale
anunciou a recompra de
até US$ 3 bilhões.

Room tax
Fenísio Pires Junior solicitou
o apoio dos empresários para
viabilizara cobrança desta taxa
dos hospedes dos hotéis que é
revertida em favor do Convention
&Visitors Bureau que presta
relevantes serviços na captação
de eventos para cidade. Segundo
Fenísio, nos últimos 10 anos a

estrutura de atendimento ao

turista quadruplicou e a taxa de

permanência aumentou de 1,4 para
3,5 o quemostra que os turistas de

negócios - que são amaioria - já
estão ficando nos fins de semana e
muitas vezes trazendo a família.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBI1CAFEDERATWADOBRASIL- ESTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
• Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

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

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua

recusa, dentro do prazo legal, FICAM INTIMADOSDOPROI'ESTO:

Apontamento: 182402/2011 Sacado: ALCI DISTRIB DEAllMENTOS lTDA Endereço: AVMAL DEODORO DA FONSECA
320 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Credor: BOOl SERVICOSEMP�S lTDA ME Portador: DECORACOES

DIVJFLEXlTDAEspécie: DMI - N'Titulo: 152U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 372,00 - Vencimento: 26/06/2011

Apontamento: 182409/2011 Sacado: ANTONIO SPEZlA Endereça: ALBERTO SPEZlA 40 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89259-215 Credor: AFIMAXACABAMENTOS DE MOVEIS EMALU Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 6009A - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 404,00 - Vencimento: 18/05/2011

Apontamento: 182738/2011 Sacado: FII1MAQ COM.REP.DE BAlANCAS E MAQ.LT Endereço: RUA PROCOPIO GOMES
DE OLIVEIRA 400 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-200 Credor: URANO TECNOLOGIASA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 15383/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 293,66 - Vencimento: 04/07/2011

Apontamento: 182413/2011 Sacado: GABruELPONSTEIN Endereço: RUA JOSEPHlNAVAVASSURI 70 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89259-160 Credor: ASSOCIACAOXITAOTEAMDEVALETUDO Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2011/138/03 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 95,00 - Vencimento: 20/06/2011

Apontamento: 182419/2011 Sacado: RENAN URACKSAGRllD Endereço: NELSON NASATO 46 - JARAGUÁDO SUL-SC
CEP: 89251-410 Credor: FUNDACAO REGIONALlNTEGRADA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 42923/3 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$180,36 - Vencimento: 30/06/2011

Apontamento: 182275/2011 Sacado: RICARDO DANIELRONCHI Endereço: RUA NELSON NASATO 186 - CENTRO - JA
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-040 Credor: SERILON BRASIL LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0000009074
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$149,57 - Vencimento: 27/06/2011

Apontamento: 182273/2011 Sacado: RO_MATRAN TRANSPORTES DE CARGAS ITDA Endereço: RUA JOSE EMMENDO
ERFER 1245 - NOVABRASIL! - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-000 Credor:WBRElTKOPF COMERCIO DEVEICULOS
AUTOMOTORES r.:r Portador: - Espécie:DMI- N°TItulo: 0000011347 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 298,59 - Ven
cimento: 30/06/2011

TabelioDato 6riesbach
Notas e Protesto

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 15/07/2011.
Iaraguá do Sul (S5), 15 de julho de20il.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 7
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chamado "período de molde", isto

é, o tempo de vida'das crianças do
nascimento até em torno dos cinco
anos. Nesse "tempinho" forma-se a

personalidade, a estrutura moral. De
pois disso, vem o que Freud dizia ser

a "compulsão à repetição", isto é, nos
repetiríamos até o fim davida, sempre
em cima do que tivéssemos aprendi
do' nos primeiros cinco anos de vida.

Depois disso, nossas mudanças na

personalidade seriam apenas nos se

cundários, jamais nos fundamentais..
- Ah, que genialidade do austríaco!

Ensinar ética, virtudes, bons .mo
dos aos filhos os vacina para não ca

írem em tentações, não esticarem a

mão para o que não lhes pertence,
respeitar, enfim, os direitos alheios e

fazer-se valer pelo respeito a todos e

antes de tudo a simesmo.
Não há quem seja tão pobre que

não possa deixar a herança da vergo
nha aos filhos. Mas como deixá-la se a

própria pessoa não a tem?

ELA"' Tem aí o fim de semana, mais tem
V po para pais ficarem juntos com

os filhos, certo? Nem tanto. Talvez,
.

nem um pouco. Vou, todavia, dar de
barato, vou admitir que os pais vão fi-

.

car mais tempo com os filhos, pronto.
E desse encontro' entre pais e fi

lhos há de resultar mais uma lição, a
lição que deve ser a formidávelheran
ça que os pais devem, devem mesmo,
deixar para os filhos: a herança ética.

Lupicínio Rodrigues imortalizou
numa letra de samba-canção que "Ver
gonha foi a herança maior que o meu

pai me deixou". Não há pai nem mãe,
por pobre que seja, que não possa dei
xar essa herança bendita aos filhos, não
há. Mas aí é que está, são poucos, raros,
raríssimos os pais de hoje que estão en
sinando vergonha aos filhos. E isso se

ensina, antes de mais nada, pela pró
pria postura dos pais.

Os filhos veem tudo, sentem tudo,
aprendem tudo. Tanto é verdade que
Freud legou-nos o conhecimento do

Ela tem 32 anos e uma discretíssima

barriguinha, nada que uma dieta não
tire. Mas ela queria fazer uma lipo. O

pai a pegou pelo braço e perguntou se ela
era louca. Disse que ela tinha pai e mãe
que gostam dela e que de modo nenhum
a deixariamfazer loucura. Ela desistiu da
lipo. Nada como ter pai e mãe que evi
tam frivolidades e "loucuras" inúteis..

PRUDÊNCIA
.

Tens fé, gostas de orar, que bonito
isso! Ah, mas olha, não te esqueças de
trancar o carro ao deixá-lo por aí... En
tendeste?

BOBAGEM
Dizer que os jovens das gerações Y e

Z precisam passar por vários empregos
para se realizar na vida é

o mesmo que .

dizer que alguém só poderá ser feliz de

pois de passar por vários casamentos. O
mesmo.

CHARGE
DO LEITOR·

RECESSO
s

Acredito na verdadeira políti
ca' com os interesses volta

dos para a vontade do coletivo, e

as ações em vista da harmonia do
meio social. Existem absurdos que
ocorrem através da politicagem
sim, mas, por favor, não vamos

confundir; política é coisa séria,
com uma função essencial e ne

cessária. Infelizmente o julgamen
to da imagem da política no Brasil
está ruim, eu diria até péssima, há
descrédito muito grande em rela

ção aos nossos poderes públicos.
Devemos sim condenar as

atrocidades cometidas pela poli
ticagem de alguns, que se vanglo
riam da representatividade para
apenas utilizar-la a seus belos
interesses pessoais. Cabe aos ci
dadãos íntegros e de boa fé estar

ativamente participando do cená
rio político e assim fiscalizando as

ações das pessoas que escolhemos
para falar por nós.

Eu tive a graça de poder párti
cipar como cidadã e estudante das

manifestações a respeito da maté
ria sobre o aumento do número de

cadeiras do Legislativo municipal,
o resultado foi excelente: a voz da

grande maioria da população foi
atendida, a democracia prevale
ceu em Jaraguá do Sul.

Com tamanho envolvimento
da população, a lição que fica para
nós e todo o Brasil é a importância
da participação dos cidadãos nas

matérias que abrangem a política,
neste sentido, espero que os olhos
dos cidadãos jaraguaenses conti
nuem alerta nos acontecimentos

que envolvem o bem público: O

que você pensa sobre o nepotismo
tão evidente no poder EXecutivo
municipal? Vamos discutir? Vamos

.

debater? É só desta forma, nos en

volvendo, buscando e' aprendendo
que conseguiremos construir a ver -

.

dadeira consciência do que é políti
ca e acreditem esta não tem nada a

ver com a politicagem de interesses

que corroí a moralidade e se apro
veita do nosso dinheiro público.

Mariana de Paula RigOR,
estudante deDireito na

,
Católica de se · Jaraguá do Sul
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EDUARDO MONTECINO

VEREADORES EM RECESSQ

Câmaras da região
entram em férias
Balanço do primeiro semestre do ano é

apresentado pelos Legislativos munícípaís

VALE DO ITAPOCU A diretora do Departamento
de Suporte Legislativo da Câmara
de Iaraguá, Elisabete Bertoli, expli
ca que, segundo o artigo 24 da Lei

.

Orgânica do Município, as convo
cações extraordinárias poderão
ser feitas mediante requerimento
da prefeita Cecília Konell, do pre
sidente daCâmara, Jaime Negher
bon (PMDB), ou da maioria dos

parlamentares. "O motivo da ses

são deve ser urgente e de interesse
de toda a população", enfatiza.

Para Ncgherbon, a sessão
de ontem à noite encerrou um

DAIANA CONSTANTINO

Não haverá sessão ordinária
nas Câmaras de Vereadores

da região nas próximas duas se

manas. De acordo com o Regi
mento Interno dos Legislativos
de Iaraguá do Sul, Massarandu
ba, Corupá, Schroeder e Gua

ramirim, os parlamentares têm
direito de ficar em recesso du-

.

rante 15 dias. O recomeço das

plenárias ordinárias está mar-'
. cada para IOde agosto.

. semestre difícil devido às dis
cussões polêmicas em torno da

.

emenda que criava mais cadeiras
no Legislativo a partir de 2013.
Ele ainda adianta que, depois do

recesso,
.

os vereadores vão tra

balhar facadas no Plano Diretor
da cidade a partir das mudanças
propostas pelo Executivo, além
de fiscalizar com mais rigor o

cumprimento do contrato entre
-

a Prefeitura e a Canarinho, em
presa concessionária do trans-

porte público.'
.

Massaranduba e Guaramirim
também realizaram a última ses

são do primeiro semestre de, 2011
.

ontem. Já Schroeder e Corupá
encerraram os trabalhos na últi
ma segunda-feira (11).

Negherbon a6nna que Plano Diretor é um
dos projetos mais importantes do ano

Software for Industry InteUigence

way3d.c.om

• Indicações :.: : : 32
e'Requerimentos .

,
� :; 3

, ':,

• Pedidos de informação, , O

-Moções : ; 2
Indi

-
.

102'. , .. caçoes l , ..

• Prejetos de LeiOrdináriadoExecutivo � 2(h R' . t" :.

.

.

.

8.

. .'" . ..

• equenrnen os ·

� .. � i : .

• Projetos de LeIComplementar do Executivo 6
.

P did d' ;.;..P,
.

"'.::!.
,.

.

" . 5',
. ..

' ..

• e . os e llllormaçao ,
� ; .

• Projetos do Legislativo : �; � 'O" M
- .'

.
..

5" , .• oçoes ;...........................................................
.

'f
. .:� •. _" ".,

t ,,;..
.

•Audiênciapública; O
• Projeto de LeiOrdinária do EXecutivo : 16

� Proj�to de Lei ÇOIIlj;)lementai do Ef:ecJltivo , :.,6
• Projetosde Leida Ee' 'siaqvo , .•.. : ;;

,
;:.5

.
.

'iI' ..'

t -, •
' ,,' .,

• ,!J_,
• Réqtte:nmentos .. ;.'.� ..........•...... � ;· !

:, :•........ 1 •• ,· 37
• Pedido demformação j., ·

,.:,; T -; � l

<Moções ,
' : 17

'.' '.
diê

.'
. /bli "",.. .

.

•Au enClas pu ·cas , : 5
• Projetos de LeiOrdinária do Executivo �63
• Projetos de Lei Complementar doExecutivo � 8

.

� Projeto de Emenda à LeiOrgânica doMunicípio : .. 1
• Projetos de Lei do Legislativo 55

,

• GUARAlVIlRIM
, '

.

.

• Indicações .. � ; .. �.,� , : 176 .'

•Requerimentos , � , ;174
• Pedidos deWonnação /� , :· 38

ii, _e' ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



INFRAESTRUTURA EM ESCOLA

Regional deve lançaredital hoje
Colégio Estadual
Lauro Zimmermann
será reformado.
Obra será entregue
dentro de 10 meses

GUARAMIRIM

ELISÂNGELA PEZZUTTI

ASDR (Secretaria de Desenvol
vimento Regional) deve lançar

hoje o edital para ampliação e re

forma da Escola de Educação Bá
sica Lauro Zimmermann, onde es

tudam cerca de mil alunos. Depois
do lançamento 'do edital, que deve
especificar todas as obras a serem ;;;_.. -"--__...

realizadas, as empresas interessa
das têm 15 dias para se candidatar
e visitar o prédio da escola. O orça
mento disponível para a obra é de
R$ 1,478milhão.

O secretário do Desenvolvimen
to Regional, Lio Tironi, vai aprovei
tar o prazo de 15 dias para resolver

questões burocráticas. Após a aber
tura dos envelopes, a empresa ven
cedora terá cinco dias para iniciar os
trabalhos, que vão envolver a cons-

EDUARDO MONTECINO

CRÉO'ITO IMOBILIÁRIO BRAOESCO,
PRESENÇA LADO A LADO PARA VOCÊ REALIZAR
O SONHO DA CASA PRÓPRIA. .

No Bradesco. seu sonho da casa própria anda lado a lado com a realização:
financiamento de até 80% do valor do imóvel. 30 anos para pagar. análise de crédito
rápida e documentação simplificada. Fale com seu Gerente. Para mais informações
ligue 0800 2733486.' '.

.

Crédito.Bradesco. Presença lado a lado para você realizar.

bradesço.com.br
Fone Fácil Bradesco 40020022/0800570 0022 I

SACAlô Bradescotl800 704 8383
SACOeficiênci4Aud'Jtjyaou deFala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 'lg79933

trução de urna cozinha nova, cinco
salas de aula, a transformação da

quadra de esportes em urn ginásio
. coberto e demais reformas solicita
das pela APP (Associação de Pais e

Professores). O prazo para conclu
são das obras será de dezmeses.

Átualmente, pouco mais de
500 alunos estudam na instituição.
Os demais foram transferidospara
as escolas Almirante Tamandaré
e . Alfredo Zimmermann. Duran

te as reformas, os alunos devem
se revezar, o que será organizado
pela' direção; com o objetivo de
não paralisar as aulas. Devido às

interdições ocorridas este ano na

escola, também haverá a repo
sição de nove dias do ano letivo,
além dos 20 dias referentes à gre
ve do magistério. De acordo com

a SDR, este ano as aulas devem se

estender até o dia 22 de dezembro,
deixando para depois desta data

apenas a realização de exames.

A gerente regional de Educação,
Lorita Zanotti Karsten, explicou
que, se urn professor termina seu

conteúdo, por exemplo, poderá
ajudar outros professores no cum
primento do cronograma.
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COMPRAS'

Aberta temporada de liquidações
.

.

No Shopping Breithaupt, lojas oferecem
descontos que vão de 10 a 70%

JARAGUÁ DO SUL

DEBORAVOLPI

As
-

vitrines das lojas do Sho

pping Breithaupt estão for
radas de adesivos com uma

palavra que os consumidores,
e principalmente as consumi - .

doras, adoram: liquidação. De
olho nos lançamentos da coleção
Primavera/Verão 2011, os comer
ciantes aproveitam a época para

. queimar os estoques de inverno
e também se desfazer de itens da

coleção do verão do ano passado.
Os descontos são tentadores e

variam de 10% a 70%, dependen
do da peça e da coleção a qual ela

. pertence. "

"Toda a loja está com descon

tos, de 10% a 70%. Nas peças de

inverno, da coleção atual, esta

mos oferecendo entre 30% e 40% .

. A promoção vai até acabar o es

toque", explica o gerente de uma

loja de roupas femininas, Thiago
Luis da Silva.

Em uma das principais lojas

de calçados e acessórios do sho

pping, os números seguidos do
sinal de porcentagem também
são uma verdadeira tentação .. "São
descontos de 30% a 70%. Temos
itens do verão passado e também
da coleção inverno 2011. Desde

que começou a liquidação, o mo
vimento já aumentou bastante.
Muita gente está aproveitando
para comprar' itens da moda in

vemo, vale a pena", comenta uma
das vendedoras, Suelen de Souza.

No mesmo estabelecimen
to já é possível encontrar uma
prévia do que será tendência na

estação mais quente do ano. Nas

prateleiras,' a presença das botas
de cano alto começa a ficar mais
tímida e, no lugar, entram as sa

patilhas e os calçados mais aber
tos, com cores vibrantes e ale

gres. IIJá temos algumas peças da
coleção Primavera/Verão, mas

em agosto chega toda a linha.
Os clientes já estão curiosos para
ver", destaca Angelita Oliveira,
também vendedora de calçados .

MARCELE GOUCHE

. ;

EDUARDO MONTECINO

Portal promove tradicional
Feira da .Malha até dia 17·

- _y> ;:

Segue até o próximo domin

go, dia 17, a 13a Feira da Malha,
do Portal Shopping, em Jaraguá
do Sul. São 3510jas que oferecem
produtos da linha do vestuário, .

moda feminina, masculina, infan
til, Última, cama, mesa e banho,
lãs, fios, calçados e acessórios com
descontos que chegam a 60%.

O Portal abre as portas ao pú-

blico das 9h às 19h, nos dias de

semana, das 9h às 20h, aos sá

bados, e no domingo, das 14h
às 19h. Além das lojas, o Portal
conta com restaurante, lancho
nete, salão de beleza e oficina
de costura. Recentemente o

centro comercial remodelou e

modernizou toda a área de es

tacionamento.
MARCELE GOUCHE

renda per capita dos moradores,
a cidade tem capacidade de abri

gar uma loja da rede", revela.
O superintendente conta

ainda que o projeto de expan
são do shopping está na Prefei
tura' à espera da liberação das
devidas licenças. A empresa
pretende iniciar as obras ainda
este ano e prevê a duplicação da
área do empreendimento, com
investimentos na casa dos R$
175 milhões.

Obras doMeDonald's iniciam na segunda-feira
.- Iniciam na próxima segun

da - feira as obras de constru

ção da lanchonete da rede Me

Donald's, que será instalada no

Shopping Breithaupt, no mes

mo espaço que abrigava a antiga
choperia Saloom. De acordo com
o superintendente do shopping,
HeineWithoeft, a meta é inaugu
rar a loja até outubro deste ano.

"Será uma lanchonete moderna,
com uma área interna de 230
metros quadrados, ou seja, bem

grande. Isso com certeza vai au
mentar bastante o fluxo de pes
soas e vai trazer um novo público
para o shopping", afirma.

Heine destaca ainda que a

rede prioriza a instalação de no-
. vas lojas em cidades commais de
250 mil habitantes, o que não é o

caso de laraguá do Sul, que hoje
possui pouco mais de 140mil. Por
isso a negociação foi demorada.
"Utilizamos o argumento de que
pela economia da cidade e pela
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DMJLGAÇÃO

"tfJl.S, IltJS UniVeJLlKlsidades
A Inaloria das pessoas apoia a cri'ação de 'cotas de acesso à
universidade pú.bUca,.segundo levantamento do instituto
de pesquisas DataSenado realizado entre 24 de junho e 7

de julho, €:l"n 119 Inrrnicípios brasileiros, incluindo todas
as capitais. Foram. feitas 1.343 entrevistas por telefone e

a nlargeul de erro lê de 3�) paramaís ou para nIenos. De
aconio con1 a pesquisaI' 83% entrevistados são a favor das
cotas rUls'universidades para estud.mltes'de baixa renda; 78f!lo
apoiarn Icotas prura estudantes oriundos da rede pública;
BEl% aprovaul cotas p�Jra pessoas corn defi'ciênda; H16�1o
concord(un corn cotas piua negros'(� 73%� para írldios.

Agora começa
Na avaliação de Pinho
Moreira, Raimundo
Colombo utilizou os seis

primeiros meses do ano

para identificar o governo e
. asprioridades do Estado e,

agora, junto com sua equipe,
vai apresentar um projeto
para os próximos três anos
e meio. Em entrevista ao

jornalista IaílsonAngeli, o
vice-governador do Estado
saiu em defesa de Colombo
.e criticou o Sinte pela
continuação da greve dos.

professores e radicalização
do movimento. Moreira
também voltou a reforçar a
.disponibilidade do Estado
em investir na duplicação do
trecho urbano da BR-280.

Os mais gastadores·
o site UOL Notícias levantou que a Câmara dos Deputados usou R$
48,3 milhões de fevereiro a junho de 2011 para gastos de deputados
com o exercício do seu mandato, sendo que 18% desse dinheiro foi
utilizado em propaganda para os próprios parlamentares, dentro
das regras do Congresso. Os valores foram obtidos com dados'

disponíveis no site da Câmara.

Favorável
o deputado Carlos Chiodirii votou pela aprovação do projeto
que estabeleceu o reajuste dos professores e afirmou que

.

espera que a greve termine completamente para que o ano

letivo não seja ainda mais prejudicado.
't:::/II/Jnt� d ri i/fOi. WI/ ,,""

Ih; 111"11 (I 1@:e!'lfdlef$/l�Jkl�lkZCI:'(:CZGffi.::J/! .

O Jider da bancada do Pl� deputado Duxe» Dresch,
COmelnOI'OU na tribuna daAsselnbleia 'Legislativa

.

namanhã de ontern� o anúncio feito pelo goverllador
RaiJnurido ColoInbo de Q1U!J:: irá suspendt�r o
c:ontrato que tereeidzou a lneren.da escolar et»
Santa Catarina, eln vigor desdq2; 2010" íiFeHznu�nte o

governo Colornbo percebe agora; aquilo que nós ]á
denuncUivanl0s hfi U1UitO ·h�rnpft.

Sem guerra
Quem apostava em um clima
de pé de guerra entre Lio Tironi
(PSDB) e Davio Leu (DEM),
secretário e diretor-geral da
SDR respectivam.ente, perdeu
suas fichas. A relação amigável
entre os dois, pelo menos por
enquanto, chama a atenção.

PV
Com cerca de 450 filiados

hoje em Iaraguá do Sul, o
PV trabalha para aumentar
seus quadros e concorrer

em 'chapa pura nas eleições,
proporcionais de 2012. Existe
o convite e a possibilidade
que o ex-presidente da Ujam,
Agostinho Zimmermann,
assine a ficha verde. Já para
a Prefeitura, a tendência
é de que o partido apoie a

reeleição de Cecília Konell,
segundo o presidente do
partido, Adilson Macário.'

De vice .

Loriano Costa, ex-vereador e hoje
secretário de Cultura, é o mais
cotado para cadeira de vice de Luiz
Carlos Tamanini, qu� vai buscar a

reeleição no ano que vem.

Por segurança
A Câmara de Corupá promove audiência pública para discutir
sobre a necessidade de mais segurança pública no município.
O evento está marcado para o dia 8 de agosto, na sede do
Legislativo, 'às 19h. Representantes da Polícia Civil eMilitar,
Associação Empresarial e Prefeitura participarão do debate.

1/I.!!1lIIII
i?m1ffi I,J!I

GUdoAlves foi reeleito e vai continuar na presidência do
Sindicato dosVesturu'istas por fllalS dneo anos .

. Recuperação
o governo do Estado adiou para próxima terça-feira a data
final para que os grevistas apresentem planos de recuperação
das aulas perdidas. Essa é a condição para que os profissionais
recebam os dias parados. O objetivo foi aguardar a assembleia
doSinte que acontece segunda-feira em Florianópolis. Na
região, a categoria se reúne hoje.

í

Ação civil pública
o Ministério Público do Estado recebeu recurso da prefeita Cecília
Konell, pedindo a suspensão do bloqueio de seus bens materiais.
Ela é investigada por suposta irregularidade na contratação do
escritório SerpaAdvogadosAssociados, na conta de R$ 55 mil, pagos
pela Prefeitura. Aristides Pastein também está na listade réus. O
escritório de advocacia pertence a Nelson Serpa, presidente da
comissão provisória do PSD e procurador-geral do Estado.

_._"_"_�._._._._."__ ._,,"._�._,, ._ .. _,,_._._.,,_._� ,,_._._ .. __ ." .... _. __�._..__'"_._�,,_._._ ... __ .. _._,,_ .. ,_ .... _ ... _._.. _ ... _.H .. _ ... _ .. ,,-..'_ ...._._ ...__ ._ .. _ .. _ ... __ ".
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. HISTÓRIA DIlS COISAS

O·s 100 anos·da
cidade de Itajaí

N:0 dia 15 de julho de 1961, o jornal O Correio 9-9
Povo" trazia em sua capa amatéria ';Centenário de Ita
jaí" "0 presidente Iãnío Quadros, tendo em Vista as

,
.

despesas com as comemorações do 10 Centenário,
ocorrido em 1959, da elevação da cidade de Itajaí à
categoria de município, resolveu abrir um crédi

jo de 5 milhões de cruzeiros para auxiliar. As terras

que compreendiam o terrítério de Itajaí pertenciam '

à 'PoJittIgal, nos "limités es,(a]Jelécidos pelo Tt;at&:dÜ'
de :fôrdesilhas. A ocupação da cidade pelo "homem
branco" aconteceu apartir de 1658, quando JoãoDias
deArzão se instalou nas terras à procura deminas de
ouro emetais preciosos. O portuguêsAgostinhoAlves
Ramos percebeu o potencial do comércio da região e

ali se fixou, onde requereu ao bispo do Rio de Janeiro
a criação de um Curato (povoa4o com.condiçãone
cessaria para se tornar uma paróquia), edificado em

_.

31 de março de 1824,marcando a fundação de Itajaí.
Mas a emancipação política só aconteceu com a cria

ção do município, no. dia 4 de abril de 1859, já o ani
versário de Itajaí é comemorado no dia 15 de junho,
quando ? cidade foi de fato instalada.

.
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.

"1- _

� Centenário um a.r.l1idíIO de ii mill!,jeslm·. Q.ndcdc'•

d' ft
.

í dBcrUZBliOB.,llllraaUlnhU\; e a.ja 08 d"apesall d'.,currentel\\.
L

.

O Pr-e s ld au t e JlillÍO l),'e(�IO n·, 50iWJ, da !H
,

(co'
• Quarlroa, tsudo em \·lllla

I
ó .. [unho do 16)61.

'd V' I
I 8S (.I"'NIl0�as com as 00'

.

gOl!
.

de Presl ente, ,c�. II
m�llJOr8ções tio .1". OSIl' "Correio do Povo" pr�l!ldeol1i!, 1. e 2, Se�rc- .'

Ilerllífit),
ocorrido em 11159,' l<lrl05, reeptC11Ili.'lfo0nl>e, "Se,'

.. d.
a

ale;.aQ.§Q d.
B C

.

..idad

..

�'

d�.
.

um

jon.lti.I..
a

l)fO.ceS80U .,.rre.,g.UlfJr.Ii.II1IDtf:.'.••
1

Tlo;".I, il calflgoriH do serviço do povo ICOllITi.lríil.lldo 110 QU� preso!
l'IJUlIJclPLO, fllfflolvnu llbrir creve o A.n. '1>7 do Regl'j

..,��

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de. famílias

evoluindo.

�
�'}oLuriender,__j .... anos

FOTÕS DIVULGAÇÃO

Entre certas etnias, incluindo a germânica, a construção de uma
casa tem um significado especial. Entre as comunidades alemãs
e de seus descendentes, desde as crianças até os mais idosos
costumam participar da edificação dos lares, pertencendo à
mesma família por várias gerações. Quando a construção chega
ao topo do telhado, acontece a "Richtfest" (Festa da Cumeeira),
celebração em agradecimento a todos que participaram da

edificação. No alto do telhado, coloca-se uma pequena árvore
enfeitada por fitas ou uma coroa (Richtkranz), além de uma pedra
fundamental posicionada pelo dono e do plantio de uma árvore de
nozes para a proteção do lar. Os vizinhos e amigos costumam levar

pão e sal para atravessar a entrada da casa, simbolizando a proteção
do lar contra a fome e para uma boa relação com a nova vizinhança.

PELO MUNDO

1965

Fotos de·Marie
1099

Primeira ,Cruzada
Nodia 15 de julho de 1099 Jerusalém foi conquistada
pelos' exércitos da Primeira Cruzada, proclamada
pelo Papa Urbano II para auxiliar os cristãos
ortodoxos do leste elibertar a Terra Santa e

Jerusalém do domínio muçulmano. Nesse dia, os
cruzados massacraram a população da cidade,
entre muçulmanos, judeus e cristãos do oriente .

Neste mesmo dia, em 1965, a sonda norte-americana
"Mariner IV" conseguiu .enviar à Terra as primeiras
imagens do planeta Marte. A nave foi lançada no
dia 28 de novembro de 1964 do Cabo Kennedy, na
Flórida (Estados Unidos) e conseguiu capturar 22
fotografias do território marciano a cerca de 10 mil

quilômetros da superfície do planeta.

INVENÇÕES ANTIGAS

o surgimento dos
Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos antigos surgiram nas cidades-estado da GréciaAntiga, que
incluíam além de eventos atléticos combates e corridas de bigas (carros de duas
rodas movidos por dois cavalos). Não se sabe como surgiram os jogos, mas um
dos mitos mais populares diz que os deuses da mitologia grega, Heracles e Zeus,
foram os criadores. A lenda conta que Heracles andou 200 passos e chamou essa

distância de estádio (do latim "palco"), e construiu o local como uma honra a Zeus.
Considera-se que o início dos Jogos Olímpicos antigos data de 776 a.c., baseado
em inscrições encontradas na cidade de Olímpia, na Grécia, dos ganhadores de
uma corrida realizada a cada quatro anos. O intervalo entre uma competição e

outra foi chamado de "Olimpíada" pelos gregos e passou a ser utilizado com uma

unidade de medição de tempo. Os Jogos Olímpicos antigos reuniam competições
de corrida, pentatlo (constituído de saltos, lançamento de discos e dardos, corri
das e lutas), luta livre, boxe e corridas com cavalos.

No dia 15 de julho de 1869, a margarina foi patenteada
em Paris pelo químico Hippolyte Mege-Mouriés, após
o imperador da França Napoleão III ter oferecido
uma recompensa a quem conseguisse encontrar um
substituto mais barato para amanteiga.
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Município recebe a atriz e humorista no

teatro da Scar, na semana que vem
JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

ão hámais dúvida. Iaraguá
do Sul entrou, realmente,
para o circuito nacional
do bom humor. Mais uma

comprovação disso é o

espetáculo que desembarca
na cidade na próxima semana. Depois de
receber nomes de sucesso como Marco

Luque, Diogo Portugal, Danilo Gentili e
Oscar Filho, o. teatro da Scar (Sociedade
CulturaArtística) cede o palco ao stand

up comedy de Nany People.
A polêmica atriz apresentaao públi

co local, no sábado, 23, 'Então ...deu no
que deu', um show repleto de sátiras a

respeito da convivência entre homens
e mulheres, incluindo o lado engraça
do dos encontros e desencontros entre
ambos. A ideia embutida ao texto é

temperar o cotidiano da plateia com
piadas inteligentes e muitas gargalha
das, daquelas dignas de repetição,
depois, no caminho para casa.

Projetada nacionalmente em i997,
quando ocupou o posto de repórter no
programa , "Novo Comando
daMadru

gada" de
Goulart de'

Andrade, a

SERViÇO
... Show: stancI up comecly de NanyPeoIpIe

�I/I/III' Quando: dia 23 de julho, sábado
�;" Horário: 20h

�

� Onde: Centro Cultural Scar, em Jaraguá-do Sul

� Quanto: R$ 50 e RS 25 (estudantes e idosos)
�Uifl' Onde comprar. na secretária daScar

�llfl" Infonnações: (47) 3275·2471
W��H' Organização: Ramos Produções

ny
Ive e m

itua õ

transexual nascida em Machado e criada
em Poços de Caldas; no interior de Minas
Gerais, possui uma carreira respeitável.
Ela já participou de dois filmes, um deles,
'Acredite, um espírito baixou em mim',
ao lado de Marília Pêra e Arlete Salles,

Também interpretou a lendária
Viúva de Begbck na peça "Um
Homem é um Homem", do
alemão dramaturgo e escritor
Bertold Brecht.

Mais tarde, integrou o

elenco do humorístico
'A praça é nossa', no SBT,
e trabalhou-na Rádio

PARA RIR
.

Em 'Então.•.deu
no que deu',
NanyPeople
tempera as
&ihlações do dia
a dia commuito
bomhumor-

Jovem Pan fazendo parte do 'Pânico' e
do 'Zíper', este junto com Jairo Bouer,
parceria refeita também no 'Sexo Oral',
da 89,1 FM. Nany Peolple ainda assinou
uma coluna mensal na revista G Ma

gazine por mais de três anos e, recen

temente, apareceu no reality show 'A

Fazenda', da Record.
Além de atriz e humorista, ela é apre

sentadora de shows, eventos performá
ticos, telegramas animados, feiras e con

venções. A trajetória artística começou ao
. fazer o curso de extensão universitária de
interpretação pela Unicamp e estudado
teatro na Escola Macunaíma.

;

SATIRA

Noshow,a
comediante
mineira trata,
especialmente,
das relação
entre homens e
mulheres

A revista da mulher inteligente!

Em julho a revista
tenta desvendar os

mistérios que rondam
,

a felicidade.
'

I
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PALAVRAS CRUZADAS SQ'DOKU
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HORIZONTAIS
1. Elemento de circuitos elétricos
2. Tornar obscuro
3. Famosa marca de canetas esferográficas / Perí

odo difícil
4. Famoso filme de Milos Forman, g.anhador de vá

rios Oscars em 1984
5. As iniciais do empresário e apresentador de TV 4

Sílvio / Uma planta ornamental muito conhecida
6. O estado brasileiro cuja capital é Fortaleza / Uma 5

importante companhia aérea nacional
7. Prefixo que exprime a idéia de dois / Objetivo fi- 6

nal
8. Pequena cidade gaúcha próxima a Montenegró /

7

O símbolo do érbio, elemento químico usado em B
reatores nucleares

9. Uma consoante bilabial/Fazer avaliação
10. Uma das fases da Lua / Método de tratamento
11. Adquirir rachadura, fenda
12. Descarregar lima arma de fogo
13. Diz-se do cabelo preto ou castanho entremeado 1 i

de fios brancos.

VERTICAIS
1. "Dualidade do que é requintado
2. Elem. de comp.: vinho / Pessoa que não é amada

por ninguém
3. Longo período de tempo com precipitações at

mosféricas escassas ou nulas / Encurtar
4. Um quinto de XX / O nome feminino mais comum

/ Pref.: oposição
5. Cova subterrânea / Tubo em ângulo reto para

conduzir água / Prefixo que exprime a idéia de

aquém, d
6. Parte do dia que vai do meio-dia ao começo da

noite / Representação plástica do rosto, obtida

por molde
7. O lado direito de uma carta geográfica / A pintura

feita diretamente sobre uma parede
8. Estragar, tornar imprestável/Um fator de heredi

tariedade
9. Desfazer um nó.

•
•

•
•
•

•
•
•

•
II

•
• •
•

2 3

2
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A RECREATIVA

Plll
SE VOCÊ ACHA
QUE 8ABE TUDO,

MATE ESTA!

-

PREVISAO DO TEMPO

Dia instável

DoEstado

f'

A sexta-feira começa
com nevoeiros em Santa

Catarina. Depois, o sol
aparece entre algumas
nuvens. A temperatura é
mais elevada do que nos
últimos dias.Vento de
nordeste a norte, fraco a

moderado com rajadas.
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 13°C
MÁX: 26°C

SÁBADO
MíN:11°C
MÁX: 26°C

DOMINGO

MíN: 13°C
MÁX: 28°C

No sábado, há presença de sol e
aumento de nuvens no decorrer do
dia. Existem condições de chuva para
a noite nas regiões do Oeste eMeio

Oeste devido à aproximação de uma
nova frente fria. Temperatura em
elevação. O vento sopra de nordeste a

noroeste, passando a sudoeste, com
intensidade de fraca amoderada.

Ensolarado Instável

Parcialmente Chuvoso
Nublado

...

Nublado

Por causa da passagem de
uma frente fria pelo território
catarinense, o domingo terá
chuva e temporal isolado. Em "

comparação aos dias anteriores,
a temperatura cai um pouco. Na

segunda-feira, o tempo permanece
instável devido à influência de um
sistema de baixa pressão.

NAS BANCAS

SEGUNDA

,MíN: 12°C
MÁX: 20°C

9

6 5 3 18
,_.. '_ ._-- -�� --- r----�- -t---3 2 6 I
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.7 5 9

--t2 1 6
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3 7 5

�-�- �-- ....... "__'--

1 4 8

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 .

VIDAL RAMOS
A semana termina com

sol seguido de pancadas
de chuva em Vidal

Ramos. À noite, o tempo
volta a ficar firme. Os
termômetros marcaln

temperatura mínima de

1.2°C e máxima de 21°C.

NOVA 1/7

CRESCENTE 8/7

CHEIA 15/7.

. MINGUANTE 23/7
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Vejamais no blog Universo TPM. no www.oeorreiodopovo.com.br·universotpm@oeorreiodopovo.com.brElijane Jung

Só por eles
Agente grita, esperneia, dá uma de teimosa, ciumenta,

possessiva e pensa que todas as mulheres o enxergam tão

maravilhoso quanto nós o vemos.A gente desconfia, fica de
orelha em pé, tem birra com alguns amigos e acha que toda

justificativa de atraso tem por trás uma mentira. A gente quer
declaração de amor no Orkut, no Facebook, no celular, noMSN,
bilhetinho sobre a mesa do café e, óbvio, pessoalmente, para todo
mundo ouvir e morrer de inveja.A gente se ilude, semagoa, se
engana ejura que não quer mais saber dele e que são todos iguais,
mas quando encontramos o nosso, espalhamos aos quatro ventos

como ele é diferente. Enfim, a gente diz que não quer, não precisa,
nãofazfalta, só incomoda...Mas na primeira briguinha boba a
gente liga paramelhoramiga gritando em meio ao choro: "Como
é que eu vou viver sem elet": Isso, porque bem no fundo a gente
reconhece como eles são maravilhosos. E hoje é dia demostrar
isso a ele, com um "felizDia do Homem". Vai fundo, amiga!

._H�·�

Contabi·lidade

rs
. Dica Amaleras
Lá no amaleras.blogspot.com a Gleice deu uma dica super
bacana. Sabe aquelas unhas meia lua? Aquela que você deixa a

base da unha em formato meia lua, sem pintar? Pois é. A Gleice
foi super esperta e usou aqueles adesivos de bolinha, colando na
base da unha e retirando depois de pintada. Confundi vocês? Ah,
é só passar lá para dar uma olhadinha. Super prático e barato.

Hasta Ia vista. baby
Adoro colecionar frases lindas e famosas do cinema. Tudo rabiscado
em agendinhas e caderninhos, ou, mais recentemente, em um

arquivo digital. As minhas preferidas de espécie romântica: do filme
"Ele não está tão a fim de você": 'Você é minha exceção'. Do filme "O
Senhor das Armas": 'Você não pode obrigar agastar de você, mas'
pode aumentar as possibilidades'. Do filme "Rango": 'Bu reparei
que você reparou que eu estou te reparando'. E uma das minhas

preferidas, do filme "Querido John": 10 qu� é verdadeiro volta? Não.
O que é verdadeiro não vai. O que é verdadeiro permanece'. Tá, essa
notinha foi bem melosa, né?

Veja o lado
bom das coisas.

Gorros, toucas e boinas de inverno. Eu
adoro, achoum arraso e logo penso
numa estrela de Hollywood, usando
ummodelito super fashion, com óculos
lindíssimos e golas extravagantes. As
peças em crochê ou lã dão um toquemais

,

, romântico, enquanto boinas em tecido
são hipermodernas e descoladas. Dá para
usar no dia a dia ou na noite, dependendo
do modelinho escolhido. Flash, não é?

, Resfriado.Ah não, gente! Ninguémmerece

omal estar no corpo, coriza, febre, atchim
que não acabamais e aqueles olhos quemal
conseguem ficar abertos. Isso tudo num
inverno nada agradável. E o pior: tendo que
ir trabalhar, estudar ou cumprir qualquer
obrigação diária, quando a única vontade é
de se desmanchar na cama. Odeio resfriado
em qualquer estação. Mas no inverno, isso
fica ainda mais treva! Cof, cof

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Pizzas e assas

(7)330- 22

Folocódromo
lIma figura muito. conhecida da região.
U surpreendeu os parentes e amigos
prôximos com o. cancelamento, em cima

da hora, de seu casamento. com sua linda
noiua. A moça discordou do. contrato pré
nupcial apresentado. por ele dias antes da
cerimônia, e o. matrimônio. [oi suspenso.
Doum no. society. Por fauor; meu copo de

chopeKõnigsBier bem gelado!

Gente
• o casal gente boa-Sebastião eAlice Rijo
Correia vai dar, no fim de semana, uma
voltinha nas vitrines de Curitiba, além de

outros programas legais, claro.

• Hoje à noite tem a reabertura daA

Garagem. Como sempre, como manda
o figurino: cerveja, petiscos emuita
conversa fora.

• Amanha, a partir das llh30, no G3 do

Shopping Breithaupt, acontece o 80

Sabadão da Solidariedade.Amaior
macarronada de Santa Catarina.

Espaqo do Oca
Hoje, no Espaço do Oca, o grupoVlad
V, banda de sucesso nacional há 20

anos.faz mais uma bela apresentação
,

na cidade. Certamente lotará de gente
bonita, animada, commuita segurança
e descontração.

Boa pedida!
Umaótimapedidapara os sábados é saborear
o delicioso bufIet de comida típicaalemãe
a feijoada do restauranteTípico daMalwee, -

quevem acompanhado comvariedades

de saladas frias e quentes, e aquela supimpa
sobremesa.Tudo que alguém de fino.paladar
pode esperar.Vale apena reunir família e
amigos e conferir os pratosmais tradicionais
daculináriabrasileira e alemã, apartir das
llh30. Tá esperando o quê?

Moa Gonçalves
MAURICIO HERMANN

RAPPY ROUR MarU Zimmennann,Maria
Gcmc:aIves, Olivia Ilntqm, AnaMagalhaes, e Jahiana

. $CapE
t S

ita I
Machado no happv hour do Restaurante Madalena

Stammtisch - João Pessoa
/

A organização da ga Stammtisch, que
acontece dia 24 de julho (domingo),
no Calçadão daMarechal, já está amil.
A reunião com os grupos foi realizada

ontem, naRecreativa Karlache.

MAURICIO HERMANN

COOU Thais Schmitt, no
coquetel de inauguração do
Espaço de Massoterapia da Tchica

omeu amigo Celinho Lange está a mil com
ospreparativos da tradicional Feijoada do
João Pessoa, sábado, no clube. Na ocasião,
também será realizada a primeirapartida de
futebol do Campeonato da lo Divisão.

ELA IlmandaBanderó,'nos
corredores dà TheWav

Destaque
Um casal de destaque e

sempre apaixonado da nossa
. sociedade éMárcio Menegotti
eMônicaMenegotti Schünke .

Continuemassim, amigos!

moagoncalves@netuno.com.br
A atração
peJo ,que

está distante

e difíciJ é

enganosa.
A grande

oportunidade
está onde

você está.
," John'

Burrougbs

TE CONTEI

-, .150 9001ml
'JjJ#

• Bastou uma chuvinha
para que população
jaraguaense temesse o pior.
Ué... será que pensam que
tudo está igual ao ano
passado?

•Aquela morena esperta,
funcionária qe um banco), "

está de romance com um

jovem bem nascido, e
fazen/(10 seu pé de meia... Ia!
ganhou uma poupancinha
razoável e uma viagem
para o exterior. E no fim de
semana, a dupla curte o

,

apê chique da[amilia dele,
em Balneário Camboriú.

'

Viva o amor!
f)

J�KlbqClr/alroriOr,���
henzi'l'• Encontrei dias atrás,

correndo pelas ruas da
cidade, a amigaMaristela
DemarchiWolf, da Doce
Mel. Seguindo o exemplo
do maridoNeniWolf, que
virou atleta.Manter a

forma e a saúde em dia é
tudo de bom!

•PauloDúldo, o Sabiá,
eEdsonlunkesforam os

maíSpaqueradospdas
gatas bonitas do show

i Chit,ãpzinho&Xoroiá, no
80Bananalama.As belas
não tiravam o olho dos dois

amigosgaliis;,Estão p,odendo!
• O Kantan Lounge está a

mil, com uma programação
bem legal para comemorar
os cinco anos de sucesso do ,

1':_,'"_ -i,
I

restaurante.

VIAGE. O casal Rodrigo e Eleni
vai curtir em agosto as delícias de
Sydney, na Austráliã Vaicas�r?

O meu camarada Fernando Oechsler,
da LiArt Decorações., proporciona
aos noivos um dia inesquecível.
Uma combinação impecável
de instalações e serviços para
casamento commuita elegância e

praticidade,' unindo todos os serviços
em apenas um lugar: cerimônia,
buffet, igreja e hospedagem de
convidados. Bom demais!

Onde comer
bem Jaraguá
Na Empada Brasil. Émuito bom!

Show!
Dono de umamalharia, o caixa alta
comprou uma Lamborghini branca,
possante, demais de R$ 1 milhão.
Vai se juntar, em sua garagem,
a umAudi Q7 e a um Ieta,•A'fJJurezClr daalmfl éamõe '

da paz. (BrahmaKumaris)

Dica de.hoje
Que tal reunir as amigas
e curtir a Confeitaria Bela
Catarina? Tem cada torta!

.

1'\.0550 d.esa.tio:
Ent�e9a.� nossos pzodutos
no meno� tempo possíveê.
;ltceitam.os encom.en.d.as

pa.�a. ba.�es e ea.n.chonetes

Comunicando
Adesivos afixados em alguns veículos quecirculam na urbe

sorriso contêm o seguinte recado: "Voto respeitado: fulano de tal,
cicrano, etc .... "Trata-se de alusãoa 'alguns vereadores que estão

na esquerda da população jaraguaense.

Niver da Edite
Acompanhe as

sessões da Câmara
de Vereadores de
Jaraguá do Sul.
Todas as terças e

quintas-feiras, a
partir das 19h.
Ou assista pela TV,
no canal27 da Net.

Não ousem esquecê-la: Edite
Bertoldi, do salão de beleza da

"Maria" é a aniversariantemais
festejada de hoje e vai adorar
saber que foi lembrada. Mil vivas!

.

:.;: .�

CASAL O empresário Sérgio Bagattoli
e sua Bel 'agelsi, noMadalena .

Apto com 03�ormit6rios,
bwc $IO(i8I, sala, cozinha,
área �e erviço e sacada
com chu rasqueira.

............•.....•.•
-

......
" "

.

E

ENTREGA PI AGOSTO

www.berlimarnbientes.corn.br

Entrada deR$25 mil
+ parcelasmensais·

AceUo seu imóvel ou carro (valor tabela Fipe)
como parte de pagamento.

,

-I
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UM LUGAR ONDE
NÃO HÁ ELEiÇÃO
Duas coisas fazem o Sultanato de Brunei ser co

o

nhecido: petróleo e a mais longa monarquia
que se tem história. Este pequenino país de ape
nas 400 mil habitantes espremido pela Malásia, na
ilha de Borneu, é controlado pelo sultão Hassand.
O sultão é conhecidopor ser Ohomemmais rico do
mundo. Seu palácio, no centro da capital do país, é
uma área cercada por árvores e muros. Dizem que
no palácio existemmais demil habitações.

Um dia por ano é a vez do povo de Brunei
visitar as dependências do palácio. "Inclusive

podemos tomar banho nas piscinas, formadas'
por diferentes formas", diz um rapaz em um con

servador traje muçulmano (Brunei é um país de
fundamentalismo muçulmano). Ele ouvia no seu

celular baladas românticas em inglês, do Scor

pions. Ouvia essas músicas sempre atento aos

seus lados, cuidando quando alguém chega per
to, desligando-as. Tinha a certeza de que estava

fazendo algo contra os preceitos estabelecidos

pela sociedade em que vive.

-

(

(

Com sua far
tura em petróleo,
por muitas vezes,
a Malásia tentou

unificar Brunei ao
seu território. So
mente em 1984 é

que Brunei se viu
totalmente inde

pendente da Ma
lásía, As relações
entre Brunei e

Malásia nunca fo
ram das melhores e o clima "esquentou" quando,
em 2005, o sultão escolheu para ser sua terceira

esposa uma jornalistamalaia de 25 anos, ou seja,
35 anos mais nova do que ele.

O sultão ainda é casado com a primeira espo
sa e divorciado da segunda. O sultanato de Bru
nei possui uma realidade diferente da dos outros

países da região. Tem uma taxa de alfabetização
de 94%. O governo paga uma pensão para todos.
Assistência médica e escola são gratuitas. Nin
guém paga impostos e existem subsídios para a

compra de bens, como automóveis. São também

poucos os dias de trabalho considerados: segun
da, terça e quarta. Somente em 2002, as mulheres

o

de Brunei puderam registrar a nacionalidade de
seus filhos quando seus pais não eram de Brunei.

o governo paga
uma pensão péU"a
todos. Assistência
médica e escola são

gratuitas. Ninguém
paga impostos.

o melhor plano de saúde e v ver

O segundo melhor e Untmed.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

o

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o programa de Zoonoses da Prefeitura encontrou essa linda cachorra

perambulando pelas ruas da cidade. Ela, então, foi recolhida e recebeu tratamento
veterinário completo, incluindo banho, castração, vacinação e até chipagem. A
Hanna, agora, está disponível para adoção. Os interessados devem entrar em

contato com a Clínica_Schweitzer pelo telefone (47) 3275-3268

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Norma expulsa Léo de seu quarto e o vilão afirma

a Ismael que vai conseguir conquistá-la. Wanda pensa
em fazer um jantar de noivado para Pedro e Marina.
Eduardo avisa a Sueli que vai sair de casa. André con
versa com Carol sobre casamento. Norma confessa a

Jandira que não consegue entregar Léo à polícia. Xi
cão reclama de Sueli para Hugo. Wanda convida Pedro

para jantar em casa. Clécio conduz Natalie até a cela
de Cortez. Alice fica indignada ao ver Douglas e Bibi
se beijando. Wanda vai à casa de Raul e ele fica des
confortável. Léo invade o quarto de Norma novamente.

• CORDEL ENCANTADO
Timóteo obriga Açucena a acompanhá-lo ao ca

samento de Antônia. Inácio impede Cícero de atingir
Timóteo. Jesuíno, Herculano, Dora, Quiquiqui e Se
tembrino cercam a delegacia para libertar os homens
da corte. Antônia se casa com Batoré. Herculano se

preocupa com o sumiço de Cícero. Úrsula faz Timóteo
acreditar que ele pode ser o rei de Seráfia. Benvinda
se preocupa com a empolgação de Jesuíno ao falar
de Dora. Batoré ajuda Antônia a ler um livro. Timóteo
anuncia ao povo de Brogodó que será coroado o novo

rei de Seráfia e se casará com Açucena.
• MORDE E ASSOPRA

A juíza entrega a guarda de Amadeu para Dul
ce. Celeste e Abner vão à igreja marcar o casamen

to. Dulce prepara cocada para Guilherme vender na

praça com ela. Alice encontra seu quarto desarru- o

mado e briga com Lilian. Oséas vê o filho na UTI e
fica arrasado. Cristiano suspeita que Virgínia tenha
outro namorado além de Isaías. Minerva questiona
o relacionamento de Isaías com Virgínia. Celeste
conta para Áureo que o golpe da barriga deu certo e

que ela está grávida de verdade. Dulce faz Guilher
me vender cocada na praça e Alice vê.

• VIDAS EM JOGO
Os bandidos acompanham os quatro até o alto

do morro. Nisso, todos ficam sabendo que a polícia
está subindo. Começa o tiroteio e todos correm. Um

o

dos bandidos entrega um revólver para Welligton.
Os dois atiram contra a polícia e dão cobertura para
Belmiro, Hermezinda e Guilherme fugirem. Wellig
ton é baleado no braço. Patrícia expulsa os amigos
de Francisco que ensaiam em sua casa. Patrícia man

da seu companheiro escolher entre ela e seus amigos.
Francisco opta pelos amigos.

ANIVERSARIANTES
15/7 Eduardo Cardoso Hildegard Bahr Maria Correa

Erick William Iria Dalagnolo Natali B. de Vargas
Ademar Mader Ema G. Emmendoerfer JosimarMuller Paulo C. Cole

Adriano de B. Dama Fábio A. Tomellin o Josimari Gonçalves Petronio Ferreira

Anegreth H. Meier Fernando L. Miranda Karolyne M. de Souza Rafael Pascoalli

Antonielle Ferreira Gabriela Basquiroto Luana Patricia Schulze Rosali G. Correia

Caio A. Schmitz Geremias Lorencetti luizA. Dabi Rudnei \t. Mass
Carlos H. Noerberg Guilherme D. Garcia o

Maciel M. Bachmann Terezinha S Gaedke

Cristiano Chaves Halihina C. Franzener Marcilio Maas Valéria T. Freiberger

I.:' r 1';: J o

: .111 ) III ) ( II. ) . : f J I I
•

� i i

Showbiz foi o primeiro CD
do Muse, o primeiro de uma

banda que nessa década de
2000 se tornaria uma das
mais importantes do rock
alternativo. Uma das bandas
mais proeminentes da nova

geração. Dá para se dizer que
cada um dos três são virtuosos
e tocam perfeitamente seus

instrumentos, destacando
sempre Matthew, vocalista,
guitarrista e pianista da
banda, que tem uma influência
erudita importante. Enfim,
provavelmente uma das
bandas mais reverenciadas na

atualidade. É um CD com uma

dose melancólica bem alta e

bem inspirado, destaque para
a música "Sunburn" e seu

piano magistral.

Comemorando 40 anos de
carreira, Chitãozinho & Xororó
gravaram este inédito DVD em

uma grande festa, reúnindo os

maiores nomes do sertanejo
nacional cantando os seus

clássicos. Rio Negro & Solimões,
Rick & Renner, Roberta Miranda,
Cézar & Paulinho, Sérgio Reis,
Milionário & José Rico, Daniel,
Gian & Giovani, César Menotti
& Fabiano, Vitor & Léo, Bruno
& Marrone, Leonardo e Zezé di
Camargo & Luciano fizeram o

brilho dessa festa.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

A SELVA LTDA.
AS Ve:ZES EU PARO PARA

,

PENSAR �e: TUOO ISSO!
e:SSA VIDA �e:Pe:ílTIVA, e:SSSS
DIAS CHATOS E eSTReSSANTe:s_
SSRÁ QUe: FOI PA�A ISSO -Que: EiU

r7 Aí eu OLHO P�RA ps pumos e \Ir veso Que NAO e: SO COMIGO. ,
81ô/l'l. ACHO é ASSIm meSMO, Temos QlJEi

AaEITAR AS COISAS como aAS sÃO!

CINEMA

HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS
DA MORTE - PARTE 2 ' �
Na segunda parte do final épico da série, a
batalha entre o bem e o mal no mundo da magia
se torna uma guerra entre centenas de bruxos.

Os riscos nunca estiveram tão altos e nenhum

lugar é seguro o suficiente. Assim, Harry Potter

precisa se apresentar para fazer o seu último

sacrifício, enquanto o confronto final com Lorde

Voldemort se aproxima. Tudo acaba aqui.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (1.4h,
16h30, 19h e 21 h30)

• Cine Breithaupt 2
• Cilada.com - Nac (19h15 e 21h15)
• Transformers 3 - Leg (16h20)
ti Carros 2 - Dub (14h1 O)

• Cine Breithaupt 3
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(13h30, 16h, 18h30 e 21h)

, JOINVILLE
.

• Cine Garten 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (00h15,
13h30, 16h20, 19h1 O e 21 h50)

• Cine Garten 2
• Winnie The Pooh - Dub (14h30.e 16h10)
• Meia Noite em Paris - Leg (18h10, 20h10 e 22h10)

• Cine Garten 3
• Carros 2 - Dub (13h20 e 15h30)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (18h20 e 21 h15)

• Cine Garten 4
• Cilada.com - Nac (14h45, 16h45, 19h30 e 22h)

• Cine Garten 5
• Se beber, não case! Parte 2 - Leg (21h30)

.
• Os Pinguins do Papai - Dub (13h40, 15h40, 17h40 e 19h40)

• Cine Garten 6
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2..:- Leg (00h01,
18h50 e 21 h40)

• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (13h1 O

e 16h)

• Cine Mueller 1
• Carros 2 - Dub (13h45 e 15h50)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (18h20 e

21h30)

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

• Cine Mueller 3
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(00h01, 13h30, 16h1 O, 19h e 21 h50)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(13h30, 16h10, 19h e 21h50)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (00h01,
18h50 e 21h40)

• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (13h1O e 1!lh)

• Cine Neumarkt 2
.

• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (00h15,
13h30, 16h20, 19h10 e 21h50)

• Cine Neumarkt 3
• Carros 2 - Dub (13h45 e 15h50)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (18h1O e 21 h1 O)

• Cine Neumarkt 4
• Cilada.com - Nac (1411, 16h40, 19h e 21h20)

• Cine Neumarkt 5
• Winnle the Pooh - Dub (13h e 14h30)
• Os Pinguins do Papai - Dub (16h1 O, 18h e 20h)
• Se beber, não case! Parte 2 - Leg (22h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Namorados para sempre - Leg (13h20, 17h50 e 22h10)
• Meia noite em Paris - Leg (15h4O e 20h10)

.. Cine Norte Shopping 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dlib

(12h30, 15h20, 18h10, 21h e 23h50)
.

• Cine Norte Shopping 2
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte. 2 - Dub

(11h55, 14h45, 17h35, 20h25 e'23h15)

• Cine Norte Shopping 3
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h15,
16h05, 18h55 e 21h45)

• Kung Fu Panda 2 - Dub (12h45)

• Cine Norte Shopping 4
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (14h,
16h50, 19h35 e 22h20)

• Cine Norte Shopping 5
• Os Pingüins do Papai - Dub (13h25, 15h35, 17h45 e 19h55)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (22h)

.

• Cine Norte Shopping 6
• Cilada.com - Nac (12h, 14h15, 16h25, 18n35, 20h45 e 22h55)

• Cine Norte Shopping 7
• Carros 2 - Dub (13h35 e 15h50)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (18h20)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (21 h30)

Casamento está
nos planos
BradPitt eAngelina lolíe não devem demorar
a oficiar a relação. Os atores pretendem,
finalmente, subir ao altar. Eles teriam feito
uma promessa de não se casarem até

que o casamento gay fosse permitido nos
Estados Unidos. De acordo com oThe Sun,
o casal sonha comuma cerimônia "íntima e
informal". O local escolhido é uma capela na
mansão do casal em Correns, naFrança.

Latino curte
novo romance

Latino jánão esconde o clima de romance
com a nova namorada, amodeloRayanne
Morais. O casal foi clicadopasseandoporum
shoppingcarioca, na tarde-daúltimaquarta- .

feira. Elesentraram, compraramCDs e, depois,
seguiramparaocinemaDurante todo o tempo,
Latino eRayannetrocaramcarinhos pelos
corredores.Ela foi ex-MissMinasGeraise ficou
em segundo lugar na etapanacional, em 2009 ..

.

Letícia Spiller
emboa forma
A atriz Letícia Spiller tem aproveitado
o sol do Rio de Janeiro na praia sem
qualquer vergonha do corpo. Isso porque,
seismeses após dar à luz StelIa, fruto do
relacionamento com Lucas Loureiro, ela já
recuperou a boa forma de antes da gestação.
Mãe também de Pedro, de 13 anos, filho de
MarcelIo Novaes, Letícia foi à Barra daTijuca
para caminhar e mergulhar.

Depois de hérnia.
.

ator tem infecção
A saúde do galã Reynaldo Gianecchini
não andamuito boa. Depois de enfrentar
uma cirurgia de hérnia inguinal, semanas
atrás, agora, o ator tem outro problema
para tratar. Desde a última sexta-feira, ele
está tentando se curar de uma infecção. O
diagnóstico foi dado pela equipe médica

.

do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

.I'

'1IO"1iIOSCOl'�O

ÁRIES
. DMda melhor o tempo entre a familia e o trabalho. A lua

favorece a vida social, os contatos e as amizades, mas do ponto
de vista emocional traz maior desapego ou distanciamento.

TOURO
Não perca a chance de aJargar os horizontes no trabalho.A lua

aquariana aumenta a popularidade e o desejo de movimentar a
vida social. Aproveite para ampliar o círculo social.

GÊMEOS .'

Medite sobre as coisas que dá valor e veja se há correções
a fazer no comportamento. A lua revela um maior desapego
emocional no decorrer do dia. Aprenda a lidar com o

sentimento de perda.

CÃNCER
Encare os relacionamentos como uma lição de humildade.

Você só terá a ganhar com as parcerias e associações que
fizer. A noite é ideal para vencer alguns tabus.

LEÃO
Quanto mais discreta for a atuação profissional, mais à
vontade você estará. Este é um bom dia para traçarmetas e se
concentrar no trabalho. O desejo de se envolver será visível.

VIRGEM
Sua relação com pessoas de autoridade conta com boas

vibrações. Quanto mais prazerosa a atividade, melhores
serão (IS resultados. A lua indica que estará inclinado a

sacrificar a vida amorosa.

Fernanda Souza

cogita posar nua·
Namorado do pagodeiro Thiaguinho,
a atriz Fernanda Souza não descarta a

possibilidade de aparecer nas páginas de
revistas masculinas. Mas, os fãs não vão
vê-la nua logo. Atualmente com 27. anos,
ela pensa em posar somente depois dos 30.
Mesmo assim, uma resposta positiva aos
convites ocorrerá apenas se as propostas
financeiras forem boas.

Eliana: levo um

pouco de Elis
AapresentadoraElianaestá toda orgulhosa
do bebê que espera. Grávidade JoãoMarcello
Bôscolli, filho da cantoraElisRegina, ela faz
questão de a criança conhecer toda a carreirada
avó falecida "Meu bebêvai conhecer aElis por
suaobra e tambémporsimesmo.Afinal, ele é
umpedacinho dela', ressaltou.Apesar disso,
Eliananão pensa em se casaroficialmente.

LIBRA
Não deixe que o comodismo atrapalhe o crescimento

profissional. No romance, é hora de se aventurar um pouco
mais. Abra espaço para o lazer e para a diversão.

ESCORPIÃO
O dia é excepcionalmente positivo para fazer contato com

pessoas que estão distantes. É hora de ampliar a clientela.
Boa noite para quebrar a rotina e agir com mais autonomia

e liberdade.

SAGITÁRIO
É hora de meditar sobre as coisas que dá valor.A lua favorece

os contatos com os amigos e aumenta a popularidade.
Simpatia e amabilidade vão favorecer a vida amorosa.

CAPRICÓRNIO
Você vai perceber o quanto é importante aceitar a ajuda de
terceiros. Porém, evite medir forças com gente de autoridade.

No amor, aja de forma generosa. É hora de éstreitar os laços.

AQUÁRIO
Manter o anonimato pode ser de grande importância na
produtividade. A lua transita pelo seu signo nesta noite e traz

à tona o desejo de liberdade e autonomia. Fuja dos holofotes.

PEIXES
Sua capacidade de atrair e encantar as pessoas deve

repercutir positivamente no trabalho. Aproveite para fazer

associações. Discrição é a palavra de ordem no campo
sentimental.
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UU,uu VIVA O ROCK.

o livro é sensaáonal. pelo relato de um cara que se expõe nas suas loucuras, nas suas

mazelas e nas suas fraquezas e vitórias. Um sujeito que enfrentoU o mundo, as

difiClJldades da infânáa, as seqüelas do vicio. as viagens egocêntrica:llfltrinsecas
do

mundo do rock e do shaw business.

Nesse caso. penso que a experiênáa pessoal conta mais do que qualquer outra coisa

Vamos ao que mais chamou a atenção no livro. A revelação do que estava por trás dos

famosos escândalos e das brigas corn Miei<. Muita coisa era verdade e muita coisa não

era. A vida aciderÍtada do Keilh Richãrds. várias coisas que aconteciam corn ele e que

entravam na conta da loucura e da droga e nem tudo era assim. Ele vai esclarecendo

tudo e. contando os detalhes.
O relaáonamento dele com os músicos que ele admirava e

que aos poucos ele dava
um jeito de ir se aproximando. A maneira corno ele usa a fama

de ser um dos Stones para trazer para o palco músicos que ele achava muito bons
ou

que haviam inspirado sua infânáa e adolescência. OS relatos dele a respeito das drogas.é

impressionante. poderiam servir de um manual sobre a relação entre um viáado. um

junkie e as drogas e como se livrar delas. Chama a atenção também o fato de que.

mesmo tendo utilizado as drogas da forma como se ouvi3 falar que ele usava. o víáo da

heroína que é um negócio punk de verdade, Keilh Richards não perde o foco na banda

e do trabalho e como ele mesmo diz. nunca faltava aos cornpromissOS
de gravação.
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� •

,. Os Novos Baianos no Canto do Grillo.

Amor tulminante
Intenso marcante,

Chegado bem vindo

Do menino mais lindo
Um on\o no terra

Caído do céu

leu ieito me encanto

Meus moles espanto
leu riso brilhonte1
Olhar penetrante

-�

Acalmo minha olmo

Me fnz respirar
Que coisa mais lindo

Que coisa mais belo

É essa menino

Chamado \SABELA
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bICA bE F1\.ME bO
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O filme lhe üoors de Oliver Stone é, poro mim, o melhor

cinebiogrotio de rock já feito. Vai Kilmer que interpreto
jim

Monison está no seu melhor papel, o coro encornou Jim,

, incorporou o espírito do astro. A história é carregado do tríade

sexo, drogas e rock n' ro\l e foz ius 00 mito lhe Ooors. É

pedido obrigatório no mês do rock, procurem nos vídeo

locadoras do cidade pois quem não assistiu tem que ver. O

próprio VaI Kilmer contou todos os músicos em que o rosto '

aparece em dose deixando poro gravações originais somente

os cenas em que lim aparece de longe. Preciso ser assistido.
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27ª edição da festa começa hoje
KOLONISTENFEST '

Organização 'do
evento aguarda
presença de 12 a
15 mil pessoas da

região nos três dias'
de festividade..

JARAGUÁ bo SUL

ELISÂNGELA PEZZUTTI

Acomunidade do bairro Rio
Cerro II está em clima de fes

ta. Inicia hoje, às 20h, com um

jantar típico alemão, a 27a edi

ção da Kolonistenfest (Festa do

Colono). O evento acontece· na

Sociedade Esportiva e Recreativa

Aliança e prossegue até domin

go. Serão três dias com muita

música, dança, apresentações
folclóricas, desfiles, passeios de
trole e exposições. Um dos pon
tos altos será a escolha da Rainha
da festa, marcada para as 2�h30.

Hoje, até as' 21h, a entrada é

gratuita. A. partir deste horário
será cobrado ingresso de R$ 5.

Amanhã, a entrada será livre até

as 17h. Das 17h até as 21h, a en-
. trada custará R$ 5 e, após, será
cobrado R$ 15 pelo ingresso.
Domingo, até 13h30, não haverá

cobrança. Entre 13h30 e 17h, se
rão cobrados R$ 5, e depois disso
R$ 10. O encerramento da festa
acontece às 22h.

Waldino Hornburg, um dos

organizadores do evento, diz que
a expectativa é que esta edição da
Kolonistenfest seja prestigiada
por 12 a 15 mil pessoas de Iara
guá do Sul e região. Para receber
o público estão sendo prepara
das 1.800 peç,as de churrasco, 200
marrecos e mais de 300 formas
de strudel de queijo. Para acom

panhar" terá schwartzauer, aipim
frito, batata recheada e repolho
roxo, além de quase mil engrada
dos de cerveja e refrigerantes. O
churrasco será comercializado a

R$ 15, o marreco inteiro a R$ 30 e

o strudel a R$ 15.
A equipe que organiza a festa

é composta por quase 200 volun
tários. Há os responsáveis pela
compra dos ingredientes para fa
zer os pratos típicos e o churras

co, os que preparam os alimen-

tos, os que cuidam da decoração
do clube e assim por diante. Um
dos fundadores da festa, reali
zada pela primeira vez em'1984,
Udo Schroeder, de 67 anos, co

menta que trabalhou por muitos .

anos ajudando na organização.
"Mas agora o trabalho fica para os

mais novos e eu só quero me di

vertir", brinca. A tradição passa de

pai para filho. Claus Schroeder, 43
anos, filho de Udo, tem duas filhas
de 15 anos - Aline e Alessandra -

que se apresentam na festa dan

çando no grupo folclórico. "Toda
nossa família prestigia. Nunca

faltamos", conta Claus ..

O agricultor Hilberto Strutz,
64 anos, afirma que também

participa da festa todos os anos,

desde 1984. "A ideia da Kolonis
tenfest era reunir os agriculto
res da .região" relembra ele, que
este ano vai cuidar do churrasco.

"Aqui a gente trabalha e' se di
verte ao mesmo tempo", resume
com bom humor.

Como chegar
A Sociedade Aliança esta lo

calizada no km 18 da SC-416 (Ro
dovia Wolfgang Weege - sentido

Jaraguá do Sul a Pomerode), no
bairro Rio Cerro II.

I MARCELE GOUCHE

Strudel émn·dos pratosmais procurados
pelo público da Festa do Colono

. motorizados, acompanhados pelo Musi,�âIWQrin;
• 10h30 (Pavilhão B) - Shaw com Tal's Buan;
• llh - Início doTiro Chumbinho, concorrendo amedalhas

para o público e:Q1 geral; ,

• i lh30 (Pavilhão A) - Shaw co� Magali eW�mderli;
• 12h - Almoço típico;
• 14h (Pavilhão A) - Soireé com a Banda Santa Cruz (RS) ,

I

• 14h (Pavilhão B) - Soírée com o MusicalWorin;
• 15h30 (Pavilhão B) - Apresentação do Grupo Folclórico
Regenwalde Tanzgruppe;

• 17h (Pavilhão B) - Apresentação do GrupoFolclóricoGrünes-tal;
• 18h (Pavilhão A) - Baile com a Orquestra Os Montanarí e
encerramento do Tiro de Chumbinho;

• 22h - Encerramento com a tradicional colheita dos produtos
expostos no salão, pelo público,

'

medalháapara o púbíiso em geral; ,

,

• 15h às 17h - Tarde das crianças com diversas atrações gratuitas;
• 17h - Apresentação do Rei e Rainhado Tiro aoAlvo da
Sociedade Aliança e divulgação do novo Rei e-Rainha da 27a

Kolonistenfest, com a troca das faixas;
• �9h (Pavilhão A) - Jantar típico.alemão:
• 19h (Pavilhão B) - Baile comMusicalWorin;
• 23h (Pavilhão A) - Baile com a Banda Santa Cruz, do Rio
Grande do Sul;

• 23h (Pavilhão B) - Dl Marcelo Luís, da Super Pista da Studio;
Sertanejo Universitário com Alex eWillian; Encerramento do

'-.
�

Tiro de Chumbínho.
' .

.HOJE
• 20h - Jantar típico alemão;
• 21h - Abertura oficial e apresentação das empresas
participantes da 8a Feira Agroindustrial;
• 2fh30 - Escolha da Rainha;' /
• 23h - Baile com o Musical Estrela de Ouro;

.AMANHÃ
• 9h - Encontro das Mulheres Agricultoras;
• 13h - Disputa do Rei e Rainha da festa entre os associados;
• 14h - Abertura oficial da festa, abertura da 8a Feira

Agroindustrial e Desfile da Sociedade Aliança, Escolas e

Grupos da 3a Idade, acompa�hados peloMusicalWorin;
• 15h (Pavilhão A) - Soirée com MusicalWorin;
• 15h (Pavilhão B) - Apresentação do Grupo Folclórico
Grunes-tal; .início do Tiro de Chumbinho.concorrêndo a

.nOMINço
• 9h30 - Reabertura da festa, da 8a FeiraAgroindustrial e

. Desfile elas Sociedades,i cartas alegóricos coloniais e grupos
.

. ;
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MANIFESTAÇÃO'

Religiosos organizam
passeata neste sábado
"Marcha para Jesus"
deve reunir cerca de
cinco mil cristãos do
Vale' do Itapocu em

manifestação pela paz
JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Realizada no município há mais de
dez anos, a edição de 2011 daMarcha

para Jesus ocorre neste sábado, às 9h30,
saindo da Praça Ângelo Piazera. Orga
nizada pelo Conselho de Pastores Evan

gélicos' (Copase), o evento interdeno
minacional é aberto a todas as religiões
cristãs, sejam católicas, evangélicas ou

protestantes, e deve reunir mais de cinco
mil fiéis de toda a região.

Durante amanhã de sábado, os fiéis vão
fazer umamanifestação de louvor, "orando.
pelo presente e o futuro da cidade, com a

benção de Deus, conforme entendida pela
própria Bíblia", explicou o pastor José No
gueira, ressaltando que caso chova, a mar
cha vai ocorrer normalmente.

Para este ano, o tema "Paz" foi escolhi

do, visando o debate sobre os problemas
que atingem a comunidade jaraguaense.
De acordo com o presidente do Copase,
pastor José Nogueira, a paz representa o

cerne do ideal das igrejas, e a violência é

o principal problema enfrentado pela so

ciedade atual. "A violência da criminali
dade não é a única violência, há também
a violência das drogas, da .prostituição, a
violência contra a família que se vê nos

divórcios e nas brigas de casal, tudo isso

.

deve ser combatido", defende.
Apesar de ser centrada no debate sobre a

paz, não haverá na marcha discussão sobre
o tema, informaAgostinho Oliveira, secretá
rio de Comunicação da Prefeitura, e um dos

organizadores do evento. "A marcha é só a

manifestação da comunidade, o debate vem
antes, nas reuniões e nos cultos", afirma.

.

Católicos não
loram inlormados

Embora o evento seja aberto a todas as

igrejas cristãs, a comunidade católica não

foi contatada pelos organizadores, afirma
o pároco Donizeti Queiroz, da Paróquia
São Sebastião. "Não nos organizamos para
participar, pois não estávamos sabendo da

.

marcha aqui em Jaraguá". De acordo com o

pároco, a Igreja Católica não tem restrições
a este tipo de evento, e em Joinville o bispo
Irineu Escher participou de reuniões com

os pastores evangélicos para organizar a

manifestação, no dia_2 deste mês.

DIVULGAÇÃO

.

Marcha para Jesus de 2010 reuniu cerca de cincomil
pessoas, e Copase espera que número seja superado,

. Maioria é católica
De acordo com o Censo nacional de 2000, há dez anos, Iaraguá do Sul tinha 80

mil católicos e pouco mais de 25 mil evangélicos. Os dados do Censo de 2010 ainda

não foram divulgados pelo IBGE, e devem ser lançados entre agosto e setembro.

Com 108milmoradores, omunicípio tinha na época aproximadamente 1% de
habitantes sem religião, e menos de 1% de religiões não cristãs.

REI�#J:�:;;li"cg,
CONJi"ORME

CENSO DE 2000
,.. ,�.

• Católica apostólica
romana 80.288.

• Evangélicas .... 25.759

• Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos
últimos dias .......... 53

• Testemunhas

.de Jeová 743 H

• Espírita 390

• Umbanda 15

.

'. Budismo 49

.

• Sem religião ..... 1.046

mos pleiteado o recurso em2010,
e temos projeto pronto para es

sas obras, a única coisa que falta

agora é licitar", explicou.A expec
tativa é de que as obras comecem
no início de setembro.

Segundo o secretário da Edu

cação, Silvio Celeste Bard, o or

çamento adicional será usado na

manutenção das escolas, e para a

. compra de material e equipamen
to. "Como tivemos de dividir esses
recursos por todas as 60 unidades,
o crédito ficou bem diluído", afir
ma, ressaltando que todas as esco

las e centros de educação infantil
serão contemplados.

Mais de R$ 6milhões para Educação e encostas
ARQUNOOCP

Devido à liberação de re

cursos requisitados ao PAC 2, a

prefeita Cecília Konell autorizou
a abertura de um crédito suple
mentar de R$ 1.070;029,27 para a

Secretaria da Educação, e de R$
5.397.533,60 para a Defesa Civil
do município.

De acordo com o diretor de

orçamento e gestão da Secretaria
da Fazenda, Lauro Stoinski, nem
todos esses recursos são origi
nários do PAC 2 - R$ 60.501,46
destinados à Educação são resul
tado de excesso de arrecadação,
O crédito se aplica ainda neste

ano, a Secretaria da Fazenda está

preparando a documentação e

revendo o orçamento dos proje-
.

tos para agilizar o repasse.
A Defesa Civil do município

já esperava esse recurso, afirma
o diretor do órgão, Ronis Roberto
Bosse, e ele já tem destino certo'
- a recuperação e contenção de
encostas em 14 pontos. "Já tínha-

Recursos serão utilizados

para contenção de encostas
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PONTO DE VISTA

MUDANÇAS NA ÇIDADE DEPE'NDEM
DA PARTICIPAÇAO DE CADA UM
ALFREDO ANGELO MORETTI.
VICE-PRESIDENTE DA ACIJS

Hoje nós temos motivos de sobra

para nos orgulharmos da nossa
.

cidade..
Primeiro pelo povo ordeiro e tra

balhador que construiu uma base
industrial reconhecida internacio
nalmente.

Temos hospitais com instalações
e equipamentos de primeiro mundo
e com profissionais altamente qua
lificados. O Centro Cultural da Scar

e o Cejas (Centro Empresarial) são

referências de empreendimentos; as
nossas escolas são alguns dos bons

exemplos do nosso respeito à cultu

ra, ao empreendedorismo e à educa

ção. Justiça seja feita. Muitos destes

empreendimentos foram ou estão

sendo construídos e mantidos pela
sociedade civil jaraguaense.

É claro que todo este progresso
trouxe problemas consigo. Já se foi
o tempo em que era possível sair de
casa a qualquer hora com um trân

sito tranquilo. O grande número de
automóveis e motos que transitam

pela cidade, principalmente nos ho
rários de entrada e saída das escolas,
das indústrias e no comércio, deixa

o nosso trânsito lento e com muitos
acidentes.

Conforme levantamento dos
bombeiros voluntários de Jaraguá do
Sul, a média do número de atendi
mentos diários subiu de 30 ocor

rências, em 2010, para 35 em 2011,
registrando-se que omaior número
de acidentes ocorre entre 17 e 18

horas, quando sé verifica o horário
de pico do sistema de trânsito em

nossa cidade.
Assim como no trânsito, é impor

tante saber conviver com todas as

mudanças de uma cidade em desen

volvimento, que afetam a todos de
uma maneira ou de outra. Mas ape
nas reclamar não ajuda. É recomen

dável que cada um faça a sua parte,
como é o caso do trânsito, em que o

planejamento antes de sair de casa é

simples, porém, ajuda bastante. Se

puder, evite sair nos horários de pico,
pois assim poderá usufruir de um

tráfego mais seguro sem aborrecer a
si e aos outros.

Por outro lado, todos nós tam

bém concordamos que Jaraguá do
Sul precisa de um "banho de loja".

Vamos começar por nossa casa. Va

mos cuidar da calçada na frente da
-nossa casa que é de nossa responsa
bilidade. Talvez ela precise de algum
conserto para melhorar a aparência
e para facilitar a movimentação das

pessoas com deficiência física e que
se utilizam de cadeiras de rodas, das
mães com seus carrinhos de bebês e

dos idosos.

Calçada e muro bem conserva

dos, um belo jardim e um estabe
lecimento limpo e pintado co�
pletam ,a paisagem de uma bela

propriedade e, consequentemente,
de uma bela cidade.

Enfim, para tornar a nossa cidade
aindamelhor, acredito que nós cida
dãos jaraguaenses devemos começar
primeiro com as nossas casas. Deve

.

mos aprender a planejar o nosso dia
a dia e cuidar, conservar e embelezar
a nossa propriedade. Só então pode
mos sugerir melhorias para o trân

sito, urbanização, educação e para
pronto atendimento.

Antes de exigir dos outros, deve
mos cada um de nós fazer primeiro a

nossa parte.

REPÚBUCA FEDERATIVADOBRASIL-
. ESTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim -

ClffiISTAINGEHILEWAGNER, Interventora - Rua 28 de

Agosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30aslzh e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que-virem o presente edital, que foram apre
sentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, fi
cando os devedores intimados a partir da publicação deste
edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), aler
tando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento
de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o

fazendo, ser lavrado e registrado o protesto corresponden
te. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desco
nhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível,

-

ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circuns

crição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém
se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo
apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/ c
1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 18438 Sacado: AMAURI JOSE SAWVSKI CPF:
637.184.139-49 Cedente: BANCO BRADESCO FINAN
CIAMENTOS SA CNPJ: 07.207.996/0001-50 Número doTí
tulo: 4215042561 Espécie: Nota Promissória Apresentante:
BANCO FINASA S/A Data Vencimento: l7/04/2009 Valor:
34.372,80 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 18283 Sacado: ANTONlO ISMAEL SILVANO
CPF: 918.546.879'-72 Cedente: OESA COMERCIO E RE

PRESENTAÇOES LIDA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número
do Título: 5903590U Espécie: Duplicata deVendaMercantil

por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 24/06/2011 Valor: 579,37 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18256 Sacado: ESTAMPARIA MOR LIDA ME

CNP]: 06.206.91l10001-56 Cedente: MG PLUBUCACAODE
REVISTAFISCO-TRIBUD\RlA LIDACNPJ: 94.797.115/0001-
00 Número do Título: RSC00231lA Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRA
DESCO SA Data Vencimento: 30/06/2011 Valor: 250,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 18142 Sacado: JORGELE NlKEIATTI CPF:
057.949.129-36 Cedente: MARCOS JOSE TREIS CNPJ:
80.113.939/0001-00 Número do Título: JOR003 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data

, Vencimento: 27/06/2011 Valor: 410,00 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 18404 Sacado: LAURECIR PEREIRA CPF:
026.868.169-45 Cedente: EQUIMOV EQUIPAMEN
TOS INDUSTRlAlS E REPRESENTAÇOES LIDA CNPJ:
05.935.312/0001-00 Número do Titulo: 1635-5 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 26/06/2011 Va
lor: 420,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 18390 Sacado: MARILSACECILIAOCKNER CPF:

669.668.099-34 Cedente: LAIZ CONFECÇOES LIDAME

CNPJ: 11.714.531/0001-62 Número do Título: 13 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data
Vencimento: 27/06/2011 Valor: 293,70 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 29,42, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 18107 Sacado: OSNIR HAUSMANN CPF:
776.881.209-34 Cedente: ENGEPEÇAS EQUIPAMEN
TOS LIDA CNPJ: 05.063.653/0001-33 Número do Título:
32B/37704B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIA
GUARAMlRIM DataVencimento: 24/06/2011 Valor: 634,61
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 18108
Cedente: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LIDA CNPJ:
05.063.653/0001-33 Número do Título: 40968A Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data
Vencimento: 25/06/2011 Valor: 298,00 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 18395 Sacado: RILCAL INDUSTRIA E COMER
CIO DE CALCADOS LIDA - ME CNPJ: 03.389.786/0001-79
Cedente: AI:.PHATRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM

DIREITOS CREDITORIOS CNPJ: 10.355.320/0001-18 Nú
mero do Título: 0177911lA Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO
SA DataVencimento: 1lI06/2011 Valor: 3.496,09 Liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 13,87, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 18480 Cedente:
CRYSAUS SEMPRE MIO - INDUSTRIA E COMERCIO DE

CALÇADOS LIDA CNPJ: 87.377.305/0001-03 Número do
Título: 06018601 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 05/07/2011 Valor:

1.095,20 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 13,87, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo:
18481 Cedente: CRYSAUS SEMPRE MIO - INDUSTRIA E
COMERCIO DE CALÇADOS l1DA CNPJ: 87.377.305/0001-
03 Número do Título: 06018501 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
05/07/2011 Valor: 568,40 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 33;30, Edital: R$
15,00 Protocolo: 18482 Cedente: CRYSAUS SEMPRE MIO
- INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LIDA CNPJ:
87.377.305/0001-03 Número do Título: 06018401 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 05/07/2011 Valor: 640,00 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução, R$ 13,87, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 18359 Sacado: TJF EXTRAÇÃQ E COMERCIO
DE AREIA U'DA CNPJ: 03.374.871/0001-63 Cedente:
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LIDA CNPJ:
06.224.121/0001-01 Número do Título: 04)000007313 Es
pécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM
Data Vencimento: 01/07/2011 Valor: 325,00 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 27,20, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Guararnirim, 15 de julho de 201L

CHRIS1A INGEHILEWAGNER,
Interven tora

DO LEITOR

ASSOCIAÇÃO DOS
ESTUDANTES DE
MASSARANDUBA

JÁ É RE LIDADE

AAsseum (Associação dos Estudantes Universitários e de

Cursos Técnicos de Massaranduba) tem por finalidade

assegurar transporte estudantil, auxiliar o estudante e in

centivar o ingresso e permanência no ensino superior.
Os membros da Asseum são voluntários e se com

põem da seguinte forma: presidente, Soraya SeU Kreut

zfeld estudante Fameblul Uníasselvi: vice-presi
dente, Ana Caroline Baruffi - estudante da Furb; 1 a

secretaria, Lucimar Rutsatz - estudante Fameblul Unias

selvi; 2° secretario, Eduardo Deretti - estudante Furb; 1 a

tesoureira, Jessica Pasold - estudante da Furb; 2a tesou

reira, Cristiane Aparecida Masoti Fidelis - estudante. da

.Fameblul Uniasselvi; la promotora de eventos, Tailana

Kemski - estudante Furb; 2° promotor de eventos, Iuri

Amauri Girolometo (representante dos cursos técnicos).
O que esperamos agora, além da confirmação do registro
do CNPJ na receita Federal, é a garantia de apoio do atu

al prefeito Mario Fernando Reinke, para que a Associação
funcione, pois a ideia é tão somente atuar e fazer a diferen

ça no problema do transporte de estudantes para as uni

versidades dos municípios vizinhos.
Não podemos mais admitir que estudantes tenham

que ir morar em outras cidades e ali criarem raízes, dei
xando nosso município para investirem lá fora, quando
o que precisamos é desenvolver a cidade, formando pro
fissionais e futuros empresários para que gerem .empre

gos e a permitam através dos impostos arrecadados um

maior desenvolvimento.

Soraya Sell Kreutzfeld, presidente da .Ilsseum

.,.

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 13/7 Ivo Richert com idade de

47 anos, o sepultamento foi realizado dia 14/7
às 10h30 saindo o féretro da Igreja Santo Antô

nio, Bairro Nereu Ramos, seguindo após para o

Cemitério da mesma localidade.

• Faleceu no dia 14/7 Amabile Satler Maestri
com idade de 84 anos, o sepultamento foi reali

zado dia 14/7 às 16h saindo o féretro da Igreja
'Imaculada Conceição, Bairro Ouro Verde seguin
do após para o Cemitério da Barra do Rio Cerro.

. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO
.

DE JARAGUÁ DO SUL, GUARAMIRIM, CORUPÁ, SCHROEDER E MASSARANDUBA.

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345, Jaraguá do Sul - SC.
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 25-06-2011

Às 9 horas e 40 minutos do dia 25 de junho de 2011, em segunda convocação - em sua sede social, na Rua Presidente Epitácio
Pessoa, 345 - Centro, na cidade de Jaraguá do Sul - SC, reuniram-se os integrantes da categoria profissional para, de acordo
com o edital de convocação, publicado no jornal Correio do Povo, edição do dia 14 de junho de 2011, jornal este de circulação
regional, abrangendo os municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba (base territorial desta
entidade de classe), afixado na sede do sindicato e, publicado no boletim Alerta de número 215 veículo de comunicação do

Sindicato, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Fixação do valor a ser descontado de cada trabalhador da categoria
abrangida, de acordo com a letra "e" do artigo 513 da CLT e artigo 8°, Inciso IV, da Constituição Federat, em favor da entidade

sindical. Paga pelos membros da categoria profissional representada, para aplicação na campanha salarial, administração geral
e serviços, garantindo ao trabalhador não associado, o direito de oposição ao desconto da contribuição, mediante manifestação
individual e· por escrito, por ocasião da realização da Assembleia ou no período de 27 de junho á 01 de julho de 2011 e de 04 de

julho á 08 de julho de 2011 , na sede do Sindicato Profissional, no horário das 8 horas às 12 horas e das 13 horas e 30 minutos às

17 horas e 30 minutos. Nestas datas o Sindicato Profissional colocará formulário próprio á disposição, sendo que o trabalhador

não associado deve comparecer pessoalmente a Assembleiaou a sede do Sindicato Profissional para manifestar sua opção
pelo direito de oposição ao desconto da contribuição assistencial, estando vedada a representação por procuração. Iniciada a

Assembleia pela Presidente, Sr. Helenice Vieira dos Santos, foi lido o edital de convocação e, em seguida, posto em discussão,
ficou aprovado pela' maioria dos presentes, que a contribuição exposta na ordem do dia será de 1 % (um por cento) descontada
mensalmente de cada trabalhador da categoria abrangida, independente de ser associado ou não da entidade representativa,
sobre a sua folha de pagamento. Desconto este, extensivo a todas as verbas de natureza salarial (exceto sobre o 13° salário

e sobre o acréscimo do terço constitucional das férias), no período de 01 de agosto de 2011 á 31 de julho de 2012, a título de

CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL e recolhida pelas empresas, aos cofres do Sindicato Profissional, através de guias próprias
disponibilizadas pela entidade de classe, até dia 10 de cada mês subseqüente, devendo ser paga na Caixa Econômica Federal,
agência de Jaraguá do Sul, nas Casas Lotéricas ou na sede do Sindicato Profissional. Os descontos deverão ser efetuados

independente de convenção coletiva de trabalho, para que não venha a inviabilizar a prestação de assistência à categoria
profissional, em caso de ajuizamento de dissídio coletivo. Também, ficou aprovada pela maioria dos presentes, a garantia ao

trabalhador não associado, do direito de oposição ao desconto da contribuição, ora aprovada, mediante manifestação individual
na Assembleia e/ou conforme edital de convocação, Nada mais havendo a tratar, às 10 horas e 30 minutos foi encerrada a As-

sembleia e lavrada a presente ata que vai assinada por todos os presentes, através da lista de presença.
.

Jaraguá do Sul, 25 de junho de 2011
Helenice Vieira dos Santos - Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DEFINIÇÃO

Jaraguaense OU jaraguassulense?'
Você pode achar que
tem na ponta da língua.
a resposta, mas na
verdade não há regra
sobre o 'gentílico' de

. , .

um rnurucipio

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

Que a língua portuguesa é uma das
mais'complicadas e cheias de re

gras todo mundo já sabe. O presiden
te da Câmara de Vereadores, Jaime
Negherbon, é que não fazia ideia dos
risos que receberia em uma reunião

quando resolveu sair um pouco do
senso comum.

Em uma das sessões da Câmara,
ainda no final do ano passado, ele.
trocou a palavra jaraguaense, gentí
lico mais aceito para os habitantes
de Iaraguá do Sul, por jaraguassulen
se. "Se em Rio do Sul as pessoas são

ríossulenses, por que aqui não pode
ser igual?". Pelo menos, foi isso que o

vereador questionou - além de saber

que no Estado de Goiás existe outra

cidade com o nome Iaraguá. Ainda
assim, a .maioria dos presentes não

conseguiu evitar um pequeno riso,
achando que Jaime já' não lembrava

,_

tão bem das aulas de português. A
ocasião, em pouco tempo, foi esque
cida. Mas a pergunta fica: qual é a es

colha correta?
"As duas", garante a professora

de português da Uniasselvi/Fameg,
Ivana Aparecida Costa Cavalcante. "A
verdade é que não existe' uma regra

. específica, então não podemos dizer

que uma ou outra é incorreta, ainda
que soe de forma estranha. A ques
tão é apenas cultural", explica a espe
cialista. A professora Helena Cristina
Lübke concorda com Ivana em alguns
pontos, e afirma que as gramáticas
não tratam desse assunto - apenas
mostram listas e mais listas de adjeti
vos pátrios.

"Não há regra específica, e normal
mente é o próprio município (Prefei
tura) que define. A questão é sim cul

tural, mas todo lugar tem um adjetivo
pátrio específico. Para escrevê-lo, nor
malmente' parte-se do nome do local
e acrescenta-se o sufixo '-ense'. Forma
errada seria aquela que não expresse
o nome Jaraguá", opina. Assim, a for
ma de chamar os moradores de Iara
guá do Sul fica a critério de cada um. 'E
você? Prefere manter o que aprendeu
na escola ou adotar uma forma mais
direta de se direcionar aos habitantes
do Iaraguá localizados ao sul do país?

PELA ÂDEQUIlÇiO .

,REGIONAL
"Procurei usar o termo

jaraguassulense desde que estou
à frente da entidade (Acijs), isspé
algo recente também para mim.
Entendo dessa forma: de acordo
comos exemplos que temos de• I

outras cidades, o correto seria falar

jaraguassulense, já que existe outro
Jaraguá no Estado de Goiás. E em Rio
do Sul o gentílico é riossulense - então

aqui podemos interpretar da mesma
forma. Considero mais adequado.
assim ficamais claro e é uma forma
de diferenciar a nossa população dos
habitantes do outro Jaraguá".

EDUARDO MONTECINO

ABERTURA A
NOVOS COSTUMES' DEFIRIÇíiO DA

, IDENTIDADE LOCAL

USou historiador hámuitos anos,
mas nuncatinha ouvido ninguém
chamar apopulação do município
de jaraguassulense. Temos que abrir

,

o precedente de que é importante
as pessoas usarem isso. Jaraguaense
é uma expressão antiga, mas
jaraguassulénsemostra que a cidade
está inserida no Cone Sul do país.pá
uma identidade e uma dimensão maior
à população, por questões linguísticas
que são muito determinantes - existem

pessoas, por exemplo, que escrevem
jaraguaense com a primeira letra
maiúscula para dar mais robustez.
Nesse sentido, jaraguassulenseme
soamelhor que jaraguaense. Bu
adotaria no meu vocabulário"

JoeI Luís Corrêa, professor
de pedagogia e assessor

ele
• �

�

"Ouvi O Jaime Negherbon usando
a expressão "jaraguassulense"
na Câmara, e fiquei muito
interessado no assunto porque
nunca tinha ouvido falar nesse

.

gentílico. Sou professor na·
'. Fameg, então fui fazer unia
pesquisa com as professoras de
Letras da faculdade. Disseram
me que não havia formalidade
nem regra nesse caso - é questão
apenas de costume. Estamos
acostumados com "jaraguaense",
então acaba soando' errado, mas
acredito que as duas formas
deveriam ser aceitas". ,

EDUARDO MONTECINO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ESTADUAL

time gaúcho esteve em Iaraguá
do Sul para um amistoso contra

o Iuventus, Na oportunidade, os
olheiros do Inter' Viram Bahia,
que estava aqui há três meses, e o
convidaram para fazer um teste.

O objetivo do garoto é ser profis
sional para ajudar a família que
mora em Poções, na Bahia. "Es
colhi essa carreira há sete anos

e agora vou até o fim", ,garante o

jogador, que vai no próximo mês

para o Rio Grande do Sul tentar

seguir os passos de Neymar, seu
maior ídolo no futebol. "Ainda
falta muito para chegar no fute
bol dele", brinca o jogador. Ou
tros quatro jogadores também
foram convidados para fazer tes
tes no time de Porto Alegre.

O garoto baiano faz parte
da metade do time que vem de
fora de Iaraguá do Sul. Já a outra

metade é da própria cidade e dá

corpo ao projeto do clube de for
mar jogadores que possam atuar

no time profissional no ano que
vem. Para o treinador, que fará
um estágio no Internacional, a

vantagem de ter atletas forma
dos em casa é que eles vão "dar o

sangue pelo time e pela cidade".

Base do Iuve busca vaga na final
Com mescla entre

jogadores de'
Jaraguá do Sul e
de fora, o Moleque
Travesso colhe os

frutos do trabalho

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Enquanto os profissionais não
estreiam, o time juvenil vai

orgulhando a torcida do Iuven
tus. Com três vitórias em quatro
jogos no returno, os molequinhos
vão enfrentar o Atlético de Ibira
ma na semifinal do Campeonato
Catarinense da Divisão Especial
como favoritos. A primeira parti
da acontece amanhã, às 15h, em
Rio do Campo. O jogo de volta está
'marcado para o dia 24 de julho,
no Estádio João Marcatto.

Para o, primeiro confronto, a

equipe do Moleque Travesso vai

quase completa. As únicas dúvidas
são os atletas Jean e Jhonathan, que
estão no departamento médico em

MARCELE GOUCHE

Bahia (D) vai tentar a 50$ no tl'aclicionallntemacional de Porto Alegre

tratamento. De acordo com O trei

nador Célio Ferreira, será utilizado
o mesmo esquema tático e a mes

ma formação dos últimos jogos.
"Agora, vamos ver do que esses

garotos são feitos", brincou. Para o
treinador, o único problema é o lo
cal da partida, que seria em Ibira
ma emudou para Rio do Campo.

O bom desempenho da equi-

pe ajudou o volante Bahia, de 17

anos, a receber a oportunidade
de integrar a categoria de base do
tradicional Internacional de Por

to Alegre. Na semana passada, o

RDVAI
EN llROSEU I VER

GRANDESOF�RTAS.

FIESTA ROCAM HATCH
1.0L2012�
c:âRR

MODELO

2012

Promoção "Ofertas lmbatíveis" (válida até 15/07/2011 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 O,OQ% a.m. e 0,00% a.a., 52,28% (R$ 29.791 ,BD) de entrada e Saldo em 36 parcelas de R$ 799,00 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento
da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), 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 Distribuidor. Sujeito à eprevação 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 lnão incluso no valor das parcelas j

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 publicações anteriores. CARTÃO FORD·ITAÚCARD. SOLICITE JÁ O SEU.

MODELO

2012

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
Acumule até RS 10,000 em descontos na compra de seu Rlrd Zero.

capital, e 'eglOlIs metropolitana" 400H8Sl1IDem.l' localidades; 0800722411511, Ford Empresas: (11) 4174.3900

Segurostad MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800
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Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Dia Nacional dos Clubes

emo hoje éoDiaNacional
,

dosClubes, mepermitam
.

viajar um pouco nomapa do
futeboljaraguaense, quepor
sinal émuito bem definido. Se
traçarmos uma linha imaginária
no centro geográfico da cidade;
veremos uma grande diferença
de estrutura existente entre as

equipes do norte e as do sul.Ao
sul estão localizados os clubes
tradicionais (Botafogo, Cruz de
Malta, Vitória, Flamengo, Rio
Molha, entre outros), todos com
campos próprios, dotados de boa
infra-estrutura.]áao norte, a
situação não é tão boa.A exceção
talvez seja oJoão Pessoa, também
de tradição, que conta com um

bom campo e sede social. Estrella
e Cax.ias não participammais

de competições oficiais. OSanto
Antônio parece querer renascer.Na
VilaLalau, aKiferromanda seus
jogos no campo daAssociação de
Moradores. O daVilaRau é usado

principalmente pelos veteranos.
ORoma se estrutura no Chico de

Paulo, mas ainda vaidemorar
parajogarpor lá.Masameu ver, o

grandeproblema do nossofutebol
amador está naEstradaNova.
Bairro com tradiçãofutebolística,
domulticampeãoAtlético ao
surpreendenteCoriruhians;que
sequerpossui campo. Omotivo?
Uma vergonhosa novelade
caráterpolítico, queainda parece
longe de umfinalfeliz. Quem
perde com isso éa comunidade,
tolhida de opções de lazer.Pode ser
gente simples, mas não é tola!

Automobilismo
Fazendo justiça ao amigo Nono Klitzke, que terminou em segundo
e não em nono na etapa do fim de semana do Campeonato
Catarinense. Segundo Klitzke, nas provas daMiniTubular correm
duas categorias junto (A e B) e ele foi o segundomelhor na sua (A).
Fui traído pela falta de informações da própria Federação.

Basquete
Conversei ontem com Julio
Patrício, que comentou estar
ansioso para voltar a treinar
o nosso .b_asquete feminino.
Há seis meses junto com a

Seleção Brasileira Sub19,
Patrício participou de
treinamentos nos Estados

Unidos, França e Chile.
Certamente voltará com
outra mentalidade, ainda
mais competitiva.

Primeirona
Ainda falando de

futebol, amanhã inicia o

Campeonato da Primeira'
Divisão. E o mistério parece
ser a tônica da temporada.
Encaminhei para cada clube
um formulário, solicitando
informações sobre suas

pretensões. Namaioria dos

casos, a escalação chegou
com interrogações no lugar
dos nomes dos atletas.

Basquete2
A equipe da Unimed/FME de Jaraguá do Sul, que representa
Santa Catarina na Copa Revelação, estreou com derrota
na competição. O jogo aconteceu na última quarta-feira e

o adversário foi o Clube Náutico União. Os jaraguaenses
entram em quadra hoje, às 16h, contra o Minas. O

campeonato encerra no domingo.

utc�bol
lIIJJ .

merlcano

Na década de 90, quando aprendi a gostar de futebol
americano assistindo a ESPN, sequer imaginava que
um dia iria conhecerAndréAdler, narrador das partidas.
Porérn� amanhã este encontro acontc«:eni AdJ.er estará.
'11"11, ,':�n j/'�·i j":Y' ,:.lIW}p ii,)" �� �:·a· ':J'CO,l'npa'11� '1!l<':'l� JaI·ag't�.1: 'YLP'I"I!:]' d�1 '�tIIP"'lI.'�' ii:.!, f""I1 "0 111';;' .� .. �·11_1, <;01
J�"Udl"m.. 1Ji1.� JLU.!/IJILIIt 1...,1] lfL.U (.11.. I. .f1I..U. I/V/j s.« :II.,(I/J, .J['J/J �,ACIIJtiII.. J,;:;./IL tUI 11+.�' lJ"",J'II.,,IJL'II. . .JJ,.ILDI,u...U'IC.J/;,

. " ,

Predadores, pelo 'Iorneío 1buchdown.

COPA AMÉRICA

Mano afirma estar
satisfeito com time
Treinador absolve Julio Cesar das

, falhas que quase atrapalharam os

� planos da Seleção Brasileira
CAMPANA

AGÊNCIA ESTADO

,

Otécnico Mano Menezes dei
xou claro que ficou satisfeito

com o desempenho da Seleção
Brasileira na vitória por 4 a 2 so

bre o Equador, na noite da última
quarta-feira, em Córdoba, na Ar
gentina, quando o time garantiu
a classificação para as quartas
de final da Copa América. Ele
minimizou a importância das.
falhas individuais - principal
mente do goleiro Julio Cesar nos
dois gols equatorianos - e deu
sinais de que manterá a mesma

equipe titular no confronto do

próximo domingo, contra o Para

guaí, em La Plata, que valerá uma
vaga na semifinal.

Para o treinador, o crescimen
to da seleção em relação aos dois

primeiros jogos da competição
acabou sendo evidente em al

guns setores do time. "As opções
podem ser consideradas coeren
tes em função de termos feito

jogos com as duas formações. O
mais importante é nós pensar
mos a Seleção Brasileira como a

afirmação dessa ideia e manter a

mesma proposta. E o que man

tém essa proposta é sair firme
com essa condição de que esta

mos melhores, mais consisten-

teso A equipe esteve bem mais
solta e, quando isso acontece,
vai dando confiança para man

termos (o time) contra todos
os 'adversários. É isso que que
remos desde o começo do nos

so trabalho", ressaltou Mano,
durante entrevista coletiva em

Campana, naArgentina.
O lateral-direito Maicon, por

exemplo, se destacou ao substi
tuir Daniel Alves, que 'tinha sido
o titular da seleção desde que
Mano assumiu o cargo no ano

passado. E o treinador enfati
zou que o Brasil cresceu bas
tante de produção naquele se

tor do campo, principalmente
na parte ofensiva. Por isso, tudo
indica que o jogador da Inter de
Milão seguirá no lugar,do atleta
do Barcelona no confronto dian
te dos paraguaios.

� garante que vai repetir ii equipe no jogo contra oParaguai
i

. Moleque Travesso perde amistoso emCuritiba
A pré- temporada do Iuventus

continua em Curitiba. Na última

quarta-feira, no Centro de Treina
mento do Caju, o adversário foi a

equipe reserva do Atlético Para

naense, lanterna do Campeonato
Brasileiro da série A. No primeiro
tempo, o Moleque Travesso ven

ceu por 1 a 0, com gol do meia

Marollo. Com algumas mudanças
feitas pelo treinador Nino para o

segundo tempo, o Furacão virou a

partida e fechou o placar em 2 a 1.

Ainda estão agendados mais dois
amistosos na capital paranaense.
O primeiro acontece hoje,' contra .

os reservas doCoritíba,
Depois de muita expectativa,

foi colocado no ar, na última quar
ta-feira, o novo site do Iuventus:
www.gejuventus.com. Embora
ainda falte alguns detalhes, como
elenco profissional, o torcedor
ainda pode encontrar notícias do

clube, história, fotos antigas e o

plano de sócios, que continua em

estudo pela diretoria.
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Ponte do Rau coníeçou a ser conslruída em2�mas foi abandonada

Maiorianão
foiavisada
de audiência
Reunião serve para mostrar à

população projeto que reúne
a construção de mais 60 pontes
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

A Prefeitura de Jaraguá do Sul
flrealiza hoje, às 19h30, uma

audiência pública que visa, entre
outros pontos, explicar à popula
ção detalhes do projeto que altera
o sistema viário e reúne a propos
ta de construção de 50 pontes na
cidade. Marcado para ocorrer no

auditório do Sindicato dosVestuá
rios, Centro, a divulgação precária
deve prejudicar o encontro. Até a

noite de ontem, poucos confir
maram presença, nem mesmo a

Associação Jaraguaense das As

sociações e Moradores (Ujam) foi
informada da audiência.

A Prefeitura alega q�e o edital
foi divulgado há 15 dias, inclusi
ve no site do município. Porém,
a . Câmara de Vereadores soube
somente.ontem pela .manhã do

evento, quando recebeu o convite

endereçado ao presidente Jaime
Negherbon. O vereador Jean Leu

tprecht garante a participação,
mas adianta que a audiência não

terá validade. "Como vamos de
bater um assunto tão importante
se poucos foram avisados? Isso

não tem cabimento, Acrescentar
esse projeto a um Plano Diretor de
2007 merece uma discussão mais

aprofundada", afirma. Ele acres

centa que antes do projeto entrar

em votação na Câmara, outras au
diências devem ser realizadas em
diferentes bairros da cidade.

A presidente daUjam, Andrea
Ziehlsdorff, ficou surpresa ao sa

ber pela reportagem do O Cor

reio do Povo da audiência que
discute o projeto viário. Segundo
ela, nenhum dos presidentes de
bairros foi convidado. "Esse pro
jeto é sério e não estamos saben
do de nada", criticou.

O promotor do Meio Ambien

te, Alexandre Schmitt dos Santos,
recebeu ontem pelamanhã o con

vite. Como já tinha compromisso
marcado, não poderá comparecer.
"Eu deveria ter sido convidado
bem antes para. um evento dessa

importância para poder organizar
meus horários", argumentou.

Conheça o
novo sistema

., .

Vlano

O Plano Diretor deIaraguã
do Sul foi revisado em 2007 e

a administração atual luta

para adotar um' novo sistema

viário no município. A pro
posta prevê a construção. de
50 novas pontes e viadutos,
além das obras já projetadas
e aprovadas. As localidades
foram indicadas a partir de
um estudo feito pela Secreta

ria de Planejamento Urbano
em consenso com as 24 enti

dades públicas e privadas do
Comcidade (Conselho Muni
cipal da Cidade).

A nova proposta tem

como objetivo ampliar a pro
jeção de obras e a perspectiva
de desenvolvimento do mu

nicípio. As próximas admi

nistrações serão as respon
sáveis por definirem quais os

projetos do Plano Diretor da
cidade que deverão sair do

papel por primeiro.

PONTE DORAU

Promotor pede
a anulação
Entre os projetos que visa promover
mudanças no sistemaviário está
a alteração do local da construção
da ponte naVila Rau. Ele prevê a
construção de.uma ponte de 150

metros, orçada emR$ 3,5milhões

que ligará as ruasAnnaMuelIer

Enke, no bairroVila Rau, eVista

Alegre, no bairroAmizade. Outra
ponte chegou a ser constriúda em
um local próximo, mas as obras
foram abandonadas em 2008

porproblemas de engenharia. O
promotorAlexandre Schimítt dos
Santos, após receber uma ação
popular, optou pela anulação
da mensagem do Executivo

que altera o local da ponte.
.

"Precisamos de mais detalhes,
discutirmais com a comunidade.
É necessário um estudo melhor".
A decisão final agora está nas
mãos do poder judiciário.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo

especificada:
LICITAÇÃO N°: 108/2011
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 12/7/2011, das 8h às 11 p30 e das 13h às 16h

DATA DA ABERTURA: 2/8/2011 14h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo

especificada:
LICITAÇÃO N°: 109/2011
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUiMICOS
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 12/7/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h

DATA DA ABERTURA: 27/7/2011 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

�... MARISOL S.A.

M'" Companhia Aberta - CVM nº 8486
crisol CNPJ nº 84.4i9.752/0001-62 - NIRE 42300009351

.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas da Marisol S.A. a reunirem-se na sede social da Companhia, na Rua

Bernardo [) .rnbusch. nº 1300, na cidade de Jaraguá do Sul (SC), no dia 05 de agosto de 2011 às 11 hOOmin,
com o objetivo de: 1. Alterar o artigo 5º do Estatuto Social, para instituir Capital Autorizado, podendo a

Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração, emitir até 1.500.000 (um milhão e

quinhentas mil) novas ações, todas preferenciais nominativas escriturais, sem valor nominal e sem direito

a voto, independente de reforma estatutária, bem como, para autorizar a Companhia a oferecer Plano de

Opção de Compra de ações á seus Administradores e Executivos; 2. Alterar o artigo 16 do Estatuto Social,
a fim de incluir a alínea "n"; prevendo que compete ao Conselho de Administração administrar o Plano

de Opção de Compra de Ações aos Administradores e Executivos da Companhia e de suas Controladas

e submetê-lo à aprovação em Assembleia Geral de Acionistas; 3. Aprovar o Plano de Opção de Compra
de Ações, pelos Administradores e Executivos da Companhia e de suas Controladas. Informações
Adicionais: Todos os documentos e informações necessárias ao exercício do direito de voto pelos
acionistas, em especial a proposta da administração quanto às matérias a serem deliberadas, encontram
se a disposição na página da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (www.marisolsa.com.br), na internet. Documentos exigidos
para que os acionistas sejam admitidos à Assembléia: a) Os titulares de ações nominativas deverão

apresentar Carteira de Identidade; b) Os titulares de ações escriturais ou em custódia deverão apresentar
Carteira de Identidade e comprovante expedido pela Instituição Financeira depositária; c) Os titulares de

ações ao portador deverão apresentar certificado ou documento de depósito expedida pela Instituição
Financeira depositária; Os acionistas podem se fazer representar por procurador constituído a menos de

1 (um) ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado e a procuração deve conter os

requisitos elencados na Lei 6.404/76 e na Instrução Normativa CVM 481/2009. Nota: Edital de Convocação:
Publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e O Correio do Povo, nos dias 13,14 e

15 de julho de 2011.
.

Jaraguá do Sul (SC), 04 de julho de 2011

A ADMINISTRAÇÃO
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IBope
CONFIRMA:

PEtA 'Ia VEZ,
A MAIS OINIOA.

EM_EFICIÊNCIA E V.A&ORlZAçjO
NAG 7EM COMPJUlAÇAO

Nov(li Gol 1.0 <.Linha 2012
Na ver�o básica 4 podas 1.0 a partir de R$27 .990

'Voyage 1.0'" linha 2012
Na versão básica 1.0 a partir de R$30.390

COMPLETO COMPLETONov�ol 1.0 .. Linha 2()12 Voyage 1.0' .. linha 2012
•. Ar..-eondrçio.h(1do .. Al!lrrne
,. Otr�çáQ llidróolic::a • �impadol', lavador e desembaçador do vidro traseiro
• Vidr<:is � tr.avos elétricos .' Pacote Trend

JS. part,tde

• Ar-condicionado • Alarme
• Direção hidráulica • Pacote Trend
• Vidros e travas elétricas • Espelho retrovisor elétrico

A partir de

R$35.99q/ ij-
f!!J.......",.��

R$33.990

Cinto de sequrança pode salvar vidas.

Promoções válidas até 15107/2011 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol LO Total Flex. 4 portas. ano modo 11112, cód. 5Ul1C4, com preço promocional à vista a partir de R$27.990.00. Novo Go11.0 Total Flex.
4 portas, ano modo 11/12. cód, 5Ul1C4 completo (opclonais: PK5 + PF4 + WAB). com preço promocional à vista a partir de R$33,990.00, Voyage 1,0 Total Fle'x, 4 portas. ano modo 11/12, cód. 5U21C4, com preço promocional à
vista a partir de R$30.390,OO. Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano moa. 11/12, c6d. 5U21C4 completo (opcionais: PK5 + WAB), com preço promocional a vista a partir de R$35.990,OO, Despesas de Gravame e Despesas de

Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CEI. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 201112011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabrícsção e montagem em

componentes internos de motor e transrrnssão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). t: necessário para a sua utíüzação o cumprimento do plano de manutenção, Para mais informações, consulte um Ccncessionário Volkswagen
autorizado. Crédito sujeito a aprovaçáo. SACo 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 7012834, www.\IW.com.br.VelcuIÇls em conformidade com o Proconve,

Caraguá Auto EI�te
A escolho perfeitoNI'.IJI;;U';!.OOMi

tOI'K'.liElIIiIONIÍtN'lIAS
Ol1'II'IlI(:tM.i')'S
Á(lJS.t!'Ii'I"Vl

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN • ª
..._-

4'7 3274 6000www.autoelite.com.br
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