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novas alterações ao Plano
Diretor deve chegar à Câ
mara esta semana. Prefeitu
ra descarta possibilidade
de realizar ciclo de audiên
cias públicas. Página 4

p

DISFARCE Talento para
se admirar

A covardia
embrulhada

corno

politicamente
incorreto.

LUIZ
CARLOS
PRATES

Festival de Dança de Joinville começa
nesta quarta-feira e vai até o dia 30,
de julho. Apresentação em Iaraguá
estámarcada para o dia 26, no Mi. ..Centro Cultural da Scar. IXPágina 3

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. .INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO

Se

Cadastro reunirá vagas disponíveis e trabalhador só re- Em Jaraguá do Sul, o Sine está com mais de 900 vagas a
I.

ceberá benefício se não encontrar outra colocação no espera de candidatos e na outra ponta cerca de mil pes-
mercado. Medida já foi adotada em 17 Estados do país. soas recebem o seguro-desemprego mensalmente.

+ IlEDmA GERADIVEBGÊIfCIA ENTRE SDlDICATO,S. PÁGINA 19

- AGORA COM SINAL

•

Moradores de bairros com., o 'araguá 84, Garibaldi, Rio Cerro e Rio da Luz, cqmemoram (» &In de um
suplício. Desde o dia 10 desde mês está em funcionamento uma antena de celular na região, o que para ii.

diarista MariXavier é wna grande conquista. Outros pontos domunicípio devem receber investimento.

DESDE 1919

Incentivo a
quem quer
empreender
PROJETO DE RIO DO SUL,

que inclui o empreendedo
rismo na grade curricular,
será apresentado hoje a

professores do ensino fun
damental da rede pública
do município. Página 17

Plano com 50
pontes deve
gerar debate

Equipe volta
. , .

aomumcipio
nesta semana
AERONÁUTICA VAI INVESTI·

gar, além da parte mecânica,
corno estavam as vítimas do
acidente do helicóptero que
caiu na última sexta-feira
causando a morte de três

pessoas. Página 6

/
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Lourival Karsten Ikarsten@netuno.com.br

. Novo diretor Arco-iris
Esta fabricante de produtos alimentícios
fundada em 1985 está realizando uma
verdadeira revolução nas embalagens de
seus produtos mais tradicionais como os

'

biscoitos amanteigados e o pão de mel até os

produtos lançados mais recentemente como
os bolos. O objetivo destamudança visual é
o reposicionamento do produto no mercado
que sempre primou por sua alta qualidade e a

empresa quer destacar seus produtos por estas
características diferenciadas. Outro destaque
é o pão demel que agora pode ser encontrado
nas versões tradicional, light, integral, panetone
com frutas, festa, dois amores e recheados. É
uma grande variedade de gostosuras:

AMDS Consultores de Seguros e Risco agrega ao
seu corpo diretivo da Sucursal SulDenis Teixeira.
Denis é graduado em Tecnologia comMBA em

Gestão deNegócios, possui experiência no segmento
de Ramos Elementares adquiridos emmais de 20
anos de trabalho, atuando em grandes seguradoras
do mercado. A partir de agora, ele terá o desafio
de dar continuidade ao trabalho que vem sendo

desempenhado na região de SC para cumprir a
meta agressiva de crescimento da Consultoria.

SCGourmet
Acontece no ParqueVila Germânica na vizinha
Blumenau entre os dias 21 e 24 de julho a 1 -Mostra
Brasileira de Queijos, Vinhos e Delikatessen, Uma
oportunidade para conhecer novas opções de
produtos diferenciados, entre eles diversos vinhos

que estão sendo lançados no mercado brasileiro
,

além dos queijos e outros alimentos que são seus

melhores acompanhamentos.

Equador
Cerca de 1% da produção de petróleo da
Petrobrás provinha de reservas que a mesma

explorava no país andino e depois que não
aceitou os novos contratos impostos pelo
mesmo, o governo equatoriano nacionalizou
estes ativos. Agora o governo equatoriano fez
Uma oferta de US$ 168.milhões a título de
valor de compras destes ativos. Na avaliação
da Petrobrás, valem US$ 300 milhões.

Imposto de importação
AAssociação Brasileira doVarejo Têxtil iniciou
uma intensa campanha de oposição ao pedido
formulado pela Frente Parlamentar Mista ao

Ministério da Fazenda no sentido de alterar a

tributação sobre os produtos importados. Enquanto
os parlamentares defendem os empregos, os

varejistas defendem a importação como forma de
reduzir a inflação. Como não existe como alterar a

.

tarifa sobre os têxteis que já está em 35%, o objetivo
é modificar a forma de aplicação desta tributação
para que a mesma possa ser elevada.

'Selic
Anianhã- dia 20 - acontece nova reunião do

Comitê de PolíticaMonetária ( Copom) e o
mercado acredita na decisão pelo aumento
em 0,25% da taxa Selic o que elevaria este
,indexador d�juros para,JZ,S% ao ano. '
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SORTEIO N° 2646
09 - 22 - 43 - 53 - 67

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 652
02-05-07-09-10
11-13-14-16-17
18-19-20-21-23

'MEGA SENA
SORTEIO N° 1301
03-16-23�25-51-56

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1158
01-12-13-30-32
3.6-42-45-47-49
54-56-60-61-75
87-91-92-97-00

Fábrica de cimento
No mês passado foram iniciados os testes de partida - com energização
em 138 kV - que deverão estar concluídos no próximo dia 25 quando
atingirá plena operação a nova fábrica de cimento daVotorantim,
instalada emVidal Ramos, noVale do Itajaí. Trata-se de um investimento
de cerca de R$ 400 milhões que conta com a tecnologíaweg para todo
o sistema de distribuição de alta e baixa tensão e acionamentos para
a unidade. O destaque fica por conta dos motores com características

específicas para osetor demineração que fazem parte do paco-te de
fornecimento daWeg para esta unidade que tem capacidade para 180

toneladas/hora de cimento ensacado e 90 toneladas/hora de cimento a

granel e que é posta em operação em ummomento em que existe falta
de cimento em toda a região sul do país.

.

Itália Austeridade
Embora vivendo uma realidade

diferente, o Brasil também
deveria estar fazendo a lição de

'

casa e enxugando amáquina
pública como forma de, além de

ganhar eficiência, liberar recursos
para reduzir a dívida interna e

recursos para investimentos. Nós
continuamos a seguir os passos
que levaram países ricos a andarem

agora com um pires namão.

Em ummomento de turbulência
no Europa onde diversos países
estãomuito endividados e com

problemas de financiamento da '

dívida, o Senado italiano aprovou
plano de austeridade de 79 bilhões
de euros. Trata-se de umamedida

emergencial que provavelmente
terá de ser seguida por outras

.

medidas para evitar problemas
sérios no futuro próximo.
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DIVULGAÇÃO

Tesouro dos EUA
Segue o jogo duro da oposição em relação à aprovação do 'aumento
no limite de endividamento do tesouro americano. As consequências
de uma eventual não aprovação são extremamente graves para a

economiamundial e as possibilidades de algum parlamentar se tornar
culpado pormais esta crise é praticamente nula, mas sempre será
possível apertar aindamais o presidente americano.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADO DE SANfACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de laraguã do Sul
- CarlosFabricio Griesbach,Tabelião

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDfD\LDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
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 INTIMADOSDO PROTESJ:O:

Apontamento: 182893/2011 Sacado: ACQUA aR COM E SERV lIDA ME Endereço: RUA BARAO DO IDO BRANCO 410
- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251ADO Credor: EQUIMOVEQUIPAMENTOS IND E REPRES LIDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 140-4 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 500,00 - Vencimento: 05/07/2011

Apontamento: 182748/2011 Sacado: C MARTINAZZO EMPREITEIRADEMAO DE OB Endereço: RUA BERNARDO DOR
NBUSCH 1001 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-100 Credor: SIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 111119271- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 60,00 - Vencimento: 04/07/2011

Apontamento: 182898/2011 Sacado: DUPlANET INTERNET E INFORMATICA LIDA ME Endereço: RUA GUILHERME
DANCKER 161 - CEN1RO - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-460 Credor: ANDREMACIELD1\SILVAME Portador'- Espécie:
DMI - N'Titulo: 0209302 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 722,40 - Vencimento: 05/07/2011

Apontamento: 182795/2011 Sacado: EDNEI NEVES DAVEIGA Endereço: RUAMAJOR JUliO FERREIRA 650 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89256-210 Credor: TAPECACONFECCOES EMALHAS l1DAEPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 15409
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$137,66 - Vencimento: 07/07/2011 '

Apontamento: 18286112011 Sacado: FLEX ACAO CONFECCOES lIDA Endereço: R PAULlNA DEMATHE PICOLLI 81 -

Iaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: MALWEEMALHAS LIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 1028373008 - Motivo: -

falta de pagamentoValor: R$ 554,85 - Vencimento: 29/06/2011

Apontamento: 181578/2011 Sacado:HIlARIO GIlMARTOPOROSKI Endereço: JOSENARLOCH 2994 - Jaraguá do SuI-SC
CEP: 89253-790Credor: BVLEASINGARRENDAMENTOMERCANTILS/A Portador: - Espécie: NP - N'Titulo: 00052844/08
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 9,066,79 - Vencimento: 01/08/2008
-.-------------------------------------------------------------------------------------------------------_---------�---------�-------_::_-----

Apontamento: 182729/2011 Sacado: IMPERSERv'PINTIJRA EM GERAL Endereço: PEDRO FLORIANO 131 SAlA 01 - ja
ràguã do SuI-SC - CEP: 89251-970 Credor: MEINERZ INDUSTRIA E COMERCIO lIDA ME Portador: - Espécie: DSI - N'
Titulo: 26 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 420,00 - Vencimento: 06/07/2011

Apontamento: 182191/2011 Sacado: JOAO NELSON CLEIN Endereço: ANTONIO HENRIQUE MAFFEZDLLI 269 - Iara
guá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: COMERCIO DEACOS JARAGUA l1DA EPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
8635/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 267,21-Vencimento: 30/06/2011

Apontamento: 182446/2011 Sacado: JOAO NELSON CLEIN Endereço: ANTONIO HENRIQUE MAFFEZOLLI 269 - Iara
guá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: COMERCIO DEACOS JARAGUA l1DAEPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
8547/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 403,14 - Vencimento: 04/07/2011

Apontamento: 182996/2011 Sacado: JORACEU TERESINHA MARTIM MACHADO Endereço: R FRIEDIDCHWIHLELM
SONNENHOHL 8 ' Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89256-320 Credor: FLORESD\DO IDO DOCEAGRO DERNADOS S/A. Porta
dor: - Espécie: DMI - N'Titulo: 2531*1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 811,98 - Vencimento: 06/06/2011

Apontamento: 182656/2011 Sacado: JOSILENEELEUTERIO Endereço: RUAJOAO CARlDS STEIN 1100 - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89253-350 Credor: SHOPING COM CER MATDE CONSTR Portador:' - Espécie: DMI - N'Titulo: 15256/3 - Motivo:
falta de pagamentoVal�r: R$ 226,54 - Vencimento: 21/06/2011

Apontamento: 182883/2011 Sacado: lARISSA PANIEE MERCEARIA LIDA Endereço: R PASTOR l}LBERTO SCHNEI
DER 759 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-300 Credor: OESA COM E REPRES LIDA Portador' - Espécie: DMI - N' Titulo:

5911490U; - Motivo: falta de pagamento VaIor:R$ 254,.23 - Vencimento: 01107/2011

A���-t������:-í8i5-16/2õii-s���d�:MAicoi�;FÃBrucio-iÃcoBj-E�d������-RUÃVlcrOR-ROSOOEJ{G-577---j�;;;á-do
Sul-SC - CEP: 89252-400 Credõr: CENTRO FORM COND LES LIDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 20052 - Moti
vo: falta de pagamentoValor:R$194,50 - Vencimento: 18/05/2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

Apontamento: 182574/20Ü Sacado: PADARIA E CONFEITARIA GLORIA J.C LTDAME Endereço: RUA DOS ESCOTEIROS
85 SAIA 01 - JARAGUÁDO SUL-se - CEP: 89254-730 Credor: TAP AlACADO DEAllMENTOS EBEBIDAS LIDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 0030512501- Motivo: falta de pagamentoValor: R$190,45 - Vencimento: 17/06/2011

Apontamento: 182950/2011 Sacado: SCl-lUTZENPAN CONFEITARIA LTDA� Endereço: ORANDINA COELHO EMCKE
MAIER 45 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-778 Credor: PP PLAST INDUSTRIAL I.:rDA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo:
3000862B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 683,20 - Vencimento: 30/06/2011

Certifico, que estefdital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 19/07/201 L Iaraguã
do Sul (SC), 19 de julho de 201L

ManoelGustavo Griesbach
Iabelião Substituto
Total de títulos publicados: 15
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Acovardia disfarçou-se agora de boa

educação, de virtudes, de respeito.
Na verdade, a covardia hoje tem oútro

nome: politicamente correto. Já disse

aqui que detesto, tenho ânsias de vômito
diante do politicamente correto.

Minhas ojerizas têm fundamento, lei
tora, leitor. Têm fundamento. É que aca

beí de ler uma reportagem da Folha em

que tratavam dos jurados de programas
de televisão. Os de hoje nem de longe se

comparam aos do passado. Os jurados
do passado eram inteligentes, se faziam
tipos os faziam bem feitos. Hoje não.

Ainda dia destes, fiquei irado ouvindo

ORELHAS

No meu tempo de escola marista, os
"padres", como os chamávamos, quase
nos arrancauamas orelhas quando saía
mos do "urinol". .. Hoje não, hoje os vaga
bundos são tratados com a odiosa peda
gogia do amor. Dá nisso que anda por aí,
drogados e mãos-leves...

um jurado de tevê analisando um calou
ro. Acho que foi no Raul Gil, não lembro.

O jurado - analisando o. cantor, um
calouro - disse que ele tinha jeito, boa
voz, que até ficou dentro do ritmo, que
tem futuro, que isso e que aquilo, e que
por isso lhe daria nota seis.

Bolas, o sujeito inventou várias virtudes
inexistentes no "cantor" para finalmente
lhe dar seis, quando, na verdade, o cantor

merecia zero.' ': Ah, não pode, imagina dar
zero para um jovem, não, nunca...

Por que não? Lembro dos programas.
do Flávio Cavalcanti. O Flávio botava

para tocar um disco recém-lançado, o.u-

IDOSAS
. É preciso que filhos e filhas "edu

quem" certas mães idosas, que digam a

elas que sosseguem o facho. Bailes para
a terceira idade ou programas desse

tipo são grandes riscos para a mulher.
Riscos de todo tipo, especialmente de

doenças sexuais da sujeira...

DO LEITOR

I

redacao@ocorreiodopovo.com.br

via-o, criticava-o asperamente e o que
brava. Isso, o quebrava diante das câme
ras, - Não vale nada, dizia o apresentador.

Hoje não, hoje tudo tem que ser bem

dosado, alisado, nada pode ferir ou trau
matizar. Ai do professor que chame um

aluno vagabundo de vagabundo. Ai do
chefe que chame a atenção de um indo

lente, de um vadio na empresa... Ele será

processado por assédio moral, e perderá
a causa. Ora, vão plantar batatas esses

parvos e suas falsas bondades.Vadio é va

dio' cantor que não canta nada, não can

ta nada, e ponto final. O resto
é mentira e

covardia dos politicamente corretos,

CUIDADO
Acabei de ler. Ela ficou viúva aos 60

anos. Um pouco mais tarde casou de novo,
.

. com um sujeito que ela "achou" num desses

promíscuos bailes para idosos. Ele estava

muito "sujo", não lhe disse nada, passou a

ela a sujeira e ela hoje vive se queixando.
Acreditou que ele era "limpinho".

CHARGE
,.

ADIOS, MUCHACHO!

Um homem tinha quatro filhos.
Ele queria que eles apren

dessem a não ter pressa quando
fizessem julgamentos. Por isso ele
convidou cada urn deles para fazer
uma viagem e observar uma pereira
plantada em um local distante.

O primeiro chegou no inverno. O
segundo na primavera. O terceiro no
verão. O quarto no outono. Quando
eles retomaram relataram o seguinte:
o primeiro disse que aárvore era seca,
feia e retorcida. O segundo disse que
a encontrou cheia de botões e carre

gada de promessas. O terceiro disse

que a árvore era coberta de flores fi
tinha urn cheiro doce e gracioso. O
quarto disse que a árvore estava cheia
de frutos e vida.

O pai então explica que os qua
tro estavam certos porque eles ti
nham visto apenas uma estação da
vida da árvore. Assim explicou que
nunca se julga uma árvore ou uma

pessoa apenas por uma estação.
A essência do que se é só pode ser

constatada no' final de tudo, exata
mente no momento em que todas
as estações se completam!

Este conto pode ser conhecido,
mas achei que era útil para sinteti
zar o que quero dizer. Sei que muitas
coisas foram, são e serão ditas sobre
o Gilberto, mas gostaria de dizer que
pude conviver de perto com as di
versas estações da vida dele, e falarei
apenas de urna. O Gilberto era uma.
pessoa preocupada com Iaraguá do
Sul. Sabia de sua responsabilidade
social como gerador de emprego. Fi
cava contente com o sucesso de seus
colaboradores. Ajudava quem se aju
dava. Sabia reconhecer uma pessoa
de valor. Outra característica que eu

admirava nele era. sua disponibili
dade. Apesar de todas as suas ativi

dades, sempre que precisei de sua

presença, fui atendido e sempre tive
uma resposta positiva. Em nossas

conversas sempre ressaltava o amor e

orgulho pelos netos.
Nossa cidade pode se orgulhar

de seu empresariado, pode se· or

gulhar de seus filhos trabalhadores
e empreendedores, e o Gilberto era

um desses.

Carlos lUberto
Rodrigues, padre Beto
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SISTEMA VIÁRIO

Plano Diretor tem
novas.mudanças
Conjunto .com 50 pontos mapeados será
encaminhado à Câmara nesta semana

JARAGUÁ DO SUL
.... : .

Pastein, considerou o evento su

ficiente paraexplicar e responder
aos questionamentos dos popu
lares presentes. "Não há neces

sidade de fazer mais audiências;
.

todo o mundo em Jaraguá quer
ponte", defende.

DAIANA CONSTANTINO

Mais seis pontes serão acres

centadas ao novo Plano Di
retor de Jaraguá do Sul. Somando
50 obras no total, oprojeto substi
tuirá o primeiro texto que presume
44 obras - enviado pelo Executivo
à Câmara de Vereadores em maio

passado e que ainda tramita nas

comissões. A proposta completa
será protocolada no Legislativo.
nos próximos dias, e seguirá um

novo rito, passando pela avaliação
dos jurídicos e dos parlamentares
antes de entrar em votação.

Os 50 locais mapeados para
receber pontes e viadutos fo
ram apresentados em audiên
cia pública realizada na última
sexta-feira (15), no auditório do
Sindicato dos Trabalhadores das
Indústrias de Vestuários. Mesmo
com a participação de somente

20 pessoas, o secretário de Plane

jamento da Prefeitura, Aristides

SÁSADO·23 DE JULHO
GRANDE TEATRO DA seAR

K1kanda '

'- fi! Sf:J 'IM:)
,� www.semdestino.us

www.cezarmiranda.com

O presidente da Câmara, Jaime
Negherbon (PMDB), assistiu à ex

planação do Plano Diretor feita por
Panstein,_e elogiou o projeto. "Não
só aprovo como dou os parabéns
pelo trabalho que a equipe da Pre
feitura desenvolveu". Ele defende,
entretanto, a realização de mais au
diências públicas em outras regiões
do município. Também acredita

que a Prefeitura deveria repensar a

construção de uma ponte no Rau,
pois os rrioradores já demonstrarám
contrariedadequanto à obra.

A presidente da Ujam (União
Jaraguaense das Associações de
Moradores), Andréia Ziehlsdor

ff, também quer que a discussão

seja ampliada. Ela não partici
pou da audiência, e criticou a

Prefeitura por não ter enviado
um convite para a entidade. "Não

participei da audiência porque
não tinha pública suficiente para
debater e pela associação ter sido
avisada somente um dia antes".

Em maio, o diretor jurídico da

Câmara, Nilton Hening, deu pare
cer contrário ao Plano Diretor jus
tamente porque a Prefeitura não

.

havia promovido nenhum debate.
"O que determina o debate com a

população é o Estatutodas Cida-'
des", enfatiza. Ele entende que a

audiência pública deve alcançar o
maior número de pessoas possível
para discutir a proposta.

"A audiência pública que de
bateu a alteração da Lei Orgâni
ca do Município para aumentar

o número de vereadores reuniu
mais de 300 pessoas, e mesmo

assim atingiu uma parcela mí
nima dos 149 mil habitantes de

Jaraguá", argumenta.

ATÉ·205D.
- '

. Construçõe�' iniciais
Das obras projetadas, as primeiras que serãoexecutadas
ficam entre Iaraguá Esquerdo e Barra do Rio Cerro,Vila Rau e

Amizade, e na área central da cidade, entre a Celesc e a Scar.
"Até 2050 todas essas obras devem ser feitas para não trancar
O trânsito do município", justificou ó secretário, sobre o

acréscimo de mais seis pontes e viadutos no PlanoDiretor.

Novos locais
1. Ponte sobre o Rio da Luz, no prolongamento da rua Gerhardt
Muller com a rua Erwin Rux;
2. Ponte sobre O Rio da Luz, 'no prolongamento da rua 1029; .

3. Ponte sobre oRio da Luz, no prolongamento da rua 564 até a

rl!aAmandus Rengél.,
4. Ponte sobre o Ribeirão Molha, no prolongamento da rua
Adão Maba e nraArthur Henschel..'

.

5. Ponte sobre o I\io Iaraguã, no prolongamento dá ruaOscar
Schneíder a ruaWolfgangWeege;
'6. Ponte sobre o Rio Cetro, noptolongamento da rua 511 a rua 507.

. "

MARCELE GOUCHE

Panstein diz que não serão realizadas
mais a'lldi�ncias púb6cas

Proposta prevê título de
utilidade pública àAdesc

Depois do recesso de duas

semanas, a Câmara de Verea

dores de Corupá deve votar o
.

projeto de lei que concede o

título de utilidade pública para
a Adesc (Associação de Desen
volvimento Sócio-ambiental

.

Corupaense). Segundo o presi
derite do Legislativo" João Car
los Gottardi (PT), a proposta
dará destaque para a única en

tidade voltada a cuidar do meio'
ambiente no município. "Nossa
cidade temmuitas riquezas na
turais e precisa de uma entida-

de. que a ajude a preservar nos
so patrimônio".

A matéria tramita na Co
missão de Legislação, "lustíça
e Redação Final. E conforme o

vereados Iony Tribes (PMDBJ,
que integra o grupo, o projeto

. precisa ser avaliado com bastan
te critério. O parlamentar disse

que os agricultores locais estão

preocupados porque temem que
a entidade possa fiscalizar e de-.
nunc'iar aqueles que não estive
rem de acordo com as normas do

Código Florestal. "Os produtores

ficam apavorados, ainda mais

porque a lei ambiental é muito
forte hoje".

Com o título, o presidente
da Adesc, Alcides Hahn, explica
que a entidade poderá participar
mais facilmente de eventos esta

duais e nacionais para tratar das

questões ambientais, além de
ter mais reconhecimento quan
do for defender seus projetos. A
Adesc, por exemplo, é contra a

instalação de uma Pequena Usi
na Hidrelétrica nas_ proximida
des da Cachoeira da Bruaca.
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FIM DA GREVE

Professores voltam ao trabalho
,

.

Decisão foi
tomada ontem em

assembleia que
reuniu cerca de 4
mil docentes em

Florianópolis -

JARAGUÁ DO SUL

ELISÂNGELA PEZZUTTI

A pós dois meses e dois dias de

Il.paralisação, os professores da
rede estadual optaram por retor
nar ao trabalho nesta terça-feira. A

. decisão foi tomada em assembleia
da categoria realizada na tarde de
ontem com a presença de cerca de
4 mil docentes, no CentroSul, em
Florianópolis. 'De acordo com o

Sinte (Sindicato dosTrabalhadores
em Educação), mesmo com a vol
ta ao trabalho, o "estado de greve"
permanece. Daqui a 120 dias será
realizada nova assembleia na capi
tal para avaliar a volta ao trabalho
nas escolas.

.

,

Segundo a diretora regional do
Sinte, Cristiane de Oliveira Müller,

EDUARDO MONTECINO

Pais dos alunos vão ajudar a de6nir as meUtores datas para repo� aulas

outro encaminhamento da assem- ,recuperação das- aulas", informou.
, bleia estadual diz respeito à reposi-' Ainda segundo a diretora, os pro
ção das aulas. "Nós vamos convocar fessores vão aguardar até a próxima
os pais dos alunos e definir junto sexta-feira para receber do governo
com eles as melhores datas para os dias de salário descontados em

função da greve. "Caso não seja ro
dada a folha até sexta-feira, as aulas
não serão repostas e isso vai com

prometer o ano letivo", salienta.
. Na região de Iaraguá do Sul,

uma média de 10% dos profes
sores - cerca de 90 profissionais
- mantinha a paralisação. A SDR

(Secretaria de Desenvolvimen
to Regional) já estava recebendo '

inscrições de professores ACTs

(Admitidos em Caráter Temporá
rio) interessados em preencher as
vagas dos grevistas enquanto estes

estivessem parados, mas nenhum
ACT .chegou a ser contratado.

Plano de
•

carreira'

No último dia 13, durante uma
tarde tensa na Assembleia Legis
lativa, os deputados aprovaram
um projeto de lei quemodifica os

salários dos professores da rede
estadual. A aprovação do piso
de R$ 1.187 significouuma con

quista para os profissionais que
estão iniciando na carreira, com
um aumento de quase R$ 400 no

salário, porém prejudica os pro
fessores com maior qualificação e

mais tempo de serviço, pois nestes
casos houve um achatamento dos
salários .

CRÉDITO IMOBILIÁRIO BRADESCO.
PRESENÇÀ 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 273 3486.

Crédito Bradesco. Presença lado a lado para você realizar.

-_'
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Fator humano será investigado
Equipe retorna a

Jaraguá para apurar
as circunstâncias
do acidente e saber
como estavam as

vítimas da queda

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Durante essa, semana, uma

equipe do Centro de Investiga
ção e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos (Cenipa) de Ca
noas (RS), retorna a Jaraguá do
Sul para entrevistar pessoas que
faziam parte da vida do piloto
Álvaro Pisetta Júnior, 39 anos, do

empresário José Gilberto Menel,
62, e do mestre de obras, Erico
Melchioretto, 44. Todos eram

ocupantes do helicóptero Esqui
lo que caiu na manhã de sexta

feira, na região de Rio das Alma,
em Iaraguá do Sul

A meta é fazer um estudo do
fator humano, uma das diretri
zes da equipe que conduz as

investigações para e-ntender o

que teria provocado o acidente.
As conversas serão comanda
das pela psicóloga do Cenipa,
tenente-coronel Rosana Bauer,
que chega essa semana a Iara
guá. Ela irá se inteirar um pou
co do cotidiano das vítimas,
principalmente do piloto. Ro

sana explica que, na visão tra

dicional, a culpa em acidentes
aéreós era atribuída ao piloto.
"Hoje, sabemos que há vários
elementos que influenciam nas

decisões do comandante. Por

'MARCELE GOUCHE

isso, é importante . sabermos
como era o relacionamento

dele com o patrão, com a fa
mília' com amigos", afirma. O
fator material também é inves

tigado nesse caso. Essa semana,

pessoas ligadas à manutenção
da aeronave serão ouvidas.

No último sábado, a equipe
do Cenipa vistoriou o local do
acidente. Membros da aeronáu

tica, liderados pelo major Carlos
Queiroz, tiveram que fazer rapel

para ter acesso à mata fechada
onde estavam os destroços do

helicóptero. Todo o material será
recolhido para análise. O fato do

helicóptero não possuir caixa

preta não deve;atrapalhar as in
vestigações' conforme adianta
a psicóloga. Segundo ela, uma
análise mais aprofundada pode
ser feita através dos instrumen
tos de voos, como alavancas,
ponteiros, botões, além dos do
cumentos da própria aerona-

ve. O Cenípa estuda também a

distância do percurso e outros

detalhes colhidos no local. "Há
sinais que o helicóptero colidiu
nas árvores, mas agora precisa
mos saber se ele tentou escapar
das montanhas, entre os fatores",
ressalta Rosana.

O relatório inicial deve ficar

pronto dentro de 30 dias. A con

clusão dos fatores que contribu
íram para o acidente ainda não

tem data marcada.

o acidente
o helicóptero decolou da em

presa Nanete Têxtil na manhã de
sexta-feira. O voo durou cerca de
três minutos até a queda, na re

gião de Rio Alma, no bairro Rio
do Cerro. O desastre provocou a

morte do empresário José Gilber
to Menel, proprietário da empresa
Nanete, do mestre de obras, Erico
Melchioretto e do piloto Álvaro Pi
setta. A operação de resgate durou
cerca de seis horas e envolveu Cor

po de Bombeiros, Samu, Defesa
Civil e voluntários.

S(lBr:�

Húmerode
acidentes
Até 2006, de 50 a 60

I .acidentes aéreos.eram
"

.regístrados por·mQ,média'
, que se conservava há

pelo menos uma década.
Desde então, os registros
de desastres envolvendo

.

aeronaves duplicou: de 100

a 110. Em 2005, aAgência
Nacional de.Aviação'Civil"
(Anac) assumiu a fiscalização
aérea no Brasil, até então
de responsabilidade
do Departamento de
Aviação Civil, setor ligado
à aeronáutica. Só.este ano,

,

sem�â�", '

83 ét€icfebtes a ' s, oram.
�

-
',�' ,

registrados. Os desastres de
2011 provocaram amorte de
57 ,pessoas. No ano passado, o
saldo total foi de 39 mortes e

�.�- '.

110 acidentes.

MARCELE GOUCHE

Homem tenta suicídio e é

resgatado pela PM após cinco horas
Após cinco horas de negocia

ção, um homem que ameaçava
suicídio dentro da própria casa,
no bairro Vila Rau, foi resgatado
pela Polícia Militar. A operação
durou a tarde toda de ontem e

mobilizou cerca de 20 homens,
entre militares e bombeiros.

Por volta das 13 horas, o ho
mem identificado pela Polícia
Militar apenas como Jair, passou
a quebrar os vidros do veículo e

da casa onde reside, no bairro
Vila Rau. Vizinhos' acionaram a

! Polícia Militar, que ao chegar ao
,
local, percebeu a casa trancada.

Homem ameaçou tirai' a vida por cinco
horas. Depois de imobi1i?ado, fOi�rrid�

Do lado de. dentro, o homem de conversar com os negociadores
ameaçava suicídio com dois bo- e fumaça começou a sair da resi

tijões e álcool. "Ele de vez em dência. Nesse momento, a equipe
quando abria os botijões, solta- policial invadiu o local. O homem
va gás e dizia que iria explodir a teria ateado fogo em alguns papeis
casa", afirma o responsável pela e deixado um botijão aberto. O

operação, capitão Aires Wolney outro ele levou junto com ele para
Pilonetto. outro quarto. Ao avistar os poli-

Um cordão de isolamento foi ciais, pediu para que fossemorto a

feito, enquanto policiais tentaram tiros. Ele foi imobilizado e encami

salvar a vida do morador. Em todo nhado pelo Corpo de Bombeiros
o momento, ele pedia a presença' ao hospital, pois apresentava cor
da esposa para explicar que se ma- tes nos braços. "A operação foi um
taria por culpa dela. Ela ficou afas- sucesso, a situação foi controlada

tada, sob a proteção da polícia. e a vida do senhor, preservada",
Por volta das, 17 horas, Jair parou enfatiza o capitã,o.
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Patricia Moraes 2106.1917 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Plano sem debate
jaraguá começa, mesmo que
timidamente, a debater importantes
alterações em seu Plano Diretor. Porém,
sem a participação necessária que um
tema como este necessita. De um lado,
a Prefeitura corretamente se propõe a
pensar a cidade em longo prazo, mas
erra gigantescamente ao não convidar
os cidadãos que aqui habitam a refletir
sobre quefuturo imaginam melhor

para todos. A administração tem pressa
em resolver questões que por décadas

Novoposto
Enquanto não começam as

reuniões do Conselho Regional
da SDR de Iaraguá do Sul, o
projeto para construirum
posto de saúde, no Centro
de Massaranduba, fica
engavetado. O secretário de
saúde do Estado, Dalmo Claro
de Oliveira, até já garantiu
parte da verba para a obra que
custará cerca de R$ 1 milhão.

mcampanha
Dleter Ianssen (PP) foi um
dosmais assediados na
Festa do Colono no últirno
finl de selnana. IVlostrou

que contmua COUl a

popularidade em alta.Aliás,
a SociedadeAliança foi palco
paramuitos pré-candidatos,
entre eles o empresário
�_J]tídio Innelii (PMDB).

Formação
o lançamento oficial da
Escola do Legislativo daAvevi
foi agendado para o dia 24
de agosto em Schroeder.

Já os cursos e palestras,
serão oferecidos a partir
de setembro. Para o início
de 2012 está confirmado
um intensivo de formação

. política para pré-candidatos
a vereador.

Demolição
A Defesa Civil começa
a analisar com mais

profundidade a necessidade
de demolição de moradias
construídasem 31 pontos da
cidade. O objetivo é evitar

que novas tragédias como
a de 2008 se repitam no

município. .

ficaram paradas, como o investimento
no trânsito cada vez mais caótico do

município.
Todavia o governo municipal se equivoca
ao promover uma audiência pública sem

a divulgação necessária, imaginando
que a medida será suficiente para que o

projeto seja votado na Câmara, onde a
situação é maioria.
O PlanoDiretor é um instrumento
básico da politica de desenvolvimento,
pois estabelece diretrizes para a correta

ocupação do município, determinando
o que pode e o que não pode serfeito em

cada área delimitada. E as decisões não

podem ser tomadas em quatro paredes.
O conceito do Plano Diretor é justamente
ligado à participação popular, se assim
não for, ele perde completamente a
sua legitimidade. Debater e cumprir
a lei dá trabalho, mas é sempre a
melhoralternativa. Previsão de debates
acalorados na Câmara neste segundo
semestre do ano.

DIVULGAÇÃO

ORGANIZANDO O NINHO,
Kleber Rangel (direita), que deve bus-,
car uma vaga C0Il10 vereador em 2012.
A reunião contou com a presença do

deputado estadual Dado Cherem (com
microfone).

PSDB promo;veu encontro
no último sábado para mar
car 45,novas filiações à sigla.
Um dos destaques da lista

é o ex-supervisor de futsal da Malwee,

.

-_.�-"_.,._,_.�-",_ .. _"-,_ .. �-,-,�._-"-,,.._,-,,�-,,,-,-,,-"�""'-'-'-'-""-'-'-�-'-""'----"'-'-'-""""-'--�"-'-'-'"---.-""�-_.. - ... "_._ ... _"_."._._._."_._"_._"._._"_ .. _ .. "."."""._-_._-_."_,,._ ...__._"._._--,,"".,,"-_.__ ..._-"-

,Sai de'licença
Está quase tudo definido para que o
secretário de.Obras,ValdirBordin, saia de
licença não remunerada por 90 dias para
descansar e resolver questões pessoais.
Nestes três meses, apastadeve ser
comandadapelo diretor da secretaria.

Promessa •

Depois de 62 dias, os professores da rede estadual
decidiram por fim à greve em assembleia que
aconteceu ontem em Florianópolis. Mas vão cobrar
que o governadorRaimundo Colombo cumpra a
promessa de formarum grupo de estudo paradebater ,

,

uma nova tabela salarial e plano de carreira.

Vistoria na saúde
o Tribunal de Contas de Santa de Catarina

exigiu que uma auditoria fosse feita no

prédio do Hospital de Massaranduba, antes
de a Prefeitura abrir a concorrência pública
para reformar a unidade. Já há cerca de
30 dias em trabalho, uma equipe técnica

.

contratada pelo governomunicipal termina
a auditoria nesta semana.

)

Secleetaria garantida
Com a saída do PSDB confirmada,
NíuraDemarchi pretende ingressar

, em outra sigla corn o objetivo de
disputar aeíeíçãomajoritária em
Jaraguáno prõxímo ano.Hoje a tucana
é secretária deEducação daPrefeitura
deMassaranduba - pasta que a ela
serámantida, segundo o prefeito
Mário Fernando Reínke (PSDH). "Não
a convidei pelo partido,mas pelá

,

capacidade de trabalho dela".

Reforma

da delegacia
César Grubba, secretário de Segurança
Pública do Estado, prometeu que,
até agosto, Massaranduba receberá
verba para a instalação de câmeras de
vigilância, e também ajuda financeira
para reformar a Delegacia de Polícia
Civil, no valor de R$ 50 mil.

Gostou do que viu
c

O presidente da Câmara, Jaime
Negherbon (PMDB), participou da
audiência pública que debateu as

alterações no Plano Diretor. Garante
ter ficado encantado com o projeto
da Prefeitura e já adianta que votará a

favor. Mas defende que a comunidade
tenha acesso ao documento através
de novos encontros antes do texto

chegar à Câmara.

Desvios
Educação e Saúde, áreas de grande
orçamento e muitos repasses
de pequeno valor, são as grandes
responsáveis pelos desvios de dinheiro
público no Brasil.A afirmação foi feita pelo

,

diretor do Departamento de Patrimônio
e Probidade daAdvocacia Geral da
União (AGU), André Luiz de Almeida
Mendonça, à reportagem do jornal O
Globo. Segundo ele, cerca de 60 a 70%
dos desvios se concentram nessas áreas.

Fundcição
O secretário de Desenvolvimento
Econômico de Guaramirim, Rodolfo
Iahn Neto, está elaborando um estudo
sobre a necessidade de o município
criar uma Fundação do Meio Ambiente.
O esboço de lei já está pronto, mas
antes ele quer conversar com os

prefeitos de Massaranduba e Schroeder

para saber da possibilidade de parceria.
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PERSONAGEM HISTÓRICO

o bispo jaraguaense
Dom Honorato Piazera
Nascido no dia16 de novembro de 191). em Jaraguá
do Sul, Dom Honorato Piazera desde cedo começou a

se dedicar à vida religiosa. Aos 13 anos, ingressou na
EscolaApostólica de Brusque e estudou no noviciado
da Congregação dos Padres-do Sagrado Coração de

Jesus. Piazera cursou filosofia e teologia em Taubaté

(SP), onde recebeu aOrdem do Presbiterado. No dia 30
.de novembro.de 1936, foi ordenado padre, aos 25 anos.

Em 1940, ele passou a ocupar o cargo de reitor da Escola

Apostólica Sagrado Coração de Jesus em Corupá. Entre '

1940 e 1947, Piazera trabalhou em Tubarão como diretor
de uni colégio, quando ao retornar a Corupá recebeu a

nomeação de Superior Provincial pelo Conselho Geral da
Congregação, onde ficou por seis anos. Em 1959, Dom
Honorato Piazera foi eleito bispo auxiliar naArquidiocese
do Rio de Janeiro pelo Papa João XXIII e a cerimônia

episcopal aconteceu na EscolaApostólica de Corupá no
dia 11 de outubro, reunindo milhares de fiéis. Piazera
também foi nomeado pela Santa Sé administrador da
diocese de Nova Iguaçu (RJ) e bispo de Lajes. Piazera
morreu no dia 23 de outubro de 199Ó� aos'78 anos.

..

ljufl depile��

emd atte

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

.

O IIWandschoner" é um tipo de artesanato de origem alemã,
trazido ao Brasil pelos imigrantes que se instalaram no país. A
tradução da palavra significa literalmente poupadores (schoner)
de parede (wand). Os wandschoners são panos de parede
bordados, que trazem dizeres religiosos ou frases filosóficas

.

populares, usados para enfeitar as paredes da cozinha ou da sala.
Durante a Segunda Guerra'Mundial, fatores como os processos de

industrialização e a proibição- da língua alemã no Brasil fizeram
.

com que este tipo de artesanato fosse difundido no país. Os panos
são bordados com o uso de uma folha carbono, folhamanteiga,
lápis e agulhas. Hoje, muitas comunidades germânicas buscam
preservar estamanifestação típica, resgatando a cultura difundida

pelas mulheres teuto-brasileiras. I

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo .

. Lt· .. �.
Lunender30anos
PELO MUNDO·

1 5

Fundação de Penha
No dia 19 de julho de 1958 o município
de Penha (ou Balneário dePenha) foi
efetivamente instalado no Estado de Santa
Catarina. A região de Penha, colonizada
por espanhóis e portugueses, havia sido
elevada à categoria demunicípio no dia
21 de junho daquele ano e hoje possui o
título de "Capital Nacional do Marisco".

1980

Boicote àOlimpíada
Neste mesmo dia, em 1980, ocorreu
aabertura dos Jogos Olímpicos de
Moscou, na União Soviética, edição
com o menor número de participantes,
causado pelo maior boicote da história

olímpica. Com á invasão soviética ao

Afeganistão, em 1979, os Estados Unidos
decidiram boicotar o evento, e.logo 69

países aderiram ao ato.
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a �:tPloração de petróleo em Santa (Jatarina, cdm a

'.perfuraçãode do�s,:poços em locais'situados na áfefi
"

. geológica chamada qé bacia dú;Paraná"regiãô que se

•estende desCle' O Sul de Goíãs até o Rio Grande do Sul.
"� retomada dás prospecções na bada do Pararía.na
área de Santa Catarina, decorre da necessidade que a

Petrobrás enfrenta para localizar novas jazidas, ainda
que em regiões consideradas geologicamente bas
tante difíceis, com apresença de derrames de basalto

que dificultam a realização de trabalhos de sísmica",
dizia amatéria. Ainda segundo a publicação, dames
ma forma como o reinício da exploração aconteceu'
em Santa Catarina através dos resultados de estudos
sísmicos, o Estado do Mato Grosso do Sul também
. .

'

passaria a receber-plataformas para a perfuração de

poços exploratórios: De acordo com a matéria, na
.quele mês a empresa Petrobrás estava fazendo pes
quisas em uma plataforma continental no Amapá..
"Aperfuração já chegou a cerca de 3.500 metros, sem
qualquer indício de petróleo", contava o jornal.

-

INVENÇOES ANTIGAS
�

Forno micro-ondas
o cientista e engenheiro estadunidense
Percy Lebaron Spencer, nascido no dia 19

de julho de 1894, inventou o forno micro
ondas em 1945, a serviço da empresa
Raytheon. Durante suas experiências com
radares emicro-ondas, Spencer percebeu
que a barra de chocolate que estava
em seu bolso havia derretido e então
fez o teste com grãos de milho, que se

transformaram em pipocas.
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Contagem regressiva para omaior evento de dança domundo
JOINVILLE
KELLY ERDMANN

m evento gigantesco
conta os dias para en
cher todo o Norte de
Santa Catarina com

as diversas facetas da
arte que ganha vida'

através dos movimentos do cor

po. Considerado o maior evento
de dança do mundo pelo Guin
ness Book, o Festival de Joinville
começa nesta quarta-feira e, até
30 de julho, reúne 6,5mil bailari
nos que devem ser assistidos por

,

mais de 50 mil, pessoas.
Por causa de tanta grandiosi

dade, ele tem apresentações em

diversos palcos. Os principais estão
no Centreventos Cau Hansen, Sesc
[oinville e Teatro Juarez Machado.
Porém, a organização ainda mon

tau outros 17 tablados abertos em

praças, shoppings, hospitais e enti
dades afins. Tudo isso para ser ocu

pado por 576 grupos e 2.235 coreo-
'

grafias.
Já na tradicional noite de aber

tura, o público que garantiu os

concorridos ingressos do primei
ro espetáculo desta 29a edição do
festival poderá ver os dançarinos

, da premiada companhia deDébo
rah Colker. Depois, a programação
prossegue dividida em diferentes
modalidades. A Mostra Contem

porânea de Dança ocorre entre-

21 e 24 e 27 e 29 de julho, sempre,
às 22h, no Teatro Juarez Machado
e em espaços paralelos. O Meia
Ponta habita o'mesmo ambiente,
entretanto, utiliza-se de apenas
três datas: 25, 26, e 27. As apresen
tações ocorrem às 14h e 16h.

Além dessas duas opções, a

plateia ainda,encontra os bailari
nos na Praça Nereu Ramos, diaria
mente das 12h às 17h30, no Shop
pingCidade das Flores, apartir das
13h, no Joinville Garten Shopping,
das 12h às 21h30, e no Shopping
Mueller, das 11h30 às 18h30.

Uma das mais procuradas pe
los espectadores, a Noite de Gala

, está agendada para a segunda-fei
ra' 25, às 20h. Nela, as luzes ficam

,

Festival de Dança em Jaraguá do Sul

direcionadas ao Balé Castro Alves,
de Salvador, Bahia. Os ingressos
variam de R$ 20 a R$ 110.

Outro momento de destaque
é a Noite dos Campeões, na qual
o festival apresenta os vencedo
res de prêmios especiais, como

melhor grupo e coreógràfo reve

lação. Isto ocorre no sábado, 30, a
partir das 19h, e as entradas são
vendidas pelos mesmos valores
da Noite da Gala nas 'bilheterias
do Centreventos Cau Hansen e no

site www.ticketcenter.com.br.

Quem quiser conhecer a pro
gramação para, então, escolher

qual espetáculo prefere assistir,
deve acessar a página virtualwww. ,

festivaldedanca.com.br.

,

Além de movimentar Joinville, o Festival de Dança ainda fará uma
apresentação especial em Jaraguá do Sul. Ela está programada para o

dia 26, terça-feira, no Centro Cultural da Scar. O espetáculo começa às

.

20h emostra à plateia umamescla das coreografias vistas pelo público
nos palcos abertos e também nas oficinas do evento. Os ingressos cus
tam R$10 e R$ 20 e já podem ser adquiridos na secretaria da entidade:

, .

• PalcoAberto: 21 a 30 de

julho, manhã, tarde e noite

A melhor empresa com
as melhores marcas.

Fone:' 3275-20041 www.be�frioarcondicionado.com.br
Projeto,. Instalação • Manutenção
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

HORIZONTAIS
1. Põe-as na mesa quem fala abertamente / As ini-

ciais do violinista italiano Paganini (1782-1840)
2. Que depende de fatos incertos
3. Diz-se de obra publicada após a morte do autor
4. Sentido de apreensão semelhante à angústia / ";1

"�o

(Ingl.) Ela
5. Prece rezada pelo sacerdote em voz baixa, durante

a missa
6. Chefe de uma casa / Aparelho com que se dirigem

embarcações ou aviões
7. Pequena sela rasa .

8. (Geom.) Metade de um diâmetro /Incapaz de de

terminação, de firmeza
9. Um conhecido refrigerante
10. As iniciais do poeta e músico Antunes, ex-Titãs
/ Músculo da coxa, que permite a perna de girar
para fora

11. Três dezenas, aproximadamente
12. O centro de ... Búzios / Subir a grandes alturas
13. Muito afeiçoado.

VERTICAIS
1. Parte exterior de qualquer publicação, geralmente

feita com papel mais encorpado que o miolo / Si- "\3

gla do departamento que administra as rodovias

paulistas
2. Pateta, palermo / Falta de sensibilidade e, também, '

de vontade
3. Receber impressão por qualquer dos sentidos
4. Relativo à arte da guerra que trata de como proce

der durante um combate ou batalha / Informação
que se transmite por ouvir dizer

5. Exercer influência! Um cantor como Plácido Do
mingo

6. Vibração que se propaga à velocidade. de 340 me

tros por segúndo / Primário
7. Instrumento de agricultura e de jardinagem, denta

do, próprio para limpar, aplainar, afofar a terra, etc.
/ A pergunta de quem tem suas dúvidas

8. O níquel, entre os químicos! O piloto inglês de Fór
mula 1 Lewis, campeão do mundo em 2008

9. Recipiente de vidro, plástico, metal, etc.! Uma das
consoantes que representam o som nasal bilabial
! Um apêndice dos animais.
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PREVISAO DO TEMPO

: ;

Sol, nuvens
e ,chuva
Hoje, o Litoral Norte'e a

Grande Florianópolis têm
mais nuvens e chuva fraca no
início damanhã. Depois, o sol
aparece em todas as regiões.
No entardecer, há pancadas
de chuva e trovoadas com

descarga elétrica isolada n
Oeste eMeio Oeste.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE QUARTA QUINTA SXTA

��MíN: 14°C MíN: 13°C
,,�

MíN: 14°C t,.,,, �, .MíN: 10°C" .

...l l\ltí1·'�,.J... ,. ,

'�.ijJ.t
. I

MÁX:·18°C $j,i"'.t MÁX: 20°C MÁX: 20C MÁX: 21°C �.,.-

Áreas de instabilidade ganham força
,

na quarta-feirapor causa do avanço de
umanova frente fria quemantém o céu
encoberto com chuva do Oeste ao Litoral
Sul. No restante do Estado, ocorrem
aberturas de sol pelamanhã, passando
a encoberto com chuva no anoitecer.
A chuva pode ser forte por alguns
momentos, com descarga elétrica.

Ensolarado Instável

(-�, .

..� �,,<t'.
Parcialmente Chuvoso,
Nublado

:��,
Nublado Trovoada

Na quarta-feira, devido àproximidade
de uma frente fria, o Estado registra
rajadas de vento de 70 a 80 quilômetros
horários noMeio Oeste, próximo
à divisa com o Rio Grande do Sul, '

Planalto Sul e litoral Sul.As rajadas
atingem 60 quilômetros por hora no
Vale do Itajaí e litoral. Temperatura em
declínio acentuado no final do dia.

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

SE VAi PJ�RJt....
VIDEIRA

A semana começou com

chuva em Videira. Mas,
hoje, o sol aparece entre'
nuvens. À noite, o céu fica
encoberto novamente com

chance de precipitação
rápida. As temperaturas
não ultrapassam os 19°C.

NOVA 1/7

CRESCENTE 8/7

CHEIA 15/7

23/7
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Iverso
Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.c::om.br

··Tamo embolado··
OS relacionamentos evoluíram de talforma que hoje a gente

já nem sabe mais o que significa o quê. Antigamente, ou era
solteira, namorando, casada ou separada (e suas variantes).
Hoje, quando uma pessoa chega e diz que está com alguém a

gente já não pode mais só pensar em uma das três hipóteses.Até
o Facebook abriu um leque de opções para quem se cadastra
no site definir qual o seu estado atual. Lá você encontra,
além dos tradicionais já citados acima, amizade colorida e

relacionamento enrolado. Junte a isso as expressões "somos
ficantes", "estamos nos pegando" e "relacionamento aberto" e isso
confunde, não é? Sei lá, eu gostava mais de antigamente.

Meias calça ou meias 7/8. Lisas são lindas. Mas uma
meia estampada é realmente flash. Seja ela inteira ou
"meia coxa', fica linda com um vestido demaxi tricô.
Com poás, listrinhas, riscas, desenhos geométricos ou
axadrezada; a estampa dameia dita o tom da produção. E
fiquem ligadas Meias fio 20 são para dias amenos. Já as de
fio 70 são para os dias bem frios. Apostem nesse flash,

É ATREVA
Acordar no dia seguinte da balada parecendo um
urso panda, com os olhos borrados de delineador e
máscara. E se tiver qualquer resquício de batom ou

manchas de base pelo rosto então... Ai é de doer. O
problema não é (só) acordar toda "malacabada", O
maior problema é dormir corri amaquiagem, coisa
que vocês já leram ou ouviram em algum momento,
que não se faz. Eu só quero reforçar essa treva...

Palavra de homem
Nem todas as solteiras de 30 - ou mais - podem se dar ao luxo
de sair na balada como se não houvesse amanhã. O que fazer? 1.

Seja independente - pero no mucho. Pode ganhar bem, mas não
,

precisa se exibir... 2. Seja positiva. Homem não gosta de mulher
que reclama - basta a gente ... 3. Cuide do visual. Não sei se você já
ouviu falar, mas homem gostamesmo é de mulher bonita. 4. Seja
esperta. Preste atenção em quem está ao seu redor. E a última:

quando sair para 'prospecção masculina', não aja como se fosse a

última noite de sua vida: o príncipe encantado sempre aparece no
dia seguinte. Se você tem 30 anos, lembre que a vida começa aos

40. Se tem 40, também não tem problema: a vida começa quando
você quiser. Afinal, ela é sua. (Felipe Machado)

CTRL C + CTRL V
mulhertrinta.blogspot.com
PAl<A CJ.:IOCó'I..A"TRA6: UM MANTRA, PAAA Se: LIVRAR 00 VíCIO .••
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Atenção designers ,

Como a região tem boas instituições de 'ensino superior com
curso de Design de Moda e Design Gráfico, deixo aqui uma dica.
Desde 1995 a Francal, uma das maiores feiras de exposição de

calçados que acontece anualmente em São Paulo, lança um
,

concurso para designers de sapatos e bolsas. O prêmio é aberto a

qualquer pessoa física e, nesse ano, além do prêmio em dinheiro,
os vencedores de cada categoria ganham uma bolsa de estudo
em Milão. Para participar basta preencher a ficha de inscrição
no site wwwJrancaltopdeestilismo.com.br e depois enviar as
suas criações pelo correio. As inscrições vão até 16 de setembro.
Confira mais informações no site.

, Dica Amaleras '

,

A Tamy lá do blog amaleras.blogspot.com fez um post
bem legal sobre a estreia do filme do.Harry Potter. Dá para
perceber que ela é fã da série. Nesse mesmo post ela conta,
como se viciou na saga e ainda sobre a pré-estreia do filme
que o site Gl transmitiu ao vivo. Mas não é só isso: em outro

post, elamostra uns bicicletários bem diferentes, com um

design super estiloso e que, pensando bem, ficariam lindos
no centro da nossacidade. Dá uma olhadinha lá ...

Siga nessa
direção.

• Se soja amarela e preta são

queridinhas nos cardápios
saudáveis, vem aí a soja
verde que já é sucesso em
restaurantes conceituados

',2de Nova'York e já cllegoú ao

Brasil) com a propaganda
positiva de prevenir o câncer e
reduzir o colesterol ruim. Que
tal provar?

• Hoje é aniversário de um
elos meus queridos'Irmãos,
Alguém humilde que-tem
um coração gigante e ,a
quem amo de paixão. Um
super pai que educou bem
seus filhos e que trabalha
incansavelmente, não para
gttardar fortunas, mas para
'Viver feliz ... Parabéns,Genir!

• Tradução da letra genial
cantada por Iessi I., na •

canção Price Tag:
"

...Nós

apenas queremos fazer o
'mundo dançar. Esqueça a

'.

;tIeta de ��ft�o. ,N,ãp se', "

.'
ade din-din, Não se trata

de joias brilhando.Só quero
�' fazer o mundo dançar..."
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lzzas e.Massas
(47) 3370 � 3242

e

Malhação
�lo meu fio vermelho fiquei sabendo que
rnofim desemana um pessoal de um bairro
da cidade resolveu pendurar um boneco e co

memorar antecipado a tradicionalMalhação
de Iudas, que acontece em abril. Bem-humo
rados, os manifestantes teriam seguido todo o

ritual da malhação, que representa o castigo
ao traidor de Cristo. O boneco teria sido quei
mado tom fogos de artifício e em uma peque
na fogueira. Antes, porém, foi enforcado em

um cadafalso.Ainda levoudezenas de paula
das. Dizem que o boneco tinha o nome de um
vereador pendurado no pescoço. Ué!!!! Quem
seria?Alguém pode me contar? Urgente, meu
copo de chopeKonigsBier bem geladot

Calçadas. calçadas
A notinha naminha coluna de sábado sobre
o acidente de uma senhora na calçada da
rua Carlos Stein, no bairro Jaraguá Esquerdo,
refletiu em todos os cantos da cidade. Aminha
caixa amanheceu cheia de reclamações. Todos
estão indignados com a atual situação dos

passeios públicos. De quem é a culpa? Não
sei.. Mas tem que ser pauta urgente do órgão
fiscalizador competente..

Noite. das sopas

Noite de gala
. o mulherio está no corre-corre escolhendo o

modelito e as joias que vão usar na elegante
. Noite de Gala daApae. O evento promete
ser estrelado no aristocrático Clube Atlético

Baependi, sábado, dia 31 de julho. A revista
Nossa vai registrar tudo!

Moa Gonçalves
MAURICIO HERMANN

.

SENSUALIDADE A jaraguaense Scarlatt Sabei
foi curtir a noite de Balneário de Camboriu

. ,
.

$cãpital

BELAS De JaraguáNáthana noriani e a amigaGabriela
Silva, também prestigiaram a noite de Balneário

Feijoada do Moa
Na sexta-feira, 22 de julho, começa
a ser comercializado o lo lote de

ingressos da 11 a Feijoada do Moa,
que acontece dia 20 de agosto, na
AABB. O local de vendas será na

Homem.Com, Revista Nossa e na

Capital Imóveis, na ruaMarina
Frutuoso, 810. Mais informações
no (47) 3370-2900.

www.beríimambientes.corn.br

Reluzente
Lua de mel
O meu amigo, o engenheiro Douglas
Weber, figura gente boa, vai subir
ao altar da Igreja São João Batista,
no sábado, 23, com a bela Luciane
Panstein. A recepção será em grande
estilo naArweg. O casal sai em lua
de mel na segunda-feira, pois no
domingo tem parada obrigatória na
9a Starnmtisch. E dá-lhe, chope!

A empresária Rosângela
Schmitz, da Lecimar
Malhas, esposa do meu

querido Moacir, adora
estar presente nas ações
sociais que envolvem os

mais carentes da nossa
sociedade. Mas, também
gosta e não abre mão de

pilotar um belo carro.

A poderosa acaba de
se dar de presente um
reluzente Mercedes L
'200 preto, zero bala.
Bom demais!3 550024

• A Revista NossaWeekend, .

que estampa na capa o

jovem RafaelWonsick, já
está circulando.

• O low profile
.

Maikon
Elheit anda sumido das
baladas. Só quer saber do
trabalho e dos estudos.
Tem gente sentindo 'sua
falta nos agitos.

• No fim semana...

Aquelas bem-nascidas
da city, que eu comentei
recentemente na coluna,
aprontaram de novo.
Numa badalada festa da
cidade, tomaram todas e

provocaram a rapaziada.
Subiram na mesa e

simularam um striptease. A
galera foi ao delírio...Se as
famílias sabem ...

"

• Um famoso herdeiro
da cidade estáem alfa...
Encontrou a loira gata da
sua vida em uma festa de
amigos e estão "ficando".
Pelo que eu soube, a
sintonia bateu! Que bom....

o rapaz andava muito
ttistinho.. "C'

.,

• A amiga Sandra
Regina da Silva, a Paçoca,
comemorou seu nwer com

os amigos intensamente,
sábado último.

.. Na próxima sexta-
.

feira, tem show com Sugar.
Kane, de São Paulo, no
Espaço do Oca.

• Temos o poder de
começar omunâo de novo.

.

(ThomasP-aine) "

'
,

.

· I.
.

• Com essa.fui!

moagoncalves@netuno.com.br

Aniversariantes
Os aniversariantes de hoje são a grande arquiteta
jaraguaense Keidy Cavalcante, Natalia Ribeiro e Juliana
Renhari, que vão comemorar a data intensamente. Cheers!

Onde comer
bem em Jaraguá
No Restaurante do Mime. São sessenta
variedades de comida no buffet.

DM
O meu amigo Nei Lombardi vai passar uma
temporada no departamento médico. O
empresário sofreu uma lesão no tornozelo
durante uma "pelada" de futebol e teve que
passar por um procedimento cirúrgico.
Depois que estiver recuperado, o craque
promete voltar às quadras do Society
Iaraguá - voando baixo!

LONDON FernandaMuller
foi conferir a London Pub

raça tudo com
entusiasmo.
Faça tudo
da melhor
maneira

possível. raça
tudo com

grandeza e

dignidade.
'ACYR

SALGIlRELLO

Amanhã, mais conhecido como quarta-feira, rola -na Confeitaria Bela
Catarina a tradicional Noite das Sopas. São seis variedades, umamais
deliciosa que a outra. Vai perder? Agende! Os flashes ficarão por conta
de Maurício Hermann. Depois eu mostro tudo.

MAURICIO HERMANN

Rally
O jaraguaense Cassius Gonçalves participou
do RallyTransantacarina. Fez o percurso de

Fraiburgo até Balneário Camboriú. Um show!
Confira no link http://www.youtube.com/
watch?v=tNgWxAKCtQA um pouco dessa .

aventura que durou aproximadamente um ano.

MAURICIO HERMANN

CBARM� Toda a beleza de CamiIa

Reis, nos corredores da London Pub

Stammtisch
Item importante, que consta no
regulamento da Stammtisch:
"proibido usar som mecânico e

o uso de bebidas alcoólicas por
menores". A festa será realizada

,'no próximo domingo, dia 24

de·julho, a partir das nove
horas da manhã, no Calçadão
daMarechal.

Audicont
O meu amigo Ivaldo Kuczkowski,
o'popular Polaco, está recebendo
os amigos e clientes todos os dias
com café e banda demúsica. O

empresário faz questão demostrar
com a sua alegria peculiar as

novas e modernas instalações da
contabilidade Audicont.Que aliás,
ficou omust! Parabéns, Polaco!
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CRÔNICA

DANÇA E
CONQUISTA

LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCRITOR E EDITOR

.1

D eceb�r apresentações em Power Point no correio da
.1 \gente é comum, todo dia vem' alguma coisa no meio
de uma torrente de mensagens não solicitadas. De vez em

. quando a gente recebe algumas coisas bem interessantes.
Acabo de receberum texto, commuitas fotos, sobre dança..

Eu sou um mau dançarino, mas gosto muito de dan

çar. Vou aprendendo devagarzinho, aprendo hoje e ama

nhã já não lembro mais o passo aprendido, mas vou in
sistindo, porque quanto mais eu dançar, mais vou fixar.
Além de exercício aeróbico dos melhores, a gente co

nhece pessoas que também gostam de dança, faz ótimas
amizades, conquista companhias agradáveis para sair por
aí a bailes e festas. Faz bem para a saúde, para a alma, para
o coração. A Renata, nossa professora de dança de salão e

de zouk - as outras modalidades, como tango, sertanejo e

danças como vaneira, chamamé, xote, valsa, milonga, etc,
que também fazemos - é que gosta de enfatizar isso e gosta
também que se divulgue isso.

A dança, então, é tudo isso. emuito mais: ela melho
ra a nossa postura, faz-nos andar com mais elegância,
mantém a nossa boa forma. Faz bem para a nossa au

toestima.
Então a apresentação sobre dança que recebi veio

me mostrar que há mais, que a dança deixa transparecer
nossa personalidade, nossa maneira de ser e de viver. O
texto revela que a dança, antigamente - na verdade; men
cionava trinta anos atrás -, servia para as moças casadoi
ras (gostaram da palavrinha combinando com a época
lembrada?) escolherem os candidatos a marido. Como
o cavalheiro é quem comanda na dança - é ele que deve'
conduzir a dama - amoçaavaliava o parceiro: a sua inte
ligência, rapidez de raciocínio para escolher os passos, fa
zê-la acompanhá-lo, orientá-la, abrir caminho pelo salão,

segurá-la e protegê-la,
tudoeo mesmo tempo.

Realmente o cava

lheiro temmuito funções
a executar, o que faz com
a ,dama possa avaliá-lo

dançando com ele Uma
música apenas, se ela
for observadora. E isso é
uma coisa que as damas
realmente são: observa
doras. Numa dança, o ca
valheirismo do parceiro
não passa despercebido

e a firmeza na condução deve estar aliada a suavidade do

toque no contato com corpo da dama.A cumplicidade com
carinho, saber lidar com fracasso, pedindo desculpas quan
do de um erro, também contammuitos pontos. E a alegria
dacomunhão, dapareceria bem sucedida também.

Está mais do que provado que a dança, além das
tantas c-oisas boas que nos proporciona, ainda serve

para conquistar a nossa dama, pois desnudamos nosso
caráter, nossa personalidade, nossa educação diante
dela quando estamos dançando.

Está mais do que
provado que a
dança, além das

- tantas coisas
boas que nos

proporciona,
ainda serve para
conquistar a nossa

dama.

.

t
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CLIC DO LEITOR
Envie sua folo para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Sem raça definida, a Sula tem aproximadamente seis meses de idade e

precisa de um novo lar. Ela estará até amanhã disponível para adoção
através do Programa de Controle de loonoses, da Secretaria da Saúde.

Ela foi recolhida das ruas de Jaraguá do Sul e recebeu tratamento
veterinário. Interessados devem entrar em contato com a Clínica

Schweitzer pelo telefone (47) 3275-3268

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Carol é abordada por um homem na pista de

dança. Eunice vê Cecília e Rafa juntos. Norma fica

indignada com os comentários que téotaz sobre ela..
Eunice não se conforma por Cecília ter sido convidada

para o jantar de noivado de Marina e Pedro. Raul e
André trocam farpas durante o jantar de noivado de
Marina. Norma começa a falar sobre Léo e Bibi recla
ma por ter perdido dinheiro ao banco de Cortez. Léo se

irrita por ter de servir o jantar para Jandira e Ismael.
Beta tenta contar a verdade para Alice, mas desiste.
Norma conversa com Raul sobre Léo.

• CORDEL ENCANTADO
Padre Joaquim tenta falar com Timóteo e aca

ba destituído da igreja. Florinda e Virtuosa avisam a

Augusto que o coronel disse que será o novo rei de
Seráfia. Ulica e Efigênia cuidam de Tibungo. Miguézim
devolve a tiara de Cristina a Augusto. Augusto e Maria
Cesária sé reconciliam. Timóteo manda Zóio-Furado
capturar Virtuosa e prendê-Ia no quarto com a filha. O
falso cardeal de Seráfia chega a Brogodó. Timóteo in
forma a Açucena que Baldini irá buscá-Ia para a ceri
mônia de coroação e noivado. Damião escuta Jesuíno
dizer que vai atacar Timóteo.

• MORDE E ASSOPRA
Alice não acredita em Ulian. Guilherme conta

para a mãe que está trabalhando de gari. Renato diz
à Alice que aconteceu algo estranho durante a sua

internação, mas precisa confirmar a informação an-
.

tes de lhe contar. Cleonice comenta que Natália está
morando no hotel e Marcos desconfia. Marcos procura
Natália e fica sabendo que ela fez uma sociedade com

Janice. Alice retorna ao hospital com Renato e, olhan
do sua ficha, descobre que é filha de Ulian.

• VIDAS EM JOGO
Cleber e seus capangas começam- a atirar em to

dos. Carlos revida. Lucas entra na van com Andrea para
fugir. Cleber segué Lucas. Lucas eAndrea sofrem um aci
dente. Cleber mata Duda. Marialice conta para Jorge que
transar na confeitaria é sua fantasia erótica. O ex-dublê
concorda e o casal decide ir à Doce & Dança à noite. Au

gusta e a pessoa misteriosa se encontram no escritório
da confeitaria. Nisso, Jorge e sua namorada chegam ao

.
local. Marialice flagra Augusta com a pessoa misteriosa.

ANIVERSARIANTES
18/7 JoãoWelter Thamile L. Réus Kiriam C. Sjoberg
Adriana F. Manski Kauã H. Blank Verônica Klein Kirian Sjoberg
'Adriana T. Cardozo Laudir Dalpiaz Victor Kleine Leide L. P. de Castro
Ana C. Viebrantz Luiz F. Sevegnane 19/7 LêJcius Kanzler
Ana aios Manuela Kuchenbe- Ademir dos Santos Marcelo Hoffmann
André Alesse zker Alicia 'S. Souza Maria T. de Souza
Andreia C. Leoni Mareio R. Wener Ana C. da Rosa Mércia Sartori
Camile V. dos Santos Marco A. da Silva Ana Julia Pires Natalia L. Odorcik
Carlan Hornburg Marcos da Silva Anderson L. Raimundi Natan V. Miotto
Carlos E. Scheibe !. Maria do C. O. Pereira André V. Lenzi Nelson Volles
Cleci Odorcik Maria R. Otto Ariete W. Hoegen Neomar Seibt
Dirceu Czucza Marilene F. Rosa Clara Kenen Rafael Hansen

Egon Hornburg Marlete F. Belegante Djalmo Bittencourt Roberto Essy
Hilda Forlirn Michele C. Petry Edilore Kohler Roseanà B. Müller
Itamar E. Vicini Michele C. Ziener Elaine Bertoldi Tatiana Bittencourt
Ivone Butka Reinaldo Diel Emidia M. Valandro Terezinha M.Pedrotti
Jaqueline Ponticelli. Ricardo Ferreira Jonathan J. Steindl Thaise Vasel

DVD: MATllDA

o longa-metragem Matilda
é um conto de fadas
modernizado, Ele conta a

história de uma menina
extraordlnáría e muito
inteligente. Infelizmente, os
pais dela são dois tremendos
idiotas que não percebem o

talento da filha. Para piorar,
matriculam-na em um colégio
que é um inferno, com uma

diretora que é uma megera.
.

Mas Matilda descobre que
tem poderes sobrenaturais
e começa, assim, uma
engraçada revolução. Agora
todos os malvados e mal
humorados vão acertar as
contas com a magia desta
encantadora garotinha.

QUANDO
ELA SE FOI

QUANDO ELA SE FOI

Um dos autores mais premiados
e lidos no mundo, Harlan Coben
traz uma nova história com o

carismático Myron Bolitar em
uma busca frenética por três
continentes. Dez anos atrás,
Myron Bolitar e Terese Çollins
fugiram juntos para uma ilha .

Durante três semanas, eles se

entregaram um ao outro sem

pensar no amanhã. Depois
disso, eles se reencontraram
apenas uma vez, quando Terese

. ajudou Myron a salvar seu filho.
E ela foi embora, sem deixar
vestígios. Agora, no meio da
madrugada, ela telefona:"Venha
para Paris." Em 'Quando ela
se foi', Harlân Coben cria
um mundo de armadilhas
imprevisíveis em que conflitos
religiosos, política internacional
e pesquisas genéticas se

mesclam a amizade, perdão e a

chance �e um novo começo.
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TIRINHAS

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHeZ

NAMORADOS PARA SEMPRE
Casados há vários anos e com uma filha, Cindy,
personagem da atriz MichelleWilliams, e Dean,
vivido por Ryan Gosling, passam por um momento
de crise, vendo o relacionamento ser contamina
do por uma série de incertezas. Eles seguem em

frente e tentam superar os problemas, baseando
se apenas no passado e nas lembranças que
fizeram com que se apaixonassem um pelo outro.

JARAGUÁ DO SUL
.• Cine Breithaupt 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (14h,
16h30, 19h e 21 h30)

• Cine Breithaupt 2
• Cilada.com - Nac (19h15 e 21 h15)
• Transformers 3 - Leg (16h20)
• Carros 2 - Dub (14h10)

• 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, 19h10 e 21h50)

• 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 21h15)

• 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)
,

Coome;tOOaa
C,redibdidmie

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• 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 (13h1O e 16h)

• 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 (18h1 O e ,21 h1 O)

• Cine Neumarkt 4
• Cilada.com - Nac (14h, 16h40, 19h e 21 h20)

• Cine Neumarkt 5
• Winnie 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 (15h40 e 2Oh10)

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

(12h30, 15h20, 18h1 O e 21 h)

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

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

• 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 � - 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, 18h35 e 20h45)

• 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)
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Isis circula
com affair
Solteira desdemarço, quando terminou
o noivado com Luís Felipe Reif, a atriz Isis
Valverde não estámais sozinha. No último fim
de semana, ela aproveitou osmomentos de
folga para curtir a praia do Leblon, no Rio de
Janeiro, ao lado de amigos e de umnovo affair.
Isismergulhou nomar, riu com'a turma e

também namoroumuito, além de, mais tarde,
ir ao supermercado com o suposto namorado.

Ana não lem
•

Inseguranças
Ana Hickmann está feliz e diz não ter

insegurança a respeito domarido, Alexandre
Corrêa. Conforme ela, aconfiançanoamordele
é total e, por isso, nemmesmo a convivência
com outrasmulheres gera receio.A questão
foi levantadapela imprensa porque, para
escolher a nova repórter do programa 'Tudo
é possível', Ana hospeda as dez finalistas na

própriamansão, em São Paulo.

Casal divulga
fotos de filha
A filha recém-nascida de David eVictoria

. Beckham, um dos jogadoresmais famosos
domundo, já ganhou amídia. No último
domingo, o casal divulgou as primeiras fotos .

dameninaHarper Seven.O jogador colocou a .

imagemna rede Facebooke, depois, a cantora
respondeu comoutra imagem. Harpernasceu
em la de julho e é aúnicameninado casal, que
temmais três filhos, Romeo, Cruz e Brooklyn.

Fernanda· não pensa
em ter filhos agora
Mesmo apaixonada, a atriz Fernanda
Souza ainda não cogita amaternidade.
Namorando o pagodeiro Thiaguinho há
alguns meses, ela prefere esperarmais
alguns anos para sermãe. Por isso, enfrenta
dificuldades na composição da personagem
que viverá na próxima novela das 19h na
Globo. Fernanda serámãe de um bebê de
oito meses na trama. "Eu não sei muito bem

c,omo segurar uma criança", confessa.

Cássia Kiss
alfineta atrizes
Fazendo sucesso como a personagem
Dulce, de Morde &Assopra, Cássia
KissMagro alfinetou asatrizes que se

preocupam tanto com a aparência ao
ponto de fazer cirurgias plásticas. Ela se diz
contra os procedimentos estéticos. "Detesto
plásticas e botox. Odeio também quem faz.
É lamentável ver comominhas colegas de
profissão ficamhorrorosas", disparou.

Tom ensina a
filha a nadar
O site do jornal DailyMail divulgou
fotos de Tom Cruise, Katie Holmes e a

filha, Suri, em uma tarde de lazer no
hotel onde estão hospedados emMiami,
na Flórida. A família aproveitou o céu
ensolarado do último fim de semana para
curtir a piscina e o ator resolveu ensinar
a menina a nadar. O pai coruja viu com
olhar orgulhoso as primeiras braçadas da
criança semajuda de baias.

ÁRIES
Procure se recolher um pouco mais. Porém, tenha cuidado
com o excesso de sensibilidade. No campo afetivo, o ástral
revela instabilidade. É tempo de fazer uma autoanálise.

Contabilidade
Consultoria Empr�sarial
� OO6l&SIfl "0···-00-··.·· ·Ü-'d'·-a'··de

TOURO
Excelente dia para trocar ideias e diálogo. A vida amorosa anda
meio instável. Problemas financeiros e o sentimento de posse
podem ser causa. Não provoque o ciúme de quem ama.

GÊMEOS
O setor profissional está bem-amparado, podendo conquistar
um aumento ou uma promoção. A noite, você vai perceber a
diferença entre sonhos e realidade, de uma forma geral.

CÃNCER
Hoje pode se transformar no centro das atenções. É um bom
momento para ampliar a vida social. O astral inspira cuidados
especiais na vida afetiva.

LEÃO
Hoje, você terá maior necessidade de silêncio, reflexão e

recolhimento. Este é o momento de seguir a intuição. Há sinal
de desentendimentos na vida afetiva .

VIRGEM
Este é o momentó de aparar as arestas e de aperfeiçoar as
relações em geral. No campo afetivo, o astral é dos mais
competitivos. Atenção à possibilidade de outra pessoa
atrapalhar o romance.

'

LIBRA
É hora de traçar prioridades e de se concentrar na vida

. profissional. Na área afetiva, pode ocorrer um maior
distanciamento entre você e a pessoa amada.

ESCORPIÃO
A criatividade está à flor da pele, por isso, a carreira contará
com ótimas vibrações. No entanto, a vida amorosa passa por
uma fase crítica. É hora de agir racionalmente e de ter atitude.

SAGITÁRIO
A melhor opção é cuidar de si e de seus interesses. Aproveite
o astral para harmonizar o ambiente doméstico. Não deixe a
interferência da família atrapalhar a vida a dois.

CAPRICÓRNIO
A expressão verbal vai estar mais criativa e você será capaz
de divertir todos ao redor. No amor, as relações desgastadas

.

correm perigo. Reflita sobre seus sentimentos reais.

AQUÁRIO
O astral indica que não faltará motivação para o trabalho,
ainda mais se ele estiver ligado à beleza ou aopúblico
feminino. Problemas financeiros podem atrapalhar o romance.

PEIXES
O prazer de fazer o que gosta deve lhe dar mais ânimo e

motivação. O setor afetivo pode ser marcado por dúvidas
ou incertezas. Procure agir de uma forma mais sensível
com os familiares.
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• 18A29/7
Diversão: Brincando nas férias
Onde: Sesc
Horário: das 7h às 18h

Quanto custa: de R$ 42 aR$ 124

(primeira semana)
Informações: (47) 3275-7809 ,

• 19E 20/7
Teatro: Nus caminhos do artista
Onde: Sesc
Horário:_20h

Quanto custa: acesso livre
Informações: (47) 3275-7833

• 22/7
"

Show:Almir Sater
Onde: Centro Cultural da Scar
Horário: 20h30

Quanto custa: R$ 90 e R$ 130

Informações: (47) 3275-2477

• 22/7 _

Teatro: EITitiritero de Banfield
,

Onde: Sesc
Horário: 204
Quanto custa: acesso livre
Informações: (47) 3275-7833

• 22/7
Espetáculo: Circo Pop Star comYudi
Tamashiro
Onde:Avenida Castelo Branco, em
Schroeder
Horário: 20h30

Quanto custa: não divulgado
Informações: (48) 9633-8340

..

,

eS*
'Pette� Go'"

petterkraus@gmail.colIi

.

HARRy.:'POTTER. A BATALHA FINAL!,

• 23/7
Balada: JulianaBarbosa LiveVocal
Onde: London Pub
Horário: 22h

Quanto custa: R$ 15 (mulheres) e R$
20 (homens)
Informações: (47) 3055-0065

11; O bruxinho está de volta para a sua
aventura final nos games' Continuando
ahistória-(do primeiro game), Harry
Potter, RonWeasley e Hermíone
Granger precisam lutar pata derrotar o
LordVoldemort!
O game te colocará na pele de diversos

persónagens dahistória, commuita

ação e aventura, conduzindo o jogador
ao desfecho da grande saga do universo'
de HarryPotter!

-

. O jogo foi lançado no dia 12 de julho
(nosEUA), para coincidir com o

lançamento do filme nos cinemas.
Disponível para PC, Nintendo DS,
PlayStation 3, Xbox 360 eNintendoWri,
o game é recoméndadopara criançasa
partir de 12 anos.
Mais informações em: http://
harrypotter.ea.corn/
Trailler: httR:/lis.gd!8AJEMV

,

I. 23/7
Espetáculo: NanyPeople
Onde: Centro Cultural da Scar
Horário: 20h

Quanto custa: R$ 50 e R$ 25

Informações. (4,7) 3275-2477

• 23/7
Festa:Vácuo Live
Onde: TheWay
Horário: 23h
Quanto custa: R$ 15 (mulheres) e R$
20 (homens)
Informações: contato@fueleventos.
com.br

• 23/7
Cinema: Noite de Estreia
Onde: Sesc
Horário: 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7833

* QUERDIVULGllB O
'SEUEVENTO JlQUl?

Então, uma semana antes, junte todas as

inlormações a respeito e envie um e-mail

para keHy@ocorl'eiodopovo.c:om.bl'.'

,
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Empreendedorismo no currículo
.

" ARQUIVO OCP

Se projeto for
adotado, alunos
do fundamental

podem sair da
escola com noções
de comunicação e

iniciativa social

JARAGUÁ DO SUx.
..............................................................................................................................

"

BRUNA BORGHETI

Empreendedorismo. Atitude
de quem, por iniciativa pró

pria, realiza ações ou idealiza no
vos métodos para desenvolver e
dinamizar quaisquer atividades.
A definição do dicionário parece
abranger quem está no mercado
de trabalho. A intenção do Nú
cleo de Jovens Empreendedores
da Acijs (Associação Comercial
de Jaraguá do Sul), no entanto, é
trazer o empreendedorismo para
dentro das salas de aula ainda no
ensino fundamental.

Projeto em estUdo beneficiará abalos do 1° ao 90� se áprOvacio
Com essa intenção o grupo do Vale do Itapocu. A palestra é Sirley (Schappo). Eles implanta

realiza hoje à tarde, a partir das resultado do conhecimento de ram, como experiência, aulas de

14h, a palestra "Empreendedo- um trabalho realizado em Rio do empreendedorismo em uma es

rismo na Educação", que deve Sul desde 2006, a "Escola Mode- cola de período integral", explica
contar com a presença de cerca lo". "Visitamos a escola há cerca o diretor" de ações sociais do Nú
de 60 profissionais da educação de duas semanas, assim como a cleo, Marcos de OliveiraVieira.

A palestra ministrada hoje na

Acijs pela consultora pedagógica
Regina Schudo, contatada por
meio da Gráfica Avenida, que
edita o material, tem a função de

apresentar as apostilas utilizadas
em Rio do Sul, além de explicar a .

capacitação pela qual os profes-
.

sares passariam antes de o proje
to ser implantado.

Ainda não existem garantias
"de que o empreendedorisrno
fará parte do currículo escolar "

em Iaraguá.. mas a tendência

que isso ocorra é grande. "Essas
aulas ensinariam os alunos a

se comunicar em público, de
senvolver projetos e, principal
mente, a ter uma visão de futu
ro. A intenção é transformar os

pequenos em pessoas, empre
endedoras na vida, e não em

empresários", explica a diretora
de ensino fundamental, Sirley .

Schappo. Se aprovado, o projeto
deve ser implantado como expe
riência na Escola Ribeirão Mo

lha, também de período integral,
a partir de 2012.
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VICTOR DAHICH.
SOCIÓLOGO

Na medida em que a política perde seu

conteúdo ideológico, os políticos vão se

apropriando desta como plataforma para seus

interesses particulares. Tanto é assim que re

sulta natural que a prática política se transfor
me e dependa da exposição mediática para a

construção do prestígio eleitoral. Os meios de

comunicação de massa, sobretudo a televisão,
ocupam um lugar privilegiado para denunciar
e produzir uma suposta agenda para o debate
na sociedade, escondendo no ritualmediático a
comercialização dapolítica, na qual apromessa
partidária toma-se a matéria prima da demo
cracia formal.

A política, esvaziada de conteúdo, resume
se a uma luta por cargos e benefícios parti
culares, onde a disputa dos interesses sociais
concretos se dilui num marco institucional

corrompido, que sempre coloca fora da discus
são os interesses hegemônicos disfarçados pelo
discurso progressista. É assim como as posições
políticas expressadas pelos respectivos partidos
que se submetem ao jogo proposto pela demo-

I
IA

cracia formal, evitam basear-se no confronto
de ideias em relação a uma leitura da realidade,
muito menos com argumentos que defendam
os interesses sociais que representam. Uma das

.

consequências fundamentais do esvaziamen

to da política é o distanciamento do homem
comum desta prática. Sua apatia e indiferença
com os processos eleitorais, em que tais demo
cracias condicionadas pelo podermediático se

expressam, terminam provocando o pior que
pode acontecer, a' separação perigosa entre o

sistema político e o coletivo social.

Quando o interesse da população diminui
em relação aomundo dapolítica - aprofundan
do a desconfiançanos representantes e limitan-

.
do a filiação aos próprios partidos - os políticos
precisam mais do que nunca da influência das

forças mediáticas para ganhar e reter o apoio
do eleitorado. Uma matéria favorável ou uma

aparição na televisão, por exemplo, equivale a

uma comunicação gratuita commilhares de in
divíduos impactados através damídia, que tem
como resultado um efeito de convencimento

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000 -

SCHROEDER - SC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191
e-mail: lieitaeao@sehroeder.se.gov.br
site: http://www.sehroeder.se.gov.br

E;xtrato do Contrato n'', 116/2011-PMS
Modalidade Tomada de Preços n", 06/2011-PMS -

Processo n", 87/2011-PMS

'Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sol? o n".

83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, n".

3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: ENGEVALE CONSTRUTORA ftTDA, inscrita no CNPJ sob o nO

07.103.065/0001-01, estabelecida na Rua João Maluta Junior, n". 1455, Sala 03,
Centro, Cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento
de mão de obra, materiais e equipamentos), para a reforma da cobertura com área

de 460,00m2 e repintura interna e externa da Escola Municipal Rui Barbosa, local
izada na Rua 23de março, Itoupava-açu, no município de Schroeder/SC, conforme
projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem

parte.integrante do instrumento convocatório.
Data da Assinatura: 15/07/2011 - Vigência: 31/12/2011
Valor do contrato: R$ 70.839,40 (setenta mil setecentos e trinta e nove reais e qua
renta centavos f

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

Schroeder, 15 de julho de 2011.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000 -

SCHROEDER - SC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br -

site: http://www.schroeder.sc.gov.br
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 06/2011-PMS-

maior do que a propaganda paga. Produze-se
assim um ciclo realimentado entre a exclusão

política e o poder crescente dos grupos mais

poderosos da sociedade.
Aquestão democrática sempre foi historica

mente um fato central em relação à expressão
dos interesses populares. Em outras palavras,
as liberdades eleitorais sempre foram, durante
décadas, um risco ao continuísmo dos inte
resses dominantes. Nessa configuração é que
devemos encontrar a resposta ao fenômeno das
sucessivas ditaduras militares no continente lati
noamericano. A contradição entre a democracia

formal-queé aoutracaracomplementardomer
cado - e a democracia real, de conteúdo, na qual
apolítica não é alheia ao qu� sucede ao conjunto
do povo, toma-se imprescindível ser entendida
politicamente.Estasduas formasdistintasdeconce
ber a democracia existem, mas não são idênticas.A
formal temcomo condicionanteo enraizamentoda
exclusãopolitica.Areal,poroutro lado, é aqueviabi-

. lizaaliberdadedasmaiorias deescolherumgovemo
verdadeiramentepopulare democrático.

DO LEITOR

DAS RES
/\ visita ao "Lar das Flores" foi o pon
r\to culminante no encerramento do

Projeto "Era uma Vez... Atividades In

tergeracionais", desenvolvido pelo Sesc
e oferecido aos alunos do 50 ano, relata
a diretora da Escola Municipal Adelino
Francener, RosaOtília LunelliAmecke.

Além dos alunos terem trabalhado
durante o semestre sobre temas re

lacionados ao convívio com pessoas
da terceira idade, a troca de experiên
cias que os mesmos podem repassar
e ó seu conhecimento ficou evidente
através da curiosidade dos alunos no
momento em que puderam saber um

poucomais sobre os idosos, suas ativi
dades, seus hobbies e nos vários ques
tionamentos dirigidos a eles.

Para agradecer a acolhida nossos

alunos fizeram uma apresentação
artística e trocaram calorosos abra

ços com os moradores do Lar.

PONTO DE VISTA

P
PA TI

Vanessa Patrícia

Frhüstück, secretária da
EscolaAdelino Francener

• Faleceu no dia 15/7 Alvaro Pizetta com idade

de 40 anos, o sepultamento foi realizado dia

16/7 às 13h saindo o féretro da Capela Mor

tuária da Vila Lenzi, seguindo após para o Cemi

tério Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 15/7 José Gilberto Menel

com idade de 63 anos, o sepultamento foi re

alizado dia 16/7 às 14h30 saindo o féretro da

Capela do Noviciado Nossa Senhora de Fátima,
seguindo após para o Crematório Vaticano em

Balneário Comboriu.
.

• Faleceu no dia 15/7 Erico Melchioretto com

FALECIMENTOS
idade dê 44 anos, o sepultamento foi realizado

dia 16/7 às 15h saindo o féretro da Capela
Mortuária Maria Leier, seguindo após para o

Cemitério Municipal do Centro.

• Faleceu no dia 15/7 Joni Dorn Filho com

idade de 20 anos, o sepultamento foi realizado
dia 16/7 às 16h saindo o féretro da Igreja São
Vendelino em Schroeder, seguindo após para o

Cemitério Municipal de Schroeder.

• Faleceu no dia 15/7 Renato Ewald com idade

de 71 anos, o sepultamento foi realizado dia

16/7 às 16h saindo o féretro da Capela Mor-

tuária da Vila Lenzi, seguindo após para o Cemi

tério Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 16/7 Ana Valcanaia Macedo •

com idade de 94 anos, o sepultamento foi re

alizado dia 17/7 às 16h saindo "Q féretro da

Capela Mortuária da Vila Lenzi, seguindo após
para o Cemitério da Barra do Rio Cerro.

• Faleceu no dia 16/7 Hercilio Dutra com idade

d.e 54 anos, o sepultamento foi realizado dia

17/7 às 10h30 saindo o féretro da Capela Mor

tuária da Vila Lenzi, seguindo após para o Cemi

tério Municipal da Vila Lenzi.

REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA Tabelionato do Município e Comarca deGuaramirim - CHRISTA INGE H!LEWAGNER, Interventora Rua
28 deAgosto n° 1918,Telefone: (47) 3373-0404 Horário de Funcionamento: 08h30 às 12h e 13:30h às 18h

Saibam todos que virem o presente edital, que foram
apresentados nesta serventia os títulos abaixo rela
cionados, ficando os devedores intimados a partir da
publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo

legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à pos
sibilidade de oferecimento de resposta escrita no mes

mo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente. A presente publi
cação se deve ao fato de a(s) .pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua
localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Ge

ográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dis

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

após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 18599 Sacado: EDGLEYVERISSlMO FREIRE CPF:
035.476.349·03 Cedente: RONCHI INDUSTRIA E COMER
CIO DE MADEIRAS IlDA - EPP CNPJ: 09.308.535/0001·07
Número do Título: 3423 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL Data Vencimento: 30/06/2011 Valor: l.600,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 7,20,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18436 Sacado: HELIO BETA CPF: 033.445.659·
23 Cedente: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MER·

ÇANTIL S.A CNPJ: 02.682.287/0001·02 Número do Título:
0000.35702748 Espécie: Nota Promissória Apresen tante:
PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA
Data Vencimento: 20/04/2009 Valor: 42.801,60 Liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 44,10, Di
ligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18231 Sacado: INDUSTRIA DE ESQUADRIAS
RANGHEITI ITDA ME CNP): 95.855.672/0001·95 Ceden
te: EP.F. PRESTADORA DE SERVICOS ITDA. ME CNPJ:
04.159.723/0001-99 Número do Título: 096-1 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA . AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 29/06/2011 Valor: l.500,00 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18483 Sacado: KAIKY CONFECCOES LIDA EPP
CNP): 06.149.443/0001-25 Cedente: ENFESMAK INDUS
TRIA E COMERCIO LIDA EPP CNP): 79.024.501/0001-68
Número do Título: 001 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 05/07/2011
Valor: 140,00 Liquidação após a inrimaçãc: R$ 10,85,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 18588 Cedente: ENFESMAIC INDUSTRIA E
COMERCIO LIDA EPP CNPJ: 79.024.501/0001·68Número
do Título: 441 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apr�sentante: BANCO DO BRASIL SA . AGEN·
CIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 06/07/2011 Valor:
l.820,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18505 Sacado: KRAMARO CONFECÇOES ITDA
CNPJ: 10.279.964/0001-74 Cedente: TEXTIL LffiA ITDA ME
CNPJ: 09.232.271/0001-47 Número do Título: 1594-5 Espé
_cie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentan
te: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento: 05/07/2011
Valor: 186,75 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
Protocolo: 18507 Cedente: TEJITIL LffiA ITDA ME CNPJ: .

09.232.271/0001-47 Número do TItulo: 1594-2 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 05/07/2011 Va
lor: 186,76 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18563 Cedente: MALHARIA LC LIDA CNPI:
79.386.371/0001-03 Número do Título: 2022127D Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por. Indicação Apresentante:
BANCO CITIBANK SA Data Vencimento: 01/07/2011 Valor:

324,13 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
Protocolo: 18564 Cedente: MÃlHARlA LC ITDA CNP):
79.386.371/0001-03 Número do Título: 2022126D Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO CITlBANI< SAData Vencimento: 01/07/2011 Valor:
521,55 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas

pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n". 8.666/93 e suas alterações poste
riores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve HO

MOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da Tomada

de Preços n", 06/2011 - PMS, Processo de licitação nO. 87/2011 - PMS, adjudicando em

favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço global,
determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão

de obra, materiais e equipamentos), para a reforma da cobertura com área de 460,00m2
e repintura interna e externa da Escola Municipal Rui Barbosa, localizada na Rua 23de

março, Itoupava-açu, (la município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descri
tivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante do instrumento

convocatório.

Empresa vencedora: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA.

Valor da proposta vencedora: R$ 70.839,40 (setenta mil setecentos e trinta e nove reais

e quarenta centavos).
.

Protocolo: 18388 Sacado: ANGEIA MARIA PEREIRA GRAF
CPF: 564.611.609·06 Cedente: ARNO FRANCISCO DE·
REITI ME CNPJ: 86.727.989/0001·55 Número do Título:
000000185 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In
dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRlM Data Vencimento: 03/07/2011 Valor: 178,50
liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 66,32,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 18372 Sacado: BRASIL PORTAS COMERCIO DE
.

ESQUADRIAS ITDA ME CNPI: 08.084.274/0001-18 Ceden
te: MARLEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ITDA
CNPJ: 07.223.583/0001·69 Número do Título: 221 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUAEAMJIUM Data
Vencimento: 02/07/2011 Valor: 2.318,42 liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18545 Sacado: CIMER USINAGEM ITDA ME
CNPJ: 10.333.702/0001-40 Cedente: HSBC BANI< BRASIL
SA. - BANCO MULTIPLO CNPJ: 0l.701.201/0001·89 Núme
ro doTítulo: 45237/A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data
Vencimento: 23/06/2011 Valor: 677,36 liquidação após a in
timação: R$ 10,85, Condução:'R$ 52,98, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18636 Sacado: CRISTIANO DE souZA CO·
MERCIANTE CNPJ: 08.24l.007/0001-07 Cedente:
ATUBA E RIBEIRA COMERCIO DE AREIA LTDA CNPI:
75.716.2I7/0001·00 Número do Título: 771 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 07/07/2011
Valor: 13.567,80 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18682 Sacado: DlMAS DOMINGOS RICARDO
CPF: 017.457.239-51 Cedente: COMERCIO DE CELUlA·
RES BANDEIRA ITDAME CNP): 10.722:871/0001-72 Núme
ro do Título: 6770005 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA. Data Vencimento: 10/06/2011 Valor: 47,33 liquidação

Protocolo: 18435 Sacado: NEIDIllANE DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 060.644.409-29 Cedente: BANCO BRADESCO FI
NANCIAMENTOS SA CNPJ: 07.207.996/0001·50 Número
do Título: 4266479282 Espécie: Nota Promissória Apresen
tante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA Data
Vencimento: 02/12/2010 Valor: 55.682,40 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18477 Sacado: RG COMERCIO DE ENGRENA
GENS ITDAME CNPJ: 12.240.63A/000l·89 Cedente:W.TCO
MERCIO DE FERRAMENTAS LTDA CNP): 08.418.834/0001-
23 Número do Título: 2298004 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA· AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 30/06/2011
Valor: 492,06 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 17564 Sacado: ROBSON FERNANDO DA SIL·
VA CPF: 037.149.879-16 Cedente: POSTO DE GASOLINA
MAIOCHI LTDA 'CNP): 83.539.395/0001-22 Número do
Título: Unica Espécie: Nota Promissória Apresentante:
POSTO DE GASOLINA MAIOCHI ITDA Data Vencimento:
15/06/2011 Valor: 2.800,00 liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$15,00

-

Protocolo: 18504 Sacado: THAYSE NAWIAlHIONAWA
KASPROWICZ CPF: 053.940.139-00 Cedente: MARIA
ADEIAIDE FLORES ME CNPJ: 05.232.106/0001·34 Número
do Título: 83421/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data
Vencimento: 25/06/2011 Valor: 154,32 liquidação após a in
timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18389 Sacado: TIAGO FEILER CPF: 056.047.059-
26 Cedente: ARNO FRANCISCO DEREfTI ME CNPJ:
86.727.989/0001-55 Número do Título: 00000290 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 30/06/2011 Valor: 294,95 liquidação após a in
timação: R$ 10,85, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00
Guararnirim, 19 de julho de2011.

CHRlSTA INGEHILEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ARQUIVOOCP

Com aJteração,desempregados'serão primeiramenteencaminhadosPara vagasmdsteIites e só receberãobenefício se não houveroportunidade

BENEFÍCIO
/

Novas re s para .0

.seguro-desemprego
Cadastro reunirá as vagas existentes e

encaminhará para postos de trabalho.'

J.AR.AGuÁ DO SUL

DEBORAVOLPI

Osistema de liberação do se

guro-desemprego deve mu

dar em Santa Catarina. As alte

rações, que deveriam entrar em

prática já em agosto, mas ficaram

para setembro ou outubro, já fo
ram feitas em 15 Estados do país
e tornarão mais rígidas' as regras
para a concessão do benefício.

A intenção .é criar um cadas

tro online com as vagas de em

prego disponíveis no mercado,
com dados fornecidos pelas pró
prias empresas locais. As infor

mações serão cruzadas e ao so

licitar o seguro-desemprego no

órgão competente, o trabalhador
primeiro será encaminhado para
uma entrevista, e somente no

caso de não encontrar postos de
trabalho em aberto, ele passará a

receber o beneficio.
- Amedida visa acabar com uma

realidade contraditória vivida em

algumas cidades, inclusive em Ia
raguá do Sul, onde por um lado
sobramvagas de emprego e de ou
tro são registrados altos índices de
concessão de salário-desemprego.

Dados do Sine (Sistema Nacio-
. nal de Emprego) revelam que no

município, hoje, são. concedidos
pelomenosmil benefícios ao mês.
Mas o mesmo órgão possui 933 va
ga� de emprego à espera de candí-

datos. Amaioria das opções é para

cargos como auxiliar de produção,
cozinheira, vendedor, zelador, cos
tureira e garçom. "Acontecem abu
sos.Muita gente só buscaumnovo

emprego quando acaba o benefi

cio, porque sabe que tem vaga de
trabalho. Então este cadastro seria

importante. Até porque a rotati-'

vidade dos funcionários sai caro

para uma empresa. Os custos com

admissão, exames, treinamentos e

capacitações são altos", comenta o

coordenados do Sine, em Iaraguá
do Sul, Errol Kretzer.

O vice-presidente da Acijs
para assuntos da Indústria, Ali�
dor Lueders, também concor

da com a nova medida. "Se há o

desemprego a pessoa deve ocu

par este tempo buscando novas

oportunidades 'e principalmente
focando na qualificação e treina

mento", defende.

SAIBAMAIS

Para viabilizar o sistema, o Ministério do Trabalho criou o

Portal Mais Emprego, que na prática é o cadastro das vagas /

existentes e dos profissionais disponíveis. O programa é

abastecido pelo SistemaNacional de Empregos (Sine),
. Caixa Econômica Federa] e pelo próprio Ministério. As três
instituições atuam no pagamento do seguro-desemprego e

incluirão os currículos no endereço.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de

Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba, convoca todos

os associados da categoria profissional, para a Assembleia Geral Extraordinária

que será realizada no dia 30 de julho de 2011 às 9h em primeira convocação, ou
às 9h30 em segunda convocação, com qualquer número de integrantes presentes,
em sua sede social na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345, cidade de Jaraguá
do Sul-SC, na forma estatutária para deliberarem sobre a seguinteordem do dia:

eleição de delegados para a 13a PLENÁRIA ESTATUTÁRIA da CUT-SC

Jaraguá do Sul, 18 de julho de 2011
Helenice Vieira dos Santos - Presidente

SINDICATO

Assunto é polêmico.'
Entre os representantes dos trabalhadores as opiniões são divergentes. "Acho que
não se deve olhar somente a vaga existente, mas sim o salãrio, alocalização, o
trabalhador não é obrigado a aceitar a vaga se ganhar menos, por exemplo. O que
eu defendo é que seja oferecido treinamento e capacitação aos desempregados",
declara o presidente do Sindicato dos Trabalhadores doVestuário, Gildo Alves.

METAI�ÚRGICOS
Délic'il de mão de obra
Já o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, Vilmar
Garcia, se diz a favor da mudança proposta eplo governo federal. "O
seguro deve servir somente paramomentos de crise, quando não há

emprego realmente. As empresas hoje precisam de mão de obra.e tem
muito trabalhador 'pendurado' nó seguro", afirma.

.
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EDUARDO MONTECINO

'eme diz que gostava de plano da Tim, mas devemudar de operadora

ACESSIBILIDADE

Nova antena'
.

.

garante sinal
para celular
Empresa Oi começa a atender quatro
localidades após processo de instalação
que durou dois anos para ser finalizado

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

"

"'(Jpossível viver sem celular ou in-
Uernet e não ficar frustrado com
isso?Muita gente diria que não. Mas
era dessa forma, sem telefone mó
vel e sem internet, que amaior par
te dos moradores de bairros como
o Jaraguá 84, Garibaldi, Rio Cerro
e Rio da Luz viviam até o dia 30 do
mês passado. No dia 10 de julho, en
tão, novas frequências passaram a

compor a atmosfera do bairro, com
aativação daantenadaOi, instalada
no alto do morro de urna chácara

particular no Rio da Luz.
Os moradores da região co

memoraram - até porque essa era

uma reívindicação da comunida
de há alguns anos. Em 2009, a As-

. socíação de Moradores do bairro

Jaraguá 84 colheu 700 assinaturas
em um abaixo-assinado encami
nhado para a Câmara de Verea

dores, Prefeitura e a empresa de .

telecomunicações Oi, em Floria

nópolis. "Agora, alguns moradores
estão tendo .que comprar chips

da Oi, mas o que interessa é que
já estamos conectados", ressalta o

presidente da Associação, Adilson
Braun, que jámudou de operado
ra e pretende colocar a internet da
Oi, disponível apenas em 2G, nos

próximos meses. .

Na última semana, funcionários
daOi passaram pelo local oferecen
do 'os novos planos..A vendedora

, Ieine deAraújoMaia, 22 anos, ainda
não recebeu essa visita - mas está
considerando a possibilidade. Hoje,
ela possui urn celular da Tim, mes
ma operadora responsável pelo te

lefone fixo da loja em que trabalha.

"Agora a ligação está bem ruim no

celular, e o telefonenão funciona, O
,

plano era vantajoso, mas torcemos
para ter urn plano bom. da Oi tam
bém", afirma.

Já a, diarista Mari Xavier, 45

anos, quemora no início domorro
em que a antena da Oi está insta

lada, também tem um celular da
Tim - e afirma que não vai esco
lher a nova empresa. "Na minha
casa a Tim ainda funciona, então
não voumudar", garante..

LENTO

o processo
de instalação
A instalação começou em 2009,
mas demorou para ser finalizada.

Primeiro, por problemas de acesso
ao local. Com a situação resolvida,
o equipamento seria ligado -

mas a energia disponível não
suportou a antena. Assim, a Celesc
foi contratada para melhorar o .

abastecimento - processo que levou
mais alguns meses. Em junho deste
ano, um equipamento da antena
acabou queimando no primeiro raio
que recebeu, durante trovoadas. A
peça foi para São Paulo e teve que
ser reposta. A última demora foi
pelos novos testes, do tipo "vaga
lume" -ligando e desligando a

antena para ver o funcionamento.

Depois de ser ativada, no dia 1 o de

junho deste ano, ela não deve ser

desligada novamente.

Atendímento em outras

localidades é estudado
Segundo o encarregado de

controle do sistema eletrônico
das Telecomunicações da Pre

feitura, Adriano Schwirkowski,
estima-se que a implantação
da 'antena no Rio da Luz tenha
custado mais de um milhão, in
cluindo gastos com a Celesc. A

Empresa Oi também teria afir
mado que ampliações do ser

viço devem acontecer até 2013.

A solicitação de cobertura foi

Bairros que passaram a ser

atendidos: Iaraguá 84, Garibaldi,
Rio Cerro e Rio da Luz, incluindo regiões
dependentes (como as Tifas)

D bairros que ainda não são
atendidos*: Santa Luzia, Rio Molha

demais bairros, que já eram
.___. atendidos * estimados. Não existe
uma pesquisa que confirme

feita a todas as empresas de teleco

municações, e não teria partido do
abaixo-assinado dos moradores,
segundo Adriano. Ainda assim, a
Oi foi a única que deu retomo, im

plantando tanto o sinal de celular
quanto a internet com o minimo-

.

dem 2G. O domínio da operadora
é por tempo indeterminado, e não
impede a instalação de antenas de
outras empresas.:

Por enquanto, regiões como

, .... ií

a dos bairros Santa Luzia e Rio
Molha continuam com aten ..

dimento precário. "No Centro
muito mais pessoas utilizam,
então a instalação ocorre logo.
No interior o retorno demo
ra mais para chegar, então as

empresas receiam em investir",
explica Adriano. A solicitação
de cobertura para esses 'locais

. também já foi feita a todas as

operadoras.
�
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Néki goleia e assume a liderança
PRIMEIRONA

Rodada de abertura
do amador de
Jaraguá foi marcada
pela .prímeíra zebra
da competição, o
time de Schroeder

JARAGUÁ DÓ SUL

ALEXANDRE PERGER

Aprimeira rodada do Campe
onato de Futebol Amador da

Primeira Divisão aconteceu no

último fim de semana, com dois

jogos no sábado e um no domin

go. No campo do João Pessoa, a

equipe da casa ficou no empate
em 1 a 1 com o Cruz de Malta,
que poderia ter vencido, mas

.

Vando perdeu pênalti e não alte
rou o placar.

A surpresa. da rodada ficou

por conta do estreante Néki que,
jogando em casa, goleou o atual,

campeão Vitória por 4 a 1, com
dois gols de Léka, primeiro a ocu

par o topo da lista de artilheiros.

"Esperávamos a vitória, mas esse

resultado foi surpreendente",
comentou o diretor da equipe,

Fernando Dalrí. Com o resultado

elástico, a equipe de Schroeder
assumiu a liderança pelo saldo
de gols, um amais que o Flamen

go, que venceu o Botafogo por 3 a

1, jogando no Estádio Luís Carlos
Erschíng.

O JJ Bordados folgou nessa ro
dada e estreia no próximo sába
do contra oFlamengo, em casa,

no Estádio Guilherme Tribess,
recém inaugurado. Ainda pela
segunda rodada jogam Botafo

go e Néki, sem local definido. Já
o Vitória enfrenta o João Pessoa,
no Estádio Hugo Koehn, bairro
Rio da Luz. Nessa rodada, será a

vez do Cruz de Malta folgar.
Antes de cada jogo também

foi a realizada a primeira rodada
do Campeonato de Aspirantes. O
Cruz de Malta venceu o João Pes-

.

soa por 1 a O. O Flamengo goleou
o Botafogo por 4 a 2 e o Néki em

patou em 1 a 1 com oVitória.

LARGADA

João Pessoa e Cruz
de Malta empataram

jogando no João
Lúcio da Costa

MARCELE GOUCHE

BASQU!:TE ,

JaraguaeRseS C

Software for Industry inteHigence
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FUTEBOL·

Falcão édemítído
após três derrotas
Nem a condição de ídolo dos colorados
salvou o ex-jogador, que saiu emocionado

DA REDAÇÃO
. ALEXANDRE PERGER

Qreencontro entre ídolo e clu
be não durou muito tempo

em Porto Alegre. Após três der
rotas consecutivas, a diretoria do

Internacional decidiu, na tarde
de ontem, demitir o treinador
Falcão, que atuou como jogador
no bicampeonato nacional' do
Colorado na década de 70.

Em entrevista coletiva, o ex

técnico chorou e argumentou que
a diretoria do time gaúcho não

cumpriu com a promessa de con
tratar reforços para a equipe. De
acordo com ele, os diretores foram

avisados da necessidade de buscar
mais jogadores, mas ignoraram os

apelos. A demissão foi motivada

pela última derrota em casa, por
3 a O, contra o São Paulo. Atual- .

mente, o Internacional ocupa a

oitava colocação na tabela, com 15

pontos, com quatro vitórias, três
empates e quatro derrotas. Falcão
ficou 99 dias no comando da equi
pe e conquistou um campeonato
gaúcho. Desde que entrou na pre
sidência do clube, em janeiro deste
ano, é a terceira vezGiovanni Luigi .

corre atrás de um novo treinador.
O último tinha. sido Celso Roth,
demitido depois da eliminação na
Libertadores, para o Peíiarol,

Sobre o próximo treinador,' o
nome mais cotado é o ex-técni
co da Seleção Brasileira; Dunga,
também ídolo do Internacional,
que está desempregado desde o

fim da Copa do Mundo da Áfri
ca, quando o Brasil foi eliminado
pela Holanda. O próprio .presi
dente colorado confirma que há
a possibilidade de que Dunga
seja contratado.

A demissão de Falcão acon

teceu duas semanas depois de
Renato Gaúcho pedir demissão
do Grêmio, depois de um empate
em 2 a 2 com o Avaí, jogando no

Olímpico. O desgaste do treina
dor começou justamente depois
que o Grêmio perdeu o título
estadual para o maior rival, co
mandado por Falcão. Atualmen

te, Renato treina o Atlético Para
naense.

MARCELE GOUCHE

Equipej� SUl'Preencleu o público que foi ao campo elaVila Lalau
. ,

8reakers vence primeira no Torneio Touchdown
Os Predadores de Curitiba vi

raram presa do Jaraguá Breakers
no último sábado, no campo da
Vila Lalau, A equipe jaraguaense
parece já ter esquecido a derro
ta no Campeonato Estadual e

venceu os paranaenses por 36

a 12 pela primeira rodada do
Torneio Touchdown, Os quebra-'
dores aproveitaram os erros do
adversário no primeiro tempo
para construir o placar. O próxi
mo jogo do Breakers será no dia
10 de setembro contra o Ribeirão

Preto' Challengers, também em

Jaraguá do Sul.
O presidente do Breakers,

Everton Gnewuch, destacou
a força da equipe de Curitiba,
mas afirmou que o jogo acon
teceu dentro do que se imagi
nava. "Por mais que precisamos
fazer alguns improvisos, conse
guimos dar uma boa sequência
no ataque e vencer o jogo", co
mentou o dirigente.

O espaço de mais de um mês

para o próximo jogo não inco-

moda o' presidente. Segundo'
ele, esse período será importan
te para "acertar os ponteiros da

equipe e definir o novo ataque".
Sobre reforços, Everton garantiu
que não fará mais nenhuma con

tratação, ficará com o mesmo

time até o fim do ano. O último

reforço foi o retornador Clair

que, de acordo, com o dirigen
te, apresentou um bom trabalho
e agradou a direção da equipe.
O jogador veio de Tubarão e es

treou no sábado.
{I.) I I, ,

Jogando fora de casa,
a equipe juvenil do
Iuventus venceu .O

. "
..
qo de lb,i�aDila�or

2 a .�. cOBségniubol'a
vantagem'na semifinal do
Campeonato Catarinense
da Divisão Especial. O
jogo aconteceu na tarde
do último sábado, em
Rio do ..,Çampo. Q& dpis,

Iii I �.'gdls:'JfQra\�.marGaQb;s'pd'I
Michael. Nó jogo de volta.

.

que está marcado para
o próximo domingo, o
Moleque Travesso pode
empat� ou perder por

A diretoria tricolor tenta
remarcar o segundo jogo
para o dia 25 de julho,
��tiªdq de aniversário de
ataguá do Sut'!� partida
seria uma preliminar do
amistoso entre as equipes
profissionais do Iuventus
e-Ioinville, marcado para
as 15h30, no Bstádio João
Marcatto,O jogo seFá

II

'Jn p<ortôes H15;êr{b�;,,$�lU
cobrança de ingressos;'

.

em comemoração aos

135 anos da cidade. Os

profissionais voltaram
-q.O último domingo <la.

.. tem.

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 2a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do
Sul-SC - E-mail: jgsvar2@tjsc.jus.br

Juíza Substituta: Karina Müller
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Sustação de Protesto nO 036.08.001021-6

Requerente: Raumak Máquinas Ltda.

Requerido: Official International Chamber Of Foreign Brazil - Caribbean

Citando(a)(s): Official International Chamber Of Foreign Brazil - Caribbean, Rua Barata

Ribeiro, 811, Grupo 508, Capacabana - CEP 22.051-002, Fone (021), Rio de Janeiro-RJ.

Objetivo: Citação do Requerido acima mencionado atualmente em lugar incerto e não sa

bido. Prazo Fixado para a Resposta: 05 dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s)
acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que,
neste Juízo de Direito, tramitam os autos do process,? epigrafado, bem como CITADA(S)
para responder(em) à ação, querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado
do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no

prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor

na petição inicial (art. 285, ele art. 319 do CPC). E, para que chegue ao çonhecimento de

todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de

costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 03 de junho de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 10 Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova
CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul - SC - E- mail:

Jgsvar1@tjsc.jus.br
Juiza de Direito: Karen Francis Schubert Reimer

Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

. EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS
Declaratória n° 036.100061139
Autor: Marisol Indústria do Vestuário Ltda.
Réu: Knits Tec Indústria e Comercio de Confecções Ltda e outro.

Citando (a) (s): Knits Tec Indústria e Comercio de Confecções Ltda Rua Visconde de Tau

nay 10 ou 19 Bom Retiro CEP 01132 000 Fone (011) São Paulo SP.

Objetivo CITAÇÃO Prazo Fixado para resposta 15 dias Por intermédio do presente a(s)
pessoas(s). Acima identificado(s) atualmente em local incerto ou não sabido fica(m)
ciente(s) de gue neste Juízo de Direito Tramitam os autos do processo epigrafado bem

como CITADA(S) para responder (em) a ação querendo no lapso de tempo supra mencio

nado contado do transcurso, do prazo deste edital ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada

a ação no prazo marcado, pressumir-se-ão aceitos

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art.285, ele art.319 do

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o

presente edifal, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez (es), com inter

valo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 21 de junho de 2011.

SERViÇO AUTÔNOMO .MUNICIPAL DÊ 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°: 113/2011
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE HIDRANTE
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 19/7/2011, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h

DATA DA ABERTURA: 3/8/2011 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Er

wino Menegotti, nO 478 - Jaraquá do Sul-:- Se- Site: \IvWW.samaejs.com.br
Esclarecimehtos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Maser
.

Diretor Presidente
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Lotérica invadida emGuaramirim

Acidente de trator termina commorte depois de festa

Crime atinge
terceira casa de

apostas desde o

mês de março.
Assaltantes levaram

R$ 90 mil do cofre .

GUARAMIRIM

PEDRO LEAL

Mais uma lotérica foi vítima
do crime na madrugada de

ontem - por volta das 4h40, as

portas da Loteria Guaramirim,
no centro do município, foram
arrombadas, e o sistema de alar
me foi desativado pelos crimino
sos, que levaram o cofre do es

tabelecimento, com cerca de R$
90 mil. Segundo o proprietário,
Vagner Assis de Oliveira, parte
dos valores pode ser recuperado,
pois estava em cheque.

Esta foi a primeira vez que a

empresa foi invadida, mas desde
o mês de março, este é o terceiro

assalto a uma lotérica na região -

em junho, um rapaz de 17 anos

manteve três pessoas reféns em

uma loteria de Massaranduba,
e outra lotérica foi assaltada em

Schroeder. Segundo o delegado
Walter Santin, de Guaramirim, a

polícia está investigando o caso,

mas não têm suspeitos ainda. As
câmeras de segurança não esta

vam funcionando, e a única pista
foi uma Kombi branca avistada

por um transeunte.

�alter ressalta algumasmedi
das de segurança que devem ser

seguidas pelas lotéricas. De acor
do com ele, os estabelecimentos
devem ter porta giratória, e ins

talar omáximo possível de câme
ras de vigilância vigiando tanto o

interior quanto o exterior do lo
cal. "Mas não são determinações
legais, são apenas recomenda

ções da polícia", ressaltou.

Um acidente custou a vida do jovem
Joserlei Eichstaedt, de 19 anos, na tarde
de domingo. O rapaz estava sentado no

paralama de um trator enquanto voltava
da 27a Kolonistenfest, na Sociedade

Aliança, no bairro Rio Cerro.

Segundo a PolíciaMilitar de
.

Massaranduba, Ioserlei acenou para
conhecidos, perdeu o equilíbrio e caiu

EDUARDO MONTECINO

embaixo do veículo, por volta das 15

horas, na localidade de Ribeirão Irma:

O rapaz estava com um grupo de

amigos, voltando paraMassaranduba.
Ele morava na localidade de Braço
Campinas, mas tinha conhecidos em
Ribeirão Irma. Quando os bombeiros

chegaram ao local, o jovem já estava

morto. A suspeita é de que ele

tenha sofrido traumatismo crânio e

aprofundamento de tórax..

Segundo aPolíciaMilitarde
Massaranduba, o veículo é feito para uma
só pessoa, e não pode ser usado para o

transporte de passageiros. Omotorista do
trator não est�va embriagado, masdeve
responder porhqmicídio culposo, sem

.

intenção de matar.

ARQUIVOOCP

DelegadoAdriano Spolaor deve ouvir
depoimento da vítima na próxima semana

Polícia vai investigar tentativa de homicídio
O delegado de Comarca,

Adriano Spolaor, vai abrir um

inquérito para
.

investigar uma

tentativa de homicídio contra

um travesti. O caso ocorreu na

madrugada do último sábado,
por volta das 3h, na rua rufie

Mahfud, próximo ao ginásio Ar

thur Müller, no Centro de Iara
guá do Sul.

Ieferson Wilson de Oliveira

Cardoso, 27 anos, atingido por
quatro golpes de faca nas cos

I tas, foi socorrido por um po

pular que passava pelo local e
ouviu os pedidos de ajuda, en
caminhando o ferido ao Pronto

Socorro em seu automóvel. A

vítima passou por uma cirurgia
e chegou a ficar internada na

UTI (Unidade de Tratamento

Intensivo). Ontem, o rapaz, que
apresenta quadro de saúde es-

tável e não corre risco de morte,

"foi transferido para um quarto.
Até o momento, a Polícia

não tem pistas sobre o autor da
.

agressão. A arma também não foi

localizada, Na próxima semana,

Jeferson deverá prestar depoi
mento na delegacia e o trabalho
de investigação será iniciado. Até
o final da tarde de ontem, ainda
não hcvía sido registrado bole
tim de ocorrência na delegacia.

Travestimorto
O primeiro homicídio regis

trado este ano em Iaraguá do
Sul ocorreu por volta das 22h da
noite do dia 18 de janeiro, quan
do um travesti foimorto com um

tiro na nuca. Márcio Pereira, 30
anos, era conhecido como Már
cia e natural de Itajaí.

Policiais militares que fa
ziam rondas. na rua -Epitácio
Pessoa contaram que foram
abordados por uma colega da

vítima que informou que Már

cia havia discutido com um ho
mem no interior de um veículo
Gol de cor prata. Em seguida ela
teria ouvido o barulho de um

tiro e avistado a amiga caída no
chão. O motorista fugiu com o

carro em alta velocidade e não

foi localizado.
O delegado responsável pela

investigação do caso, Adriano

Spolaor, informou que há pistas
que incriminam uma mulher,
porém não quis revelar mais de
talhes para não atrapalhar o an

damento dos trabalhos.
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ECOSPO
FREESTYLE 1.6L 2012 ratlfA2

AFORDVAI
UE r O SEU INVERNO
MGRANDES F' R 15.E

F ES A ROCA HATCH
1. L2012�
catF8F2

MODELO

2 12

COMPLETO 'MODELO

2012

Promoção "Ofertas ImbatíveisU'(válida até 19/07/2011 ou enquanto durarem os estoeues- 100 unidades), Ford Fiesta RoGam Hatch 1.012012 (cat. FBf2) a partir de 11$ 32.400,00 à vista. Ford EcoSport FreeStyle 1.612012 (cat.
EFA2) a partir de R$ 56.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% am e 0,00% a.a., 52,28% IR$ 29.791,801 de entrada e Saldo em 36 parcelas de R$ 799,00 na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamento

, da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 58 ..555,80, Custo Efetivo TotalICET) - 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 aprovação de crédito.·O valor de composição do CH poderá sofrer

alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo çliente, custos de Regi�ros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas
e no cálculo da CH) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Gredit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam
todas as publicações anteriores. CARTAo FORD rrAOCARD. SOLICITE JA O SEU.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I·
Acumuleaté RS 10.000 em descontos na comp'"de seu Ford Zero.
Capltal$ o ,egUles rnetropolllinas:�1-4851l1OIlfTllll; 1000lldades: 0800 722 4858. Ford Empresas: (11) 4174.3900

.PEtA qa VEZ,
A MAIS OUVIOA.

IBOPE
CONFIRMA:
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