
A festavai

ganhando cara
Comissão organizadora da Schützenfest já

contratou 29 bandas para o evento, que vai acontecer
entre os dias 6 e 12 de outubro.
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Principais pontos turísticos e localização de ruas e avenidas de Iaraguá do Sul ainda estão de fora do

GPS, aparelho utilizadomundialmente para quem quer se locomover commais facilidade. Página 7
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separaçao na
política local
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

iniciou em 2009 com uma

aliança formada por DEM,
PSDB e PDT. Desses, só
restaram os democratas

que conseguiram apoio do

pv, PR, PSDC, negociam
com PPS e PTB e ainda

almejam o Pp. Página 4

Parceria para
garantirmais
segurança

de SantaCatarina e Prefeitura
vai permitir a instalação de 29
sensores demonitoramento
das águas da chuva. Os equi
pamentos serão importados
daUniversidade deZaragoza,
na Espanha. Página 19
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73 anos
Comemorado durante a plenária
desta segunda-feira, os 73 anos
daAssociação Empresarial de
Iaraguâ do Sul. O presidente
DurvalMarcattoJunior destacou
alguns dos fatos marcantes

Talentos
Humanos
Acontece hoje no Centro
Cultural da Scar o 16°
Encontro de Talentos
Humanos promovido pela
ABRH/JS com o tema "Nosso

papel como profissionais no
processo de sustentabilidade".
Palestrante convidado é Luiz
Carlos Queiroz Cabrera.

Lei 11.403/11
Esta lei que altera o código de

processo penal na questão da

prisão preventiva foi tema de
debate e segundo o promotor
de justiça Dr. Mareio Cotta,

I

além do objetivo de adequar
a legislação à Constituição
Federal, também tem

'

como objetivo solucionar a
superlotação dos presídios

.

através de um instrumento

legal que limita a possibilidade
40 juiz criminal de determinar
a detenção do infrator. Resta
saber as consequências para
a sociedade que certamente
verámuitas pessoas
simplesmente ficarem
impunes enquanto não se

esgotam todos os recursos

possíveis.

DUPLASENA
SORTEIO N° 985
Primeiro sorteio

08 - 10 - 18 - 24 - 27 - 36

Segundo sorteio

04-14-19-30-42-48

QUINA
SORTEIO N° 2647
16 - 32 - 37 - 53 - 59

Ikarsten@netuno.com.br

desta longa história de lutas e

também lembrou os 10 anos do

prédio do Cejas onde a entidade
está instalada atualmente.
A comemoração contou com

brindes de espumante Pericó.

Venda de jornais
Embora nomundo todo existam dificuldades relacionadas com os

jornais impressos, o Brasil vai na contramão, pois com a ascensão da
classe média hámuito espaço para o jornal no formato tradicional.
A Fiesc acaba de lançar o Prêmio SistemaFiesc de Jornalismo para
incentivar este segmento. Hoje, a venda de jornais em papel no Brasil
está em crescimento. O país tem a oitava maior circulação domundo
- são 600 jornais diários e cerca de oitomilhões de exemplares.

Apevi nos Bairros
"Otimismo para dar chance ao suce$$o" é o tema da palestra que
a consultora Fabiana Fausel Koch apresenta no próximo dia 26,
terça - feira, dando sequência à edição 2011 do programaApevi
nos Bairros. O evento ocorre às 19h30 na Comunidade Evangélica
Luterana Cristo Salvador no Rio Cerro. A participação é gratuita e

informações podem ser obtidas pelo.telefone (47)'3275-7028.

e "em de forf:!
o aumento dos preços d",lS commodities,
festejado pelos exportadores brasileiros,
está cobrando seu preço, de fornla direta
e indireta. Por um lado os produtos
importados estão ficando mais caros e pelo
outro o aumento nos preços internacionais
está sendo repassado no mercado brasileiro.
O resultado é o fím da contribuição do dólar
barato na contenção da inflação com ruais
um agravante. Se já está ficando complicado,
pode complicarmuito mais, Um trabalho

para o super Banco Central.

esultados eg
- Acontece nos prõximo
dia 22 de julho, antes da
abertura do mercado na

Bovespa, a divulgação dos
resultados do segundo
trimestre de 2011 da

empresa [araguaense.

Lucro e
. -

Inovac;ao
Auxiliar as micro e pequenas
empresas a manter a

competitividade através
de inovação como fator

estratégico na criação
de oportunidades de

crescimento, lucratividade
e competitividade. Este é o

objetivo do workshop "Corno a

pequena empresa pode lucrar
com a inovação" que o Sebrae

promove nesta quinta, dia 21,
em Iaraguá do Sul. O evento

será realizado na Católica de
Santa Catarina, às 19h. Trata-se
de um evento gratuito dirigido
às micro e pequenas empresas
de todos os setores. Outras

informações e inscrições no
3371-7843 com Gleycy.
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OIREVIRNA I
Li a história e saí para uma pesquisa,

seis ou sete pessoas. São assim as mi
nhas pesquisas, no corredor. Fosse com

200 pessoas seria a mesma coisa ...
O que li foi sobre as múltiplas experi

ências de trabalho, hoje, dizem, rotina na
vida dos jovens trabalhadores, os tais das
geraçõesY e Z, babacões, como se sabe.

O texto dizia que
II

... o ser humano é uni
colecionador de experiências e teme que a

vida passe sem que ele aproveite as diver
sas oportunidades - profissionais inclusive
- que estão aí. Lutamos contra o tédio..." O
mais que vinha no texto não importava.

Então, vamos lá. Nem Don Juan, o

SUCESSO

personag�m do espanhol Fray Gabriel
Telles, conseguiu ser feliz. Don Juan "pas
sou em revista" mais de 1000 mulheres ...
Coitado, morreu infeliz. Não é o número
de mulheres na vida de um homem que
o faz feliz. Pode até que ele seja feliz sem
jamais ter "conhecido" uma mulher...

E não é também pelo número de em

pregos que uma pessoa se vai realizar na
vida. Hoje, diz-se que um sujeito diplo
mado, com ares de ser alguém, não pode
fincar raízes num só lugar, tem que andar

por aí, passando por múltiplas experi
ências, em vários lugares ou empresas.
Depende. Depende do sujeito e de suas

Os pais têm a obrigação de dar trânsito li
vre aos filhos na escolha da carreira. Ajudar,
sim, não mais que isso. Que os filhos se deter
minem na vida, afinal, serão felizes ou infe
lizes pelas escolhas que fizerem. E nisso, nin
guém os pode carregar no colo.

MODAS
93% das escolhas profissionais

dos jovens resultam da pressão dos

pais, dos cursos damoda edomerca

do, onde pagam mais. Não há cami
nho mais curto para a incompetên
ciafutura e a desgraça na vida.

DO LEITOR

O POVO. MANIPULADO
ESOF OR

Nos dias de hoje poucas são as

pessoas que analisam com pro
fundidade o sistema de governo seja
da sua cidade, Estado ou país.

O comodismo tomou conta de

grande parte da população, dificil
mente encontramos alguém ques
tionando o governo, verificando se

a causa maior do governo é para o

bem comum. Seja onde for o cenário
da população é repetitivo de críticas,
porém críticas pertinentes, reflexo de
um péssimo governo, fruto este de

governantes inexperientes da admi
nistração pública e até mesmo pri
vada, fruto este de desinteresse pelo
conhecimento, educação e cultura. .

O resultado damá administração
traz a tona grande revolta da popu
lação que, infelizmente, foi manipu
lada ao longo do tempo, passando a

acreditar em conto de fadas, porque
na cabeça dos acomodados é mais
cômodo acreditar que tudo está den
tro dos conformes, tudo é maravilha.

Não se permitem vislumbrar,
muito menos verificar as falcatruas
dos governos, onde fraudam lici

tações, criam cabides de emprego
nos órgãos públicos, empregos pro:
metidos em épocas de campanhas
politiqueiras e assim contratando
servidores sem amínima formação e

FALE CONOSCO

conhecimento da área.
A todo o momento estamos sen

do manipulados-com bons discursos

que nossos políticos nos apresen
tam, esquecendo assim que eles são
extremamente treinados para lidar
com o povo e a escola deles é a vida

política, na qual a população não
.

percebe e acaba sendo manipulada
com os contos de fadas desses po
líticos, que têm alto custo para se

elegerem, nessas horas a população
precisa acordar e questionar: será
que nesses quatro anos de manda
to esse político consegue com o seu

. salário cobrir as despesas que teve

em sua campanha?
Temos que pensar, questionar,

procurar e conhecer as leis do muni

cípio é oD-E-V-E-R, de todo cidadão
que aspira por mudanças. Somos a
maioria, temos força, aquilo que
precisamos é união e quando ou

virmos alguém defendendo alguma
ideia que não é para o bem comum;
temos quemostrar e contestar. Pre
cisamos aos poucos balançar as

árvores para que as laranjas podres
caiam e não contaminem as boas e

poucas que restam.

Cristian lUencar Junckes,
estudante deDireito!

UniasseIvi Iam
- eg

circunstâncias. Alguém bem que pode
começar .numa empresa e dela sair apo
sentado, e feliz. Por que não?

E essa história de que ficar muito

tempo num trabalho ou empresa produz
tédio pela repetição é uma formidável to
lice. O sol vai e vem todos os dias, mais
repetição que isso? E quem se encrenca?

Só se repete no trabalho o infeliz que
só trabalha por dinheiro, que se aborre
ce do trabalho. Quem gosta do que faz se

renova todos os dias e se repete todos os

dias. A pesquisa que-fiz foi sobre tédio. S.Ó
ouvi tolices. Nenhuma novidade, as pes
soas são cansativamente repetitivas ...

CRECHES
Que os que não podem, pensem muito

antes de fazer filhos. Creches são institui

ções de ensino, não de caridade. Não terás
onde deixar os filhos? Pense antes, e não os

faça. Nas férias de julho, as creches devem
estarfechadas.

CHARGE
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ARTICULAÇAO

Quebra-cabeça
envolve o poder
PSDB e PDT deixaram de fazer parte do

governo, que abrigou outras siglas

JABAGuÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Novas alianças políticas for
mam-se principalmente

para atender a vontade de can

didatos interessados a entrar na

disputa eleitoral. A arquitetura
de coligações partidárias, entre
tanto, é desfeita no decorrer dos
mandatos do Executivo e do Le

gislativo. Assim, a união de siglas,
que antes nem sequer havia sido

prevista, passa a ser negociada
para uma eleição seguinte, ou

mesmo no andar de uma admi

nistração. Por aqui, os eleitores

podem ver essas mudanças re

tratadas no cenário político de

Jaraguá do Sul.
.

A prefeita Cecília Konell

(DEM) venceu a eleição muni-

cipal, em 2008, apoiada pelo
PSDB e PDT. A construção des
sa coligação durou pouco mais
de um ano. Em 2009, devido aos

problemas com a prestação de
contas da Schützenfest, o secre
tário de Cultura, Ronaldo Rauli
no (PDT), foi demitido - o que
quebrou o elo entre democratas
e trabalhistas. O caso da festa
resultou em Comissão Especial
de Investigação na Câmara de
Vereadores, e desgastou a ima

gem do Executivo.
O governo ficava mais fragili

zado ao passo que o G8 - oposi
ção formada por oito vereadores
na Câmara - ganhava força com

frequentes pedidos de informa

ções, fiscalização das contas da

Prefeitura, comissões de inves

tigação. Para virar esse quadro,

segundo o secretário de Admi

nistração da Prefeitura e marido
da prefeita Cecília, Ivo Konell, a

alternativa foi convidar o PR e o

PVpara a base aliada do governo,
aumentando o poder de fogo da

administração.
Em 2010, o vereador IsairMa

ser (PR) assumiu a presidência
do Samae, e no seu lugar entrou
o suplente Afonso Piazera Neto.
Ainda para recuperar as forças
no Legislativo, a prefeita levou
o PV para dentro da Prefeitura.
Amarildo Sarti (PV) permaneceu
na Câmara, mas passou a votar a

favor do Executivo depois que o

seu partido assumiu a secretaria
e a sub-gerência de Agricultura,
hoje comandadas, respectiva
mente, por Cleber de Melo e Rai
mundo Rahn. Adilson Macário
ficou com a gerência do Procon.
Fora três servidores filiados ao

partido que recebem gratifica
ções na Prefeitura.

Loja de Fábrica

Horário de atendimento:
9à I 10a 17h·

Rodovia SR 280, n° S66, anexo a fábrfca

Sao B nro do Sul ( C)

Fone: (47) 3631.1340

www.artcfama.com.br

DEMrompeu
compartido
do vice

Amaiormudança viria aconte-
.

cer em 2011. Os democratas rompe
ram com o PSDB (partido do vice

perfeito Irineu Passol) por causa do
desentendimento entre Konell e o

senador Paulo Bauer (PSDB), cuja
_ indicação para SDR manteve Lia
Tironi (PSDB) no comando. Cecí
lia pediu aos 21 tucanos comissio
nados a entrega de seus cargos da
Prefeitura. Salvaram-se Célio Bayer,
secretário deDesenvolvimentoEco

nômico, e Silvio Celeste, secretário
de Educação, - que devem deixar
o PSDB até agosto, condição dada

para eles ficarem com as pastas.
Hoje, a coligação partidária do

governo é formada por quatro si

glas: DEM, PR, PV e PSDC. O PTB

e PPS estão praticamente confir
mados para a aliança na eleição
de 2012 e aos poucos vão fazen
do parte da atual administração.
Enquanto isso, o DEM continua
a sonhar com um namoro com o

PP. "Tenho conversas esporádicas
com o Pp, que irá decidir sobre

aliança somente no fim do ano,
mas por segurança gostaria de an
tecipar o debate", diz Konell.

'}\ função fiscalizadora reduziu e
isso fere o trabalho dovereador"
Com a saída do PR e do PV

do G-8, os vereadores que fazem
oposição ao governo não conse

guem aprovar nem um pedido de

informação. Na semana passada,
o único requerimento - feito nes

te primeiro semestre - foi rejeita
do pelos parlamentares.

"A função fiscalizadora em ter

mo de número reduziu e isso fere o
trabalho do vereador", argumenta
Jean Leutprecht (PC do B). A vere

adora Natália Petry (PSB) lamenta
a situação. "É o enfraquecimento
do poder do Legislativo, que na

prática tem o dever de fiscalizar
o orçamento e a aplicação do di
nheiro público da Prefeitura".

C LIGAÇÕES

Sobre o tema, o professor do
Departamento de Sociologia e

Ciência Política da Universidade
Federal de Santa Catarina; Jaques
Mick, destaca dois aspectos. "O

primeiro é que o sistema políti
co vigente no Brasil ainda tem as

marcas do clientelismo. Às vezes,

o troca-troca de interesses entre os

eleitos conta mais que o interesse

público", enfatiza. "O segundo: de
fato, o Legislativo se beneficiaria de
um sistema partidário mais ideo

lógico, em que, os eleitos se sen

tissem na obrigação de cumprir
os compromissos programáticos
assumidos, frente ao eleitor, pelo
candidato e pelo partido".
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Patr�cia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br
Colaborou Daiana Constantino

Comissão das chuvas
Do gabinete da Câmara, a vereadora
Natália Petry (PSB) deliberou ofícios
confirmando a participação das
entidades que vão integrar a comissão
que irá discutir como acelerar o

processo de reconstrução domunicipio
devido aos estragos trazidos pelas
chuvas. A promotoria pública do
Meio Ambiente da Comarca de

Iaraguâ, Sindicato das Imobiliárias,
Ujam,Amvali, Defesa Civil, Fujama,
Prefeitura e vereadores vão formar
o grupo, que tem reunião prevista
para a primeira semana de agosto.

Na pauta entrará a discussão do
Plano Diretor. Além do debate sobre
as 50 novas pontes e viadutos, serão
aprofundados outros pontos no texto.

A vereadora destacou a substituição
do asfalto por pavimentação de

lajotas ou material similar nas vias
locais para evitar alagamentos. Para
os projetos de macrodrenagem e

desassoreamento dos rios, a busca
de recursos do governo federal será a
prioridade. Os demais parlamentares
jaraguaenses também estão
envolvidos na empreitada.

o homem da festa
Alcides Pavanellovaimais umavez '

surpreender coma edição de 2011 da
Schützenfest,Depois de comandar
a desacreditada festa en12010tque
sucedeu a escandalosa edição de 2009"
o empresário conseguiu trabalhar com
antecedência este ano,barateando
custos, respeitando a tradição germânica"
que justificao evento, e aindapromete
equilibrar as contas entre despesa e lucro�

Faxina
A cada dia um novo escândalo envolvendo
o Dnit e o Ministério dos Transportes. Pelo
jeito, montaram uma verdadeira gangue
especializada em desviar dinheiro público.

. Fica fácil entender por que temos tantas
estradas mal acabadas, esburacadas isso
sem falar nas nem começadas. A limpeza
tem que ser geral, ontem foi publicado no
Diário Oficial da União a exoneração de
seis comissionados do PR, outros quatro
já tinham sido demitidos pela presidente
Dilma Rousseff antes.

Segurança
Os vereadores JaimeNegherbon
(pMDB) e Justino da Luz (PT)
participaram de reunião com
moradores do bairro Estrada
Nova na noite de segunda-feira. O
debate girou em tomo da falta de

segurança e do Crescente número
de ocorrências na localidade,
que conta commais de 5.600
moradores.Um abaixo-assinado
com cerca demil rubricas foi

entregue ao comandante Rogério
Kumlehn, que se prontificou
a tomar as providências
possíveis e também reforçou a
importância dos Conselhos
Comunitários de Segurança.

Treino
o empresárioAntídio Lunelli
anda treinando o discurso.
Na reunião do PMDB, na
noite de segunda-feira, opré
candidato à Prefeituramostrou
desenvoltura no microfone.

Requisito necessário para quem
está disposto a enfrentar uma

campanhamajoritária.

As sobras'
Através de um acordo com o prefeito Carlito Merss (PT), a
Câmara deVereadores de Joinville, pela primeira vez, pode
definir por �onta própria como serão investidos os recursos da
sobra do orçamento Legislativo. No primeiro semestre de 2011,
sobrou no caixa da Câmara R$ 1,7 milhão que serão divididos
entre saúde, para garantir agilidade nas cirurgias de média e alta

complexidade e para compra de aparelhos para um hospital, e
infraestrutura, destinados para construção de uma passarela
sobre o Rio Cachoeira. Em Jaraguá, os vereadores até tentaram
fazer o mesmo, mas até hoje não foram atendidos.

Inlraestrutura tem secretário
Tomou posse ontem como secretário de Infraestrutura de
Guaramirim o empresário do ramo da agricultura, Dietmar
Roweder. Ele substitui Rodolfo Iahn Neto que foi nomeado
pelo prefeito Nilson Bylaardt para comandar a pasta de
Desenvolvimento Econômico.

Deslecho
A reunião sobre segurança commoradores do EstradaNova
deve gerar uma audiência pública em setembro para debater
os problemas de toda cidade. "Não adianta resolver a questão
de só um bairro, temos que pensar no todo", defende Justino.
Dentro de 30 dias, a Polícia Militar deve colocar em circulação
um gabinetemóvel, adaptado em um caminhão, que se

revezará pela cidade, com objetivo de coibir a criminalidade.

Três escândalos
Para o deputado DirceuDresch (PT), aAssembleia Legislativa
deve dar uma resposta à sociedade navolta do recesso, não
apenas na questão dos supersalários, mas também quanto
à lei aprovada em 2009, que dá o direito ao ex-deputado que
seja servidor público de se aposentar recebendo salário de
parlamentar. O petista é autor de projeto de lei que extingue o
benefício.A terceira situação questionada são as aposentadorias
por invalidez concedidas a pessoas que continuam trabalhando
em outras atividades. São os privilégios de poucos que trazem
.pr�jtP.z9� mç�cwáv�J�.�.maioria. " . .. "., .. ". ,., ,
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SCHÜTZf�NJf!&EST

Os últimos detalhes para festa
Segundo comissão,
29 bandas já foram
contratadas e

licitações para
demais serviços
estão em andamento

JARAGUÁ DO SUL

DEBORAVOLPI'

-:

/\ ComissãoCentralOrganizado
rlra (CCO) da 23a Schützenfest
está focada nos últimos detalhes

para a definição da programação
da festa. De acordo com o presi
dente da CCO, Alcides Pavanello,
o cronograma deve ficar pronto
ainda este mês. IINo dia 30 de julho
a programação estará fechada. É a

mesma data em que iniciamos a

organização da festa em 2010. Este

ano as reuniões iniciaram em feve
reiro. Ou seja, este é o diferencial
da Schützenfest de 2011, tivemos
mais tempo para trabalhar e com
mais credibilidade. No ano passa-

I

do, só a comissão acreditava que
daria certo", destaca.

Segundo ele, a empresa que
ficará responsável pela venda das
bebidas já foi definida, através de

processo licitatório. I� marca ainda

•.

As 16 sociedades de fuo que integram .

•

â

Associação dbs'Clubes e Sociedades,
deTirodoVale do Ita.;pocu já "

çonfirmarám presençana festa. Elas
receberão quantias, que devem girar
em tomo dos R$ 8mil, para o.custêío

'I'

o dos trajes. O tradicional desfile
típico deve acontecemo dlâ 9 de

}

,

.outubro. Também está programado
para o dia26 de agosto o baile de
escolha da rainha dafesta, E no dia

o 3 de setembro, um destilemarcará
o lançamento da festa, nasmas
centrais da cidade. Em relação às
bandas contratadas, ele diz que os
organizadores procuraram valorizar
os artistas de Iaraguá e região. Mas
que grupos renomados como Os

Montanari, Cavalinho .Branco eVox
3 não ficarão de fora do evento.
Também jáestá confirmada uma
atração internacional. Trata-sede'
uma banda austríaca que subirá
ao palco daSchützenfest que neste
ano acontece entre os dias 6 e 12 o

de outubro.

FOTOS ARQUNO ocr
não está garantida, mas queremos
dar preferência para uma marca de
chope industrial, que temos prefe
rência pela Brahma, e outra marca
artesanal, que priorizaremos a Kõ

nigs Beer, por ser da região", adianta.
Seis barracas que irão comer

cializar alimentos durante os dias
de festa também já foram defini
das através de licitação do tipo
maior oferta. Porém outros nove

pontos de alimentação estão dis

poníveis em um novo edital.

Investimentos
de R$ 900 mil

A 'previsão, segundo Pavanello,
é de que R$ 900 mil sejam inves
tidos nos preparativos da festa.
Deste total, R$ 470 mil devem ser

repassados pela administração
municipal e outros R$ 250 mil já
foram sinalizados pelo governo
estadual. 110 restante será levanta
do através da venda de ingressos,
bebidas e das locações. O preço do

ingresso ainda não está definido,
mas deve ser popular, devemos
manter os R$lO do 'ano passado",
explica. Em relação ao público, a
comissão trabalha com a estimati
va de atrair 60 mil pessoas para o

evento. No ano passado, o público
chegou a 48mil.

Duas barracas devem
vender tradicional batata

\

O boato que se espalhou
pela cidade de que a venda
das tradicionais batatas re

cheadas não aconteceria nes
te ano, não se confirma, se
gundo Pavanello. Ele garante
que dois pontos de venda do

produto já garantiram espaço
na festa. Por um, o lance dado
foi de R$ 9 mil e pelo outro

R$ 10.200, o que para alguns
comerciantes acabou se tor

nando um preço alto. IIEu

participei da Schützenfest

por 19 anos vendendo batata
recheada. Este ano, não vou

estar lá, porqúe achei inviável
o lance mínimo do edital que
era de R$ 9 mil. É uma pena,
este seria meu 20a ano de fes

ta", comenta Ariovaldo Xavier
dos Santos, de 60 anos.

Pavanello justifica que a

festa precisa visar o lucro, e

cobrir as despesas geradas.
IINo ano passado, o lance rní-

.

nimo para o ponto da batata
era de R$ 2,5 mil. E os comer

ciantes chegaram a oferecer

29 bandas já estão con&rmadas.para
sUr..ir ao palco ela testa típic8 alemã

R$ 9 mil. É o mercado que
estabelece o preço. O pre
ço mínimo do lance foi feito
com base na lucratividade e

nos números registrados em

2010", argumenta. Ele tam

bém garante que o preço da
batata não deve aumentar

por causa da locação. IIEm
até dez dias antes da festa, os
comerciantes terão de apre
sentar para a CCO, a tabela
de preços. E a comissão terá
de aprovar os preços pratica
dos", explica.

Os editais de licitação da
Schützenfest estão' disponí
veis no site www.jaraguado
sul.se.gov.br.:
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COMO CHEGAR?
ARQUrvOOCP

As ruas que
ficam quase
escondidas
Profissionais de turismo defendem

importância da atualízaçãono ç;PS

JARAGUÁ DO SUL

DEBORAVOLPI E

BRUNA BORGHETI

Um equipamento, bastante
difundido nos Estados Uni

dos e Europa, vem revolucionan
do a maneira de se locomover
nas grandes cidades. O GPS apre
senta mapas das cidades, permi
tindo que os motoristas se loca
lizem em regiões desconhecidas
- uma importante ferramenta

para visitantes, turistas e profis
sionais de diferentes áreas.

Porém, em Iaraguá do Sul o

aparelho ainda parece ter pouca
utilidade, principalmente para o

turismo. De acordo com o presi
dente do Convention Bureau, Fe
nísio Pires Junior, muitos pontos

turísticos não estão cadastrados
no sistema, que também é caren
te em dados sobre prestadores de
serviços do município. ('As rotas
alemãs e húngaras, por exem

plo, não estão cadastradas, e são
pontos turísticos. Os estabeleci
mentos da área de serviços tam
bém não estão catalogados. Com
a demanda que teremos na Copa
do Mundo, quando Curitiba vai
sediar alguns jogos, temos que
nos preocupar com isso", alerta.

Segundo ele, hoje em dia é co
mum os turistas alugarem carros

com GPS para conhecer as cida
des de uma determinada região.
"Quem estiver em Curitiba pode
vir visitar Iaraguã, por exemplo,
Se a gente tiver os dados atuali
zados é umamaneira de atrair os
visitantes", comenta.

O secretário de Desenvolvi
menta Econômico, Comérci-o e

Turismo, Célio Bayer, concorda
que a atualização é importante.
"Temos esta preocupação. Pelo
que sei existe uma Ong (Orga
nização Não-Governamental)
que ficaria responsável por pas
sar estes dados. Um sistema de
GPS atualizado é de suma im

portância para quem vem à ci

dade", declara.
A Ong, que atende pelo

nome Tracksource, tem dois

representantes voluntários em

Jaraguá do Sul. Eles não seriam

responsáveis, no 'entanto, por
fornecer dados às empresas de
GPS. "Cada cidade que partici
pa tem um desenvolvedor. Há
um mapa base e os voluntários

complementam ou alteram as

informações. Depois de passar
por um moderador estadual, vai
para o site e fica disponível para
quem quiser baixar", explica um
dos voluntários, que pediu para
não ser identificado. O site www.

tracksource.org.br é atualizado
no dia 21 de cada mês e possui '

informações sobre os pontos tu
rísticos de Jaraguá do Sul e ser-.

viços. Cada empresa de GPS, no f,

entanto, faz um mapa individu

al, criando divergências de in

formações entre as marcas.

Passeios por outras cidades
sem precisar sair de casa

Nos próximos meses, uma

ferramenta da empresa Google
vai revolucionar a forma de es

colher destinos turísticos ou o

restaurante do fim de semana. É
que .além da facilidade do GPS,
os internautas poderão contar

com o Google Street View pelo
link http.r/maps.googlé.com/
help/maps/streetview/ .

Funcionários da empresa es

tão viajando por diversos locais
do mundo, fotografando em 360

graus as cidades a partir de pon
,

tosmetropolitanos. Essas imagens

serão processadas e estarão dis

poníveis no Iink acima..No Brasil,
apenas Sul e Sudeste já receberam
a visita de um dos carros, triciclos
ou carrinhos utilizados pelo Street
View. Além de Iaraguá do Sul, já
foram fotografadas cidades como

I

Florianópolis, Blumenau, Joinville,
Porto Alegre e Lages.

As imagens são feitas no nível
da rua e de navegação fácil - a

impressão é de estar caminhan
do pelo local, com a possibilida
de de aumentar a imagem e es

colher direções.
DIVULGAÇÃO
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ESTÓRIAS, LQmAS ECANçõES

"Linda Jaraguá", uma das
canções da Schützenfest
A Schützenfest, Festa dos Atiradores, realizada em
Iaraguã do Sul desde 1989, possui hinos que costumam
ser entoados durante as celebrações. Entre esses hinos,
a canção "Linda Jaraguá" foi feita pelo maestro Kalle, da
banda alemã Die OriginalMottener, para a edição da
festa de 1993. Aproveitando amúsica-tema do filme 110
tesouro de Sierra Madre", a letra homenageia Iaraguá ao
Sul e suas belezas. Confira:

"Quando as sombras se dissipam ao amanhecer
E o sol no horizonte vem nos aquecer
A cidade por encanto vai despertar

Linda, linda Jaraguá do Sul
Linda, linda Jaraguá

No descanso do trabalho ao entardecer
O vermelho do poente vem emoldurar

Corações em uma prece agradecer
O dia que começa a findar

Linda, linda Jaraguá do Sul

Linda, linda Jaraguá"
* Crédito: Livro "Festas deRei (Kõnigfeste)",

da historiadora Silva Kita

PRIMEIRA SCHÜTzENFEST

Com oobjetivo de congregar todas asSociedadesdeAtiradores
da região do Vale do ltapocu, a Schützenfest, festa tipicamente
alemã, começou a ser realj?ada em Jaraguá do Sul� 1989.
Na foto, o des61e de abertura da primeira edição da festa, que

aconteceu enb"e os dias 13 e 22 de outubro daquele ano.

MUlÜcípio cria o
,

,

seuMuseu·Histórico
No dia '20 de julho de 1987, o jornal O Correio do

Povo anunciava em sua capa a criação do Museu His
tórico de Jaraguá do Sul, em comemoração aos III

anos de fundação da cidade. liA comunidade, através da
Fundação Cultural ePrefeituraMunicipalde Jaraguá do
Sul, está dando importante passo para a preservação
da memória da cidade. Tardiamente, é verdade, mas
necessária para deixar registrada através de fotografias,
documentos e objetos, todo um passado glorioso de Ia-
raguá do Sul, responsável pelo que é hoje, passados 111

anos de sua fundação", dizia a publicação do semaná..

rio. Segundo amatéria, oArquivo Fotográfico, que seria
entregue no dia 20 de julho, seria o prímeiro passo para
a instalação do museu. situado no pavilhão da antiga
estação daRede Ferroviária Federal, naAvenidaGetúlio
Vargas. O acervo fotográfico era inicialmente composto
de 293 fotos históricas emolduradas, retratando, crono
logicamente, os diversos aspectos de Jaraguá do Sul no

passado, sua arquitetura, engenharia, vida social, fol-
dare, música e evolução urbana. IIÉ a história da cidade

, contada através de verdadeiras preciosidades fotográfi..
cas", completava o jornal.

III 1IIIi IHI,

. Nas comunidades germânicas, as diferentes refeições recebem
denominações e assim ficaram conhecidas entre os emigrantes que
se instalaram no Sul do Brasil. "Alltagsessen" é amaneira usada para
se referir à "comida de todos os dias", por não sermuito variada
e repetir vários ingredientes como o feijão, carne, batata, aipim,
salada e couve. Já o "Sonntagsessen" é a "comida dos domingos",
também servida nos dias festivos como nas festas de atiradores,
nos Kerbs (festas de inauguração de igrejas), no Natal e na Páscoa.
O que caracteriza esse tipo de refeição é o grande número de

pratos que induem arroz, massa, batatas inglesas, chucrute, salada
de batata, rabanete, pepinos e os,assados de porco, preparados
especialmente no "Backofe", forno de pão.

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo.

{_
Lunender3Danos
PELO MUNDO

1897

Fundação daABL
No dia 20 de julho de 1897, aAcademia
Brasileira de Letras foi fundada com a

realização de sua sessão inaugural, no
Rio de Janeiro. O primeiro presidente foi
Machado de Assis, eleito por adamação
e considerado como "presidente
perpétuo". Com 40 membros efetivos
e perpétuos e outros 20 sócios

estrangeiros, aAcademia visa o cultivo
da língua e da literatura brasileiras.

1969

Homem na Lua
Neste mesmo dia, em 1969, o homem

pisou na Lua pela primeira vez, com
os tripulantes da nave espacial Apolo
XI. Os astronautas estadunidenses Neil

Armstrong e Edwin Aldrin foram os

primeiros a caminhar na superfície do
satélite natural da Terra, onde ficaram

por duas horas, coletando amostras do
solo e informações científicas.

INVENÇÕES ANTIGAS

O Termômetro
A invenção do termômetro é atribuída
ao físico, matemático e astrônomo
italiano Galileu Galilei. Usando um
tubo invertido com água e ar, em 1592
ele criou um termômetro no qual a
elevação da pressão exterior fazia com
que o ar dilatasse e assim elevasse o

nível de água dentro do tubo.
DIVULGAÇÃO
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oCORREIO 00 POVO
QUARTA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2011 .
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SHOW

Ingressospara ver e ouvira versão
brasileira do trio inglês começam a

ser vendidos nesta quarta-feira
JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

s refrões são famosos
e embalam desde
animadas festas até
românticos encon

tros. Impossível não
recordar de, pelo

menos, uma canção dos Bee

Gees. Afinal, o grupo nascido no

Reino Unido já vendeu mais de
250 milhões de discos e, até hoje,
é considerado um dos mais fa
mosos do mundo, estando atrás
somente de nomes como Beatles,
Elvis Presley e Michael Jackson.

A carreira comprova isso. A

biografia do trio ainda conta com

nove prêmios Grammy e a in

serção em três halls da fama: dos

grupos vocais, do rock n
�

roIl e dos

compositores. Tamanha represen
tatividade levou a uma imensidão
de fãs espalhados por todos os

cantos do planeta e que não es

quecem as músicas imortalizadas

pela voz suave do Bee Gees,
Se você é uma dessas pessoas,

prepare-se para relembrar cada
um dos sucessos dos irmãos Bar

ry, Robin eMaurice Gibb. No pró
ximo dia 31 de julho, domingo, o
Bee Gees Alive, ou seja, a versão
brasileira dos ingleses, está en

carregado de animar o público
do Vale do Itapocu. O show inte

gra a programação de aniversário
de Iaraguá do Sul.

A formação responsável por
essa comemoração é composta

por Júnior Santana, TonyEscrip
tori � Guido Roverso. Eles apresen
tam o espetáculo 'One night only'
desde 2003 e já foram vistos por
quase ummilhão de espectadores.
Além disso, os três apareceram em

programas de televisão de diversas
emissoras. Os convites incluem
Hebe Camargo, Gilberto Barros,
RonnieVon eAmaury Junior.

No exterior, o grupo cover foi
aclamado pela crítica especiali
zada como um dos três melhores
do mundo. Os outros dois resi
dem do outro lado. do globo, na
Austrália e no Japão. A semelhan

ça das vozes e a performance no

palco são os principais motivos

para o título.
.

Quem quiser conferir o Bee
GeesAlive e tirar as próprias condu
sões a respeito da afinidade entre a

variante brasileira e a original pode
garantir os ingressos apartir de hoje.
Os acessos custam R$ 20 -e devem
ser complementados com um litro
de óleo de soja. Estudantes e idosos

pagam àmetade do valor.

blush!
A f vJeta da mulher lntollgeoW'

Ell1 julho:
Infidelidade é sinal de
burrice. e mentiras que

todos contam.

RECORDAÇÃO
Bee Gees AIive

já se apresentoU
para quase
wnmilhão ele

pessoas nos

últimos oito anos
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'PALAVRAS CRUZADAS

.,j:' HORIZONTAIS
1. Uma letra da máquina de escrever / O bar caracte

rístico da Grã-Bretanha
2. Um automóvel fabricado pela Fiat / Indivíduo e 2

idioma de um povo de raça indo-germânica, que
se espalhou na França, na Irlanda, na Inglaterra, 3
etc,

3. Uma atração das arenas espanholas 4

4. Unidade Real de Valor / Um ex-técnico da seleção
brasileira de futebol 5

5. Fazer jus a

6. Abreviatura de editores / Empresa de Assistência (}

Técnica e Extensão Rural
•

7
7. Qualidade do que é azedo
8. Planta de cujas folhas se prepara o fumo / O sím- B

bolo químico da prata, um dos metais nobres
9. Tubulação usada para a condução das águas de 9

uma fonte para um reservatório
10. Situação de uma representação teatral/De ta- ")0

manha superior ao médio
11. (Bíbl.) Discípulo de João Batista, pescador, li

abandonou sua profissão para seguir o Redentor

/ Abreviatura (em português) de Gana 12

12. Braço do mar / Peixe carnívoro de água doce, 1:3
próprio de lagos e riachos de águas frias e en

cachoeiradas
13. A faculdade de conceber o belo e de expressá-lo

de forma sensível/De modo irregular.

VERTICAIS
1. (Gír.) Dinheiro / Parar de repente
2. De proporções gigantescas / (Med.) Afecção crô

nica dos gânglios linfáticos
3. A Brassica oleracea, hortaliça muito consumida /

Ter grande quantidade de
4. Resguardar
5. Filósofo da escola de Platão / Sufixo diminutivo
6. Mestra, mulher que ensina
7. Astro que gira em torno do Sol/Pequena quanti

dade ou número indeterminado
8. Nome antigo da nota dó / Argila / Fc;lgo, na língua

tupi
9. Pequeno fruto carnudo e de forma redonda I Rela

tivo a determinada área geopolítica.

2 3 4 5 5 -,
, f 8

•
•

•
'.

• •
•
•

•
•

•
•

•
• •
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A RecreGtiv
desde 195

- .

PREVISAO DO TEMPO

�, Frente Iria
,
,. .

valavanqar
o tempo será instável
em SantaCatarina nesta

quarta-feira. O céu fica
encoberto entre o Oeste e

o Litoral Sul. Nas demais

regiões, o sol aparece de
manhã e depois some atrás
das nuvens até a chegada da '

chuva, prevista para a noite.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

'MíN: 15°C
MÁX: 19°C

QUINTA
MíN: 18°C
MÁX: 23°C

SEXTA

MíN: 15°C
MÁX: 19°C

SÁBADO
MíN: 14°C
MÁX: 18°C

SUDOKU
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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

o gago e o português
Umgago seguec

1&,,:COrrW eI�. s��:��
�' ."- 000 000 se"se's ����..�+ .. ,� .. ,

para ga ga gago.'
O português, em ufií excesso único de esperteza, responde:
- Mas para que você.9uer escola? Se [ã'gagueja tão bem?!

Os anões"
Bois homens se e
,

"" I, igo, você �al),
-NãÇ>.
- Porque ele dá golpe baixo.
O outro homem, então, retruca:
- Para que o anão atravessou a rua correndo?
- Não sei.

ffl

- Para pegar imPtMso .Rara. subir a calçad
j' I I"" I

"

,'*r." !

inclui
·5·5 lados

Namedida em que a chuva se

aproxima de todas as regiões do
Estado aumentam também as

chances de temporais isolados e de

rajadas fortes de vento, que sopram
de nordeste a noroeste e podem

,

chegar a 80 quilômetros horários.
A temperatura entra em declínio
acentuado no fim do dia.

uvalica
Dr'e" si �

Depois dos temporais previstos
para hoje, na quinta-feira, o tempo
começa amelhorar no Estado. Isso

porque, a frente fria se afasta rumo
ao oceano. As nuvens carregadas,
no entanto, seguem sobre a

faixa Leste provocando mais
chuva. Os termômetrosmarcam

temperaturas baixas.

'@
SE VOC� VAI PABA••.

XANXERÊ
A quarta-feira será escura

e molhada em Xanxerê. A
previsão é de que chova
mais de 50 milímetros
no municípi� somente

durante o dia de hoje. As
temperaturas ficam entre

16DC e 22"C.

• NOVA 1/7

CRESCENTE 8/7

CHEIA 15/7

23/7

Ensolarado

'" �

Parcialmente
Nublado

I'
Nublado Trovoada
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2. Rafaela e Ana Carolina 'curtindo a Festa JuJina

na Constância Piazera dia 817

3. Mil vivas para Julia Vieira Porto que completou
idade nova dia 1QU ao lado de seus avós

.

J
"

,

t4'
{

leitor
Biométrico.

2.

�
Coloque
opu/sono
local indicado.

3 4

!Ib-&' 11�'�--1,.1 .,Jlm
,.�,� � �""-.,,'
'r:::j!�."", "t:' " ...'".'

Encoste Aguarde
amão aJguns
naturalmente, segundos.

bradesco.com.br
Fone FácilBradesco

400200,22108005700022
SAC Alô Brades(';o

08007048383
SAC Deficiência Auditiva ou

de. fala 0800 722 0099
Ouvldoria 0800 1219933
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Noivado e'níver

Moa Gonçalves

Lançamento
Embora não seja novidade, mais
ainda dá o que falar, As mulheres
têm um indutor ao orgasmo, já
apelidado de viagra feminino. É o

Viatop-AM, apresentado em gel e
fabricado pelo laboratório Ativus.
Novidade do momento! Quer
saber mais? Acesse o site www.

valetudosexshop.com.br.

Jantar italiano
o meu amigoYuri Sardinãs está amil
com os preparativos paramovimentar, no
próximo dia 28 de julho, no paradisíaco
Hotel Ribeirão Grande Eco Resort &

Spa, um maravilhoso jantar italiano.
O menu será como manda o figurino:
entrada, prato principal, sobremesa e

rótulos de vinhos da melhor safra. Mais

informações no (47) 3275:1�95.

Rsteira, de bem com a uida e profissional do
maiorgabarito, Raquel Barbosa vai noivar

com o administrador de empresas Marcos Sil

vério, dia 31 de julho, no aniversário dela, com
jantar emfamília preparado com todo carinho
e competência pela mãe, Terezinha Barbosa.
As douradinhas já estão guardadas no cofre. E
no dia 31 acontecerá o pagode da Raquel para
muitos convidados.

:{j}S�Rf7"d Ul.7.

Troféus e Medalhas

'3275-4044

VER Grac:ieUe GiroUa , da loja Cintilante, foi a
mais festejada aniversariante de segunda-feira, 18

e e me

em em Jaraguá
No Restaurante Madalena. Não esqueça
de pedir um Beiruth.

luas e Massas
33' O .. 3242

Dia do lutebol
Por incrível que pareça,
ontem, foi o Dia Nacional
do Futebol. A data passou
despercebida. Também
pudera - estamos todos
traumatizados com o

fiasco da nossa seleção, no
jogo de domingo, contra o

Paraguai. Foi um vexame

voltar tão cedo para casa!

,

E soda!
Quando não é uma coisa,
é outra! Pelo menos, num
dos quadriláteros do bairro
Czerniewicz. Num dia
os canais da NET ficam
malucos e em outros,
tomamDoril. Somem
todos. Satisfação para os

assinantes que é bom, nada!

Dica de

quarta-Ieira
Curtir a Noite das Sopas na
Confeitaria Bela Catarina.

Caminhada
Sempre de bem com a vida e

esbanjando saúde e energias
positivas, o promotor
de Justiça ,Aristeu Lenzi,
cantor nas horas vagas,
adotou a caminhada como
estilo de vida. Ele é visto,
esporadicamente, fazendo
seu cooper nas calçadas da
cidade. Bom demais!

Stammtisch
No dia 14 de julho,
mais conhecido como

domingo, rola no
Calçadão daMarechal,
em Jaraguá do Sul, a 9°

'

Stammtisch. Amaior
festa de rua do norte
do Estado.O evento

começas às 9h e termina
às 17 horas.

.capital

ROMA O indusbial Antíclio Aleixo LuneW e o

diretor artístico da 105 IM, Evandro "Bolall Canton,
em frente ao Vaticano, em recente viagem a Roma

moagoncalves@netuno.com.br

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

ORLA 'essica Cristina nas baladas
,modernas de Balneário CaDJboriu• De 18a29dejulho, a

Dibinká, no Shopping
Breitahupt, promove pacotes
especiais para estadias

'

programadas. Para criança
queficar naDibinká todas .

as tardes, das 13h às 17h30,
durante uma semana; a
diária saiporR$ 25.

• Na quinta-feira, na
London Pub, rola a festa'
com o grupo d� pagode

,

Barog e Beifida, Boa pedida!
• Imperdível!Na sexta
feira, 23, no Espaço do Oca,
tem SugarKane e os grupos
Califaliza, Sillen eWhere I

Belong.
I•• Hoje, àSfuQ:9 horas, 'no
RestauranteMalwee,
acontece o jantar de
lançamento da Rede
HiperCasa.
•A loja de decoração Jane
Art também emprestou

.J

asua 1rJ lil fl1�:,

Feijoada
• Sara LinaBertoldi e o
jovem estudanteMax Robert
Paule é o novo casalsinho
que nãose.desgruda nas

baladas, ,;pda., ',I' ii, ,

, fii' 1:le'q��ira
reger a orquestra precisa dar

.

as costas à plateia.
James Krook

,

• Com essa, fui!

Bem na fita
Após a criação do Sudão do
Sul- 193a nação do mundo -

o Brasil está à frente de mais
um país no ranking dos mais

pobres do mundo. Essas
coisas a oposição não vê, né?
(Vasques)

Novo par
o mais novo casal do
momento é formado por
meu amigo Luciano Torres
e pela sua lave, Karine
Marques. Juntos formam
um belo e feliz casal

apaixonado.Çf:-.��'"
11/
BELA Adriana Carvalho desfilou

na passarela das beldades, na
London Pub, fim de semana

1t1boratorlQ
be n z

í
Folocódromo
Pelo o meu fio vermelho fiquei sabendo que não vai bem
um casamento que aconteceu no ano passado. O rapaz já
começa a circular sozinho e foi visto na companhia de uma
lorinha em um badalado restaurante da Epitácio Pessoa, em

Jaraguá. Amoça, de sobrenome sonoro, anda triste. Não quer
se separar e esconde da família o que está passando. Estou
torcendo pela reconciliação. Eles formam um belo casal.

Noite das Sopas
Hoje à noite, a partir das 19 horas, a

amiga Georgete Damm movimenta
em sua concorrida Confeitaria Bela
Catarina a famosa Noite das Sopas.
Vale conferir: são seis tipos de caldos
que atraem os clientes mais exigentes
e de fino paladar. Vai perder?

Buzina
A galera andamuito down.
Uma pesquisa realizada pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS), e divulgada este fim
de semana, apontou que em
2020, mais de 30% das pessoas
que residem em cidades com
o trânsito caótico, sofrerão
qualquer tipo de perturbação
do humor acompanhado por
alterações físicas, psicológicas
e comportamentais. Os
motivos são vários. Outro dado

.que chama a atenção: a falta de
, diagnóstico.

www.gum1::.com.br

(41}jj371-4141

como se para
se estar são
bastasse

Contabilidade
Consultoria Empresarial

. '-'---�--C-·--CR�� OOS2&S10
-�

IllJfl�&Hi! lilh14mo

Kantan
A empresa, SOL Paragliders, uma das
mais conceituadas do segmento,
também adotou o quesito qualidade
e fechou parceria com o Kantan

Lounge! Juntas promovem jantares
inesquecíveis no restaurante.

CredtbíHdade

OCASIÃOEQÓCIOD
Por motivos particulares a loja dama� esta a
venda com toda a sua estrutura ffslca e fiscal.

Os Interessados deu r60 tratar no

endereço RuaWalterMarquardt, 155 sala 08.
Ou pelo telefone (47) 8878-0625, com Edllea
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ELYANDRIA SILVA.
ESCRITORA

CRÔNICA

TR LOGIA
HEMINGWAY
R TE III-

Num contraposto difícil de entender, por outro
lado aceitável, Ernest adorava a vida e as

bem aventuranças proporcionadas pela mesma
vivendo-a de forma intensa ao mesmo tempo que a

morte é companheira constante em sua escrita e nas

conversas registradas ao longo da carreira. Talvez
pelo fato de seu pai ter cometido o suicídio por
motivos de saúde e financeiros. Para piorar, pouco
depois da tragédia ele recebe pelo correio, enviada
pela mãe, a arma coma qual seu pai deu fim à
vida. Tal acontecimento teve influência direta na

vida do escritor que, a partir de certo momento,
começa a apresentar comportamento instável e
difícil. O desfecho da história familiar não poderia
ser pior, pois, aos 61 anos, com depressão e perda de
memória, Ernest apanhou um dos fuzis de caça que
possuía e disparou contra sua cabeça.

As conclusões e anotações a respeito do tema
são reveladoras. "O mundo é um lugar agradável
e pelo qual vale a pena lutar, e eu odeio ter de
deixá-lo". Tal afirmação prova que o gosto por
viver fazia parte de sua personalidade sendo que
eventos não desejados fizeram-no tomar atitudes
impensadas. Outra frase sua "Perguntaram-me
se há alguma coisa de que eu me arrependerei
antes de morrer. O arrependimento é luxo a que
se permitem aqueles que pensam que terão mais
de uma vida". Isso explica a boa vida que levava
e o dinheiro que gastava com viagens, caçadas,
explorações, mulheres. Possivelmente não teve

arrependimentos na hora da despedida desta vida.
.Não acreditava em vida após a morte, ressurreição
e outras teorias do gênero e provou isto dizendo

que, se existisse vida após a morte, ela deveria
ser no Hotel Paris Ritz com todas as suas regalias

como jantares
inesquecíveis,
camas enormes,
travesseiros de

penas de ganso
e uma bela

companheira.
Poderia escrever

muito sobre

Hemingwaye
certamente assunto

não faltaria. Como

Aos 61 anos, com

depressão e perda
de mePlória, Ernest
apanhou um dos
fuzis de caça que
possuía e disparou
contra sua cabeça.

leitora de suas

obras, admiradora e escrevinhadora de palavras,
tive a ideia de escrever esta trilogia quando
comprei o tal livro de que falei no início da primeira
crônica. Realmente, desde que se firmou como

escritor reconhecido e premiado, após inúmeras
dificuldades financeiras, ele sempre levou uma
boa vida amando suas mulheres e seus livros (a
propósito, gostava de ficar em pé quando escrevia
namáquina Olivetti e raramente sentado, assim,
dizia ele, com as plantas dos pés no chão a escrita
fluía melhor). Para finalizar posso dizer que é
uma pena que Ernest Hemingway não esteja mais
neste mundo.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Esses três cães, todos da mesma tamüía.toram recolhidos pelo
Programa de Controle de loonoses da Prefeitura. Zuma é a mãe de

Zlco e Sula. Os filhotes têm apenas três meses de vida e já viviam nas

ruas da cidade. Agora, os cachorros aguardam por adoção na Clínica
Schweitzer. Informações: (47) 3275-3268.

• INSENSATO CORAÇÃO
Norma fica abalada com os comentários de Raul

sobre Léo. Daisy conta toda a verdade para Alice. Na
talie se anima com a possibilidade de Cortez sair da
cadeia. Eunice fica abalada ao confirmar que Léo foi o
culpado pela morte de Luciana. Dulce manda Douglas
decidir entre ela e Bibi. Norma tenta disfarçar o que
sente por Léo. Roni convence Douglas a não desistir
da carreira. Natalie e Paula torcem para que Cortez
seja libertado. Eunice exige que Rafa se afaste de
Cecília. Um agente revela a Clécio a decisão sobre o

habeas corpus de Cortez.

• CORDEL ENCANTADO
Jesuíno vê Timóteo conduzindo Açucena até o

altar. Dora avisa Virtuosa para se preparar para fugir.
O falso cardeal de Seráfia abençoa o noivado de Timó
teo e Açucena. Bel e Ventania rendem os cocheiros da
carruagem e Jesuíno e Felipe assumem seus lugares.
Timóteo se nomeia rei de Seráfia. Timóteo se assusta

quando os cangaceiros interceptam a carruagem e

resgatam Açucena. Herculano prende Timóteo, O falso
cardeal de Seráfia encontra os cocheiros amarrados
e conta para Úrsula e Baldini. Herculano anuncia vin

gança contra Timóteo.

• MORDE E ASSOPRA
Alice decide procurar Ulian. Áureo tenta con

fortar Alice, mas ela o rejeita. Janice aconselha
Natália a lutar pelos direitos na separação. Wilson
diz a Melissa que se sente atraído por ela, mas a se

cretária se esquiva. ícaro vai levar Rafael para fazer
tratamento e Amanda se oferece para acompanhá
los. Às mulheres do spa disputam Cristiano. Irene
tranca Cristiano e Carolina na sauna. ícaro diz a Jú
lia que, se revelar a verdade aWilson, Naomi poderá
ser acusada da morte de Pimentel. Alice despreza
Minerva e Isaías.

). VIDAS EM JOGO
Marialice fica escondida ouvindo a conversa e

descobre quem é a pessoa misteriosa. Cleber marca
um encontro com Carlos. Jorge conta para Francisco
que Patrícia quer forjar a morte de Edmundo e Marco
lino. Elton mente ao se declarar para Margarida. Car
los e Cleber se encontram. Augusta demite Adalberto
e ele sai do apartamento. Francisco recebe Patrícia na

mansão. Ardilosa, ela diz que havia contratado dete
tives para procurar os irmãos do namorado. A jovem
afirma ter descoberto que Edmundo e Marcolino mor

reram. O milionário a encara com ódio e a xinga.

Marlene Miranda
Marlene N. Kijama
Mirian Voigt
�arlo J. Lenzi

Nataly Y. Solamon

Riegina Cerutti
Romeu Minatti
Rosana c. Vanroo
Sandro M. dos Santos
Stefan A. Zipf

J • Udo.Boeduan f J. J. !:, I ; I I

H.l,t eLo.! ),I):III.}· !flll'::lj'"

Julia Beatriz Hoffmann Enzo Dalpiaz
Ermis de Oliveira
Jean C. Souza
João P. Rocha

Joares S. Silvano
Jonattan Rocha

Jorge L. Plitze

Lais SchiochetSouza
Maria D. Zang
Maristela M. Fischer

20/
Aldrei A. de Oliveira
Alexandre G. Ribeiro
Alzira Klein

Anderson G'. Zipf
Auball A. Gomes

Augusto W. Packer

CO: ROXETTE

o disco reúne os maiores
sucessos da dupla, como
"Listen to your heart", "It must
have been love", "Spending my
time", "The look" e "Joyride".
O destaque fica por conta da
canção "The look", que atingiu
o primeiro lugar do ranking
Billboard Hot 100 em 8/4/1989,
onde permaneceu por uma
semana. No final daquele ano,
a Billboard classificou a música
como um dos 20 maiores Hot
100 singles do ano. "It must have
been love" seguiu no mesmo

ritmo. Além de compor a trilha
do filme "Uma linda mulher",
sucesso absoluto de bilheteria,
a música permaneceu por duas
semanas no primeiro lugar do
Billboard Hot 100 e também
atingiu o topo das paradas.

OVO: ARMADILHA DO DESTINO

Um homem acorda em meio aos

destroços de um carro no fundo
de um penhasco. Ele está ferido,
com as pernas presas e não se

lembra de como chegou ali. A
única companhia é o rádio do
carro, de onde ele ouve a notícia
de um assalto violento. Assim
que toma nota da informação,
encontra um cadáver no
banco de trás e sua carteira o

identifica. O longa-metragem,
de 91 minutos de duração, tem
a direção de Michael Greenspan
e o elenco conta com Adrien
Brody, Caroline Dhavernas,
Adrian Holmes, Jacob Blair e
Ryan Robbins.
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TIRINBAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

A SELVA LTDA.

L(!(!rl�l!l

-�
Itll<lol11U
Fala, Pérsio! Vc também
não tá fazendo nada né?

hehehe ... Tõ de saco

cheio desse trampo todo
� aqui na mesa.
. "

ri· ",ii CINEMA

GUSTAVO SANCH�Z

o C1u.�I(i,
Olá amiguinhos! Vejam
esse IInk legal aqui:

WNW.os3namlnhasalagora.com

�
f2E

o chefe nem

desconfia da
t-UIIlGt' gente.

www.oselvaltda.com

TRANSFORMERS 3
OsAutobots, liderados porOptimus Prime, participam de missões secretas ao
lado dos humanos, onde tentam exterminar os Decepticons existentes no planeta.
Um dia Optimus descobre que os humanos lhe esconderam algo ocorrido no

lado oculto da Lua. Trata-se da queda de uma espaçonave vinda de Cyberton,
comandada por Sentinel Prime, que desencadeou a corrida espacial entre
Estados Unidos e União Soviética na década de 1960. OsAutobots resolvem ir à
Lua para resgatar o antigo líder, além das cápsulas que ainda estão no local.

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 21h15)
• Transfonl'lers 3 - Leg (16h20)
• Carros 2 - Dub (14h1 O)

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

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

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

18h50 e 21 h40)
• Harry Potter e as relíquias damorte - Parte 2 - Dub (13h10 e 1611)

• 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 21h20)

• Cine Neumarkt 5
• Winnie the Pooh - Dub (13h e 14h30)
• Os Pinguins do Papai - Dub (16h10, 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 20h10)

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

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

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

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

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

• Kung Fu Panda 2 - Dub (12h45)

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

.

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

• Cine Norte Shopping 6
• Cilada.com - Nac (12h, 14h15, 16h25, 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)

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 (21 h30)
• 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, 16h10, 19h e 21h50)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

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

Casal divide
milhões de dólares
Recém-separados depois de sete anos de
casamento, Jennifer Lopez eMarcAnthony
terão problemas para fazer a divisão dos
bens adquiridos durante o tempo de união. É
que, além do patrimônio individual, os dois
possuem propriedades avaliadas em vários
milhõesde dólares. Elas estão localizadas em

Long Island,Miami, LosAngeles, NovaYork,
Brooksville e emNassau, nas Bahamas.

-

Cantora pensa
em adotar bebê
Segundo a imprensa internacional, a
cantora LadyGaga está planejando seguir os
caminhos traçados por outras celebridades.
Assim como fizeram outras cantoras e

atrizes, ela cogita a ideia de adotar uma
criança e já procura o bebê na Índia, em
Bangladesh e no Nepal. "Ela sempre teve
fascinação pela cultura asiática", disse uma
fonte à revista Now.

Kate Perry
critica boatos
Casada com Russell Brand, a cantora
Kate Perry saiu em defesa da relação
após descobrir que diversos tablóides
têm divulgado boatos envolvendo o fim
do romance entre os dois. Irritada com a

imprensa, ela negou a crise por meio de

mensagens no Twitter. "Só porque não
somos vistos juntos, não significa que exista
algo errado com o nosso relacionamento.
Privacidade é o nosso luxo", escreveu.

Ex-BBB se irrita

com internauta
A ex-BBBAriadna ficou irritada com

mensagens que recebeu viaTwíttet Ela foi

parabenizadapeloDia doHomem e não

gostounemumpouco das lembranças. Para
retrucar os internautas,Ariadnanão poupou
as palavras e escreveu: "se for homem é ter

caráter, personalidade e pagar asminhas
contas sem dar satisfação e ofenderninguém,
então soumuito homem".

HORÓSCOPO

Filha de atriz

quer ser cineasta
Herdeira da atriz Débora Bloch e do chef
de cozinha OlivierAnquier, JuliaAnquier já
sabe o que quer ser quando crescer. Prestes

a terminar o ensino médio, ela já programa
uma viagem para Nova Iorque. Nos Estados
Unidos, pretende estudar para ser cineasta.
Quanto à possibilidade de atuar, Iulia disse

que não exclui a opção, mas não quer ter a
carreira relacionada àmãe.

Datenanão
descarta. and
O apresentador José Luiz Datena, que
recentemente trocou a Band pela Record,
não descarta uma volta à antiga emissora.
Segundo ele, o salário atual émuito inferior
ao recebido anteriormente. Mas, o
principal motivo para um possível retorno
seria o bem-estar sentido no trabalho na
Band. "Ela é a emissora do meu coração.
"Dinheiro não é tudo", disse.

ÁRIES
Trabalho que favoreça a individualidade conta com ótimas

vibrações. Procure traçar prioridades e se concentre nelas, A
lua em seu signo realça as melhores qualidades,

TOURO
A capacidade de comunicação é o grande destaque de hoje.

....... No amor, respeite a necessidade de privacidade nesta noite e

tudo correrá bem. Concentre-se nas prioridades.

Ii'ii GÊMEOS

• O setor profissional conta com ótimas vibrações. Não
se surpreenda com a necessidade de estabelecer novos

Objetivos de vida. O sucesso deve marcar sua vida afetiva.

•
CÃNCER
Siga as suas convicções e não terá do que se queixar. É um

bom dia para ampliar os horizontes. A noite será ideal para
movimentar a vida social e amorosa.

•...
LEAo

• Respeite sua sensibilidade. Trabalhos que envolvem

concentração, pesquisa e sigilo vão fluir com bastante
facilidade. No campo afetivo, é tempo de se aventurar.

l1ftI VIRGEM

MUI O astral permite maior interação com todos que
fazem parte da rotina. Na área afetiva, é hora de
procurar a raiz dos problemas.

LIBRA

Jogue as energias no trabalho e veja como isso lhe fará bem.
/!s parcerias contam com boas vibrações. O setor afetivo

deve ganhar novo impulso.

II
ESCORPIÃO
/!s atividades vão fluir com mais facilidade, fazendo a
vida parecer mais leve. À tarde, mostre toda a garra e boa
vontade. Boa noite para quebrar a rotina no amor.

SAGITÁRIO
Mostre mais interesse por tudo que envolva o seu universo

pessoal, inclusive os assuntos ligados à carreira. A noite
favorece a diversão e o lazer. Aposte em novas conquistas.

II
CAPRICÓRNIO
A lua ariana promete dinamizar a rotina e aumentar a

autonomia profissional. No romance, o desejo de liberdade .

pode falar mais alto. É hora de romper com o passado,

•
AQUÁRIO
A lua traz pioneirismo às ideias, podendo iniciar vários
projetos. É tempo de sair da mesmice e quebrar a rotina.
Uma viagem pode estimular o romance. Agite sua vida social,

• PEIXES

Hoje, você vai se sentir de bem com a vida e com todos que
fazem parte dela. Você terá uma maior percepção do valor
das coisas e do seu próprio valor.
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O último dos pracinhas festeja
João Hauck, de Corupá, lembra da luta
na Itália ao completar 90 anos de vida
CORUPÁ
KELLY ERDMANN

Uma festa em família, com di
reito a faixas e muitos para

béns, marcou as nove décadas de
vida de João Rodolfo Hauck. Os 90
anos, comemorados no último fim
de semana, por si só já motivam o

sentimento de orgulho nele e na

família. Mas, não são os únicos

pretextos para os festejos.
O aniversariante é o único ex

combatente da FEB (Força Expedi
cionária Brasileira) ainda vivo em

Corupá. Já no Vale do Itapocu, res
tam apenas sete dos 62 que, durante
a Segunda Guerra Mundial, deixa
ram a região para lutar na Itália por
quase urn ano. Deste tempo, urna
das sensações mais marcantes na
memória, um pouco fragilizada
pela idade, atinge diretamente o .

corpo do pracinha. O frio passado
no inverno europeu continua fir
me nas lembranças.

Segundo Marselli, filha de Hau

ck, entre as poucas histórias conta
das a respeito do período dedicado
à batalha, urna das mais repetidas
está relacionada à temperatura.
Por causa do ar permanentemen
te gelado, ele, que exerceu o cargo .

de cozinheiro, decidiu improvisar
urn tambor, depois, utilizado para
aquecer a água dos banhos dos
soldados. A adaptação ocorreu

graças aos ensinamentos obtidos
desde a infância, em casa, com o

.

pai, urn exímio ferreiro.
Outra recordação inesquecível

é a pobreza à qual o povo foi sub
metido enquanto as batalhas eram
travadas. Sensibilizado pela fome
sentida pela mulher responsável
por lavar as roupas do grupo, Hau-

ck reservava, sempre em segredo,
as sobras deixadas nas panelas para
ela e a filha. Quando a guerra termi
nou, ambas choraram ao imaginar
o futuro sem aquela concessão.

Conforme Marselli, o pai tam
bém não esquece as situações vi
venciadas antes do embarque para
a Itália.Ao chegar à cidade do Rio de
Janeiro, os combatentes enfrenta
ram a chuva forte e acabaram tendo
de dormir em meio ao campo do
time do Vasco da Gama. A acomo

dação emergencial dita, até hoje, a
torcida de Hauckpelo clube.

Na volta para Corupá, iniciada
urn mês após o fim dos combates,
o pracinha retomou o trabalho no

campo. Ele transportava torras de
madeiras e só abandonou a tarefa

quando se casou com Hildegard
Darius. Na época, passou à função
de ferreiro e, mais tarde, acompa
nhou a mulher, filha de florista, na
lida com as plantas. .

Juntos há 60 anos, o casal pou
co se separa. Isso porque, basta ela
demorar a chegar de qualquer com
promisso para ele se inquietar. De
acordo com a herdeira, o pai tem
receio de que algo possa acontecer à
companheira.Aproteção exagerada
chegaaté a incomodar.Mas, omedo
não muda. O nervosismo, aposta
Marselli, é um resquício deixado

pelos meses passados em guerra.
Apesar disso, ele não parece se arre

pender da participação. "No fundo
se sente orgulhoso, nunca disse que
não deveria ter ido", comenta.

Ao todo, o Brasil enviou à Euro

pa 25 mil soldados. Eles partiram
entre 1944 e 1945 e foram divididos
em cinco escalões. Dos 62 represen
tantes do Vale do Itapocu, quatro
morreram durante os confrontos.

"� .

Ex-combatente da FEB acaba de

completar 90 anos de idade

FOTOS ARQUIVO FAMÍLIA HAUCK

(Ta

Festa de aniversário de Hauck foi rea'i2rada no último fim de semana, em

Corupá, e reuniu a família. Entre os convidados, os dois filhos, o genro e a nora

Venha conhecer o mais novo espaço do ES destinado a prática esportiva
, .

•n I

As locações podem ser realizadas com valores a partir de R$ 39,00.

Rua: Walter Marquardt 035
Barra do Rio Molha
Fone: 47 3372-9425 com Caroline
Horário de Atendimento Oh às 12h e das 13h às 17h.
�Am lado da Prefeitura)
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DE VOLTA À ESCOLA

JARAGUÁ DO SUL

ELISÂNGELA PEZZUTTI

Professores das 32 escolas es

taduais da região - Jaraguá
do Sul, Guaramirim, Schroeder,
Massaranduba e Corupá - já es

tão com calendários montados

para reposição das aulas perdi
das durante a greve do magisté
rio. A paralisação durou 62 dias,
mas o período de tempo que
professores e escolas aderiram
ao movimento varia.

Na Escola de Ensino Médio
Abdon Batista, onde 42 professo
res lecionam para 1.120 alunos,
há o caso de uma docente - que
preferiu não se identificar - que
permaneceu parada somente

uma semana e já repôs as aulas '

perdidas. "Até sexta-feira passada
tínhamos 14 professores em gre
ve, mas agora voltaram todos",
informou o diretor da unidade,

Vandelir Deucher. De acordo
com a gerente de Educação da
SDR (Secretaria de Desenvolvi
mento Regional), Lorita Kars

ten, as aulas que normalmente
encerram até o dia IOde dezem

bro' desta vez irão até o dia 22,
com a realização dos exames de
fim de ano na última semana de
dezembro. E as férias de julho já
foram suspensas.

"Dos 1.189 professores es

taduais da região, apenas 10 ou

12 permaneceram em greve os

dois meses inteiros, então cada

caso é um caso. O número de au

las a serem repostas varia muito.

Os calendários de reposição estão

sendo informados à Secretaria Es

tadual de Educação, em Florianó

polis, pelos diretores das escolas,
via internet", informou Lorita.

A adolescente Ioisa Carla Pe

reira Angwicz, 16 anos, cursa o

terceiro ano na escola Abdon

Batista e se prepara para prestar
vestibular em duas universida
des públicas de Santa Catarina.

"Eu estava com medo de perder
o ano letivo e ficar em casa sem

ter aula estavame deixando mui
to nervosa. Pensei até em tentar
uma bolsa de estudos em um

colégio particular. Felizmente

as aulas voltaram ao normal e

agora é correr atrás do tempo
perdido e me preparar muito
para o vestibular", diz a jovem,
que pretende seguir carreira na

advocacia ou na medicina.

Aulas começam a ser recuperadas
Ano letivo que terminaria na primeira
semana de dezembro irá até dia 30

MARCELE GOUCHE

Primeiro dia de aula nonnal foi

tranquilo na EScola AbcIon Batista
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PANA ElA

filas contadas em meses ou anos para os

procedimentos médicos, e onde faltam

profissionais capacitados, esparadra
pos' fios cirúrgicos e aparelhos moder
nos, e sobram desculpas e desvios.

Reclamamos do transporte urbano,
que tem um aumento da tarifa para R$
3,00 coincidentemente na mesma épo
ca em que começa um novo sistema de
estacionamento rotativo pago nas vias

públicas. Um transporte urbano que
nem sempre cumpre seus horários (sem
considerar que se o empregado chegar
atrasado vai ter o salário descontado),
que tem linhas e horários limitados, que
em muitas cidades sequer respeita os

.

deficientes e idosos, e que, pelo menos

aqui, vive de um inexplicável monopó
lio.

Reclamamos da segurança pública
que obriga, pelo menos a quem pode,
a contratar segurança particular para
que possa dormir, passear 0':1 trabalhar
um pouco (um pouco apenas) mais sos
segado em relação aos bens adquiridos

.
com o esforço do trabalho. Da segurança
pública em que faltam, na delegacia, de
legados, investigadores, escrivães, equi
pamentos dos mais diversos e até papel
higiênico, e sobram filas, reclamações,
inquéritos inacabados e mais desculpas
dos governantes. Da segurança pública
com a corporação daPolíciaMilitar com

Descobri o remédio para todos os

males. Sem querer ser pretensio
so, acredito que descobri, sim. E, sen
do bem sincero, não é uma ideia total
mente original. Possivelmente nada

original.
Paremos para refletir um pouco. O

que mais nos aflige hoje em dia? Do que
costumamos reclamar vez ou outra ou a

todo instante? Não, não. Não pensemos
apenas no nosso próprio umbigo, no

nosso pequenomundinho (já falei disso
semana passada). Sejamos mais sociais,
mais irmanados, mais solidários. Então,
do que reclamamos quando pensamos
na coletividade?

Muitas coisas, vocês devem estar

pensando. Sim, muitas coisas.
Reclamamos de escolas públicas mal

aparelhadas, com professores mal remu
nerados ou em greve por dois meses, sem
merenda para as crianças, ou com unifor
mes novos (quando têm, afinal são pe
quenosmodelos fazendo propagandapo
lítica de graça pelas ruas da cidade), mas
sem um quadro negro decente (vamos
parar no quadro negro, porque aqueles
modernos brancos, para pincéis atômi

cos, já é pedir demais), um computador,
uma internet.

Reclamamos da UT! em que se en

contra o nosso Sistema Único de Saúde,
que remunera mal os médicos, provoca

� .

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIARIO
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 - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS

Ação Monitória nO 036.09.01855-3
Autor: Lojas Berlanda Ltda.
Réu: Cecílio da Rocha Neto

Citando(a)(s): Cecília da Rocha Neto, brasileiro(a), Solteiro, Vendedor, RG 3.775.637-
O, CPF 007.474.809-23, Rua Antonio Francisco Diemonn, 14, apartamento 204, Vila
Nova, funcionário do Portal Veículos em Guaramirim - CEP 89.529-210, Fone (047),
Jaraquá do Sul- SC. Valor do Débito / Descrição do(s) Bem(ns): R$ 2.291,17. Data do
Cálculo: 01/08/2009. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima indicada(s), atu
almente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito,
tramitam os autos do processo epigrafado: bem como CITADA(S) para efetuar(em)
o pagamento do montante exigido .ou a entrega da coisa reclamada ou oferecer(em)
embargos, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Em caso de

cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas e honorários advocaticios
(art. 1.102-c, §1°, do OPC). ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos embargos no pra
zo marcado constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.102-c, do
CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido
o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com
intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 29 de junho de 2011.

menos soldados do que uma década
atrás. Com presídios superlotados di
ficultando o que poderia se chamar de

reeducação do apenado.
Mas, como disse, encontrei a tal so

lução nem tão inovadora assim.Vamos
cobrar dos nossos legisladores leis cla
ras:

- filho de político eleitos só pode
rão estudar os ensinos fundamental e
médio em escolas públicas.

- políticos eleitos e seus parentes
não poderão ter plano de saúde e só

poderão ser atendidos em hospitais
públicos, pegando as suas respectivas
senhas na mesma ordem que os de
mais cidadãos.:

- políticos eleitos somente poderão
utilizar transporte público, sendo vee

mentemente proibida a utilização de
carros oficiais para ir ou voltar de casa.

- políticos e seus parentes não poderão
terprioridade de atendimento nas delega
cias de polícia e a imunidade parlamentar
será extinta.

- vereadores terão salário opcional,
com um limite de um salário mínimo,
sem direito a 13°, 14° ou 15°, férias, ou
qualquer outro tipo de abono, e depu
tados estaduais e federais e senadores,
com as mesmas limitações, com um

limite salarial de 10 salários mínimos.
Como diriaArquimedes, eureka!

Em mais uma decisão unilateral, sem levar
em conta os interesses da classe trabalha

dora, a atual administração municipal autori
zou à empresa concessionária do transporte
coletivo a promover um reajuste da ordem de
8% na tarifa. O usuário paga agora R$ 2,75 pela
passagem antecipada, via cartão, e R$ 3 na em
barcada.

Estranha, que em entrevistas sobre o assun

to na imprensa, a defesa pelo reajuste seja feita
não por representante da Viação Canarinho,
mas por integrantes da administração munici
pal, como se fosse algo "bom" para a coletivi
dade. O aumento é justificado pela irretocável

planilha de custos apresentada pela empresa,
considerando despesas como aumento no pre
ço dos combustíveis, pneus e salários dos maus

pagos funcionários do transporte, que inclu
sive já fizeram greve em protesto, mas pouco
conseguiram.

Lamentavelmente, na medida em que au

toriza e concorda o aumento, a administração
municipal não tem a mesma postura no que diz

respeito a exigir o cumprimento de compromis
sos firmados pela empresa quando da renovação
do contrato, sem licitação, no .ano de 2006. E aí
servem os argumentos apresentados para justifi
car a falta de investimentos, porum e por outro.A
concessionária alega já ter feito os investimentos,
e o poder público finge acreditar.

,

ESTADO DE S,ANTA 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
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DO LEITOR

ODEÔ
Z

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS
Declaratória n° 036. 10 006113 9
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 Taunay 10 ou 19 Bom Retiro CEP 01132 000 Fone (011) São Paulo SP.

Objetivo CITAÇÃO Prazo Fixado para resposta 15 dias Por intermédio do pre
sente a(s) pessoas(s) Acima identificado(s) atualmente em local incerto ou não
sabido fica(m) ciente(s) de que neste Juízo de Direito Tramitam os autos do pro
cesso epigrafado bem como CITADA(S) para responder (em) a ação querendo
no lapso de tempo supra mencionado contado do transcurso, do prazo deste
edital ADVERTÊNCIÃ: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, pres
sumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição
inicial (art.285, c/c art.319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de

todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será
afixado no local de costume e publicado 1 vez (es), com intervalo de O dias na

forma da lei.

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

RioIando Petry, presidente
cioPr de Jaraguá cio Sul

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 18/7 Rodolpho
Escopelli com idade de 86 anos,
o sepultamento foi realizado dia

19/7 às 10h saindo o féretro da

Capela Mortuária da Vila Lenzi,
seguindo após para o Cemitério

Municipal da Vilà Lenzi.

Fique por dentro de tudo
que acontece na região

uJit:t:er
@ocorreiodopoyo
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R$ À VISTA

• Direção hidráulica • Alarme
• Vidros e Travas elétricas

• Alarme sonora de faróis ligados
• Para-choques na cor da veicula
• Desemboçador do vidro traseira

COMPLETO

À VISTA
Rs44.990 ÀVISTA as24A90 À \liSTA

ou ouENTRADA DE R$

22.990 + 24x :i 985
ENTRADA.OE RS,

12.790 + 60x � 269
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MMC TR4 4J(4 2.0 200a
COMPLETA\ABS
R$49,$90,00

Taxas compartilhados com o mercado

GM\ME.RIVA MAX 1.a 2007
COMPLETA
R$32.399,OO

3370·7500
Rua Walter Marquardt, 2670

FlAT UNO flR; 2'" 2008
C\QPC$ \GNV
R$1J:�990�OO

Carros com procedência

PEUoeOT 307 FELlNE 2.0
2007 ÇOJVIPLETO
R$34.865,OO

CITR06N C4 PALU\S GLX
2008 CQMPLETO
R$41.440,OO

Transparência na negociação

S10 COLINA 2.8 4X4 2005
COMPLETA
R$54.995,OO

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

Montana Conquest 1.4

"'!!f'
lu/, I/g;�,("w.('� �'"@I�'''dl�,'II" ,�UdJIIW� 'mM U' ,jffi VU/:w u "UI

un//illlllllll �jlmlDI

2008 - Branca - Flex - Protetor de Caçamba.

nfira outros CRÉDITOS e PRAZOS

www.uniaocat.com.br

G '·UIIO )I.tI.·a
"Tf.�í .....dos •.� tno.:os

I'Y·Eii4=·I§t.'J

G.-n••••e�_t
• • �7

1· ",.•.�.«�••.....8 ,�
;1·:·-.51§it.;% �"

RS 70.585,00 x 918,68 i
iiR$ 78.640,00 x 1.023j52 r:i.

�----�;;;
I!ii

-

R$ 125.320,00 X 1�027,62
R$ 140.847,00 X 1.154,95
R$ 159.700,00 X 1.309,54
R$ 169.681,00 X 1.391,38
R$ 185.210,00 X 1.518,72
R$ 206.280,00 X 1.691,50
RS 221.805,00 X 1.818,80
R$ 277.257,00 X 2.273,51

206 Escapade 1.6

IIII"1iIh !1I11"111� w,�; ('J�"� �'U"�i
.",d�l' mIl 'IJi,,,}ffi 1�"lffi , llJ rup

I!;lIlnlw I sem troca

2007 : Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de

liga-leve, Faróis e Neblina, Freios Abs.

. R$14.996,OO X 280,68
R$16.204,OO X 303,29
R$19.995,OO X 374,25
RS 22.495,00 X 421,04

01 SORTEIO

01 LANCE FIXO

02 LANCES LIMITADO

03 CONTEMPLAÇÕES MENSAIS

GRUPO EM ANDAMENTO

Consórcio

UNIAO
.,.,.

9{) çv'l' A
,j._, (./�'l?jZt/",f3371-8153 /9620-8384

Rua João Januário Ayrosol 80 . sala 03 . Jaraguá Esquerdo· E·maif: uniaosilver@netuno.com.br

Palio Weekend Elx 1.4

j/llilll�' ��:; �') f1m®, ,,�)I iIf'�
.

!!lqtUl WJIIJffi r� - WtJ,� Il �hn�P �

i
'

�
o

;;:
s

2010 - Vetmelho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, �
Vidros, Travas e Espelhos Eléticos, Limpador e Desembaçador .g

�
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Som Mp3, Faóis de Neblina, .�Computador de Bordo. Co

Vectra GT 2.0 MT

('�I,'IWhn �['I('t11113 s 'iIIIW ��IIJ � hllJ �mUH

2008 - Branco- Flex- Limpadora DesembaçadorTraseiro.

"

2008 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve 17", Freios ABS, Aír Bag'Duplo, Faróis de
Neblina.

Zafira Elite 2.0 AT

f,:� f"'�jf� ")n'mm'UUU�I�" 116,,1

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

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

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

www.hpjs.com.br
hpcars@yahoo.com.br

,.

VEIC:ULOS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014

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

2006 R$24.800,00

BMW 1201 2.0 TOP HATCH 16V
GAS 4P 2007 R$73.800,00

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

2008 R$22.800,00

AUDI A4 1.8 AVANT 20V TUR
BO GAS 4P 2007 R$69.800,00VECTRA EXP 2.0 MPFI FLEX

MEC 2008 R$39.800,00
GOL 1.0 TREND 09

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

R$24.800,00AGILE LT 1.4 MPFI 8V FLEX
POWER 5P 2010 R$36.800,00 ,

���
� ,....,..,���--

��(ffiE
fiJJlliEW

•• I".
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STRADA TREKKING 1.4
MPI FIREJLEX 8V CE 2010

206 PRESENCE 1.4
FLEX 8V 5P 08

3372·1070
3370·4714
9125·2008
Rua Walter Marquardt, n° 1850

Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

Horário especial
neste Sábado!

307 PRESENCE 2.0
FLEX 16V 5P AUT

SAVEIRO CL 1.6 MI C
1.61997

CELTA 2009 TRIO
ELÉTRICO E PELlCULA

SIENA 1.0 EX 1.0 MPI
FIRE FLEX 8V

,

r
) -

_ PALIO ELX 1.0 FIRE
FLEX 08

LOGAN EXPRES. HI
FLEX 1.0 4P 08

SANDERO PRIVILEGE HI- . PALIO EOX 1.0 MPI 4P
. FLEX 1.6 16V 5P 2008 1996

I.

(4 PALLAS 2009 GLX
AUTOMATICO

COURIER 2008 FIESTA STREET 4P 2003
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COMPRA·SE
• MAQUINA DE BORDAR compra-se Tr:

8817-0595.

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

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

PROCURA·SE

• ÁGUA FÁCIL Distribuidora de água,
.

atendemos nos finais de semana á
noite e feriados, melhores marcas.

Tele entrega 3371-5239 ou 9914-
9651.

PESSOA QUE POSSA TRABALHAR
Procura-se de meia idade entre 40 e

60 anos, para cuidar de idosa, para
morar ou pernoitar em Schroeder Tr:
8446-5139 ou 3373-5710

• TRABALHO com Arte e Pintura
interessados entrar em contato com

Cesar Tr: 9614-2588

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

• PRESTA-SE Serviços de lavação a jato
de pressão, lava-se calçadas, muros,
telhados etc. Tr: 3273-0875 com

Luiz.

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

• PROCURA-SE Senhora para cuidar de
idosa em Jaraguá do Sul (bairro Três
Rios do Norte). Preferencial que possa,
pernoitar. Tr: 99318498.

• PROCURO EMPREGO - Motorista de

caminhão. Com experiência de 2 anos

com caminhão Truck. Tr: 84739240

• PRECISA-SE Corretor de imóveis com

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

• PRECISA-SE Doméstica para serviços
,

gerais e que saiba cozinhar para
Jaraguá do Sul e outra para São Paulo.
Tr: 3372-1490 ou 9125-7363 com

Darci.

• ADVOCACIA 24 HORAS Presta-se

serviços na área criminal, civil, família,
divórcio, inventário e previdenciário.
Dr. Rogério Campos Ribeiro. Tr: 9958-
3406.

• PRESTA-SE Serviços de caldeiraria e

soldagem Mig e Tig. Tr: 9936-8043 ou

9176-2864 após às 18h com Carlos.

VENDE-SE
• TAMPÃO Vende-se pia inox

'

R$100,00.Tr: Lurdes 337H�489,
Jeferson-9166-4620.

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

• FREEZER Vende-se 170 litros Cônsul,
semi novo, valor a combinar. Tr: 3370-
1064.

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

• ENDERMO vende-se, R$710,00 Tr:

8826-2565

• VENDE-SE Cadeira rnassageadora
e/aquecimento. com 8 funções de

massagem. R$1.390,00.Tr: 8826-
2565

• MOTORES vende-se, Trifásico 4,OCV
P4 60 HZ - KCEL Quantidade: 100

VENDE-SE

Motores Valor Unitário: R$390,00.
.

Tr:3370-4214.

• MOEDOR vende-se, domestico
R$150,00 Tr: 3370-4924 ou 9934-
43000.

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

com 3 meses de garantia, .l overloque
Jack nova com 3 meses de garantia.
Valor á combinar.Tr: 9196-0299 ou

9179-2255

• TORNO TUBOLAR vende-se, para
fabricação de-cabo de vassoura marca

(RAIMAN). Tr: 3276-0340.
'

• NOTEBOOK vende-se, ACER semi novo,

processador AMD, tela "15,6",3 GIGA
de memória, 320 HD. R$1000,00.Tr:
3276-0340.

• TAMBORES vende-se, 200 litros de

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

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

3371-6021.

• PNEUS NOVOS PARA CAMINHONETE

Vende-se, par de godyear wrangler
rts 235/75/15 R$390,00 cada par
de toyo top de linha 235/70/16
R�450,00 Tr: 9233-8008 ou 9600-
1138 com Fabio.

• LEVANTAMENTO DE VIDROS FRONTAIS
Vende-se (NÃO é a máquina) para
qualquer carro. Valor: R$50,00 (sem
instalação) Tr: 9973-9503 ou 3370-
1016 com Cristiano

• MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO Vende
se ou troca marca Italian Coffee de 2

grupos, semi nova.TR: 3372-2823 ou.
9632-3925

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

9994-6637.

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

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

• PLACA DE IDENTIFICAÇÃO Vende-se

placa de comercio luminosa com

altura de 3 mts e placa de 90cm x

2,00 com foto célula e sistema de
luz R$200,00 Tr: 9168-7441 ou 047
3372-0341

• TORNO (TIMIMASTER 0500 X 1500)
Vende-se maquina em ótimo estado
funcionando perfeitamente com

digital Além dos acessórios originais
acompanhara mais alguns como
castanhas especiais e ferramentas

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

3276-1234 (3370-9308) com Adilson.

• FRESADORA (FERRAMENTEIRA)
maquina em ótimo estado

funcionando perfeitamente com digital
3 eixos, cabeçote reforçado e caixa
de engrenagem no avanço. Além dos
acessórios originais acompanhara
mais alguns, como morsa e

ferramentas, R$25.000.00 aceito

propostas como carro e outros. Tr:

(9993-7632) (3276-1234) ou (3370-
9308) com Adilson.

• TV Vende-se "21" polegadas com

controle remoto, R$150,00 Tr: 3275-
1530.

• RECK Vende-se para automóvel

original da Parati, R$100,00.Tr: 9216-
4236 ou 3273-1619 com Bruno.

VENDE-SE
• RADIO-PX VOYAGER VR9000 Vende-se

novo (na caixa), R$650,00. Tr: 9926-
1717 com Marcos.

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

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

9128-1885.

• CAMA DE CASAL Vende-se R$220,00 e

R$1,20,00, verniz em canela. Tr: 3371-
4377 ou 9128-1885.

• JANELAS Vende-se janelas de correr
160 x 100 m, R$160,00. Tr: 3371-
4377 ou 9128-1885.

• CAIXA DE ÁGUA Vende-se caixa 10.000

litros, R$1.200,00. Tr: 3276-0511 ou

3276-0712.

• APARELHAGEM DE SOM Vende-se

próprio para tocar em lanchonete, 4
caixas, amplificador e teclado com

disquete. R$4.600,00. Tr: 3372-1448

• CADEIRAS, BANQUETAS E MESAS
Vende-se tudo madeira nobre em

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

• MACA DOBRÁVEL Vende-Se com 06
meses de uso, cor branca e estrutura

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

• JOGO DE RODAS Vende-se esportivas
do Punto Atractive ARO "15",
pneus novos, rodas originais FIAT.

R$1.600,00. Tr: 9922.0868 com
.

Jéferson.

• CARROCERIA GRANELEIRA Vende
se para caminhão, parte superior 8
metros R$1.000,00. Tr: 8817-0595.

• EXPOSITOR Vende-se para Verdura com

12 divisórias. R$700,00. Tr: 9112-
3947.

• FREEZER HORIZONTAL Vende-se (2)
com 4 tampas R$600,00cada. Tr:
9112-3947.

• FREEZER HORIZONTAL Vende-se com

2 tampas R$550,00.Tr: 9112-3947.

• ILHA DE CONGELADOS Vende-se

comprimento de 1,80 m R$2.95Q,00.
Tr: 9112-3947.

• ULTRASSOM 3 MHZ Vende-se para
área de estética R$650,00 tr: 9919-
2412 com Vivian

• CARRINHO AUXILIAR Vende-se com 03
andares R$90,00. tr: 9919-2412 com

Vivian

• FILHOTES YORKSHYRE Vende-se

R$500,00. Tr: 3370-2715.ou 8831-
5255.

• ACORDEON HOHNER IMPORTADO DA

ALEMANHA Vende-se com 80 baixos.
Semi novo, cor: Preto e Branco.
Contato: 4732748023 ou 3274
8351.

• CRISTALEIRA Vende-se antiga, ano 1916.
Tr: 9241-3121.

• MOTOR E CAIXA Vende-e de Maverik V8.
Tr: 9241-3121.

• TV Vende-se "29" polegadas tela plana,
R$400,00. Tr: 9922-8011 com André.

VEíCULOS
CAMINHÕES
• CAMINHÃO PUMA 914 - Com baú, ano
95, aceita carro menor valor até R$20,
000.00. R$38.000,00 Tr: 9163-8894.

i ; I

CAMINHÕES
• CAMINHÃO HYUNDAI HR Vende-se ano

2008, 2.5 Turbo Diesel, com baú A por
R$50.000,00 sem troca. Estuda-se

propostas. Tr: 47 9187-7222 com César.

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

CHEVROlET
• CORSA SEDAN - Vende-se ano

2010, direção hidráulica, ar quente,
desembaçador, vidros elétricos, película.
Tr: 047 4101-9902.

• CORSA SEDAN Vende-se ano 2003, GNV,
desembaçador traseiro, ar quente, trava
e alarme. R$18.000,00.Tr:9924-0312.

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

• MONTANA Vende-se 1.8 MPFI SPORT
8V FLEX POWER 2007 - PRETA KM

58.000, Ar Condicionado, Direção
Hidráulica, Alarme, Travas, Vidros
elétricos, Rodas de liga 15", Único
DONO - Manuais. Valor R$30.990,00. Tr:
Diógenes - 8855-3800

•S10 Vende-se Ano e modelo 2000,
Prata, 4x4 Cabine dupla, IMPECÁVEL,
Ar, Vidros, ABS, Couro. Aceita carro de

menorvalor, Tr: 9912-8492 ou 9975-
5995

• S10 Vende-se ano 2005, 4x4, diesel, 2
portas. Tr: 3275-0697.

• KADETI Vende-se ou troca carro menor

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

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

• CELTA Vende-se 2004/04, azul, trava,
alarme, vidros elétricos, ar quente,
limpador trazeiro, xenon, suspensão
baixa, LEGALIZADO. 100% mecânica.

R$17.300,00. Tr: 88023163

• CHEVETIE Vende-se 87, prata, em
perfeito estado de conservação
R$4.000,00. tr: 8817-0595.

FORD
• ECO SPORT XLS 1.6 Vende-se ano

2006, flex, cor champanhe, completa.
R$29.500,00. Tr: 9952-7337.

• FORD FIESTA1. O Vende-se ou troca

por carro de menor valor. Ano 2008 4

portas, cor preto, direção, vidro, trava e

alarme. Tr: 3373-0190.

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco
de Paula,'1058.
Chico de Paula

FORD
• BELlNA Vende-se GL 1.8 ano 90,
reformada, Tr: 3370-5034.

• FORD KA Vende-se Ano 2009, vermelho,
aro "14", R$22.900,00. Tr: 9647-2342.

• FORD FOCUS GL 1.6, Vende-se ano
05/06, preto, único dono, completo,
com aprox. 81.000 km.R$28.500,00.

• VERONA GLX 1.8 Vende-se ano 92, GNV
bom estado, pneus novos e bateria

nova, cor azul claro metálico, Tr: 3373-
6119 ou 8833-9925 com José Carlos.

• ESCORT ZETEG Vende-se ano 97,
azul, gasolina, direção hidráurica

R$5.000,00. Tr: 9168-7441.

• ESCORT EUROPEU Vende-se

96/96, motor AP 1.8, a gasolina,
direção hidráulica, em bom estado.

R$8.600,00, aceito moto. Tr: 9946-
3491 ou 3276-1410.

• MONDEO SW 2.0 16v Vende-se ano

97, cor vinho, bancos em couro, som

mp3 player com controle, trio elétrico,
ar condicionado, engate carretinha, aro
15 liga leve, película, revisado, air bag
R$15.200,00. Tr: 47-9104-6677.

FIAT

• UNO Vende-se ano 94, 4 portas,
limpador, desembaçador traseiro. Tr:
3376-0043 ou 8426-4990.

• UNO MILLE ELETRONIC VENDE-SE ANO

96, 2 PORTAS, COR PRATA, R$7.000,00.
Tr:3370-1161.

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

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

9918-9996

• PALIO FIRE Vende-se ano 2004, cor
prata, com vidros, travas, alarme,
limpador e desembaçador, 4 pneus
novos. Torro por R$16.900,00, somente
á vista .Tr:3275-3538 ou 9931-9410
com Célia.

·STRADA ADVENTURE 1.8 Vende-se ano

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

Wesley.

• PALIO CELEBRATION 1.0 Vende
se ano 2008, 4 portas, completo,
R$25.000,00. Tr: 9978-9452.

. SE�VIÇOS DE
CALDEIRARIA E

SOLDAGEM MI.G E TIG.TR:
9936-8043

.

OU 9176-2864 APÓS' ÀS .

18H COM CARLOS.
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RECARGA EM

..... Auxiliar de Recursos Humanos
Início: 20/07/11 a Março 2012

..... Excel Avançado
Período: 01/08 a 31/08/11

... Fotografia Digital
Período: 08/08 a 14/11/11

.... Bombeiros Voluntários
Inicio: 13/08/2011 a Nov/2012

... Especialização Técnica em Enfermagem
do Trabalho
Início: 15/08/11

.. Especialização Técnica em UT1
Início: 16/08/11

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

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

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

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

-

Contato: fones: 9662 0985 ou 3370 6042.
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ONDE

1

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroén C3 Picasso GL 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada

de 50% + 24 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroên C3 GLX 1.4 Flex - Série Especial Le Monde 11/12 com valor à vista de R$ 36.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% +

24 parcelas com taxa 0,99%a.m + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado

para Pessoa Física. 2� IPVA, Sensor de estacionamento e Alarme grátis na compra do modelo Citrcén C3 - Série Especial Le Monde Okm (exceto para Citroên C3 câmbio automático). 3- IPVA grátis na

compra dO,�odelo <?itroen C3 Picasso Okm. Benefícios não podem ser convertidos �m esp�cie. r::""'I�ç·"If,a: 1rE'l,"V'�("'"�O'�"''' e""'JiR("'" e"" l1rr·'� s"'�e"'::bJ�j 111/'e;C�h@J�O'" 1III""e':lg""'"ula W'''''Wi'''''r�e'''''"�'nte'��
Ofertas validas ate 25/07/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas.!' CA ,I Jl1'." �':) I

I
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NOVO CITROEN
C3 PICASSO
GL 1.6 FlEX 2012

A partir de R$

• PARA-BRISA PANORÂMICO E ANTI-RUíDO· AR-CONDICIONADO· DIREÇÂO HIDRÁULICA· PORTA-LUVAS

REFRIGERADO E COM ILUMIN*-ÇÃO • PORTA-MALAS DE 403 L E 1.500 L COM OS BANCOS REBATIDOS

• VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS· VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE à vista

..

CITROEN (3 201 2
SERIE ESPECIAL
10·ANOS L MONDE

; A partir de R$

à vista, na versão GLX 1.4 Flex

• AR CONDICIONADO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
" NOVOS FARÓiS
CRYSTAL BLACK

l�
,

• TRIO ELETRICO
�; *RODASDE

LlGA·LEVE 1 S"

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE

OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITRoen

. "Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PREVENÇAO

Rede demonitoramento
., ..

garantiramais segurança
Defesa Civil firmou
convênio. para instalar
sistema de previsão
dos danos provocados
por chuvas e enchentes

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Para reduzir os danos causados pelas chu
vas, e garantir um alerta prévio nos casos

de alagamento ou deslizamentos de encostas,
a Prefeitura e a Secretaria da Defesa Civil de

Iaraguá do Sul firmaram ontem um convênio

de R$ 50 mil com a Universidade Católica de

Santa Catarina, para a instalação de 29 senso

res demonitoramento das chuvas. Os equipá
mentos serão importados da Universidade de

Zaragoza, na Espanha. "Os dados destes sen

sores vão orientar as decisões da Defesa Civil,
e dar um alerta para a população", afirmou o

diretor da Defesa Civil, Ronis Roberto Bosse.

O projeto é de responsabilidade da Cató

lica, e deve ser posto em prática a partir de
outubro deste ano, no início da temporada
de chuvas. De acordo com o coordenador do
curso de Sistemas de Informação, Maurício
Henning, um dos responsáveis pelo projeto, a
iniciativa, pioneira no Estado, prevê o desen
volvimento de equipamentos semelhantes
dentro de sala de aula, envolvendo alunos e

docentes, incentivando o desenvolvimento da

tecnologia na região. Ainda segundo o docen

te, a administração municipal já demonstrou
interesse em desenvolver também em parce
ria com a instituição de ensino um projeto de
sensores destinados à utilização agrícola.

Monitoramento

O projeto conta com 11 sensores que irão
medir o volume das 'chuvas, mais 11 réguas
para o nível dos rios, e sete aparelhos parame
dir a umidade do solo, para uso nos morros e

encostas. Todas as informações coletadas se

rão enviadas via rede sem fio para um banco
de dados mantido em conjunto pela Católica
de Santa Catarina e a Defesa Civil.

Para o geólogo Normando Zitta, o princi
pal objetivo é saber exatamente quando uma
área deve ser evacuada e evitar possíveis tragé
dias, commaiores chances de redução dos da
nos materiais. "Já detectamos quais os pontos
em que deverão receber os sensores de acordo
com a geografia e os problemas apresentados.
Juntos, esses locais formarão uma malha de

informações", concluiu.
Segundo RoIÚSt a coleta dos dados é auto

mática, e os técnicos do órgão não precisam vi

sitar os pontos escolhidos. Quando o banco de

dados estiver desenvolvido, as informações se

rão disponibilizadas à comunidade via internet,
mas ainda não foi decidido o endereço do site.

Sistemade udonnação deve ajudar aevitardimas e prejuízos comenchentes e deslizamentos

Prefeitura vai demolirmoradias irregulares
ARQUIVOOCP

Para evitar que se repita o

número de desabrigados e de

salojados das chuvas de 2008, a
Secretaria de Planejamento deci
diu por em ação um item da lei
1182/1988 - o código de posturas
do município - que determina a

demolição de construções em

áreas de risco. A decisão também

abrange a Defesa Civil do muni

cípio, que está estudando as áre
as de risco.

Segundo o secretário da De
fesa Civil, Jair Alquini, foram de
finidos 31 pontos para avaliação,
que deve começar ainda nesta

semana, para garantir as demoli
ções antes da temporada de chu
vas, durante o verão.

Pelos parâmetros da lei, a

demolição só é permitida com

o aval das secretarias da Defesa

Civil, da Habitação, � do Desen
volvimento Social. "Estaremos
fazendo as visitas no local para

verificar as condições, e o Social
e a Habitação precisam dar ga
rantias de abrigo ou aUXI1io alu

guel", explicouAlquini.
O órgão não tem ainda defini

do quantas casas devem ser de
molidas - cerca de 400 residên
cias foram interditadas com as

enchentes do início deste ano, e

nem todas podem ser liberadas,
afirma, ressaltando que muitas

casas foram liberadas e interdi
tadas novamente devido a novos

estudos.

Segundo o secretário de Pla

nejamento' Aristides Panstein, a

lei está em vigor desde 1988, mas
não era colocada em prática.
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SOLIDARIEDADE

Após as chamas, a recuperação
Marisa Teresinha
Freitas teve a casa

destruída por
incêndio criminoso
em junho e agora
precisa de ajuda./

GUARAMIRIM

PEDRO LEAL

Quando retomava de uma via

gem com os filhos no início
do mês passado, a ajudante de co

zinha Marisa Teresinha Freitas se

viu diante de um pesadelo: a casa

que tinha há 16 anos no bairro Rio
Branco havia sido destnúda por um

-

incêndio, deixandoMarisa e os dois
filhos com nada além das roupas no

corpo. Apenas algumas paredes da
casa - em alvenaria e madeira - re

sistiram. "Por sorte não estávamos
em casa", disse.

Vivendo de favor com amigos,
a família de Marisa agora está rece
bendo ajuda da Secretaria de De
senvolvimento Social e Habitação
de Guaramirim para reconstruir o
lar. O órgão organizou uma cam-

EDUARDO MONTECINO

11.0 voltar de viagem,Marisa se viu sem casa, e agora precisa recomeçar

panha para arrecadar móveis para
substituir o que foi consumido pe
las chamas. Por falta de espaço na

casa dos vizinhos, um dos filhos está

temporariamente com uma colega
de trabalho. "Agora eu só quero re

cuperar minha casa", desabafou na
.

manhã de ontem ao retomar ao 10-

cal consumido pelas chamas.
Segundo a assistente social Pris

cila Denise Bastian Lara, a Secreta
ria forneceu colchões e roupas de
cama, mas como não tem meios
de fornecer os móveis e outros ma

teriais de construção, está pectindo
ajuda à comunidade. "É urna famí-

-lia que perdeu tudo de um dia para
o outro", ressalta.

. Mais de mn mês após o incên

dio, no dia 12 de junho, Marisa
ainda não sabe o que aconteceu,
somente que a casa foi invadida
durante a madrugada. "Eu não sei

quem fez isso, justamente quando

eu tinha tudo certinho me roubam
e depois destroem tudo", lamentou
, recordando que "um mês antes

das chamas, haviam roubado uma

moto de sua casa. "Me dou bem
com todo mundo, não tenho inimi-
.gos, por que me fariam uma coisa
dessas?" questiona.

De acordo com o delegadoWal
ter Santin, a perícia apurou que o

incêndio foi criminoso, mas por en
quanto não há pistas dos responsá
veis. 1i0 incêndio também ameaçou
as residências vizinhas, e podia ter

feito mais vítimas", afirmou. Agora,
a delegacia da comarca de Guara
mirim deve encaminhar o inqué
rito ao Ministério Público, antes de

prosseguir com as investigações.
"Infelízmente não temos evidências
ou suspeitos neste caso", comentou
sobre a dificuldade em encontrar

o autor. Quem puder doar algum
item de mobília ou material de

construção para ajudar a família de
Marisa, pode entregar os itens dire
tamente na Secretaria"de Desenvol
vimento Social e Habitação, na rua
28 de Agosto, número 2283, bairro
Centro, ou entrar em contato corri
Daugmar ou Priscila pelo telefone
3373-0166, ou pelo e-mail habita

ção@guaramirim.sc.gov.br

VOCÊ TEM VÁRIOS MOTIVOS PARA
COMPRJ\R UM PEUGEOT. BASTA COMPARAR
COM OS CONCORRENTES.

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

PEUGEOT 207 XR 1.4L FLEX
VERSÕES A PARTIR DE

R$ 31.990ÁVISTA
1.4COM
PREÇO l?E 1.0
AR· DIREÇAO
VIDROS E TRAVAS

�� I PEUCEOT FÁBRICA
.� ASSISTANCE NO BRASIL PEUGEOTRECOMENDAToTAL

Quem Compore Leva Peugeot é uma promoção das Concessionárias Sfrasbourg e tem validade até 31 de Julho ou enquanto durarem os estoques. Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 3 portas, ar, direção, vidros e travas elétricas, pintu
sólida ano/modelo 11/12, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 31.990,00 com frete incluso é 2 unidades em estoque. Peugeot 207 Passion XR l.4L Flex, 4 portas, ar, direção, vidros e travas elétricas, pintusólida: ano/modelo 10/11, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 36.990,00 com frete incluso e 2 unidades em estoque. 207"SW XRS l.4L Flex, ano/modelo 10/11 ar, direção, vidros e travas elétrica_s, fa�óis (

neblina, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 44.100,00 por R$ 39.300,00 com 1 unidade em estoque. Peugeot 307 HB Presence 1
'.
6L Flex ano/modelo 10/11, ar, d,r�çao, vld,ros

travas elétricas, freios ABS e airbag duplo, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 46.212,00 com 2 unidades no estoque. Hoggar x-Une l.4L Flex ano/modelo 11/11, pintura sólid

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

l dI'

Strasbourg
www.strasbourg.com.br "
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Inscrições para Conlerência
As inscrições para aVI ConferênciaMunicipal daAssistência Social de
Jaraguá do Sul estão abertas até o próximo dia 27, no site da prefeitura
(www.jaraguadosul.sc.gov.br). onde também está disponível a
programação completa do evento. Promovido pelo ConselhoMunicipal
deAssistência Social e pela Prefeitura, é voltado a representantes de
entidades e usuários daAssistência Social, mas também é aberto à
comunidade em geral. A conferência está agendada para os dias 29 e

30 deste mês, no Cejas (Centro Empresarial de Iaraguá do Sul), tendo
como tema "Consolidar o SUAS e valorizar seus trabalhadores".

CULTURA

Guaramirim abre inscrições
para o Festival da Canção
Prosseguem abertas até o dia 22, as inscrições para o Festival

Municipal da Canção de Guaramirim. Os candidatos devem retirar a
ficha de inscrição e o regulamento na Casa da Cultura Paulino João
de Bem. "Esse ano o festival conta com uma novidade, além do que
preparamos para o ano passado temos a categoria gospel emúsica
católica, pelo fato de ter sido bastante procurada no ano passado. As
inscrições são gratuitas e a banda que vai acompanhar o festival é a
Som daAmérica", comentou o diretor da Fundação Cultural, Anderson
Floriano. Podem participar do festival pessoas que nasceram, residem
ou trabalham em Guaramirim, com idademínima de 16 anos.

INFRAESTRUTURA

Inauguração de posto de saúde
Às 10h de hoje acontece a inauguração das novas instalações do posto
de saúde que atende as comunidades de Santo Estevão e Garibaldi.
Com área constnúda de 185,69 metros quadrados, foram investidos na
unidade R$ 227mil, sendo R$ 88mil de recursos do Estado e R$ 139mil

provenientes dos cofresmunicipais.APrefeitura também investiu R$ 26
mil na compra de mobiliários e equipamentos.

.

VEÍCULO DOADO � RÃ
COLETA DE LEITE MATERH

TANUÍTAVARES FILHO/PMJS

Foi realizada na tarde ele ontem a soIeI1idacIe ele entrega ele um veículo I'iatUnoMille ao
Hospital eMatemidade Jaraguá. DesIinacIo para realizar a coIetà ele leitematemo para o

.

Banco ele Leite cio hospital, o veículo foi acIquiricIo com veI'ba cio l1Il (I'uncIO ela Infância
e doAdolescente), que 6berouR4 25mil paraa compra. As chaves foram entregues pela

presidente do CMDCA (ConselhoMunicipal cios Direitos elaCriança e doAdolescente), Tânia
Krause, à assistente social Cada SusanaMõgIich e o gerente assisteociaI,Marcos BrasiL

REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT

R$ 59.500ÀvlsTA
TAXA 0% o.m.

COMPLETO

PEUGEOT 207 PASSION XR 1.4l FlEX
VERSÕES A PARTIR DE

R$36.990 À VISTA

MANUTENÇÃO
COM PREÇO FIXO
AR· DIREÇÃO
VIDROS E TRAVAS

PEUGEOT408
VERSÕES A PARTIR DE

PEUGEOT 307 PRESENCE 1.6l16V FleX
VERSÕES A PARTIR DE (?"L."'"
R$46.212 ÀVISTA

O MAIS COMPLETO
DA CATEGORIA
ABS· AIRBAG DUPLO
RODAS ·AR

PEUGEOT HOGGAR
VERSÕES A PARTIR DE

R$29.871
À VISTA

3 ANOS DE GARANTIA
(MOTOR E CÂMBlO)

PEUGEOT 201 SW XRS
VERSÕES A PARTIR DE
R$

Faça revisões em seu veículo regularmente.
!te incluso, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 29.871,00 e com 1 unidade em estoque. Garantia de 3 anos para o Peugeot Hoggar, sendo o primeiro ano referente à garantia
�al/contratual e o segundo e terceiro anos referentes à garantia domotor e côrnbiç. Linha 408 com taxa 0% de juros a.m. (55% de entrada e saldo em até 18 meses sem juros). Peugeot 408 Allure
ecônico, completo + freios ABS e airbag duplo, ano/modelo 11/11, frete incluso, pintura sólida, versões a partir de R$ 59.500,00 e 2 unidades em estoque. Não cumulativa para outras promoções.
Ira mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Strasbourg, ligue para 0800-7032424 ou acesse: www.peugeot.com.br. Ouvidoria do Banco Peugeot
rue para 0800-7719090 e SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente - do Banco Peugeot 08007715575. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7711772.

:ajaí (47) 3344-7000
odovio Osvaldo Reis, 3200

Rio do Sul (47) 3522-0686
Alo Aristiliano Ramos, 1595

Brusque(47) 3355-4500
Praça Vicente Só, 7 PEUGEO,T

MOTION & EMOTION

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MARIA DA PENHA

Delegado solicita
prisão de agressor
Homem agrediu a esposa, a cunhada e

a sogra, atingida com um golpe de faca

J.ARAGuÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Depois de esfaquear a so

gra e ameaçar a esposa e

a cunhada, o titular da Dele

gacia de Proteção à Mulher, ao
Idoso e ao Adolescente, Marco
Aurélio' Marcucci, decidiu en

trar com pedido de prisão con
tra o agressor baseado na Lei
Maria da Penha. A medida é

para prevenir que alguma tra

gédia aconteça. "Temos vários
BOs (Boletins de Ocorrência)
de agressão e ameaça contra

o rapaz. E a lei serve para isso,
para protegermos as mulhe
res", enfatiza.

O caso veio à tona no final

do mês passado. Segundo o de

legado, o rapaz teria assediado
a sogra. Como a vítima negou
envolvimento sexual, o genro a

esfaqueou na altura do queixo.
Ela foi encaminhada em esta

do grave ao hospital. Marcucci
acredita que a prisão do agres
sor não ocorreu porque ele se

apresentou espontaneamente.
Em seguida, foi a vez da

cunhada precisar do apoio da

polícia, diante de mais ameaças
do cunhado. "Ele esfaqueou a

sogra, ameaça a irmã e a espo
sa mesmo com três medidas

protetivas, é óbvio que esse

cara não pode ficar solto, algo
grave pode acontecer", reforça
o delegado.

Violência
O índice de violência contra a

.

mulher em Iaraguã do Sul assusta
o delegado Marco Aurélio Mar
cucci. Desde o início do ano até

junho, a Delegacia da Mulher

registrou 54 ameaças contra a

mulher, além de 34 que envol
vem violência física. Em cerca de
50% dos casos a vítima não leva a

representação criminal adiante.
('As mulheres precisam registrar

-

um BO logo na primeira agressão
e fazer o exame de corpo de deli
to", orienta o delegado.

Para Marcucci, a Lei Maria da

Penha, em vigor desde 2006, vem
funcionando bem. Depois da alte

ração danova leipenal, que dispen
sa prisão preventiva em crimes com
até quatro anos de prisão, violência
doméstica é uma das únicas que
ainda cabe detenção.

MARCELE GOUCHE

DelégadoMarcoMarcacci aguarda o laudo�o pelo CeIIipa

Continua investigação sobre acidente aéreo
O delegado Marco Aurélio Mar

cucci abriu ontem o inquérito que
apura o acidente de helicóptero que
vitimou três pessoas na última sex

ta-feira. O caso estava nas mãos do

delegado Adriano Spolaor, que por
sua vez encaminhou o inquérito à

Delegacia de Proteção à Mulher, 'ao
Idoso e aoAdolescente.

A justificativa da autoridade po
licial é em relaçãoà idade do empre
sário José Gilberto Menel, 62 anos,

proprietário da aeronave e uma das
vítimas. Como a vítima tinha mais
de 60 anos, o delegado entende que
o caso precisa ser investigado pela
Delegacia do Idoso. No acidente

morreram também o piloto Álvaro
PizettaJúnior,39 anos e o mestre de
obras, EricoMelchioretto, 44 anos.

A transferência de DP pegou
de surpresa o delegado regional
Uriel Ribeiro. IIEu não fui avisado
e vou ver esse caso mais de perto,
até porque tenho preferência que
fique na delegacia da comarca que
tem mais estrutura", afirma. 'Outra
pendência é em relação à locali
dade exata da queda do avião, na

região de'Rio das Almas, no bairro
Rio Cerro. "Ainda estudamos se o

local onde caiu o helicóptero per
tence ou não a Massaranduba. Se
isso for confirmado, o inquérito

passa para Guaramirim, delegacia
da comarca", enfatiza.

Ontem, o delegado Marcucci
ouviu o irmão do piloto, Jean Piset
ta. Durante a semana, ele pretende
tomar depoimento da família de
Menel e de Melchioretto. A função
do inquérito policial é investigar se
houve crime na ação. Se for com

provada falha humana, o caso será
encerrado. Marcucci aguarda tam

bém o laudo confeccionado pelo
Cenipa (Ceritro de Investigação e

Prevenção de Acidente Aeronáuti

cos). A conclusão dos fatores que
contribuíram para o acidente ainda
não tem datamarcada.

Um assalto foi registrado na noite de segunda-feira,
emMassaranduba. Segundo a PolíciaMilitar, a vítima
saía de casa, quando foi abordada por três homens
armados e encapuzados. Todos vestiam roupas pretas e
.amufladas. Um dos assaltantes teria dito ao motorista ,

�l e'stà$f' ,.itlcl,Óil<taf,pGlí�· ,';, .o �rip {oi �,,�llç>l�a"i
,"1" '

'

I

afro da vibma, umV�ctraõrarlc6, "placas INU-4'404, '

Massatanduba. A polícia ainda não tem pistas do veículo.

Roubo de RS 12 mil
Em Jaraguá do Sul, um assalto foi registrado por volta,
das 1711, de segunda-feira, S� do o relato da vítima à
61íçi�' ,ta;t1.êlêtrafegaVttll ,at\iitânio,�&cHà ..
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bairro'SantoAntônío, quando o,pneu do veículo esto,urou.
Nessemomento, foi abordado por dois homens emuma
moto. Um deles desceu damotocicleta e, com uma arma
em punho, anunciou um assalto. A vítima é cobrador

particular-e carregava no veículo uma maleta.com cerca
.
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Militar) surpreendeu um grupo'dê seis pessoas fazen o uso de

drogas na rua Padre Francken, próximo ao TerminalUrbano,
no Centro de Iaraguá do Sul. Com eles foram encontradas
quatro pedras de crack. Duas pessoas com quem a droga
estava foram presas em flagrante e conduzidas à delegacia
e os demais. foram liberados. De acordo com aPM, nas "
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SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGuÁ DO SUL - SC

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

especificada:
• LICITAÇÃO N°: 110/2011
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: CONCORRÊNCIA
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
SOBRE VALAS DE REDES DE ÁGUA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 20/7/2011, das 8h às 11h30 e das 13:00 às 16h
• DATA DAABERTURA: 23/8/2011 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Maser

Diretor Presidente

�

NOTA DE AGRADECIMENTO
A família enlutada de

José Gilberto Menel,
agradece as manifestações de carinho, afeto e solidariedade, .por
ocasião do seu falecimento, aos parentes, amigos, entidades que

prestaram socorro, médicos, empresas, funcionários e colaboradores
da Nanete Têxtil Ltda, e em especial aos padres do Noviciado Nossa

Senhora de Fátima, e a todos que enviaram flores, coroas, cartões,
mensagens e o acompanharam até a sua última morada, convidan

do para missa de 7° dia, que será realizada na igreja sSão Sebastião,
às 19h, do dia 22/7/2011.
A família enlutada.

.
.
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



JUVENT.US

Tricolor se prepara
para o CatarinenseHenrique Porto

Handebol
fiJuco sefala da modalidade
.remJaraguá do Sul. Também
são poucas as empresas que
apóiam o handebol, mas nem
por isso o trabalho éfeito de
forma amadora. Pelo contrário.
Prova disso é o brilhante

desempenho da equipe cadete
feminina na CopaRevelação,

henriqueporto@yahoo.com.br

competição de nível nacional
realizada na última semana em
São Paulo. Comandadas por
MarceloMillani, as jaraguaenses
retomaram com um honroso

vice-campeonato, sendo
derrotadas apenas na decisão
e somentepor um gol (14x13).
Essa geração promete!

Primeirona
Inegável que aNéki foi a surpresa da rodada inaugural da
Primeirona. Não é todo dia que se carimbauma faixa decampeão
com goleada. Destaco a atuação do atacante Leka, que além de
marcar duas vezes, infernizou a zaga doVitória com sua velocidade
e dribles. Nos demais jogos, ficou evidente a falta de entrosamento
das equipes.Melhor para o Flamengo, que bateu o Botafogo por 3x1
e também largou com três pontos. Mas o resultado 'mascarou' um
pouco a dificuldade encontradapelo rubro-negro na partida.

Basquete
Outra equipe que participou da

Copa Revelação foi a Unimedl
FME. Foi representada pela
categoria infanto masculino,
treinada porMilton Mateus.
Os jaraguaenses não venceram,
mas foram assistidos por
AndersonVarejão (da NBA) e

tiveram o armador Humberto
Pacheco escolhido para a

seleção do campeonato.

Fute I
o Campeonato de Futebol
Suíço davizinha São João
do Itaperiti caminha para
o encerramento.As finais
acontecem no domingo,
dia 24, no canlpo da .

Comunidade de Santa Cruz.
No Sub14,Moleques daVila
e Centro decidem. No Sub17, .

Porto eMoleques daViJa.
Já na Livre, Centro e Bar do
Cebola fazem a final.

Guilherme Tribess

Futebol

JESC
Mais uma vez a região
classificou duas equipes de
basquete para as Olimpíadas
Escolares (12 a 14 anos).
Jangada (feminino) e

Evangélico (masculino)
preparam as malas para viajar
até João Pessoa (PB). Já Carla
Guckert, da Luis Delfina, vive
a expectativa de ser convocada

para a prova de 75m rasos.

Futebol
Americano
Os Breakers se superaram
no sábado para vencer
o Curitiba Predadores.

Bixiga, improvisado como

quarterback, conseguiu
dar conta do recado. Para

quem não conhece a

modalidade, o quarterback
é o atleta que arma todas
as jogadas do time, o
cérebro da equipe. Ou seja,
improvisar na função não
costuma dar certo.

Curioso para conhecer os times que Iuventus e Iaraguã montaram
para esta temporada? Então anota aí. O Iuventus recebe
amistosamente o Joinville na segunda-feira, dia 25, às 15h30, no
João Marcatto. Já o Jaraguá apresenta suas armas no dia 13 de

agosto, contra o Avaí B, às 15h30, no campo do Botafogo..
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DepOiS da pré-temporada em

!.,', Curitiba, na semana passa

: ,da, a comissão técnica do Mole

� que Travesso avaliou a equipe e,
Ir antes mesmo da estreia contra o

� Tubarão, no dia 7 de agosto, já co-
# d� meçaram as dispensas. Ain a sem

� definição do grupo que irá dispu-
'� tar o Campeonato Catarinense da

qi Divisão Especial, ontem, o técni
co Nino anunciou que seis atletas
não fazem mais parte do elenco,
por fatores técnicos ou discipli

\. nares, mas os nomes ainda não

foram divulgados porque alguns

Depois de seis dispensas, [uventus
busca reforços para fechar o elenco

ainda podem ser reintegrados.
Segundo Nino, para comple

tar o planteI com os 28 jogadores,
o Juventus espera ainda nesta

semana receber mais quatro re

forços. Entre os nomes cogitados
estão os atacantes Thiago Hen

rique e Roberto, o meia Aldair e
o' zagueiro Negueti. Segundo a

assessoria de imprensa do Trico

lor, o atleta Gabiru (antes cogi
tado pela diretoria do time) por
enquanto está descartado para
integrar o plantel do Juventus.
Nos amistosos em Curitiba, o

Moleque Travesso venceu a Se

leção da Volvo por 1 a O, com o

time reserva, e perdeu para os

times Operário de Ponta Grossa e

para o Atlético Paranaense por 2
a 1, ganhando no primeiro tem

po com a equipe principal, antes
das modificações.

Antes da estreia no Estadual,
o Juventus vai fazer um amisto
so contra o Joinville, na próxima
segunda-feira, no Estádio João
Marcatto, às 15h30, com entra

da gratuita, para comemorar o

aniversário da cidade. As duas

equipes se enfrentaram no dia 5

de julho em um jogo treino que
ficou no O a O. "Vamos jogar com
nosso time principal que vai dis
putar o Estadual. Pelos resulta-

. dos da pré- temporada, pudemos
perceber que o Iuventus está pre
parado para o campeonato, com
um time forte, unido, que quan
do está com a bola surpreende
nas jogadas", afirma Nino.

MARCELE GOUCHE

I Defínída fórmula de disputa daDivisão deAcesso
Acabou a expectativa da dire

'toria e da torcida do Sport Club
Jaraguá. Na última sexta-feira,
aconteceu a reunião que definiu
coma será o Campeonato Ca
tarinense da Divisão de Acesso
de 2011. Junto com o novo clu
be jaraguaense, estarão o Oeste,
.Bíguaçu, Internacional, Maga,
Pinheiros e Caçador. Aprincípio, a
fórmula de disputa será em tur

no e returno, com os campeões
de cada fase e os dois melhores
índices técnicos fazendo um qua-

'·1

No fim de semana houve a inauguração do mais novo campo de �
futebol da cidade. Trata-se do estádio Guilherme Tribess, no São �
Luís. Como vantagem, o campo possui uma excelente localização e �
boa infra-estrutura. De negativo apenas o gramado, que apresenta �
imperfeições; Porém, elas devem sumir com o tempo. �

I
�
�

I
,�
�

drangular final. A tabela será di

vulgada na próxima terça-feira.
O início está previsto para o

dia 18 de setembro e o prazo fi
nal para inscrições de jogadores
termina uma semana. antes, no
dia 11. O Leão do Vale ainda está
em fase de montagem da equipe,
que deverá ser fechada com 40

jogadores, incluindo profissio
nais e atletas da base.

O Guarani de Palhoça, que
disputaria a Divisão de Acesso,
entrou na justiça e conseguiu fi-

car com a vaga do Próspera, que
desistiu do Campeonato da Divi
são Especial.

Os clubes terão até o dia 18
de agosto para enviar os laudos
de seus estádios à Federação Ca
tarinense de Futebol. A diretoria
do Sport Club Iaraguá corre para
deixar a casa pronta até o início
de agosto. Estão sendo constru

ídas bilheterias, reformados os

vestiários e a arquibancada será

móvel, montada apenas nas se

manas dos jogos.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BRASILEIRAO

Briga pelas primeiras posições
Flamengo tenta
encostar no São

Paulo, que torce
porwn tropeço do
Timão, para não se
distanciar ainda mais

DA REDAÇÃO
ALEXANDRE PERGER

Aloa rodada do Campeona
to Brasileiro, que começou

no fim de semana com sete jo
gos, termina hoje com mais três

partidas. Ocupando a ponta da
tabela, o Corinthians vai ao Rio
de Janeiro enfrentar o Botafogo,
que está na sexta colocação e

briga por uma vaga na Liberta
dores de 2012. Nos bastidores
do Timão, vive-se a expectativa
da possível contratação de Te

vez, que está cada vez mais di
fícil' com as exigências do Man
chester City, clube no qual joga
o argentino. Em caso de vitória,
o Corinthians alcançará o re-

corde de 19 jogos sem derrotas
no Brasileirão, contando com

o campeonato de 2010. O jogo
será na casa do Vasco, no Está
dio de São Januário.

Em São Paulo, no Estádio do
Pacaembu, Palmeiras e Flamen

go se enfrentam tentando en

costar no vice-líder São Paulo,
que está com 21 pontos, mas

com duas vitórias a mais que
os dois rivais, por isso não cor-

re o risco de perder a segunda
colocação.

O Figueirense, que vinha
embalado brigando pelas pri
me iras posições, tenta se rea

bilitar e voltar a vencer depois
de um empate e uma derrota
nas últimas rodadas. O adver
sário do time catarinense será
o Grêmio. Os gaúchos estão na

13a posição e buscam a segunda
vitória consecutiva.

FÁBIO BORGES/VIPCOMM

Luxemburgo e RonaldinhoGaúcho em
treinamento ontem no�mho doUrubu

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

1O"RODADA

20/7 - QUARTA-FEIRA
21h50 Palmeiras x Flamengo
21h50 Botafogo x Corinthians
21h50 Rgueirense x Grêmio

llaRODADA

2i,I7 - Quinta-feIra
1 21h Avaí x Internacional

/,,/

1O"RODADA

16/07 - Sábado
Vasco 2 x 1 Atlétioo-PR
Coritiba 3 x lFluminense
Atlético-GO O x 1 Avaí
Santos 2 x 1 Atlétioo-MG

13° Grêmio

14° Santos

15° Atlético-MG
16° Bahia

.... 17° Atlético-GO

.... 18° Avaí

.... 19° América-MG

.... 20° Atlético-PR

I
10" RODADA
17/07 - Domingo
Ceará 4 x O Arnérica-MG
Cruzeiro 2 x lBahia
Internacional O x 3 São Paulo: 2 ,3

.

9 10, -1 ;46

5 ,13 18 -5 37

10 . 10' 2 4 4 12 14 -2 33
1 '

8 'i 10, 2 2 6 8 12 -4 27

7 '10 1 : 4 5 9 22 -13 23
! .

6 10 1 : 3 : 6 10 22 -12 20

2 10 O ; 2 .8 ! 3 16 -137

���.f&.gg§p��g;m
Classificados Copa Sul-Ámericana
....Rebaixados para Série B

Novo Gol 1.0 - Linha 2012 - 4 portas
• Ar-condicionado
• Direção hidráulica
• Vidros e travas elétricas
A partir de

• Limpador, lavador
e desembaçador do vidro traseiro

• Pacote Trend

Novo Gol 1.0 - Linha 2012
Na versão básica 4 portas
A partir de

R$27.990COMPLETO

R$33.990
Novo Gol 1.0 .. Linha 2012

• Ar-condicionado
• Direção hidráulica
• Vidros e travas elétricas
A partir de

R$·38.99·0

• Direção hidráulica
• Vidros e travas elétricas
• Pacote Trend

A partir de

R$30.790

Voyage 1.0 .. Linha 2012
.

Na versão básica

A partir de R$30.390
Voyage 1.0 - Linha 2012
• Direção hidráulica· Vidros e travas elétricas • Pacote Trend

A partir de R$32 .59O
Voyage 1.0 - Linha 2012 COMPLETO

- Linha 2012
• Limpador, lavador
e desembaçador
do vidro traseiro

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

A partir de R$35.990
P�"állda&�2310rfZQtt pamllelC\lfOS cern�s6tida. Frete (r)��GQf 1.0"tot;;lnl"la� 4� _rm.1J<t 11i.ta t;;Ód 5lI1104I r:lilII1l��aljiisl:aall*!iJr�R$!l.��GcIl
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• Limpador, lavador
e desembaçador do vidro traseiro

• Pacote Trend

COMPLETO

Gru A E de CNd' 'Iidade. BANCO VOLKSWAGENo

Caraguá Auto EIi e
A escolha perfeita

47.132l .6000
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