
sofrem diariamente com a

queda de energia. O problema
começou há dois meses e se
intensifica ao entardecer, quando
todos chegam do trabalho.
Protocolos de reclamações junto
à Celesc já foram abertos,mas
até agora nenhuma solução
definitiva foi encontrada.A

companhia, porém, garante que
a demora aconteceu porque era
necessário descobrir as causas
da interrupção de luz e promete
acabar com a sobrecarga
com a instalação de um novo

transformador, o quevai acontecer
no dia l=de agosto. Página 6

� RECICLE A INfORMAÇÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR.

Falta de luz
vira rotina
noAmizade

Reivindicação
porsegurança
ganha fôlego
�I."IW'.'" ..,.� DO ES'1nu�

Nova se organizou e entregou
um abaixo-assinado à
Polícia pedindo reforço
na segurança. Comerciantes
estão preocupados com
o crescente número de
assaltos na localidade nos
últimosmeses. Página 23

Oficializada
alicençade
ValdirBordin
SECRETÁRIO DE OBRAS VAI

ficar afastado por 90 dias a

partir do dia IOde agosto.
No lugar dele, assumirá o

atual diretor da pasta, Oclimir
Lescowicz, servidor público
há 24 anos e há 15 atuando
no setor. Página 9

Mãos
arteiras

JOVf,:M
Na Plural tem de
tudo: casamentos.
comemorações.

agenda de baladas.
., caminhada. passeio
ciclístico e sopas.

Confira!
Página II

BEATRIZ
SASSE

INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO
""IIRI!II�"'''

DESDE 1919

Ofe C de emprego
continua em alta

De acordo com números da Secreta- com saldo positivo. Neste primeiro é um empecilho para a contratação.
ria Municipal de Desenvolvimento semestre foram registradas 21.258 Segundo o secretário Célio Bayer, a

Econômico e Turismo, a relação entre admissões contra 18.711 demissões, diversificação da economia no mu

admissões e desligamentos de traba- um saldo positivo de 2.547 vagas. Há nicípio ajuda amanter a oferta de em
lhadores em Iaraguá do Sul continua casos em que a falta de qualificação pregos em alta. Página 7

MARCELE GOUCHE

PROMESSA

Atletas deSchroeder
brilham no Estado
DESCOBERTAS PELA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO
física da Escola Luís Delfina, duas estudantes
começaram a treinar, foram aoslogos Escolares
e trouxeram duasmedalhas na bagagem de volta

para casa. Com a prata na prova dos 75m rasos,
CarlaBiancaGuckert (foto) vai a João Pessoa no
próximomês para disputar aOlimpíadaEscolar
l)Jaoional, ,representando Santa Catarina. Pá9�na 21
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Lourival Karsten

Apevi nos Bairros dia 26
o próximoApevi nosBairros
acontece na terça-feira, dia 26/ na
ComunidadeEvangélica Luterana
Cristo Salvador (ruaPastorAlbert

Schneider, 354)/ no bairro Barra
Rio Cerro. O tema dessa edição
é "Otimismo para dar chance
ao sucesso" com a palestra da

Alquimia
Com o objetivo de atuar no emergente
mercado de farmácias demanipulação,
surgiaem 21de j�o ge 1999 �
FarmáciaAlqÚimia que com técnicas
atualizadas realiza a formulação de
medicamentos, umaherança das
farmácias pioâeíras.que produziam o

medicamento no ponto de venda.

Auxílio
reclusão
Tema de muitas correntes

que circulam pela internet,
'o auxílio reclusão é um

instrumento que existe desde
os anos 60 e prevê um auxílio

para as famílias dos presos que
forem contribuintes do INSS e

recebam remuneração inferior
a R$ 866,00. Portanto, não é
um direito de todos e a título
de exemplo, dos 330 apenados
que estão no presídio regional
apenas as famílias de 10%
deles goza deste benefício que
cessa imediatamente após
a libertação do detento ou

conversão do regime fechado
para regime aberto ou semi
aberto.

LOTERIAS
LOTERIA FEDÊRAL
EXTRAÇÃO N° 04571

1 ° 79.694 1.000.000,00
2° 66.552 24.000,00
3° 51.141 14.500,00
4° 47.511 14.000,00
5° 38.165 12.240,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1158
01 - 12 - 13 - 30 - 32
36 - 42 - 45 - 47 - 49
54 - 56 - 60 - 61 - 75

87-91'-92-97-00

MEGASENA
.

SORTEIO N° 1301
03 - 16 - 23 - 25 - 51 - 56

QUINA
SORTEIO N° 2648
39 - 52 - 54 - 63 - 69

Artama

Ikarsten@netuno.com.br

consultoraPabiana Pausei Koch
às 19h30.A participação égratuita
e informações podem ser obtidas

pelo telefone (47) 3275-7028.

Completa hoje 45 anos de existência uma das mais

representativas empresas da região que se tornou

sinônimo de equipamentos de movimentação de cargas.
Sua gama de produtos é bem ampla com diversas

opções que vão dos tradicionais "jacarés" aos modernos
elevadores pneumáticos. Com uma eficiente assistência

aos clientes, garante que os equipamentos sempre estejam
operando dentro das normas técnicas o que se traduz em

segurança e eficiência. Parabéns aos diretores Arnaldo
Pereira e Oswaldo Pereira e toda equipe.

Tecnosorvetes

f'

Líder inconteste no mercado
de produtos para a indústria
de sorvetes, a Duas Rodas

participou deste evento onde,
além de apresentar a linha
Food Service, apresentou novos
sabores na linha de sorvetes e

promoveu aplicações práticas
das coberturas de chocolate
em barras. Em paralelo, realizou
ainda um evento privado -

Conexão Distribuidores Duas
Rodas 2011 - possibilitando
umamaior integração com seus

distribuidores que puderam
conhecer as novidades e

articular a parte comercial.

Presídio

regional
O diretor administrativo do presídio
regional-CleversonDreschler
- informou que atualmente
existem 330 detentos naunidade
dos quais 60 são mulheres.
Destes 80% estão trabalhando

para as sete empresas que
atualmente possuem atividades
industriais sendo desenvolvidos
no local. O objetivo é que 100%
dos apenados possam ser

beneficiados com a redução da

pena através do programa, mas,
nem todos aceitam trabalhar.
Existem diversasmelhorias em
andamento o que torna a unidade

prisional local amelhor do
Estado. Ainda assim, Cleverson
foimantido no cargo apenas por .

intervenção direta do promotor
de justiçaMarcia Cotta, pois havia
interesse em substituí-lo por um
indicado político.

Banda

larga
De acordo com a Telebrasil
- Associação Brasileira de

Telecomunicações, o país
fechou o semestre com

43,7 milhões de acessos

em banda larga. Segundo a

entidade, de janeiro a junho
de 2011 mais 8,5 milhões
de novas conexões foram
ativadas. Neste número
estão incluídos os acessos

fixos e móveis, ou seja,
celulares de terceira geração
(3G). Com este crescimento

explosivo, estamos no limiar
de uma nova era, pois com
a expansão da rede de
banda larga os negócios
virtuais devem semultiplicar
rapidamente. Nos últimos 12

meses o crescimento da base
de clientes de banda larga
cresceu impressionantes 49%.

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 12,25% 9.JUNHO.2011

D TR 0,190% 20.JULHO.2011

I
CUB 1.122,52 JULHO.2011

C
BOVESPA ,"0,06% 20.JULHO.2011

A POUPANÇA 0,6431 20.JULHO.2011

P CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,561 1,562 •.0,24%

R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.5000 1.6400 ,III, 0%

E DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,5900 1,7300 '.0%

S EURO (EM R$) 2,2251 2,2270 '10,42%

DIVULGAÇÃO

Têxteis
A indústria têxtil da região é altamente dependente
do algodão e por isto a recente alta nos preços causou
diversos transtornos. Logo no início deste ano, no

entanto, os preços iniciaram uma gradual queda que
neste Inês está se tornando dramática, pois apenas
nos primeiros quinze dias o algodão em pluma
acumulou queda em torno de 12%. Este fato torna
as decisões das confecções extremamente difíceis,
pois existem estoques com um determinado preço,
existe uma cotação para compra imediata e existe
uma perspectiva de que a queda continue.Ao mesmo
tempo, há necessidade de realizar compras,mas

para que nível de venda? São muitas perguntas nesta
hora eUl que está em fase final a preparação para o
lançamento da coleção verão 2012.

Arrecadação recorde
Com crescimento de 12,7% no primeiro semestre do ano, a

arrecadação do governo federal estabelece um novo recorde

e alcança R$ 482,61 bilhões.objetivo é reduzir o custo destes
materiais para a municipalidade e empregar apenados.

Nova fábrica
Está articulada a instalação de uma nova fábrica
de artefatos de cimento para atender a Prefeitura

. junto ao presídio que contará com investimentos

i�:.da Câmara de VereaêJQr.es e �g .,fundo do CÇ>nsel}J,o.
l �,

'I,
' ", - Ilr I

,

Penítenciãtío além de doação de equipamentos
pelo senhorAlfredo Leithold.A unidade, que terá
900 m2 de áre�) deyeráetnpregél[ até 60 apenados
., .. " ' .. . , '

, ;.;,tónfta0$ .]? \J!tmza· Nal�, eJl'ão:p:roduzig.o
,

além de lajotas para tráfego pesaâo, casas pré-
..

fabricadas, meio-fios, tubos e outros produtos. O
.' ��jetivo.,� reduzir o c�stg destes materiai� para a

, municipaliãade é empregar apenados.
' i
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Quando digo nas minhas palestras
que uma pessoa determinada, que

sabe o que quer, que luta e se impõe às

dificuldades, vence em qualquer lugar,
ouço reparos.

Não raro, o primeiro reparo é alguém
me dizer que a cidade dela é pequena, que
é fácil fazer sucesso em Porto Alegre, em
Curitiba, no Rio, etc, e que é quase impos
sível na cidade dela, uma cidade pequena.
Quando ouço isso, costumo dizer que pe
quena é a pessoa, não a cidade. As cidades
têm a cara dos seusmunícipes...

Dou estas voltas, divago, depois de ler
a seguinte manchete: - "Crise é resultado
da má gestão estatal, e não da globaliza-

Quando você elogia alguém é pos
sível que esse seja o único elogio que
essa pessoa já tenha recebido na vida.
E esse elogio pode mudar a vida dela

.

para sempre, para melhor. Pode ser o

empurrão que faltava para ela "voar". ..

DOLE:ITOR

P 10

'RECEBIDO

ELOGIO

Contra toda desespe�ança que
vemos e presenciamos ao

nosso redor: violência, mortes,
assassinatos, privação de direi

tos, corrupção e desmandos, que
. . \

nos atmgem em maior ou menor

grau, somos tentados a pensar ...
O que está acontecendo com a

educação que recebemos? E os

professores que nos ensinaram,
e as lições que aprendemos com
os outros e com a vida?

Mesmo assim, digo convicta
mente: "educar está em nossas

veias". Se não fosse assim, não
estaríamos somando forças pela
construção de uma sociedade
mais íntegra e humana. Se luta
mos é porque tivemos professo
res, e que professores ... Talvez
muitos deles nem vivam mais,
mas com certeza deixaram em

nós suas marcas.

Por isso afirmo, somos cora

josos, destemidos e fortes, pois
educar é sempre um desafio, algo

FALE CONOSCO

, , ,

I

EDITORIAL
-

Há quase trêsanosIaraguâ
doSulfoiabaladaporuma
grande tragédia climática,
que tirou a vida de 13

pessoas edeixou um rastro de

destruição. Uma lição.ficou
mais clara do que nunca,
municípiosque não investem
em prevenção estão sujeitos
a surpresas desagradáveis
a qualquermomento.
Aindamais com a crescente
ocupação registrada 'em
Iaraguâ; uma cidade cercada
pormorros e rios.
No início desteano,oexcesso
dechuva voltouadeixara
comunidadeemalerta e,

apesardemostrarqueépreciso
fazermaiS,dessa veznenhuma
vítimafatalfoi registrada.
Aindaque não na velocidade
ideal; a administração
pública evolui.ADefesa Civil
estámais reestruturada,
com llc:;ssoal capacitadoé
as infoT,pações disponíveis
já asseguram uma resposta
mais rápida eeficientequando
doseventosclimáticos.Nesta
semana.um convênioentrea

. cat:Qli,qlileSantaCatarinae
"a'�eitüJrd1�il;�na� li'.L roc"Jl: ; t.. '.lU ')'1(1 "'""'"",

iráassêgumra instaláçiíode29'
aparelhosdemonitoramento
dachuva e tambémda

segurançadosmorros.

ção". A manchete referia à crise por que
passammuitos países europeus, Portugal
e Grécia de modo especial.

Bolas, quem não sabe que as crises re
sultam da incompetência de pessoas? O

Brasil, por exemplo, começa a entrar em

sérias turbulências econômicas, não va

mos escapar, e tudo em razão da levian
dade com que foi tratada a economia na
cional nos anos que antecederam adona
Dilma ... Tudo consequência que vai - já
começa - a explodir no colo dela.

Mas o que quero dizer é que nossas

crises, nossas, minha e sua, leitora, leitor,
têm como origem as nossas ações. Fomos
mal-educados, pensamos mal, falamos

RELIGIÃO
Pesquisadores da Universidade de

Duke, EUA, observaram que algumas regi
ões da inteligência no cérebro humano são

significativamente "menores" em pessoas
envolvidas com certos grupos religiosos... E
precisaram fazer estudos para saber disso?'

mal, agimos mal e queremos bons resul
tados, é isso? Impossível.

Ninguém nos pode fazer um sucesso

ou um fracasso na vida senão nós mes

mos. É tolice olhar para os lados e apontar
culpados, pais, família, cidade, empresa,
chefes, tudo desculpa de nossa parte.

As crises nacionais resultam de pes
soas incompetentes ao gerir os recursos
locais, e nunca do mercado. É bom que
não esqueçamos disso, de outro modo
nossa vida será um inferno, serão sem

pre os outros os culpados. Engraçado é

que quando tudo nos vai bem, dizemos
que somos os tais. Somos osmesmos tais

quando fracassamos ...

VELHICE
Manchete de jornal: - "Bspecialisias

criticam infanttiização da população ido
sa': Verdade, há muita gente velha posan
do de jovenzinha. E o pior são as distrações
quemuitos oferecem a idosos, são ridículas
emais que infantis...

CHARGE

a ser buscado na luta e no com

promisso do dia a dia. Lutamos e

iremos lutar sempre por direitos

adquiridos ou para adquiri-los,
ainda mais quando o que está
em jogo é a educação.

Não alcançamos ainda a vitó

ria, mas em uma luta hámomen
tos de avançar e de recuar. Por

isso, achamos que era a vez de

recuar, mas jamais desistir. Nós
somos mestres e como tal temos

que olhar todo o cenário com sa

bedoria. Recuamos por acreditar

que é pela educação que ocorrea
transformação da sociedade.

Agradecemos a toda a socie

dade, em especial aos nossos

alunos e seus pais, pela compre
ensão e apoio recebido em prol
de nossos direitos e pela valori

zação dos professores e da edu

cação em geral.

JoséAltairVenturi,
.

professor

sti�rtlaP.J> pQI:'éni,'
.Ieeessária, será, tornada�

Umamedidamaisdrástica;
porém, necessária será tomada
nospróximos dias. Umplano
dedemoliçãodasmoradias
irregularescomeçaráa ser
posto emprática.Ainda quê
gerepolêmica é desagrade
aspessoas envolvidas, é

" • .A •

necessano que a consctenaa
coletiva entenda a

importância da iniciativa.
t 'I.' ,';')/:, '

Em algqns casos, essa éa
única opção. Também é'
precisoqueafiscalização
seja intensificada para que
a construção demoradias
irreg""lqres não voltea u

(tcQ,t:itetaer;,casQ contrdtio, o,·li 'f ..
',,'

jl,t",r,"""
,,' ". '_','

município voltará à estaca
zero, sempre correndo
atrás do prejuizo.

Diretor: Nelson Luiz Pereira.' nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes' recacaoêocorrelocopovo.com.or- Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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SENTENÇA
Não há-

S MIÇO DO ÔNIBUS

Fortunato prestará depoimento
Depois do recesso, presidente da

Câmara deve responder sobre o trabalho

de apuração feito pelos vereadores
GUARAMIRIM

DAlANA CONSTANTINO

O presidente e o relator da
Comissão de Inquérito

que investigou o sumiço de um
ônibus da Prefeitura de Gua

ramirim, entre março e junho
deste ano, prestaram esclareci

mento para o assessor jurídico
do Legislativo de Guaramirim,
Paulo Nart. O procurador pre
para a defesa que será apre
sentada pelo presidente da Câ

mara, Osni Fortunado (DEM),
na segunda semana do mês de

agosto, para a juíza da Comarca
do município, Ana Fink.

O demista irá responder a um
processo judicial que envolve a

CI - representando também a de
fesa do presidente da comissão,
Jaime de Ávila (PT), e do relator,
Diogo Iunckes (PR). "É um dos
assuntos mais importantes que
a Câmara tem marcado para o

segundo semestre", destaca. A

juíza intimou Fortunato depois
de o vereador Mateus Safanelli

(PMDB) entrar com uma ação

na justiça questionando a legali
dade de oito atos no processo de

investigação, que foi feito pelos
dois parlamentares do grupo, e

também pelo membro, na época,
Charles Longhi (PMDB).

Longhi (PMDB) é suplente do
vereador Osny Bylaardt (PMDB),
que deixou o cargo no final de

março. Mas, ao retornar para a

Câmara em junho, Bylaardt não
pode ocupar o lugar dele como

integrante do grupo por ser pa
rente do prefeito Nilson Bylaardt.
O partido indicou Safanelli para
participar da comissão.

Quando ele assumiu o posto
de membro do grupo, o relatório
de investigação já estava pronto
para ser lido. Mas, o peemede
bista pediu dez dias para ana

lisar o documento, e apontou
irregularidades, impedindo a

leitura do texto. Depois disso, o
vereador protocolou uma ação
no Fórum, apontando falhas
desde a paginação do relatório
até a regulamentação dos pra
zos de validade da CI, e a juíza
suspendeu os trabalhos.

MARCELE GOUCHE

. -

prevlsao
_ Segundo o assessor jurídico
da Câmara, a CI que apurou
o desaparecimento de um
ônibus da administração
municipal é alvo de uma

ação judicial que seguirá um
rito normal, com direito a

tomada de depoimentos
pela juíza até a sentença
final. Se for considerado

ilegal o procedimento de
investigação da comissão,
o trabalho será suspenso
definitivamente pela justiça e

arquivado pela Câmara.

A CI investigou os responsáveis
pelo sumiço do veículo,
ouvindo 15 pessoas, inclusive
o prefeito. O ex-secretário de
Desenvolvimento Econômico
Ademir Tanki (PPS) confessou
termandado desmanchar o
veículo em uma oficina fora da
cidade. Do ônibus, apareceu

.

apenas a parte mecânica.
Não foi revelado se houve
venda da carcaça- do carro.

Tank também é investigado
pela Polícia Civil e pela
promotoria pública.

PRESIDENTE
_

OsniFortunato apresenta defesa em
nome dos integrantes da CI em agosto

IIssine O Correio cio Povo para ele acompanhar o seu munclo.
·Leltara e cOllheci-mento. investimentos para a vida!

.....,.....,âe 21 &.1 19 ou acesse www.ocorreiodopovo.com..&r

Secretário terá trêsmeses de descanso
No dia IOde agosto, o secre

tário de Obras da Prefeitura de

Iaraguá do Sul, Valdir Bordin, sai
de licença por 90 dias, sem remu

neração. No lugar dele, assumírá
o atual diretor da pasta, Odimir
Lescowicz. Essa decisão foi to

mada, segundo o secretário de

Administração, Ivo Konell, para
atender as necessidades pessoais
do titular do cargo. "Ele (Bordin)
precisa descansare resolver pro-

blemas familiares", resumiu.
Na próxima semana, Lesco

wicz deve receber o cronograma
de trabalho para os três meses

seguintes. Ele é servidor públi
co há 24 anos, e durante os úl
timos 15 anos atuou na secreta

ria de Obras. Para o diretor da

pasta, a experiência irá contar

bastante para dar continuidade
ao trabalho de Bordín. "Hoje eu

sou o braço direito do. Bordín,

quando ele pega férias, sou eu

quem cuida de tudo".

Interino

Konell adiantou que, nos

próximos dias, deve ser anuncia

do o diretor interino. O secretário

está em dúvida entre dois fun
cionários da pasta. A reportagem
do OCP não conseguiu contato

com Bordin.

ARQUIVOOCP

Borclin deixará cronograma de

trabalho pronto para séU substituto
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Patricia Moraes 2106.1914 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Aposentadorias criminosas
A Assembleia Legislativa do Paraná
encaminhou ontem ao Tribunal de
Contas do Estado relatório em que
aponta irregularidades em 90% das
302 aposentadorias de servidores
efetivos da Casa concedidas nos
últimos anos. O estudo foi feito por
uma empresa de auditoria contratada

pelaAL. Há evidências de que parte
dos servidores inativos teria sido

enquadrada em cargos diferentes do
provimento efetivo, com vencimentos

superiores aos de sua aposentadoria.
Da mesma maneira, funcionários
de carreira ainda na ativa teriam
sido promovidos a funções com

maiores benefícios salariais, sem a

realização de concurso público, o que
é proibido pela Constituição Federal.
Em Santa Catarina, o escândalo foi
gerado pelas apasentadorias por
invalidez. Dos 454 aposentados, 210
pararam de trabalhar por motivo
de saúde na última década. Entre
eles estão dois ex-procuradores,
Sérgio Carriço de Oliveira e Saulo
Vieira. Eles se aposentaram em

agosto de 2001 e recebem R$ 24
mil por mês. E, contrariando o

que diz a legislação, continuam
trabalhando como advogados.
Outras dezenas de casos despertam

suspeitas. Depois da divulgação, o
Instituto de Previdência do Estado

(IprevJ anunciou que vai promover
perícias para comprovar se houve
irregularidades, o que deve acontecer
a partir de agosto.
Para o deputado Carlos Chiodini
(PMDBJ, o assunto precisa ser tratado
com seriedade devido à gravidade das
suspeitas. "Precisam ser punidos iodos
os envolvidos, tanto quem fez o laudo
autorizando o afastamento quanto
quem se beneficiou diretamente".
Cortar privilégios absurdos e
criminosos deve ser prioridade de
quem zela pelo dinheiro público.

Questão de tem
o suplente devereador Jair Pedrl ainda não
apresentou sua desflllaçãn do PSB.Mas jáestá
com os dois pés c as duasmãos no l)TB.

Câmara alheia à saúde
Uma emenda à LeiOrgânica que aCâmara de
Guaramirim aprovou em 2010 tirou o direito dos
vereadores de participar das decisões sobre convênios
e parcerias feitas pelo Executivo na área da saúde. O
acordo entre Prefeitura e São Camilo para administrar
oHospital Santo Antônio começa a valer no dia lo de
agosto.- uma decisão que interessa a toda a população,
mas que ficou alheia à esfera do Poder Legislativo. Será
que os vereadores questionaram o jurídico da Câmara
quanto à legalidade da alteração?

Enquete
Está no blog do Diretório dos Estudantes daCatólica
uma enquete para saber quem é o favorito às eleições de
2012. São citadosCeciliaKonell (DEM),MoacirBertoldi
(sem partido), Antídio Lunelli (PMDB), Dieter Janssen
(PP), Dionei da Silva (PT) e Jean Leutprecht (pC do B).
O endereço é http://www.dcecatolicasc.blogspot.com.

Natália pode sair
A filiação do ex-deputado federal Fernando
Coruja ao PSB e a proximidade dele com

o governador Raimundo Colombo (DEM),
pode refletir no cenário político de Iaraguá
do Sul. A vereadora Natália Petry, que hoje
preside a sigla no município, já estaria de
malas prontas para desembarcar do PSB

caso receba orientação de que o partido deve
se aliar ao DEM, futuro PSD, nas eleições de
2012. Ou alguém ímaginaNatália e Ivo Konell
levantando a mesma bandeira? A recordista de
votos à Câmara em 2008 tem sido assediada

pelo PP e pelo PMDB. Terá que definir seu
futuro antes do dia 6 de outubro.

Balanço
o presidente daCâmara de Corupà, João
Carlos Gottardi (PT), faz uma avaliação
positiva dos trabalhos legislativos nesse
primeiro semestre do ano.Destaca a

informatização dos serviços, a implantação
de um site, a compra de notebooks
e também a diminuição do recesso
parlamentar de 90 para 60 dias.

Fortalecimento

Software for Industry InteHigence

AAvevi (Associação de Câmaras eVereadores do Vale do Itapocu) vai levar a Rio
do Sul, onde a partir de hoje acontece o encontro de parlamentares de todas
as cidades catarínenses, uma proposta para que a região sedie um encontro

de presidentes de associações de Câmaras e vereadores do Estado para definir

ações conjuntas de fortalecimento do Poder Legislativo;

AINDA REPERCUTINDO
Outdoor colocado em Joinville próximo àCâmara alerta os vereadores da cidade vizinha
sobre a impopularidade do projeto que aumenta o número de vagas parlamentares de
19 para 25, apartir da próxima legislatura. E ainda lembra o exemplo dado por Jaraguá do
Sul, pioneira na rejeição à proposta e também namanifestação em tomo do tema.

DIVULGAÇÃO

Bons exemplos são para serem sequidos.
Caros Verea?�res de Joinville, sigam_ o exemplodos noss�s vizinhos de Jaraguá. -

--.

Mais vereadores?_Não, Obrigado!

wa)f3rtcom

Mais ou menos
Recebi pedido de resposta ontem
da assessoria de imprensa da
Câmara deVereadores sobre
matéria da repórterDaiana
Constantino, intitulada "Quebra
cabeça envolve o poder". Em
resumo, a nota diz que, mesmo

quando da existência do G8, o
governomunicipal tinha respaldo
para fazer passar iniciativas de
interesse coletivo, com aprovação
demais de 95% dos projetos nos
anos de 2009 e 2010.Afirma ainda

que aparticipação de filiados do
PVe do PR na administração não
alterou o resultado de votações
de projetos emplenário, o que
é verdade. Mas faltou dizer que
quando a oposição eramaioria
naCâmara, duas Comissões de
Investigação foram abertas e
dezenas de pedidos de informações
eram endereçados ao Executivo, o
que ainda não aconteceu este ano.

,
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APAGÃO

80 casas sem energia elétrica
Desde maio,
moradores do
Amizade ficam
sem luz à noite.
Celesc garante
que vai resolver

GU.H.RAMIRIM

BRUNA BORGHETI

Paramuitas pessoas, chegar em
casa após um exaustivo dia de

trabalho significa que, em poucos
minutos, o alívio do banho quente
vai ajudar a recuperar as energias
para aproveitar o resto da noite

com a família. Mas alguns mora

dores do bairro Amizade, em Gua

ramirim, já sabem que não podem
mais fazer parte desse grupo: ligar
o chuveiro elétrico na água quente
ou diversos eletrodomésticos ao

mesmo tempo nadamais é do que
o caminho mais curto para a que
da de energia.

É o que acontece com o apo
sentado Antônio Vacir Stringari e
a esposa, Donzila. A casa deles,
na rua João Sotter Correia, aca
ba virando o ponto de encontro

dos vizinhos pelo menos quatro

ANIVERSÁRIO

< 'Passeios de
trenzinho
A Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul promove a partir de
hoje, passeios com o Trenzinho

Jujuba. O passeio se estende
, até a próxima segunda-feira
e faz parte da programação
comemorativa ao aniversário
de 135 anos de Iaraguá do Sul.
As voltas de trem cumprem
a seguinte agenda: hoje, das
14 às 17 horas, tendo como
ponto de saída e chegada o

ginásio de esportes da Escola
Luiz Gonzaga Ayroso, no Bairro
Jaraguá 84; amanhã, das 14 às

17 horas o ponto de referência
é o Posto de SaúdeAgostinho
Luís Bianchi, no bairro Três Rios
do Norte. Sábado, domingo e

segunda - feira, a partida será da

Fundação, das 14 às 20 horas. Na

segunda-feira, o passeio começa
após o Desfile Festivo e encerra

às 15h30. Os ingressos são
gratuitos e devem ser retirados
no local de embarque.
Mais informações através do
telefone 47 - 2106-8722.

EDUARDO MONTECINO

Região tem apenas um transfonnador, para desesperoda famí6a deAntôI1io

vezes por semàna, quando cer

ca de 80 casas ficam dependen
tes de velas para ter iluminação.
"Quando não é todo dia, é em

dias alternados. Já faz dois me

ses que estamos assim, e já per
di as contas de quantos fusíveis

já tiveram que ser repostos", ex-

plica o aposentado. Ele afirma

que muitos vizinhos perderam
eletrodomésticos, já que alguns,
como o computador, acabam

queimando com a queda súbita
de energia.

Nenhuma perda mais séria
aconteceu com a família de Enzo

tudantes de curso superior
de baixa renda familiar que
estejam matriculados e es

tudando no segundo semes

tre deste ano. Para receber o

benefício, o acadêmico pre
cisar residir no mínimo há
um ano na cidade, ter uma

. renda familiar' per
.

q�pita
inferior a dois salários mí-

"

rímeíre.semestre de
I além" de ftãb red!l)efiJ;

custeio para pagamento de
mensalidades como' bolsa

d,� ,.estudo�l, ',a;�l1io ..e�PS�- ,

sa, programa BOlsa Primeira
Chance, bolsas dos .artígos
170 e 171 da Constituição

. de Santa'Catarina ou qual
quer outra forma de auxilio
educativo. Por se tratar de

Diogo Lunelli, que mora em um

local próximo da casa de Antô

nio. O incômodo, no entanto, é

o mesmo. "Aqui sentimos essas

quedas há umas três semanas,

mas ainda não queimou nada.
porque sempre corremos desli

gar tudo", explica.

Antônio afirma que ligou di
versas vezes para a Celesc, mas
os técnicos só conseguem re

solver o problema temporaria
mente, com a troca de fusíveis.

_ "Mas até agora nada de definiti
vo foi feito. Estamos pensando
em fazer um abaixo-assinado".

Alguns vizinhos teriam o regis
tro de mais de 20 pedidos proto
colados na Celesc, desde o come-

ço do problema.

Solução
O gerente da divisão técnica

da Celesc, Danilson Mendes Wol

ff, garante que o abaixo-assinado
não será necessário. "Demorou
um pouco para solucionar por
que precisávamos ver se os pro
blemas eram pontuais ou gerais.
Quando tivemos a confirmação,
começamos a fazer o projeto. A
reforma vai acontecer no dia 7 de

agosto, com a instalação de mais
um transformador, já que o pro
blema é de sobrecarga", afirma.
O que ajuda a falta de luz é que
o circuito, antes do novo transfor
mador, é extenso demais. O trans

formador está há 300 metros de

algumas casas. Essa distância não
deveria passar de 250 metros.

Católica de SantaCatarina

prorrogaprazo para veteranos
O Centro Universitário - Cató

lica de Santa Catarina- prorrogou
até hoje o prazo para acadêmicos
veteranos realizarem a matrícula

prévia para o segundo semestre

deste ano. O acadêmico pode fa
zer a matrícula obrigatória direta
mente no site da instituição (www.
catolicasc.org.br). A matrícula

prévia obrigatória é a primeira
I etapa para a confirmação do ca-

dastro do acadêmico no segundo
semestre deste ano. O aluno deve
confirmar os dados pessoais e pre
encher as informaçõessolícítadas
no questionário disponível no site.

Vale lembrar que para confirmar a

matrícula, o acadêmico deve qui
tar todas as parcelas em aberto e

efetuar o pagamento integral da
parcela do mês de julho, até o dia
31 deste mês.

O estudante que não confir
mar a matrícula até este a data,
poderá requerer a inscrição
fora do prazo através do Servi

ço de Atendimento ao Estudan- t

te - SAE, que será deferida se

houver vaga e mediante o paga
mento de uma taxa de R$ 88, até
o dia 16 de agosto.

Catarina;
• Como: O acadêmico

pode fazer a matrícula
obrigatória diretamente
no site da instituição
(www.catolicasc.org.br) ;
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MERCADO DE TRABALHO

Sobram vagas para qualificados
Primeiro semestre do ano fechou com

salto positivo de 2.647 postos de trabalho

JARAGUÁ DO SUL

ELISÂNGELA PEZZUTTI

No primeiro semestre deste

ano, Iaraguã do Sul registrou
21.258 admissões contra 18.711

demissões, um saldo positivo de
2.547 vagas. De acordo com o se

cretário municipal de Desenvol
vimento Econômico e Turismo,
Célio Bayer, todos os meses de

janeiro a junho - com exceção
de maio - tiveram saldo positi
vo. O número negativo 'registra
do em maio foi influenciado por
mudanças na linha de produção
de uma empresa do ramo de ali
mentos e bebidas, que extinguiu
um de seus turnos, gerando 335

demissões. Com isso, a relação
entre admissões e desligamentos
teve saldo negativo de 71 vagas
no período.

O secretário Célio Bayer ob
serva que a economia diversifi
cada do município faz a diferen

ça nos resultados. "Se acontece

de um setor ir mal, os outros vão
bem e o saldo de vagas semantém

positivo", diz. Ele também destaca
o aumento de oportunidades de
trabalho na área de prestação de

serviços, incluindo profissionais
autônomos. No primeiro semes

tre, o setor registrou 3.818 desli

.gamentos e 4.826 admissões, um
saldo positivo de 1008 vagas. "Há
muitas vagas operacionais sendo

ofertadas, mas há aquelas que exi
gem mais preparo e é quando se

esbarra na questão da qualifica
ção", assinala.

Bayer salienta que a oferta de

vagas em Jaraguá do Sul tem se

mantido estável e a previsão para
este segundo semestre é de que o

quadro permaneça o mesmo. No

setor do comércio, por exemplo,
houve o desligamento de 3.705
funcionários e a admissão de 3.944

pessoas neste primeiro semes

tre. ''A oferta de vagas oferecidas
tem girado em torno de 350 e esse

número vem se mantendo", infor
mou o presidente daCDL (Câmara
dos Dirigentes Lojistas), Wander

ley Passold. Segundo ele, o fato do
comércio ter expediente aos sába
dos afasta alguns candidatos,mes
mo oferecendo salários superiores
a vários setores da indústria.

S.HI.DODE
VAGAS NO

1° SEMESTRE

• Janeiro 141

• Fevereiro 1.394

• Março 642

-Abril 220

• Maio • 71

• Junho 158

*Total de demissões 18.711

*Total de admissões 21.258

*Saldo total positivo 2.547

Primeiro semestre de 2010 foi melhor
Um levantamento divulgado

pelo Ministério do Trabalho e

Emprego em julho do ano pas
sado apontou que as contrata

ções superaram os desligamen
tos durante todo o primeiro
semestre' de 2010 em Jaraguá
do Sul. O período entre janeiro

e junho resultou em uma dife

rença positiva de 4.032 postos
de trabalho.

Já nomesmo período de 2009,
as ,vagas de emprego na cidade
tiveram índices negativos. O nú
mero de desligamento de funcio
nários das empresas superou a

admissão em 489 vagas.
As atividades econômicas

que mais contratam trabalha
dores em Iaraguá do Sul são, em

primeiro lugar, a indústria, se

guida da prestação de serviços
(incluindo profissionais liberais
e autônomos) e o comércio.

• Faleceu no dia 18/7 Maria So

corro do Nascimento com idade

de 71 anos, o sepultamento foi

realizado dia 19/7 às 16h saindo

o féretro da Capela Mortuária da

Vila Lenzi, seguindo após para o

Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 19/7 Paula Stoch

Duwe com idade de 78 anos, o

sepultamento foi realizado dia

20/7 às 9h saindo o féretro da sua
. Residência na Rua Oswaldo Elhert,

FALECIMENTOS
em Rio da Luz II, seguindo após
para o Cemitério de Rio da Luz.

• Faleceu no dia 19/7 Anelda
Behnke Engelmann com idade
de 85 anos, o sepultamento foi
realizado dia 20/7 às 9h saindo

o féretro da Igreja Evangélica Lu

therana de Três Rios do Norte,
seguindo após para o Cemitério
da mesma localidade.

• Faleceu no dia 19/7 Laudvino

Deretti com idade de 72 anos,

o sepultamento foi realizado dia

20/7 às 9h saindo o féretro da

Capela Mortuária Maria Leier,
seguindo após para o Cemitério

Municipal do Centro.

• Faleceu no dia 19/7 Nereu Me

deiros com idade de 57 anos, o sep-.
ultamento será realizado hoje às 10h
saindo o féretro da Capela Mortuária
da Vila Lenzi, seguindo após para o

Cemitério de Três Rios do Norte .

EDUARDO MONTECINO
I'

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 70 dia, que será realizada na igreja São Sebastião,
às 19h, do dia 22/7/2011.
A família enlutada.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA

Tabelionatodo Município eComarca de Iaraguã do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDlTALDE INTIMAÇÃo DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de titulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 182966/2011 Sacado: BAR RECANTO DOS AMIGOS Endereço: R JOSE THEODORO RIBEIRO 463 - I DA
FIGUEIRA - JGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-000 Credor: SANlTEC SERV PROD DE LIMPEZA LIDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Título: 3403/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.287,25 - Vencimento: 04/07/2011

Apontamento: 182993/2011 Sacado: MARA REGINAMAGAlHAESME Endereço: RUAWAI1'ER MARQUARDT 2883 GAL
PAO B - IARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: JUMORI COMERCIODEAUTO PECAS IlDAEPP Portador: - Es

pécie:DMl- N°TItulo: 011514/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 494,61-Vencimento: 06/07/2011

Apontamento: 183089/2011 Sacado: RRL CONSUITORIA EMP IJ'DA Endereço: EXP GUMERCINDO DA SILVA 600 - la
raguá do Sul-SC - CEP: 89252-000 Credor: PAPElARIA RAYON IlDA Portador: - Espécie: DMl - N" TItulo: ped 295/201
- Motivo: falta de.pagamentoValor: R$ 2.475,00 - Vencimento: 05/07/2011

Apontamento: 183100/2011 Sacado: SANDROANTONIOLEALDEAlMEIDAJUNlOR Endereço:RUAALBERroWAGNER
88APTO 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-520 Credor:ADMTRINDADEADMINISTRADORADE BENS IlDA Portador:
- Espécie:DMl- N'Titulo: SoooooOO14 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.21O,00 - Vencimento: 10/07/2011

Apontamento: 183101/2011 Sacado: SANDROANTONIO LEALDEAlMEIDAJUNlOR Endereço: RUAALBERTOWAGNER
88APTO 02 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-520 Credor:ADMTRlNDADEADMlNISTRADORA DE BENS IlDA Portador:
- Espécie:DMl- N'Titulo: s000000002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.210,00 - Vencimento: 05/07/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 21/07/2011.
Iaraguá do Sul (SC), 21 de julho de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de titulos publicados: 5
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MARI H. RUDOLF JOESTIN�
Fantasia e Realidade
7\ Tão pode existir ciência sem fantasia. A Ficção Cientifica prepara a humanidade
1 V para o futuro com a implantação de novas tecnologias. No esporte não é diferente,
muito da criatividade do atleta surge de experiências vividas em modalidades distintas

e, como na ficção, o que parece impossiuel torna-se realidade. Foi assim com aMarina,
que aos 11 anos constituía-se em uma das principais ginastas da laureada equipe
jaraguaense de ginástica olímpica. De repente, da noite para o dia, ela trocou

de modalidade. Passou a integrar o time de handebol da cidade levando para as

quadras' toda a magia, todo carisma e todo encanto da ginástica olímpica associada
à ginga e a irreverência do handebol. Suas atuações oscilavam entre o suor e a

fantasia. Foi aclamada: "Rainha do Handebol Catarinense".
f'\

FOTOS DNULGAÇÃO

JI'lia e e adas
�bldnanasceuno dia 9 demarço de 1969, é filha de
JoãoGennanoRudolf (Cascudo) e deMaríaMatilde
Grinun HudoU:Tern três írmãs;Mírian, lViárda e

IVlm1t. É casada.COlU Perc)' Jo{�sting e o casal tem dois
UU10S: Roberta eRicardo.ARainhadoHandebol
iniciou os estudosnoColégio Ev�Ulgélico laragué, do
pré aU{i série.Lembra-se das prímeíras professoras:

. h�is e l\tlaristerRaulinoj dos coleguinhas de aula:
lsabel'Iaranto,ClistianeVegini,CláudioRístow
AdrianaBogo,AdrianaCosta,AnaLRosa,Rodolfo
Mm'Chi,MarcosWeiller,RosanePradiFloriani,
CrlstianeMoln�Márcio Ferrazza,CláudiaMaestrí,
ViniciusMaiochi eFátimaAldrovandi. Cursou os
doisprimeiros anos do ensinomédionoColégio
Marista São Luís e concluiunoColégio Pedro II em
Blumenau.É formadaem PedagogiapelàUnerj. Marina - )ase - 1984'

Time de Handebol doColégioDivina
Providência - 1980 -Marina é a za

........,............... da _._........ a direita..,.-� �,_..�para

Marina recebe o Troféu O )omaleiro das
mãos do deputado estadual] Oétacílio

HI 1111 �ol�mem lfHM

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo.
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GINÁSTICA OLÍMPICA
Jogos Escolares-de Santa Catarina.
Em 19.81 repetiu os feitos do ano .

anterior com exercícios de maior

grau de dificuldade. Tornou-se
uma ginasta quase perfeita. Ex
celente no solo, acrobata nas bar
ras assimétricas, precisa no salto
sobre o cavalo, e equilibrada nos

exercícios na trave. Marina queria
mais, dotada de uma vêrdadeíra' ,

usina de energia, encontrou no

handebol a sua praia.

os dez anos,Marina pas
s9u a integrar a equipe
de Ginástica Olímpica
e Iaraguá. do Sul, que

era comandada pelo, professor .

Durval Borba Neto. Aos onze anos

(1980), nos Jogos Abertos de San...

ta Catarina, que foram realizados
em nossa cidade, conquistou duas
medalhas de prata: individual e

por equipe. Arrebatou também os
.

títulos de Campeã Estadual e dos
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Seleção )araguaense de Handebol Campeão dos)ase 1984 - Em pé:
Hercí6o, Celço (técnico), Marlete, Guisa,Márcia, Rubinéia,Marina,

Wilma eWaldemar -lIgacbadas:Valéria, RosângeIa, RacheI, Bse eEliane

Handebol
No esquadrão jaraguaense, dirigido pelo professor Celço Tomazzi, Marina foi
uma armadora esplêndida. Era regente e solista de um time que jogava por
música. Seu jogo dinâmico e envolvente contagiou todo o time, tornando-o

campeão. Carismática, conquistou o coração dos torcedores, transformando
o handebol em referência esportiva da cidade. Decisiva, desequilibrava o jogo,
marcando gols de todos os ângulos ou passando bolas açucaradas para suas
companheiras. Detentorade um repertório de jogadas que incluía: magia, fantasia
e realidade. A bola dominada, a ginga, a aceleração, a sequência de dribles e fintas,
a criação de novos espaços, e o arrematemortal.A equipe foi Campeã dos Jogos
Abertos de 1984 e terceiro lugar em 1985. Conquistou também o título de Campeã
dos Jogos Escolares de Santa Catarina. Marina disputou os Iebes (Jogos Escolares
Brasileiros) com a Seleção Catarinense em Brasília nos anos de 1984 e 1985, sendo
eleita atleta revelação. Em 1984 foi-contemplada com o Troféu O Jornaleiro, sendo
eleita amelhor jogadora do handebol catarinense .

. ,

Blumenau
Assediada pelos grandes centros, Blumenau,
Joinville e Florianópolis, com propostas
financeiras vantajosas,Marina transferiu-se
para Blumenau em 1986. Na terra daOktoberfest,
a jaraguaense brilhou intensamente. O time.

jogava conforme o ritmo que ela ditava. As
blumenauenses conquistaram o Campeonato
Estadual e a medalha de bronze nos Jogos
Abertos de Santa Catarina.

Fica aqui
A homenagem de
todos os jaraguaenses
ao tempo em que
vocêMarina encantou

plateias, balançou a
.

nossa bandeira e nos

encheu de orgulho.
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FORMAS ANIMADAS
,

'Atenção. E lltir·tero e oe
Manipuladorde bonecos,SergioMercurio apresenta espetáculogratuito nesta sexta-feira, no Sesc

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

asta o argentino Sergio Mer

curio se aproximar dos bone
cos para eles ganharam tanta

vida que mais parecem gente.
Dá até vontade de, ao fim do

espetáculo, levá-los para casa,
assim mesmo, cheios de histórias interes
santes na ponta da língua, prontos a fa
zer rir e talvez até chorar ou, pelo menos,

guiar um passeio de autocrítica.

Quer apostar? Então componha a pla
teia de "EI titiritero de Banfield", encena
ção programada para esta sexta-feira, às

20h, no Sesc (Serviço Social do Comércio),
em Iaraguá do Sul. Com entrada gratuita,
a peça garante ao público um olhar admi
rador sobre o teatro de animação. É que os

personagens possuem tanta vida ao pon
to de se assemelhar aos humanos.

Cabe ao Titiritero de Banfield, a figu
ra principal dessa viagem pelo cotidiano,
narrar a convivência com os outros títe
res. Q Bobi, por exemplo, é um garoto, e

como tal, possui dúvidas, adora futebol
e mistura prepotência e ternura em uma

mesma personali
dade. Já o Cacho,
um típico filosofo
das mesas de bar,
passa boa parte do

tempo em silên
cio pensando nas

próprias verdades:
Menos

. discreta,
Caca, a bruxa do

. bairro, tem uma

trágica experiên -

.

cia amorosa e, agora, implora pela aten

ção de Deus. Para completar o repertório,
há ainda os tímidos. Eles deixaram de lado
a introspecção e, agora que frequentam

uma academia de ginástica, olham no es

pelho com faces de macheza.
Criados por Sergio Mercurio, os per

sonagens foram vistos, pela primeira vez,

pelos espectadores bolivianos. A estréia do

espetáculo aconteceu em 1995. Além de "El
titiritero de Ban

field", ele também

percorre as Améri
cas com as monta

gens "En Camino" e
"De Banfield a Mé
xico". Desde 1992,
o manipulador de
bonecos já passou
por países como

Argentina, Bolívia,
Chile, Uruguai,

Peru, Brasil, Equador, Colômbia,Venezuela,
Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Hondu
ras, Guatemala eMéxico. Em Jaraguá do Sul,
o bonequeiro não é presença rara no Festí-

val de Formas Animadas da Scar, tendo se

apresentado por diversas vezes no evento.

Além das peças, Mercurio engrossa a bio

grafia com a edição do CD "Contos de um
Banfilefío". Mais tarde, lançou o livro "De Ban
field a México" e produziu e dirigiu o longa
metragem documental'O filme da rainha".

SERViÇO
O� espetácuIo.'DTitiriIeIo de
Ban&eId'. QUANDO: amanhã, 22 de julho.
ONDE: no teatro do Sesc, na rua Jorge
Czemiewicz, 633, em)araguá do SuL
HOMlaO: 2Oh. CENSURIl: 12 anos.
lNGRfSmS:gratlliIDs (eles serão
dislrihádosumal..aamesdo e5JJetáado).
INFORMAÇÕES: (47) 3275-7800

ERRATA
Ao contrário do que foi publicado ontem, no box Serviço
damatéria 'Que tal um pouco de Bee Gees', o show do

grupo ocorre no dia 31 de julho e não de agosto.
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Que vem depois
2. Famosa marca de produtos eletrônicos
3. Cada uma das quatro peças circulares que permitem '1

o movimento dos automóveis; Aquele que substitui ,�

o presidente ou o titular de um cargo 3
4. Molhar muito
5. (Quím.) O itérbio; Pequena cidade mineira da região 4

de Divinópolis
6. Divisão; Açucena r

7. Planta usada na cobertura de quiosques; (Pop.) Ca-
,)

chaça 1"'

8. Sigla inglesa de uma superpotência mundial; Notícia
o

importante, publicada por um órgão da imprensa an- 7
tes dos demais

9. Aparecer de repente; Sigla do estado de Blumenau 8
e Tubarão

f'f 10. Restabelecer o sossego 9
11. Inerente à natureza; O conjunto dos bens que a noi-

va leva ao marido como contribuição aos encargos "IC)
11 da nova família

'j 12. Pedir esmola com grande clamor 11
13. Sinal anunciador, primeiros indícios de alguma col-

sa. '!2

"', VERTICAIS °13,

1. (Ingl.) Nebulizador para loções; A atriz Vieira das
telenovelas

2. As três vogais centrais I (Pop.) Nosso conterrâneo
3. (Vest.) Corte enviesado de vestido I Ornar, geralmente

com fausto
4. Diz-se de sentimento comum à totalidade dos presen-

tes ; Uma poderosa rede de comunicações
5. O fim da... espécie I Abreviatura de santo I Razão

pela qual se faz algo I Símbolo da unidade física de
atividade radioativa rulherford

6. Neblina; Membro do Ministério Público que exerce

certas funções na defesa de instituições e pessoas
7. Prover um avião ou uma embarcação do pessoal ne-

cessário para as manobras e demais serviços; Que
sofreu estrago

8. Os dentes que faltam aos roedores I Sigla de uma

grande companhia aérea nacional
9. Uma instituição que informa aos comerciantes que

� , vendem a prazo sobre a idoneidade dos compra-
i,·

dores I O conjunto das pessoas que pertencem à .

ordem sacerdotal.

2. 3 I B"
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PREVISÃO DO TEMPO

Tempo segue
instável em S
A frente fria que trouxe chuva

para Santa Catarina neste
início de semana começa a

se afastar. Mesmo assim, o
tempo continua instável em
todas as regiões. No Oeste e

Meio Oeste o céu clareia na
medida em que a tarde chega.

JARAGUÁ DO SUl!. E REGIÃO
HOJE SEXTA SÁBADO DOMINGO
MíN: 13°C MíN:11°C MíN: 10°C

.�
� MíN: 11°C�

"'>'; ��iitl
"

.... ,..-' -, �,

MÁX: 18°C
,

..1' j J: .:II,tI MÁX: 16°C J $-
MÁX: 16°C

,r.."'j.�. MÁX: 18°C

Ensolarado

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.

Depois de alguns dias com
temperaturas amenas, o Estado vai
voltar a sentir o frio do inverno. Na
sexta-feira e no sábado, uma massa
de ar seco deixa o tempo estável.
Deve haver nevoeiros no amanhecer e
formação de geadas nas'madrugadas
das áreas altas do Meio Oeste,
Planalto Sul e Planalto Norte.

NOVA 1/7

CRESCENTE 8/7

CHEIA 15/7

,MINGUANTE 23/7

1�;rll&,
Apartir de hoje, devido à

aproximação de umamassa de ar
seco e frio, as temperaturas entram
em declínio no Estado. Mesmo
assim, do Planalto ao Litoral, a
condição de chuva só vai embora
entre a tarde e a noite. Os ventos
são de noroeste a sudoeste e têm
intensidade fraca amóderada.

,.., ........

Parcialmente
Nublado

.-

Nublado

t,ir�(.�'�,: "#�wl U�}tJ ��,V �,:w� .... , ,ítlli" "� )I, l,lI:",JI :�J�i!i>l'_"I'1!'

BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Chuva durante o dia e

também à noite. Essa
é a previsão pa�a a

quinta-feira em Balneário
Camboriú. Os termômetros
oscilam entre 14·C e 20·C.
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ura
.. beatriz.sasse@terra.com.br I 47 8433 0306

PROGRAME-SE!

DIA21
LICOBAR

Rock pAra começar bem o final de
semana com a banda Knock Down

(rock anos 70 e 80) e Jenny's DolI
(punk rock), agitando a noite toda.

PARA ESQUENTAR
LONDORPUB

Pagode, samba e axé com Borog e banda.

Acompanhe no Twitter através da tag
#QuintaLondon.lngressos femininos a

RS 10 e masculino a RS 15.

AAssociação Recreativa e CulturalRio da Luz "Salão Barg",
de Iaraguá do Sul, promove nesta sexta-feira, a 32aNoite das
Sopas e Cremes. Serão servidas sopas de:frango, gado, lentilha e

Schwartzsauer; cremes de: milho, palmito, batata salsa e ervilha;
caldo de peixe; acompanhados de aipim frito; pão torrado;
pãozinho e queijo ralado. Haverá também venda de cucas. Início às

19h30, R$13 por pessoa. Reservas de mesas, somente comprando os

ingressos antecipadamente naAssociação dos Clubes e Sociedades
de Tiro, no ParqueMunicipal deEventos com Salete, (47) 3370-9795,
ou pelos telefones (47) 3376-2184 e 9117-1583.

DIA22
ESPAÇO DO OCA

Noite de estreia da Motriz Produções que
apresenta show com a banda curitibana

Sugar Kane (hardcore punk rock) e
mais três bandas catarinenses: Califaliza

(hardcore) de Florianópolis, Sillen
(hardcore) deGuaramirim eWhere I Belong
(rockalternativo) deGuaramirim.lngressos

antecipados a RS 15 e na hora RS 20.

Pedal na noite
Hoje rola o 2° Passeio Cíclístico Noturno de Jaraguá do Sul a

partir das 20h30. A Praça Ângelo Piazera é o ponto de partida
e de chegada dos ciclistas, que deverão percorrer cerca de oito

quilômetros. As inscrições devem ser realizadas na data e local do
ELTONMELCHIORETO/DIVULGAÇÃO evento, a partir das 19 horas, ao custo de um quilo dealimento

������������������������- 'nãoperec�cl-produtosqueserãodoadosàCasadeApoioPadre
Aloísio Boeing. De acordo com a PME organizadora do evento,
além da distribuição de 150 camisetas alusivas ao passeio,
ocorrerá o sorteio de três bicicletas entre os participantes.

CENTRO CULTURAL DA SCAR
Compositor e cantor consagrado em todo
o Brasil, o violeiro Almir Sater apresenta
composições consagradas pelo público de'
praticamente todas as idades, graças às
influências da cultura regional da fronteira

do Mato Grosso. O show começa às

20h30.lngressos podem ser adquiridos na

bilheteria do teatro no valor de RS 90 a RS
130 (inteiras,.dependendo da localização
no teatro) e de RS 45 a RS 55' (opções de
meia-entrada). Informações 3275-2477.

DIVULGAÇÃO

Exercite-se!
o Clube do Andarilho informa que a caminhada de julho
(originalmente prevista para o dia 16) será realizada no último
sábado deste mês, dia 30. O roteiro é no Circuito Vale Europeu,
na bela região dos lagos de Rio dos Cedros. Para acompanhar o
calendário de caminhadas, notícias e fotos, visite a página do
Clube na internet: http.r/clubeandartlho.wordpress.corn.

TEATRO DO SESC
Apresentação da peça /lEI Titiritero de

_

Banfield"com o argentino SergioMercurio,
também uma comédia imperdível.
Início às 20 horas e entrada gratuita.

SEVERCHOPERIA - Guaramirim
Sambanejo com Eder & Franciso e

pagode com o grupo Kibelleza.

LICOBAR
Balada Lico com DJs Daniel

Müller, Diogo de Lima e Diego Alvez.I n &iI"�!I! g3 hH MM ít' Dessa Coelho (baixista) e Natália 'Irentini

(vocalista) ela banda Acid Louise estiveram no show do Dia
Mundial do Rock, rea'j?ado pelo site Válvula Rock (w..vw.
vaIvuIaI'ock.eom.br), em BaInerário Camboriú no dia 16. Elas
foram receber o prêmio de banda revelação dor PrêmioVálvula
deRockCatarinense,ondeabanda levou 1.557votos.Con&ramais
sobre a banda pelo mvspace (www.myspace.comlacidlouise) ou
pelo twitter (www.twitter.comlacidlouise)

Cumpetêncla
Credfbdidada

www.gun.\?eQn..l.br 'tl"fI�Ifft�,�:�

(41)33n"'7�1 ,..... '.... �.1918
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Pizzas e Massas
(47) 3370 - 3242

Stammtisch é
no domingo!
1\ ]este domingo, 24 de julho, a partir das nove horas
1 \'"damanhã, acontece a 9aStammtisch, no Calçadão
daMarechalDeodoro, a maiorfesta de rua do norte do
Estado de Santa Catarina. O evento reúne mais de 15

mil pessoas das classes A a Z da nossa sociedade. Esse
ano o tema da festa será as cores da bandeira de Iara
guá do Sul.Mais informações no (47) 3370-2900.

Novolook
Depois de desfilar nas passarelas da cidade de barba
e cabelos longos, ao estiloAntônio Banderas, o'amigo
Zeca Rausis, doAutomóveis Jaraguá, resolveu radicalizar
de vez e adotar um novo estilo de cabelo. O empresário
segue amoda e optou pelo corte Chanel2011.Está mais
bonito do que desfile de Sete de Setembro.

Leitor fiel
o leitor do fiel de hoje é o grande figura Célio
Luiz Rodrigues. Ele também lê sempre a coluna

para ficar por dentro das novidades de nossa
sociedade.Valeumesmo, ilustre!

BODAS DE COBRE Alexandre e Eloise
Poleza comemoraram, terça-feira, no
RestauranteMadalena, 15 anos de casados

Moa Gonçalves

LONDON O casal Everton Machado
e BruQa, Oclmer, no London Pub $capital

Branco total
Mulherio descoladíssimo que nesta época do ano adora dar

.

uma voltinha em lugares tipo fashion, desta vez deixe os seus

pretinhos no cabide! O branco acaba de ganhar versão de
todos os grandes costureiros das passarelas damoda. Ei.. ...o
mesmo conselho vale para o vintage.

Na rede
Está rolando pela internet
uma gozação: a Seleção
Brasileira eliminada da Copa
América domingo último, pelo
Paraguai. "O Brasil foi nota 10:
10moralizado, 10 esperado, 10
organizado, 10motivado, 10
classificado, 10 acreditado, 10
preparado, 10 equilibrado, 10
iludido, 10orientado - total =

100! 100 vergonha, 100 título,
100 time. E para finalizar:
'Errar é oMano'."

www.berlirnarnbientes.corn.br

Carreira solo
Dizem por ai que a separação
foi do tipo cool, semmágoas.
Duasqueridas bem conhecidas
da urbe sorriso não formam
mais um par de cabides. A

partir de agora cada uma vai
tocar o seu próprio negócio,
mas sem perder a qualidade
que sempre foi àmarca

registrada das duas. A gente
está na torcida.

30550024

· TE:COR'rEI
• Roseléia Grimm,
esposa do camarada
lakson Grimm, é a grande
aniversariante do próximo
dia três de agosto.
•ADuemeMóveis sob
medida também emprestou
suamarca para a Feijoada
do Moa, que acontece dia
20 de agosto, naAABB.

• Depois de caminhadas
e dietas, quem desfila
como corpitcho em cima,
é o jovem empresário
Orlandinho Stolco.

• Plácido Rausis não
vai curtir no domingo a
Stammtich. O empresário
vai aproveitar o feriadão
para curtir uma pescaria
entre amigos, noMato
Grosso.

• Já o industrialWandér

Weege, que hoje à noite
confere a degustação de
vinhos Pericó, naBodega
do Richtet; domingo é

presença garantida na
Stammtisch.

• Outro empresário que
não perderápor nada neste
mundo a Stammtisch é
WalterJanssen Neto, o Teca.

•Maria Gonçalves está
curtindo férias. Aproveita
os dez dias para colocar a
casa em ordem.

•Algumas vezes o coração
vê o que é invisível ao olho.
(H. Jackson Brown]r)

C r gu
# Auto lit

Uma rela�õo de ccnfionço.

moagoncalves@netuno.com.br

RA�LY O carro do amigo Cassius
Gonçalves fez bonito no famoso
RaUl\' Transanlacatrina

Quem tem
um amigo,
mesmo que
um só, não
importa
onde se

ençontre,
jamais

sofrerá de

solidão;
poderá

morrer de
. saudades,
mas não

.. estará só�
-

AmirK1ink

BOAS VINDAS Dieter Janssen é O mais novo papai
de Jaraguá do Sul. Nasceu ontem a princesaMaria,
para feUcidade dele e da esposa ZéUa Breithaupt

Onde
comer

bem em

Jaraguá
Na Confraria
do Churrasco.
Todo dia, uma
novidade.

Buga.buga
Pelomeu fio vermelho fiquei sabendo que no fim de semana rolou numa
chácara famosa da cidade, uma festa ao estilo buga, buga. Reuniu

.

políticos, empresários e lindas modelos. Tudo perfeito... se não aparecesse
na festa a cunhada do dono do espaço e fizesse o maior fuzuê! Babado

quente que só refrescou após um chope bem gelado da Kõnigs Bier.

Paula Fernandes
Agendem! Dia dois de outubro, naArena
Iaraguá, será realizado o mega show
da cantora sertaneja Paula Fernandes.
A promoção é da rapaziada esperta do
Green Beats. Volto ao assunto.

Degustação
Sob a batuta do renomado enólogo
Jefferson Nunes serámovimentada hoje à .

noite, às 20 horas, na Bodega do Richter,
na rua Reinaldo Rau, 545, uma concorrida
degustação de vinhos daVinícula Pericó.
Vale conferir!

Dica de quinta-feira
Curtir a Londo Pub. Hoje temmuito

pagode' com Barog e Banda. Vai perder?

PIZZA Luana Schumacker e Daiana
.

CasteUi., terça, durante uma rodada de pizza

25 de julho. Jaraguã do Sul comemora 135 anos.

Parabéns [araguá do Sul, que essa linda cidade catarinense

continue crescendo e recebendo bem nossos empreendimentos.

,.
CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES

www.(riciumaconstrucoes.�om
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA
-

MAO SE ASSUSTE,
VOCÊ JÁ ESTÁ
ACOSTUMADO

Dirão os amantes noturnos que a noite é dos

apaixonados, que as esquinas, vielas e baixadas

abrigam apenas os casais enamorados. Como se

a noite não fosse amiga de todos os seres que nela
encontram a paz necessária para viver seus momentos
de glamour e reconhecimento. Nem que seja uma
piscada de olho, um sorriso coberto demalícia
ou uma "carona" para alguin lugar envolvido pela
penumbra. Mesmo que eles não assumam a paixão
pelamadrugada, os lugares já estão reservados
nas esquinas mais conhecidas e nas sombras mais
badaladas. Bom, mas há um pessoal que jura não os

conhecer e garante que só sabe da fama.

Sempre com dois nomes, eles vivem a

perambular usando sempre o mais charmoso,
escondendo a faceta que mais incomodam alguns

.

e mais desperta interesse em outros. As roupas
extravagantes e a ousadia típica de quem precisa
viver num mundo em que faltam oportunidades
para todos, principalmente para quem cometeu

o crime de nascer com identidade dupla. Mas por
incrível que pareça, nós conseguimos não darmuita
importância para nem um dos dois nomes. É triste,
mas é assim mesmo.

Mas isso ainda não é o pior. O mais grave é

quando alguém se sente no direito de esfaquear
uma dessas pessoas, por algum motivo
desconhecido. Todos os anos, no Brasil, centenas de'

f> -

pessoas sao mortas
violentamente

por esses
mesmos motivos

desconhecidos,
que a sociedade faz

questão de não dar
muita importância
e apenas inclui
na conta. Mas
não contabilizam
o preconceito, a
intolerância, o
ódio e a ignorância
que matam essas

pessoas. Talvez seja
muito mais fácil

- Na rua, à noite,
,

por mais que o

espaço seja deles,
são tratados
como exóticos,
engraçados,
aberrações e,

normal�ente,
ig�orados.

fingir que não vê e que isso não existe.
Na rua, à noite, pormaisque o espaço seja deles,

são tratados como exóticos, engraçados, aberrações
e, normalmente, ignorados. Não recebem um oi
ou um boa noite, nem que seja aqueles dos mais.
tímidos. Será que eles têm fama de bravos ou

brigões?
Ah, desculpa, eu não sabia que você não gosta �

de falar desse assunto. Vou evitar daqui para frente.
Mas assim, eles estão por aí, na rua, namadrugada
a procura de companhia, não costumam ser

agressivos e apresentam bom comportamento. Só
não se preocupem, não hámotivo para desespero,
vocês convivem com eles há anos, então não se

assustem quando encontrá-los por aí, não fujam,
eles não mordem. Se conseguir, dê boa noite, nem
que seja de longe, com um aceno.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br
"
I

Esse filhote é pura simpatia. Mas, apesar do olhar brincalhão, ele não tem
uma história engraçada, pelo contrário. O cãozinho foi abandonado e, hoje,
vive em um abrigo temporário da Ajapra. Por isso, espera por alguém muito
carinhoso interessado em adotá-lo. Contato: (47) 9223-3814, com Dirce.

NOVELA'S'
• INSENSATO CORAÇÃO

Cortez se revolta com a decisão judicial. Gabi
no fica enciumado ao saber que FabJola se envolveu
com um rapaz na Bahia. Raul surpreende Carol ao
defender André. André prepara um jantar para Carol
e eles se reconciliam. Léo tenta convencer Norma
de que Raul. mentiu sobre a sua relação com Pedro.

Daisy pede demissão e Beto fica perplexo, Dulce

impõe que üouqlas não se aproxime de Bibi para
continuar a carreira. Vinícius amedronta Ouim ao vê
lo conversar com Rafa. Marina flagra Júlio e Eunice
mexendo no computador de Renata.

• CORDEL ENCANTADO

Tibungo decide abandonar a fazenda. Jesuíno

impede que Cícero atinja Timóteo. Bartira cuida de
doutor Sérgio e desagrada Farid. Neusa decide ir ao
cinema sozinha. Timóteo assina os termos do acordo

para que os cangaceiros poupem sua vida. Timóteo
finge desmaiar e Augusto e Jesuíno acreditam. Neusa
tenta seduzir Ouiquiqui no cinema, mas se irrita quan-

. do ouve o rapaz pedir Téinha em namoro. O secretário
da presidência não acredita no pedidO de ajuda de �a
toré e desliga o telefone. Felipe contraria as ordenrlle
Herculano e solta Timóteo, que o ameaça.

• MORDE E ASSOPRA
Alice decide morar com os pais biológicos. Re�a

to é demitido. Alice é acolhida por Lilian e Moisés, mas
tem de dormir no sofá. Guilherme vai comprar leite

para Amadeu e dá de cara com Alice na mercearia.
Lilian conta que Alice é sua filha e Guilherme zomba
dela. Dulce deixa Guilherme cuidando de Amadeu e

vai trabalhar. Áureo promete aos pais trazer Alice de

volta, ícaro pergunta a Naomi se ela matou Pimentel e
Amanda ouve escondida. Amadeu começa a chorar e
Guilherme se desespera.

• VIDAS EM JOGO
Francisco expulsa Patrícia de sua mansão. Ma

rialice espalha a fofoca sobre a pessoa misterlosa
que se encontra com Augusta e Vinícius flca chocado.
Elton ajuda Margarida em sua dieta. José, Marizete e

Jorge preparam um almoço para Francisco. O sam

bista fica emocionado ao ver seus amigos. Divina se

declarar para Ernesto e o deixa livre para fazer o que
quiser. Margarid� e Elton chegam ao restaurante. Se
verino demite o garçom, Vinícius pressiona Augusta e

pergunta sobre a pessoa misteriosa.

Em julho:
Moda da novela para
você, com sugestões
de produtos de lojas

da cidade.A revista da mulher inteligente!
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CD: EA.M.E. -

Com oito indicações ao

Grammy e vencedor de três
AMAs, três Billboard Awards e

um World Music Awards, Chris
Brown está nas paradas de
sucesso com o quarto álbum
de estúdio, EA.M.E. Ele estreou
em primeiro lugar no ranking
da Billboard Top 200 e no Top
Álbuns R&BlHip-Hop. EA.M.E.
já alcançou a segunda posição
dos álbuns mais vendidos
na semana de estreia, em
2011. No Brasil, o hit Veah já
encabeçou o Top 15 das rádios
e Next To Vou com Justin

-

Bieber já está entre as 40
mais tocadas. No Brasil, Chris
vendeu mais de 3D. mil cópias
do álbum Exclusive.

i� PAUl.GlAMATTI

A'Minha Versão
do Amor

-,_

���AN
�

Faça um passeio através da
fabulosa e comovente história
de Barney, personagem
estrelado pelo ator Paul
Giamatti, contada através de sua

visão. Um homem de 65 anos,
politicamente incorreto, um
alcoólatra, fumante de charutos
e amante do hóquei que sempre
viveu de forma plena, impulsiva,
irascível e destemidamente. Uma
reflexão sobre os sucessos de sua
vida e suas (numerosas) gafes e

fracassos. Esta comédia de 134
minutos de duração tem ainda no

elenco Dustin Hoffman, Minnie
Driver, Rosamund Pike, Rachelle
Lefevre e Bruce Greenwood.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

ARELAçio AO LONGO DO TEMPO:
RESPEiTO liBERDADE iNTiMiDADE

PilEM QUe'� ANÉslA mSSA lUAS Ol,*OO
Fo1bS DO RNADo '�R't)o... .

MEIA NOI,-E EM PARIS
Gil (OwenWilson) sempre idolatrou os grandes escritores americanos
e quis ser como eles. A vida lhe levou a trabalhar como roteirista em

Hollywood, o que se por um lado fez com que fosse muito bem remu

nerado, por outro rendeu uma boa dose de frustração.Agora ele está .

prestes a visitar Paris ao lado da noiva, Inez (Rachel McAdams), e dos
pais dela, John (Kurt Fuller) e Helen (Mimi Kennedy). John irá à cidade

para fechar um grande negócio e não se preocupa nem um pouco em

esconder a desaprovação pelo futuro genro. Estar em Paris faz com

que Gil vaRe a se questionar sobre os rumos da vida, desencadeando
o velho sonho de se tomar um escritor reconhecido.

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)
• Transformers 3 - Leg (16h20)
• Carros 2 - Dub (14h1 O)

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

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

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (OOh01,
18h50 e 21 h40)

• Hany Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (13h1O 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 (18h10 e 21h10)

• Cine Neumarkt 4
• Cilada.com - Nac (14h, 16h4(), 19h e 21 h20)

• Cine Neumarkt 5
• Winnie the Pooh - Dub (13h e 14h30)
• Os Pinguins dePapal - 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

(11 h55, 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 LUí! - 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 (OOh01,
18h50 e 21 h40)

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

e 16h)

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

21h30)

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

• Cine Mue"er 3
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(OOh01, 13h30, 16h1 O, 19h e 21 h50)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

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

Cássio Reis leva
filho ao médico
Ex-marido deDanielleWmits, o atorCássio
Reis tem semostrado um pai coruja. Nesta
semana, ele até levou o filho Noah ao pediatra
no Leblon, naZona Sul do Rio. Antes, no
Twitter, Reis escreveu: "Estou louco para
saber quanto ele cresceu.Ah, o bichinho tá
pesado! Quando pede: 'Coooolo papai!' é
praticamente urnamalhação! Omelhor de

carregá-lo é ficar dando cheiro no cangote!".

Ator não gosta
dos holofotes
O atorMatt Damon, que já chegou a ser
considerado o homemmais sexy do
mundo pela revista People, prefere manter
distância dos holofotes. "Tenho amigos
que vivem como prisioneiros. Brad Pitt
e Angelina Iolie, por exemplo", disse. Ao
contrário do casal, Damon tem uma vida

.

simples. "Eu faço o trabalho que eu amo,

mas não preciso de tropas paramilitares
parame proteger", completou.

Adriane Galisteu
fora do Carnaval
De acordo com informações da coluna
Olá!, do jornalAgora São Paulo, a
apresentadoraAdriane Galisteu não é mais
rainha de bateria da escola carioca Unidos
daTijuca. Galisteu será substituída pela
dançarina emodelo Gracyanne Barbosa,
que em 2011 desfilou apenas em São

Paulo, pela Império da CasaVerde.

Ainda sem vestido
de casamento
Noiva do,empresárioGilberto Zaborowsky
desdemaio passado, a apresentadora Luisa
Mell está de casamentomarcado para o dia 19

de novembro, o que tem deixado-a apreensiva.
Ela já se intitulouuma "noiva desesperada" que
ainda nem escolheu o costureiro responsável
por fazer o vestido. "E eu que achava que casar
só dava trabalho paraencontrarumbom

marido!", completou a garota.

HORÓSCOPO

Cantor não se acha
um conquistador
Apesar de ter no currículo ex-namoradas
como Britney Spears, CameronDiaz e
Jessica Biel, o cantor IustinTimberlake que
não é nenhwn expert no amor. "Eu não
deveria dar conselhos amorosos a ninguém",
brincou. Mesmo assim, já contabiliza mais
uma conquista. Umamilitar o convidou
viaYouTube para acompanhá-la ao baile
de Fuzileiros Navais. Ele aceitou, mas a ida

depende da agenda.

Jornalista sai de
férias após dengue
A apresentadora do Fantástico, Patrícia
Poeta, que se afastou do programa para
tratar os sintomas de uma dengue, vai
permanecer longe das câmeras até o

fim do mês. Recuperada da doença,
ela embarcou com omarido, o diretor
executivo da 'IVGlobo,Amaury Soares, e o
filho, Felipe, para curtir férias no exterior.
O destino da viagem não foi divulgado.

ÁRIES
Ajustar-se aos colegas de trabalho não será fácil, devendo
encarar a experiência como uma lição de humildade. No amor,
as expectativasmuito elevadas podem gerar frustração.

TOURO
Não revele os planos a ninguém. Quanto mais discrição
você tiver, melhor será o resultado. Pode ocorrer um maior
distanciamento entre você e S(iú par.

GÊMEOS
Dedicar-se a uma atividade prazerosa fará bem a você. Há

1I!IIi!I(i'" boas chances de obter o favorecimento de uma pessoa bem

próxima. Há sinal de instabilidade na área afetiva.

CÂNCER
O progresso material está em evidência e os esforços selão
reconhecidos. Suas necessidades afetivas podem bater de
frente com os interesses profissionais.

•
LEÃO
Não tenha receio de divulgar os projetos. Contatos com
pessoas que estão distantes poderão ser valiosos. Sua vida
amorosa corre o risco de ser sacrificada.

VIRGEM

Medite sobre as coisas que dá valor e veja se há correções
a fazer. No campo afetivo, problemas e emoções que vinha
tentando evitar podem acabar transbordando.

LIBRA
Tenha cuidado com discórdias e conflitos de interesses. O
astral favorece a individualidade. O momento é propício para
romper com relações que já estão desgastadas.

ESCORPIÃO
Fuja dos holofotes. Quanto mais discrição, maior será a

sua produtividade. O astral revela certa dificuldade para
expressar os sentimentos.

SAGITÁRIO
Aproveite a criatividade para agradar a clientela Quanto mais
envoMmento com a profissão, maior será o sucesso. O astral
revela a possibilidade de envolvimento com colega de trabalho.

II
CAPRICÓRNIO
Há em nítido desejo de se destacar profissionalmente, mas
você não deve perder o foco das necessidades afetivas,
familiares e emocionais. Dividamelhor seu tempo.

•
AqUÁRIO
O astral indica que você pode ter brigas ou discussões no

decorrer do dia. A noite, há a possibilidade de conflitos que
vão mexer de verdade com seus sentimentos.

PEIXES
Medite sobre as coisas que dá valor. Tudo indica que sentirá
necessidade de avaliar o que é importante e o que precisa
ser descartado. Você passa por uma fase de �enovação.

,
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DELíCIA DE MASSA
A pizza é um dos pratos preferidos dos brasileiros. Por
isso, ganhou até uma data específica para serfestejada.
A comemoração acontece há26 anos, sempre no dia 10
dejulho. Com tanta importância, o prato merece ser

lembrado o ano inteiro e amelhormaneira de celebrar
. essa delícia ésaboreando. Receitas nãofaltam. Veja:

Pizza vigilante
do peso

Ingrédientes:
• 1 disco de massa de pizza pronta (120g)
• Vz xícara de molho de tomate simples
• 1 xícara de brócolis cozidos ol dente
• 1 xícara de abobrinha verde cozida ol dente
• 1 tomate fatiado fino
• 1;4 de xícara de milho em conserva escorrido
• Y4 de xícara de ervilha escorrida
• 1 tomate fatiado
• Y4 de xícara de queijo branco light em cubos
• Y4 de xícara de queijo mussarela light ralado
• Orégano e folhas de manjericão a gosto

epaTo:
. "0-'0 de ps- a Acrescente
....,. U

I amorn.
menta na agu" aoS poucos a

Dissolva o ler a úcar. Ad1.Clon� ar lS minutos,
o óleo, o sal :�a�do com as�ao; beiXe descansar
larinha, trab assa homogene, um pano.
até obter uma

rn
, utos, coberta comt das. Coloquede 40mln 1 mas un a

por cerca coloque em
ar

adura ralada.
�ra amassa, lascas e a rap

" latiado em c. 20 minutos.
o que1l° alto de 1 J a

Asse em lorno

Pizza de
ràpadura
Ingredientes: .

• Yz kg de farinha de trigo

Modo de preparo:
MASSA - Misture todos os

ingredientes da massa e bata por
15 minutos. Deixe descansar por
uma hora e meia.

MONfAG8v1- Abra o disco demassa
no tamanho de 35 cm (forma grande
para oito pedaços). Cubra com calda
de caramelo. Coloque amassa no fomo
por, aproximadamente, dez segundos
com a temperatura do fomo a 200°C.
Tire a pizza e adicione o chocolate
picado. Retome ao fomo por dois
minutos. Retire do fomo e acrescente o
sorvete de creme e as amêndoas.

Pizza de
chocolate
Ingredientes:
MASSA
• 3,5g de sal
• 7,5g de fermento biológico fresco
• 1 pitada de açúcar
• 8,3 ml de óleo
• 100 ml de água

RECHEIO
• 273g de chocolate
• 20g de amêndoas .

• 10g de calda de caramelo
• 480g de sorvete de creme

CALDA DE CARAMELO
• 40 ml de água
• 40g de açúcar

Pizza gratinada
Ingredientes: Modo de preparo:
• 2 discos de pizza grandes

MOLHO DE TOMATE
• 4 tomates
• 1 stick de tempero pronto
granulado com sal e pedaços de
sete vegetais diferentes

COBERTURA
• 150 g de queijo qorqonzolc
• 1 copo de requeijão
• 1 xícara (chá) mussarela ralada
• 6 tomates secos picados
• 10 folhas de orégano fresco

MOLHO DE TOMATE

Cozinhe os tomates em

água até ficarem macios.

Bata no liquidificador,
peneire, misture o tempero
e espalhe sobre os discos
de pizza.

COBERTURA

Em uma tigela, amasse o queijo
gorgonzola com um garfo e junte o
requeijão, místurondo até formar uma pasta.
Reserve. Polvilhe metade damussarela sobre cada disco de pizza e distribua entre'
eles os tomates sf(cos CiFlfs folhas de orégano. Cubra cada pizza com 'metade da

pasta de reqpe�Jqo � IIE1�� 1010 forno Qité gF,atinar., ,

.
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Posto doSantoEstevão inaugurado
SAÚDE

Nova instalação ainda não conta com
médico para realizar o atendimento

JAMGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

/\ Secretaria de Saúde inaugu
I\.rou ontem, na presença de
vereadores e da prefeita Cecília

Konell, as novas instalações do

posto de saúde do Santo Estevão,
no bairro Garibaldi.

Apesar da inauguração,
o posto de saúde não conta

com médicos para realizar o

atendimento à comunidade.

Segundo o secretário da Saú

de, Francisco Airton Garcia, as
novas instalações representam
um avanço para a comunida

de, antes atendida em uma

sala de aula, depois em uma

escola adaptada. "Com certeza

teremos aqui um atendimento

de qualidade. Agora, estamos
realizando um sonho, com

ambientes adequados, que
atendem à legislação. Estamos

nos esforçando para deixar

o quadro completo", afirmou
ontem o secretário. .

Segundo Garcia, hoje, um

médico do Rio Grande do Sul,
aprovado em um concurso pú
blico realizado. pela Prefeitura,
virá ao município. "Esperamos
que ele permaneça_em Jaraguá
e inicie o atendimento neste

posto o mais rápido possível",
comenta Garcia.

Hoje, a comunidade con

ta com o Programa dos Agen
tes Comunitários de Saúde

(PACS), com o atendimento

de um dentista, um auxiliar

de odontologia, um auxiliar

de enfermagem e dois agentes
comunitários. Para completar
o quadro, mais quatro agen
tes serão contratados, além de

dois médicos: um clínico geral
e um médico para o programa

Estratégia da Saúde da Famí-

lia (ESF), que atenderá desde

crianças até idosos e fará visi
tas às residências.

De acordo com Garcia, ou
tros médicos serão contratados

através de dois concursos pú
blicos, ainda em fase de elabo

ração pela Prefeitura, sem data

prevista para serem abertos. Se

gundo a prefeita Cecília Konell,
a obra - antiga reivindicação
dos moradores - é um direito
da comunidade. "Nós temos

deveres com a população. Virá
um médico para esse posto.
Temos excelentes profissionais
trabalhando aqui, mas precisa
mos de um profissional médi
co", afirmou.

Nas novas instalações, que
ocupam 185,69 m-, foram in

vestidos R$ 227.588,41, sendo

R$ 139.588,41 do governo mu

nicipal e R$ 88 mil provenientes
do Estado, além do investimen
to de R$ 26.397,56 da Prefeitura

para a compra de mobiliários e

equipamentos.

DIVULGAÇÃO

PrefeitaCecília KoneU e secretário,
FranciscoGarcia (D), na inauguração
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CRISTIAH��
WATZKO. ESTUDANTE

DE DIREITO

PONTO DE VISTA

VIRTUDES!
1\ inda me lembro muito bem
r\do dia em que ganhei do meu
pai o "O Livro das Virtudes", que
nada mais é do que uma reunião
de textos de várias épocas e luga
res organizados porWilliam Ben
nett. Naquele dia, ·eu com meus

15 anos, fiquei encantado com o

livro, e com todas as histórias con
tidas nele. Cada texto com uma

mensagem singular' e especial. A
partir desta semana e nas sema

nas seguintes, pretendo partilhar
com os leitores pequenas histó
rias sobre virtudes que devemos
desenvolver e aprimorar durante
nossa vida, entre elas: paciência,
disciplina, compaixão, responsa
bilidade, honestidade, lealdade,

entre outras.

Apenas a título de curiosida
de, William Bennett é formado
em Filosofia peloWilliams Colle

ge e em Direito em Harvard, e é
um grande defensor da educação
e do patrimônio cultural.

Para iniciar nossa aventura

pelo fantástico mundo das virtu
des, escolhi começar por uma das
mais belas e difíceis das virtudes:

paciência. Para mim, existe uma

história que define muito bem o

que é ter paciência.
_
Certo dia Lucas e Sofia, um jo

vem casal, estavam atrasados para
um jantar na casa de uns amigos.
Lucas estava dirigindo o carro, e

num certo momento Sofia pediu

JARAGUÁ DO SUL, 19 DE JULHO DE 2011.
AOFICIALA

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL- FSTADODESANTACATARINA
Tabelionato do Muniápio eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGEHILEWAGNER, Interventora

Rua28deAgoston° 1918- Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INI1MAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo re

lacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar
no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de res

posta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque nin
guém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade
com os arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 18696 Sacado: ADEMIRMOITACPF: 030.810.449-87 Cedente: ULEANDROMACHADO ME
CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 030 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/07/2011 Valor:
117,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18083 Sacado:ANAPAUlADE SOUZASILVA CPF: 035.425.499-59 Cedente: BVFINANCEIRA
SIA CEI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131027734 Espécíe: CéduJa de Crédito Bancário
Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 19/1112009 Valor:
11.328,96 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18698 Sacado: ANTONIO LUIZ PEREIRAVIANA CPF: 014.793.389-74 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do TítuJo: 03/01 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento:
10107/2011 Valor: 170,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24, 14,Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18644 Sacado: CI-IRISTI COMERCIO E SERVIÇOS ITDA CNPJ: 83.204.354/0001-85 Cedente:
TIM CELULAR SIA CNPJ: 04.206.050/0001-80 Número do Título: 046425001 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 28/03/2011 Valor:
5.117,74 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 18645 Cedente: TIM CELULAR SIA CNPJ: 04.206.050/0001-80 Número do Título: 028040001
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SADataVencimen
to: 09/03/2011 Valor: 843,68 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 18646 Cedente: TIM CELUlAR SIA CNPJ: 04.206.050/0001-80 Núme
ro do Título: 034402001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: lTAU UNI
BANCO SA DataVencimento: 14/03/2011 Valor: 710,38 liquidação após a intimação: R$10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 18647 Cedente: TIM CELULAR SIA CNPJ:
04.206.050/0001-80 Número do Título: 046147001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 28/03/2011 Valor: 105,22 liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 18648 Cedente:
TIM CELULAR SIA CNPJ: 04.206.050/0001-80 Número doTítulo: 034533001 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SADataVencimento: 14/03/2011 Valor: 261,23
liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Proto
colo: 18649 Cedente: TIM CELULAR SIA CNPJ: 04.206.050/0001-80 Número do Título: 035522001 Fspé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento:
15/03/2011 Valor: 284,69 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00 Protocolo: 18650 Cedente: TIM CELULAR SIA CNPJ: 04.206.050/0001-80 Número do Tí
tulo: 026034001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAUUNIBANCO SA
DataVencimento: 09/03/2011 Valor: 394,93 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00Protocolo: 18651 Cedente:TIMCELUlARSIACNPJ: 04.206.050/0001-
80Número doTítuJo: 037678001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: fl!\U

para que ele virasse na próxima rua
à esquerda. Porém Lucas teima de

que é à direita. Ela então vendo que
os dois poderiam além de chegar
atrasados, também ficaremmal hu
morados, deixa ele decidir.

Ele vira à direita, e percebe que
errou. Ela simplesmente sorri e diz
que não há problema em chegar
alguns minutos atrasados. Então
Lucas diz:

- Se você tinha tanta certeza

de que eu estava tomando o ca

minho errado, deveria ter insisti
do um pouco mais.

E eis a linda resposta de Sofia:
- Estávamos à beira de uma bri

ga, se eu insistisse mais, teríamos
estragado a noite. Entre ter razão e

ser feliz, prefiro ser feliz.
Sofia nós mostra com a atitude

dela que a paciência é virtude que
devemos buscar constantemente,
e também que tal perguntarmos
para nós mesmos: "quero ser feliz

-

ou ter razão"? Que tal parar um

pouco a sua vida agitada e pensar
e depois decidir ser feliz.

E por último lembre-se sempre
que são os pequenos gestos que va
lem muito; assim como as grandes
montanhas são constituídas de pe
quenos grãos de areia, é através da

paciência e de gestos simples que
são construídas amizades sinceras,
famílias unidas e com certeza tam

bém ummundomelhor. Basta cada
um de nós querer e fazer.

Edital

Registro de imóveis da comarca de Jaraguá do sul/se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público
pelo presente edital, que ALINE BERTOLDI DA CUNHA, CI nO

3.884.785-SESPDC-SC, CPF n° 066.628.189-09, brasileira,
solteira, maior, comerciante, domiciliada e residente na Rua

Emilio Stein nO 190, Apart. 701, centro, nesta cidade, requer com base no art.
18 da Lei n? 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua
832 - Francisco Greter, Bairro Ribeirão Cavalo, perímetro urbano de Jaraguá do
Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do .

Sul/SC, conforme Certidão n? 62/2011, expedida em 05.04.2011, assinando como

responsável técnico, o engenheiro civil, Oswaldo Sanson Junior, CREA n° 42502-
1, ART nO 3976430-2. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área
total de 402,50m2, sendo constituído de 2(duas) parcelas.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da
última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16 - Barão do Rio
Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaraguá do sul/SC.
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Edital

Registro de imóveis da comarca de Jaraguá do sul/se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital,
que ALINE BERTOLDI DA CUNHA, CI nO 3.884.785-SESPDC-SC,
CPF nO 066.628.189-09, brasileira, solteira, maior, comerciante,
domiciliada e residente na Rua Emilio Stein n° 190, Apart. 701,

centro, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO
DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 832 - Francisco Greter, Bairro
Ribeirão Cavalo, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado,
aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/Se, conforme Certidão
nO 57/2011, expedida em 05.04.2011, assinando como responsável técnico, o

engenheiro civil, Oswaldo Sanson Junior, CREA nO 42502-1, ART n° 3976445-0.
O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 330,00m2,
sendo constituído de 2(duas) parcelas.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da
última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16 - Barão do Rio
Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaraquá'do sul/SC.

UNIBANCO SADataVencimento: 18/03/2011 Valor: 399,45liquidação após li intimação: R$10,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 18468 Sacado: COMERCIALTEIXEIRAITDA CNPJ: 10.883.060/0001-53 Cedente: COOPERATI
VA DE ECONOMIA E CREDITOMUTUO DOS FABRICANTES CNPJ: 01.667.766/0001-97 Número do Tí
Mo: 0010481 lIAEspécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 14/05/2011 Valor: 711,00 liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 18590 Sacado: CRISTIANEENGLER CPF: 036.178.529-12 Cedente: J DALSENTERCOMERCIO
DETECIDOS ITDAME CNPJ: 83.132.944/0001-40 Número do Título: 198/02 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimen
to: 10107/2011 Valor: 385,33 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18699 Sacado: EUETE MARIA DE OLIVEIRA CPF: 218.411.598-32 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 072/02 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
10107/2011 Valor: 239,00 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18726 Sacado: EUGENIA SAFANELIWULF CPF: 899.189.839-49 Cedente: COOPERATIVA
CRED. RURAL INTER. SOOO. LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título:
642 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIAGUARAMIRIM DataVencimento: 10/07/2011 Valor: 1.642,08liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18112 Sacado: FABRICIO ROCHA DOS SANTOS CPF: 031.248.509-39 Cedente: BANCO PA
NAMERICANO SIA CNPJ: 59.285.41l10001-13 Número do Título: 000041416143 Espécie: Nota Promissó
riaApresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 29/06/2011 Valor:
68.535,50 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 18751 Sacado: FLAVIO PINHEIRO CPF: 073.655.339-86 Cedente: RUDNICK & CIA ITDA
CNPJ: 84.704.41010003-75Número doTítuJo: 165702 Espécie:Duplicata devendaMercantíl por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10107/2011 Valor:
339,31 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18437 Sacado: INACIOWOLF CPF: 203.322.979-34 Cedente: PANAMERICANO ARRENDA
MENTO MERCANTIL SA CNPJ: 02.682.287/0001-02 Número do Título: 0000.36980914 Espécie: Nota
Promissória Apresentante: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA Data Vencimento:
30107/2009 Valor: 17.008,32 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 18683 Sacado: JOICE APARECIDA FWRIANO CPF: 083.059.749-28 Cedente: COMEROO
DE CELUlARES BANDEIRA ITDA ME CNPJ: 10.722.871/0001-72 Número do Título: 9115006 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DataVen
cimento: 10/06/2011 Valor: 30,38 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18752 Sacado: LUCIANO TRIBESS CPF: 031.764.699-00 Cedente: RUDNlCK & CIA ITDA
CNPJ: 84.704.410/0003-75 Número do TítuJo: 166279 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10107/2011 Valor:
608,55 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18689 Sacado: LUCILENE MULLER CPF: 034.021.619-07 Cedente: ULEANDRO MACHADO

.

ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número doTítulo: 96 Espécie; Duplicata deVendaMercantil por Indicação
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A. greve dos professores, que su

Ilperou 60 dias, não foi apenas a
mais longa, mas também uma das
mais importantes da história do

magistério catarinense. Conquis
tou a opinião pública, as famílias
e a comunidade, que apoiaram
incondicionalmente omovimento.

O movimento grevista, esta

forma de organização historica
mente tão criticada, serviu para
demonstrar o descaso do governo
do Estado com a educação, que ao'
se negar a cumprir a Lei do Piso,
evidenciou o desejo de continu
ar a política de seus antecessores,
protelando o cumprimento desse
direito, ao tempo que não se prepa
rou para pagá-lo quando a justiça
assim o determinasse.

Por sua vez, a greve desestabi
lizou o governo, questionando a

falta de planejamento, que se ar

rasta por várias gestões, além dos
desvios de finalidade das verbas da

educação. Esse é o maior exemplo
da irresponsabilidade pública, do
atual e do ex-governador e seus

secretários, que receberam os re

cursos do Fundeb e usaram ilegal
mente. O que acontece com o povo

. quando se recusa a cumprir as leis?
Deveria ocorrer o mesmo para os

mandatários, não é verdade?
Parabéns aos professores pro

fessoras, que enfrentaram com

ousadia todas as adversidades
e que colocaram a educação na

pauta da sociedade.

PedroUczai, ...._DI'
...nersiIárioedep..",,1ederaI

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10107/2011 Valor:
50,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 18700 Sacado: LUCIMERI RICI-ITER DE OLIVEIRA CPF: 754.652.219-68 c€dente:·ULFAN
ORO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 15/04 Espécie; Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimen
to: 10107/2011 Valor: 300,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18753 Sacado: MARCOSANTONIOALBANO CPF: 595.571.769-20 Cedente: RUDNICK&CIA
ITDA CNPJ: 84.704.410/0003-75 Número doTítulo: 166285 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In
dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 10107/2011
Valor: 166,89 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$
15,00

Protocolo: 18714 Sacado: MARIVALDO JOSE GUESSER CPF: 918.540.679-15 Cedente: INSTITU1D DE
ENSINO MASSARANDUBA ITDAME CNPJ: 09.370.238/0001-83 Número doTítulo: 7213002 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM
DataVencimento: 30/06/2011 Valor: 200,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 18690 Sacado: MERETEREZINI-IA FOSSILE CPF: 821.722.699-72 Cedente: ULEANDRO MA
CHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00Número do Título: 032 Espécie; Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10107/2011
Valor: 113,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$
15,00

-

Protocolo: 18770 Sacado: NELDO I-IERMANN ME CNPJ: 05.170.251/0001-38 Cedente: CUNHADOS
COMERCIO DEAUTO PEÇAS EIEI'RICAS ITDA CNPj: 85.325.363/0001-50 Número do Título: 1255311 1

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 11/07/2011 Valor: 1.213,31 liquidação após a intimação: R$10,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 18099 Sacado: NELSON SCI-IIESTL CPF: 482.274.399-34 Cedente: MEIER TRANSPORTES
ITDA CNPJ: 82.178.534/0001-77 Número doTítulo: 9507-4 Espécie; Duplicata deVenda Mercantil por In
dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10102/2011
Valor: 2.000,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$
15,00 Protocolo: 18100 Cedente: MEIER TRANSPORTES ITDA CNPJ: 82.178.534/0001-77 Número do
Título: 9507-4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/03/2011 Valor: 2.000,00 liquidação após a intima
ção: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 18102 Cedente: MEIER
TRANSPORTES ITDA CNPJ: 82.178.534/0001-77 Número do Título: 9507-4 Espécie Duplicata deVenda
Mercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimen
to: 10/04/2011 Valor: 2.000,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 18103 Cedente: MEIER TRANSPORTES ITDA CNPJ: 82.178.534/0001-77
Número doTítulo: 9507-4 Espécíe: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10106/2011 Valor: 2.000,00 liquidação após a

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

Protocolo: 18659 Sacado: RAQUIELYBRITOWPES CPF: 071.634.819-50 Cedente: ALESSANDRACARIA
MALSCI-IITlKYCNPJ: 05.676.162/0001-68 Número do Título: 6671 Espécíe: Duplicata deVendaMercantil

,

por IndicaçãoApresentante: ITAUUNIBANCO SADataVencimento: 01107/2011 Valor: 1.774,80 liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Guaramirirn, 21 de julho de 2011.

CJ-IRISTAINGEHILEWAGNER, Interventora

l 'I é i:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Semestre de crescimento tímido
Comércio de
automóveis novos
ficou apenas 4%
maior que em 2010.
No Estado, aumento
chegou a 11,13%

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

BRUNA BORGHETI

Se Santa Catarina alcançou um

bom nível na venda de veícu
los novos no primeiro semestre de

2011, o mesmo não pode ser dito
de Iaraguá do Sul. Segundo a Fe

nabrave (Federação Nacional da

Distribuição de Veículos Automo
tores), foram comercializados no

Estado 129.291 novos veículos en
tre janeiro e junho deste ano - urn

crescimento de 11,13% na compa
ração com o mesmo período do
ano passado. Já em todo o Brasil, o
crescimento foi de 10,37% na mes

ma comparação.
Jaraguá do Sul, segundo da

dos de emplacamento do Detran,
registrou 99 carros emplacados a

mais do que no primeiro semestre

do ano passado - urn crescimento
de aproximadamente 4%. Algu
mas concessionárias, nesse perí
odo, estranharam a queda de mo-

vimento. "Crescemos bem abaixo
do que cresceu a região Sul e Santa
Catarina. O que percebemos foi

principalmente no primeiro tri

mestre, que vendemos menos do

que no ano passado. Ainda esta

mós tentando descobrir o motivo
dessa queda. Já no segundo se

mestre, a expectativa é de um cres

cimento de até 10%", explica o di
retor de urna das concessionárias,
Edinelson Góes .

A esperança de melhora no se

gundo semestre é geral. Emanoel
João da Silveira, gerente comercial
de outra loja, afirma que no pri
meiro semestre o mercado esteve

"muito volátil. "Tivemos meses de
alta e meses de estagnação em re

lação a 2010. Maio foi ótimo, mas
junho estagnou. Não é como espe
rávamos", admite.

As concessionárias atribuem
a queda à restrição de crédito fá

cil' que possibilitava a compra de
bens mais custosos pela popula
ção de menor renda. Maria Cristi
na EmmendorferWagner, diretora
comercial de outra concessionária

jaraguaense, acredita ainda que o

contraste em relação ao ano pas
sado pode ser consequência do
fim da isenção do IPI (Imposto so
bre Produtos Industrializados). A
loja vendeu 10p veículos a menos

no primeiro trimestre de 2011, em
comparação com o ano passado.

EDUARDO MONTECINO

Wor�hop orienta empresas'
, na busca pela inovação

Para ajudar as micro e peque
nas empresas amanter a compe
titividade através da inovação, e

'

criar oportunidades de cresci
mento e lucratividade, o Sebrae

promove hoje às 19h o workshop
gratuito ""Como a pequena em

presa pode lucrar com a inova

ção", na Universidade Católica
de Santa Catarina.

Durante duas horas e meia,
técnicos e analistas do Sebrae
irão responder perguntas so

bre o que é inovação, atitudes
a serem mantidas no mercado,
custos e riscos para as empre-

..

'sas, e o 'que pode ser perdido se

os empresários não inovarem.
Além disso, abordarão várias
maneiras de -evítar a estagna
ção, sejaem produtos, na estru
tura, ou no marketing.

Segundo o analista técni
co do Sebrae de Iaraguá do

Sul, Marco Antonio Murara, o

workshop é dirigido às micro e

pequenas empresas de todos os

setores econômicos (indústria,
comércio, serviços e agronegó
cios).

Além de abordar a teoria por
trás da inovação empresarial, os
participantes terão exemplos e

conceitos práticos sobre inova-

ção em produtos, serviços, pro-,
cessas, marketing e na estrutura

organizacional. "O workshop vai
mostrar como identificar opor
tunidades de inovação, além de

apontar dicas. para obter lucra
tividade e crescimento", salienta
Jaime Dias Jr., coordenador Re
gional do Sebrae.

Além da palestra, o evento

também conta com o pré-lança
menta do programaALI - Agente
Local de Inovação, que treinará

pessoal qualificado para prestar
aUXI1io direto aos micro e pe
quenos empresários do Vale do

Itapocu.
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NO CAIXA
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USO DE CARTOES E CADA
, ,

VEZ IORNOCOMERCIO
Mas os lojistas afirmam que as taxas

pagas às operadoras geram altos custos

para empresas e para o consumidor

l.���������""",,,, """" "'"''''

senão fico sem. Sempre pago à
DEBORAVOLPI vista e não tenho cartões ou che-

ques", revela.
Mas este comportamento

está se tornando raro entre os

clientes. É cada vez maior o nú
mero de pessoas que se rende à

praticidade, segurança e ao ten

tador cartão de crédito ou dé-

/\ aposentada Eva Maria, de 70

.l1.anos, comprou um cobertor
na manhã de ontem, em uma

loja; no Centro. Optou por paga
mento à vista e em dinheiro. "Se
eu tenho dinheiro, eu compro,

......DIHHEIRO

bito. É o caso da servente Salete
Miranda, de 36 anos. Ela conta

que utiliza o cartão de débito em

diferentes situações. "Sempre es

tou sem dinheiro na carteira. Uso
só o cartão. Nas lojas, no merca

do, na farmácia e até no dentis
ta. Fui assaltada uma vez, então
acho mais seguro andar com car

tão do que com dinheiro. Acho
mais prático" afirma.

O presidente da CDL, Wan
derlei Passold, confirma esta

mudança de comportamento do

consumidor. A entidade não pos
sui dados precisos, mas ele apon
ta que a procura por pagamento
no cartão de crédito aumentou

significativamente no comércio
local. "É claro que isso depende
muito do segmento e do perfil do
cliente. Mas no setor de calçados
e vestuários, por exemplo, posso
assegurar que as compras com

cartão já representam de 25%
a 30% do total. E a maioria des
tas compras é feita no crédito. O

cheque hoje representa apenas

,.",

CARTAO

Dona Eva prefere pagai' suas compras com dinheiro, já SaIete se rendeu á praticidade do cartão

2%", analisa.
Mas a praticidade oferecida

aos clientes tem um preço, que
costuma ser alto. Os lojistas pa
gam pela taxa de operação do
cartão de crédito valores que
chegam a 5% do total da compra.
Na modalidade débito, este índi
ce gira em torno dos 2,5%. Outro
entrave é a demora para receber
o dinheiro. Nas operações feitas
com cartão de crédito o lojista
espera até 32 dias para receber o
valor. No débito, são apenas dois.

Preço deve ser e mesmo
A-advogada do Procon, RosiléaKrawolski, diz que umanormadoMinistério daJustiça
prevê que o pagamento em cartões, de débito e crédito, deve ser considerado àvista.
E o preço praticado deve ser omesmo para as compras em dinheiro ou no cartão.
Somente o cheque pré-datado ou o crediário da lojapode vir embutido de juros.
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ATLETISMO

Schroeder brilha no velocismo
Atletas da Escola Luis Delfina subiram

ao pódio na etapa estadual do Iesc
Já Natália levou o bronze nos

80m com barreira, em uma dispu-
ta acirrada: ela chegou apenas dois

Otalento das atletas Carla Bian- centésimos atrás da medalhista de
ca Guckert e Natalia Alves ouro e empatou no tempo com a

Feltrin para o atletismo começou a segunda colocada, mas ficou com

aparecer logo cedo: na Escola Luis o bronze no desempate pelo jul
Delfina, em Schroeder, a profes- gamento visual da chegada. "Vou
sara de educação física, Francie- continuar a competir, amo o velo
le Wehrmeister, percebeu que as cismo", afirmaNatália.
duas, aos 10 anos de idade, já se Com o resultado do lese, Carla
destacavam no esporte. foi convocada pela Fesporte (Fun-

Hoje, aos 14 anos, as jovens co- dação Catarinense de Esporte)
meçam a colher os frutos de tanta para competir naOlimpíada Bsco
força de vontade e incentivo. As lar Nacional, que acontece entre

velocistas subiram ao pódio no úl- os dias 8 e 18 de agosto, em João
timo fim de semana, representan- Pessoa (PB). O regulamento prevê
do Schroeder na etapa estadual do a participação dos atletas em uma

lese (Jogos Escolares de Santa Ca- única prova e como a medalhista

tarina), realizados em Gaspar. Car- de ouro do lese vai competir no
la conquistou a medalha de prata revezamento, Carla irá represen
na prova dos 75m rasos, chegan- .

tar o Estado nos 75m rasos.

do apenas um centésimo atrás da As atletas são treinadas pelo
campeã. "Tenho que agradecer a professor Donizeti Gonçalves,
Deus, a meus pais, que sempre me que desenvolve através do Pro

apoiaram, à professora Franciele jeto Nova Geração um trabalho
e ao meu treinador Donizeti", co- voluntário na Sociedade João
menta Carla. Pessoa.

SCHROEDER

TITAPRETTI

MARCELE GOUCHE

. Natalia salta sobre os obstáculos para tentar fazer carreira no atletismo

ARQUIVOOCP

Diretoria do Jave quer que arquibancada do JoãoMarcatto volte a ficar lotada

Moleque Travesso lança plano para sócios
A média de público do Iu

ventus nos últimos dois anos em

Campeonatos Estaduais, da pri
meira e segunda divisão, é de 486

torcedores, sendo que em apenas
dois dos 21 jogos, o público foi su
perior amil. Pensando em mudar
essa realidade e levar mais torce

dores aos jogos do Moleque Tra

vesso no João Marcatto, a diretoria
do clube está lançando o plano
de sócios. Segundo o responsável
pelo marketing do clube, Everson
Urdin, o objetivo é resgatar o tor-

cedor que deixou de ir ao estádio.
Quem aderir ao plano ganhará

uma carteirinha para entrar em

todos os jogos sem pagar ingres
so, participará de sorteios e ainda
terá desconto na compra de pro
dutos em lojas conveniadas com

o Iuventus, Quando se inscrever,
o torcedor pagará uma taxa de
adesão de R$ 25. Os valores men
sais são de R$ 35 para sócio prata
(arquibancada descoberta), R$ 55

sócio ouro (arquibancada coberta)
e R$ 75 sócioVlP (cadeisas), Os i1)tll

teressados devem entrar em con

tato com a secretaria do clube, no
telefone 3376-0248 ou no e-mail

sócios@gejuventus.com.

NATAÇÂO
Agora será
internacional'
Depois de voltar do
Campeonato Brasileiro
de Natação trazendo
umamedalha inédita
na bagagem, a equipe
daAjinc (Associação
Iaraguaense'dos
Incentivadores da

Natação Competitiva)
viaja para mais uma
competição, dessa vez
internacional. De hoje
até domingo, acontece
e:m Curitiba aXII Copa
Mercosul de Natação, nas
categorias que envolvem
atletas de 13 a 19 anos de
idade. Participarão 1,318
mil nadadores do Brasil e
dos países do Mercosul,
sendo 18 de Jaraguá do Sul.
A expectativa da equipe
émanter o desempenho

, dos,últimos campeona,tos
nacionais e conquistai
algumas medalhas, apesar
do grande número de
"atletas ililscri�os.

FUTSAL

Definida a
próxima fase
AADJ já pode treinar
para a segunda fase do
Campeonatô Estadual
sabendo qual será sua
sequência de jogos. A
Federação Catarinense
de Futsal divulgou a

tabela da competição,
que começa no dia 5

de agosto.A equipe
jaraguaense estreia dia
6 de agosto, em casa,
contraAcesc/Capivari.
A principio, o jogo está
marcado para as 20h30,
naArena Jaraguá. Pela
segunda rodada, que
acontece no dia 17 de

agosto, está o clássico
contra Ioínville, também
na Arena Jaraguá, às
20h30. Ao todo, são 12

equipes divididas em
dois grupos. Os oito
melhores"se classificam
para às quartas de final,
quando se enfrentam em

sistemade mata-mar
",'11,' ,p",

,I· ; ,
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WANDER ROBERTO IVIPCOMM
-

BRASILEIRAO

Timão vence fora e
abremais vantagem
Jogando em São [anuário, time do

Parque São Jorge supera Botafogo e

vê rival ficando mais para trás
DA REDAÇÃO
..........................................................................................................................

ALEXANDRE PERGER

Quando tudo se encaminha
va para um fim de primeiro

tempo com zero a zero, Fábio
Santos recebeu passe de Jorge
Henrique e cruzou para Liedson,
sem marcação, marcar seu quin
to gol na competição e o primeiro
do Corinthians, aos 43 minutos.
Nos minutos finais, o Botafogo
pouco pode fazer e a primeira
etapa terminou com a vitória do
clube paulista. No' segundo tem

po, os cariocas esboçaram uma

reação, mas não conseguiram
empatar o jogo. Aos 48 minutos,
Paulinho aproveita rebote e fe-

cha o placar para o Timão. Com
o resultado, o Corinthians abre
sete pontos de diferença para o

segundo colocado São Paulo e se

isola ainda mais na liderança. Já
o Botafogo perdeu a oportunida
de de voltar à zona de classifica

ção para a Libertadores.
Nos outros dois jogos da ro

dada permaneceu o mesmo o

placar, zero a zero. Em São Pau

lo, no estádio do Pacaembu, o

Palmeiras não conseguiu fazer
valer o mando de campo para
passar o Flamengo e encostar

no vice-líder. O time da Gávea,
mesmo com Ronaldinho Gaú
cho, não superou a zaga palmei
rense, Com o empate, os dois

permanecem na mesma posição,
o Flamengo em terceiro e o Pal
meiras em quarto.

O outro empate aconteceu

em Florianópolis, entre Figuei
rense e Grêmio. Com o resul

tado, os catarinenses chegam
aos 15 pontos, passam o Ceará
e assumem a 9a colocação, com
a mesma pontuação de Interna
cional e Cruzeiro. Já os gaúchos
apenas se igualam ao Fluminen
se nos pontos, mas continuam
na 13a posição.

Esses três jogos finalizaram
a 10a rodada, que começou no

fim de semana. Amanhã terá iní
cio a próxima rodada, com Avaí
e Internacional. A continuidade
será no fim de semana, com mais
nove jogos. As pontas da tabela
não serão alteradas. O Corinthians
não perde a liderança e o Atlético
Paranaense não deixa a lanterna.

JOÃO NETO/VIPCOMM

, Adílson chega para tentar devolver a�derança do campeonato ao Tricolor

Continuaa demissão de treinadoresnoBrasileiro
A dança das cadeiras dos téc

nicos no Campeonato Brasilei
ro teve mais um capítulo com a

apresentação de Adílson Batista
no São Paulo, substituindo Paulo
César Carpegiani, demitido após
três derrotas consecutivas e a sa

ída do topo da tabela da compe
tição. O novo comandante chega
ao Morumbi com a confiança da
diretoria tricolor e respaldado
pelos jogadores, que já fizeram
uma sene de elogios. Adílson
estava no Atlético Paranaense

e pediu demissão devido à má

campanha do Furacão, lanterna
do Brasileiro.

Mesmo estando apenas na

IDa rodada 40 Campeonato,' amá
campanha de alguns clubes já
provocou a saída de outros trei
nadores. No Cruzeiro, Cuca não
resistiu aos tropeços do início da

competição e foi demitido. Em
seu lugar entrou Ioel Santana,
que estava no Botafogo. O des

gaste de Cuca começou com a

eliminação do clube mineiro da

Libertadores.
Nos clubes menores, a situ

ação é parecida. Depois de um

início sem vitórias, a diretoria
do América MIneiro demitiu o

treinador Mauro Fernandes. No
Avaí, Silas pediu demissão após
receber proposta para treinar
o Al-Arabí, do Catar. O técnico
Alexandre Gallo assumiu a vaga
e tenta tirar o clube catarinen
se da zona de rebaixamento, de
onde não saiu desde o começo
do campeonato.

Rodada émarcada por dois empates
em zero a zero e apenaswna vitória

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

10" RODADA -16/7
Vasco 2 x 1 AtléticxrPR
Coritiba 3 x 1 Ruminense
Atlético-GO O x lAvaí
Santos 2 x lAtlético-MG

10" RODADA -17/7
Ceará 4 x O América-MG

,
Cruzeiro 2 x 1 Bahia
Intemacional O x 3 São Paulo

10" RODADA - 20/7
Palmeiras O x O Flamengo
Botafogo O x 2 Corinthians
Rgueirense O x O Grêmio

11"RODADA-21,17
19h30 Avaí x Internacional

11" RODADA-23/7
18h30 Atlético-PR x Botafogo
18h30 São Paulo x Atlético-GO
21h Flamengo x Ceará
11" RODADA - 24/7
16h Fluminense x Palmeiras
16h Corinthians x Cruzeiro
16h Atlético-MG x Vasco
16h Bahia x Coritiba
18h30 Arnérica-MG x Figueirense

Cla$síficados iJbertaclltres
Classificados Copa Sul-Americana

.... Rebaixados para Série B

7° Cruzeiro

8° Internacional
9° Figueirense
10° Ceará
11° Coritiba

17 r
! 512 14 t 1

16 : 10 4
:
4 í 2 Í12 91 3

15 ! 101 4 '3 . 3 '14, 10 .

4
1 1: i i i

15 .

11 4 3 ! 4 ,17: 14 ! 3 i45
; 1 1 i 1 i

15 1q 4 i 3 1 3 i 10 j 11 -1; 50
14 10: 4 i 2 ! 4 116115 1

i
47

13 10: 4 : 1 j5 118114 4 !43
12 9 i 4 i O i 5 I 8 i 11 -3 f44
12 10: 3 '3 4' 11, 12 -1 40
11 8 3 2 3 9: 10 -1 46

12° Fluminense

13° Grêmio

14° Santos

15° Atlético-MG
16° Bahia

.... 1r Atlético-GO

11 10 3 2 5 13 18 -5 37

10 10 2 4 4 12 14 -2 33
8 10 2 2 ·6

'

8 12 -4 27

7 10 1 .4 5 .9 22 -1323
6 10 1 3 , 6 10 22 -1220
2 '10 O 2 8 :3 16 -137

.... 18° Avaí

.... 19° América-MG

.... 20° Atlético-PR

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2011

o ISSEM de Jaraguá do Sul, Autarquia Municipal, comunica que se encon

tra instaurado o Chamamento Público n° 04/2011 para a realização de CRE
DENCIAMENTO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICA
MENTOS AOS SEGURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
SAÚDE - FMASA.

O Edital encontra-se à disposição no site do ISSEM: www.issem.com.br ou
na sede localizada na Rua Walter Marquardt, 623 - sala 05 - Jaraguá do
Sul-SC.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
3370-8650 - ramal 228.

,

Salete Walz
Diretora Presidente Interina

I,
l
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CAROLINA CARRADORE

Comunidade reivindica segurança
Abaixo-assinado com mil assinaturas é

entregue para a polícia e a Prefeitura
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

ObairrO Estrada Nova reúne
cerca de cinco mil famílias.

Há três quilômetros do centro,
até pouco tempo era considerada
uma comunidade pacata. Porém,
desde o início do ano, o número
de assaltos vem assustando a po
pulação que reivindica com ur

gênciamedidas de segurança. Nos
últimos meses, sete roubos em es

tabelecimentos comerciais foram

registrados no bairro.
E a união dos moradores já

vem surtindo efeito. No início des
ta semana, um abaixo-assinado
com mil assinaturas foi entregue
à Polícia Militar. Na pauta, mais
policiamento no bairro e a insta

lação de um posto móvel. A mo

bilização foi levada para frente por
uma comissão formada por cinco

, comerciantes do bairro. Os pedi
dos foram ouvidos pessoalmente
em reunião realizada na presença
de 100 moradores, junto com o

comandante da PM, Rogério Luiz

Kumlehn, na noite de segunda
feira. Ele garantiu que no início de

agosto, um policiamento mais os
tensivo será realizado com a che

gada de mais militares em Iaraguá
do Sul. O comandante prometeu
também que dentro de 30 dias um

posto móvel da PM vai começar
a funcionar. Outro pedido ainda
em análise é a colocação de uma
câmera de segurança na entrada

prinçipal do bairro, no início da
rua José Picolli.

O mesmo abaixo-assinado foi

entregue à Prefeitura solicitando
mais lombadas e faixas de pedes
tre. "Se os motoristas começarem
a passar mais lentamente, pode
mos visualizar melhor pessoas
estranhas. O auxílio da PM tam

bém será essencial para trazer a

sensação de segurança ao bairro",
afirma o comerciante Sidnei Luis

Dalagnese, um dos organizadores
do abaixo-assinado. Proprietário
de um mercado no Estrada Nova,
ele teme pela segurança da espo
sa e da filha. "Meus colegas foram
assaltados dentro dos estabeleci
mentos. Tivemos até tiroteio esses

dias.Tenhomedo que algo aconte
ça com aminha família", desabafa.

O documento com as mil as
sinaturas também foi entregue ao

delegado regional Uriel Ribeiro.

Nele, a comunidade pede mais in
vestigações nos inquéritos que tra
mitam na delegacia da comarca.

Conseg - Sete membros da Es

trada Nova passam a participar do
Conselho de Segurança (Conseg)
que envolve também as comunida
des deVIlaRau eTrês Rios do Sul.

MARCELE GOUCHE
"

Indignado,Moacir correu atrás e ,

entrou em luta corporal com bandido

Enfrentando o bandido
Eles não respeitam a hora e

o movimento. Munidos com al

gum tipo de arma, os moldes dos
roubos em estabelecimentos no

bairro Estrada Nova seguem qua
se sempre o mesmo roteiro. Um
bandido entra no comércio, ren
de o proprietário, enquanto ou

tro comparsa o espera do lado de
fora. O que assusta é que boa parte
dos criminosos são adolescentes.

E foi dessa forma que o pro
prietário da padaria Rei dos

Pães, MoacirMonteiro, foi vítima
da criminalidade, na semana re

trasada. Inconformado, foi atrás
e rendeu o assaltante.

Um rapaz invadiu a pada
ria e em segundos fugiu -levan
do balas, doces e chicletes. Pelo
lado de fora, outro comparsa o

esperava em uma moto. Moacir

seguiu a motocicleta de carro e

conseguiu segurar a dupla. Ele
entrou em luta corporal com o

assaltante, o desarmou e cha
mou a polícia. "Eu sei que agi er
rado' poderia ter levado um tiro,
mas fiquei muito indignado. Nós
somos trabalhadores, não mere

cemos isso". O outro assaltante

conseguiu fugir.

Desde então, o clima de in

segurança toma conta do local.
Tanto que o dia ameaça escurecer

e Moacir e a esposa, CéliaMontei

ro, já começam a fechar as portas.
liA gente começa a desconfiar de
tudo e de todos. Na terça-feira, por
exemplo, três rapazes em atitude

suspeita entraram aqui, rodearam,
ficaram na porta e nós ficamos
commedo de sermais um assalto.
Vou reforçar a segurança, a gente
nem dorme mais direito", reclama
a esposa do comerciante.

Dias depois, mais um assalto
foi registrado na mesma rua. Um

homem entrou em um mercado

armado, Ao perceber a presença
de clientes, passou a atirar. Dois

projéteis atingiram o ombro de
um morador. Ele foi socorrido e

passa bem.

Indignado
Na delegacia, foi descoberto

que o assaltante era adolescente.

Enquanto registrava o BO, Mo-
'

acir percebeu que o menor foi
liberado antes mesmo que ele
fosse embora. "Ele prestou de

poimento e foi embora e eu ain
da fiquei", diz, revoltado.
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Novo Gol 1.0 - Linha 2012 - 4 portas Novo Gol 1.0 - Linha 2012
Na versão básica 4 portas
A partir de

R$27.990
• Ar-condicionado • limpador, lavador
• Direção hidráulica e desembaçador do vidro traseiro
• Vidros e travas elétricas • Pacote Trend
A partir de COMPLETO

R$33.990
Novo Gol 1.0 - Linha 2012
• Direção hidráulica • Limpador, lavador
• Vidros e travas elétricas e desembaçador
• Pacote Trend do vidro traseiro

A partir de

R$30.790

•
- Linha 2012

• Ar-condicionado • limpador, lavador
• Direção hidráulica e desembaçador do vidro traseiro
• Vidros e travas elétricas • Pacote Trend
A partir de

R$38.990
COMPLETO
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. Voyage 1.0 - Linha 2012
Na versão básica

A pcrtir de R$30,.390
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Voyage 1.0 - Linha 2012
• Direção hidráulica· Vidros e trovas elétricos· Pacote Trend

ApartirdeR$32.590
Voyage 1.0 - Linha 2012 COMPLETO
• Ar-condicionado • Alarme
• Direção hidráulica • Pacote Trend
• Vidros e travas elétricas • Espelho retrovisor elétrico

A partir de R$35.990
Pn:lI1wçOfls válldasaté 231071201\ para \Iell:t,los com pintvJ'S SÓlida. Frete incluso Novo Gol1.0 Total Flex. 4 portas, ano modo 11112, c6d. 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de R$27.990.00. Novo 'Gol
1.O 1'btat Fiel(, 4 peItas. anomod 11n2, OH, vidros e travas elêtrieas, Ilm;iador e desernbamçador traseiro. pacote Trend, com preço promocional à Vista a partir de R$30.790,00. Novo GoIl.0 Total Flex, 4 portas, ano
mOO, 11i'12, cM. 5t.r11C4 complelo (opcionais: PK5. PF4 + WAB), com preço promocional à Vista a partir de R$33.990.00. NovoGoll.6. completo, com preço promocional à vista a partir de R$38.990,OO, Gol Geração
41.0 Tota! Flex. 2 portas. ano modelo 11It2. c6d. 5W1JL4. com preço promocional à vISta a partir de RS24 290,00. Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas. ano modo 11/12, cóc. 5U21C4 completo (opcionais: PK5 + WAB).
com preço prOO\tlCiMal ii \I1&a a partir de RS:lS,990.00.. Voysge 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12. OH, vidros e travas elétricas, pacote Trend. com preço promocional à Vista a partir de R$32.590,OO. Voyage
1 O Tota! Fiel< • béslco,. com preço� é vista a partir de Ri3Q390.00. t>romoçOes vilidas apenas para veiculos disponíveis em estoque. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das
operaç* nãomclusas nos cálCUlos das presteçoes e do CET. Garantia de 3 al'lOS para a linha Volkswagen 201112011. sem Iimrte de quilometragem, para defeitos de fabricação emontagem em componentes intemos
d mQtere transmisdo (exceto ·Kombi.limiUIda a 80.000 km). t necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consutte um Concessionário Volkswagen autorizado.
CrêditQ sujellOa�. SAC: osoo no 192.6, Acesso às pessoas com defICiência auditiva ou de fala: 0800no 1935. Ouvldorla: 0800701 2834. www.\IW.com.br.Veicules em conformidade com o Proconve.

Ca-raguá Auto Elite'
A escolha perfeita'��

�
Qió. 'OO$.m
�

www.CNloethe_c.om.br Grupo Au10 Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN 47 32746000

Cápsula de óleo de coco
A Feito à base de coco, o óleo natural acelera a queima de calorias,
tira a fome, regula o intestino e Qiuda a secar alguns quilinhos •.

o óleo do coco é considerado auxiliar no
emagrecimento quando incluído no cardápio diário.
É rico em substâncias antioxidantes e apresenta
propriedades funcionais, conferindo diversos
benefícios à saúde.
O óleo de coco pode auxiliar no emagrecimento devido
ao seu efeito termogênico, que aumenta o gasto
energético do organismo. Ele controta a compulsão por
carboidratos, pois proporciona uma sensação de
saciédade. Diminui também a compulsão por doces.
Além de ajUdar no emagreCimento o coco tem alto
poder antioxidante que colabora na diminuição da
produção de radicais livres, graças à ação da Vitamina
E. Melhora o sistema imunológico. Previne e age no

combate a bactérias e fungos. Conseqüentemente,
facUlta a absorção dos nutrientes1 aumentando
todas as defesas do organismo.
Ele ajuda a reduzir o colesterol ruim (lDl) e promove a

elevação do bom (HDl) I contribuindo assim para a
-

prevenção e o tratamento das doenças
cardiovasculares..

fJcê encontra ó eo de coco m c psulas na Ekilibrio Farmácia de Manipulação!
Faça-nos uma visita e confira esta novidadeI

\

A gordura apresenta grande concentração de ácido
láurico, o mesmo presente no leite materno.
Ele ajuda a regular a função intestinal, tanto nos casos

de prisão de ventre como nos de diarréias.
E ainda protege a flora.

Benefícios do óleo de coco:
• Auxilia no aumento dos níveis de energia e

redução de gordura abdominal.
• Pode ajudar na prevenção da obesidade.
• Pode aumentar a capacidade ..

antioxidante geral do organismo. +-'1.IBIÇ.
• Pode reduzir os nfveisde" O
colesterol e détriglicerfdeos.

• Pode auxiliar na redução
do envelhecimento cutâneo.

�E.\RA DE JARAGUÁ DO
<l'O 8ú(.
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas - Fitoterápicos
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