
Sem Festa dos
. ,..,

previsao
• •

amigos
No domingo acontece a

ga edição da Stammtisch.
Montagem das barracas
e instalação dos barris de
chope começam amanhã.

Página 20

Projeto de revitalização
do Mercado Municipal
foi finalizado hámais
de um ano, mas obras
ainda não têm prazo
para iniciar. Página 7

SOLUÇÃOÀVISTA
Prefeitura, através da
diretoria de Trânsito, promete
sincronizar semáforos, uma
dasmais antigas reclamações
dosmotoristas jaraguaenses.
Está sendo analisada a
abertura de um'edital para a

compra de novos controladores

para todos os semáforos. O

preço global deve ultrapassar
osR$200 mil, e asmudanças
devem começar no Centro.

Depois dofim do processo
licitatório e a compra dos

controladores, que ainda não
tem data para acontecer, o
trabalho de sincronização deve
serfeito em menos de 24 horas.

Página 6

Motoristas reclamam da falta de sincronia, registrada principalmente nas ruas centrais da cidade

Programação de
rsário domunicípio
com apresentação

.

uestraViola e

este sábado.

Promotoria
contará COUl

novo titular
CLÉBERAUGUSTO HAN

atuava como promotorno
Oeste catarinense e possui
currículo respeitado por ser
combativo contra crimes
na esfera pública. Ele
assume o cargo no próximo
dia Iode agosto. Página 4

Edital para
construção
em agosto
CRONOGRAMA PREVÊ
o início das obras da nova

Delegacia de Polícia de
Guaramirim até novembro
deste ano. Sede atual foi
construída há 60 anos
e apresenta diversos
problemas. Página 23

,

Verdesmiram
em líderes de

. -

associaçoes

TRE, PartidoVerde quer
se fortalecer até setembro
e pode ser o destino de
muitos descontentes de
outras siglas. Entre os nomes

está até mesmo o de Dionei
da Silva. Patricia Moraes, 2
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Patricia Moraes 2106.1917 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br
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Colaboroú Daiana Constantino

Verdes no ataque
o pv, mesmo que silenciosamente, anda
colocando em prática uma tática de

\ ataque bastante aguerrida. Com 450

filiados junto ao Tribunal Regional
Eleitoral, os verdes esperam aumentar

este número significativamente até
setembro. E na lista de possíveis
fichados estão líderes comunitários
comoAgostinho Zimmermann, Adilson
Braun, IhonMedeiros e atémesmo o

suplente de vereador VilmarDallagnolo.

Ainda há o zum zum zum de que outro

que pode aderir ao PVé o ex-deputado
estadualDionei da Silva, hoje sem
espaçono PT, comandado pela ala de

Justino da Luz. Seria também o aceno de

queDionei está mesmo com pretensões
de ser o candidato a vice-prefeito na
chapa comandada por Cecília Konell.
Invertendo o que aconteceu em 2004.

Sobre estas possibilidades, o presidente
dos verdes, Adilson Macário, prefere

manter segredo, mas não nega que
tem conversado com muita gente e

gastado bastante saliva. "O que posso
dizer é que a gente tem sido procurado.
Não quero falar nome de ninguém,
nem de partido por enquanto. Vamos
aguardar': despistou. O movimento tem

preocupado o PT, principal berço dos
líderes comunitários até então e hoje
dividido em três alas que não
se entendem entre si.

Bem cotado
Podendo ficar desfalcado, o PT
tem emMarcel Salomon um
forte concorrente para Câmara
em 2012. Hoje Marcel atua como
assessor do deputado estadual
Dirceu Dresch, em Florianópolis.

Cargos
Para este segundo semestre,
aCâmara deVereadoresde
Guaramírim decidirá sobre
doisprojetos que preveem
acontratação demais
fimcionáriosparaoExecutivo
e tambémpara o Legislativo.
Há quase doismeses tramita
nas comissões permanentes
apropostado govelTIO
nmnícípalqueabre concurso
público commaisde200vagas.
O presidente do Legislativo,
OsiuFortunato, garante qu�
avotação damatéria será
polêmica, e adianta queo
texto émuito complexopor
isso justificaademora da
avaliação dos vereadores.
Já para aCântara, está
prevista a criação de quatro
cargos efetivos: auxiliar
de serviços gerais, auxiliar
a�1Ünistrativo,assessor
legislativo e contado}:

Comparação 1
(lAs grandes obras são
sonhadas pelos gênios,
executadas pelos lutadores,
desfrutadas pelos felizes,
e criticadas pelos inúteis",
soltou ontem o presidente
da Fundação Cultural,
Jorge Souza, em resposta às

declarações da vereadora
Natália Petry (PSB), ex
presidente do órgão, que
questionou a decisão de
trazer escolas de samba para
o desfile de 135 anos do

município e a ausência de

homenagens às outras etnias

que colonizaram Iaraguá.
Jorge retrucou afirmando
que as escolas nunca foram
convidadas antes e merecem

estar representadas no desfile.
1'0 enredo das escolas é
sobre a cultura germânica,
não vão 'estar lá para retirar
a identidade de Jaraguá.
Agora a vereadora que pare
de falar besteira e nos deixe

trabalhar", atacou.

Casanova
. A troca do quadro de
funcionários da Prefeitura
de BarraVelha atingiu
quase todas as pastas da
administração. O prefeito (em
exercício) Claudemir Matias
(PSB) anunciou oficialmente
a equipe de trabalho, com 73

novos comissionados.
Afeto
Na inauguração da
chamada Rota dos Hotéis,
Ivo Konell mais uma vez
fez questão de ressaltar a
amizade com o vereador
Lorival Demathê (PMDB).
Lembrou que os dois se

conhecem há mais de 30

anos e têm desde então
uma relação de confiança
recíproca.

DIVULGAÇÃO

PAGAMENTO'
ANTECIPADO

governador Raimundo Colombo anun

dou ontem que em folha de pagamento
suplementar, os professores irão receber

hoje os 23 dias descontados de greve. De
acordo com ele, tudo o que foi prometido será cum

prido, e muitas novidades em diversas áreas serão

divulgadas nas próximas semanas. "Somos um go
verno sério, que preza pela palavra e compromisso.
A greve foi um obstáculo, mas seguimos firmes na
busca ematender bem os catarinenses", afirmou.
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Site sem atualização
Nem todos os projetos em tramitação na Câmara de
Guaramírímestão disponíveis no site do Legislativo
- como, por exemplo, a proposta que prevê a

contratação de mais de 200 funcionários para o

Executivo. A divulgação do texto antes da votação
serve justamente para a população acompanhar os
encaminhamentos e conhecer o teor da proposta.

Farpas
.

Na inauguração do asfalto da Estrada Geral
Ribeirão Grande do Norte, na noite de quarta
feira, o secretário deAdministração, Ivo
Konell, voltou a alfinetar seu desafeto Lio
Tironi. Culpoumais uma vez o secretário
de Desenvolvimento Regional pelo
município ter arcado sozinho com os R$
4,4 milhões da obra. Do outro lado, a
SDR tem laudo que impede o convênio

porque a Prefeitura não abriu licitação
específica para o investimento.

omparação 2
NatáliaPetry lembra o atual presidente
da FundaçãoCultural, Jorge de Souza,
que quem comandou a construção
do CentroHistórico, Biblioteca e as

,

instalações dapasta foi justamente
ela, em tuna obra que contou com R$ -

3milhões que foram captados através
daLeiRouanet. "A obra que hoje
ele desfruta e que vive acusando de

superfaturada foi uma luta nossa, da
gestão anterior. Não tive oportunidade
de desfrutá-la, ele sim.Eminha crítica
não foi em relação àparticipação de
uma escola de samba,mas sim sobre a
falta deum evento gratuito e grandioso
para todos". A vereadora diz ainda

que em poucomais de dois anos à
frente daFundação conseguiu aprovar
o Conselho deCultura e o fundo de
incentivo ao setor.

Quente
Ivo Konell eAntídio Lunelli tiveram uma

discussão quente no último domingo
em uma festa naVila Lenzi. As palavras
utilizadas são impróprias para este espaço.
A turma do deixa disso teve que ser

acionada para acalmar os ânimos.

Popular
Por onde quer que vá a prefeita Cecília
Konell é abordada carinhosamente por
eleitores. Nessa semana de roteiro intenso'
de inaugurações, até os aliados semostram
surpresos com tanto assédio.

Nem a metade
Cerca de 490mil assinaturas devem ser

apresentadas até setembro para que o PSD

tenha condições de participar das eleições
de 2012. Gilberto Kassab anunciou a coleta
de 1,2 milhão de assinaturas de apoio à

criação do partido nesta semana. Mas,
somente 238mil teriam sido certificadas

pelos cartórios do país.

A .

Onibus gratuito
Dezessete ônibus serão

disponibilizados gratuitamente
para transportar os.moradores de 19

localidades distantes da área central
do município, onde irá acontecer

.

a programação comemorativa do
aniversário de 135 anos de Iaraguá,
no dia 25, segunda-feira.
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EL
Uma vez comprei um lindo re

lógio, marca famosa e barato,
comprei-o num camelódromo, em
Porto Alegre. Claro que o relógio
não era legítimo, era parecido com

o legítimo..
Como tenho a mania de batucar,

vivo batucando, um dia eu estava

batucando num canto da mesa num

estúdio de rádio e precisei ver as ho
ras no meu "lindo" relógio, marca

famosa. Estava sem ponteiro. Tinha
caído o ponteiro dos minutos. A ba
tucadinha tinha feito cair o ponteiro
do meu relógio de "grife"...

- E tu não te envergonhas disso,
Prates? Não, vergonha não, arrepen
dimento sim. Bah, arrependimento
até aos cabelos.

Quis fazer economia e misturei
verdade com mentira. Bem feito, deu
no que deu.

.

Aonde quero chegar? Muito sim

ples, quero dizer que o barato sai

caro, que o que é bom custa caro,
tem que custar. Sem essa de bom,
bonito e barato, isso é coisa daquelas

E
lojinhas do passado, do tempo das
nossas avós. Hoje é propaganda en

ganosa dizer que algo é bom, bonito
e barato. Impossível.

Vim até aqui para dizer que um

bom médico podê cobrar alto, e as

sim um bom advogado, um bom pa
deiro' um bom profissional qualquer..
Qualidade tem custo, tem investi
mentos elevados e exige tempo.

Esses bobocas, maioria absoluta
nas universidades, que contam as

horas para pegar o diploma e fazer
um concurso são uns pobres diabos

que não passam de relógios falsos de
camelôs ... Na vida profissional serão
moedas falsas, lião terão valor, não
poderão viver tranquilos do ponto de
vista moral e muito menos do finan
ceiro, escolheram ser eles mesmos

ruins e baratos. Quem tem qualidade
pode se impor e cobrar alto, vale a

pena. Com um profissional de quali
dade, o trabalho é uma vez só, bem
feito e vale a pena por muito-tempo,
E quem não pode? Os frouxos, os sem
ambição, os relógios de camelôs ...

DO LEITOR

IS

os heróis dos quadrinhos vie
ram ao mundo após a primeira

Guerra Mundial, mas só alcançaram
a imortalidade após a segunda. Não
destinados ás crianças e considera
dos prejudiciais ao cérebro, os qua
drinhos sobreviveram porque fala
vam do que a almahumana precisa,
segundo Antonio Candido; "uma

espécie universal de ficção e fantasia"
em histórias de homens fortes e no

bres a serviço dos fracos e oprimidos.
Contradições a parte, a ficcão

abandonava entidades e poderes
mágicos para explorarhabilidades de
criação e descoberta do homem - em

reverência à tecnologia. Compoderes
deDeus grego e corações de samurai,
nasceram para salvar os bons das for

ças malignas. Para tanto possuiam
um elemento antigo de toda lenda
ou literatura; não desejava fama OÚ

poder, apenas justiça e umavida nor
mal. Até aí nenhuma novidade além
de capa emáscara.Mas na ficçãoatu
al, o heroísmo vem sofrendo com a

síndrome de Benjamim Button, de E
Scott Fitzgerald; nasce velho e sábio e

prossegue rejuvescido e inconstante.

FALE CONOSCO

Osheróis dacontemporaniedade estão
cadavezmais jovens e egocêntricos.

O senhor Yaseturo Yamada nas

ceu no mundo real e não possui ha
bilidades extraordinárias. Mas tem o

espírito dos velhos heróis, oferecen
do, aos 72 anos, sua experiência em

engenharia em favor dos jovens que
trabalham para conter a radiação da
usina de Fukushima.

Senhores heróicos que se des- .

prendem de suas vidaspara vestirem
roupas-astronautas e viverem sobre a
pressão de conseguirem libertar seu

país dos efeitos do monstro radioati
vo - trazido ao mundo para cobri-lo
de escuridão e sofrimento.

Independente de não terem idade

para chegar a ter doenças canceríge
nas, o que importa a estes homens é

permitir aos desconhecidos uma vida
feliz e normal. Fica amensagem deum
filme de fim de tarde, em que o avô en
sina ao neto: "o Superman é forte, mas
não é corajoso, porser indestrutívelnão
tem o que temer. Coragem tem quem
decide enfrentar omedd'.

Adriana Niétzkar, esCritora'

redacao@ocorreiodopovo.com.br

CONSELHO
Li num jornal um psicôlogo dando

um conselho sábio: - "Economize saúde e

dinheiro desde a adolescência': Claro que
o conselho é inútil para os idosos acima,
digamos, dos 30 anos. Esse conselho tem

que ser dado em forma de educação pelos
pais aos filhos, desde o berço...

SE ...
Vamos imaginar o pior, se você for de

mitido amanhã de manhã, terá dinheiro

para viver sem sobressaltos por oito meses?
Não?E está aí com essa cara? Quem traba
lha de carteira assinada é "mortal". pode ser
demitido a qualquer momento. Ah, Fundo
de Garantia não vale.

PRAZER
Não abro mão de repetir nas minhas

palestras que quando você não gosta do

que faz, o ambiente no trabalho é tão pe
rigoso quanto fumar, ou pior. O dinheiro
é secundário, o prazer éfundamental.

.CHARGE

SEU JoSÉi AtJ CON�IO
toS S�FOROS, AQUI O
NÃOO É SIt.JCRONiz.AtcI

'Esta �'Ub; �i!.a. rlal, l'IM:,·liI.1I,i,44':;aw
,lo IOlw�na lál 4If4la cil.;m eXJ,lfMca,
boa� pd1i!i'Jlltte d,l�IS 'Il�I'lotlleMlllas
qilllf' OI I�,ais ellfJrent:�" com,
a, Cf�I'!DII!'1It11!fl,1PIÇ,{ií(Jpl e .ÔI ;;WI.tf4�IiiJ,Sa
flo�; f,qer'�riçffJPIS i��'ÍI1b�licos..

Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.brChefe de redação: Patrícia Moraes· redacaoêocorrelocopovocom.br- Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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COMARCA MUNICIPAL

Promotoria terá
um novo titular
Cléber Hanisch atuou no afastamento de
dois prefeitos do Oeste catarinense

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

DAIANA CONSTANTINO

,

/\ 6a promotoria atribuída à Mo
rlralidade Administrativa e ao

Controle de Constitucionalidade
da Comarca de Jaraguá do Sul
será comandada pelo promotor
de justiça Cléber Augusto Hanis
eh a partir do dia 10 de agosto.
Dono de um currículo respeitado
por combater atos ilegais na es

fera pública, ele ficou conhecido
e reconhecido, principalmente,
por ter conduzido dois casos re

centes nos municípios de Caça
dor e de Calmon, ambos do Meio
Oeste do Estado de SantaCatarina.

Em 2010, Hanisch foi respon
sável pelo afastamento do prefeí
to e do vice de Caçador, respecti
vamente' Saulo Sperotto (PSDB)

e Lucir Christ. Os dois foram
cassados pelo Tribunal Regional
Eleitoral (TRE-SC) por abuso de

poder econômico. No segundo
caso, o promotor foi autor de
uma ação civil pública que resul
tou no bloqueio dos bens mate

riais do ex-prefeito de Calmon,
João Batista de Geroni (PDT),
que chegou a ser preso no ano

passado por ter praticado ato de

improbidade administrativa.
Desde maio passado, Hanisch

trabalha na 3a promotoria per
tencente à área criminal do Fó
rum do município, mas esta de
férias. Ele é irmão do promotor
de justiça Belmiro Hanisch, que
atuou durante um ano e quatro
meses na Comarca de Guarami
rim. Em junho deste ano, Belmiro
foi promovido para assumir a 1 a

Promotoria emMafra, onde ficou
responsável pela Vara Criminal,
Defesa do Meio Ambiente, Juízo
da Infância e Juventude, Vara Cí

vel, Execução Penal e Defesa dos
Direitos Humanos, Cidadania e

Fundações.

Ação
Uma das primeiras ações do

promotor de justiça Cléber Au

gusto Hanisch será investigar se
há ou não legalidade na prática
de ceder servidores da Prefeitura
de Jaraguá do Sul para o poder
judiciário, que estão distribuí
dos entre Delegacia e Fórum. A

requisição desses funcionários
é feita pelos titulares desses ór

gãos. Se não houver regulamen
tação legal, essa prática pode ser

caracterizada como ato ilegal ad
ministrativo, e um inquérito civil

pode ser aberto.

Promotor de justiça Cléber Augusto Hanisch já atuou na 33 promotoria na cidade

Secretário diz que não há regulamentação
Hoje a maioria dos 35 funcio

nários da administração munici

pal que trabalham no poder judici
ário' mas que recebem salários da

Prefeitura, tem como função auxi
liar administrativo. Porém, nem
todos exercem o mesmo cargo. Ao

todo, o governo emprega cerca de

3,1 mil funcionários públicos.
Para o secretário de Adminis-

tração da Prefeitura, Ivo Konell,
esse número é insignificante,
porém, com despesa considerá
vel. Ele calcula cerca de R$ 5 mil

gastos com cada funcionário por
mês, já contabilizando os valores
das férias e do décimo terceiro -

pagos no fim do ano.

Apesar de Konell afirmar que é
uma necessidade do poder judiei-

ário chamar esses servidores para
não prejudicar o atendimento à

população, ele diz que a prática é

questionável. Segundo ele, não há
uma lei específica que legalize a

transferência de servidores para o

poder judiciário, e nem sequer um
convênio que formalize essa prá
tica. "O Ministério Público tem se

preocupado-com isso".

UlNfU imóvel com área total de 322,OOm2, designado
! �&)lÔ(i sob o lote 116 do loteamento Residencial

EDITAL DE PRAÇA/lEILÃO Firenze, bairro Chico de Paulo, confrontando:
frente, 14,OOm, com a rua 1022-Arthur

COMARCA DE JA�GUÁ DO SUL Breithaupt, coincidindo com o alinhamento
13 VARA CIVEL predial; travessão de fundos, 14,OOm, com o lote

_ 171; lado direito, 23,OOm, com lote 117; lado
19J.,.�!1ª-QleIª-Ç_<!: 2�/O?/201� -1�:00 horas - Por esquerdo, 23,00m, com lote 115, distante
valorlgualousupenoraavahaçao. 117,14m da esquina com arua 1025-SUvlo
�!l._b�.I1ªº,.P.!ªÇ.ª: 10108/2011 -14:00 horas - A Piazera edificado com casa de alvenaria,
quem mais ofertar,desdequenãoa preçovit inacabada, com 90,00m2, matricula 37.719 do
Local: Fórum de Jaraguá do Sul-R: Guilherme CRI da Comarca de Jaraguá do Sul-SC;
Cristiano Wackerhagen, 87 - Vila Nova, fone: avaliação R$ 70,QOO,OO em 30106/2008,
(47) 3275-7200. Depositário: loreni Lurdes Rodrigues.
Advertências: 01) Ficam intimadas as partes Vistoria: Loteamento' Residencial Firenze,
através deste Edital, caso não o sejam pelo Sr. JaraguádoSul-SC,
Oficial de Justiça (Artigo 687 CPC); 02) Os Ônus: Os tributos incidentes sobre os bens
credores hipotecários, usufrutuários ou senhorio móveis e imóveis, multas sobre os automóveis
direto que não foram intimados pessoalmente, bem co m o c o n tas v i n c u I a das às
ficam neste ato intimados da realização dos concessionárias telefônicas, correrão por conta
respectivos praças/leilões (art. 698 CPC); 03) A exclusiva do arrematante. Para arrematação em
verificação do estado de conservação dos bens primeira praça, os valores das avaliações serão
poderá ser realizada pelo pretenso arrematante, corrigidos monetariamente até a data do
se desejado, mediante acompanhamento de leilão/praça, onde o valor do lanço não poderá
Oficial de Justiça, ser inferior à avaliação efetuada, sendo que, não
VICENTE ALVES PEREIRA NETO" leiloeiro ocorrendo a venda ou adjudicação nesta, será
Público Oficial e Rural, devidamente autorizado levado à segunda oportunidade, conforme data
pela Exma. Sra. Ora. FRANCIELLI e horário supra, onde haverá a alienação a quem
STADTLOBER BORGES AGACCI. Juíza de mais ofertar (art. 686, VL CPC), desde que não a

Direito Substituta da 1a Vara Cível da Comarca preço vil (art. 692, CPC). Os honorários do
de Jaraguá do Sul-SC, venderá em leiloeiro na razão de 5% (cinco por cento)
Praça/leilão, na forma da Lei, em dia, hora e correrão por conta do comprador, remitente ou

local supracitados, os bens penhorados nos adjudicante em caso de arrematação,
processos aseguir: a c o rdo / r e m i ç ã o o u a d j u d i c a ç ã o ,

. Processo: 036.02.003661-8 - Exeqüente: respectivamente, conforme competente Portaria
DicaveAutomóveisLtda. expedida por esta Comarca. Maiores
Executado: Mário Salles Farias informações com o Leiloeiro Público Oficial e
Bem: Computador Pentium 100, c/impressora Rural VICENTE ALVES PEREIRA NETO,
HP 680; avaliação R$ 900,00 em 08/05/2003. f o n e / fax (4 7 ) 3 O 2 6 - 1 6 1 5, s i te

Depositário: Mário S,Farias. Vistoria: avo YLWW ,-ª-9J�.I.LÇJ§JJliL'LQ_.....Ç_ºJD.....:j;)....L e - m a i I
Mal.Deodoro da Fonseca, 104, Jaraguá do SuL yjçªn�@M(3_I}ÇL<à!�il@-,-ÇQD1ºf, com endereço
Processo: 036.06.005912·0 na � Rua XV de Novembro, 4315, saía 109/111,
Exequente: Empreendimentos Imobiliários Centro Comercial Expoville, Glória, Joinville-SC.
Marcatto Ltda. .Exma. Sra. Ora. FRANCIELLI STAOTLOBER
Executada: Loreni LurdesRodrigues BORGES AGACCI. Juiz de Direito �UbstitLlta da
Bem: Direitos que o executado possui sobre o 1aVaraCível da Comarca de JaraguadoSul-SC.
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Lourival Karsten Ikarsten@netuno.com.br

Oporlunida�e naMarisol
Confirmando seu perfil inovador, o usuário poderá atualizar
aMarisol - uma das maiores

�
suas informações a qualquer

empresas nacionais do segmento momento, por intermédio de
de vestuário - apresenta uma um cadastro com login e senha,
nova ferramenta em seu site: bem como ter acesso a vagas
um sistema de currículo online, . disponíveis. O cadastro deve ser
exclusivo para profissionais que realizado no site www.marisolsa.

. tenham interesse em trabalhar com.br/trabalhe. A constante

na empresa. Neste método, inovação no DNA confere a

Marisolo atual reconhecimento

perante o mercado de moda e

varejo como uma das maiores

empresas nacionais do

segmento. Mérito alcançado ao

longo dos 47 anos de atuação,
onde a inovação e respeito
sempre fizeram parte de todas
as estratégias da empresa.

o valor da imagem
A fabricante de roupas íntimas Hope
comemora o aumento em quase 100%
na busca por franquias da empresa
depois do lançamento da Gisele
Bundchen Brazilian Intimates. A

empresa reporta um salto de 40% nas
vendas em decorrência desta - desde
2010 - poderosa garota-propaganda.

Disque imposto
Segundo levantamento realizado pela Telebrasíl
- Associação Brasileira de Telecomunicações - os

usuários de telefones fixos e móveis pagaram em suas

contas R$ 41,6 bilhões em tributos. Isto significa que a

cada hora o governo cobra dos usuários de telefones
mais R$ 4,7 milhões. Entre outros tributos e taxas,
incide sobre as contas telefônicas o ICMS - pago
ao governo do Estado - que pode variar entre 25%
e 35% do valor da conta, dependendo do Estado. Em
Santa Catarina, a alíquota é de 25%.

FOTOS MARCELE GOUCHE
.,..,."

á do Sul ganha ede reasa

Jaraguá do Sul e região passaram a contar a partir desta quarta-feira com a

Rede Hípercasa, formada por 13 lojas de revendas demateriais de construção. O
projeto foi apresentado durante evento no Restaurante daAssociação Recreativa
Malwee. O projeto de criação da Rede Hípercasa VClTI. sendo discutido desde 2009

pelo comércio varejista, iniciativa que agora se torna realidade com a integração
de empresas de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder e Massaranduba, que se

uniram com o objetivo de oferecermaior diversificação e as melhores marcas de

produtos. com atendimento personalizado e preçosmais competitívos.A iniciativa
conta COUl a orientação técnica do Sebrae/Se e com o apoio da Acijs.

Artelama
Juros campeões
Como antecipado por esta coluna, o Copom decidiu pela elevação
da Selic para 12,5% em ummovimento que já está asfixiando a

economia brasileira. Até o momento o Banco Central tem adotado

apenas uma estratégia para conter a inflação: elevar os juros. Desta
forma, continuamos líderes absolutos em termos de juros reais com
um percentual de 6,8% (juros básicos menos inflação) seguidos à
distância pela Hungria com 2,4% e o Chile com 1,8%. AVenezuela
tem amaior taxa básica de juros do mundo com 17,41%, mas,quando
descontada a inflação a taxa real fica em assombrosos -6,1% isto é, o
aplicador paga - emuito - para "guardar" o seu dinheiro.

.

-

,

ArtefamaMóveis de
São Bento do Sul,

estará com a loja abérta
'

ueste domíng« 24,
das ·12h as 16h. Para

prestigiar os 135 anos
'

de Jaraguá do Sul.

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 12,25% 9.JUNHO.2011

D TR 0,210% 21.JULHO.2011

I CUB 1.122,52 JULHO.2011

C BOVESPA 1,93% 21.JULHO.2011

.A POUPANÇA 0,6276 2l.JULHO.2011

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

O" DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,5538 1,5553 ... -0,43%

R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,5000 1,6400 'mp,O%

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

S EURO (EM R$) 2,2396 2,2419 0,62%

Lunelli ,has
Na Premíere Brasil que aconteceu nos dias 231 e 21 de:

julho, esta malharia local. apresentou a sua coleção
Outono e Inverno. 2012 que aposta nas e:stampas
florais, texturas de peles de anlmaís, geomérneos cOlmo

listrados Irregulares, xadrez desconstruído, efeitB;)s zig
zag, entre outros, abstratos aquarelades. E,s,ta grande /

variedade de opções só pode ser obtida de:,ddo à,

inauguração do novo parque fabril da LIme:)]i ÇO]OI'S, no,
bairro Nereu Ramos .. Sem esquecer da. susteutabllidade
- um dos principais pilares que norteiam a empresa,

Algodão
Depois de alcançar o maior nível de preços de sua história'
no início deste ano, o preço do algodão em pluma não
para de cair e só este mês até o dia 19 a queda já tinha
chegado a 19%. Isto se deve a uma demanda fraca, safra
bastante grande e ansiedade dos agricultores em vender
antes que caia aindamais. Mais um desafio para o

mercado têxtil, pois, os fios são sempre comprados com
, alguma antecedência e percorrem um longo ciclo até
chegarem ao consumidor final.

Brazil

RoadExpo
Feira internacional focada no
mercado de infraestrutura viária e

rodoviária que acontece de 2 a 4 de
abril de 2012, já teve metade de seus

espaços reservados no lançamento
e deverá contar com 250 empresas
expositoras. Mais um fruto do bom
momento que Vive este setor.

L T'ERI'11,SI
LOTOFÁCIL

SORTEIO N° 653
01 - 02 - 03 - 07 - 08
12-13-14-16-17
19 - 20 - 21 - 22 - 23

QUINA
SORTEIO N° 2649
11 - 18 - 20 - 58 - 60

DEGUSTANDO

Il vinícola Perlcó, do industrialWandérWeege, promoveu
na noite de ontemwna degustação especial na Bodega do

Richter. O enólogo Jefferson N1Ules (esquerda) foi o an&bião,
ao lado do empreSário JUessandro Richter.
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Uma das mais
velhas reclamações
pode ter um fim:
Prefeitura promete
sincronizar todos
os semáforos

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

guem dirige sabe que se lo
comover nas ruas principais

. po e levar o dobro do tempo nos

horários de pico. A esse proble
ma, alguns motoristas sornam
ainda a irritação causada pelos
semáforos - que quase nunca es

tão sincronizados.
Na manhã de ontem, a repor

tagem do O Correio do Povo ro

dou pelos bairros Baependi, Cen
tro e Barra do Rio Cerro. Em uma

mesma volta, fazendo o trajeto
abaixo da velocidade máxima de
60 km/h, passamos por 28 dos
mais de 70 semáforos existentes.
A conclusão: pelo menos li não

estavam sincronizados.

Alguns trechos são mais tran

quilos, como a Avenida Epitá
cio Pessoa, com dois semáforos
abertos simultaneamente e o

outro mudando para o sinal ver
de apenas dois segundos depois.
Outros, como o da rua Marechal
Deodoro da Fonseca, são incô
modos: depois de dois semáforos
abertos, os dois próximos obri

gam o motorista a duas paradas
-, a primeira de 10 segundos e a

última de oito.
O alívio é que esse problema

pode acabar em breve. Está sendo
analisada a abertura de um edital

para a compra de novos contro

ladores para todos os semáforos,
IIOS, de hoje, se regulamos, dois
dias depois já dessincronizam. Sa
bemos que as pessoas se incomo

dam", explica o diretor de Trânsito,
José Schmitt. O preço global deve
ultrapassar os R$ 200mil, e as mu
danças devem começar no Centro.

Depois do fim do processo licita
tório e a compra dos controlado

res, que ainda não tem data para
acontecer, a programação deve
durar apenas 24 horas.

EDUARDO MONTECINO

I � iH

,0 ··Ialor cO,mplicador··
Segundo José Schmitt há uma única

questão que pode se transformar em um

"fator complicador" na sincronização dos
semáforos: os que possuem botoeiras

(quando o pedestre aperta um botão para

o sinal fechar). "Essas botoeiras podem
dessincronizar os semáforos entre si", explica
Schmitt. Ele afirma que os técnicos podem
resolver o problema, mas não deumais
detalhes sobre como isso pode ser feito .

..............................................•.....................................•...•...•.•..•......•..............................................................................•....

Semáforos sem sincronia prejudicam o trânsito?

Eu, particularmente�
me incomodo muito.
Sou motorista e isso

ocorre em quase todos,
apesar de sermais
no Centro. Quando
há muito movimento,
perco muito tempo.

Valdb: llaJ:fligosB,v:.im Stl
anos, motol'Lcda

Incomoda bastante.
'

Esse aqui, por exemplo
(rua Bernardo

Dornbush, na altura
do posto Mime), é um
que causa atrasos. Nos

horários de pico,
então, é péssimo.

JaDsei1 Gealar'l, 351
arlos, repositor

Eu ando muito de carro
no dia a dia, então me

incomodo bastante

principalmente em

horários de pico.
Sincronia sempre faz o
trânsito fluir melhor.

Dirijo há SO anos, e já
trabalhei com trânsito
na Prefeitura. Isso (a
sincronia) é algo que
sempre foi necessário

- apesar de,ser
relativamente pequeno,

é importante.

Rama1JDdo l'aguluJeslj
72 aliOS, pil1tor lebista

Depende muito do horário.
Em alguns momentos não
chega a irritar, mas em
outros incomoda. É um
dos problemas da rua,
tão incômodo quanto os

buracos que sempre
têm no asfalto.

LeaoiJt Daldenbac'b, 48
aI'!K)S, erltap'f'esári.o

Vandedei Pi!t�� 30
anos, lavado!' de carros

...............................................•...•......•.............•••..............•..........•.•...........•.......•...•..•..................•........•.•....•.....••.••........••...
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Reforma ainda sem data definida
Revitalização do
Mercado Municipal
está prevista desde
2007, mas continua
dependendo de
aval em Brasília

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

Passado mais de um ano desde

que o projeto foi encaminhado
ao Ministério da Cultura, a refor
ma do Mercado' Municipal ainda
não começou, e a Fundação Cul
tural não tem estimativas de quan
do o trabalho deve ser iniciado. .

Segundo a coordenadora de

finanças e planejamento do ór

gão, Marilene Giese, o projeto,
que incluí adequações de segu
rança, revisão da parte elétrica,
reparos no telhado e medidas
de acessibilidade, está trami
tando no Ministério da Cultura.
"Também incluímos no projeto
algumas ámpliações, mas existe
o risco de serem rejeitadas, por
poderem descaracterizar o pré
dio", afirmou.

Os lojistas estão em consen

so: o espaço precisa de reforma.

o,e,la e.a

de reformas ho erca o
,.

"0 • ',,' n .

Muni,cipa_\. A�p(')câ) os
lojistas já pediam uma
ampliação do espaço,
demaneira a aumentar
amovimentação e fazer
do mercado umponto de
encontro da comunidade.

Segundo a Fundação
Cultural, as opras, quando
liberadas peloMinistério
da Culrúra, devem levar

por volta de seis meses,
com investimento de cerca
de R$ 355míl, O uso das
salas comerciais terá de
ser licitado novamente,
e alguns comerciantes
podem não retornar ao
espaço.

Porém, cientes de que terão de
abandonar o local para as obras,
alguns veem a situação com

maus olhos. "A Fundação Cul
tural só .nos ameaça tirar daqui
para reformar, mas não nos dá

data, não nos ajudam nada", cri
ticou uma comerciante que não

quis ser identificada por temer

retaliação. Outros criticam a

demora. "Temos' problemas na

fiação, goteiras, a pintura está

descascando, precisa arrumar

essas coisas, caso contrário va

mos ter que sair por mal", afir
mou outra lojista que também

pediu anonimato.
O espaço foi construído na

década de 60, e as atividades ini
ciaram em 1966. Alguns anos de

pois, o mercado foi fechado. Na
t. década de 90, o prédio abrigou

repartições públicas municipais e

só em 2002 voltou a servir como

ponto de comércio para os pro
dutores locais. Hoje são sete es

tabelecimentos funcionando e

dois espaços ociosos. Segundo o

presidente da Fundação Cultu

ral, Jorge Souza, a revitalização
do mercado deveria ter sido feita

junto com as obras da antiga es

tação ferroviária, em 2007, atual
sede da fundação, mas a inclusão
do espaço no projeto foi rejeitada
pelo Ministério da Cultura.

MARCELE GOUCHE

Guaramírím faz campanha
para financiar construção

Ginásio será constnúdo em anexo à
EscolaUrbano TeiXeira ela FOnseca

r:;.;�
t...·,
í1 ". A Prefeitura de Guaramirim
í está captando recursos para a

i construção de um ginásio de es

:1 portes poliesportivo no bairro

Amizade, anexado à Escola Urba
no Teixeira da Fonseca e servirá
também para competições ofi-
ciais. O projeto e a campanha de

captação foram cadastrados no

Ministério dos Esportes, através
da Lei de Incentivo ao Esporte (Lei
11.438/2006). A arrecadação vai
até o final de janeiro de 2012.

De acordo com o projeto, o

ginásio servirá para a prática de

basquetebol, capoeira, futsal,
handebol, judô, karatê, tênis de
mesa, voleibol e também para la
zer da população.

Para financiar a construção,
e receber isenção tributária, pes
soas jurídicas podem destinar até
1% do valor da obra, estimada no
valor de R$ 1.336.974,31. "O giná-
sio poderá sediar eventos de nível

.

estadual, e nacional por oferecer
• t • ",! ,) f l

estrutura com alojamento e logi
camente pelas dimensões da qua
drá', ressalta o secretário de Espor
te e Lazer, lrvando Luiz Zomer.

Os depósitos serão encami
nhados diretamente para uma

.

conta específica do projeto, e a

Prefeitura emite um recibo com

provando a destinação e repas
sa os dados diretamente para a

Receita Federal. O período para
captação dos recursos vai até o

dia 31 de janeiro. "Essas contri
buições irão ajudar a desenvol
ver não só o esporte, mas todo o

município", acreditaZomer.

• J I \'
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HISTÓRIADAS COISAS

Como era a vida antes
da criação da geladeira:
Estocar alimentos como frutas e carnes era

uma tarefa difícil até o século 19. Na Europa,
.

costumava -se salgar as carnes, secar as frutas e

deixá-las num quarto escuro, longe da luz e do
calor para aumentar a validade dos alimentos. Já
no Brasil ocorria o oposto: o costume era deixar
as carnes salgadas expostas ao sol, o que deu
origem à carne-de-sol e à carne seca. A adição
de especiarias também era comum para evitar a

deterioração por microorganismos. Já o leite era
- fervido várias vezes na semana, para prolongar o
consumo. No século 18, os europeus conseguiam
estocar a comida por um ano, fazendo um buraco
em alguma parte da casa, cheio de gelo, neve e

palha. Em 1834, o estadunidense Jacob Perkins

patenteou a primeiramáquina refrigeradora, mas
a primeira geladeira doméstica só surgiu em 1913.

Já a primeira máquina produzida no Brasil foi
construída em 1947, em Brusque. f'

Ponte Abdon Batista
e novo asfaltamento

No dia 22 de julho de 1961, o jornal O Correio do
Povo trazia em sua capa as últimas iniciativas toma
das pela: administração pública paramelhorar as pre
cárias condições da ponteAbdon Batista e do "estado
lastimável da estrada que liga Jaraguá do Sul a Ioín
ville". Segundo a publicação, após o conhecimento
da deficiência das prefeituras que compõe a cadeia
de municípios por onde corre a estrada Blumenau

Joinville e da impossibilidade do Estado em arcar

com tantos custos para atender as reivindicações
das cidades, o deputado federal Lauro Carneiro
de Loyola assumiu o compromisso de destacar no

Orçamento da República de 1962, cem milhões de
cruzeiros para a construção da nova ponte Abdon
Batista, além do asfaltamento da estrada que liga
Jaraguá a Joinville. "O revestimento asfáltico é, real
mente, do mais alto valor para essa zona, de vez que
completa até certo ponto a ligação que parte de
São Francisco do Sul, via Ioinville, Jaraguá, Blume
nau a Itajaí, formando um triângulo de transcen-

.

dental importância para a economia do Estado",
dizia o semanário publicado no quarto sábado de

julho daquele ano. O deputado federal Lauro Car
neiro Loyola defendeu o repasse: "Aregião dosVales
do Itajaí e Itapocu são riquíssimos e importantes pela
produção industrial e agropecuária".

FOTOS DIVULGAÇÃO

>I�'1tUQ�����
••• 'HE FABULOUS "FOODARAMA" BT KELYINATOI

STAMMTISCR

As palavras em alemão "stamm' (tronco familiar ou tribo) e "tisch'
(mesa) ao pé da letra formam a expressão "mesa da tribo", termo
utilizado naAlemanha e naÁustria para se referir a um local de
encontro reservado num bar ou restaurante onde os amigos se

reúnem para conversar, comer e beber. Uma das prováveis origens
da festa é a do hábito que o Rei da Prússia FriedrichWilhelm criou no
século 18 de reunir amigos para fumar cachimbos de barro e beber

cerveja, até então pouco popular na Corte. Outra versão é a de que os

lenhadores da Bavária, na Idade Média, tinham o hábito de cortar a

primeira árvore das áreas de exploração na altura de uma mesa, onde
se reuniam de forma improvisada para fazer as refeições. No final do
expediente, sentavam para descansar e beber vinho e cerveja. Regado
amuito chope, hoje, o evento no formato como acontece no Brasil não

, é realizado em nenhuma parte domundo; sendo chamado de "Festa
dosAmigos", reunindo grupos que determinam um nome e um brasão
colocados nas.barracas, identificando assim a "tribo".

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famOias

evoluindo.

ii;
Lunender3( anos

PELO MUNDO

1 aS

Brasil no rádio
No dia 22 de julho de 1935, entrouno ar
o "ProgramaNacional", idealizado pelo
presidenteGetúlioVargas, inspirado por
JosephGoebbels,ministro dapropaganda
nazista Oprograma, quepretendia fazer a
população apoiar o governo, já se chamou
"Hora do Brasil" e hoje é transmitido em todas
as emissoras de rádio do país com o nome de
''AVoz do Brasil".

1944

Criação do FMI
Nestemesmo dia, em 1944, a

Confederação Internacional de Bretton
Woods (que ocorreu em NewHampshire,
nos Estados Unidos) chegou ao fim,
com a criação do Fundo Monetário
Internacional (FMI) e do Banco Mundial,
visando assegurar a estabilidade
monetária internacional e reconstruir o

capitalismo, enquanto a Segunda Guerra
Mundial ainda acontecia.

INVENÇÕES ANTIGAS

o fonógrafo
No dia 21 de novembro de 18.77, o

fonógrafo, precursor do gravador, foi
criado pelo estadunidense Thomas
Alva Edison. O aparelho registrava e

reproduzia sons através de um cilindro
coberto por uma folha de estanho,
uma ponta aguda e uma agulha.
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VIAGEM

Orquestra
VIOla e

Cantoria
conduzo

público a 1UD

. passeio pelo
repertório

caipira

oCORREIO 00 POVO
SEXTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2011

VIOLA E CANTORIA
"""

memora ao
aoembalo e

SERViÇO Para sabermais
Quem gosta de música caipira ou

ficou curioso em, conhecer mais so

bre a OrquestraViola e Cantoria pode
acessar a página virtual que o grupo
mantém na internet. O endereço é fá-

-

cil: www.violaecantoria.com.br.

1(11/1 1�;)tJJf.::� apresentaçãoOrquestra
e VIOla e Cantoria

�l�!,'UINJU%�I&:J;@t1ffi= neste sába.éIo, 23 de julho
q�::�lU!I��lJJ::;� na praça de alimentação
do Shopping Breithaupt
J'I!/�;�"a"Áf��gIQCJ,: llh
11m/' Inp"'"'nm:'�"'�"'IUII'WI,,,, gratuitoJ:1/h,II.,",:U/c,nmJlftlbllliIIJII/! m

J;�II}tJ!"I(�I"!�u';UfI,�;llijffi�S:;�ip� (47) 2106·8700"
,. . . .

musica caipira
Orquestra doParaná dá o tom dos

festejos pelos 135 anos domunicípio

MUITAS
VIOLAS
Grupo

paranaense

unevioJão,
contrabaixo,

. percussão
evozall

'Violas de dez
cordas

Claudio Avanso, responsável pela
iniciativa. Em comum, eles têm o

apreço pelas canções caipiras. Por
isso, a proposta é pesquisar e pre
servar o cancioneiro popular e a

estética da arte regional brasileira.
O repertório mistura composições
próprias e também releituras de
obras conhecidas pelo público.
Nessa seleção, existem toadas,
guarânias e ponteios que traçam
um panorama da saga travada pe
las tropas ainda presentes no ima
ginário do povo.

Além de músicas assinadas pe
los integrantes daViola e Cantoria,
há outras retiradas da biografia de
artistas como Almir Sater, Renato
Teixeira, Rolando Bordrin, Ange-'
tino de Oliveira e TeddyVieira. As

.

canções são executadas a partir
de 11 violas de dez cordas acom

panhadas de violão, contrabaixo,
percussão e voz.

Se você se interessou em as

sistir o show, saiba que ele é gra
tuito, portanto, basta sentar à
mesa da praça de alimentação e

curtir. O concerto começa às 11h.

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

programação de ani
versário de Jaraguá
do Sul tem um pouco
de tudo para agradar
todos os gostos. Na
irea cultural, uma

das principais atrações ofereci-
das pelo governomunicipal à po
pulação é o concerto que aconte
cerá nesta sábado, no Shopping
Breithaupt.

O palco da praça de alimenta

ção será dividido pelos músicos
da OrquestraViola e Cantoria, do
Paraná. Esta é a terceira vez que o

grupo se apresenta na cidade por
intermédio da Fundação Cultu
ral. A primeira ocorreu em 2009,
quando a banda integrou'as co

memorações locais pela passa
gem do Dia dos Pais. Emmaio do
ano passado; os instrumentistas

.

voltaram para fazer uma home

nagem às mães.
Formada em 2006, a orquestra

une parceiros musicais do violeiro

Agende-se! 120 anos da imigração húngara
no município. Depois, às ·10h,

A programação dos 135 anos
�

tem ainda um desfile festivo. À
de Iaraguá do Sul tem outros even- tarde, o grupo blumenauense
tos, além da apresentação deste Pob Band toca no anfiteatro do
sábado. Confira alguns deles: Centro Histórico.

• Dia 25 de julho: o aníversá- • Dia 31 de julho: a banda Bee
rio da cidade será comemorado a Gees Alive se apresenta no Centro

partir das 9h, em frente à sede da Cultural da Scar, às 19h30. Os in

Pundação Cultural, na Avenida gressos estão à venda na secretaria
Getúlio Vargas, no Centro, com do teatro e custam R$ 20 mais um
uma sessão cívica. O destaque litro de óleo de soja. Estudantes
deste ano da solenidade são os pag� ametade do valor.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

2 3 4 5 6 7 B 9HORIZONTAIS
1. Aspecto e comportamento de uma comunidade social

conforme o gosto particular do momento! Famoso
clube holandês de futebol

2. Importante cidade do lêmen, capital econômica do
país! Palavra com que se designa pessoas, um lugar,
um acidente geográfico, etc.

3. (Ingl.) Administrador ou diretor responsável
4. O sobrenome dos irmãos Ethan e Joel, diretores do

filme "Arizona Nunca Mais" ! Fígado, em francês
5. A zona do Pólo Norte! As duas últimas consoantes

6. (Ingl.) Pessoa que está sendo treinada, especialmente
para um emprego determinado

1. Os machos dos vacuns! Os representantes do povo
que compõem a Câmara Municipal

8. O ator italiano Tognazzi (1922-1990), de "A Gaiola das
Loucas" ! Juro de capital

9. O nome da letra entre o bê e o dê! Plantação de pal
meiras que produzem as nozes de bétel

10. Que se refere à Inglaterra
/O11. A rainha dos animais! Conferência Nacional dos Bis-

pos do Brasil
12. Falta de sentimento de vergonha, de timidez
13. Aviltante, degradante.

VERTICAIS
1. Símbolo identificador de uma empresa, produto ou ser-

i 3

viço! Relativo à boca
2. O meio da ... roda! Regularidade no desenvolvimento

dos seres vivos
3. Religioso grego nascido na Turquia, patriarca da Igreja

Ortodoxa Cristã Oriental! Natural do território da ín
dia que pertenceu ao império colonial português até
1962

4. Personagem bíblico que simboliza o poder salvador da
fé ! Um famoso forte da história norte-americana

5. Cento e um, em algarismos romanos! Boi selvagem,
já extinto! As iniciais do atar norte-americano New
man (1925-2008), de "Inferno na Torre"

6. Exercício vocal destinado a aumentar a capacidade
respiratória! Um lado do ... curral

1. Passatempo recreativo / Aluno
8. A Prunus domestica, árvore de deliciosos frutos /

Abreviatura (em português) da Bósnia-Herzegóvina
9. Vinho apreciado da Andaluzia (às vezes indicado com

o nome inglês sherry) / Que tem o gosto parecido
com o da água do mar.

-

PREVISAO DO T MPO

__ 6�_3 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 .
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oy;nlos
TODOS OS MESES NAS BANCAS

. - De acordo com a lei, o senhor tem o direito a solicitar o último desejo.
Qual seria?
- Eu gostaria que o senhor segurasse aminhamão!

,

Uma tropa está no meio da batalha contra-os inimigos quando o sargento"
desesperado, se aproxima do tenente e dispara:
- Tenente, a nossa munição acabou! O que faremos?Vamos morrer...

O tenente, sem nem tomar muito conhecimento da situação, responde:
- Simples, não deixe que o inimigo perceba. Continuem atirando!

r,

f"S,ii
MAFRA

.....
11° 15° JOINVILLE

.....
12° 17°

Tempo começa,
a abrir, hoje
Depois dos temporais
registrádos nanoite de quarta
feira emadrugada de ontem,
o tempo começa a abrir nesta \
sexta-feira em boa parte do \

\

Estado. Já no sábado, aprevisão
'

é de um dia ensolarado em
toda SantaCatarina.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 12°C
MÁX: 17°C

SÁBADO
MíN: 10°C
MÁX:18 -c

Ensolarado Instável

-

,I
,I

l,'\
�r

·'Jsl"
CANOINHAS
.....
10° 14°

JOAÇABA
....
10° 19°

JARAGUÁ DO SUL
T ..
120 17°

I

r/

RIO DO SUL
T ..
10° 16°

DOMINGO

MíN: 13°C
MÁX: 19°C

SEGUNDA

MíN: 14°C
MÁX: 23°C

,Il<'

Por causa damassa de ar seco e frio,
o fim de semana terá nevoeiros ao
amanhecer e presença de sol. As
nuvens aumentam no domingo.
Antes, porém, ocorre formação de

geada nas áreas altas das regiões
Meio Oeste e planalto Sul e Norte. A

temperatura é baixa.

O sol, que predominará no céu
catarinense neste fim de semana,
será encoberto por nuvens a partir
de segunda-feira. Nos últimos dias
do mês as chuvas ficam aindamais

frequentes no Estado. No início de '

agosto, o tempo firma novamente e

as temperaturas seguem amenas.

Parcialmente Chuvoso
Nublado

Nublado Trovoada
o fim de semana dá
a largada com uma

sexta-feira chuvosa
em Campo Alegre. Os'
termômetros marcam

temperaturas mínimas de
12·C e máximas que não
ultrapassam os 16·C.

NOVA 1(7

CRESCENTE 8/7

t: �. CftEIA 15/7

',MINGUANTE 23(7
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Elijane Jung

Siga em frente
7\ Tão é por nada, não... Mas essas aulinhas teóricas de auto-
1 \' escola matam o peão. Primeiro aquele montão de placas
que, sinceramente, dão um nó na cabeça da gente. Placas
de advertência, de regulamentação, de indicação, mais a
sinalização horizontal e os dispositivos auxiliares... Ui! Tudo
bem, tem umas placas bem lógicas.Mas assim, eu jamais saberia
que uma placa contendo um círculo e um tracinho horizontal no
meio significasse "Alfãndega". Não fosse a auto-escola, para mim
essa placa não passaria de uma moedinha do SuperMário World
ou então, o "buraquinho"de um cofre...

Palavra de homem
Recebi por email e fiquei positivamente surpresa, mas ainda
descrente: 1I

•••Quero dizer que as mulheres que dizem que os homens
não amadurecem não sabem o que estão falando. Eles se tomam

maduros e responsáveis, mas ao contrário das mulheres, não fazem
questão de alardear isso aos quatro ventos. E sim, nós demoramos
um pouquinho mais a amadurecer. Mas trabalhamos, respeitamos os
compromissos com trabalho e pessoas. Temos plena consciência do
nosso papel como pai de família, omarido que respeita a esposa
e o pai que educa o filho. O que quero dizer é que mesmo quando
agimos comomoleques sabemos das nossas obrigações. Nós só
queremos fazer com que as coisas não sejam tão chatas..." (P.H.M)

rso
universotpm@ocorreioclopovo.eom.br

Vestidos e blusas com
decotes profundos nas
costas. Acho lindo, super
sexy e pra lá de fashion.
Obviamente, o inverno
desfavorece o uso de peças
com essa característica,
entretanto, em algumas
ocasiões sociais você pode
tirar o blazer, casaco ou
echarpe emostrar toda a
sensualidade de ummega
decote nas costas. Mas olha
aqui: Cestas saradas, certo?
Beeeeem flash!

IUes

�stiOl�ntos

DicaAmaleras
Sapatos, meninas! As
meninas do blog amaleras.
blogspot.com fizeram dois

posts com os sapatos mais
lindos que você já viu. É
coisa de ficar enlouquecida.
Elas colocaram o link

.

que direciona para a loja
on-line. Então quando
você clica e abre a página
Iojaloucasporbeauty,
tanlup.com a coisa fica
ainda pior, O coração parece
saltar pela boca, porque
além de sapatos, o site
vende bolsas ma-ra-vi-lho
sas ... E maquiagens! Ah,
meninas. Só conferindo pra
entender. Passa lá ...

'" • , .. Itl • I); • '"f r J , 11 t _I"''I. • t r .. I L � , l • t I I , f f ' I I f

Dê razão a

quem merece.

• Sabe quando você tem o hábito
de dizer às amigas: "um dia a gente
vai fazer um cruzeiro juntas" ou
"vamos pegar um feriadão e fazer

compras em São Paulo"? E sempre
tem aquela amiga que chega um
dia depois e diz: IIJá comprei as

" GI ,passagens ... up.

• Estava pensando nas opções de
presente para o Dia dos Pais. Livro,
assinatura de revista, do jornal O
Correio do Povo, perfume, relógio, .

vinho, conhaque, whisky, suéter,
kit de barbear, kit churrasqueira,
camisa de time, gravata, camisa.. :
Vai pelo estilo dele, o que ele quer
ou precisa.

leitor
Biométrico.

. Coloque
o pulso no
IocaIIndlcado.

4

f�-:-il

t��"
Aguarde
alguns
segundos.

<s:»
Eocoste
a mão
naturalmente.

bradesco.com.br
Fone Fácil Bradesco

40020022/09005100022
SAC AlôBradesco

08001048383
S.AC De.ficiê.ncla Auditiva ou

de fala 0800 722 0099
OUil1h:!üJi'ri:a 0'1l()1t) 121' 9933
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Caraguá Auto Elite
A escolho perfeita

Que tal?
ti

Se a vida imita a arte, que tal viver

aqui"? Este é o slogan que a Fenpar,
uma das maiores empresas do Norte do
Estado, está usando para fazer suspense
do mega empreendimento que a constru

tora irá lançar, em setembro. O edifício
residencial será no bairro Baependi. Outra
coisa: eu vi o apê modelo. É um show! E o

que é melhor, todinho decorado e supervi
sionado pelos olhares atentos da dona do
pedaço a mega empresária Beatriz Ender,
que, aliás, tem muito bom gosto. Usando o

famoso mote: quem viver, verá!
.

Leitor liel
o leitor fiel de hoje é o grande amigo
Canetinha, que já está com sua prótese (e
não peruca) arrepiando as gatinhas da urbe
sorriso e que sempre lê esta coluna para

'

ficar por dentro das novidades de nossa
sociedade jaraguaense.Valeu mesmo!

Sinuca & Rock n·roll
Hoje o Espaço do Oca, um dos ambientes
mais alternativo de Iaraguá, vai pegar
fogo, pois vai rolar nada menos que
o show dá banda Sugar Kane e majs
Califaliza, Sillen eWhere I Belong.! Vamos
lá galera! Ingressos antecipados somente
R$ 15. Vai perder?

Pizzas e Massas
(47) 3370 - 3242

9a Stammtisch
Está tudo pronto. No domingo, 24 de
julho, a partir das nove horas damanhã,
será aberto o Calçadão daMarechal
Deodoro para a 9a Stammtisch - amaior
festa de rua do norte do Estado de Santa
Catarina. O evento reúnemais de 15

.

mil pessoas das classesA a Z da nossa
sociedade. A festa termina às 17 horas.
Às 18 horas, a Rua do Calçadão deverá
estar livre para acesso de carros. Mais

informações no fone 3370-2900

$capital

Acompanhe as

sessões da Câmara
de Vereadores de
Jaraguá do Sul.
Todas as terças e
quintas-feiras, a
partir das 19h.
Ou assista pela TV,
no canal27 da Net.Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

BELAS Nas baladas da moda
Evelin Iindemann e Debora Oclmer

Assine O Correio do Povo para ele acompanhar o seu mundo.
Leitura e coaheci enio, ÍIIves,i e os ,a

Ligue 2106,.1919 ou acesseWW'W'��J.'Ireiodopovo.com..br
'i 'U

.

Dica de
sexta-Ieira
Curtir a o Restaurante
Madalena. Mas não

esqueça de pedir o
delicioso Beiruth.

H;omem.com
A loja Homem.com,
especializada emmoda

masculina, colocou toda sua

coleção outono / inverno em

promoção. Dê uma espiada.

ESPAÇO
DO OCA

BarbaraXavier,
Paula Aguiar
e Christiane

VitoreUo,
conferindo o

Espaco do Oca
llim

Hubbard

Amigoé·
aquele que
fiabe tudo a
seu respeito
e,mesmo

assim, ainda
gosta de
você.

TE CONTEI
• O moderno Alisson
André radicalizou no visual
e deu um tom de loiro a
seu cabelo. O novo layout
do jovem empresário tem

causado...

Lubol'ah;;n'io l

Le n z
í

•A previsão de domingo,
para a 9a Stammtisch, é de
sol. Dá-lhe, chope!

BELO CASAL
Nos correclores
da Londo Pub,
os jovens
WiUian Torizani
e Beatriz
Steinbach

. ��POR..J;. ? tiL
�

>r'
� x»

Troféus e Medalhas

3275-4044

• Sábado, a minha
amiga GeorgeteDamm
movimenta, na sua
Confeitaria Bela Catarina,
uma concorrida Feijoada.
Uma ótima dica para esse

friozinho. FIM DE SEMANA

Turma festeira agitado na cidade
. Rio dos Cedros - Alto Pabneiras.

De pé: da esquerda para a direita
-Elejo, Sorava, Joner, CamiIa,

Cris, Josi,Edio, Duna, Leia,Helo,
Vasquez,Sid,llaren,Joice.

Agachados d a esquerda para
a direita Tere e Rudinha,
NUson,Malu, Rafa e Juca

Dia do amigo
O nosso amigo Felipe Ciola reuniu
seusmelhores (e não são poucos)
best friends, para comemorar com
um animado happy hour o Dia do
Amigo, quarta-feira, lá na sua bela
chácara, em Rio Cerro.Tavamesmo
massa demais, só galera do bem!

.A coluna do amigo Osni

Pincegher, no site www.
moagoncalves.com.br , está
muito legal. Vale conferir.
Osni faz uma homenagem
a Iaraguá do Sul.

Agenda lotada
o badalado Grupo de Pagode Desejo
Constante, omesmo que estará
presente na 11 a Feijoada do Moa,
não para! No sábado se apresenta
no Arraiá da Seven Choperia. No
domingo marcará presença na
Stammtisch. E no final da tarde
de domingo o grupo estará na
Lanchonete Paladar, E para encerrar
com chave de.oure, à noite faz show
naMovingUp, em Schroeder.

• Muito concorrida a noite
de degustação promovida
pelo enólogo Jefferson S.
Nunes, da Vinícola Pericó,
na Bodega do Richter.

• Dê o trato no carro no

Lava Rápido Iaraguá e

leve uma revista Nossa
Weekend. O brinde do

amigo Ne.lson "Behling",
• Amo a liberdade, por isso
deixo as coisas que amo
livres. Se elas voltarem é

porque as possuo. Se não
voltarem é porque nunca as

tive... Ionli LehnonSORRISO
CamiIa Ilruger
abre o sorriso para
a coluna

.• Com essa,fui!

111011111111 II t

'Y\.osso d.esatio:
Ent�ega� nossos pzodutos
no meno� tempo possíveê.
::flcei.t.amos encomend.as
paro bazes e e.an.chonetes

De volta'
Depois de um tempo reclusa, Carlinha
Teixeira voltou a circular na city, sempre
causando frisson por onde passa. Mandou
avisar que domingo vai bater perna na ga

Stammtisch, no Calçadão da Marechal.

Valeu
o meu abraço de hoje cheio de

.

energias positivas vai para o boa gente
e competente Lucas Araújo, da Fenpar.
Valeu pela recepção!Aquele abraço!
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Envie sua foto pára
redacao@ocorreiodopovo.com.brCLIC DO LEITOR

CRÔNICA A Mila tem cerca

de oito meses de
vida e pesa dez

quilos. Apesar de
ter essa carinha
fofa e brincalhona, ,

ela nunca teve

um lar e estava
abandonada nas ruas

de Jaraguá do Sul.
Por isso, foi recolhida

pelo programa
de Zoonoses da

Prefeitura e recebeu
tratamento veterinário.
Quem quiser adotá
Ia, deve entrar em

contato pelo telefone
(47) 3275-3268.

CHARLES ZIMMERMANH,
ESCRITOR

BOMBAS
SEMEADAS

Sentado na frente do hotel, seis meninos na
faixa dos oito anos de idade vem até mim

e pedem algo para comer. Nada diferente do
nosso país. "Os pais deles são viciados em ópio",
diz o rapaz da recepção. Nada diferente do

Brasil, onde os pais dos meninos pedintes são

viciados em cachaça.I

Diferente do Brasil, percebo que, no meio

deles, dois são lentos ao caminhar, saltitavam.
Saltitavam com uma perna de pau que parecia
feita de sobras de uma construção civil. Os dois
tinham a perna esquerda amputada na altura do
joelho. Esses meninos são VÍtimas de bombas que
'explodiram recentemente, porém de uma guerra
que terminou em 1973, a guerra doVietnã.

Mas estou no Laos, um país pequeno,
montanhoso e vizinho doVietnã e da Tailândia.
O que esse tem a ver com a guerra? Por apoiar
os vietcongs e sendo o seu principal corredor
fomentador de armamentos, curiosamente os

americanos, durante os anos de guerra (1964-
1973) despejaram mais bombas no Laos que
no próprioVietnã. Crateras provocadas por
essas bombas, em um só olhar, podem ser

avistadas diversas. Até parece que os americanos

experimentaram semear bombas para ver se
brotavam.

Hoje o povo dessa terra aproveita as crateras

transformando em lagoas para criação de tilápias.
Estima-se.que
30% das bombas

lançadas não
explodiram.
Essas continuam
fazendo 300
a 400 vítimas
todos os anos.

Principalmente
crianças, como 'os

.
garotos pedintes.

A maioria das vítimas ocorreu nos primeiros
cinco anos do fim da guerra, quando o povo
imaginava ter encontrado algum metal precioso
através dos reluzentes metais da maioria das
bombas. Pobre, quase miserável.o povo do Laos
continua a caçar bombas.

Em um lar, para não chamar barraco, uma
família inteira rodeava pedaços de lata de um

projétil de bomba que não explodiu. Dali tinha
uma fonte de renda: produzir colheres.

Comando de Elite é um filme
britânico repleto de ação e

baseado nos eventos da vida
real de lan Fleming durante
a Segunda Guerra Mundial.
Sean Bean (O Senhor dos
Anéis, GoldenEye) e Danny
Dyer (O Negócio, A Fábrica de
Futebol) estrelam o longa com

muita adrenalina. Os heróis
tratam da derrota nas praias de

Dunquerque para as montanhas
da Noruega em uma perigosa
missão atrás das linhas
inimigas que, se bem sucedida,
pode mudar o curso da guerra.,

•
A revista da mulher inteligente!

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Eunice inventa uma desculpa para justificar sua

atitude para Marina. Norma confessa a Jandira que
ainda é apaixonada por Léo. Leila esquece seu por
tfólio na mesa de Paula. Vinícius, Marcos, Zé Paulo e

Lucas se revoltam com Hugo. Bibi ironiza a coleção de
Paula e ela decide usar os desenhos de Leila. Pedro é
absolvido e acredita que conseguirá recuperar a per
missão para voar. Vinicius decide jantar em casa e ao

ver Olívia e Serginho fica irritado. Eunice pensa em

depor contra Cortez. Paula pede dinheiro para Natalie.
Norma ameaça mandar Léo para cadeia.

• CORDEL ENCANTADO
Jesuíno fica inconformado de ter de acatar as

ordens de Timóteo. Tibungo pede perdão a Miguézim.
Sérgio diz a Damíão que a doença que ele tem nos

olhos é genética e pode atingir um de seus filhos. Her
culano atende à exigência de Timóteo para fugir, mas
Jesuíno e Doralice conseguem imobilizá-lo e libertar

Felipe. Açucena vê Jesuíno e Dora se beijando. Hercu
lano pede para Bel dar um recado para Úrsula. Augus
to procura Maria Cesária. Zóio-Furado e Ternurinha se

beijam. Tenente Arueira chega ao palácio do governo,
deixando Úrsula e Baldini satisfeitos.

Nada diferente
do Brasil, onde
oS'pais dos

meninos pedintes
são viciados em

cachaça.
• VIDAS EM JOGO

Àugusta decide contar sua história para Vinícius.

Margarida convence Elton a morar em sua casa. Cleber
se prepara para viajar até Belém, atrás de Ernesto e Ivan.
Severino e Divina transam. Ernesto chega à Belém. ele
ber o segue de longe. Rita recebe uma intimação para
prestar depoimento sobre o sequestro de Patrícia. Ernes
to encontra a barraca de Mariana. Ivan corre ao ver o car

roceiro. Ernesto o alcança e tenta se explicar. Adalberto
vai ao restaurante para conversar com Severino, que diz

que já sabe da agressão contra Zizi. Adalberto o xinga.

• MORDE E ASSOPRA
Dulce leva Amadeu com ela para o trabalho e

Anecy pede para cuidar do neto. Guilherme vai tomar
café na mercearia e humilha Alice. Renato se oferece

para continuar cuidando das clcatrlzes de Alice. Wil
son exibe a foto de Élcio na delegacia. Élcio procura
Augusta e pede ajuda para despistar Wilson. Natália
conversa com o advogado sobre sua separação e pas
sa mal. Áureo conta para Celeste que fará um show na

cidade, cantando as músicas que gosta. Áureo procura
Alice e tenta convencê-Ia a voltar para casa.

Em Pedra-luz, os moradores
ansiavam encontrar uma joia
rara que acreditavam estar
escondida na ilha e que havia
sido roubada dos piratas
mercenários na virada do século
XIX. Cercada de inúmeras
lendas e mistérios, dizia-se que
tal joia era capaz de realizar
os desejos mais secretos das

pessoas. Naquela fatídica
terça-feira do ano de 1995, o
encarregado da Central Foods
encontrou a ilha completamente
deserta. Para onde teriam

.

ido todos os habitantes que
desapareceram sem deixar

vestígios? Sua salvação
dependia de uma força maior

que parecia inexistir em suas

vidas. leia o livro de leonardo
Brum e descobrirá.

ANIVERSARIANTES
Maria C. n. Peters
Maria F. Grest
Maria M. F. Freiberger
Mateus Schultz

Regina Cunha
Richard G. A Volkmann
Roseliane Bobalo .

Ginai D. P. Kopp
lolanda Michels
Irma Matias Sell

Janete T. Krahn
Juliano da Silva
Leandro Isberner
Leonardo Persch
Luciana Schenider
Luciane S. Ruskaweski
Lucilia Buzzarello

22/7
Alexsander M. Beltron
Aliria Mader
Alisson Silva
Anelise Hofelmann
Antonio R. Neto
Bruno P. da Silva
Décio Konrath
Deise ABonete
Drieli Prestini
Edmar Porath
Elise Ossowsky
Elvira Maestri
Gabriella Kusz
Geraldi E. da s. Correa

C/on'tabilidade
Consultoria Empresarial
mj$t;�ftI

Tailini Lisboa
Valdir Krutsch
Valmor V. Nicholetti
Vanessa P. Mach�do
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Confiança Lucio J. da Costa
Luis C. Padilha
Luiz Borges
Márcia Draeger
Margot Santos

" ijj· jJlftil.1I Jct-JO

Vanessa R. Hinteregger
Vilma Tavares
Viária Mahnke
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br
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• Ótimo exemplo, campeão!

o filme "Assalto ao Banco Central" é uma obra de ficção, inspirada no

maior roubo a banco do século. Em agosto de 2005, R$164.7 milhões

foram roubados do Banco Central em Fortaleza, no Ceará. Sem dar um

único tiro, -sem disparar um alarme, os bandidos entraram e saíram por
um túnel de 84 metros cavado sob o cofre, carregando três toneladas
de dinheiro. Foram mais de três meses de operação. Milhares de reais

foram gastos no planejamento. Foi um dos crimes mais sofisticados e

bem planejados de que já se teve notícia no Brasil.

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 (17h15, 19h15 e 21h15)
• Carros 2 - Dub (14h10)

BLUMENAU
• Cine Neumar.kt 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2

- Leg (18h50 e 21 h40)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2

- Dub (13h10 e 16h)
• Cine Neumarkt 2
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2

- Leg (13h30, 16h20, 19h10 e 21h50)
• Cine Neumarkt 3
• Assalto ao banco central- Nac (14h30, 16h40, 19h e 21h10)

• Cine Neumarkt 4
• Carros 2 - Dub (13h40 e 15h40)
• Cilada.com - Nac (17h40, 19h40 e 21 h30)
• Cine Neumarkt 5
• Os Pinguins do Papai - Dub (13h50, 15h50, 17h50 e 19h50)
• Se beber, não case! Parte 2 - Leg (22h10)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Assalto ao banco central- Nac (14h10, 17h, 19h30 e 22h)
• Cine Norte Shopping 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(12h30, 15h20, 18h10, 21h,23h50)
• Cine Norte Shopping 2
• Assalto ao banco central- Nac (12h, 14h15, 16h30, 18h45
e 21h10)
• Cine Norte Shopping 3
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (14h,
16h50, 19h35 e 22h20)
• Cine Norte Shopping 4
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(11h55, 14h45, 17h35, 20h25 e 23h15)
• Cine Norte Shopping 5
• Os Pingüins do Papai - Qub (13h25, 15h35 e 17h45)
• Cilada.com - Nac (19h50 e 22h)
• Cine Norte Shopping 6
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h15,
16h05, 18h55 e 21h45)
• 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)

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

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

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h30,
16h20, 19h10 e 21h50)
• Cine Garten 2
• Assalto ao banco central- Nac (14h20, 16h50, 19h e 21h15)
• Cine Garten 3
• Carros 2 - Dub (14h30 e 16h40)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (18h40 e 21 h30)
• Winnie The Pooh - Dub (13h)
• Cine Garten 4
• Cilada.com - Nac (14h40, 17h, 19h30 e 22h)

• Cine Garten 5
• Meia Noite em Paris - Leg (22h10)
• Os Pinguins do Papai - Dub (13h40, 15h40, 17h40 e 19h40)
• Cine Garten 6
• Harry Potter e as relíquias da morte -

Parte 2 - Leg (18h50 e 21 h40)
• Harry Potter e as relíquias da morte -

Parte 2 - Dub (13h10 e 16h)
• Cine Mueller 1
• Assalto ao banco central- Nac (14h, 17h, 19h30 e 22h}
• Cine Mueller 2
• Cilada.com - Nac (16h40 e 21 h30)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub

(13h45 e 18h40)

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

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

Paris Hilton
fica irritada
Apatricinha ParisHilton esbravejou contra
um jornalistana emissora norte-americana
ABC. O apresentadorperguntou se o "auge"
dela jáhavia passado.A estrela do reality show
The Simple Life se ofendeu e se levantou da

cadeira, desligando omicrofone. Depois,
voltou e respondeu: "estou nesse ramo há 15

anos, émuito tempo para qualquer pessoa
em qualquer indústria", afirmou.

Marcos Paulo
leva bronca
A esposa do ator e diretorMarcos Paulo não
tem tido sossego com a doença do marido.
Ele, que tem câncer de esôfago e está se

tratando com quimioterapia, não obedeceu
às ordens médicas e continua fumando.

O diretor foi visto no aeroporto Santos
Dumont, no Rio de Janeiro, com o cigarro
entre os dedos. Por isso,Arttonia Fontenelle

,

recebeu várias fotos da situação e acabou
dando uma bronca no amado.

Atriz está feliz
com seu corpo
Sucesso no elenco da novelaMorde -&

Assopra, a atrizMarina Ruy Barbosa foi
convidada para fazer fotos sensuais para
a revista Contigo!. Depois, em entrevista à

publicação, ela comentou estar contente

com as curvas que conquistou. "Às vezes,
vejo algumas cenas e falo: "nossa, cresci,
uau!", disse a jovem. Mas, nem sempre
foi assim. Na infância, Marina disse que
sofria bullying por ser ruiva.

Modelo assume
novo romance

Amodelo Isabeli Fontana, ex do cantor
, Falcão, da banda O Rappa, já não esconde
mais que está apaixonada novamente. Ela
acaba de assumir o romance com o filho

de Bob Marley, Rohan.A top publicou uma r

foto ao lado do amado no perfilmantido
no Twitter. "Apaixonada pelo coração de
Rohan", escreveu Isabeli, que esteve com ele
durante uma viagem à Jamaica.

HORÓSCOPO

Filho de atriz
é homenageado
Familiares e amigos se reuniram em

um show organizado pela atriz Cissa
Guimarães em homenagem ao filho
Rafael Mascarenhas, que foi atropelado
enquanto andava de skate em um túnel
da zona sul do Rio de Janeiro há um ano.

O encontro reuniu João Velho, irmão de

Rafael, e o pai Raul Mascarenhas, além
de Guta Stresser, Giuseppe Oristânio,
Caetano Veloso e DadoVilla-Lobos.

namoramo el
Apolêmica atriz LindsayLohan está de
namorado novo. O escolhido da vez é o
modelo SpencerFalls. Uma pessoapróxima
disse à revistaAmerica's Star: "Lindsay parece
apaixonadapor ele e realmente feliz. Émuito
bom vê-la de volta ao seu verdadeiro eu".
Antes do modelo, ela namorou aDJ Samantha
Ronson até 2009, em um conturbado

relacionamento amoroso.

ÁRIES
Hoje, o entusiasmo será visível. No entanto, o astral revela

alguns aborrecimentos em família e certa insatisfação no

ambiente doméstico. O amor está protegido.

TOURO
Bom dia para se concentrar nos assuntos de trabalho. O

astral indica alguns aborrecimentos em família, mas não
tente tugir de suas responsabilidades.

GÊMEOS
Não deixe de aceitar a ajuda de terceiros para alavancar na
vida profissional. Uma reconciliação amorosa tem tudo para
acontecer. Amizades e negócios não se misturam.

CÂNCER
Excelente astral para priorizar a vida profissional. Jogue as
energias no trabalho. Há possibilidade de se envolver com

alguém que pensa como você.

LEÃO
Siga as convicções e não terá do que se arrepender. Há
possibilidade de acelerar o ritmo de trabalho, mas tenha
cuidado com mentiras ou negócios suspeitos.

VIRGEM
Mostre mais interesse pela profissão e só terá a ganhar.
Atividades dinâmicas e competitivas contam com ótimas

vibrações. Respeite sua necessidade de reflexão.

LIBRA
Não perca a chance de estreitar os laços com as pessoas
parecidas com você. O dia é ideal para divulgar o trabalho. A
cumplicidade vai falar mais alto no relacionamento a dois.

ESCORPIÃO
Seus projetos ganham impulso. Mostre toda a disposição de
agir e conquistar melhores resultados. O astral revela um
maior distanciamento entre você e o par.

SAGITÁRIO
O aslfal revela que as alianças e associações podem trazer

muitas alegrias. O momento favorece a interação com
pessoas que tenham Objetivos em comum.

CAPRICÓRNIO
É hora de lutar por mais autonomia e independência.
O astral revela um conflito entre os anseios pessoais
e o que os outros esperam de você.

AQUÁRIO
O dia favorece a comunicação e as atividades dinâmicas.
Nos assuntos do coração, há sinal de boa sintonia e

entrosamento com a pessoa amada.

PEIXES
A ajuda financeira que tanto precisa pode chegar da família.
No campo afetivo, os astros indicam que uma nova paixão
não está descartada. Evite fazer novas dívidas. ,
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trãnsitD. o sentido das ruas.

mar, colocar. entortar.

o problema é o n(uneIO de carros- Émuito cano pra pouco
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Aguardem CARONAC()LEl1VA JARAGuA.
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5� "Bruna; votê êmeu pfesente de Deus,'tarde
de domingo perfeita no parque. Maninha amor

etér�o a.vdoê. Beijosda 'Mana earlaj,.

&� C�ndidat�s ti Raihha da)21� Kolonistenfest,
a escolha foi realizada na última sexta feira

(16)j contou'com a.participação de,seis '

candidatas
f.

7. Participação dos Bombeiros Mirins e
, Aspi�a�tes··de CQruP4,no eQ,çonttR Fsta�Yé;1I que
aconteceu no dia 9 e 100 em Jaraguá do Sul

-
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PONTO DE VISTA

BENYAMlN PIlRHAM FARD. S
VICE·PRESIDENTE DA ACIJS

Um tema que interfere diretamente
nos três pilares da sustentabilidade

(econômico, ambiental e social), emtodo
o país, é a forma com que lidamos com

os resíduos oriundos de nossas ativida
des' ou seja, o destino do lixo que produ
zimos.

Citando Gunter Pauli, podemos fazer
uma análise crítica de sua frase na qual
menciona:

"nenhuma espécie na natureza é ca

paz de gerar algo que ninguém queira, à
exceção da espécie humana".

Muitos se esquecem do lixo gerado logo
após o mesmo ser colocado para o lado de
fora de suas casas, escritórios ou empresas,
mas todos estes resíduos simplesmente
não desaparecem quando são recolhidos

pelas equipes de limpeza urbana.
Se buscarmos a definição da palavra

lixo no dicionário, observaremos que
"lixo é tudo aquilo que não se quer mais
e se joga fora; coisas inúteis, velhas' e sem
valor", mas será mesmo que o lixo não
tem valor?

Atualmente os modelos mais usuais

de destinação de resíduos são:
- os lixões a céu aberto (proibidos por

Lei Federal) ;
- os aterros controlados;
- os aterros sanitários; e
- os aterros industriais.
Estima-se que o Brasil gere algo em

-torno de 250 mil toneladas de lixo todos
os dias. Entretanto, o fator mais preocu
pante é que apenas cerca de 2% de todo
este lixo é reciclado.

Estes dados são bastante alarmantes
no momento em que analisamos a quan
tidade de dinheiro, recursos naturais e

empregos que está sendo desperdiçado
.

ao simplesmente "enterrar" nossos resí
duos nos incontáveis aterros existentes.

A referência direta à sustentabilidade

pode ser feita através da seguinte análise:
a reciclagem dos resíduos gera recur

sos financeiros agregando valor aos mes
mos, e fazendo com que estes retornem à.
cadeia produtiva (pilar econômico);

- Este processo traz economia de

energia, água, insumos e especialmente
matérias primas, evitando que tais re-

síduos possam contaminar o meio am

biente (pilar ambiental);
- Como reflexo, geram-se mais em

pregos e renda com a humanização de

postos de trabalhos intermediários entre
a geração dos resíduos (catadores) e o seú
uso na indústria (pilar social).

O detalhe mais interessante desta aná
lise é o ciclo deste processo que gera um
círculo virtuoso no qual o ser humano
utiliza racionalmente os recursos naturais

disponíveis no planeta, ao mesmo. tempo
em que ajuda a economia de sua cidade,
Estado e país com geração de empregos e

renda, além de proteger o meio ambiente.
A boa notícia é que diariamente cresce

no Brasil o número de pessoas que prati
cam a coleta seletiva de seu lixo, o reuso

e a reciclagem, o que tem feito do nosso

país referência mundial em reciclagem
de garrafas PEr e latas de alumínio.

Precisamos observar melhor o desti
no que damos aos nossos resíduos, pois
além de "jogar fora" dinheiro, empregos e

recursos naturais, não estamos pratican
do a sustentabilidade.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANIACATARINA

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

AvenidaMarechalDeodoro daPonsecan= 1589
Telefone: (47) 3273-2390. Horário deFuncionarnento:09:00h às 18:00h

EDlTALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Nor
mas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
títulos apresentados a protesto nesteCartório, parapagamento no prazo de
3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus

tação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDOPROfFSI'O:

Tabelionato 6riesbach
Notas.e Protesto

Apontamento: 182780/2011 Sacado: ANTONIO DO PRADO Endereço: R HERCILHO ANA
CLErO GARCIA458 - SANTOANTONIO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: ZUNAREW
E RAPOSO Il'DA ME Portador: - Espécie: DMI- N" Titulo: 786/04 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 560,00 - Vencimento: 04/07/2011

Apontamento: 182988/2011 Sacado:MIGUELDASILVA COLACO Endereço: RUAJOAOMI
GUELDA SILVA 315 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-390 Credor: PlRAMlDEAUTO PECAS
Il'DA - EPP Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 27302/7303 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 355,23 - Vencimento: 09/07/2011

Apontamento: 183200/2011 Sacado:RADJAN EQUIPAMENTOS INDUSTRlAlS Il'DA Ende
reço: RUAJOÃO ROPELATO,390 - NEREU RAMOS - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-300
Credor: COMERCIO DEACOS JARAGUAIl'DA Portador: - Espécie: DP - N'Titulo: 004582-3
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.449,45 - Vencimento: 06/07/2009

Apontamento: 183201/2011 Sacado: RADJAN EQUIPAMENTOS INDUSTRlAlS Il'DA Ende
reço: RUA JOÃO ROPELATO,390 - NEREU RAMOS - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-300
Credor: COMERCIO DEACOS JARAGUA Il'DA Portador: - Espécie: DP - N° Titulo: 004 582
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.449,45 - Vencimento: 22/06/2009

Apontamento: 183202/2011 Sacado: RADJAN EQUIPAMENTOS INDUSTRlAlS Il'DA Ende
reço: RUA JOÃO ROPELATO,390 - NEREURAMOS - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-300
Credor: COMERCIO DE ACOS JARAGUA Il'DA Portador: - Espécie: DP - N°Titulo: 004 582

.

- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.449,45 - Vencimento: 08/06/2009

APontamento: 183203/2011 Sacado: RADJAN EQUIPAMENTOS INDUSTRlAlSaDA Ende

reço: RUA JOÃO ROPELATO,390 - NEREURAMOS - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-300
Credor: COMERCIO DE ACOS JARAGUA Il'DA Portador: - Espécie: DP - N° Titulo: 004609
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 815,80 - Vencimento: 11/06/2009

Apontamento: 183204/2011 Sacado: RADJAN EQUIPAMENTOS INDUSTRlAlS Il'DA Ende

reço: RUAJOÃO ROPELATO,390 - NEREU RAMOS - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-300
Credor: COl\1ERCIO DEACOS JARAGUA Il'DA Portador: - Espécie: DP - N°Titulo: 004 669
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 999,96 - Vencimento: 25/06/2009

Apontamento: 183205/2011 Sacado: RADJAN EQUIPAMENTOS INDUSTRlAlS Il'DA Ende

reço: RUA JOÃO ROPELATO,390 - NEREU RAMOS - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-300
Credor: COMERCIO DE ACOS JARAGUA Il'DA Portador: - Espécie: DP - N°Titulo: 004659
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 989,24 - Vencimento: 20/07/2009

Apontamento: 183206/2011 Sacado: RADJAN EQUIPAMENTOS INDUSTRlAlS LIDA Ende

reço: RUA JOÃO ROPELATO,390 - NEREU RAMOS - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-300
Credor: COMERCIO DEAtOS JARAGUA Il'DA Portador: - Espécie: DP - N°Titulo: 004659
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 989,24 - Vencimento: 06/07/2009

Apontamento: 183207/2011 Sacado:RADJAN EQUIPAMENTOS INDUSTRlAlS ITDA Ende

reço: RUA JOÃO ROPELATO,390 - NEREURAMOS - JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89265-300
Credor: COMERCIO DEACOS JARAGUA Il'DA Portador: - Espécie: DP - N° Titulo: 004 659
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 989,24 - Vencimento: ?2/06/2009

Apontamento: 183090/2011 Sacado: RAQUEL ALANE GOMES DE ALMEIDA Endereço:
RUA FRITZ l-lASSE 96 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-300 Credor: ALESSANDRA CAR
LAMALSCHITZKY Portador: - Espécie: DMl - N°Titulo: 6672 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.l20,00 - Vencimento: 01107/2011 .

Apontamento: 182497/2011 Sacado: ROSANGELA QUOST FURTUOSO Endereço: RUA
ADOLFO MILLNlTZ 202 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: PAREY MATERIAIS DE
CONSTRUCAO Il'DAME Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 17447 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$140,60 - Vencimento: 30/06/2011

Apontamento: l83065/2011 Sacado: SMURF LANCHES Il'DA Endereço: RUA REINOLDO
RAU 519 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor: PV COBRANCAS E SERVICOS LIDA
ME Portador: DESTAQUE BRINDES Espécie: DMI - W Titulo: 229 B LNR - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 3.00,00 - Vencimento: 09/07/2011

Apontamento: 183305/2011,Sacado:VALDINEIMACHADO Endereço: RUAMAXWILHELM
382 - BAEPENDI - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor: COOP CRED RURAL IN
TERSOLID LUISALVES - CRESOL Portador: - Espécie:DMI- N°Tit:u!o: 007 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 3.309,98 - vencimento: 10/07/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foipublicado no jornal "Correio do Povo",
na datade 22/07/2011.
Iaraguá do Sul (SC),22 de julho de2011.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 27

Apontamento: 183172/2011 Sacado: ANTONIO DO PRADO Endereço:R HERCIlHOANA
CLErOGARClA458 - SANTOANTONIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor:ZUNAREill
E RAPOSO Il'DA -ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1663/01- Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 720,25 - Vencimento: 07/07/2011

Apontamento: 183141/2011 Sacado: ASSOe. RECIC. COMPR MATERIAL RECICLA Ende
reço: RUA GUILHERME SCHMIDT 91 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-265 Credor: SIPAR
COMERCIO DEPARAFUSOSE FERRAMENTAS Il'DA Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo:
11241284- - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 478,42 - Vencimento: 07/07/2011

Apontamento: 183155/2011 Sacado: DANIEL ALEXANDRE VOIl'OUNI Endereço: RUA
ERWINOMENEGOTIl 40 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: BANCO PANAMERICANO
SIA Portador; - Espécie: NP - N°Titulo: 000042327754 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
4.802,29 - Vencimento: 27/08/2010

Apontamento: 183028/2011 Sacado: ERON FAGUNDES Endereço: RUA CESAR FRANCES
CID 26 PT 03 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89265-825 Credor: COMERCIO DE CELULARES
BANDEIRA Il'DAME Portador: - Espécie: DMI - WTitulo: 5306004 - Motivo: falta de paga-
mentoValor: R$ 48,05 - Vencimento: 10/06/2011

-

Apontamento: 183189/2011 Sacado: FMS JARAGUA DO SUL Endereço: RUA ISIDORO
PEDRI 120 - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-590 Credor:WlllTE MARTINS GASES INDUS
TRlAlS Il'DA Portador: - Espécie:DMI- N'Titulo: 896333-001- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$150,00 - Vencimento: 08/07/2011

Apontamento: 183154/2011 Sacado: FRANCIVALDO BARBOSA DE MELO Endereço: RUA
JOAO M DA SILVA 269 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: BV FINANCEIRA S/A e.
E I. Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 131031820 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.076,48 - Vencimento: 16/04/2010

Apontamento: 183182/2011 Sacado: HORTENClA CON UNIF OXFORD Il'DA Endereço:
RUA WALTER MARQUARDT 1250 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor: DANNY
COM !MP E EXP LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0046787 01 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 563,56 - Vencimento: 08/07/2011

Apontamento: 183162/2011 Sacado: INSTALADORA MESCH LUZ DI OlA aDA Endereço:
, RUA JOAOTOZINI 2144 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: BANCO PINE S/A Portador:
CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOSao Espécie: DMI- N°Titulo: 0000041802 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 773,22 - Vencimento: 08/07/2011

Apontamento: J 83352/2011 Sacado: JAIRTO CARLOS BEW Endereço: RUA ALBERTO FA
GUNDES LENZI 486 - AGUAVERDE - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-460 Credor: VALDO
CIR HMS ME Portador: - Espécie: DMI- W Titulo: 28278-1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 553,00 - Vencimento: 07/07/2011

Apontamento: 182874/2011 Sacado: LANCHONEfE MISTER XLIDA Endereço: REINOL
DO RAU 519 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-600 Credor: 1AFJill\CADO DE ALfMEN
TOS E BEBIDAS Il'DA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 0030370701 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 275,57 - Vencimento: 28/06/2011

Apontamento: 182933/2011 Sacado: M.CE. COMERCIO DE CALCADOS Il'DA Endereço:
AV. ANDRE RODRIGUES DE FREITAS 917 - CORUPA-SC - CEP: 89280-000 Credor: DIRE
CAO SA. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTfMENT Portador: T.NS IND. E COM. DE

Espécie:DMI - N°Titulo: 4110/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 406,80 - Vencimento:
03/07/2011

Apontamento: 182986/2011 Sacado: MIGUELDASILVACOLACO Endereço: RUAJOAOMI
GUELDA SILVA 315 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-390 Credor: PlRAMlDEAUTO PECAS
Il'DA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 00047l- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 823,93 - Vencimento: 08/07/2011

Apontamento: 182987/2011 Sacado:MlGUELDASILVACOLACO Endereço: RUAJOAOMI
GUEL DA SILVA 315 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-390 Credor: PlRAMlDEAUTO PECAS

.

Il'DA! EPP Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 000472 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 138,90 - Vencimento: 08/07/2011
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Tenho 59 anos e tenho tetrapare
sia. Neste mês estive em Brasília,

no Hospital Sara, para um tratamento

de lesão medular, e em nome dos defi
cientes físicos quero agradecer a aten

ção de todos os profissionais e também
do governo de Guaramirim, através do

prefeito Nilson Bylaardt, e do deputado
federal Mauro Mariani.

Os dois me deram muita força e um

apoio imensurável para que tudo aconte

cesse da melhor maneira possível.
Além da preocupação do governo

com todos os guaramirenses, tenho que
destacar que para os portadores de de
ficiência esta administração se mostra

atenciosa e conhecedora das maneiras
de fazer acessibilidade.

Posso destacar que este é um traba-
.

lho voltado para a qualidade de vida das

pessoas.

Luis CarlosOliveira, comerciante

DO LEITOR
....
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Eta semana uma inédita mani-

estação de um grupo de inter
nautasme fez tentaradivinharquala
real insatisfação com as festividades
do aniversário da nossa Iaraguá. São
tantas as reclamações que deu a en
tender que a juventude jaraguaense
pela primeira vezmostrou interesse
por assuntos culturais, administra
tivos, históricos e até morais. Con
testaram com deboxe e desrespeito
quas� tudo o que foi apresentado
pe�aFundação Cultural. Bom, como
não é de hoje que durmo com esse

tipo de barulho vejamos. A inclusão
de duas apresentações culturais de

origem afro-brasileira iluminou a

realidade que vive escondida tam

bém na sociedade jaraguaense, o

racismo. A sociedade que não co

nhece a sua própria história não

consegue defender a sua história .

Essa falta de conhecimento sobre
as história de Jaraguá do Sul con
tribui com o equívoco pensamento

que Jaraguá do Sul nada tem relação
com origens afro-brasileira. Para os
que acham que isso é balela o Art.
26 da lei 10 ..639-03 tomou obrigató
rio nos estabelecimentos de ensino
fundamental emédio, oficiais e par
ticulares' o ensino sobre História e

Cultura Afro-Brasileira. Ainda hoje,
os órgão oficiais de governo remen
dam a situação, quando não sensi
bilizam educadores e dirigentes da

educação das redes particulares e

públicas de ensino, para este novo

contexto histórico e de pluralidade
étnica. Para os que discordam da
minha observação, tenham certe

za de uma coisa. A história é viva,
o passado é apenas parte dela. Ela

pode fazer emergir do solo o "Qui
lombo de Putanga" como fez em

1996 com "Mercado doValondo" na
cidade do Rio de Janeiro.

Jean Carlos Gomes
Designer de Produtos

FALECIMENTOS '

• Faleceu no dia 20/7 Felipe. Ruedger
com idade de 62 anos, o sepultamento
foi realizado dia 21/7 às 16h saindo o

féretro 'da Igreja da Paz, em Schroeder,
seguindo após para o Cemitério municipal
de Schroeder.
• Faleceu no dia 20/7 Geraldo Mantovani
com idade de 78 anos, o sepultamento foi

realizado dia 21/7 às 16h saindo o féretro

do Centro Comunitário da Tifa Martins, Bairro
Ana Paula, seguindo após para o Cemitério

municipal da Vila Lenzi.
• Faleceu no dia 21/7 Maria Irene Fo

golari com idade de 55 anos, o sepulta
mento será realizado hoje às 9h saindo

o féretro da Capela Mortuária Maria Leier,
seguindo após para o Cemitério municipal
do Centro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PREVISAO DO TEMPO

Frio aumenta nos próximos dias'
Massa de ar seco e

frio deixa o tempo
estável e com sol
neste sábado em
todas as regiões
do Estado

JMAGUÁ DO SyL
ELISÂNGELA PEZZUTTI

QCiram (Centro de Informa

ções de Recursos Ambien
tais e de Hidrometeorologia de
Santa Catarina) prevê chuva fra
ca para hoje, com aberturas de
sol no decorrer do dia nas regiões
do Planalto Norte e Litoral Norte.
Nas demais regiões haverá pre

sença de sol e algumas nuvens

devido a unia massa de ar frio e

seco no Sul do Brasil. As tempe
raturas oscilam entre 16° e 19°.

Na região de Iaraguá do Sul, a

manhã será de nebulosidade va

riável e chuva isolada de manhã,
nebulosidade variável à tarde e

EDUARDO MONTECINO

Frentes frias vão provocar chuva e temporais isolados no &naI do mês

céu commuitas nuvens à noite.

Uma massa de ar seco e frio
deixa o tempo estável com pre
sença de sol em todas as regiões
neste sábado, com aumento de
nuvens no domingo. A tempera
tura será baixa com formação de

geada, especialmente na madru-

É proibida a entrada de menores de 12 anos.

Pacientes em Isolamento:
É restrita a visita até a liberação médica.

Dia de Semana

HORÁRIO DE VISITAS

Fim de Semana

Enfermarias(sêtor t e II)
Manhã: 10h30 às 11 h30
Tarde: 14h30 às 16h
Noite: 17h30 às 18h30

Maternidade e Apartamentos
Integral: 10h às 19h

UTII
Tarde: 16h às 16tl30
Noite: 19h30 às 20h

UTt II
Tarde: 17h às 171130
Noite: 20tl às 201130

Enfêrmarias (sêtor I e II)
Manhã: 10h30 às 11 h30

Tarde: 14 hã s 1611

Maternidade e Apartamentos
Integral: 10h às 19h

UTIt
Tarde: 16h às 16h30

UTIII
Tarde: 1711 às 17h30

Nos fins de semana a UTI
não é liberada a noite

WEG S.A.
COMPANHIAABERTA

CNPJ 84.429.695/0001-11

AVISO AOS ACIONISTAS

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIQS
Comunicamos aos acionistas que o Conselho de Administração, em reunião realizada em 21 de julho
de 2011, deliberou declarar, "ad referendum" da Assembléia Geral, aos acionistas titulares de ações
escriturais nesta mesma data de 21 de julho de 2011, dividendos intermediários no valor de R$ 0,097
por ação. O pagamento terá início no dia 17 de agosto de 2011; Não haverá incidência do Imposto de

Renda na Fonte para o pagamento de dividendos aos acionistas; A partir de 22 de julho de 2011 as

ações de emissão da WEG SA serão negociadas no pregão da BM&FBovespa SA "ex-dividendos".

Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário informado junto à

instituição financeira escrituraria Banco Bradesco S.A, a partir da data de início de pagamento acima

indicada. Aos acionistas que possuírem ações custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação
e Custódia (CBLC), os dividendos intermediários serão creditados à mesma, que os repassará aos

acionistas titulares por intermédio das corretoras depositantes. Os acionistas cujo cadastro não

contenha a indicação de dados bancários para o pagamento deverão se apresentar naaqência de sua

preferência do Banco Bradesco, munidos do formulário "AVISO PARARECEBIMENTO DE PROVENTOS

DE AÇÕES ESCRITURAIS" recebido pelo correio e de documentos de identificação. Informações
mais detalhadas poderão ser obtidas no Banco Bradesco S.A, Departamento de Ações e Custódia -

Cidade de Deus, Osasco (SP), telefone (11) 3684-9495, ou diretamente na sede da WEG SA, Avenida
Prefeito Waldemar Grubba, n.? 3.300, CEP 89.256-900, Jaraguá do Sul (SC) telefone (47) 3276-6973.

Jaraguá do Sul, 21 de julho de 2011

gada de sábado nas áreas altas
do Planalto Sul, com vento de su
deste a nordeste, fraco amodera

do e com rajadas.
Nos três últimos dias do mês

e início de agosto, duas frentes

frias provocarão chuva e tempo
rais isolados no Estado. Tempe-

raturas deverão ser amenas, mas

sem previsão de um frio persis
tente como o registrado no início
de julho.

A exemplo do que vem ocor

rendo neste mês, agosto será de
chuvas entre amédia e abaixo da
média climatológica no Estado,

devendo ser mal distribuídas, no

tempo e no espaço, intercaladas
com períodos prolongados de ar

seco e com predomínio de sol.
Em cada um desses meses, os va

lores esperados de chuva variam

de 115 a 180mm nas regiões Oes
te e Meio Oeste, e de 80 a 130mm

do Planalto ao Litoral, sendo o

Litoral a região que menos cho
ve nesta época do ano. Também

é a época de atuação dos ciclo

nes extratropicais próximo ao

Litoral, que oferecem perigo às

embarcações, quando os ventos

fortes emar agitado muitas vezes
resultam em ressaca.

O risco de temporal com

ventania e granizo é menor nes

te período _ entre julho e agos
to-, aumentando em setembro.

"Mas eventos extremos podem
ocorrer em qualquer época do

ano, por vezes com acumula

dos significativos de chuva em

curto espaço de tempo, por isso
a importância do acompanha
mento diário da previsão do

tempo", diz a meteorologista do
Ciram, Marilene de Lima.

Grupo estimula a adoção de crianças
Iaraguá do Sul conta com

uma entidade que visa estimu

lar a adoção de crianças e, prin
cipalmente' levar à comunidade
informações sobre este tema,

que ainda é motivo de tabu em

muitas famílias. Na noite do últi
mo dia 19, foi eleito o novo pre
sidente do Grupo de Estudos e

Apoio àAdoção de Jaraguá do Sul
e região, Bendito Fruto, CesarAl
berto Aguiar Cesar. Já o cargo de
vice-presidente ficou com Luiz

Fernando Olegar. O mandato

deve durar dois anos.

Tendo em vista a importãncia da famítta e amigos para a recuperação do paciente,
mas entendendo que 'para um adequado processo de recuperação, é fundamental o
fluxo controlado de pessoas no ambiente hospitalar, o Hospital São José estará

reorganizando os horários de visita a partir do dia 25 de julho de 2011.

R. Dr Watclemirol Mazurechen, 80 - Centro I Jaraguá do Sul - se. 89251-830
Fone 47 3274-5000 I 473371-1588 I wwwhospitalsaojose.org

Fundado oficialmente em

2002, o Bendito Fruto pretende
realizar ações junto à sociedade

para promover a troca de expe
riências entre pais adotivos e

interessados no assunto. "Nos
so foco está em promover uma

nova cultura.
A adoção traz muitos mitos.

Nosso objetivo é estimular tam

bérn a adoção necessária, como
a de crianças especiais, negros e

adolescentes", explica o secretá

rio da entidade, Maro Mannes.
Pai adotivo de duas crianças,

um menmo de 11 anos e uma

menina de lO, Mannes destaca a

adoção como um ato de amor e

responsabilidade. "A adoção deve
ser responsável, deve ser tomada
de desejo e todo adotante deve
ter certeza de que ele vai receber
o filho do outro e transforma-lo

em seu próprio filho", enfatiza.
Interessados em participar do

grupo ou em buscar informações
a cerca do tema, podem entrar

em contato com a entidade atra

vés do e-mail henditofruto_ado
cao@yahoo.com.br.

ARQUIVOOCP
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ENCONTRO

Domingo é dia de reunir amigos
ficaMoa. Os 10510cais disponíveis
para as barracas já estão lotados.
A lista de espera, no entanto, pas
sa de 30 grupos, já que um só en

tra quando outro participante sai.

"Sempre tem prioridade quem par
ticipou no ano anterior. Esse ano

apenas dois saíram", explicaMoa.
No domingo, a festa acon

tece entre as 9h e l8h. A rua do

calçadão e em frente à Praça Ân
gelo Piazera, no entanto, estarão
fechadas a partir das 19h do sá

bado, para a montagem das bar
racas e instalação dos barris de

chopp. No domingo, às 18h, tudo
precisa estar limpo e desmontado,
já que é neste horário que acaba a

permissão cedida para o evento.

"Temos uma permissão especial
que nos permite beber em via pú
blica, contrariando a lei seca. E a

polícia. também estará presente
no evento e ruas próximas, para
garantir a segurança", explica o

colunista do O Correio do Povo.
A alimentação e bebidas fi

cam a critério de cada grupo. A

organização chama apenas ban
das como a do Alemão Preto,
além das trazidas pelos grupos.

Mais de cem

grupos participam
da Stammtisch, que
mudou de data para
pegar a véspera de
feriado na cidade

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

A9a edição da Stammtisch, ou
"Festa dos Amigos", continua

com a mesma estrutura e atra

ções das oito primeiras edições
- mas, desta vez, foi transferida

para este domingo, 24 de julho. O
motivo, segundo o organizador
Moa Gonçalves, é o feriado pelo
aniversário de Jaraguá do Sul na

segunda - feira e também para
não atrapalhar o comércio na

manhã de sábado.
"Como tem feriado segunda,

o pessoal não vai precisar se preo
cupar em acordar cedo na manhã

seguinte. E quem trabalha no co

mércio vai poder participar", justi-

j

I.
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Stammtisch conta com 105 grupos, mesmo número da edição de 2010'
..

PROGRAMAÇAo
"

" Encontro de mestres-salas e porta-bandeiras adiado
nova data, o evento também terá

mudança no local: será no espaço
panorâmico da Scar. A informação é
do diretor-presidente daFuridação
Cultural, Jorge Souza, acrescentando
que a alteração ficou definida na
tarde da última terça. "Tivemos uma

Prevista inicialmente para esta
,

segunda- feira, dia 25, feriado de
'aniversário de Jaraguá do Sul, na
RecreativaMarisol, a realização do 1 Q

Encontro nacional de mestres-salas
e porta-bandeiras foi transferida.
para o dia 13 de agosto. Além da

reunião com os presidentes de blocos
carnavalescos e eles solicitaram esta

mudança, argumentando que, como
dia 25 é feriado só aqui, dificultava a

participação das pessoas de outros

municípios", explicou. Em agosto o

encontro acontece em um sábado.

li I

ARQUIVOOCP

Festa do Colono começa
hoje emMassaranduba

A Festa do Colono, em Mas- pratos principais. E um dos mo

saranduba deve movimentar a mentos mais esperados do evento
, região neste fim de semana. O é a segunda classificatória para
evento começa nesta sexta-feira, Barretos do Rodeio Country, pre
dia 22, a partir das 20h, com Ro- vista para o domingo, às l7h.
deio Country, queima de fogos e A festa contará ainda com

.

apresentação da banda Patrimô- exposição de máquinas agríco
nio, a partir das 22h. No sábado, las, de orquídeas, feira artesanal,
também está programado o Ro- parque de diversões e praça de
deio Country, e quem sobe ao alimentação. O preço dos ingres
palco é o grupo Sorriso Lindo. E sos varia de acordo com o dia e

no domingo, último dia de festa, a a, atração. Na sexta-feira, por
programação é intensa, inician - 'exemplo. o acesso à festa custa

do com tradicional desfile pelas' R$lO. No sábado, até as 2lh, o

ruas centrais da cidade. A partir preço é de R$ 10. Após este horá
das llh30 será servido almoço, rio, homens pagam R$15 e mu

tendo o churrasco como um dos lheres R$ 10. No domingo a en-

trada é franca, e de acordo com

os organizadores, deve ser o dia
de maior movimentação.

A iniciativa é da própria Pre

feitura, que deve investir cerca

de R$ 60 mil na realização do
evento. "A grande atração será
o rodeio, com Arena para um

'público de até três mil pessoas.
Esperamos lotação", diz o pre
feito da cidade, Mário Fernan
do Reinke.

A Festa do Colono acontece

no Parque de Eventos de Massa

randuba, mesmo espaço onde é
realizada a Fecarroz. Em caso de
mau tempo, pode ser cancelada.

I
( Festa vai até domingo com atrações

musicais, dança e gastroilollÜa
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PROMESSA

DIVULGAÇÃO
Destaque no hipismo brasileiro
Amazona de

Jaraguá do Sul

participa de
competições
nacionais e traz

bons resultados

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Depois de conquistar o tercei
ro lugar no Campeonato Ca

tarinense de Hipismo, a amazona
jaraguaense Marina Mazurechen
Bogo, 12 anos, foi a Florianó

polis no último fim de semana

participar do Campeonato Bra

sileiro Mini-Mirim, integrando
a equipe de Santa Catarina, jun
to com outras três meninas. As

catarinenses conquistaram o

vice-campeonato, ficando atrás

apenas de São Paulo. Como ne

nhuma atleta das duas equipes
cometeu falta, as paulistas fica
ram com o título no desempate,
conseguindo cumprir a prova
mais perto do tempo ideal, que

era de 38 segundos.
As provas por equipe acon

teceram na quinta e sexta-feira
da semana passada. Já no in

dividual' que aconteceu no

domingo, a jaraguaense estava

com desempenho impecável
até que na última prova come-

.

teu uma falta e acabou ficando
na ga colocação. Ao todo, Ma
rina percorreu quatro pistas e

derrubou apenas um obstácu

lo, comprovando que a peque
na tem tudo para se destacar
no hipismo brasileiro. Para a

atleta, participar de uma com

petição rtacional é importante
e "legal", porque compete com

amazonas de todo o país e tem

a oportunidade de trocar expe
riências. A jovem atleta treina

na Sociedade Hípica de Iaraguá
do Sul desde os 4 anos de idade.

A próxima competição de
Marina será o Campeonato Ca
tarinense de Amazonas, em Ioin
ville, entre os dias 5 e 7 do mês

que vem. Como o evento será
destinado apenas às mulheres,
as amazonas não serão separa
das por idade, apenas por altura
do obstáculo.

'.

AFORDVAI

SQUENTAROSEU INVE NO

CO
. GRANDESOFERTAS.

REVELllÇÃO Marina disputando uma das provas que renderam o vice às catarinenses

E.COSPOR � '*

FREESTYLE 1.6l20 2 cat EFA2

FIESTA ROCAM HATCH
1. L2012�
cat.FBf2

MODELO

2012

Promoção "Ofertas Imbatíveis" (válida até 22/07/2011 ou enquanto durarem os estoques: 100 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 (cat, FBf2) a partir de R$ 32.400,00 à vista. Ford EcoSport FreeStyle 1.61 2012 [cat,
HA2) a partir de R$ 56.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 52,28% (R$ 29.791,80) de entrada e Saldo em 36 parcelas de R$ 799,00 na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamento
da 13 parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 58.555;80, Custo Efetivo Total (CET) - calculado na data de 05/07/2011 a partir de 0,31% a.m. e 3,78% a.a., através do Programa Ford Credit.

Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer oútro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor d� composição do CH poderá sofrer

alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a Uf (não incluso no valor das parcelas
e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam

todas as publicações anteriores. CARTAo FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁ O SEU.

MODELO

2·012

Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero. .

c.pltal'. "'!)lo.. motropoltt.n .... : 400H8S810emal.localldad.., 0800722 4858. Ford Empresas: (11) 4174.3900i Faça revisões em seu veículo regularmente. i � �,..._.Font SegurosfOrd MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800
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Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Primeirona
na ponta contra o Botafogo, que �
evolui sob o comando de Biro.
Já no estádio Hugo Koehn, o

a má impressão deixada na
estréia, tendo pelafrente o João IPessoa, que deixou escapar três

pontos importantes em casa. Os

jogos iniciam às 15h30.
-

Neste sábado acontece a

segunda rodada da Primeirona.
No recém-inaugurado
estádio Guilherme Tribess, o
JJBordados - quefolgou na

rodada inaugural - recebe
o Flamengo, quemira a
liderança. No estádio Eurico
Duwe, a Néki tenta se manter

Malvice
Importante a homenagem feita aos ex-atletas do Malvice �
Futebol Clube, durante a inauguração do estádio Guilherme
Tribess, no São Luís,A equipe fez história no futebol

jaraguaense na década de 80, quando venceu a Segunda
Divisão (em 86) e acumulou doisvice-campeonatos na
Primeirona (em 87 e 88). Extinta.no papel, nunca deixou de
existir namente daqueles que construíram sua história. Hoje,
aquela região do município é representada no futebol pelo JJ
Bordados, que estréia na Primeirona neste sábado.

Futebol Americano
Chegou a hora damanada!? Será neste sábado a decisão do

Campeonato Catarinense de FutebolAmericano, entre Corupá
Buffalos e Joinville Gladiators. Difícil? Certamente será. Impossível?
Com certeza não. Se existe uma equipe no Estado em condições de
brecar os joinvilenses, é o surpreendente grupo de Corupá.

Schroeder (1)
No domingo acontecem as'

semifinals do 25° Canlpeonato
S(�hroedense de Fut{�bol. O

priméíro jogo envolve o União
e o EsporteVitória, às 12h30.
Na sequência, Tupy (melhor
equipe da primeira fase)
eAliança (atual campeão)
decidem a segunda vaga na
final.As partidas acontecem
no estádioVergilio Rabuske.

Schroeder (2)
O 7

'

Campeonato Aberto
deVoleibol de Schroeder
acontece neste fim de

semana, reunindo 14

equipes (5 masculinas e 9

femininas). Os jogos serão
realizados nos ginásios dos
Imigrantes e Alfredo Pasold.
A programação inicia às
19h15 de hoje e segue até
o fim da tarde de domingo.
Informações em advjaragua.

I

wordpress.com

Futsal
. Os jaraguaenses da Kaiapo's dificilmente ficarão fora da segunda
fase da Superliga Joinville. Em quatro jogos, acumulam duas
vitórias (4x1 naAssessoritec e 6x5 no Caxias), um empate (6x6
com Barra do Sul) e uma derrota (4x2 para aAABB). Na próxima
rodada enfrentam aAuthentic Sports, vice-líder da chave.

Juventus
O site oficial do Juventus traz
uma entrevista comAntonio
Silvério, proprietário da AGS

Esportes. Não o conheço
pessoalmente, mas passou a

impressão de ser uma pessoa
folclórica. Cada pergunta foi
respondida com uma frase.
De Molíere aAyton Senna,
passando por Einstein e

Madre Tereza de Calcutá.

Jaraguá
Aos poucos, o elenco do

Jaraguá vai tomando forma.

Chegaram o centroavante
,

Zamorano, os laterais Luis
eWillian, além do zagueiro
Guilherme. Eles se juntam
aos volantes Miguel e Márcio,
já integrados ao elenco. Nos

próximos dias devem pintar
o goleiro Rafael, o zagueiro
Anderson e o meia Iuninho.

FUTEBOL

Celeste uruguaia em
busca do 15º título.

semifinal, o Paraguai teve a sur

preendente Venezuela pela fren
te e outra vez o placar ficou igual.
Em nova cobrança de pênaltis,
a Seleção Paraguaia eliminou os

venezuelanos e avançou à final
sem vitórias.

O adversário do Paraguai
na final será o Uruguai, que fez

prevalecer a tradição e venceu o

Peru por 2 a O. Na primeira fase,
os uruguaios se classificaram
na segunda colocação do grupo
C. Mas a maior vitória uruguaia
aconteceu nas quartas de final,
quando eliminou os anfitriões

argentinos nos pênaltis. A Ce-

leste Olímpica pode conquistar
o 15° título, deixar a Argentina
para- trás e se tornar a seleção
com maior número de títulos da

Copa América.
A partida decisiva acontece

no próximo domingo, no Estádio
Monumental de Núfies, palco de

pancadaria na última rodada do

Campeonato Argentino, quando
o River Plate foi rebaixado para a

segunda divisão. A disputa pelo
terceiro lugar, entre Peru e Vene

zuela, está marcada para .ama

nhã, em Ciudad de La Plata. O

Paraguai conquistou a América
duas vezes, sendo que a última
foi em 1979. Já o Uruguai ganhou
seu último título em 1995, nos
pênaltis, sobre o Brasil. Os brasi
leiros venceram a Copa América
em oito oportunidades, sendo os

atuais bicampeões.

Com a eliminação precoce da dona da
casa Argentina, Uruguai pode se tomar

o maior campeão da América do Sul

DAREDAÇÃO '

ALEXANDRE PERGER

Parece absurdo para quem es
cuta, mas é verdade. A Sele

ção do Paraguai está na final da

Copa América sem ter vencido
um único jogo durante a com

petição. Com três empates na

primeira fase, o Paraguai se clas
sificou como segundo melhor
terceiro colocado e enfrentou o

Brasil nas quartas de final. Mais
uma vez prevaleceu o empate e

a partida foi decidida nos pênal
tis. Ao errar quatro cobranças, os
brasileiros foram eliminados. Na

DNULGAÇÃO

iii!· .ii

Guaramirim sediará etapa dos jogos da Olesc
A partir da próxima terça

feira, 26, 'Guaramirim vai receber
as delegações de treze cidades
da região para os jogos da etapa
microrregional da 11 a Olimpíada
Estudantil Catarinense (Olesc).

Durante quatro dias, os jo
gos vão reunir cerca de 500 atle
tas disputando as modalidades
de futsal, masculino e ferniní-

I

no, e voleibol, apenas feminino.
Nesta etapa, os municípios de

Araquari, Campo Alegre, Co

rupá, Guaramirim, Itaiópolis,
Iaraguá do Sul, Joinville, Mafra,
Papanduva, Rio Negrinho, São
Bento do Sul, São Francisco do
Sul e Schroeder concorrem às

vagas para a etapa regional.
.

, �e&l!��o �. secretário de Es-

. ! .:

porte e Lazer de Guaramirim,
Irvando Luiz Zomer, a secreta

ria vai oferecer todo o suporte
para o alojamento dos atletas. A
abertura do evento acontece no

Ginásio de Esportes Prefeito Ro
dolfo Iahn, no dia 26, às 19h. Já
os jogos também vão ocorrer nos

ginásios das escolas José Deque
eh e Almirante Tamandaré .
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DELEGACIA DE GUARAMIR,IM

Editalpara
,.",

cons çao
emagosto
, .

Ultimas documentos necessários serão
encaminhados na próxima semana para
Secretaria de Segurança Pública
GUARAMIRIM

CAROLINA CARRADORE

Se tudo caminhar dentro �o
cronograma, a construçao

da nova Delegacia de Polícia de
Guaramirim começa até novem
bro deste ano. O prazo para o

lançamento do edital é no pró
ximo mês, conforme garante o

delegado regional, Uriel Ribeiro.
A nova. edificação é uma reivin

dicação de longa data, uma vez

que a DP funciona em um prédio
fundado há mais de 60 anos.

Essa semana, técnicos con

tratados pela Prefeitura de
Guaramirim realizaram levan
tamento planialtimétrico (do
cumento que descreve o terreno

com exatidão e nele são anota

das as medidas planas, ângulos
e diferenças de nível) e uma

análise da sondagem do solo.
Com os documentos em mãos,
Uriel segue para Florianópolis
na próxima semana para que os

papéis possam ser anexados ao

projeto de construção.
A dificuldade maior enfren

tada foi provar à Secretaria de

Administração- pasta que libera
a verba-que o terreno atual da

delegacia pertence ao Estado.
"Passamos por um grande traba
lho, pois o prédio é velho, já per
tenceu à ·Prefeitura, mas encon

tramos documentos em cartório

que mostram que a delegacia
pertence ao Estado desde a déca
da de 70", conta Uriel.

Com os dois últimos laudos

prontos, o próximo passo é o

lançamento do edital de lici

tação, marcado para agosto. A
previsão é que o projeto saia do

papel até meados de novembro.
Para isso, o antigo prédio da DP
será colocado abaixo. A maior
dificuldade agora é locar um lu

gar onde a delegacia funciona
rá temporariamente. uÉ difícil
achar um local apropriado para
este fim, mas estamos visita

mos vários locais e precisamos
resolver isso o mais rápido po�
sível", ressalta o delegado.

A nova delegacia será cons

truída no terreno em que fun
ciona a antiga. Terá três anda
res para poder se adaptar ao

terreno estreito. Reúne banhei

ros, (hoje tem apenas um para
funcionários e público), duas

celas, cartório para escrivão,
alojamento, local para o posto
avançado do Ciretran, entre ou

tras melhorias.
Além de conviver em uma

estrutura inadequada, a Dele

gacia de Guaramirim enfrenta
outras deficiências. São cerca de
700 inquéritos enfileirados que
deveriam ser encaminhados ao·

Fórum. O problema mais grave é
a falta de efetivo. São quatro po
liciais' que se revezam em escala
de plantão. Para dar agilidade às

investigações e aos inquéritos, o
ideal seria uma equipe com pelo
menos 15 policiais.

ARQUIVOOCP

Imóvel onde funciona delegacia de polícia temmais de seis décadas

UmarCpriga entre
.

pacientes internados
em uma clínica de
tratamento para
dependentes químicos,
em Iaraguá do Sul,
resultou em pancadaria
e ferimentos. Um
funcionário do local

.

chegou a ser levado ao

hospital com fratura .

exposta na perna.

Segundo informações
da psicóloga da clínica,
Joice Demétrio, a
confúsão iniciou entre

,

quatro jovens internados.
A justificativa seria os
ânimos alterados uma
vez que a internação
é involuntária.
O segurança do ,

estabelecimento, de 33

anos, tentou apartar
a confusão e acabou

sendo ferido na perna
esquerda. Ele permanece
internado e passa bem.
Os pacientes tiveram alta

I administrativa :Ila clínica .

e foram levados pelas
famílias. Já o funcionário

registrou queixa de
agressão na delegacia
contra os internos.

Mulher fica presa nas

ferragens após acidente
Um acidente na região cen- anos, guiava o Gol, placas MCG

tral de Jaraguá do Sul deixou 7515, de Schroeder, quando per
uma mulher gravemente ferida deu o controle e chocou o veícu

no início da tarde de ontem. A lo no canteiro, na altura do Posto

condutora teria perdido o con- Bago. Amotorista ficou presa nas
trole do veículo e bateu nó can- ferragens, foi socorrida em esta

teiro central, localizado na ave- do grave e levada ao hospital São
nida Prefeito Waldemar Grubba, José. No veículo estavam tam

bairro Centenário. bém o marido e o filho damulher

Segundo informações da Po- que tiveram lesões leves. O veí

lícia Militar, Sônia Pereira, 55 culo foi recolhido pelo guincho.
EDUARDO MONTECINO

.....

Veículo bateu no canteiro central, na
Waldemar Crubba na tarde de on�
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