
Ator global Carlos Simões vai transformar o Grande
Teatro da Scar em um lounge casamenteiro durante

a encenação da peça 'Os homens querem casar e

as mulheres querem sexo'. O espetáculo desembarca em

Jaraguá do Sul amanhã, às 20h30. Leitores do OCP Mipodem ganhar desconto de 50% do valor do ingresso.
.. a

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�c:J ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO DESDE 1919

A UG DE

domingo, a colisão de um

veículo contra um prédio no

bairro Rau, causou a morte
-

dos jovens Rafael Luís Hafe
mann, 19 anos, e Patrick da
Silva, 20 anos. Bruno Vinícius

Perucker, 21 anos; foi o único

que sobreviveu. Página 23
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ESPERANÇA DE MELHORIAS

PRIMEIRO DIA CIeonice com a 6Iha Laura foi uma das primeiras pacientes atendidas ontem no hospital de Guaramirim, que
passou a ser adminisIrado pela São Camilo. A expectativa é que com a mudança o atendimento passe a ter mais qualidade. Página 6

DIRETOR AFIRMA OUE REATIVAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO E DE OBSTETRíCIA É PRIORIDADE. Página 7

Cancela COl7l defeito quase
causa tragédia na Reinoldo

E

manhã. Motorista não ouviu barulho do veículo se

aproximando e cancela não funcionou. Apesar do susto,

ninguém ficou ferido. Esse é o terceiro acidente registrado
na linha férrea, que corta o município, este ano. Página 19

Defesa Civil segue com os

trabalhos de monitoramento

pare de chover na região. No final da tarde de ontem, os

rios que cortam a cidade estavam com o nível de água 2
metros acima do normal. Três famílias que residiam em

área de risco deixaram suas casas. Página 20

Conselho vai
retornar pauta
das reuniões
PREFEITURA DO VALE DO

Itapocu esperam por
reativação do Conselho

Regional para apresentar
projetos e prioridades ao

governo do Estado. Previsão
é que agenda seja retomada
este mês, depois do quadro
da SDR estar completo. Em

Massaranduba, espera é por
recursos para compra de

maquinário e construção de
um posto de saúde. Página 4

REVIRAVOLTA
Natália Petry recebe convite

para presidir o DEM:
.

. v :

·lATRlelA MO$.IUtS
Página 5
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I ÍNDICE PERÍODO

-N SELIC 12,�0% 2l.JULHO.2011

D TR 0,140% l.AGOSTO.2011

I CUB 1.122,52 JULHO.2011
",

C BOVESPA '-0,49% l.AGOSTO.zbl1

,A POUPANÇA 0,6235 l.AGOSTO.20�1

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

O D0LAR COMERCIAL (EM R$) 1,.5597 1,5607 '�tO,63%
B DÓLAR TURISMO (EMR$) 1,4800 1,6200 "I�IO%
E PÓLAR PARALEJ,.O (EM R$) 1,59'00 1,7300 0%

S EüRO, (EM R$) 2,2314
/

2,2334 "1/1'0,12%

Lourival Karsten Ikarsten@netuno.com.br

Aposta da Menegotti
Mesmo diante das dificuldades
trazidas pelo câmbio

desfavorável para as exportações
brasileiras, a Menegotti Soluções
em Fundidos (Menfund), de
Schroeder, desde o início do ano

tem apostado na prospecção
de clientes em países como

Argentina, Estados Unidos,

México, Alemanha, Finlândia,
Holanda e França. Alguns
desses estão entre os dez países
que mais compraram produtos
catarinenses no primeiro
semestre de 2011 (Argentina,
EUA, México, Holanda e

Alemanha). O gestor comercial
de exportação da Menfund,

Ricardo Steindel, explica que
o planejamento estratégico da

companhia prevê um incremento
da receita bruta proveniente
das exportações no próximo ano

chegando a 6% até 2013. "Cu seja,
devemosfechar2013 próximos a

R$ 10 milhões defaturamento com

exportação'; prevê.

Capacitação
I Aguardadas as últimas definições

para a concessão das bolsas
de R$ 600 parceladas em seis
vezes que beneficiarão jovens
desempregados de 18 a 29 anos. O

programa Projovem Trabalhador é
uma iniciativa do governo federal,
mas será administrado pelas f'

Prefeituras, para Iaraguá do Sul
estão previstas 300 vagas.
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��. LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04575
l° 58.248 600.000,00
2° 72.025 12.000,00
3° 07.074 9.000,00
4°_ 41.890 7.410,00
5° 48.850 6.000,00

QUINA
SORTEIO N° 265-8

. 08 - 28 - 42 - 51 - 68,
"

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 656

02 - 03 - 05 - 07 - 08
09 - 11 - 13 - 14 - 15

18 - 20 - 22 - 23 - 25

MEGASENA
SORTEIO N° 1305

03 - 05 - 11 - 36 - 44 - 46

LOTOMANIA

SORT�IO N° 1162

04 - 06 - la - 12 - 14

16 - 22 - 24 - 29 - 33
35 - 37 - 38 - 50 - 56
58 - 65 - 82 - 83 - 97

DUPLA SENA
SORTEIO N° 989
Primeiro sorteio

05 - 29 - 33 - 35 - 47 - 49

Segundo sorteio

15-23-37-41-44-45
.

EUA
Se não bastassem os problemas para sair da crise.
econômica, governo e oposição resolveram lançar
antecipadamente a campanha presidencial de 2012 e

por isto torna-se muito difícil um acordo para aumentar

o teto da dívida. Entretanto, se não chegarem a um

acordo, o próximo presidente poderá herdar um país à
beira do caos o que não interessa a ninguém.

Menegotti exporta
Enquanto a Menfund inicia sua incursão no mercado
internacional, o Grupo Menegotti, sediado em Iaraguá do Sul, já
possui know-how em exportação, com distribuidores em mais
de 40 países do mundo, com destaque para a América do Sul
e África. Conforme o superintendente da Menegotti, Jeferson
Santos, no segmento de máquinas de construção, com a unidade

Menmaq, a empresa caminha para um crescimento da receita de

exportações de mais de 50% neste ano em relação a 2010 ..

DIVULGAÇÃO

Caos aéreo
o governo anda cogitando uma solução para o aumento

de demanda que causa o caos aéreo: aumentar o preço
das passagens. Tornando o voo acessível apenas às

elites, reduz-se o movimento nos aeroportos, aumenta

se a receita das empresas aéreas e de quebra aumenta a

arrecadação. Apenas 'para o povo não é a solução perfeita.
,110

MARCELE GOUCHE

ínill:ft:! do Sesi
Marcada para o dia 8 a inauguração das instalações
onde funcionará a Clínica do Sesi, Será uma inauguração
fechada, pois ainda faltam alguns detalhes de acabamento
e por isto o funcionamento efetivo deverá ocorrer apenas
no final de agosto. Esta antecipação se dá porque o atual

presidente da Fiesc, Alcântaro Corrêa, que prolneteu a obra
aos 'eiupresários da região, quer entregar a clínica antes do
final do seu rnandato como presidente, no dia 11.

Energia elétrica
Embora quem determine o reajuste das tarifas de energia
elétrica seja a Aneel, as distribuidoras como a Celesc entregam
anualmente um pedido em que detalham a solicitação. Caso

integralmente atendida, a Ceiesc poderá ser autorizada a

aumentar as tarifas em 6,2%. Está dentro da média da inflação.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
I' ,1',.

Opovo é de uma hipocrisia formi
dável. O povo, eu disse. Claro que

preciso deixar a porta aberta para as ex

ceções' mas fico tiriricaao ter que deixar
essa porta aberta. Sabes por quê? Porque
todos os "indevidos" acham-se no direito
de passar por ela, não se querem dar con

ta de que são safados, hipócritas.
Digo o que digo, leitora,leitor, dian

te de um texto que não me surpreende,
irrita-me ainda mais, isso sim. Os ingle
ses,' que convivem historicamente com

hipocrisias, mentiras e canalhices de sua

imprensa, foram ouvidos nas ruas sobre
o escândalo que envolveu aquele papel

I
higiênico chamado de News of the World,
Notícias do Mundo.

Você sabe bem do que falo, falo das
mentiras, das escutas telefônicas clan
destinas do jornal, tudo visando a contar

segredos de pessoas e provocar escânda
los que vendem jornais. Pois bem, ouvi
do nas ruas, o povo .inglês deu de ombros,
nem aí para a falta de ética. Deixou claro

que o que interessa são os fatos, não im

porta �omo cheguem até eles ou como

foram apuradas as notícias.
.

Quer dizer, se eu me divirto, danem
se os prejudicados com a minha diversão,
mais ou menos isso. Não é a primeira vez

que me irrito com fato parecido.
Faz alguns anos foi montada em Nova

Iorque a TV Pax, assim mesmo, com ?C.
Pax em Latim. A TV Pax chegou com a

promessa de não usar linguagem chula,
gírias, não conter programas de violên
da e muito menos de sexo. Quer dizer,
linguagem asseada, sem violência nem

sexo. Exatamente o contrário das tevês e

mais ainda das tevês brasileiras.
Sabes qual foi o resultado? ATV Pax não

tinha audiência, dava traços no Ibope ame

ricano. Mas não era uma tevê assim que o

povo pedia? Da boca para fora era. Hipócri
tas. Lá, cá e em todo o lugar, hipócritas.

93%
Mais ou menos esse é Ó percentual de gente

desavisada que simplesmente pega produtos de

alimentação em certos "supermercados' e não ob
serva o tempo de validade desses produtos. O pior
de tudo são as falsificações, as rasuras de datas e

a falta de ética de muitos ordinários que andam

pelo mercado. São muitos, e bem perto de você...

TIJOLOS
Qual foi o "tijolinho" moral

que você já ensinou hoje aosseus

filhos, de sorte a que eles façam
crescera "construção"de uma sau

dável personalidade? Essa "cons

trução" depende basicamente dos

pais. Pais, eu disse.

JORNAL
Digamos aos nossos filhos que se eles

Ierem jornais, lerem de fato, de nada. mais
vila precisar. Jornais são livros atualizados
todos os dias. Eles trazem desde as notícias

que se consomem de um dia para o outro

até os fundamentais da vida. Ensinemos
isso aos pequenos.

DO LEITOR

s s
/\ atração dos deuses por mulhe

I\res mortais, geralmente com

prometidas, muito jovens e virgens,
faz parte da mitologia da maioria
dos povos daAntiguidade.

Uma dessas divindades, cuja
fama de galanteador se espalhou
como areia no deserto é Zeus, o

chefe do Olimpo. Zeus dava tra

balho à ciumenta Hera, que ficava
horas acordada com um pau de
macarrão na mão, esperando o

maridão chegar das baladas. Cer
ta vez, Zeus transformou -se em

um cisne e se uniu a Leda, mu

lher de Tíndaro. Em outra pulada
de cerca, Zeus se disfarçou com

feições do próprio marido de Ale

mena, e, enquanto ele estava em

campo de batalha, o deus adúl
tero divertia-se com a mulher do

guerreiro. Conta-se que Anfitrião
ficou lisonjeado por ter empres
tado a esposa a um deus e nem

se importava quando QS amigos
diziam: "Lá vai o corno!". A par
tir dessa lenda, o termo anfitrião

passou a significar "aquele que re

cebe em casa".
Dionísio, amante de vinho e

FALE CONOSCO

bacanais, ficou louco de amores

por Ariadne, que também era com

prometida. Marte se fantasiou de

serpente e seduziu a virgem Reia
Sílvia. A moça se encantou pela
cobra, engravidou, e gerou os fu
turos fundadores de Roma: Rô
muio e Remo. Na antiga Pérsia,
Ahuramazda se apaixonou por
uma donzela de alta linhagem, e

a fecundou com um feixe de luz,
recheado de espermatozóides ..

A garota de quinze anos teve

de explicar aos pais e vizinhan
ça como engravidou sem ter co-

nhecido homem, e sem ter feito

inseminação artificial, já que no

século sete a.C. ainda não conhe
ciam a técnica. Contudo, como

eram muito ingênuos, logo todos
acreditariam na concepção mila

grosa' algo não tão raro naqueles
tempos. Hoje, podemos até achar

graça, mas naquele período de
obscurantismo, um deus se in
teressar por' uma terráquea era a

coisa mais natural do-mundo.

Femando�
cartunista e escritor

CHARGE

seM
Bl..1�OCraACIA 1

\

EDITORIAL

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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PAUTAS PARADAS

Conselho.Regionalvoltaa
Após oito meses

. -

sem reuruoes,
. , .

murucipios

integrados à SDR
enviam projetos
atrasados

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

De janeiro para cá, os prefei
tos de Guaramirim, Iaraguá

do Sul, Massaranduba, Schroeder
•

o

e Corupá acumularam uma lista
de projetos para serem pleiteados
junto ao governo do Estado. Sem
titular da Secretaria de Desenvol
vimento Regional até o mês de
maio, os municípios não tiveram
como encaminhar suas reivindi
cações oficiais - além de o Estado
ter freado o repasse de verba nos

primeiros meses da administração
de Raimundo Colombo.

Se não bastasse a demora na

nomeação de Lio Tironi (PSDB)
como secretário, a briga dos par
tidos pelas gerências do escritó
rio regional atrasou ainda mais
o planejamento dos municípios.
Para completar a equipe da SDR,
ainda falta nomear o assessor de

lelipe Voigt pede recursos para
construir duas pontes

comunicação. O partido Demo
crata era o responsável por esse

posto, mas os líderes da legenda
abriram mão da colocação. O
nome já está definido, mas será
anunciado assim que sair o edi-

f'

tal de publicação, com previsão
nos próximos dias.

Agora, passados oito meses de

PERíODO DE INSCRiÇÃO DE PROJETOS: 02 a 31 de agosto de 2011,
exceto aos sábados, domingos e feriados, no horário das 8h às 16h, no

setor de protocolo da pMJS, à Rua Walter Marquardt, 1111-Barra do Rio
Molha,em Jaraguá do Sul, Estado do Santa Catarina.

EDUARDO MONTECINO

articulações políticas, a SDR reali
zará a primeira reunião do Conse
lho de Desenvolvimento Regional
de 2011 nas próximas semanas. A

data, o horário e o local ainda serão
anunciados. Os mandatários da re

gião já preveem pauta cheia para as

ordinárias do segundo semestre. A

prefeita de Jaraguá do Sul, Cecília

Reinke pleiteia verba para
inaugurar novo posto

Konell, disse que um funcionário
da Prefeitura participará dos en

contros no seu lugar devido à com

plicada relação entre democratas e

o titular da secretaria.
Os prefeitos temem que os

municípios sejam prejudicados
devido à paralisação dos enca

minhamentos dos projetos. Ma-

•

aonar
rio Fernando Reinke (PSDB) tem

duas importantes propostas em

_ espera desde o começo do ano.

IIJá poderia ter comprado dois ca

minhões' com parte dos recursos

do Estado, e também já poderia
ter dado início às obras do novo

posto de saúde do Centro, orça
do em R$ 1 milhão", argumenta.

Felipe Voigt (PP) anuncia três
bandeiras para Schroeder. Ele

apresentará os projetos da ponte
entre São João e Santa Luzia, de

Jaraguá do Sul, no valor de R$ 1,5
milhão; da nova ponte entre os

bairros Rancho Bom e Braço do
Sul, orçadaem R$ 460 mil; e da pa
vimentação da estrada que liga a

rua Rio de Janeiro até Guararnirim,
na rodovia do Arroz, com investi
mento de R$ 2,2 milhões. "Obser
vo que toda a região saiu prejudi
cada com a demora para começar
os trabalhos. A expectativa ainda é

grande para saber como Raimun
do Colombo vai encaminhar os
projetos", enfatiza.

Para Corupá, o prefeito Luiz
Carlos Tamanini pede R$ 1,7 mi-

o
lhão para erguer duas pontes que
foram levadas pelas enxurradas no

começo do ano sobre o Rio Pedra de
Amolar. O principal projeto de Gua
ramirim contempla a compra de

equipamentos para o Hospital San
to Antônio novalor de R$ 850 mil.

Nomeação de secretário sai nesta semana
A prefeita de Iaraguá do Sul,

Cecília Konell (DEM), afirma que
a portaria para nomear Odimir
Lescowicz como secretário de
Obras da Prefeitura será publica
da nesta semana. O atual titular
da" pasta, Valdir Bordin (DEM),
sairá de licença por 90 dias, sem

remuneração.
Lescowicz é diretor da se

cretaria e funcionário efetivo.

Segundo-a prefeita, não será in-

dicado um nome fora do quadro
de profissionais da pasta para as

substituições. No lugar de Lesco
wicz, ficará Reginaldo da Silva,
também servidor concursado.

Na previsão inicial, Bordin de
veria estar afastado do cargo des
de ontem, mas ainda é preciso
esperar a publicação da portaria.
Conforme o secretário, os próxi
mos três meses serão dedicados
para sua família. Ele também quer

"descansar para ter energias ao re

tornar para o trabalho".
A prefeita afirma que a secre

taria ficará a disposição de Bordin,
apesar de não garantir a volta dele.
Já o secretário adianta que deve re

tornar depois de três meses - tem

po que ele acredita ser suficiente
para resolver seus problemas pes
soais. IIMeu pai sofreu um aciden
te doméstico e preciso dar atenção
a ele", justificou.

ARQUNOOCP

MUDANÇA

PREFEITURÃ MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EDITAL 02/2011 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE
o FOMENTO E CAPACITAÇÃO

Projetos a serem executados de outubro à dezembro/2011
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul e a Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul, através do Fundo Municipal de Cultura, nos termos da Lei n° 4845, de
14 de dezembro de 2007, com a finalidade de canalizar recursos, financiar
total ou parcialmente projetos, programas e serviços de fomento e capacita
ção considerando que:
a) A competência de aprovação para financiamento e apoio a Projetos Cult
urais é do Conselho Municipal de Cultura;
b) A concessão prevista neste Edital contará com recursos do Fundo Munici
pal de Cultura;
c) Os projetos serão executados pela Fundação Cultural seguindo todos os

tramites legais pertinentes, como por exemplo para a aquisição de materiais
e contratação de prestadores de serviços. Serão realizados pela Fundação
Cultural os orçamentos, contratações e processos licitatórios dentre outros
necessários para a execução dos projetos.

RESOLVEM tornar público o presente Edital para inscrição de Projetos Cult-
o

urais no âmbito do Município de Jaraguá do Sul, no sentido de concorrerem

a financiamento do Fundo Municipal de Cultura, propostas culturais a serem

executadas no período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e os esclarecimentos poderão ser ob
tidos no seguinte endereço: Av. Getúlio Vargas 405, Centro, município de

Jaraguá do Sul-SC,pelo e-mail marilene.cultura@jaraguadosul.com.br ou

no site http://cultura.jaraguadosul.com.br
Jaraguá do Sul, SC, 02 de agosto de 2011.
JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA - Presidente

Cecília
KoneU

escolheu
Odimir

Lescowicz

para
substituir

Valdir
Bordin
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Natália na presidência do DEM?
Natália Petry soube da oficialização
da saída deJair Pedri do PSB na sexta

feira. Não ficou surpresa, pois tinha
consciência que a desfiliação era questão
de tempo, embora considere uma grande
perda para o PSB, que vive um momento

conturbado no Estado. Situação que
pode impulsionar também a saída

dela, que preside a sigla no município. -

Além do PMDB, Natália tem mantido
conversas com lideranças do PT, PC do

B, PSDB e PP. Terá até o dia 6 de outubro

para decidir seu destino.
Mas também há uma opção que, se

confirmada, vai causar um tremendo
sobressalto no cenário político

jaraguaense. Recebi ontem a ligação de
um dos dirigentes estaduais do DEM que
garantiu que o novo presidente da sigla,

.

Paulo Gouveia, procurou Natália nestefim
de semana oferecendo a ela o comando
do partido no município. Ninguém quer
deixar barato a força-tarefa montada para
desmanchar o DEM. E entre os soldados

que têm arquitetado este movimento em

Iaraguâ estão a prefeita Cecília Konell, o

secretário deAdministração Ivo Konell, eo

presidente destituído, Carione Pavanello.
O relacionamento dos três com Natália.
nuncafoi amigável. A vereadora tem

sido desde o início do governo uma das

principais vozes da ala oposicionista. Além

desse ingrediente, que já configuraria
uma tremenda revanche, Natália foi a

campeã de votos nas eleições de 2008,
quando recebeu 2.861. sufrágios. O apelo
eleitoral é uma ótima justificativa para
o convite.
A demora na formação da comissão
provisória no município comprova
o interesse do partido em Natália. O

quadro já foi definido em 28 cidades,
entre elas Joinville, e Guaramirim, onde

. o ex-prefeito Mario Sérgio Peixer preside
o partido. O natural é queAdemar
Possamai assuma a sigla em Iaraguâ,
isso se a estratégia lançada nos últimos
dias não surtir efeito.

SC413
O vereador Diogo
Junckes (PR) cobrou
ontem na tribuna da
Câmara que o Deinfra

(Departamento Estadual
de Infraestrutura) tome

providências em relação
à SC 413, atingida
pelas enxurradas do
início do ano e até hoje
abandonada. Há três

meses, Iunckes esteve em

Florianópolis conversando
com o presidente do órgão,
Paulo Meller, que garantiu
prioridade para obra "É
lastimável a situação, os

motoristas e os pedestres
correm perigo diariamente,
e nenhuma solução é

apresentada", criticou.

Retorno hoje
A Assembleia Legislativa retorna

ao trabalho oficialmente nesta

terça - feira. Entre as polêmicas
a ser debatidas estão a venda de

ações da Casan e a implantação
da Defensoria Pública. A OAB
é contra a mudança e defende
a manutenção da Defensoria

Dativa, até como forma de
economia pública.

Vão ter que explicar
Reportagem de ontem do jornal O Globocolocou

quatro parlamentares catarinenses na berlinda.

Segundo-o jornal, os senadores Casildo Maldaner

(PMDB) e Paulo Bauer (PSDB) e os deputados
do PMDB Valdir Colatto e Edinho Bez assinaram
atestado falso de funcionamento a uma entidade

que firmou um convênio com o Ministério do
Turismo em 2011 no valor de R$ 4 milhões. O
Instituto Cia do Turismo recebeu outros R$ 7,9
milhões do Ministério nos últimos três anos.

Vistoria
Hoje, a promotora da Comarca de

Guaramirim, Maria Cristina Pereira
Cavalcanti Ribeiro, visita o Hospital
de Massaranduba. Segundo o prefeito
Mario Fernando Reinke (PSDB), ela quer
conhecer o prédio antes de começarem as

obras de adequação. O edital de licitação
deve ser publicado nesta semana, depois
de um atraso de mais de um mês.

Recordando
Em entrevista concedida ao O Correio do Povo

logo depois de ser eleito presidente da Câmara,
Jaime Negherbon (PMDB) falou sobre suas

prioridades. Citou a realização de concurso

público, uma necessidade de adequar a

Casa às exigências do Tribunal de Contas do

Estado, já que é necessário que o número
de cargos efetivos seja maior do que o de

comissionados, o que não acontece hoje.
Vai conseguir realizar o objetivo, o edital da

.

seleção deve ser lançado ainda este mês.

Já a outra prioridade citada foi a construção
de uma sede nova, ideia que foi derrubada

junto com a rejeição da emenda que previa o

aumento no número de vereadores.

Software for lndustry InteUigence

Na lista da OAB
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de
Santa Catarina encaminhou ao Tribunal de

Justiça do Estado uma relação dos advogados
que vão concorrer às vagas de juiz no Tribunal

Regional Eleitoral (TRE/SC). Entre os 49

inscritos, está o jaraguaense Romeo Piazera

Júnior, colunista do O Correio do Povo. Caberá

agora ao TJ elaborar, entre os 49 candidatos, duas
listas de três nomes, que serão encaminhadas
à presidente Dilma Roussefff, que terá a missão

de escolher dois juízes. "Qualquer que seja o

resultado, já considero importante que esteja
alguém representando a região junto ao Tribunal
de Justiça em Florianópolis", afirma Piazera.

" o· governant�, o político,
não pode ficar limitado ao

pensamento do seu grupo. Eu
defendo a convivência dos

contrários. Há pessoas muito

agradáveis e inteligentes no

governo e na oposição. ; , ,
DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF AO SER

QUESTIONADA SE SUA I!PROX'MAÇÃO COM
FE�NANDO HENRIQUE NAO INCOMODA LULA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Patricia diz cpae aguanIa há dois meses por consulta com ortopedista. Da acredita que o hospital precisa de mais médicos especialistas

Espera pormelhoria
no sistema de saúde

NOVA ADMINISTRAÇÃO

Atendímentos sob a direção
, da Associação Beneficente São
Camilo iniciaram ontem

GUARAMIRlM o repasse de R$ 550 mil mensal

para a entidade - R$ 50 mil a mais
do que a Prefeitura investe hoje.
"É uni momento de transição, se

abrem novas perspectivas e tam

bém dúvidas na comunidade, mas

temos a certeza que essa ação vai
trazer uma melhoria no atendi
mento da população", declarou o

prefeito Nilson Bylaardt, duran
te uma celebração que marcou a

transição na última quinta-feira.
O clima de otimismo é com

partilhado também pelos mora

dores da cidade, que reivindicam,
principalmente, atenção especial
às especialidades. "Espero' que o

atendimento melhore e que seja

DEBORA VOLPI

,

. Expectativa. Este é o principal
'sintoma' dos pacientes que

dependem do hospital de Gua
ramirim para atendimentos nas

mais diversas especialidades. É
que iniciaram na manhã de ontem

os trabalhos da nova administra

ção da unidade de saúde, que ago
ra passa a ser chamada de Padre
Mathias Maria Stein. Quem assu

me o comando do hospital é a As

sociação Beneficente São Camilo,
através de um convênio firmado
com a Prefeitura.

No contrato, ficou acertado

mais rápido. O mais importante
é que o centro obstetrício volte a

funcionar", comenta Adriana Apa
recida de Alcântara, de 20 anos,

que levou a filha ontem ao Pronto
Atendimento do hospital.

Cleonice Arruda Filho, 26 anos,

também aguarda ansiosa por me

lhorias. "Não tem ginecologista, é

preciso ir para Jaraguá", diz ela que
na manhã de ontem levou a filha,
Luana Furtado, de 3 anos, para
consultar com um pediatra. E a co

peira Patricia Gomes dos Santos,
35 anos, afirma ainda que é com

plicado conseguir atendimento na

área de .ortopedia. "Estou há dois
meses tentando conseguir uma

consulta com ortopedista. Sempre
sou bem atendida aqui no hospi
tal, mas acho que precisamos de
mais médicos, principalmente or

topedistas".

Nilson Bylaardt,
prefeito de
Guaramirim

Para 1ldriana, a prioridade está em reativar
os atendimentos na'área de obstetricia

BENEFICEN1·E

Bo,�pital p��s� a ser .1��Clntrqpico/i
.

Com a nova gestão, b hosPital de Guaramiriffi: qve era admlfiisfradd'opelo
poder público municipal, passa a ser uma entidade filantrópica, ou seja,
sem fins lucrativos, Todo o lucro gerado pela entidade deve ser revertido em

investimentos na RJópria uniqade .. Hoje, a Assodação B�neficent� São Camilo
administra 49 hospitais espalhados em todo o país.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Centro Cirúrgico
será prioridade

gociações entre a Prefeitura e a

entidade?
CA: A São Camilo foi procura

da pelo município. A gente veio e

fez um diagnóstico do hospital.
No primeiro momento, nossa res

posta foi não. O prefeito Nilson

Bylaardt procurou a entidade na

sua sede, em São Paulo, então vi
mos o interesse e a oportunidade
de trabalhar nesta parceria com o

município. Aídefinimos as metas,
.

fizemos uma proposta de convê
nio e estamos iniciando hoje (on
tem) os trabalhos.

Diretor-administrativo fala das principais
mudanças previstas pela nova gestão

GUARAMIRIM diversas cidades do Estado e tam

bém no Paraná.DEBORA VOLPI

1\ mpliar os atendimentos reali
rlzados via SUS - Sistema Único
de Saúde, reativar o Centro Cirúrgi
co e retomar os trabalhos no Centro
de Obstetrícia. Estas são algumas
das prioridades da nova gestão do

hospital de Guaramirim. Em entre

vista ao O Correio do Povo na ma

nhã de ontem, o novo diretor-ad
ministrativo da unidade, Cláudio
Marmentine, falou das principais
mudanças previstas e das metas

traçadas pela nova direção. Ele
acaba de chegar de Navegantes,
onde atuava na mesma área, para
assumir o desafio de melhorar o

atendimento no hospital de Guara
mirim. Natural de São Domingos,
em Santa Catarina, Marmentini é
formado em Filosofia, História e

em Administração Hospitalar. Já
atuou por 17 anos em hospitais de

o Correio do Povo: Quais as

principais mudanças que devem
ocorrer no hospital, que passa de

municipal a filantrópico?
Cláudio Mamentine: A mudan

ça está nos benefícios da fílantro
pia, na agilidade dos processos, se

jam administrativos, de pessoal ou

de compra. A seriedade continua, e

a São Camilo preza por isso dentro
da entidade. A gente acredita que
a forma de gerenciar é o que mais
deve mudar. A São Camilo é espe
cializada na área de administração
hospitalar e a gente tem toda urna

estrutura da entidade que nos dá

suporte. Estas mudanças estão
sendo implantadas e a diferença
vai ser sentida em urn c'urto espaço
de tempo.

Estamos conversando com os pro
fissionais e a aceitação está sendo
boa. Vamos reestruturar alguns se

tores, alterar o regulamento inter
no. A ideia é ampliar o quadro.

organizar o PA, vamos implantar
urn novo sistema de acolhimento
e avaliação. Nossa meta é ter 70%
dos atendimentos via SUS, este "é
um dos objetivos do convênio que
firmamos com o município.

OCP: Quais serão os principais
desafios da nova gestão?

CA: Um dos principais desafios
é fazer com que a estrutura toda

passe a funcionar. Sabemos que o

Centro Cirúrgico e a Unidade Obs
tétrica estão desativados, então, a

partir de hoje, vamos acompanhar
a reativação disso. Vamos acompa
nhar este processo, apesar de ser

responsabilidade do mumcipio.
Esse é o objetivo e acredito que den
tro de quatro meses as unidades es

tarão funcionando. Outro desafio é

OCP: O repasse mensal de R$
550 mil é o suficiente para manter

a estrutura do hospital?
CA: No diagnóstico que a gente

fez chegamos à conclusão de que
este valor é o suficiente para a ma

nutenção do hospital. A receita do
SUS a gente sabe que não é o sufi
ciente. E, em eventuais projetos, ou

obras necessárias, vamos buscar
novos recursos.

OCP: E em relação aos funcio
nários? Como ficará esta situação?

CA: Temos alguns que vão per
manecer conosco, outros ficarão
somente durante a transição, é
também um trabalho que estamos

fazendo junto ao município. Mas
eles vão permanecer no quadro
de servidores de Saúde do muni

cípio. O corpo clínico é autônomo.OCP: Como ocorreram as ne-

NUARIO AYROSO - SL OI 2193 - JARAGUA ESQUERDO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor: Apontamento: 183490/2011 Sacado: KATERlNE RODRIGUES DA SILVA Endereço: RUA FRANCISCO
BANCO COOPERATIVO SICREDf SA Portador: PEDRO BERKENBROCKMARCENEIRO Espécie: DMI - N° MESS 508 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000üedor: SILMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
Titulo: 000.071.3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 754,37 - Vencimento: 10/07/2011 42638*003 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 622,32 - Vencimento: 12/07/2011

.

EDffi\L DE INTIMAÇÃO
REPúBuCA FEDERATIVA DO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach, Tabelião

Tabelionato Griesbach Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nO 1589
Notas e Protesto Telefone: (47) 3273-2390· Horário de Funcionamento: 09:ooh às 18:ooh

'Apontamento: 183556/2011 Sacado: EDUARDO LUIZ DE SOUZA NETIO, Endereço: RUA CEL EMIUO Apontamento: 183429j2011 Sacado: KENNY ALESSANDRO MACANEIRO Endereço: RUA FREDERICO
CARLOS JORDAN72 - Jaraguá doSul-SC - CEP: 89252-204 Credor: BV FINANCEIRA S/ACFI Portador: - Es- TODT 549 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-700 Credor: VAlDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie:
pécie: CBr - N° Titulo: 251002193 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.653,85 - Vencimento: 06/07/2010 DMI - N° Titulo: 28570 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 238,00 - Vencimento: 10/07/2011

-----�--�---------------------------------------------------------------------�--------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 183415/2011 Sacado: ENGELAST LIDA EPP Endereço: R GABRIEL OESGHLER 100 - ILHA Apontamento: 183275/2011 Sacado: LAURITA SCHMID Endereço: ESTRADA PEDRA DE AMOLAR 1500
DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-100 Credor: ZANOTTI SA Portador: - Espécie: DMI - N° - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: SILMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 37443*004 - Mo-
Titulo: 0031890/01- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 683,80 - Vencimento: 08/07/2011 tivo: falta de pagamento Valor: R$ 385,00 - Vencimento: 08/07/2011

EDffi\LDE INTIMAÇÃO DE PROTESlD
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/Se. para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de

protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 183567/2011 Sacado: 1029 - SANTO ANTONIO GERACAO DE ENERGIA Endereço: RUA
GUILHERME DANCKER 161 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-460 Credor: GUMZ CONTABILIDADE E
CONSUITORIAEMPRESA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 9200102516 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$150,00 - Vencimento: 11/07/2011 '

Apontamento: 183443/2011 Sacado: ENGELASTIlDAEPP Endereço: R GABRIEL OESCHLER 100 - ILHA Apontamento: 182787/2011 Sacado: LETICIA SILVA DE SOUZA Endereço: RUA EMMA SCHMIDT 226
DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-100 Credor: ZANOTTI SA Portador: - Espécie: DMI - N° - JOAO TOZINI - CORUPA-SC • CEP: 89278-000 Credor: HANSA TUR TRANSPORTE E TURISMO IlDA
Titulo: 0039597/02 - Motivo: falta de pagamento'Valor: R$ 683,80 - Vencimento: 11/07/2011 Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 7655 - Motivo: falta de pagarriento Valor: R$ 145,80 - Vencimento:
---�-------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------- 30/06/2011

Apontamento: 183417/2011 Sacado: ENORI MACHADO DA SILVA Endereço: RUAÀLBERTO UTPADEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

416 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-600 Credor: BANCO FICSA SA Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: Apontamento: 183690/2011 Sacado: NEUMARCHI REPRESENIACOES COMERCIAIS Endereço: RUA
998208521-0 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$14,773,34 - Vencimento: 01102/2010 JOSE PAPP 133 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-420 Credor: THONY DHARK REZENDE PIMENTEL.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 7588 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.686,00 - Vencimento:

Apontamento: 183428/2011 Sacado: FERNANDO BATISTELADE MEW Endereço: RUA DAS ORQUIDE- 13/07/2011
AS 51 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-790 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - N° -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titulo: 28442 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 75,00 - Vencimento: 10/07/2011 Apontamento: 183544/2011 Sacado: NILSO ACACIO P. DE M. JUNIOR Endereço: ERNESTO LESSMANN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 577 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-300 Credor: CENTRO FORM CONo LES IlDA EPP Portador: - Es

Apontárnento: 183717/2011 Sacado: FLEXACAO CONFECCOES IlDA Endereço: R PAtJLINADEMATHE pécie: DMI - N° Titulo: 28839 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 256,00 - Vencimento: 10/06/2011
PICOW 81- Jaraguá do Sul�SC - CEP: - Credor: MALWEE MALHASITDA Portador: - Espécie: DMI - N° -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titulo: 1016343008 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 877,42 - Vencimento: 10/07/2011 Apontamento: 183452/2011 Sacado: ODAIR JOSE MOREIRA Endereço: RUA HENRIQUE BUTZKE 142 -

-------------,,-----------------------------------------------------------------------------------------,------------------- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-643 Credor: CENTRO FORM CONO LES IlDA EPP Portador: - Espécie:
Apontamento: 183722/2011 Sacado: GILLIARD CRISTIANBORGES MICHELS Endereço: RUA RI 77 N 112 DMI - N° Titulo: 29209 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 145,00 - Vencimento: 10/06/2011
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: BVFINANCEIRA S/ACFI Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

131016971- Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.966,94 - Vencimento: 23/06/2008 Apontamento: 183410/2011 Sacado: RAQUELB. SARDO Endereço: RUAAMANDUS RENGEL 1844 - Iara
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- guá do Sul-SC - CEP: 89261-520 Credor: J DALSENTER COMERCIO Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:

Apontamento: 183447/2011 Sacado: GRAZIELA FURQUlM LEAO VENERO Endereço: RUA ARTHUR 218/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 391,33 - Vencimento: 13/07/2011
ENKE 475 - AMIZADE - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: MARIAADELAIDE FLORFB EPP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 83474/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$140,68 - Vencunento: Apontamento: 183862/2011 Sacado: RODINEAFERNANDES DE PAULA Endereço: RUA FRANCISCO JA-
28/06/2011 COMINI 315 - Iaraguã do Sul-Se - CEP: 89250-000 Credor: TECHNOCENTERTREINAMENTO E IDIOMAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 001009 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$128,12 - Venci

Apontamento: 183502/2011 Sacado: IVAUTO MECANICAIlDA Endereço: R JOAO PLANINSCHECK293 mento: 10/07/2011
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: SANITEC SERV PROD DE UMPEZA LIDA Portador: - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Espécie: DMI - N° TItulo: 3531/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.390,14 - Vencimento: 08/07/2011 Apontamento: 183497/2011 Sacado: RODOLFO PINHEIRO DUARTE Endereço: NEREU RAMOS 48 - CO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: IMOBILIARIACORUPAIlDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:

Apontamento: 183645/2011 Sacado: JARAGUA CARGO WGISTICA E TRANSP. ITDA Endereço: R GUS- 05241962905 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 350,00 - Vencimento: 10/07/2011
'D\VO FRIEDMANN 61 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-190 Credor: TRANSCUNHA IlDA Portador: - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Espécie: DMI - N° Titulo: 019118 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.950,00 - Vencimento: 1lI07/2011 Apontamento: 183554/2011 Sacado: SERGIO LUIS SCHIRMANN Endereço: RUA LUCIANO ZAPELLA 29
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - AGUAVERDE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-060 Credor: BVFINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espé
Apontamento: 183649/2011 Sacado: JARAGUA CARGO WGISTICA E TRANSP. LIDA Endereço: R GUS- cie: CBI - N° TItulo: 131022186 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.377,89 - Vencimento: 12/03/2009
'D\VO FRIEDMANN 61 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-190 Credor: TRANSCUNHA rroA Portador: - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Espécie: DMI - N°Titulo: 019119 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.100,00 - Vencimento: 11/07/2011 Apontamento: 183868/2011 Sacado: THIAGO FELIPE GONCALVES ME Endereço: AV GETULlOVARGAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 268 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: IGP CLlNI COM IMP EXP REPR IlD Portador: - Espécie: DMI

Apontamento: 183595/2011 Sacado: JARAGÚA CARGO WGISTICA E TRANSPORTES Endereço: RUA N° TItulo: 1 048282J - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 582,15 - yencimento: 12/07/2011
AUGUSTO FRIEDMANN 61 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-190 Credor: LAUANA FRANCA ME Porta- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dor: - Espécie: DMI - N° Titulo: A007614-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 150,00 - Vencimento: Apontamento: 183550/2011 Sacado:VIVALAR MOVEIS E DECORACOES U Endereço: RUA ANGELO RU-
13/07/2011 • BINI 711 WJA 01 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Credor: INDUSTRIA DE MOVEIS SIMOSUL UDA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 018410/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 724,00 - Vencimento:

Apontamento: 183558/2011 Sacad�: JEAN CARLOS CAETANO Endereço: RUAPADRE ROMUALD ALBER- 06/07/2011
TO JACOBS 55 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: - Credor: WERNER MARQUARDT Portador: - Espécie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CH - N'Titulo: 000394-8 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 855,00 - Vencimento: 01107/2005 Apontamento: 183184/2011 Sacado: WAGNER ROGERIO DA SILVA Endereço: RUA DONA LIDIA 112 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: BV FINANCEIRA S/A C. E I. Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo:

Apontamento: 183496/2011 Sacado: JOAO JOSEMAR DE CARVALHO Endereço: RUA RICARDO MAR- 131027571- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.173,52 - Vencimento: 16/11/2009

QUARDT ESQ 124 AP 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: LAUDIR SEBASTlAO NOVACK Por- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 02/06/11 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 420,00 - Vencimento: Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
10/07/2011 02/08/2011.

Apontamento: 183406/2011 Sacado: ALCIONE ZANGHELlNI Endereço: RUA PIONEIRO LUIZ SARTl2028
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89265-500 Credor: CLIMUS REFRIGERACAO ITDA Portador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 001211- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.860,00 - Vencimento: 05/07/2011

Apontamento: 183777/2011 Sacado: ALESSANDRO JUNKES Endereço: RUA ADEUA FIscHER 52 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: - Credor: FABRO COMERCIO DE BEBIDAS ITDA Portador: - Espécie: NP - N°
Titulo: S/N - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.650,OO - Vencimento: 15/12/2010

Apontamento: 183176/2011 Sacado: ALlCEPFLANZER Endereço: RUAJOAO DALRI 101- Iaraguá do Sul
SC - CEP: 89251-970 Credor: JAMATEX COM ,EQUIP. TEXTEIS ITDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
146/9118.10 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 245,00 - Vencimento: 05/07/2011

Apontamento: 183836/2011 Sacado: APETIT SERVICOS DE AUMENIACAO IlDA Endereço: AVENIDA
CORONEL BERNARDO GRUBBA 180 - JARAGUA-SC - CEP: 89251-090 Credor: CENTRALFRIOS COMER
CIO E REPRESENIACAO DE FRIOS L Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1241157 NF - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 253,44 - Vencimento: 14/07/2011

Apontamento: 183837/2011 Sacado: APETIT SERVICOS DE AUMENIACAO LIDA Endereço: AVENIDA
CORONEL BERNARDO GRUBBA 180 - JARAGUA-SC - CEP: 89251-090 Credor: CENTRALFRIOS COMER
ao E REPRESENTACAO DE FRIOS L Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1241065 NF - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 310,50 - Vencimento: 14/07/2011

Apontamento: 183907/2011 Sacado: CRIATEX INl!USTRIA E COM. DE CONE IlDA Endereço: RUA
DONA ANTONIA 183 - NOVA BRASILlA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-210 Credor: INCATEX IN
DUSTRIA DE ACABAMENTO TElITIL IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 5019220-01 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 828,00 - Vencimento: 15/07/2011
---------------------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 183498/2011 sàcado: CRISTIANE RIBEIRO Endereço: RUA DA SAUDADE 365 - CORUPA
SC - CEP: 89278-000 Credor: IMOBILIARIA CORUPAITDAME Portador: - Espécie: DMI - N'TItulo: 003009
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 450,00 - Vencimento: 10/07/2011

Apontamento: 183499/2011 Sacado: DAlANE NEUMANN Endereço: RUA RICARDO MARQUARDT 203_
- CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CATONI BAZAR Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 01/08 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$lç5,00 - Vencimento: 10/07/2011

Apontamento: 183455/2011 Sacado: DERU DE FATIMA P. MARTINS Endereço: HERMANN SCHUlZ 169

AP 303 ex: 11 BLA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CENTRO FORM COND LES IlDAEPP Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 23349 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$173,35 - Vencimento: 10/06/2011

Apontamento: 183621/2011 Sacado: DIAS E FUER C MEDICAMENTOS L Endereço: RUA ROBERTO ZIE
MANN 2091 WJA 01 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-300 Credor: BANCO FIBRA S/A Portador: KAORI
IND COSMETICOS UDA 5 Espécie: DMI - N° Titulo: 899-A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 336,48
- Vencimento: 13L07/2011

Apontamento: 183560/2011 Sacado: DIRCE CASTORINA BEBER LEITE Endereço: RUA CONRADO ERD
MANN 97 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-105 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI
- N° Titulo: 131020545 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.058,87 - Vencimento: 10/12/2008

Apontamento: 181447/2011 Sacado: JOSE SIDNEI TEIXEIRA DA ROSA Endereço: PAULO VOUOLINl,870
- RIBEIRÃO CAVALO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-830 Credor: CASAS DAAGUAMATERIAIS PARA Iaraguá do Sul (SC), 02 de agosto de 2011.
CONSTRUCAO IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2705565/1- Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 968,90 - Vencimento: 17/06/2011 Manoel Gustavo Griesbach -Tabelião Substituto
-- --------------------------------------------------------------------- Total de títulos publicados: 42Apontamento: 183633/2011 Sacado: DlVIPEL FORROS E DMSORlAS ITDA ME Endereço: RUAJOAO JA-
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PERSONAGEM HISTÓRICO

o oleiro e trapezista
Domingos Sanson

-

J

Domingos Sanson (foto) riasceu na cidade de

Vicenza, na Itália, no dia 11 de novembro de 1873.
Filho de Giovanni Sanson e Maria Daliorte, Sanson
se casou com a irmã de Venâncio Porto, Maria
Damiana da Silva, no dia 14 de outubro de 1896
e teve dez filhos. Antes de se casar, ele participou
em 1893 da revolução dos federalistas-maragatos.
Em 1895, chegou a Jaraguá, onde estabeleceu uma

pequena olaria, já que não podia mais viver da

antiga profissão, quando era trapezista de circo. Na

região, a olaria de Sanson era a primeira indústria

registrada. Anos mais tarde, o oleiro se estabeleceu
no local da fazenda-engenho de Emílio Carlos

Jourdan. Com o desenvolvimento de Jaraguá pelo
advento da estrada de ferro, em 1910, sua indústria

prosperou: entre os anos 1912 e 1915; Domingos
Sanson forneceu 15 mil tijolos para a construção da -

primeira matriz de Santa Cecília. Sanson também

participou da fundação da Sociedade de Tiro ao Alvo

"Ieutonía", em 1906. Sua olaria fechou em 1930, mas

seu nome ficou imortalizado em Jaraguá do Sul, em

uma das ruas do bairro Vila Lalau.

ARQUIVO HISTÓRICO

o "Schneidermüller", ou Serrador de Lenha, é uma competição
de duplas de origem germânica, onde os companheiros
utilizam uma serra dupla para serrar um tronco de madeira.
A disputa é vencida pela dupla que serrar o tronco no meno-r
tempo. A competição surgiu a partir da prática dos imigrantes e

colonizadores de preparar as madeiras para as novas construções.
O "Schneidermüller" faz parte da cultura teuto-brasileira,
preservada através das comunidades dos descendentes dos

-

imigrantes e integra festas típicas como a Festa Pomerana, que
acontece todos os anos em Pomerode.

Muito mais que
pessoas trabalhando.

Milhares de famOias
evoluindo,

d-
�'O·

,
...

LuneilderJ!._<. " anos

PELO MUNDO

1901

Início do Escotismo
o dia Iode agosto de 1907 é considerado como

o começo do escotismo, por ter sido o primeiro
dia do acampamento na Ilha de Brownsea, na

Inglaterra, organizado pelo tenente-general
Robert Baden - Powell, que reuniu jovens de 12 a

16 anos de idade. O escotismo é um movimento

mundial, educacional, voluntariado, que visa
o desenvolvimento do jovem por meio de ur:n
sistema de valores que prioriza a honra.

1993

Nova moeda brasileira
Neste mesmo dia, em 1993, o Cruzeiro
Real (CR$) foi adotado como nova moeda
brasileira, substituindo o Cruzeiro. A

mudança foi motivada pelas altas taxas de

inflação que marcaram aquele ano, levando
o governo de Itamar Franco a implantar o

Cruzeiro Real, equivalente a mil Cruzeiros.
As notas antigas foram aproveitadas e

carimbadas com o novo nome.

.
..

Amvali/requer, repasse
para r:ec:uperar lagoa·�

INVENÇÕES ANTIGAS

Tabela Periódica
.

Em 1869, o químico russo Dmitri
Mendeleiev inventou a tabela

periódica, publicando-a em seu

livro "Princípios da Química". A
tabela ordenou os elerrientos de
acordo com suas propriedades
físicas e químicas, agrupando
aqueles semelhantes, substituindo o

ordenamento pela massa atômica.
.
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o CORREIO 00 POVO

ESPETÁCULO

o NOIVO
Cados Simões,

atualmente
no elenco cio

programa Zona

1btaI, da Globo,
desembarca

em,araguá
do Sul como o

personagem ,emas,
um homem que só

pensa em casar

E aí, na lateia,
quem quer casar?
Peça.com Carlos Simões transforma
oteatro em um verdadeiro altar

JIlRAGuÁ DO SUL Em meio à trama, os espec
tadores vão conseguir escolher
futuros pares, fique calmo. Além
de acompanhar a saga de Jonas
e dar boas risadas, o público ain
da conta com um empurrãzinho
extra na paquera. Ao acessar o

teatro, todos recebem um adesivo.
Nele, é a cor escolhida a respon
sável por acelerar o convite. para
uma conversa pós-espetáculo. Os
solteiros e desimpedidos recebem
o sinal verde da conquista. Os en

rolados ficam em alerta, com o

amarelo. E, respeitando os com

prometidos, que já encontraram o

próprio cobertor de orelha e aque
cedor de pés, a produção distri
bui decalques vermelhos.

Conforme Simões, ao lon

go de três anos e meio de turnê,
cerca de um milhão de pessoas
assistiram à peça. Nesse tempo,
o ator teve a informação de que,
pelo menos, 16 casais se forma
ram por causa da brincadeira
dos adesivos. Ele explica tam

bém que a ideia surgiu das expe
riências pessoais, precedida de

KELLY ERDMANN

queça as mandingas
ou simpatias. Aprovei
te também para deixar
Santo Antonio descan
sando por tempo inde
erminado e de cabe

ça para cima. Se você está aí, na

maior solidão, e não aguenta mais

esperar uma companhia para a

sua escova de dente, vá ao teatro.

O que uma coisa tem a ver

com a outra? Ora, é simples: é

que, nesta quarta-feira, a peça
'Os homens querem casar e as

mulheres querem sexo' vai trans

formar a plateia do Centro Cultu
ral Scar em um romântico loun

ge. O cargo de casamenteiro da
vez cabe ao ator Carlos Simões.
É ele quem encena a história de

Jonas, um rapaz que tem apenas
um sonho: achar a mulher ideal
e casar. Essa incansável procura,
no entanto, coloca o personagem
principal em inúmeras e diverti
das enrascadas.

com Fabio Ir", completa.Desde a estreia, em janeiro A apresentação da peça co-
de 2008, a montagem passou por .

id d R' d J
.

Sal meça às 20h30. Na turnê catari-
CI a es como 10 e aneiro, - -, ,

d M An d R· nense, alem de Jaragua do Sul,
va or, anaus, gra os eIS, -

d d
-

P tré Ii Ví lt R d d N
. estao agen a as apresentações

e ropo IS, o a e on a, ova
BI It

.,

J' '1. . em umenau, aJaI e OInVI-
Iorque, MIamI e Boston. Ao lon-

1 N
. , '.

1 't d
d

'

d
. e. o mumcipio, os ei ores o

go o peno o, outros projetos OCP h d t d 5001
laci

, . gan am escon o e 70
re acionados a p�ç� surg�ram. "O

no valor do acesso. Basta recortar
sucesso gerou vanas COIsas ba- ,.

bli d
.

al
canas como a pré-produção de

o

antU�CllO pu ica O

tnodJorn e

. mos ra- o no momen o a com-
um longa escnto e estrelado por .

do i.

H dl L di
- pra o Ingresso.

num e e a opes, com ireçao
Pedro Paulo Carneiro", explica o

ator. O filme será lançado em ju
nho de 2013.

Paralelo a isso, ele ainda en

tra em estúdio para terminar a:
gravação do CD da banda Car
los Simões e os Homens Que
rem Casar. "Um som irreverente,
uma mistura de ritmos e letras

românticas, com muito bom hu
'mor. Como costumo dizer, uma

mistura de Mamonas Assassinas

pesquisas em sites de relaciona
mentos e nos arquivos do IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística). O estudo mostrou

a ocorrência de uma inversão de
valores. Enquanto' as

'

mulheres,
hoje independentes, deixam o

casamento em segundo plano,
os homens buscam o enlace e o

convívio familiar.

, , �, .

SERViÇO
o QUÊ: peça 'Os homens querem
casar e as mulheres querem sexo'
QUANDO: quarta-feira, 3 de agosto
HORÁRIO: 20h30
ONDE: Centro Cultural da Scar, em

Jaraguá do Sul
INGRESSOS: R$ 50 (inteira)
BÔNUS: leitores que apresentarem
o anúncio da peça publicado no OCP

pagam apenas R$ 25

Informações: (47) 3275-2477

,us •
A revista da mulher inteligente!

Em julho:
Infidelidade é sinal de

burrice. E mentiras que
todos contam.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Felino de vista aguda / 104, em algarismos ro

manos

2. Competição ciclística em pista, por duplas, con

sistente na disputa de diversas chegadas
3. Poder de tocar o sentimento da melancolia ou o

da ternura / Sinal usado para atrair a atenção de
ouvintes ou telespectadores

4. Conjunto de alvéolos onde as abelhas depositam
o mel

5. O apelido da "Iady" inglesa cuja morte abalou o

mundo / Pôr às claras -

6. Uma colaboradora da família
7. Veículo usado para operar equipamentos agríco-

las
8. Revolta popular
9. Um ingrediente do colorau / Justiça Federal
10. O esporte de Neymar e Rogério Ceni
11. Importunar / O lutécio, entre os químicos
12. Móvel para as refeições / Som agudo produzido

pelas rodas dos carros

13. Começar a dormir,

VERTICAIS

2 345 6 7 8 9

•

II
• • fi

•

.
'

•
• • •

•
•

•
•

2.

4

6

7

iO

i 1

12

13
1. laje que cobre o túmulo / Ama-de-leite dos filhos

de seus senhores
2. Instituto do Meio Ambiente / Mandar com autori

dade / Parte da ... medula
3. Filho de um descendente de primeira geração /

Inchado, estufado
4. Espécie de jogo de cartas / Produzir os sons da

fala
5. Advérbio que significa aqui está! / Troca
6. Ato de escapar precipitadamente de perigo, pes

soa ou coisa ameaçadora / Recompensa de tra
balho

7. Grande queda d'água / Hospital das Clínicas
8. Algo em que foi introduzida uma novidade / A atriz

norte-americana Angelina, de "O Bom Pastor"
9. Exalar fragrâncias / Elemento químico de nú

mero atômico 9, da família dos halogênios, de
símbolo F.
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A· RECREATIVA
PASSATEMPO S INTELlG ENTES

SUDOKU
4 17 2
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2 6 7

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.

PREVISÃO DO TEMPO

Chuva pode
causar danos
Até o fim desta terça-
feira, permanecem os

riscos de temporais e,

por consequência, de
deslizamentos e inundações
no Planalto Norte, Alto
Vale do Itajaí e Litoral Norte
de Santa Catarina.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE
MíN: s-e

MÁX: 21°e

QUARTA
MíN: s-e

MÁX: 18°e

QUINTA
MíN: s-e

MÁX: 18°e

SEXTA

,MíN: 3°e

MÁX: 200e

LAGUNA
A terça-feira será de sol,
mas também com muitas
nuvens no céu durante o

dia, tudo isso intercalado
com períodos marcados

por chuva.

NOVA 30(7

CRESCENTE 6/8

(i!' CHEIA 13/8

i MINGUANTE 21/8

Ensolarado Instável

Depois da passagem de urna intensa
frente fria e da formação de um Ciclone

Extratropical, o tempo melhora com

a ocorrência de ventos fortes. Eles
abrem caminho para a chegada de
uma massa de ar seco e frio e ao

declínio acentuado das temperaturas
em comparação aos últimos dias.

A massa de ar frio e seco deixa o dia
ensolarado no Estado, amanhã. Os
termômetros registram temperaturas
baixas com chance de geada nas

áreas altas de Santa Catarina. Os
ventos sopram de sudoeste a sul,
em intensidade que vai de fraca a

moderada com rajadas no Litoral.

Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada
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Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Vários em I
, Jócêjá pensou em ter uma sapatilha super confortável e no

" meio do dia usar um saltinho básico para uma reunião

importante e mais tarde, à noite, abusar de um salto bem alto?
Tudo isso sem carregar vários pares de calçado na bolsa? Pois
uma designer israelense chamada Daniela Bekerman bolou um

sapato que pode se transformar em diversos estilos, tudo isso a

partir da sola de uma sapatilha. A criação chama-se "Ze o Ze"
e significa "Isso ou isso" em hebraico. Basta trocar o saltinho e

correr para o abraço... Sonho de toda mulher, não é?

Fazer roupa em vez de comprar pronta.
Se você encontrar "a sua" costureira,
aquela que te entende perfeitamente, vai
saber o que estou falando. Imagine que
você pode tirar modelitos das revistas e

mandar confeccionar na cor que você

quiser e com os ajustes ou mudanças.
que desejar. Você compra o tecido e a cor

que mais gostar, faz um esboço ou leva
o recorte da revista e explica direitinho

para a costureira como será o resultado.
Pronto! Você tem roupas exclusivas.
Flash, não?

CTRL C + CTRL V

Usar salto altíssimo sem saber se

equilibrar em cima dele. É claro, toda
mulher gosta de um saltão, já pensa
logo em como vai ficar poderosa e tal.
Mas tem que saber andar bonitinho!
O básico é pés retos, ombros abertos,
peito para fora, braços junto ao corpo,
olhar sempre para frente e cabeça
reta, nunca para baixo. E mais: o salto
sempre toca o chão antes da planta
do pé. Vamos combinar que andar

molenga e desajeitada tentando

parecer chique é a treva!

Cibele Santos

20 DIAS POR Mês
NUM TRABA'l,W.O'

CHAI0,TOlERANOO
UM CH6;FE /M.II À

,
I

CHOVA. OU fAÇA SOL.! I § I

�l'!l\

g

I'
W

__..... I L-o-........,.

10 MINUTOS NUM
SI-lOPPIN6!

Palavra de
homem
"

...Mulheres modernas são

prevenidas, já andam com

preservativos em suas bolsas,
"just in case". Mulheres
modernas vão à luta; beijam
na boca; "ficam"; fazem suas

próprias conquistas; contam

vantagens de quantos, ou

quantas (dependendo da opção
é claro) "carínhas já pegaram').

. Mulheres modernas são até

amiguinhas da atual do seu ex,
só para debochar do desempenho
sexual dele (e também do "size').
Realmente: mulheres modernas
são como os americanos... E

para serem exatamente iguais
aos americanos, algumas têm
até seu Guantánamo particular
onde mantêm um prisioneiro
perpétuo sem direito a

julgamento." (Wilson
Pereira, publicado no

Recanto das Letras)

Dica Amaleras
o blog amaleras.blogspot.com
tá com um montão de coisinhas

legais para ler, ver e testar.

Falarido em testar, as meninas
colocaram no blog um vídeo

que explica o passo a passo do
make da Flávia Alessandra, na

novela Morde & Assopra. Ainda
tem imagens e informações de
um mega kit presente para o

Dia dos Pais, da Natura. E tem

mais coisinhas legais ... Muito
mais. Passa por lá e dá uma

olhadinha.

Acredite apenas
.

"

no que esta

provado.

.

'TI li que a modelo L za

Bruriet, separada há três
anos, deu uma declaração
na revista Contigo, dizendo

, que está cansada de ficar
zínha, Que 7sforço essa

Gl�·mulheE p1iecisat;á fazer,
ra encontrar seu homem?

• 11
•••Entre as coisas mais lindas

que eu conheci, só reconheci
suas cores belas quando eu te

vi. Entre as coisas bem-vindas

gue já recebi, eu reconheci
'fiiinhas cores nela e então eu

me vi..." (Nando Reis emAs
Coisas Tão Mais Lindas)

AR CONDICIONADO

.b

Ihor empresa com

melhores marcas.

Projeto. Instalação. Manutenção
_____
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Baile de Gala
010 Baile de Gala promovido pela

APAE, no aristocrático Clube Atlético

Baependi, no último sábado (30), foi um

sucesso. A finalidade do evento foi anga
riarfundos para a instituição e ainda res

gatar o baile dos saudosos "Anos Doura
dos': A festa foi inspirada na década de 50
e animada pela banda The Champ. Uma
noite maravilhosa. Na ocasião teve home
nagem às madrinhas, músicas diversifica
das e um delicioso buffet de sopas que foi
servido na madrugada de domingo. Mais
de 400 pessoas prestigiaram o evento, que
deve marcar o calendário dos grandes en

contros sacias da região. Todo' o lucro será
revertido para pagamento do 130 salário e

férias dos funcionários da APAE, além da

manutenção de reformas na instituição. O

fotógrafo Maurício Hermann fez a cober
tura e as fotos estarão estampadas na Re
vista Nossa, na edição de setembro.

Tudo azul
Dona Cegonha aterrissou na chaminé da casa

f'

de Paulo Neves e Maria Mafra, na semana

passada, com o pequeno RaíSaudável e lindo
- como um Deus deve ser. Welcome!

2�
ODONTQfub

Leitor fiel
,

o leitor fiel de hoje é o amigo Errol Sasse.
Ele também acompanha a coluna todos
os dias para ficar super antenado nas

notícias da região.

Aniversariantes
os aniversariantes de destaque de hoje são
os irmãos e amigos deste colunista Fabíola
e Cesar Rocha, que vão comemorar a data
intensamente. Parabéns!

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Moa Gonçalves moagonc::alves@netuno.c::om.br

NOITE DE GALA Os anfibiões da Noite de Gala

beneficente, no Baependi, o casal Márcio e

Mônica Menegotti Schünke, presidente da APIlE

Dica
Um dos lugares
que merece ser

destacado em

Iaraguá é o Império
dos Queijos. Além
da qualidade, que
é indiscutível, o

atendimento do
dono do pedaço, o

popular Geraldo, é
bom demais!

Mordeu
a língua
Dizem por aí que
uma morena da
urbe sorriso, que
recém se separou,
teria mordido a

língua. Após jogar a

aliança fora, soltou
cobras e lagartos
sobre ele, pintou o

diabo falando dos
defeitos do conhecido

profissional liberal

para várias amigas
e agora o feitiço

_ virou. Pasmem...

Os dois andam se

encontrando na maior
surdina. Agora os

amigos estão por aqui
com apossível volta.

SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

TECON1'E1
• Muito concorrida a

feijoada promovida
pelo Colégio Evangélico

..

Luterano Iaraguâ, no

último sábado.

• No sábado, em

Pomerode, tem feijoada
no clube Ginástico
Guairacâs. O meu amigo
Wilfrit Baechto ld é um dos

organizadores.

• O cantor Fernando Lima
& banda também será
presença garantida na

Feijoada do Moa, dia 20 de

agosto, na AABB.
.

.
• No sábado tem shoio
no Espaço do Oca, com a

banda Kravan. A entrada é

franca.

• Lorival Batista e

Sarinha Woigt são o novo

casalzinho das baladas da
moda.

• Meu twitter:@colunadomoa

Buxixo
O boa praçaAlexAlbuquerque Ir
que adora se comunicar está mais
extrovertido. Os amigos próximos
garantem que a alegria vem da
nova fase que ele está vivendo
com a bela noiva Priscila. O
casamento vai ser marcado ainda
este ano. Viva o amor!

NOITE DE CALA O industrial Wandér
e sua esposa Laurila Weege também
prestigiaram o encontro beneficente

l:>'$::l.:'� .

, ...'\
.,

NOITE DE CALA O industrial
Antídio lUeixo LuneW e sua

Crislaine Karolina Berzer
conferiram o 10 Baile de Gala
da Apae, sábado, no Baependi \

Mico
A queda do fim de

.

semana: Uma morena

gente boa em recente

evento badalado no fim
de semana passou o maior
mico. A bonitona,depois
de tomar umas e outras,
caiu no meio da pista
de dança. O sapato alto

grudou no teto. O que é

pior: a bela estava de mini
saia e o "visu", dizem os

que presenciaram, foi
muito lindo. Um frisson!!
Por favor, um chope
Kõnigs Bier bem gelado!?

,

Areajovem
O verão ainda não

chegou, mas oscorações
do novo casal geração
high tech, Amanda Paiva
e Neto Soares andam

pra lá de quentes. Os
dois jovens estavam

super sintonizados
no Restaurante Típico
da Malwee, domingo.
Também estavam por lá
os amigos Aurélio Santos,
Diogo e a bela Anna'
Carolina Cochella.

Oca
O meu amigo Arnaldo
Lehmertz, o popular Oca,
recebeu no Espaço do
Oca, no último sábado,
dezenas de amigos para
comemorar com uma

deliciosa feijoada o seu

aniversário. Um dos

pontos alto da festa, além
do prato típico brasileiro,
foi a presença da banda
de rock IIOS Cowboys",
que subiu ao palco e deu
um show acústico em

homenagem ao anfitrião.

Horário: 19 às 22 horas
Local: RuaJorge Czerniewicz, 99 - Jaraguá do Sul - Telefone: 473275-7500

SAINT SEBASTIAN PROMOVE

NOITE DAS MASSAS

_11-
Saint Sebastian

RESTAURANTE
, I
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LUIZ CARLOS AMORIM.
ESCRITOR E EDITOR

CRÔNICA
-

OSCAES
MERECEM
O CÉU

1\ Jrinie chegou em nossa casa e entrou em nossas vidas
1V.Ihã quase vinte anos, quando minhas filhas ainda
eram pequenas. Era dourada e no inverno, colocávamos
nela urn vestido para não passar frio, pois pinscher é urna

raça muito sensível'a temperaturas baixas.
.

Tinha medo de trovoada e do estourar de fogos, mas

não hostilizava ninguém: adorava que lhe fizessem ca

rinho e se aproximava de quem quer que seja abanan
do o rabinho que lhe fora cortado muito rente. Latia

apenas quando passavam estranhos na calçada ou ba
tiam palmas no portão. Ou latia para outro cão.

Sabia pedir carinho: aproximava-se, colocava a

cabeça debaixo da mão da gente, insistindo para que
a acariciássemos. Sabia como fazer para que passás
semos a mão em sua cabeça.

Quando fez dois anos, levamos Minie para cruzar, mas

urn dia depois, por descuido, ela cruzou também com urn

vira-lata simpático. Então nasceram os filhotes, de pais di
ferentes: o menino, filho do pinscher e urna menina, mes

tiça, filha do vira-lata, Pitucha, hoje Xuxu.
Minie - a nossa "Dona Menina" - com mais de doze

anos, evidenciava que não tardaria muito o dia em que a

perderíamos. Tinha urn tumor nas mamas e ainda bem

que não a levamos para operar, pois ela não resistiria.

Quando entrava no cio, destruía o que encontrasse

pela frente: primeiro a sua cesta, depois tapetes, man

tas, lençóis, travesseiros, o que estivesse ao alcance.

Depois da meia idade, passando o cio, contraía

gravidez psicológica: ela achava que tinha um filhote,
suas tetas enchiam-se de leite, que ela mêsma bebia,
pois os brinquedos que adotava como filhos - uma

bola, um bichinho de

plástico - não consu

miam o leite que pro
duzia.

Acho que ela teve

urna boa vida. Mas o

que me impressionou
mesmo foi a maneira
como se foi. Eu já tinha
ouvido falar que os cães

sabem quando a sua hora chega e procuram um lugar
escondido para morrerem. No entanto, não imaginava
o quão verdadeiro isso era. No dia anterior a sua morte,
ela parecia estar doente. A primeira coisa que chamou

.

nossa atenção foi que deixou Gabriel, meu sobrinho de
um ano, pàssar a mão nela. Deitou no chão, ficou de

barriga para cima e deixou ele acariciá-la. Lembram-se

que eu disse que ela aceitava carinho de qualquer pes
soa? Pois é. Só não gostava de criança, pois apertavam-na,

beliscavam etc. Então ela ameaçava morder, se eles insis
tissem. Mas naquele dia, só naquele dia, deixou que o pe
queno Gabriel passasse a mão nela.

Na última noite, ela dormiu debaixo da nossa cama.

Logo que abrimos aporta, bem cedo, ela foi para fora. Não
,

temos gramado, apenas uin pequeno jardim na parte da
frente da casa. Pois Minie foi para lá e começou a ca

var em volta de urn pé de manjericão - mas não dava

para se esconder debaixo dele. Levou urna bronca de
minha esposa e voltou para dentro de casa, para debaixo
da cama. Fui lá vê-la e peguei-a no colo. Fiquei assustado,
pois ela estava muito mole, os olhos marejados.

Levamos "Dona Menina" rapidamente ao veteriná

rio, mas quando chegamos lá ele nos disse que ela esta

va morrendo. Foi muito triste ver "Dona Menina" ir-sé. Se
existe um céu para cães, espero que ela esteja lá. Aqui
ela faz uma falta imensa, Dois fazia narte da família.

Só não gostava
de criança, pois
apertavam-na,
beliscavam etc.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para'

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Flika e seus pequenos filhotes foram abandonados duas vezes:

pelos donos e por algumas pessoas que se sentiram incomodadas quando
a família apareceu nas proximidades de um mercado, no bairro Três Rios
do Norte. Sob ameaças de morte, os seis foram resgatados pela Ajapra e,

agora, aguardam adoção. Contato: Tayse (47) 9987-7666

Profisswn�hsmo
Competência

CredíbWdadt
www.gumz.com.br 9�mz@�,t1omJ)r
(47)33714141 ........",.... Desde 191&

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Cortez pega as joias de Natalie e vai embora.

Raul diz a Pedro que vai investigar Norma. Beto pensa
em Daisy. Baía pede para Hugo ajudá-lo a recuperar a

casa que Cortez passou para o nome de Haidê. Carol
reclama de André para Alice. Daisy pede para voltar a

trabalhar com Beto e eles decidem esconder a rela

ção. Léo invade o apartamento do irmão e sabota a

mangueira de gás. Pedro acende o interruptor de casa

e ocorre uma explosão. Raul conta para Marina e Pe
dro sobre o passado de Norma. Carol se anima quando
André concorda em comprar um apartamento com ela.
Raul pede para falar com Norma sobre Armando.

• CORDEL ENCANTADO

Miguézim entrega a Herculano uma doação e

deixa Jesuíno desconfiado. Batoré decide libertar

Quiquiqui e Setembrino. Jesuíno tenta descobrir
como o profeta conseguiu o dinh-eiro para os dis
farces. Jesuíno comenta com Dora que acredita que
o tesouro de Seráfia está com Miguézim. Florinda
confessa a Zenóbio que está confusa em relação
a Petrus. Felipe e Açucena se beijam. Nicolau vê
Maria Cesária e Tibungo saindo da casa onde estão

Augusto e Petrus. Jesuíno e Dora entram na casa de

Miguézim à procura de uma arca e são surpreendi-.
dos pelo profeta.

• MORDE & ASSOPRA
Guilherme cogita levar a mãe e o filho com ele

para o Rio de Janeiro e Dulce se anima. Alice admite

para Lilian que ainda gosta de Guilherme. Xavier che

ga à delegacia de cuecas e conta que foi enganado por
Elaine/Élcio. Júlia confronta Celeste na igreja. Naomi
e Salomé se encontram com o advogado para fazer a

transferência da casa. Renato começa a trabalhar no

posto médico e cuida do tratamento de Rafael. Aqui
les descobre que Naomi vai doar a casa para Salomé
e avisa ícaro. Shiro procura Marcos para propor um

acordo com Natalia, mas ele recusa. Alice 'surge na

casa de Dulce e se desculpa com ela.

• VIDAS EM JOGO
Mauricio diz para Patrícia que se uniu com Fran

cisco para acabar com Cleber. Francisco revela que
Maurício explodiu o veleiro, mas com o objetivo de
incriminar Cleber. Ernesto afirma que não entregará
os crimes de Ivan. Em troca, ele pede cinco milhões
e Ivan cai na gargalhada. Eles fazem um acordo e de
cidem que o pagamento será feito quando voltarem

para o Rio. Patrícia vai até o consultório médico para
fazer uma ultrassonografia. A médica diz que o bebê

apresenta algumas complicações e afirma que existe
a possibilidade de a criança ser portadora da síndro
me de down.

ANIVERSARIANTES
1/8 Jéssica H. Hornbuing Ana Carolina Voigt Jonathan Lunelli
Alan P. Natali Luciane S. M. Zoz Andressa Foppa José Moraes
Alexandre L. Wille Luiz A. Hauck Angela Maiochi Kunibert Hein
Anderson M. Moski Marlene Ap. H. Martins Cecilia V. Prestini Laura M. Avila
Anilda Engel Marlene Mannes Cesar P. Cruz Lucinéia da Silva
Claudete Gruner Monitchelie Braz Cleiton Dalpra Marcos Welke
Claudete Schneider Noneci C. J. Backes Clóvis Soares Junior Maria R. P. de Azevedo
Cristiane Bachmenn Raphael F. Dalsochio Eduardo da silva Patricia Herrmann

Diogo Paupitz Rubens Franzener Erineu A. lazzarotto Pedro Bonein
·

Dione R. Fontana Rosa M. F. Prestini Gabriel Marcarini Rafael Da Rocha
Edemilson Varela Salete B. Hanssen Gerson Wolf Sirlei T. A. Junckes
Edson V. da Silva Williams Bassani Hortência Pescharki Susana L. Formigari
Franciele de Paula lolanda Hauffe Teresa Bertoldi
Gilberto Venturi 2/8 Jackson' L. Rossweiller Wilson Mayer
Guenther Grutzmacher Afonso B. Filho Janice T. Vercino
Jean L.Dalri Aline Cristofolini João Francisco Alves

'\:1:: !II- ill,;:IJ!iu, ){H.'(J í1NIHt I.Jlt 'i

NOBIN'
PILCHER

Barclay se muda para a Escócia
após o casamento da mãe com

Leo Harrison. Rejeitada pelos
meios-irmãos, o único amigo
é o vizinho Jonas Fairweather,
a quem ela declara amor após
anos de convivência. Por não
ser correspondida, decide
se mudar para Nova Iorque e

tenta esquecer o amor da sua

vida. Depois de anos ausente,
Claire volta à Escócia. Art, com

quem a protagonista acabou
se casando, decide comprar a

casa de Leo e transformá-Ia
em um centro de convenções,
ao perceber o significado que
a casa tem para Claire. No
entanto, o casal não é o único
interessado na compra: quem
cuida agora dos bens de Leo é
Jonas, que tentará dificultar
ao máximo a concretização
do negócio.

A novela Cordel Encantado é
um sucesso do horário das
seis da TV Globo. A trilha
nacional da novela é também
um destaque entre a crítica.
Q repertório tem faixas como:

"Chão de Giz", com Zé Ramalho,
"Candeeiro Encantado", de
Lenine, "Maracatu Atômico", de
Chico Science e Nação Zumbi,
"Carcará", com ütto, "Bela
Flor", de Maria Gadú; e "Minha
Princesa Cordel", música de
abertura da novela cantada por
Gilberto Gil e Roberta Sá.

i l;! i )11 f . ,I
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TIRINBAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br Juliana Paes leva
filho ao shopping� b. J;1

fôNEis MAlf)'bS ...

"L; ".
_'. eNfts Mlui,ros.:. '..

A atriz Juliana Paes ap�oveitou o domingo

, . � , C1-- 01
o para passear em família. Ela levou o filho,

. .: . o: Pedro, para um shopping na Barra da Tijuca,
.. o .

.

no Rio de Janeiro. O pequeno menino, de

apenas sete meses, também foi carregado
no colo pelo pai, Carlos Eduardo. Ao final do

passeio, Juliana, que já esbanja a boa forma de
antes da gravidez, deu um beijo no marido .

.

EIS O MONto SE"M ComERCiAis DE TV':
Otl J)RoGt�! \--__--.A
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\�/I"'iW CIHEM
ASSALTO AO BANCO CENTRAL
Barão (Milhem Cortaz) teve a grande ideia de ganhar muito

dinheiro em pouco tempo ao cometer o crime perfeito, sem

violência. Para isso, bastou arrumar as pessoas certas, dispostas
a receber R$ 2 milhões, botar o plano em prática e executá-
lo. Após cerca de três meses de operação, R$164,7 milhões

foram roubados do Banco Central, em Fortaleza, no Ceará. Sem
dar nem sequer um 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. Foi o segundo maior

assalto a banco do mundo.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg

(14h20, 16h40, 19h e 21h20)
• Cine Breithaupt 2
• Sem limites - Leg (19h30 e 21h30)
• Cilada.com - Nac (15h30 e 17h30)
• Carros 2 - Dub (13h30)
• Cine Breithaupt 3
• Hany Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (19h e 2Oh30)
• Hany Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (14h e 16h30)

• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (18h50 e

21 h40)
• Cine Neumarkt 2
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h30,

16h20, 19h1 O e 21 h50)
• Cine Neumarkt 3
• Assalto ao banco central- Nac (14h15, 16h40, 19h e 21h10)
• Cine Neumarkt 4
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (13h40, 16h1 O,

19h20 e 22h)
• Cine Neumarkt 5
• Carros 2 - Dub (13h50)
• Os Pinguins do Papai - Dub (15h50, 17h50 e 19h50)
• Se beber, não case! Parte 2 - Leg (22h10)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Assalto ao banco central- Nac (14h40 e 21h45)
• Cilada.com - Nac (17h e 19h30)
• Cine Norte Shopping 1
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (13h55, 16h35,

19h15 e 21h55)
• Cine Norte Shopping 2
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (12h1 O, 14h50,

17h30 e 20h10)
• Cine Norte Shopping 3
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h, 15h40,

18h20 e 21h)
• Cine Norte Shopping 4
• Assalto ao Banco Central- Nac (13h40, 16h, 18h10 e

20h35)
• Cine Norte Shopping 5
• Os Pinguins do Papai - Dub (13h25 e 15h35)
• Cilada.com - Nac (17h45 e 19h50) .

• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (22h)
• Cine Norte Shopping 6
• Hany Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (12h30 e 17h)
• A Casa - Leg (15h10, 19h40, 21h35 e 23h30)
• Cine Norte Shopping 7
• Carros 2 - Dub (11 h)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(13h15, 15h55 e 18h35)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (21 h15)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (23h55)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h30,

16h20, 19h10 e 21h5Q)
• Cine Garten 2
• Assalto ao banco central- Nac (14h20, 16h50, 19h e 21h15)
• Cine Garten 3
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h50, 16h30,

19h20 e 22h)
• Cine Garten 4
• Cilada.com - Nac (14h40, 17h, 19h30 e 22h10)
• Cine Garten 5
• Carros 2 - Dub (13h40) I

• Os Pinguins do Papai - Dub (15h40, 17h40 e 19h40)
• Transformers - O lado oculto da lua - Leg (21 h30)
• Cine Garten 6
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h1 O e 16h)
• capitão América: O primeiro vingador - Leg (18h50 e 21 h40)
• Cine Mueller 1
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (14h, 16h40,

19h15 e 21h40)
• Cine Mueller 2
• Cilada.com - Nac (13h45 e 22h)
• Assalto ao banco central- Nac (15h40, 17h50 e 20h)

• Cine Mueller 3
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h30,

16h10, 19h e 21h50)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h1 O e 16h)

Ellen Jabour e

AxI Rose juntos?
A informação vem ganhando as revistas e

colunas de fofocas do Rio de Janeiro ,e São

Paulo. Todas afirmam que a apresentadora
da MTv, Ellen Jabour, estaria engatando
um romance com o vocalista do Guns
N 'Roses, Axl Rose. Segundo as publicações
especializadas, ela está de férias na Europa e

pessoas próximas à moça dizem que o affair
entre os dois segue a todo vapor.

Eliana deixá: de

gravar programa
A apresentadora Eliana está de licença
maternidade. Ela anunciou o recesso durante
o programa que foi ao ar no último domingo
com um discurso pautado em lágrimas. Na

despedida ela disse: "hoje, sem dúvida, é
um dia muito importante. Em 23 anos de

carreira, esta é a primeira vez que saio da tela
da TVpara a vida - em um papel que nunca

experimentei antes: o de ser mãe".

Atriz gasta R$ 10
mil em tratamento
A atriz Mila Kunis, do filme Cisne Negro
e da série That '70s Show, gastou US$ 7

mil, ou seja, cerca de R$ 10,8 mil, em um

tratamento facial a base de diamantes. O

procedimento foi feito na semana passada.
O peeling de diamante e rubi, realizado por
um salão conhecido como o 'querídinho'
das celebridades hollywoodianas, teria ação
antioxidante para a pele.

HORÓSCOPO

Luana Piovani
diz estar casada
Luana Piovani firmou compromisso com

o surfista Pedro Sccoby. Pelo menos, foi
isso o que ela anunciou nas redes sociais.

Questionada por um fã no Twitter, ela

respondeu que está casada. Além disso, fez

questão de publicar uma foto da aliança que
sela a união. "Quem não quiser ver, feche
os olhos que vou mostrar, mas não quero
magoar ninguém. Chic demais. Total Chanel".

. ,

Novo amor de Isis

já namorou famosa
Tom Rezende, o atual namorado de
Ísis Valverde, parece gostar de ter

famosas ao seu lado. O ex-produtor
do Pânico na Tv, já teve outro

romance com uma atriz de novelas

globais. Ele teria namorado Giovanna

Ewbank, mas bem antes de a garota
virar namorada de Bruno Gagliasso,
hoje, seu marido.

ARlES
Convém fugir à mesmice do dia a dia através de novos projetos
e técnicas inovadoras. Sua espontaneidade vai estimular o

relacionamento a dois. O desejo de agradar pode ajudar muito.

TOURO
Você estará mais à vontade se puder trabalhar em casa ou de

forma isolada. A lua transita pelo seu "paraíso astral" e revelà a

possibilidade de ser muito feliz no campo afetivo.

GÊMEOS
Este é o momento de trocar ideias e ouvir o parecer de

pessoas jovens e articuladas. Não perca a chance de fazer

algumas inovações na área de trabalho. No romance, é hora

de optar por segurança.

CANCER-
Hoje, você pode conquistar maior liberdade de ação no

trabalho. E quanto mais à vontade estiver para agir, maior
será a produtividade. No romance, você sente necessidade de

aperfeiçoar os vínculos.

LEio
É tempo de investir em projetoS inéditos e atividades altematiVds.

Terá sucesso para �milar novas infonnações e divulgar o que faz.
No campo afetivo, o sentimento de posse estará em destaque.

VIRGEM
A lua transita em seu signo e aumenta o lado criterioso de lidar com

-....,...
as quesliies pessoais e de trabalho. Mudanças significativas, mas

bastante oportunas, podem marcar a vida amorosa.

LIBRA

Bom dia para quem trabalha em equipe, o estímulo que
você precisa pode chegar através de terceiros. No campo
sentimental, a timidez e o retraimento vão prevalecer.

ESCORPllo
O setor profissional ganha uma nova alavancada. O dia é dos

mais benéficos para fazer algumas inovações na rotina de
trabalho. O desejo de agradar a quem ama está em alta.

SAGlTARIO
/ls atividades que envolvam moda, beleza, lazer, diversão e tudo
com o qual se identifica vão fluir facilmente. No campo afetivo,
você pode estar mais exigente do que de costume.

CAPRICÓRNIO
Quem pensa em fazer uma: reforma ou mudar a decoração de

casa conta com boas vibrações. Não perca a chance de estreitar
os laços com a pessoa amada.

AQuARIO
Será fácil chegar a um ponto consensual com colegas,
clientes e familiares. Quem trabalha com o público terá ajuda
especial. A vida amorosa atravessa um período propício a

mudanças.

PEIXES
Bom dia para se concentrar nos assuntos de trabalho. Você

poderá descobrir maneiras alternativas de ganhar dinheiro. A lua
favorece a vida sentimental.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• 1 A 12/8 • 318 Canela
Exposição: Trabalhos dos alunos Palestra: Seminário Catarinense Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
da Casa de Cultura Paulino João de Inovação Horário: 20h
de Bem Onde: Centro Empresarial, em Quanto custa: gratuito
Onde: Prefeitura; em Guaramirim Iaraguá do Sul Informações: (47) 3275-7833
Horário: das 8h às 16h Horário: das 19h às 21h

Quanto custa: gratuito Quanto custa: gratuito • 6/8
Informações: (47) 3373-0247 Informações: (48) 3333-2374 Cinema: Olhar Estrangeiro

Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
• 2/8 • 3A6/8 Horário: às 20h
Palestra: Construindo Curso: Fotografia Quanto custa: gratuito
organizações de alto Onde: Scar, em Iaraguá do Sul' Informações: (47) 3275-7833

desempenho Horário: das 19h30 às 21h50
Onde: Centro Empresarial, em Quanto custa: R$ 250 • 7/8
Jaraguá do Sul Informações: (47) 3275-2477 Cinema: O fundo do meu

Horário: 19h coração.
Quanto custa: R$ 15 • 4/8 Onde: Sesc, em Iaraguã do Sul

Informações: (47) 3275-7017 Palestra: A maior defesa do Horário: 15h, 17h e 20h
ser humano, da Fundação Quanto custa: gratuito

• 2/8 Logosófica Informações: (47) 3275-7833
Cinema: Mostra de Curtas Onde: Centro Empresarial, em

Infantis Iaraguá do Sul • 8 A 11/8
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul Horário: 20h Curso: Oratória Avançada
Horário: 15h e 20h Quanto custa: não informado

.

Onde: Centro Empresarial, em

Quanto custa: gratuito Informações: (47) 3275-1867 Iaraguá do Sul

Informações: (47) 3275-7833 Horário: das 18h30 às 22h30
• 5/7 Quanto custa: R$ 315

• 3/8 Inscrições: Concurso de (nucleados), R$ 340 (associados)
Espetáculo: Os homens querem Declamação e R$ 510 (outros interessados)
casar e as mulheres querem sexo Onde: http:/ /cultura. Informações: (47) 3275-7017
Onde: Centro Cultural Scar, em jaraguadosul.com.br,
Jaraguá do Sul Horário: até meia-noite
Horário: 20h30 Quanto custa: gratuito * QUER DIVULGJIB O

Quanto custa: R$ 50 (leitores do Informações: (47) 2106-8722 SEU EVENTO JlQUI?
OCP que recortarem o anúncio Então. uma semana antes.

junte todas as in/ormações a respeito
pagam metade) • 518 e envie um e-mail para keUy@

.

Informações: (47) 3275-2477 Música: Sérgio Guimarães e Luís ocorreiodopovo.com.br.

A RENAUlT DO BRASil S.A., em respeito a seus consumidores, convoca os proprietários dos veículos Sandero,
Logan e Clio, equipados com motor 1.0 16V, abaixo identificados, a atender ao recal/:

Clio 2 Portas 2010 e 2011 8A1 CB8V05BL632563 a 8A1 CB8W05BL729368

Data do início do atendimento: 2/8/2011

Local de atendimento e agendamento do serviço: Rede de Concessionárias Renault

Componentes envolvidos: Travas das válvulas de admissão e de escape do motor

Razões técnicas: Foi verificada a não conformidade no processo de produção de um lote específico de travas
das válvulas do motor.

Solução: Substituição das travas das válvulas de admissão e de escape do motor.

Consequências: A quebra das travas das válvulas do motor pode ocasionar danos aos componentes internos
e consequente imobilização do veículo. Em casos extremos, pode causar transtornos ao cliente e até eventuais
acidentes. .

Para informações adicionais consulte:
Rede de Concessionárias Renault
08000555615
www.renault.com.br

MUDE A DIREÇÃO I RE!L'r I

-

petterkraus@gmail.com

;CoiIheçamVli4go! O'aplicativo que f�
,

seu telüiárte.oBedecér coméomandos
de voz! Fácild� manusear, o aplica#vo
dá ouvídos ao seu celular. ppm algumas
palavras é possível fazer buscas, abrir
outros aplicativos ou até mesmo mandar
um e-mail! Download.em: http://bit.ly/
oBqP9P http://www.vlingo.com/11;

, .

•

.' : �
• j •

j .,',
�

I

.;. t 1 l 1 I I
i J �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



 Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PONTO DE VISTA

I
T

Na semana passada minha mu

lher fez aniversário. A filho ta

vai ficar mais velha em agosto e

eu em setembro. Tal comentário

insignificante deve resultar irrele
vante para o leitor ocasional, que
pode até questionar qual é sua re

lação com o tema. No entanto, exis
te certa conexão invisível entre os

seres humanos com referência às

categorias definidas pelo tempo e

pelo espaço. Ampliando o concei
to, a proposta da Teoria da Relati
vidade Geral sugere a existência de
um Universo sem limites em cons

tante expansão. Nessa magnitude
cósmica, sem fronteiras, é possível
que ocorram fatos extraordinários
além da nossa imaginação. Uma
delas seria, há milhões de anos luz,
a possibilidade da existência de in
finidades de universos. paralelos,
cópia fiel do nosso ou totalmente
diferentes.

A quantidade fenomenal de on

das cósmicas nos indica que há uma

simultaneidade na variedade dos
estados das partículas, que permite
aceitar a possibilidade concreta da
existência desses mundos. Para não

deixar o leitor consternado tentando
entender as leis da física quântica,
muito além da familiaridade da vida
cotidiana, vou traçar um paralelo
hipotético sobre como nossa vida

poderia ser diferente em um desses
infinitos "multiversos", com caracte

rísticas próprias de energia e maté
na.

Para isso vou usar uma alegoria
feita pelo humorista argentino Qui
na, criador de Mafalda, para recriar

hipoteticamente outra forma de
vida diferenciada. Quem sabe as

sim poderíamos superar de maneira
criativa o eterno pavor pela finitu
de, começando a rever com humor
as possíveis alternativas para nossa

efêmera existência. Desse modo,
teríamos uma visão mais prazerosa
da vida, sem aquele mal-estar civi
lizatório que tanto nos incomoda, e

que possa, em definitiva, colaborar

para atenuar o autoflagelo próprio
da nossa cultura religiosa.

Quino soube, com seu talento

magistral, resumir o desejo incons
ciente de grande parte da humanida
de - desta forma - a seguir:

.

"Deveríamos começar morrendo

EEEGfiil :::abrasca� ••• complJnh/a.,soc/.dlJ

�� MARISOL S.A.
,,a Empresa de Capital Aberto

Mcnsot CNPJ Nº 84.429.752/0001-62 - NIRE 42300009351
AVISO AOS ACIONISTAS - PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração, em reunião realizada no dia
27.07.2011, aprovou o pagamento de Dividendos, sem correção monetária, a seguir descrito.
1. Valor
O valor total dos Dividendos a serem distribuídos é de R$ 4.490.148,68 (quatro milhões, quatrocentos e

noventa mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), equivalente ao valor bruto de R$ 0,04
por ação em circulação, beneficiando os acionistas inscritos nos registros da Sociedade em 29.07.2011.
2. Data do Pagamento
Os pagamentos serão realizados a partir de 17.08.2011.
3. Forma e local de Pagamento
3.1 Os acionistas correntistas do Bradesco ou de outros Bancos, que tenham comunicado esta condição,
terão seus Dividendos creditados automaticamente no primeiro dia do pagamento.
3.2 Os Dividendos relativos às ações custodiadas na CBlC - Companhia Brasileira de Liquidação e

Custódia, serão pagos à mesma, que os repassará aos acionistas titulares por intermédio das Corretoras
Depositantes.
3.3 Os demais acionistas que estiverem com o endereço devidamente cadastrado, receberão via correio
o "Aviso para Recebimento de Proventos de Ações Escriturais", devendo apresentarem-se na Agência
Bradesco de sua preferência, munidos, além do formulário, da seguinte documentação:
- Pessoa Física: Cópia autenticada do Documento de Identidade e CPF.
- Pessoa Jurídica: Cópia autenticada do CNPJ/MF, contrato social consolidado e atualizado ou estatuto
social. O estatuto social deve estar atualizado com a ata da assembléia que elegeu a diretoria em exercício.
Os sócios-gerentes ou diretores com poderes para representar a sociedade devem apresentar cópia
autenticada da Carteira de Identidade e CPF. Quando da representação por procuração, será necessária
a .apresentação do respectivo instrumento de mandato público e as cópias autenticadas da Carteira de
Identidade e CPF do(s) procurador(es).
Informações complementares poderão ser obtidas junto às agências do Banco Bradesco.

Jaraguá do Sul, SC, 29 de julho de 2011
A ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE AGRADECIMENTO,
E CONVITE PARA MISSA

A Família de

II á rio M u II e r, consternados com o seu

falecimento, convida parentes e amigos para Missa de
Sétimo Dia, que será celebrada dia 05/08/2011 às 19:00
horas, na igreja IGREJA Matriz São Sebastião (Centro
Jaraguá do Sul).
Agradecemos aos amigos e parentes pelas mani
festações de pesar e as mensagens de solidariedade
para com a família neste momento de dor e também
a toda equipe médica e enfermeiros do Hospital São
José, pelo carinho e apoio recebido durante o perío
do de enfermidade.

e assim o trauma seria superado.
Logo acordaríamos num lar de

velinhas melhorando dia a dia.

Depois nos dariam alta por estar
mos muito bem de saúde,

e a primeira coisa que faríamos
seria cobrar nossa pensão.'

Logo, no primeiro dia de trabalho

ganharíamos um relógio de ouro.

Trabalharíamos por 40 anos até
ficarmos bem jovens para assim des
frutar da aposentadoria.

Dessa forma poderíamos andar
de festa em festa, ficar bêbados, des
frutar da nossa sexualidade sem o

risco de problemas graves.
Enquanto isso nos prepararíamos

para começar a estudar.
_

Logo estaríamos frequentando'
a escola, brincando com os nossos

amigos, livres de qualquer obrigação
até ficarmos bebezinhos.

E nos nove meses restantes pas
saríamos todo o tempo flutuando

tranquilamente com calefação cen

tral, além de todas as regalias de um

habitat 'perfeito.
E finalmente, como todas as coi

sas boas, abandonaríamos este mun

do num fabuloso orgasmo!!!!".

DO LEITOR

Obairro Rio da Luz passa por importante momento
de sua história, muito se fala, porém, a realidade é

um pouco diferente.
Pois bem, é inegável que por anos aguardávamos

pela chegada do tão sonhado asfalto assim como qual
quer outra localidade em nossa querida Jaraguá do Sul.

Há alguns dias tivemos a inauguração desta grandio
sa obra. Foi inaugurada inacabada, falta pintura e alguns
poucos metros de asfalto próximos a uma ponte, onde o

acostamento já está em péssimas condições principal
mente nas curvas, curvas estas muito mal sinalizadas,
porém a cada 500 metros foram colocadas placas do li
mite de velocidade em,' pasmem, 40 km/h. Alertas para
curvas perigosas?Não, isso não precisa!

Alardeia-se a chegada da telefonia móvel, tragam
seus celulares e vejam se realmente funcionam! Te
mos a internet dita ''ADSL'' com incríveis 256 Kbites
de velocidade pela bagatela de R$ 73 mensais.

Logo teremos iluminação pública, com o asfalto as

viaturas da polícia também poderão passear por aqui ou

arrecadar dinheiro com suas blitzes, é o progresso che

gando. Voltando ao título deste texto, deixem de fazer

política ou promoção pessoal com dinheiro público, in
vistam em uma sinalização de qualidade. Usem do bom
senso e sinalizem melhor os semáforos com controla
dores de velocidade, instalem mais placas indicativas
para nossos turistas. Por falar em semáforos, será que
não cabem uns dois ou três aqui nestes sete quilômetros
de asfalto? Os animais que atravessam a rua agradece
riam. Ah! Sincronizados por favor.

Márcio Jensen, técnico em eletrônica

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, tor
na público pelo presente edital, que ALINE BERTOU DA CUNHA, CI n? 3.884.785-SESPDC-SC, CPF n?
066.628.189-09, brasileira, solteira, maior, comerciante, domiciliada e residente na Rua Emilio Stein nO
190, Apart. 701, centro, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei nO
6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 832-
Francisco Greter, Bairro Ribeirão Cavalo', perímetro urbano de Jaraguá do
Sul/SC,' abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jara
guá do Sul/SC, conforme Certidão nO 62/2011, expedida em 05.04.2011,
assinando como responsável técnico, O engenheiro civil, Oswaldo Sanson Ju
nior, CREA nO 42502-1, ART nO 3976430-2. O desmembramento é de caráter
residencial, possui a área total de 402,50m2, sendo constituído de 2(duas) par
celas. O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados
da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito p�ante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua
16 - Barão do Rio Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL, 19 DE JULHO DE 2011.
AOFICIALA

EDITAL

Registro de imóveis da comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, tor
na público pelo presente edital, que ALINE BERTQU DA CUNHA, CI nO 3.884.785-SESPDC-SC, CPF nO
066.628.189-09, brasileira, solteira, maior, comerciante, domiciliada e residente na Rua Emilio Stein nO 190,
Apart. 701, centro, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE DES
MEMBRAMENTO, situado na Rua 832 - Francisco Greter, Bairro Ribeirão
Cavalo, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado,
aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Cer-

.

tidão n° 57/2011, expedida em 05.04.2011, assinando como responsável
técnico, o engenheiro civil, Oswaldo Sanson Junior, CREA n? 42502-1,
ART nO 3976445-0. O desmembramento é de caráter residencial, possui
a área total de 330,00m2, sendo constituído de 2(duas) 'parcelas. O prazo

. de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da
última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito
perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16
- Barão do Rio Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL, 19 DE JULHO DE 2011.
AOFICIALA

EDITAL
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Carro é arrastado por
trem na Reinoldo Rau
Acidente aconteceu

no domingo de manhã.
Motorista não teria ouvido
a aproximação do trem

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

Emuma cidade que se desenvolveu ao redor
de um trilho de trem, um passeio de carro

pode acabar em susto. Pelo menos, foi isso

que aconteceu na manhã de domingo, poucos
minutos antes das 10h. Segundo a PM (Polícia
Militar), um GM Astra, de Iaraguá do Sul, com

placas MY-6056, passava pelos trilhos no final
da rua Reinoldo Rau quando foi atingido por
um trem da empresa ALL (América Latina Lo

gística), que o arrastou até um local próximo à
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca.

De acordo com o assessor de comuni

cação do 14° Batalhão de Polícia Militar de

Iaraguá do Sul, Jean Rudolf, um Boletim de
Ocorrência foi feito pelo proprietário do ve

ículo, Cleverson Bubinak Marques, 23 anos,

que estaria acompanhado de uma moça de
22 anos. Apesar do susto, nenhum dos dois

ocupantes do veículo ficou ferido.
De acordo com a assessoria da PM, não

há informações sobre a distância percorrida
pelo trem após atingir o carro, mas testemu
nhas afirmam que foram quase 200 metros.

'''O carro parou logo atrás de nossa loja, perto
do banco Itaú, então cheguei poucos minutos

depois que aconteceu. A moça parecia mais

tranquila, mas o motorista estava bastante
assustado", conta o fotógrafo Paulo Roberto
Berri, que registrou o acidente. Segundo rela
tos dos bombeiros, o motorista não teria per
cebido o som do trem se aproximando nem

recebido um aviso da cancela de proteção.

Baixa velocidade

A Polícia foi acionada pelo funcionário
de uma empresa próxima ao local do aci

dente, e o carro foi guinchado até a residên
cia do motorista. Um dos funcionários da

empresa de guincho, Wildy Marte Zavati,
não acompanhou a ocorrência, mas afirma

que os colegas tiveram dificuldade para reti
rar o veículo da linha férrea.

110 carro estava preso no trilho. O local é
um ponto de visão cego, então era imprescin
dível que tivesse cancela. Mas, pelo que perce
bemos aqui, o motorista passou bem devagar
pelo trilho, o que fez com que o trem batesse
exatamente no meio. Se estivesse mais rápido,
o trem teria encontrado a parte da frente ou de
trás do carro, jogando-o para o lado ao invés de
arrastar", opina. A reportagem do O Correio do
Povo não conseguiu entrar em contato com o

motorista do GM Astra até o fechamento desta

edição para confirmar as informações.

DIVULGAÇÃO! PAULO ROBERTO BERRI
(

Carro foi arrastado por� 200 metros, mas ocupantes do veículo não &caram fêridos

Onze cancelas para 30 passagens de nível
motorista. O agravante, segundo
ele, é o congestionamento causado
com o aumento do movimento pela
volta às aulas.

O 'diretor de Trânsito José Antô
nio Schmitt afirma que a manuten

ção é feita periodicamente. "Mesmo

que o braço da cancela não baixe,
por estar danificado, o equipamen
to acende a luz e emite uma buzina,
para avisar motoristas", garante. O
local escolhido para as cancelas se

ria de responsabilidade daALL, que
tem a concessão da linha férrea. Já o

preenchimento do trecho onde está
o trilho de trem seria feito periodica
mente. "Mesmo assim, a necessida
de de reduzir a velocidade também

ajuda o trânsito, evitando excessos

dos motoristas mais apressados",
afirma Schmidt.

Diretor de Trânsito afinna que
buzina avisa sobre chegada de trem
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Fim da chuva

MONITORAMENTO

Defesa Civil continua em alerta
Ontem, três fanúlias
que moram em

área com risco de

deslizamento, no Rio

Molhá, foram para
casa de parentes

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

COLABOROU ELISÂNGELA PEZZUTTI

Devido às fortes chuvas que
atingem Santa Catarina des

de a tarde da última sexta-feira,
a Defesa Civil de Iaraguá do Sul
está em alerta. Ontem à tarde,
três famílias residentes em um

loteamento no bairro Rio Mo
lha, foram orientadas a deixa
rem suas casas, em função do
risco de deslizamentos naquela
área. "Com 120mm nós temos
chance de deslizamentos, e des
de sexta - feira já tivemos 103mm",
afirma o secretário da Defesa Ci
vil, Jair Alquini. Segundo ele, as

famílias não quiseram ir para o

abrigo na Arena Iaraguã e prefe
riram ir para a casa de parentes,
no bairro João Pessoa.

De acordo a Defesa Civil, a

EDUARDO MONTECINO

',_ ,PREVISíió-
: '

�. '�"', � .'

�

Chuvas devem perder força na manhã de hoje, mas ainda.apresentam risco

chuva deve continuar forte até

por volta do meio-dia de hoje,
podendo se estender pelo res

tante da tarde. "Nós orientamos

que os moradores de áreas que
já têm um histórico de alaga-

mentos e- deslizamentos fiquem
atentos para não serem pegos de

surpresa", alerta Alquini. O se

cretário ressalta que está sendo
feito um monitoramento cons

tante do nível dos rios. Segun-

do informação dos bombeiros
voluntários, no final da tarde de
ontem o nível das águas estava
dois metros acima do normal. A

situação torna -se crítica quando
este nível alcança os 2,5 metros.

/

Segundo .

a meteorologista
dá Epagri/ Ciram, Gilsânia Cruz,
a previsão é de que a chuva co

mece a perder força durante o

dia de hoje, graças à passagem
de uma massa de ar polar. Ao
mesmo tempo, as temperaturas
devem ter declínio acentuado,

'-

mantendo-se em queda duran-
te toda a semana. No Sul do Es

tado, o frio pode chegar a níveis

negativos, e há chances de neve

no Planalto Sul. No restante de
Santa Catarina, as mínimas de
vem girar em torno dos 4°C.

Mesmo com o fim da chuva

previsto a partir de hoje, ventos

fortes, entre os 60 e 80 km/h, de
vem atingir do Planalto Sul ao Li
toral Norte. No resto da semana,
o tempo deve ser marcado por
temperaturas baixas, baixa ne

bulosidade e ventos de modera
dos a fracos.

De acordo com os

bombeiros, no final
da tarde de ontem
o nível dos rios já
estava 2 metros

acima do normal.

EDUARDO MONTECINO

REENCONTRO Após 15 dias de descanso, alunos voltam
com saudades dos colegas e professores

Rosa, 8 anos, também fez uma

sugestão: quer ler uma maté
ria com dicas de estudo para a

matemática, uma das suas dis

ciplinas preferidas.
,

Andrielli Fernandes, 8 anos,

aproveitou as férias para brin
car de boneca com a irmã de
4 anos. Ontem, estava ansiosa

para voltar a estudar e muito
atenta ao quadro, enquanto fa
zia exercícios de português. Ela
também lê OCP Kids e a maté
ria que mais gostoufoi uma que
mostrava um projeto com abe
lhas, desenvolvido pelo Colégio
Evangélico Jaraguá.

Depois do descanso é
hora de voltar a estudar

Lápis é caneta na mão. É hora
de voltar a estudar depois de um

merecido descanso de duas' se

manas, nas férias de julho. On
tem, retornaram aos bancos es

colares, cerca de 12.700 alunos
do 1 ° ao 9° ano da rede munici

pal de Iaraguá do Sul.
O Correio do Povo Kids, um

jornal mensal voltado ao público
infanta-juvenil, também retorna

com pique total. A edição núme
ro 9 será distribuída essa semana

nas escolas da região e traz maté
rias super bacanas para a garota
da, além de dicas de livros legais,
jogos e filmes. Uma das matérias
desta edição enfatiza a impor
tância de uma boa alimentação.
São várias novidades que' irão

prender a atenção de crianças e

adolescentes.
Daniele Vitória Maria, 9

anos, estudante da 3a série da
escola Rodolfo Dornbusch, es

tava com saudades dos colegas.

Curtiu as férias na companhia
da irmã Camila, de um ano. "Eu
cuidei da minha mana, brin
quei, assisti TV; li alguns livros,
mas já estava querendo voltar a

estudar", diz a menina. Leitora
assídua do OCP Kids, Daniele
estava ansiosa para ler a página
que traz as dicas de filmes.

João Victor Costa, 8 anos,

aproveitou os dias em' casa

para fazer o que mais gosta: jo
gar futebol. O cabelo moicano
ele mantém em homenagem a

Léo Moura, atleta do Flamen
go. "Eu joguei vídeo game, bati
uma bola com os amigos e até
estudei inglês, já que foi a ma

téria que tirei a nota mais bai
xa do bimestre", conta João,
reclamando do 8 que tirou no

boletim. João também lê o OCP
Kids e até sugeriu que a próxi
ma edição traga uma matéria
falando dos alunos que gostam
de escrever redações. Fernando

o Correio do Povo

lüds, jornal voltado
ao público infanto

juvenil, será
companheiro de sala

.

até o final do ano.
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

FUTEBOL

Quase pronto para o Estadual
o Campeonato da
Divisão de Acesso

começa no dia 18
de setembro e o

Sport Club Jaraguá
joga contra o Maga

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

ALEXANDRE PERGER

/\ inda faltam 49 dias para o iní
flcio do Campeonato Catari
nense da Divisão de Acesso, mas o

Leão deVale já penteia a juba e afia
as garras. Com o plantel de 14 jo
gadores profissionais e mais seis

que virão da base, a equipe está

quase pronta. Para acertar os úl
timos detalhes e deixar os atle
tas em ritmo de jogo, começou
ontem a pré-temporada de 12

dias. Mas como as chuvas estão

castigando a região nos últimos
dias, os trabalhos deverão ser re

alizados em academias e campos
de gramado sintético. Os jogado
res foram apresentados no último

sábado, em um churrasco promo
vido pelo clube.

O treinador Biro afirma que
está satisfeito com os jogadores
que foram contratados: "ss pe
ças foram escolhidas a dedo".

Segundo ele, a equipe necessita
ainda de um goleiro experien -

.

te, que já está sendo negociado

Rafael
Goleiro

com a diretoria.
Com dois acessos no cur

rículo, o lateral Fábio Pará, 21

anos, chega ao Sport Club Iara
guá com status de talismã. É a

segunda passagem do jogador
pela cidade. Em 2009; ele estava

no time que colocou o Juventus
na Primeira Divisão e ano passa
do ajudou o Caxias a conquistar
a Divisão de Acesso. "Iá conheço
a disputa, fui campeão", lembra.
Mesmo com propostas de outros

clubes, o atleta conta que esco

lheu o Leão do Vale por acreditar
no projeto da diretoria.

Na parte administrativa, os

trabalhos estão sendo realiza
dos visando mais patrocínios.
Para isso, uma nova promoção
foi criada. Os empresários que
se interessarem podem pagar R$
250 por mês e ter uma placa com

sua marca ao lado do gramado,
além de ingressos para assistir a

25 jogos. De acordo com o presi
dente Valdemir Salviano da Silva,
a meta é chegar a 40 apoiadores
e seis já estão contribuindo. Ao

lado, os atletas profissionais.

Na parte
administrativa, os

trabalhos estão
.

sendo realizados
visando mais

patrocínios.

W'dIian
Lateral

Biro
Treinador

fJ.

j

GeraIdinho
lltacante

Marcelo
VoIeio

Zamorano
Atacante

Anderson

Zagueiro

Guilhenne

Zagueiro

ter

Márcio
Meia

Luis
Lateral

labioPará
Lateral

Manoel
Meio campo

.

�D·I·· S·tt I' ,

�1 '. ':)

Miguel
Meia

Fábio Braun
Atacante

Jogando em casa, no campo
do Seminário Sagrado Coração de

Jesus, a manada do Corupá Buffa
los venceu a primeira partida no

Torneio Touchdown, que reúne

equipes de todo o país. A vítima

.

BufJalos vence a primeira no Torneio Touchdown
foi a forte equipe Ponta Grossa

Phantoms, apelidada de "fantas
ma". O placar de 35 a O não deixou
dúvidas sobre a superioridade do
time catarinense em campo. O

destaque da equipe de Corupá foi
.

Júlio Francener, que marcou dois

touchdowns, pontuação mais alta.
A manada volta a jogar no 'dia

13 de agosto, fora de casa, contra

o Santos Tsunami. Na sequência
tem mais uma partida fora de Co-

rupá, novamente no Estado de
São Paulo, contra o Palmeiras Lo
comotives. Antes de voltar a jogar
em Corupá, o Buffalos enfrenta o

Curitiba Predadores, que foi der
rotado pelo Iaraguá Breakers na

primeira rodada. As duas equipes
da região estão no mesmo gru
po' mas não duelam na primeira
fase. O Breakers volta a campo
no dia 10 de setembro, contra o

Ribeirão Preto Chalangers,
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Adriano poderá
jogar no fim do mês
Contratado como reforço de peso para
o Timão, o atacante se prepara estrear

AGÊNClAFOLHAPRESS

Opresidente do Corinthi��s,Andres Sanchez, garantiu
hoje que o atacante Adriano vai
fazer sua estreia pelo clube ainda
neste mês de agosto .. Contrata
do no final de março, o atacante
ainda não chegou a jogar pelo
time do Parque São Jorge. Antes
de completar um mês no clube,
o jogador sofreu uma contusão
no tendão de aquiles. "O Adriano
vai jogar ainda no mês de agosto.
Pode ser no dia 20 ou dia 27", dis
se o presidente corintiano.

No entanto, a afirmação deAn-

dres Sanchez é contrária ao prazo
estabelecido pelo jogador e pelo
próprio departamento médico do
clube. Na última sexta-feira, o Co
rinthians divulgou-uma nota oficial
em seu site afirmando que o obje
tivo do jogador é retomar aos gra
mados no início do segundo turno,
previsto para setembro. Na nota, o

Corinthians informou também que
Adriano está sendo muito exigido
na parte aeróbica, o que fez o ata
cante perder cinco quilos.

Andres Sanchez também co

mentou sobre a campanha do
Corinthians no. Campeonato
Brasileiro. O time lidera a com

petição com 28 pontos, um a

mais do que o Flamengo, vice
líder, que tem um jogo a mais.

"As vitórias que o Corinthians
teve no início não foram uma

realidade do Campeonato Brasi
leiro. O time teve um pouco de
sorte, assim como não é normal
as duas derrotas seguidas que ti
vemos", declarou Sanchez.

Enquanto isso, o treinador
Tite poderá contar com dois jo
gadores que eram dúvidas. Da
nilo sofreu um trauma no ner

vo fibular do pé. esquerdo que
o deixou sem o movimento do
membro momentaneamente.
Ele já foi reavaliado pelos médi
cos e garantiu que joga. Walla
ce, que desfalcou o time no fim
de semana por ter sentido for
tes dores de cabeça na véspera
da partida, já teve o aval do de

partamento médico.

DIVULGAÇÃO

Jogador na apresentação feita pelo clube paulista no Parque São Jorge

João Pessoa assume aliderança da Primeirona
A última rodada do Campe

onato Amador de Iaraguá do Sul
foi marcada pela chuva, que con

tribuiu para alteração na ponta
da tabela. Devido ao estado do

gramado, a partida entre Néki e

JJ Bordados foi adiada, Aprovei
tando a situação, o João Pessoa

goleou o lanterna Botafogo por 5
a O e assumiu a liderança isolada
da competição.

No sábado, o Cruz de Malta
venceu o Vitória por 2 a 1, marcan

do a terceira derrota consecutiva
do atual campeão da Primeirona

jaraguaense. Todos os gols foram
marcados no segundo tempo.

Não foi somente a liderança
que o Néki perdeu, mas também
a primeira posição isolada da ar

tilharia. Agora, Léka, do time de
Schroeder, tem a companhia de '

Pinheiro e Wagner, todos com

três gols.
A próxima rodada está mar

cada para o dia 7 de agosto, mas

pode ser antecipada para o dia 6.

CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRONA

3° Flamengo
4° Cruz de Malta

5° JJ Bordados
6° Vitória
7° Botafogo

2

1

°

;

° 3,0,Oi3 1 i 9
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-8

CAMPEONATO BRASIL_EIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO

110 Coritiba
i

,J.,.., W:iJ,·' 1., 12° Figueirense
130 Bahia

140 Atlético-MG
150 Atlético-GO
16°Grêmio

T 170 Santos

T 18°Avaí

T 190 Atlético-PR
T 200 América-MG
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11 ! 10\ 3 2 i 5 15 18 -3 37

10 113 2 4 ,7 14 29 -15 26
8 i 13 2 2 ! 9 9 21 1-12 21

8 11s! 1 5 ! 7 12 26 1-1421

13"RODADA-30/7
Flamengo 2 x O Grêmio
Cruzeiro O x 1 Botafogo
Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG

13· RODADA - 3117
São Paulo O x 2 Vasco
Fluminense 4 x O Ceará
Internacional O x O Atlético-GO
Ava 3 x 2 Corinthians
América-MG 1 x 3 Coritiba

, Atlético-PR 3 x 2 Santos
Bahia 3 x 1 Figueirense

14' RODADA - 03/8
19h30 Corinthians x Arnérica·MG
19h30 Grêmio x Atlético-MG
19h30 Figueirense x Botafogo
19h30 Ceará x Avaí
21h50 Vasco x Santos
21h50 Cruzeiro x Flamengo
21h50 Coritiba x Palmeiras

14· RODADA - 04/8
21h São Paulo x Bahia
21h Fluminense x Intemacional
21h Atlético-GO x Atlético-PR

·f�fi�l��liªi;I��lIf1;ª�.l
Classificados Copa Sui-Americana
TRebaixados para Série B

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

:�
Coi. TimesW� 10 Portuguesa

Â 20 Ponte Preta
Â 30 Paraná Clube

CLASSIFI�AÇÃO

Â 40 Náutico
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50 Criciúma
6°ABC
70 Goiás
80 Americana
9°ASA

100Sport
110 Boa

120 Vila Nova-GO

130 Vitória 17 14, 5 ! 2 ; 7 '14 18 . -4 140
140 Grêmio Barueri 17 ; 14' 5 2 7: 13 18 -5 :40
150 Icasa 16 ,14' 4 4 6 I 15 18 . -3 38

; ! :

160 São Caetano 16 i 14' 3 i 7 ! 4 '19 22 -3 38
T 170 Guarani 15 14 4 3 . 7

.

19 19 O 36
! iT 180 Bragantino 15 '14 4

I
3 I 7 f 17 25 '-8 36

T 190 Salgueiro 13 14 3 4 '7 11 16 -5 31
T 20v Duque de Caxias4 14 O .4 10 13 32

.
-1910

14" RODADA - 29/7
Criciúma 1 x O Americana
flSA4x3ABC
Vila Nova-GO 1 x O Salgueiro
Duque de Caxias 2 x 3 Goiás
148RODADA-30/7
Ponte Preta O x 3 Portuguesa
São Caetano 1 x 1 Paraná Clube
Grêmio Barueri 1 x 3 Guarani
Vitória O x 1 Boa
lcasa 2 x O Bragantino

158RODADA-02/8
21h Portuguesa x Criciúma
21h Guarani x São Caetano
21h Bragantino x Duque de Caxias

15' RODADA - 05/8
21h Náutico x flSA
21h Paraná Clube x Grêmio Barueri

158RODADA-06/8
16h20 Goiás x Vila Nova-GO
16h20 Americana x Ponte Preta
16h20 Salgueiro x Vitória
16h20 Boa x Sport
21hOO ABC x lcasa

TRebaixados para Série C

A.M.C. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A.
CNPJ 07.013.856/0001-40 - Jaraguá do Sul- SC

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,

.

Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à
apreciação de V.Sas. Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultados
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, com

parativamente ao encerrado em 31 de dezembro de 2009.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Jaraguá do Sul, 28 de julho de 2011.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEM
BRO (Em milhares de Reais)

ADEMAR MENEGOTTI ADEMAR PRIEBE
Diretor Presidente Contador CRC/SC-025030/0-7

ATIVO 2010 2009
Circulante 5.074 10.534
Não Circulante 137.639 89.283
Total do ativo 142.713 99.817

PASSIVO 2010 2009
Circulante \

4.865 4.072
Não Circulante 20.871 40.912
Patrimônio Líquido 116.977 54.833
Total do passivo 142.713 99.817

RECEITAS 2010 2009
Receita Líquida de Vendas, 96.449 99.434
Receitas Financeiras e

Equivalência Patrimonial.

DESPESAS
Custos, Despesas Adminis- 96.449 99.434
trativas, Despesas Financei-
ras, Despesas Tributárias e

Resultado do Exercício.

Coi. Times P J V E D GP GC SG
.
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Carro bate em prédio e mata dois
FOTOS DIVULGAÇÃO

Motorista do

veículo, Bruno

Parucker, 21 anos"

deixou a Unidade
de 'Terapia Intensiva

epassabem

o acidente.
A batida pegou de surpresa os

moradores do edifício, que fica
ram assustados com o barulho. O
vereador Amarildo Sarti mora no

segundo andar do prédio contra

o qual o automóvel se chocou. Ele
conta que ouviu o barulho do veí
culo que seguia em alta velocidade
e em seguida, um grande estron

do. "O carro estava numavelocida
de bem acima do permitido nessa

área. As marcas das rodas ainda
estão na calçada. O susto foi muito

grande", diz.
Amarildo e outros moradores

desceram paraver o que tinha acon

tecido. "O carro ficou prensado no

muro. Foi uma cena muito triste. Os
bombeiros tiveram que tirar os me

ninos das ferragens", conta.

O caso deverá ser investigado
pelo delegado Adriano Spolaor.

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Quem leu o mural de uma rede
social no sábado à noite, per

cebeu que o estudante de enge
nharia de produção, Rafael Luís

Hafemann, 19 anos, não estava

com vontade de sair de casa. Em
um dos seus comentários, ele fa
lou sobre o tempo chuvoso, mas

mesmo assim, resolveu acompa
nhar os amigos a uma festa. Rafa
el foi uma das vítimas fatais que
ocupava o automóvel Pálio, com

placas de Braço do Norte, que ba
teu violentamente contra o muro

de um prédio, na rua prefeito
José Bauer, bairro Rau. O acidente
ocorreu por volta das 3 horas do
último domingo.

Rafael era o carona do banco
da frente do Pálio. Ele morreu

na hora do acidente. Patrick da
Silva, 20 anos, estava deitado no

banco de trás e faleceu logo que
chegou ao hospital. O único so

brevivente, Bruno Vinícius Pe-

Sonhos

interrompidos
Rafael Luís Hafemann estava

no primeiro semestre da faculda
de de Engenharia de Produção,
na Católica de Santa Catarina.
A aula havia iniciado na quarta
feira passada. Patrick era natural
de Braço do Norte, trabalhava
em uma indústria têxtil e morava

com os .pais em Iaraguá do Sul.
Bruno é estudante da Católica de
Santa Catarina.

rucker, 21 anos, que conduzia o

veículo, foi socorrido em estado

grave. Ontem, ele recebeu alta da
UTI (Unidade de Terapia Inten

siva), foi encaminhado para ao

quarto e, segundo informação da

mãe, Andréa Parucker, o jovem
passa bem.

O veículo pertencia ao 'pai de

Patrick, que voltava com os cole-

gas de uma festa junina. Segundo
comentários de amigos, Patrick
havia passado mal e pediu para
Bruno dirigir o carro. Eles levavam
o colega para casa quando ocorreu

Morador de Schroeder é

preso com 12 quilos de crackNil�ônBerria Dàlman La�a' ta-I . .

I

.

I'
' 'ti'/III �_ 'iiI,.

I

morador, 'de M�ssaFartduba, até que ten ou

desviar a atenção de um assalto, mas não

conseguiu enganar a Polícia. Ele simulou o
.

próprio sequestro, depois de ter roubado uma

loja, em Barra Velha.

Segundo informações do responsável pela
delegacia de Barra do Sul, Marlon Tavares, dia
19 do mês passado, Nilton foi visto andando

pela BR-101 descalço e foi encaminhado
paor populares até a delegacia da cidade.
Em depoimento, disse que foi sequestrado
em Massaranduba e que ficou amarrado em

A Polícia Civil de Blumenau

apreendeu na noite de domingo,
12 quilos de crack. A droga estava

com FayVigato de Oliveira, mora

dor de Schroeder. Com ele, foram

presos também Samuel Elias Alves
de Jesus e Thiago da Cunha. As in

vestigações iniciaram há cerca de

um mês, no momento da prisão
de Anderli da Silva'pela Polícia
Federal, em Joinville. Ele foi fla

grado com um quilo de crack. No

domingo, os integrantes da qua
drilha' acusada de comercializar a

droga na região, foram presos em

flagrante tentando vender a droga.

depois. Nele, havia roupas novas. Na semana

passada, em novo interrogatório, Nílton
confessou que simulou o sequestro porque
havia roubado uma loja de roupa feminina,
em BarraVelha. Ele responderá em liberdade
pelo roubo e pelo Termo Circunstanciado por
falsa comunicação de crime.

'DelegCldo pede arquivameat
O delegado Marco Aurélio Marcuccí, da

delegacia de Proteção à Mulher, à Criança e ao

Idoso, concluiu ontem o inquérito que apura a

acusação de estupro contra oito meninas. Ele
encaminha o documento hoje ao Ministério
Público e ped� Seu arquivamento, iI z que,
segundo'ele,' nãq há provascontra o;

O caso veio à tona em 2009, quando os pais Droga apreendida e!dava em poder de

lBy Vagato, morador de ScJuooecIer
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Novo Touareg. Um absurdo de carro.

www.vw.com.br/premium

Venha faier um Best Drive

I

I
"

,!
)
)

Novo Touareg com Area View, 360 graus de visibilidade.
Dirigir um Touoreg em uma trilho de terra é uma experiência tão extraordinário que talvez você se esqueço
de que ele também foi feito poro andar no asfalto. O off�road de luxo da Volkswagen possui Kessy, que
permite abertura e travamento dos portos sem chove e ignição por botão. Front Assist, que identifica passiveis
riscos de colisão com o veículo à frente. E você pode optar pelo versão V6 com 280 cv ou V8 com 360 cv.

Faça revisões em seu veículo regularmente. Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita__ Hf"fte.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLK5WAGEN 3 4732746000

( I

I

IBOPE'
CONFIRMA:

Transmissão Tlptronic
de 8 velocidades e

traçõo integral 4Motion.

Side Assist. assistente de

ãngulo cego, em que sensores

avisam o condutor sobre a

oproximoçõo de veículos ctrós.

Novo rádio touchscreen
cam navegação, Bluetooth

com comando de voz, DVD,
60 GB de memória e cabo

para conexão de iPod.

Faróis bixênon
direcionais
com LEDs.

PEtA 'fa VEZ,
A MAIS OIUIDA.

" I I: I 1;1
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