
Culinária
o arroz é uma delícia,
mas não precisa ser

acompanhado apenas de
feijão. Hámuitas outras
formas de se deliciar com

I o grão. Quer saber quais?
Leia noMIX.

.OINFERNO
Jovens deixam

o céu por ser escuro
e vão ao inferno à

procura de luz.

Página 3

LUIZ CARLOS
PRATES

D� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

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

DESDE 1919

·Abertasas

HOOleOl ferido'
porbandidos

.

continuanaUTI

Jaraguaensevai
presidir a FCF
interinamente

JU

Batisti, residente emSchroeder, assumirá a presidência da
sofreu uma tentativa de Federação Catarinense de
latrocínio. Bandidos tentaram . Futebol no dia 30. Ele ficará

decapitar avítima e levaram
mais de R$ 2mil de sua
carteira. Página 23

no cargo porummês, período
em queDelfin Peixoto Filho
estará em férias. Página 21

EDUARDO MONTECINO

Com o rotativo
há vagas de sobra
pala estacionar

No primeiro mês após im- toristas, têm vagas sobrando. namento pela empresa con

plantação do sistema de esta- De acordo com o Setor de cessionária do serviço em

cionamento rotativo, locais no Trânsito da Prefeitura, em Iaraguá do Sul. No total, 905
Centro da cidade, antes bas- julho foram emitidos mais vagas integram a chamada
tante disputados- pelos mo- de 60 mil tickets de estacio- ZonaAzul. Página 17

. . �

mscrrçoes no
Centroweg
ESTÃO SENDO OFERECIDOS

sete cursos profissionalizantes
.

destinados a alunos que
cursam o ensino médio em

Iaraguã do Sul e região.
Página 6

NESTE DOMINGO iCONTE E UM CAMINHADA PELA

Rota Húngara-no Bairro Iaraguazínho, um dos prímeírós
lugares onde os fundadores de Jaraguádo Sul se estabeleceram,
O passeio integra o ProgramaCaminhos doVale. Página 19 " .'

Ipeja Santo Estevão integta.RotaHúngara

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Lourival Karslen

Governo ajuda indústria
Na última terça-feira aconteceu o

lançamento do Brasil Maior que
vem acompanhado de um pacote
de incentivos que visam desonerar
a produção industrial que alcança
o montante de R$ 25 bilhões. As
medidas incluem a desoneração
da folha de pagamento através
da alíquota do INSS para
setores afetados pelo dólar como
confecções, calçados, móveis e
software. Será substituída por uma
contribuição sobre o faturamento.

Também serão contemplados os
exportadores que terão devolução
de impostos comoPIS e Cofins
além de osmaiores exportadores
terem prioridade nos seus pedidos
de ressarcimento e a criação de
umfundo definanciamento à
exportação, um projeto piloto para
desonerar a folha de pagamento em
setores com mão de obra intensiva,
além de um regime tributário
especial para o setorautomotivo.

O governo também pretende elevar

Ikarsten@netuno.com.br

a taxa de investimento sobre o
Produto Interno Bruto (PIB) de
18,4% em 2010 para 22,4% ao final
do plano de política industrial.
Os reais impactos deverão ser

analisados pelas empresas à luz
de sua realidade, mas trata-se
de uma primeira iniciativa do
governo no sentido de combater
a desindustrialização do país,
o que émuito positivo. É uma

reivindicação de alguns anos dos
setores industriais.

Pior semestlfle
o IBGE divulgou uma reavaliação de seus dados
relativos ao primeiro semestre deste an-o e os

mimeros publicados anteriormente ficaram ainda

piores. Houve queda na produção industrial de
junho em relação amaio de 1,6%. No confronto do
semestre houve um crescimentode 1,7% - segundo
do IBGE - de 2010 para 2011. Lembrando que em .

2010 em igual período, o crescimento foi de 16,2%
eDl relação a 2009. Este é OI piOlr resultado desde
a queda em 2009 provocada pela crisemundial.
Diante destes números, o governo lançou o pacote
:fj •7Pd

. ..
.

A.'

Üie Uleül' as pa,ra nnrUU1JZar as cOInsequenCJas que
são muito danosas para o país.

Bruvilex
Comemora hoje oito anos de

fundação esta empresa que está

ampliando cada vez mais sua

atuação na região, no segmento
de acessórios de moda.

BNDES
o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social concluiu a captação
de cerca de R$ 300 milhões em
francos suíços com vencimento
em 2016 e juros de 2,75% ao

ano. O banco tem realizado

captações com regularidade
que são repassadas para as

empresas através de seus diversos
programas de financiamento. .

Lo'rERIAS
SORTEIO N° 990
Primeiro sorteio

07 - 1.2 - 33 - 36 - 49 - SO

Segundo sorteio

04 - OS - 22 - 29 - 43 - 48
.

QUINA
SORTEIO N° 2660
03 - 09 - 10- - 40 - 70

n
,

O Seminário Catarinense da Inovação,
'no'qual estiveram em debate diversas

\., ques,tões,relaçionadas com a captação de
recursos destinados à inovação e corri os
investimentos em projetos diferenciados.
Omunicípio está gerando cada vezmais
iniciativas focadas emprodutosde alto
conteúdo técnico. São empreendimentos
que nem sempre deslancham com

rapidez,mas que são fundamentais para o
desenvolvimento daatividade industrial.

�' Briga fora do bar
A empresa japonesaKirin
surpreendeu ao anunciar a compra
do controle da Schincariol e desta
forma realiza seu desembarque
em terras brasileiras. Uma parte da
família Schincariol, no entanto, luta
parabarrar o negócio que envolveu
50,45% das ações da empresa por
R$ 3,95 bilhões.Aparte da família
que detém 49,55% do capital estava
negociando com a SABMiller e teve
sua pretensão frustrada.

GM
A renascidamontadora americana

preparauma fase de forte expansão .

no Brasil com investimentos da
ordem de R$ 2 bilhões neste que
já é o seu terceiromaiormercado
mundial. Além de lançamentos

.

de riovos produtos, está na pauta
a construção de novas unidades
produtivas. Entre as grandes
novidades pode estar a volta
dentro de três anos ao mercado
de caminhões.

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I 23 Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-'300, Jaraguá do

Sul - SC - E-mail: jgsvar2@tjsc.jus.br
Juíza Substituta: Karina Müller

Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS

Ação Monitória nO 036.09,.01855-3
Autor: Lojas Berlanda Ltda.
Réu: Cecílio da Rocha Neto

Citando(a)(s): Cecília da Rocha Neto, brasileiro(a), Solteiro, Vendedor, RG 3.775.637:0, CPF
007.474.809-23, Rua Antonio Francisco Diemonn, 14, apartamento 204, Vila Nova, funcionário do

Portal Veículos em Guaramirim - CEP 89.529-210, Fone (047), Jaraguá do Sul- SC.
Valor do Débito / Descrição do(s) Bem(ns): R$ 2.291,17. Data do Cálculo: 01/08/2009. Por

intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima indicada(s), atualmente em local incerto ou

não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo

epigrafado, bem como CITADA(S) para efetuar(em) opaqarnento do montante exigido ou a

entrega da coisa reclamada ou oferecer(em) embargos, em 15 dias, contados do transcurso
do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas

e honorários advocatícios (art. 1.102-c, §1°, do CPC). ADVERTÊNCIA: 'Não sendo oferecidos

embargos no prazo marcado constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.102-
c, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o

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

O dias na forma da lei.

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

. '"

POUPANÇA

CÂMBIO
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DÓLAR PARALELO (EM R$)
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LC'omemora
ACânuu·a deDirigentes Lojistas de Jaraguá do
Sul comemora 43 anos atingindo amarca de
1.038 associados que coloca a entidade entre as

demaior representatividade no varejo de Santa
Catarina.A comemoração aconteceu corn apalestra
"Iransformando dificuldades em oportunidades", com
a presença deAntonio Bíz, economista e parapsícõlogo
clínico empresarial,Wanderlei Passold, presidente da
CDL, assinala que omomento é importanteporque
a cidade se prepara para sediar a convenção estadual
dos lojistas, em 2012, e o ingresso de novos associados
aumenta a representatividade do setor.

EDUARDO MONTECINO

MBAFameg
A pós-graduação daUniasselvi está com inscrições abertas
para os cursos presenciais de especialização e MBA. Na Fameg,
emGuaramirim, são ofertados cursos de pós-graduação nas
seguintes áreas: Comunicação, Educação, Direito, Saúde,
Gestão e Tecnologia, além dos MBAs em Gestão de Pessoas

e emMarketing Digital. Para outras Informações: www.
grupouniasselvi.com.br ou na instituição emGuaramirim.

ERRATA - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO
*No anúncio da Emmendorfer veículos na edição veiculada no dia 03/08/11

do Jornal O Correio do Povo, houve um erro de digitação, o preço real do

Vectra GT 2011 é R$ 59,990 e não R$ 54,990 como foi publicado .
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Andei por Porto Alegre e voltei mais
uma vez horrorizado. Mas eu não

precisava ir tão longe para ver o que vi.
Veria a mesma coisa em qualquer das
'nossas cidades catarinenses, qualquer...

Vimultidões de jovens "loucos" à noi
te. Fumando, bebendo e consumindo lide
tudo" um pouco. E tudo em zona nobre,
gente metida a sebo. Claro, jovens de pais
omissos, safados que não se respeitam,
é mulher de um lado, homem de outro,
mentiras de todo tipo, carrões na gara
gem' saldo bancário e vidas infelizes.

Esse é o resumo das histórias. Aliás,
pensei muito naquela pobre infeliz, a

Amy Winehouse. Tem cabimento uma

pessoa jovem, famosa, rica, bonitinha
- eu a achava bonitinha -, uma pessoa
com tudo na vida ser tão infeliz?Visceral
mente infeliz.

Ninguém se entope de drogas senão

para buscar "melhores momentos" na

vida. E por quê? O que é que falta a es

ses jovens, e a adultos também, é claro?
Falta vida, falta significado na vida. Fal-

I
ta um grande amor na vida. E quando
falo em grande amor, tremo sobre os sa

patos. Não faltam tolos para pensar que
grande' amor significa amar um João ou
umaMaria ...

Amar um João ou umaMaria bem que
pode ser o passo mais curto para a gran
de infelicidade, aliás, do modo como está
o namoro de hoje, a frivolidade e a imatu-

'

ridade deles e delas, esperar por sucesso
em um casamento só louco espera.

o

As pessoas não gostam do seu traba

lho, não apreciam, amando uma arte,
uma ciência, um esporte, nada, nada
mesmo. Só se preocupam com aparên
cias e felicidades instantâneas. Isso não
existe.

Você quer conhecer o inferno? Saia a

pretexto de se divertir à noite, especial
mente entre jovens. Como dizia Lupicí
nio Rodrigues, esses jovens deixam o céu

por .ser escuro e vão ao inferno a procura
de luz. Saia e veja o que você vai encon
trar: o inferno. E eles ainda acham que se

divertem, coitados.

DO LEITOR

Estou eu aqui, lendo os jornais de

circulação em nossa região e ao

mesmo tempo em que estou pasmo,
estou triste e revoltado com tantas

mortes nos últimos dias envolvendo
acidentes de trânsito. Pergunto-me,
cadê a fiscalização da dita "Lei Seca"?
Na sua grande maioria, os aciden

tes, comprovados estatisticamente

(basta buscar os dados juntos aos

órgãos competentes), ocorrem por
imprudência, excesso de velocida
de e ingestão de bebidas o alcoólicas.

Quando da junção destes três agen
tes, o resultado é o que vemos com

éerta frequência estampado nos veí
Gulas de comunicação da região. Está
na hora dos fiscalizadores adotarem
mais severidade e seriedade a aplica
ção da Lei Seca. No início da criação
da lei, era um deus nos acuda, pois
todo mundo tinha receio de beber.

Vejo aqui, certa tendência de omissão
de vários segmentos. A instituição fa
mília que tem deixado seus filhos ao

"bel prazer" não lhe impondo regras.
A instituição legislativa, a qual com
pete à promotoria pública cobrar a
devida fiscalização. E por fim, a ins
tituição executiva, ao qual compete
a Polícia Militar fiscalizar o descum-

I S
primento de tal. Não cabe ficar apon
tando este ou aquele culpado, mas
sim alertar para que vidas inocentes
não venham a ser vítimas de moto

ristas embriagados ou. imprudentes.
Tenho muito receio de transitar pela
região, principalmente, nos finais
de semana com minha família e um

desorientado destes atingir meu veí
culo' ou quem sabe me atropelar em
cima de uma calçada. Se isto um dia
acontecer e eu sobreviver, ai a lei será
cumprida, mas a minha lei. É inad
missível que um ser humano ino
cente perca sua vida por causa de um

irresponsável ao volante.
Senhores . mantenedores das

instituições que alicerçam os pi
lares da sociedade, reflitam o que
há de errado no cenário atual. Eu
como pai, cidadão e membro des
ta sociedade, me vejo no direito de
fazer este desabafo, assim como é
meu dever educar meus filhos para
que não venham a ser "kamikazes"
ao volante. É meu dever cobrar

ações para que tenhamos um trân
sito mais humano.

Fábio Luiz Pereira,
funcionário público

redacao@ocorreiodopovo.com.br

MARCHAS
Se dependessem de mim, eu acabava

com todas as marchas. Que vão marchar

pelos livros, por leituras. Que vãomarchar
por mais livrarias, por concertos clássicos
em praças do povo, que vão marchar por

.

bom teatro... Que vão...

FRASE
A frase é de Henry Ford, num cantinho

do jornal: - "Qualidade significa fazer certo
quando ninguém está olhando': Em Brasí

lia, a frase é diferente: - "Os safados pegam
com as duasmãos o dinheiro público quan
do o público não reage...

"

LACAIOS
Os Iacaios da tevê brasileira, aqueles que

o Dunga mandou calar a boca, continuam
dizendo asneiras, dizendo que os "meninos
do Brasil" ainda são meninos, precisam de'

tempo para amadurecer. Estúpidos, não sa
bem que oPeléera oPeléCampeão doMun
do com 17 anos? Lacaios.

'A Flash Stúdio com mais de 40 anos no mercado,
já conta com duas lojas em Joinville entre outras ci

dades, está com novos projetos empresariais na Im

plantação de uma nova loja na cidade de Jaraquá do
Sul. Para tanto está com o processo seletivo para:

Cargo: Operadora de Caixa

Cargo: Supervisora de Vendas

Cargo: Fotógrafa
lnteressados enviar currículo com o nome

da vaga escolhida vanusa@flashstudio.com.br
aos cuidados de Vanusa.

CHARGE

EsrACI�EtJ1'o
PA60 �A'Z SEM
�SAÚDEl
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PLANO DIRETOR

TCE vai investigaralteração
A determinação'
prevê auditoria na
Prefeitura sobre

construção de ponte
JARAGUÁ DO SUL
.............................................................. ,

DAIANA CONSTANTINO

( .

OTribunal de Contas do Esta
do acatou denúncia acerca .

de supostas irregularidades re

lacionadas à construção de uma

ponte entre os bairros Vila Rau e

Amizade; A acusação alega que a

Prefeitura de Jaraguá do Sul afron
ta o Plano Diretor do Município
ao propor a alteração do local de ,

execução da obra projetada desde
, 2007 e iniciada em 2008, durante o

governo deMoacir Bertoldi.
Com as enchentes de 2008 que

assolaram o município, o governo
interrompeu os trabalhos tempora
riamente. Em 2009, sob a adminis- da Justiça no caso. A medida foi

tração deCecília Konell, a Prefeitura tomada a pedido dos moradores
reincidiu o contrato com a empresa das duas localidades. Ele também
SalverEmpreiteira deMão de Obras, alegou que "a ponte a ser construí
Ltda e anunciou que 9 projeto seria da deve apresentar tamanho relati
executado na ruaAnnaMullerEnke, vo a largura, considerando pistas e

Vila Rau, e não mais na lateral do calçadas, as quais atualmente não

antigo mercado Rau -local que ha- existem nas ruas que deverão ser li
via sido definido em consenso com gadas através da obra em questão".
a comunidade em 2007. Sobre a denúncia, o relator

Diante dessa sítuação.. João Diogo Roberto Ringenberg, doMi
Cícero dos Santos, presidente da nistério Público, manifestou que
Associação de Moradores da Vila "parece pouco crível que uma obra
Rau em 2010, encaminhou uma que já esteja licitada, contratada e

denúncia pedindo a interferência
f'

iniciada possa sofrer alterações na

, Ponte começou a ser construída em 2008,mas foi paralisada devido às enchentes

J
'

t

PLANEJAMENTO SecretárioAristides Panstein a6nna

'que novo projetq serámais vantajoso

sua localização". Ele continua: "se
esta hipótese se concretizar, de
vem se confirmar prejuízos muito
sérios ao .erário' de Iaraguá do Sul.
Mas se a obra for conduzida, nos
moldes em que foi planejada, ha
verá, possivelmente, desperdício de
recursos públicos, pois a ponte terá
dimensões exageradaspara o siste
ma viário em que será inserida".

Contas do Estado, Salomão Ri
bas Júnior, decidiu conhecer a

denúncia. Logo ele determinou '

à Diretoria de Controle de Li

citações e Contratações que se

jam adotadas providências, in
clusive com a abertura de uma

auditoria junto à Prefeitura

para apurar os fatos. O procu
rador do município, Mário Pei

xer, afirma. que o processo de,
investigação é normal mediante
o registro de denúncia e que será

provado que não existe irregula
ridade nenhuma.

Decisã.o

Diante do pronunciamento
do M13 o relator do Tribunal de

Secretário afirma que a obra
não recebeu verba pública

Segundo o secretário de Pla-·
-

tros de extensão. Já o projeto
nejamento da Prefeitura, Aris- na localidade sugerida pelos
tides Panstein, a proposta de moradores soma mais de R$
mudar o local de construção da 5 milhões, com 160 metros de

ponte justifica-se pelo valor do comprimento. "O projeto da

projeto, além de ser mais viável administração anterior previa
tecnicamente e facilitar a ligação 80 metros de extensão, mas não
entre os bairros vizinhos da Vila cabe para o local, que deve ser

-Rau eAmizade. de 160 metros de comprimen-
O secretário explica que os to. Teríamos que fazer um novo

pilares da ponte erguidos du - projeto, além de remover os pi
rante a. admiriistração de Mo- lares lá já construídos".
acir Bertoldi não obedecem ao Quanto à decisão do Tribu

que pede o projeto. Conforme nal de Contas, o secretário diz

ele, a empresa não' corrigiu o que tudo será esclarecido, pois
erro e abandonou o trabalho. 'não houve investimento públi
O' contrato entre governo e co mi obra. Ele ainda fala que
prestadora de serviços foi can- as vantagens técnicas para me

celado, e nenhum recurso foi lhorar a mobilidade urbana vão

investido. servir de justificativa para a Jus-
Panstein afirma que a cons- tiça entender que a construção

trução da ponte na rua Anna da ponte entre Rau e Amizade
Muller Enke custará cerca de - deve ser feita em novo local, 'na
R$ 2,5 milhões, e terá 100 me- rua Anna 'Muller Enke.

A proposta que altera o

local de construção da
'

ponte entre os bairros
Vila Rau e Amizade
está inclusa:no novo

,

Plano Diretor da cídade .

Segundo o diretor jurídico
do Legislati:Vo, Nilton
Heníng, 'o projeto segue
tramite normal na Casa,
apesar de o.Tribunâl de
Contas ter acatado o

pedido de investigação.
Ou seja, cabe à Prefeitura

rever a proposta e os

vereadores avaliarem ó'
caso antes da votação,
que está prevista para o

fim deste mês,

-A Prefeitura acrescentou
mais seis' obrasao Plano. .'

.
O projeto da

administração.
anterior previa
80 metros de

e�ensão, mas não
cabe para o local,
que deve ser de
160 metrC,ls de
comprimento.

Aristides Painstein,
secretário de

Planejamento
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

o mal dos governos
Esta semana, o jornal O Globo publicou
um artigo deJoséDirceu sobre a
necessidade de se repensar as regras para
formação de alianças políticas no país.
O texto foi um dos mais comentados..
Deixando de lado as polêmicas que
acompanham o autor, este é um assunto

que deve ser debatido exaustivamente,
pois cada vez mais a união de siglas
ganha contornos lastimáveis, se

. configurando como uma junção de

partidos que querem dividir o bônus do

poder, incluindo todo tipo de benesse;
do tradicional loteamento de cargos

aos mais escandalosos esquemas de

corrupção. Frágeis ligações sem ideais
. se 'desmancham quando um dos lados
é contrariado, diga-se, ganha espaço

.

menor que o desejado.
Umamaneira de diminuir estafraqueza
do sistema político brasileiro é reduzindo
drasticamente, por lei, o número de
cargos comissionados. Além de estipular,

novas regras para a formação de alianças
. políticas. Em laraguá do Sul, uma cidade
com pouco mais de 140mil habitantes, são
cerca de 300 cargos comissionados para
serem divididos entre os aliados de quem

está no poder e mais 200 gratificados. Uma
verdadeiramáquina partidária paga
com dinheiro do contribuinte. Eassim é
em todo país, porque as leis e a cultura
favorecem este tipo de comportamento
prejudicial à sociedade.
O que acontece atualmente no governo
federal émais uma prova de que é

preciso alterar as regras do jogo. Fala
se em faxina em um governo que
completou apenas sete meses. Fortunas

� fortunas foram desviadas justamente
por ocupantes dos chamados cargos de

.

confiança. Confiança?De quem?

Comissão
o governo do. Estado.

começa a colocar em prática
. promessa feita aindadurante
agreve dosprofessores.
ASecretariadeEducação
enviou aoSinte um oficio
soíícnando a indicação de
quatro professores piara
integrarem a comissão
especial que terá 120 dias

para deânírmelborías

possíveis para o. setor.A

categoria já se reuniu e

indicou osprofessores.
Alvete Bedín, Joaninha de
Oliveira, LuizVieira e Sandro
Cifuentes. O colegiado
terá a participação ainda
de representantes das
secretarias da Educação,
Fazenda,Admi:IDs,tra.ç.ão e da
ProcuradoriaGeral, além de
um consultor deSão Paulo.

Escola integral
Também no setor de Educação,
Raimundo Colombo aprovou
planejamento da Secretaria
de Educação. Com isso, a
pasta vai começar a estudar
como colocar em prática o

funcionamento de 30 escolas
de ensino médio em período
integral. Serão duàs pontas .

trabalhadas, uma que visa à

preparação acadêmica.e
outra a profissional.

Será?
Amaioria dos vereadores

.

foi pega de surpresa com
o pronunciamento de

. Adernar Possamai na
tribuna da Câmara na noite
de terça-feira. Agora, se
perguntam: serámesmo que
ele vai se posicionar como
oposição, ou pelo menos
independente? Tem gente
que duvida. O tempo dirá.

Vai refletir
Natália confirma que está conversando com .

o presidente do DEM, Paulo Gouveia, sobre
sua possível transferência para sigla. Não quer
tomaruma decisão precipitada por isso tende
a esperar até o início de outubro. Também
temmantido conversas com Paulo Chiodini
(PMDB) eDieter Janssen (PP). Seja qual for seu
encaminhamento, será no sentido oposto ao
da administraçãomunicipal

A avaliação
Ivo Konell admitiu ontem que pesquisa
encomendada pela Fiesc para avaliar o
governo Raimundo Colombo o pegou de

surpresa. No levantamento, amédia dada
à administração estadual ficou em 5,5. "A
gente esperava que fossemelhor do que .

isso, mas é preciso avaliar com cautela".
Embora o impacto inicial, nem tudo está

perdido, o estudo também revela que 81% dos

empresários confiam em Colombo, já com
a população a crença émenor, 56%. Não há
como negar que a greve domagistério reflete
no resultado de umamaneira ou outra.

Software for Industry InteUigence

Reconhecimento
Amarildo Sarti (PV) comentou ontem a decisão deAdernar Possamai
(DEM) de entregar a liderança de governo e fez questão de elogiar o
colega. "Possamai é um cara coerente, deu uma contribuição norme
ao governo e à sociedade. Sempre agiu sem fazer distinção partidária
aqui na Câmara, sendo parceiro de boas ideias. Mas, como todos, ele
tem seus próprios sonhos e projetos e isso deve ser respeitado". O PV
continua no governo e nada deve mudar com a criação do PSD.

.

·0 novo líder de governo
José deÁvila esteve ontem pelamanhã no gabinete da prefeita

. Cecília Konell. Foi oficialmente convidado para ser líder de governo
em substituição aAdernar Possamai. Questionado, disse.que estava
99% acertado na função. "Fiquei feliz com a oportunidade, será
um aprendizado. Terei facilidade de intermediar as questões com o

governo. Será um desafio entrar no lugar de Possamai que é um grande
conhecedor das leis. Ele exerceu um trabalho exemplar", discursou.

way3d.com

"
.

o governo passa

raspando, mas o bom
aluno tem de tirar
mais de sete.

DO PRESIDENTE DA FIESC,
ALCANTARO CORREA, SOBRE
PESQUISA ENCOMENDADA

PELA ENTIDADE PARA AVALIAR
DESEMPENHO DO GOVERNADOR
RAIMUNDO COLOMBO, QUE FICOU

COM MÉDIA DE 5,5.

"

Intolerância
A proposta aprovada na
Câmara dosVereadores de
São Paulo de criar o Dia do

Orgulho Heterossexual é
mais do que uma bobagem,
merece ser enquadrada como
um incentivo ao preconceito,
claro, tudo em nome da moral
e dos bons costumes tão

amplamente exercitados na

política brasileira ...
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Abertas inscrições
para o Centroweg
Escola profissionalizante oferece sete

cursos e ajuda a inserir o jovem no

concorrido mercado de trabalho
JARAGUÁ DO SUL
.................................................. .

PEDRO LEAL

OS estudantes do ensino médio
da região, com interesse pelo

ensino técnico e por tecnologia,
e que queiram inserção no mer

cado de trabalho desde cedo têm
boa notícia; desde a semana pas
sada, estão abertas as inscrições
para os cursos do Centroweg,
escola de formação profissional
mantida pela empresa Weg para
buscar e incentivar novos talen
tos. O prazo se encerra na próxi
ma terça-feira, dia 9.

Ana Paula Stouff, uma das ins
trutoras do Centroweg, afirma que

CURSOS DISPONÍVEIS:
Um ano de formação (candidato
deve ter 17 anos completos em 2011):
-Usinagem
• Montagem Eletro Mecânica

. ,

,.

;�
';

Dois anos de formação (candidato
deve ter 16 anos completos em 2011):
• Mecânica de Ferramentaria
• Mecânica de Manutenção
• Eletrotécnica
• Eletrônica
• Química

Documentação exigida:
• Carteira de Identidade
·CPF
• Cópia da Conta de Energia Elétrica;
• Cópia ouoriginal do boletim
escolar atualizado

,'-
I' .

;,
,.
:'

Outras oportunidades:
Além das inscrições para o

Centroweg, aWeg também está com
250 novas vagas de trabalho para
áreas operacionais. As inscrições
também podem ser realizadas no
Recrutamento da empresa das 9h30
às llh e das 14h às 15h30.

i�· .

os alunos do centro têm grandes
chances de serem contratados

após o término do curso. Mais
de 2.500 estudantes já passaram
pela escola, e 54% deles continu
am inseridos naWeg, seja nas fá
bricas no Brasil ou em unidades
no exterior. Anualmente, são in
vestidos cerca de R$ 3,5 milhões
na instituição.

Para o jovem Rodrigo :rainan-·
do Padilha de Darios, estudante
do 2° ano do ensino médio, o Cen
troweg é uma oportunidade de se

inserir cedo no mercado de traba

lho, além de obter conhecimento.
liAWeg é uma empresa grande, e

saindo do curso já consigo ínser-

ção, com uma formação completa
em eletrônica", defende. Também
aluna do 2° ano, Iéssíca Thaína
ra Lenke vê no curso a chance de

seguir os passos da família - os

.

tios e o padrinho trabalham com

eletrotécnica. "Já trabalhei como

estagiária em outros setores, mas
esse curso é uma boa oportunida
de paramim".

Os interessados podem se ins
crever pelo site daWeg (www.weg.
net/centroweg), ou diretamente
no Recrutamento e Seleção da em
presa (fundos da DG daWeg), das
9h30 às Uh e das 14h às 15h30. A

seleção dos candidatos acontece

em duas etapas, com uma prova,
a ser marcada, e um período de

ambientação. A inscrição é gratui
ta, e os alunos do centro aínda.re
cebem uma ajuda de custo de um

.

salário mínimo.

EDUARDO MONTECINO

Jéssica Thainara Lenke vê no CentroWeg a
oportunidade de seguia a carreira dos tios

Matrículas para o preparatório do Senai
Até esta sexta- feira, o Senai de

Jaraguá do Sul está com inscri

ções abertas para o curso prepa
ratório do ensino médio da ins

tituição, o "Introdução ao Senai".
O curso é destinado aos alunos \

. que querem rever e aprofundar
conteúdos de matemática, por
tuguês e estudos geopolíticos.

As aulas começam no dia 9 de

agosto e vão até o dia Iode dezem

bro, durante todas as terças e quin
tas-feiras, das 13h30 às 17h. Como

pré-requisito, é necessário estar

matriculado na última série do en

sino fundamental e ter no máximo
15 anos. Segundo o coordenador

pedagógico do Senai, Jonas Coelho.
são 40 vagas, e há a possibilidade de
serabertauma segunda turma, com

mais 40 vagas, dependendo do nú
mero de inscritos.

A matrícula no curso também

garante o acesso ao ensino médio
da instituição. Para a inscrição, é ,

necessário apresentar RG, CPF,
comprovante de residência do
aluno e do responsável (cópia e

original) e uma foto %. A taxa é
de R$15.

.

Senai oferece cursos de

capacitação profissional

SELEllfIVO' , MARICJE:TING

'C,urs,o técnic'D;' I 2'8 c,urso" a

tem opções � distância
Ainda sobram vagas para
os cursos técnicos de

Eletromecânica, Mecânica,
ProduçãodeModa e

VestlláriQ no Senai, em,
processo seletivo especial,
com inscrições até esta
sexta - feira. As vagas são

preenchidas por ordem de

chegada, sem realização de

prova, e amatrícula tem uma

taxa de R$ 15. Informações
no (47) �372-95qO ou no

e-mail jaragua@sc.senai.br.

O Senai também'está com vagas
para cursos de curta duração para
profissionais que queiram aprimo
rar seus conhecimentos, ou que
busquem se re- inserir no mercado
de trabalho. Segundo o analista de

marketing da entidade, Henrique
Porto, os cursos abrem conforme a

demanda do mercado. 1i0 alvo são

profissionais que querem subir na

carreira, ou aprimorar o currículo
para retornar aomercado", explica .

Os cursos são de Tomo, Centro
de Usinagem, (ambos matutino

e vespertino), Costura Industrial,
CAD 3D SolidWorks (básico e avan

çado), Mecânico Geral e Leitura e

Interpretação de Desenho Técnico

(todos noturnos).
. A inscrição custa R$ 20, e os

interessados devem comparecer à
unidade do Senai portando fotocó
pia do RG, CPF e comprovante de
residência. Além disso, há também
o curso de OperadorEletromecâni
co, para portadores de deficiência,
com inscrição gratuita, com tur

masmatutinas e vespertinas.

. Além dos cursos técnicos e

dos cursos de capacitação,
o Senai de Santa Catarina
está oferecendo 2.6 cursos

.
de ensino a di�tâpcia: em
áreas que vão de Gestão
de Marketing, Pessoas ou
Projetos, à propriedade
Intelectual e Marketing
Pessoal. A listagem,

completa dos cursos pode
ser vista no site www.

sc.senai.br, ou diretamente
nas unidades do Senai.

o CORREIO ERROU
Diferente do que foi publicado na edição de ontem, o Banco de

Leite do Hospital Jaraguá tem armazenado apenas 15litros de leite .

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

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

especificada:
• LICITAÇÃO N°: 119/2011
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: FORNECIMENTO. DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E INSTALA

çÃO PARA SERVIDOR
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 04/08/2011 das 8:0Ó h às 11 :30 e das 13:00

às 16:00 h.
• DATA DAABERTURA: 25/08/201114:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

PEDIDO DE LICENÇA
,

AMBIENTAL PREVIA
O POSTO DE. COMBUSTíVEIS BRUDER
THAL LTDA,' inscrito no CNPJ sob no

13.772.642/0001-50, comunica que reque
reu à Fundação do Meio Ambiente - FAT
MA, a obtenção da Licença Ambiental Pré
via - LAP, para atividade de Comércio de
Combustíveis Líquidos e Gasosos, locali
zada em Guaramirim-SC na ROO SC 413,
Bairro Bruderthal,
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. SANTC) EllttE'V'ÃO
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Postotera
ummédico

, ..

temporàrío
Clínico geral atenderá nas segundas e

quintas-feiras até sair o resultado do
concurso público para contratação
JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

Carmelino Biernaski mal re

corda do último médico que
o atendeu no Posto de Saúde do
Santo Estevão, no bairro Garibal
di. É que, há mais de um ano, o

jaraguaense de 44 anos precisa ir
ao Posto de Saúde na Barra do Rio
Cerro se quiser se consultar com
um clínico geral para acompanhar
o quadro de pressão alta. O Posto
do Santo Estevão, na rodovia JGS
461, começou a funcionarnas novas
instalações a menos de um mês -

.

_

mas o problemada falta de médi
cos ainda não havia sido resolvido.

Namanhã de ontem, no entan

to, Carmelino entrou pela primeira
vez na nova construção para medir
a pressão e, se quisesse, já poderia
marcar urna consulta com o clíni
co geral que começa hoje a atender
a população local nas segundas e

quintas-feiras; a partir das 10h. Essa
foi a solução encontradapela Secre
taria da Saúde para suprir uma fal
ta que atinge também os postos de

saúde de outros bairros. "O número
demédicos quepassaramno último

concurso-tanto para20 quanto para
40 horas, não foi suficiente. Estamos
fazendo o possível para suprir essa
falta enquanto não chegam novos

concursados", explica a gerente da

Estratégia da Saúde da Família, Ná
diaRenate da Silva.

Omédico que começou a aten

der a unidade também trabalha
no' Posto de Saúde Caie, no bairro
São Luís, e deve atender 14 pes
soas por dia. O concurso público
para contratação de novos médi
cos com carga horária de. 20 'e 40
horas ainda não tem data para sair
- segundo a Secretaria de Saúde, o
edital ainda está em avaliação no

setór jurídico da Prefeitura. Em

breve, o Santo Estevão também
terámais uma enfermeira no qua
dro de funcionários, já que outra

pediu demissão pouco antes da

inauguração do posto.
O médico contratado por

concurso deverá atender a região
do Santo Estevão em regime de
oito horas diárias.

1
.

Outros bairros
sem médico
Em pouco mais de um ano

sem médico fixo, o Posto de
Saúde do Santo Estevão contou
comurn clínico geral por
apenas um mês, e em caráter
de emergência. Depois disso,
os encaminhamentos para o
Posto daBarra só pâraram esta

semana, com a disponibilidade
de novo médico, mesmo que
somente nas segundas e quintas
feiras. Na última semana, a falta
de médicos também foi resolvida
no bairro Três Rios do Norte, com
o atendimento durante 40 horas
semanais com um clínico geral
aprovado no último concurso,
no início do ano. O bairro Santa
Luzia espera outro aprovado
se apresentar, enquanto
os bairrosVila Lenzi e João
Pessoa ainda dependem do

próximo concurso .

j'
j'

"

,�

Usando a ciência contra os insetos
Junto com o Colegiado de

Agricultura, Pesca e Aquicultu
ra, aArnvali tem buscado medi
das para o combate do maruim
e outros insetos que se proli
feram na região. Uma destas

ações foi a instalação de uma .

estação biológica experimental
de controle de insetos e roedo
res na sede da entidade, no iní
cio desta semana.

A estação funciona através de
estufas que servem de local para
depósito de lixo orgânico. Com o

calor, amatéria orgânica fermenta
e exala aromas atrativos aos in
setos machos, guiando-os para as

armadilhas, e o odor evita que se

afastem da região da estação. Isso
.

tudo sobre urn berçário de anfibios
debaixo da estufa, e um tanque

.

d'água abrigando peixes que se

alimentam das larvas dos insetos.
"A estação usa somente o ci

clo natural do inseto para con

trolar a população", explica o

secretário executivo da Arnvali,
Alessandro Vargas, notando que
ainda é um projeto experimen-

.

tal, e que há pouca pesquisa no

combate ao inseto. Caso a esta

ção seja bem sucedida em con

trolar o maruim, afirma, outras
unidades devem ser colocadas
na região. "Não há atualmente
nada no mercado para controlar

o mannm, nem ao menos repe
lentes", concluiu sobre os bichos

que tanto incomodam.
O projeto também auxilia

evitando a transmissão de do

enças equilibrando a popula
ção dos insetos, e deve cons

cientizar a população quanto
à necessidade de soluções na
turais para o controle de pra
gas. A estação experimental está
aberta para visitação, no pátio
da sede da Arnvali, na ruaArthur
Gurnz, 88 - Vila Nova. A entidade
mantém convênio de pesquisa
com a Fundação 25 de Julho, em
Joinville, que instalou uma esta

ção similar.

:. J '!
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Pensando no meio ambiente e apostando nas fibras naturais,

Lunelli
ECOFEEL®

a lunelli criou a linha ECOFEEl, com malhas de toque sedoso,

apelo sustentável e qualidade assegurada ..

José Augus,o
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ger�ano Rudoll (Cascudo)
Mãos confiáveis
Vsina a sabedoria popularque todo grande time começa por um ótimo goleiro. Cascudo era
.I....:limbatível nas bolas aéreas. Saia do gol com sabedoria e precisão.Abreviava uma defesa aérea,
usando o expediente de espalmar a bola demão trocada.A ação tem um sentido prático: quanto
mais cedo o goleiro alcançar a bola, menor será o ângulo da trajetória. Ele, amparado pelos seus
quase doismetros dealtura e uma impulsão gigantesca, executava este gesto acrobático com.
exatidão e elegância. O goleirão azurra gritava: éminha!Epartia em direção à esfera, subia com
um dos joelhoserguido o que aumenta a impulsão e o protegia. Cascudo tinha estilo guerreiro;
gênio oposto a de seu companheiro Gaulke, que era extremamente calmo e comedido.Assim o

técnico baependiano revezava seus dois goleiros conforme as circunstâncias.

Família e escola
Cascudo é filho de João Batista e Kathe Duschkeit Rudolf. É jaraguaense, nasceu no dia
oito de abril de 1939, tem três irmãos: Ewaldo, Leonida e Gerda. Casou com Maria Matilde

Grimm, e o casal tem quatro filhos: Mirian, Márcia, Mara e Marina; nove netos: Danila,
Roberta, Ana Carolina, Camila, Ricardo', Guilherme, Amanda, João Pedro e MariaAugusta.
Iniciou a vida escolar no Colégio Divina Providênçia, sua primeira professora foi Cecília.
Karsten. Os cursos, Primário' e Ginasial foram efetuados no Colégio Marista São Luís.

• Lembra-se dos professores Irmãos Maristas: Severino,Walter, Thomas e Luís; dos colegas
de aula: Bentica, Alfredo Gunther, Baldur Grubba e RainerWiele.

Água Verde • Em

pé: Jesuíno, PiccoU,
Cascudo, Sabará,
Schunke e GetúUo
Lenzi • Agachados:
.Ilgenor, llrnoldo
Pereira, ndéUs,
Mário Donini e
.Ildemar Grimm

ServiçoMilitar e t.rabalho
Cascudo prestou serviçomilitar no 1 ° Batalhão da Polícia do Exército (RJ), no contingente

do biênio 1958/59. Foi promovido a cabo e deu à baixa apto a 3° sargento.Alguns jaraguaenses
foram seus colegas de caserna: Curt'Ianssen, Arno Mohr, Chiquito, Álvaro Packer e Pedrotti.
Menino ainda, aos 14 anos começou a trabalhar na empresa da família, a Indústria de Madeiras

Rudolf S.A. Em 1987 adquiriu as cotas dos familiares e associados tornando-se o único proprie
tário. Com a proibição da extração demadeira nativa, encerrou as atividades em 1990.

Lunelli
www.lunelli.com.br
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NOMUNDO DOS ESPOR1'ES
niciou às' atividades espor
tivas simultaneamente, no

Colégio São Luís ena esco

linha de futebol do Baepen
di, que e.ra dirigida .pelo dentista
Arnaldo Schultz. Jogava na ponta

esquerda. Um dia. o goleiro titu
lar dos "Novos Craques Azurras",
Romeu Píazera, contundido, não
pode jogar. Cascudo foi; escalado
para substituí-lo: tornou-se o go
leiro titular.

.
.

.
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Estreia de logo
Em 25 de setembro de 1957, joga

ram pela 3a rodada do Campeonato
Estadual Baependi xAcaraí. Neste
jogo aconteceu a estreia de Cascudo
no time principal do Baependi. O
time Azurra foi a campo com: Cas

cudo, Piazera, Octacílio,Americano
e Zico; Taranto, Epitácio e Hamilton;
Túlio, Horst e Turíbio. O time Rubro
formou com: Fio, Vergundes,Vino
Maba, MárioVoigt e ChicoVoigt; Lino
Voigt, Tião Ayroso e Lili Fachini; Zézo,
Janot e Acácio. O Acaraívenceu o

dérbi pelo placar de 1xO.

Clubes e títulos
Cascudo teve uma breve passa

gem pelo: Acaraí, ÁguaVerde, Curitiba
(PR) e Confiança (RJ). Fez toda a sua

carreira futebolística no Baependi.
Dividiu com Gaulke ametaAzurra

.

de 1957 até 1960, quando o "Colosso"

baependiano (Gaulke) transferiu-se
para o América de Joinville. A partir dai
assumiu o posto de titular absoluto até
encerrar a carreira em 1970. No time
Azurra conquistou o 'Ietracampeona- .

to (1958/60/62 e 63). Disputou sete
Campeonatos Estaduais pelo Baepen
di. Em 1959, sob o comando do técnico
Haroldo Ferreira, o timeAzurra foi 3°
colocado no Campeonato Estadual e o
atacante HorstVerch do Baependi foi
um dos artilheiros .

.

O grande lance
o gosto pelo esporte é divina graça

que faz do homem um sermovido a

sonhos e utopias. Nesta luta, o homem
glorifica, odeia, ama, castiga e perdoa.
Na breve passagem peloÁguaVerde,
Cascudo viveu o grande lance de sua
vida: arrebatou o coração damulher
amada, juntos constituíram a família de
seus sonhos e até hoje estão felizes e de
bem comavida.

Os brutos
Em janeiro de 1960, quando Cascudo
ostentava o status de melhor goleiro
da regiao, supreendenternente,
transferiu-se para o E.C. Água Verde.

Suspeitava-se que o guardião Azurra

havia se apaixonado porunia torcedora
daquele clube e, para conquistar o

coração da moça, foi jogar no seu time.
Na ocasião, estava em cartaz na cidade
o filme: Os Brutos Também Amam. Era

consenso nos meios esportivos que
Cascudo se inspirou no protagonista
daquele faroeste, o cowboy Shane, para
conquistar o coração de sua amada.

Co:scudo X Cará
Pelo Campeonato Estadual de 1959,

jogou na cidade de Rio do Sul, Juventus
xBaependi. Uma chuva torrencial ala
gou completamente o campo. No time
da cidade do Alto Vale jogava Cará, .

um dos grandes atacantes do futebol
catarinense. Os río-sulenses lançaram
se ao ataque sem trégua. Todas as in
vestidas do craque Cará contra ameta
Azurra morriam nas mãos de Cascudo. .

Teria sido na opinião deMiltonAdolar,
que transmitiu o jogo pela ZYP-9 Rádio
Iaraguá, amaior atuação de Cascudo
em sua brilhante carreira.

Família RudoU· Cascudo, esposa,
filhos netos e genros
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oCORREIO00 POVO
QUARTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO'DE 2011

'SHOW

Em agosto:
Três mulheres de

diferentes idades mostram
como lidam com o passar

dos naosA revista da mulher inteligente!

NECROPSYA
Trio curitibano

lança, no
Curupira, o

novoCD

Tem ,punk e metal
de sobra no.Curupira
Reduto do rock recebea bandaGritandoHCe também o

lançamento do noto trabalho dos curitibanosdaNecropsya
, .

porra PHC e The Fun. Mais à

frente, em posição de destaque,
'está a curitibana Necropsya. O

m punk e tem thrash ' consagrado grupo de thrash me
metal. Tem banda re- tal desce a serra para, além de
conhecida nacional- agitar o público com as músicas
mente e também tem já conhecidas, apresentar o novo
outra que lança CD e, CD, chamado de 'Distorted'.

ainda, algumas para Màs, a grande atração reser-

esquentar o clima da noite. Neste vada pelo reduto guaramirense
sábado, o lendário Curupira tem para, movimentar a plateia da
muito a oferecer aos amantes do microrregião é mesmo o show da
,

"

rock encorpado. Você faz parte Gritando HC. Saído de São Pau-
desse grupo? Então, calce o co- lo, o quarteto formado em 1995
turno, .vista a camiseta preta e conquistou o próprio espaço na

siga rumo a Guaramírím, Os sho- cena underground brasileira.
ws começam às 21h. Tanto que os integrantes já par-

A escalação oficial conta com ticiparam de diversos programas
as catarinenses Horda Punk, Es- de TV; como o extinto Musikaos,

GUARAMIRIM

KELLY ERDMANN

SERViÇO,

de Gastão Moreira, e ainda os vá
rios liderados por João Gordo. O

grupo também soma uma infini
dade de apresentações feitas' nos
mesmos palcos ocupados por
bandas donaipe de Ratos de Po

rão, 'Misfits, Olho Seco, Varukers '

e Dead Kennedys ..
Para quem pretende conferir

os shows, vale lembrar que os in

gressos custam apenas R$ 10. Eles
serão vendidos no local. Segundo
a organizadora, Mariana Pires, a
programação punk da vez já está
sendo 'chamada de a melhor e

mais barata do ano em Santa Ca
tarina. Para outras .ínformações,
basta entrar em contato pelo e

mail curupirarockê'gmail.com.

o QtJÊ:'shOwGritando HC, Necropsya,Horda PuI1k, Esporro PHC e The I\m

QUJINDO: sábado, 6 d� agOsb;)
ONDE: CurupiraRock CIub, emGuaramirim

QUE HORAS: a partir daS 21h

QUANTO CUSTA: R$ 10.

INFORMIlçóES: pelo e-mail curupirarock@�m.

,

FOTOS DIVULGAÇÃO
'1&
,I

Abanda paulista está entre as principais referências do
punk brasileiro. Formada em 1995, a Gritando BC vendeu

,

quase mil cópias da demo- tape que lançou logo em segui
da. O CD inauguralveio em dezembro de 1997. Depois, com
um público já fiel, o grupo ,?presentou o segundo trabalho,
intitulado 'Ande de skate e destrua. No início da décadapas-

, sada, porém, o líderDonald faleceu.Apesar disso, os demais
integrantes permaneceram. na estrada e, hoje, a formação
oficial conta com Lê, no vocal, Dio, na guitarra e voz, Ritchie,
no baixo e voz, é Toninha, na bateria.

ESCALAÇÃO
Quarteto paulista�e

o palco do Curupira Rock
CIub com as b8ncIas

"Necropsya, lIordil Punk,
Esporro PHC e The I\m
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'PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. (Med.) Ausência da pigmentação normal
2. Sigla do estado de Rio Verde e Rio Quente / Pe

quena árvore, nativa do Brasil, de frutos comes

tíveis e madeira própria para esteios, caibros e

mourões
3. Tremular levemente
4. Relativo a emprego de palavras novas, ou de no-

vas acepções
5. Que está ao lado
6. Todavia / O neônio, em química.
7. Com nitidez / O hânio, para os químicos
8. Adiantamento de dinheiro / As iniciais do ditador

italiano Mussolini (1883-1945)
9. Elemento químico metaloide, que tem analogia

com o enxofre e com o selênio
10. (Med.) Regeneração de tecidos destruídos
11. Faz-se com a balança
12. Quatro, em algarismos romanos / Marcado cro- 10

nologicamente
13. Tornar lembrado.

VERTICAIS
1. (Geom.) Sem ângulos / Pássaro que imita o canto

l3
de outros

-

2. Um sólido com vértice / As partes terminais dos
membros de um vertebrado terrestre, especial
mente as dos membros posteriores / Precipita
ção de cristais de gelo

3. Maciço italiano dos Alpes orientais; é atravessado
por uma linda estrada panorâmica, de Bolzano a

Cortina d'Ampezzo
4. Diz-se da testemunha que viu / Afirmado em con

trário
5. Pequeno saco de viagem / Citar como prova
6. Representação artística de uma coisa real ou fan

tástica / Instrumento que serve para aumentar .

objetos a grande distância e permite uma obser
vação mais nítida

7. Desabrochar / A obrigação do barqueiro
8. Gênero de ervas na qual se inclui a maconha
9. Sorvete de palitinho / Aparelho triturador,
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A RECREATIVA
A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASIL!

1950 > 2011

-

PREVISAO DO TEMPO

Tempo segue c'

firme no Estad
o ar frio e seco vaimanter o

tempo firme e ensolarado
no Estado. Nas áreas mais
altas há possibilidade de
formação de geada. As

t temperaturas seguem baixas
em toda Santa Catarina
nesta quinta-feira.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO

MíN: 3°C' MíN: 2°C MíN: 10°C MíN: 13QC .�"'.",
.

MÁX: 13°C MÁX: 14°C MÁX: 24°C MÁX: 21°C �

do será
chuvosoemS
O fim de semana chega com
uma inversão nas condições
do tempo. Ao contrário dos
dias anteriores, no sábado,
as nuvens tomam conta do
céu e há a ocorrência de
chuva em todas as regiões de
Santa Catarina. Por isso, as
temperaturas ficam estáveis.

Na sexta-feira, o sol ainda
predomina, mas as nuvens começam
o aumentar e já encobrem boa parte
do céu por causa do deslocamento
damassa de ar frio e seco para o
oceano. Apesar disso, a previsão de

geada persiste. Os ventos sopram
de sudeste a nordeste e com

intensidade de fraca amoderada.

Ensolarado

".' ,.
Chuvoso

SUDOKU
Preencha um quadrado

9x9 com números de 1 a 9

se�. repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.
I

SE VOCÊ VAI PARAm
NOVA TRENTO
A quinta-feira é de céu
azul na cidade. Apenas

algumas nuvens disputam
lugar com o sol enãe

há previsão de chuva. A

temperatura mínima é de
6°C e máxima de 15°C.

CRESCENTE 6/8

CHEIA 13/8

. MINGUANTE 21/8

Nublado

NOVA 29/8
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CONSCIENTIZAÇÃO Equipe da campanha Calçada Legal, reunida no Ce

jas, onde na noite do dia 2, ocorreu o lançamento oficial do projeto. A ideia
da campanha é sensibilizar a população para olhar com um pouco mais de

atenção, com senso de responsabilidade, amor ao próximo e bem comum a

calçada da rua que envolve sua propriedade; o lugar onde vive, convive,
trabalha, investe ou especula. A iniciativa é da Associação de Engenheiros e_

Arquitetos de Jaraguá do Sul, do Rotary Club Vale do ltapocu e pessoas vol
untárias. Para saber mais acesse: http://ca1cadalegaljaragua.blogspot.com.

Na expectativa
Será 2011 o ano em que as bandas invadiram os

cinemas? Depois de Foo Fighters e Kings ofLeon, agora
é a vez do Pearl Iam contar sua história nastelonas. O
documentário "Pearl Iam Twenty", que será lançado
no mês de setembro, foi dirigido por Cameron Crowe
e marca os 20 anos da banda. "O filme é feito das
melhores lembranças do passado, algumas filmagens

. mitológicas que muita gente já ouviu falarmas nunca
viu, e algumas entrevistas", adiantou o diretor. O trailer

pode ser visto no sitewww.pj20.com. O filme deve ser

um ótimo aquecimento para os shows da banda no

Brasil, que acontecem em novembro.

AFTER
ROUR

II t I I I ti

PROGRAME-SE!

DIA4
LONDONPUB

GrupoPagodePontocomprometemcolocar

todo mundo para dançar ao som
de sucessos como "Solteiro, Sim,

Sozinho, Nunca" e "Amor Carrapato.
Ingressos somente na hora:

RS 5 feminino e RS 15 masculino.

LICOBAR
Shaw com Camaleão Robô

(rock, blues e classic rock).

DIA5
TEATRO DO SESC'

Sergio Guimarães e Luis Canela dividindo

o mesmo palco num show imperdível.

ESPAÇO DO OCA
Shaw com a banda Kravan .

.

Entrada free.lnício às 23 haras.

LICOBAR
Sexta House com DJ Diego e entrada grátis.

MOVING UP - Schroeder
Pagonejo com Henrique & Michel e Pagode
Pontocom. E mais DJs Adrian P e Jhonz

Muller.lngressos na hora: RS 1.5 eles e RS 10

elas após a meia noite, até lá free.

SEVEN CHOPERIA -
-

Guaramirim
Sertanejo universitário com Fernando Lima
& Banda. Elas entram de graça até 23h30 .

ARMAZÉM PUB -

Massaranduba
Brilhant Party com DJs Eder Xoky, Anderson

Oss, André F, Anderson P, Chaia e Paty
Lems.lngressos antecipados a RS 8 a venda

em Jaraguá na Mega Rock (shopping), em
Massaranduba na Bublitz Panificadora e em

Guaramirim no Posto 28.lngressos na hora

RS 12. Apresentando carteirinha da Católica

_ para meia entrada na hora.

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES
LONDON· 3055--0065. BIERHAUS· 3275-4866.

SACRAMENTUM PUB· 3370-1727. ARRIBA· 3371-1160.
MADALENA CHOPE ECOZINHA· 3055-3058.

ESPAÇODOOCA • 3370-9160. ZUMScHLAUCH· 3376-4822.
LlCO BAR· 3054--0855. KANTAN LOUNGE· 33711584.

ENOTECA DECANTER· 3370--0220. MOVlNGUP· 8856-8389.
SEVEN CHOPERIA· 9951-4497. MR. BEEF • 3275-2230.

.

CACHAÇARIAÁGUADOCE ·3371-8942.
FUEL EVENTOS. 8433-0083. PATUÁMUSIC· 3054-0800.

Chocolate.
Além d'Gula é amais nova opção
gastronômica no centro de

Jaraguá. A chocolateria promete
ser ponto de encontro para os

apreciadores de chocolates. As
especialidades da casa são produ
zidas artesanalmente por Luzia
e equipe (Chocolates Luzia). Os
tradicionais beijos baianos e

alfajores ganham embalagens
elaboradas e podem ser presen
teados. Além disso, deliciosas
trufas com recheios que variam
do brigadeiro e prestígio aos

mais requintados deAmarulla,
nozes, damasco ou aTrufa Dois
Amores. AAlém d'Gula serve tam
bém doces e salgados variados e

oferece espaço para lanches. O
atendimento é de segunda à sexta
das 8 às 18h30 e sábado das 8 às
17 horas. Fica na rua João Picolli,
165, Centro. Fone: 3022-1220.
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Bola branca!
tr: amigo de todas as horas, o co-

nhecido Tato Branco, sempre antena
do nas novidades gastronômicas, resolveu
fazer ligação direta com outros chefes de
cozinha a nível nacional. De quebra, claro,
aperfeiçoar seus dotes culinários. Por isso,
o popular chefe de cozinha se inscreveu no

programa "Inclusão Digital", curso ofere
cido gratuitamente pela entidade Educa
dora Anhanguera de Iaraguâ do Sul. Bola
branca para o Tato, que é presença garan
tida na Feijoada doMoa, dia 20 de agosto.

Siebel,
Haisi

Thiago Mansur
Vai perder? Quem comprar ingresso
antecipado para 110 Feijoada do Moa, que
acontece dia 20 de agosto, naMBB, vai
ganhar na faixa um convite para curtir
na TheWay, na noite do mesmo dia, o "

show do top DJ Thiago Mansur, Mais
informações no fone 3370-2900.

•

X ..._,-

Um ex-empresário da noite vem
cortando um dobrado para conter
a poluição sonora provocada pelos
mal educados vizinhos. Dizem que
o homem não dorme mais. Pois é ....

quando o barulho é do lado do quintal
da gente, o tempo fecha! Pelo sim, pelo
não, é bom chegar junto e manifestar

pelo sossego. Após as 22h, vamos baixar
o volume.

Velinhas
�ense numa pequena reunião onde
poucos e muitos bons serão reunidos
para cantar o coro de parabéns e com

todos os mínimos detalhes checados

pelo próptio anfitrião. Pensou? Pois é
assim que vai rolar a happy hour para
brindar o nat do coiffeur Tey Pinho, dia
18 de agosto. Aguardem.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita Moa Gonçalves

CQC
Recebi o gentil
convite do

promoter Pépe
Narloch, para
conferir no

próximo dia 11

de agosto, na
Scar, o show
do comediante

Felipe Andreoli,
um dos

integrantes do
movimentado

programada
Band, CQC.

.

B '-"'··-1
O Deputado
Carlos
Chiodinie
suaManu

,

WuU, uma das
madrinhas
do 10 Baile da

.. 'Gala da Ilpae,
sábado,no
Baependi.

."
....•
'

_, "!,tilli"" \

E ,V
. O chef Lourival Conti recebeu na casa de campo, os 'amigos

Jose Ramos, limar Kahn eWalter Janssen Neto, o Teco para saborear um
delicioso "entrevero", preparado pelo an&trião. Dize"; que estava demais!

,.

Casal destaque,
o boa gente Luiz Carlos Odorízzi e MelissaMenegotti
Schünke - filha do casal Márcio e Mônica Schünke
- formam uma belo casal que se destaca em nossa

sociedade jaraguaense. Desfilaram lindos no lo Baile
de Gala da Apae, sábado no Baependi. Parabéns e que
Deus os mantenha assim!moagoncalves@netuno.com.br

Mistura perfeita
A confeitaria Bela Catarina, uma das mais
descoladas da cidade, estreia no sábado
um delicioso Café Colonial. Que tal?

,

TE,epBTEI
• Para alegria do amigo
Neto Pacheco, a sua bela
namoradaPrancine Niels,
é a aniversariantemais

festejada dehoje. Parabéns!

• Amanhã, a amiga Ianice
Eitel Fabris, mãe da Luiza

" e esposa do tJperidfssimo
Fred Fabris, dc{Óptica
Safira, recebe coro de
parabéns. Agendem!Ela
vai adorar saber quefoi
lembrada.

I
�
o
o

;

'j"
,

�

'O;

1$.,

• Citei naminha coluna de '

terç,u-feira, qdeBmI6i'MaRibas "

estarianaminhaFeijoada,
'

dia20. Faiha nossa!O nome
correto

éAmandaSiemas! '

• Na minha opinião, a.
amigaPabianaMachado,
uma das grandes
comunicadoras de rádio da
nossa região, é um exemplo
de'superação. Ela é demais!

• Neste domingo, dia 7,
emMassaranduba rola o

70 EncontroAutomotivo 4
Rodas Club Cai: Este ano
com uma grande novidade:
Na ocasião será sorteado
um "cheuetão inoocado".

GALA O advogado Romeo
.

Piazera Jr e Rita GrU\Jba tiunbém
conferiram a noite beneficente

•AnaLuiza da Silva

Vil�ena completa hoje seus
maravilhosos 18 aninhas.
Cheers!

'

• O meu amigo Rogério
Lauro Tomazzeli está

preparando a beca para
colação d� gT:au, sábado, no
ourso,de 9ireito. I

Chico Piermann
O conhecido Chico Piermann,
comandante da London Pub e Patuá

Music, será o entrevistado do jornalista
Albino Flores, sábado, às 7h30, no
programa Studio Empreendedor.:

Taças!
Divulgada como "uma festinha de
familiares e amigos mais chegados",
o jantar oferecido pelo engenheiro
Paulo César Solck, para comemorar
conjuntamente os 42 anos de sua esposa,
Eriete (nascida Schmitz) e o aniversário
do filho caçula do casal, João Luiz, acabou
sendo uma recepção formal elegante e

prestigiada.

ar ge
Sábado, sob os

olhares atentos de
Beto Fiscal e o fogão
pilotado pelos amigos
Valdirzinho e César

Bini, será reaberta a

"Garagem".

Se a lüstória '

se ..epete e o
, inesperado

, sempre

acontece,
quão incapaz
precisa ser o
homem para
aprender
coma

elcperiência?
George

Bernãrd Shaw,·

Dica de

.hoje
A Londom Pub. Hoje
é dia de pagode com

. Pagode.Com.

[ DESOCUPADA 1

NOITE BENEFICENTE O empresário Renato e sua

esposa Arlete Raboch, na noite da gala no Baependi

') 9172 1e:(
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·CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

M COPO DE JAVA
Incrível é a quantidade de vulcões ativos na ilha
de Java, na Indonésia. Apenas em um trecho, da

região central da ilha, a cada vinte quilômetros,
há, pelo menos, uns 15 vulcões fumegando. Cada
um com uma altura media de três mil metros.
Foi no litoral dessa ilha, em 1883, que aconteceu
a mais explosiva erupção da história. O vulcão
Krakatoa foi ouvido a cinco mil quilômetros
de distância e, na região, em um raio de 500

quilômetros, ficou noite por horas. Também nesse

espaço, por três dias o céu ficou acinzentado.
Hoje, em todas as encostas de qualquer vulcão

de Java, existem plantações. Nesse solo fértil e de
clima de serra, onde no jardim da frente de uma
a cada duas casas vejo mudas de morango, são
colhidas de hortaliças a flores passando pelo café.
O café predomina. Depois do Brasil, Colômbia e

Vietnã, a Indonésia é o maior produtor. Originário
da Etiópia, quando um agricultor notou suas
cabras não dispensavam comer essas frutinhas, e
revelado ao mundo pelos árabes, estes trouxeram
o café para Java junto com a religião islâmica,
daqui também sai o café que é considerado o

mais caro do mundo, alcançando 300 dólares o

quilo. Ele se chama Kofi Luwak. Kofi é a palavra
caféno dialeto javanês e Luwak é o nome do
animal que agrega valor ao café. Luwak é um tipo
de gambá e que fede igual. Talvez seja um pouco
mais bonito que o nosso gambá por levemente

lembrar um gato.
O Luwak come os

grãos, mas estes
grãos não são

digeridos e passam
intactos pelo
sistema digestivo
do animal. Na
medida em que
o grão passa pelo

sistema digestivo deste gambá, ele sofre um
processo de modificação parecido com o utilizado
pela indústria do café para remover a polpa
do grão de café, envolve bactérias e enzimas

digestivas do animal.
Essa forma interessante de produzir café

notei na face dos empregados de uma fazenda de
Java: um grupo deles ficava de tocaia, escorado
na grade de um enorm� viveiro. Assim que o

gambá expelia suas fezes, lá iam eles correndo,
coletar o dinheiro do patrão. (Este é o café que
o personagem interpretado por Jack Nicholson
tanto fala no filme "Antes de Partir").

Hoje, em todas
as encostas de

qualquer vulcão
de Java, existem
plantações.

,

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Pitty é dócil e brincalhona, mas como a dona está se mudando para um

apartamento, não poderá continuar com ela. A cachorra já está vacinada,
vermifugada e castrada. Agora, aguarda um novo lar, Quem quiser adotá-Ia

deve entrar em contato pelo telefone (47) 8654-9206 com Alessandra.

.�

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CSCIS&: OO&W9IIJ
Profissioflõlismo .

Competência
Credibilidade

www.gumz.com.br
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NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Pedro consegue fazer com que Léo não

embarque, Léo é preso e mente durante seu

depoimento. Norma demonstra a Jandira sua

revolta com Pedro e Marina. Léo é levado para a

casa de detenção. Daisy e Beta disfarçam o en

volvimento quando ela volta ao trabalho. Wagner
avisa Léo que seu pedido de liberdade provisória
foi negada. Vinícius pede Cecília em casamento.

• CORDEL ENCANTADO
TImóteo obriga Maria Cesária a cozinhar para ele

no palácio. Dora conta para Herculano que ajudou Bel
a salvar Penélope. Felipe diz a Açucena que o único
lugar onde ela estará segura é no acampamento dos
cangaceiros. Ulica ouve Severina e Raimundo con

versando sobre o tesouro que Miguézim escondeu.
Jesuíno beija Dora. Lilica conta para TImóteo sobre o

tesouro de Seráfia e Úrsula ouve a conversa.

• MORDE & ASSOPRA
Salomé mostra o documento de posse da

casa e ícaro afirma que não vale nada. Virgínia
reaparece, acusa Isaías e exige que ele se case

com ela para não denunciá-lo. Isaías pede divór
cio a Minerva. Júlia lê o dossiê de Naomi. ícaro
se revolta com as.mentiras de Naomi e Amanda
usa Rafael para se aproximar do cientista. �il
son conclui que Pimentel esteve com Naomi no
dia em que foi morto. ícaro procura Júlia e conta
descobriu que. Rafael não é seu filho.

• VIDAS EM JOGO

Regina tenta convencer Patrícia de que seu

bebê é um presente, mas a moça insiste que não
terá esse filho. Ivan pede a mão de Mariana em

casamento. Lucia conta para Regina que deu o

endereço da pensão para Cleber, mas teve sua

vida ameaçada pelo ex-policial. A empresária
garante sua segurança. Cleber volta de viagem e

vai até a sala de Regina. Ele leva algumas flores,
mas a empresária não cede aos carinhos do ex

policlal e afirma que ele tentou matar Maurício.

ANIVERSARIANTES
4/8 . Carlos Felipe Hçch Jonatan Volpi

· Adalberto Pereira Claudia de P. Lazzaris Luis Catafesta
Ademir Richert DarciWille Matilde B. Stahl
Adir Valentini Elaine Keunecke Nelson Maske
Adriana I. Zeise Elenor Elert Neoldina Schultz
Altair Alves da Silva Erica E. Coelho Romilda Zandornatto
Ari Viero Geferson Mlchioretto . Vanderlei Rosa

Diversão, amizade e uma

emocionante aventura de uma

vida. Dana, uma surfista dÇi
Califórnia, viaja para o litoral de
tirar o fôlego da África do Sul
determinada a realizar o sonho
da mãe de surtar a lendária
Jeffrey's Bay, Dana enfrenta
ondas épicas, locais difíceis.
e seus próprios medos nesta
odisseia de surfe inesquecível.

CONCRETIZANDO SONHOS

Este livro mostra através de
exemplos reais que é possível
concretizar sonhos, quando bem
planejados', Trata-se de uma

publicação de autoajuda escrita
por um profissional da área
de biológicas, Algo inusitado,
talvez, mas a história de alguém
que tinha tudo para se render

-

à fatalidade de ser mais um

garoto sem futuro, como tantos,
foi mudada e é retratada. Não
é um livro de técnicas, mas um

suporte que ajuda através do
bom-senso, ter a certeza que
os sonhos podem ser realizados
se acreditados. As histórias
narradas servem como dicas de
encorajamento, determinação,
motivação, persistência e força.
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A trama dá continuidade à busca de Harry Potter (Daniel Radclife),
Rony (Rupert Grint) e Hermione (EmmaWatson) pelas Horcruxes para
destruí-Ias e, assim, livrar o mundo do vilão Voldemort (Ralph Fiennes).
Na segunda parte do final épico da série, a batalha entre o bem e o mal
no mundo da magia se torna uma guerra entre centenas de bruxos. Os
riscos nunca estiveram tão altos e nenhum lugar é seguro o suficiente.

Assim, Harry Potter precisa se apresentar para fazer o seu último sacri
fício, enquanto o confronto final com Lorde Voldemort se aproxima.

RARRV POTTER E AS'
RELÍQUIAS DA
MORTE - PARTE 2

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg
(14h20, 16h40, 19h e 21 h20)
• Cine Breithaupt 2
• Sem limites - Leg (19h30 e 21 h30)
• Cilada.com - Nac (15h30 e 17h30)
• Carros 2 - Dub (13h30)
• Cine Breithaupt 3
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (19h e 20h30)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (14h e 16h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Harry Potter e as rellquias da morte - Parte 2 - Leg (13h30,
16h20, 19h1 O e 21 h50)
• Cine Garten 2

.

,

• Assalto ao banco central- Nac (14h20, 16h50, 19h e 21 h15)
• 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)
• 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)

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

21h40)
• 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, 16h10,
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 l22h1 O)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Assalto ao banco central -: Nac (14h40 e 21 h45)
• Cilada.com - Nac (17h e 19h30)
• Cine Norte Shopping 1
• Capitão América: O primeirõ vingador - Leg (13h55, 16h35,
19h15e21h55)

.

• Cine Norte Shopping 2
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (12h10, 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
• Harry 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)

Cauã garante: loi
amor imediato
o galãCauãReymond confessou que o amor
sentido porGraziMassafera foi àprimeira
vista. Conforme o ator, desde a primeira
troca de olhares, dentro no Projac, ele se

apaixonou pela ex-BBB. Na época, ela ainda
estava namorandoAlan.Passos, parceiro de
confinamento. Mas, apaixão foi tanta que
dias depois o casal global já estava junto.

Jenniler Lopez
continua otimista
Duas semanas depois de confirmar
separação deMarcAnthony, Jennifer
Lopez resolveu abrir o jogo. Segundo ela,
o casamento foi o grande sonho da vida
dela. "Eu realmente trabalhei duro para que
desse certo. Nós dois fizemos isso", disse
à imprensa norte-americana. "Às vezes
não funciona e isso é triste, mas eu ainda
acredito no amor", acrescentou.

Morre o ator
,

Italo Rossi
O ator Ítalo Rossimorreu no final da noite
de terça-feira. Ele tinha 80 anos e sofria de
complicações respiratórias. O falecimento
aconteceu no Hospital CopaD "Or, no Rio de
Janeiro, ondeRossi estavaintemado desde o
início da semana Considerado um dos grandes
ícones do teatro, ele teve entre seusúltimos
trabalhos o personagemSeu ladirMiranda, no
humorístico 'Ioma Iá, Dá Cá (2008).

Galisteu sempre
quer emagrecer
Capa da Playboy, a apresentadora Adriane
Galisteu admitiu, em entrevista coletiva

para o lançamento da revista, 'que
prefere não de ter muitas curvas. "Gosto

sempre mais magra. Quero diminuir
.
peito e bunda. Sempre quero diminuir
tudo, gosto de mulher que não tem nada
na frente e nada atrás. Sei que homem

detesta, mas eu gosto", enfatizou ..

HORÓSCOPO

Jéssica Alba não

quer mais lilhos
Grávida de oito meses do segundo
herdeiro, a atriz JéssicaAlba já decidiu
que este será o último parto de sua vida.
É que ela não pretende ter outros filhos.
"Eu realmentenão.consigo me imaginar
com mais filhos além de dois. Crianças
dão muito trabalho e é no final da

gravidez que você sempre pensa em não
ter mais", garantiu.

Príncipe viaja
em voo comum

o príncipe Harry espantou os passageiros
de um voo que custava apenas 16libras. Ele

ocupou uma das poltronas do avião que
saiu de Londres rumo à Escócia. O Duque e

a Duquesa de Cambridge fizeram o mesmo

quando foram ao casamento de Zara

Phillips e Mike Tindall, em Edimburgo. Os
motivos da economia ninguém conseguiu
descobrir ainda.

fi'i1 ÁRIES

•• o dia pode ser muito gratificante para quem trabal�a com
o público. Não deixe de movimentar a vida social. A noite, a
vida íntima e afetiva será favorecida.

'

TOURO
Quem trabalha em casa qu por conta própria não pode reclamar
da sorte. Netuno ingressa na casa das amizades e indica que
conseguirá captar com facilidade o desejo dos outros.

LIBRA
Os amigos podem desempenhar um papel importante nos

seus planos. Convém intensificar o convívio com as pessoas
mais velhas. Procure manter em segredo a vida amorosa.

GÊMEOS
Sua expressão verbal vai estarmais criativa e bem-humorada
e será mais fácil cativar a atenção das pessoas. Bom astral em

famflia, mas pode haver um distanciamento da pessoa amada.

I ESCORPIÃO
É o momento exato de se concentrar no trabalho. Ter sucesso

,

em tudo que envolva lazer e diversão. No campo afetivo, há
uma forte inclinação para as aventuras e extravagâncias.

SAGITÁRIO
Bom dia para refinar as relações mais próximas. Não faltará

I inspiração para fazer o que gosta. Um romance com qente do
círculo profissional está bem-amparado.

CAPRICÓRNIO
É hora de traçar prioridades e se dedicara projetos mais ambiciosos.
Tudo indica que conseguirá corresponder às responsabilidades,
mas convém sermais realista ao lidar com o dinheiro.

CÂNCER
Bommomento de ganhar dinheiro com uma atividade que
possa ser feita em casa. Não descarte os pressentimentos.
No campo sentimental, cuidado com o_ ciúme.

--I' AqUÁRIO
Trabalhar em equipe pode ser muito estimulante. Netuno, em
seu signo, aumenta a sensibilidade e criatividade. No campo (!fetivo,
maior facilidade para se desligar de relação problemática.

PEIXES
Você terá facilidade para se expressar. Saberá cooperar e se

ajustar às mais diversas situações. Bom dia para enxugar o

orçamento. A vida amorosa ganha novos estímulos.

LEÂO
Hoje, você terá sucesso para interagir e comunicar o que
pensa. No campo afetivo, a discrição será fundamental, mas,
convém baixar as expectativas para não se frustrar.

.

VIRGEM
Quanto mais discreta for a atuação profissional, maior será
a vantagem sobre os outros. No campo afetivo, este é o
momento de iniciar um novo romance..
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ARROZ EM
TODOS OS
PRATOS
o arroz épartefundamental no
prato damaioria dos brasileiros,
principalmente, quandofaz
par comofeijão.Mas, para
quem sentefalta de variações,
no entanto, nem pensa em abrir
mão do grão, muitas outras
receitaspodem ser incluídas no
cotidiano alimentar. Veja:

Arroz Chinês

Ingredientes:
• 500 ml de água

.

• I tcblete de caldo de galinha.
,

• I colher de chá de curry
• 50g de ervilha fresca
• I talo de alho-poró
• I cenoura pré-cozida em cubos
• I peito de frango desfiado
• 2 xícaras de arroz cozido

Modo de preparo:
Em uma panela coloque a água, _

o caldo de galinha e o curry.
Após ferver, adicione os demais

ingredientes e misture. Cozinhe por
cinco minutos e sirva.

. .

Bolinhos de . rroz.
banana e canela

Arroz italiano
vitaminado
Ingredientes:
• 1 cebola pequena picada
• 2 dentes de alho picados
• 2 colheres de sopa de óleo
• 1 xícara e meia de chá de arroz
• 1 abobrinha italiana
• 1/2 colher de sopa de azeite
• 4 tomates italianos sem pele e sem sementes

em cubos pequenos
• 1/4 de xícara de chá de azeitona preta cortada
em tirinhas

• .2 unidades de mussarela de búfala raladas
• 40 folhas de manjericão raladas
• 1 talo de cebolinha lavado e picado
• Sal a gosto
• Pimenta do reino moída

Modo de preparo:
PARA o ARROZ: refogue a cebolo e o alho no

óleo até ficarem levemente dourados. Junte o

arroz e deixe-o fritar por cerca de 30 segundos,
mexendo bem. Acrescente três xícàras (chá) de
água quente, o sal e deixe em fogo alto até ferver .

Tampe a panela, abaixe o fogo e cozinhe por JS
minutos ou até que a água·seque. Tire a panela
do fogo e deixe abafada por cinco minutos.

PARA O ACOMPANHAMENTO: enquanto o

arroz cozinha prepare a abobrinha. Corte-a ao

meio e fatie-as duas partes na espessura de
meio centímetro, no sentido do comprimento.
Tempere com o sal e a pimenta. Aqueça uma

frigideira, unte-a com o azeite e grelhe as

fatias de abobrinha dos dois lados até ficarem
douradas. Em seguida, corte cada fatia em três

partes iguais. Após o cozimento do arroz, junte
a abobrinha e o restante dos ingredientes a ele.
Misture bem e sirva em seguida.

Ingredientes: Modo de
• I xícara de chá de arroz preparo:
• 1 xícara de chá de Em uma panela média,

açúcar coloque o arroz, o açúcar,
os cravos, a casca de limão,

• 5 cravos-da-índia três xícaras (chá) de água
• I pedaço de casca e cozinhe em fogo alto por
de limão cerca de 15 minutos ou até

• 2 xícaras e meia de chá
secar a água. Acrescente o

leite, abaixe o fogo e termine
de leite inteqrol (500ml) o cozimento por aproximados

• 2 bananas da terra 25 minutos, mexendo sempre.
. cortadas em cubos Desligue o fogo e deixe esfriar.

pequenos
Retire a casca de limão e os

cravos. Despeje o arroz em
• 1 colher de chá de

uma travessa, acrescente as
canela em pó bananas, a canela e a forinhc

• 1/2 xícara de chá de e misture bem. Aqueça o

farinha de trigo óleo em fogo médio por cinco
minutos e despeje colheradas

• 2 xícaras de chá de' óleo da massa, quatro de cada vez.

para fritar Frite por três minutos ou até
• 1 colher de sopa de os bolinhos ficarem dourados.

conelc em pó para Retire com uma escumadeira,

'polvilhar coloque sobre papel-toalha
e polvilhe a canela e o

f' ;
• 4 colheres de sopa de açúcar. Sirva em seguida

1*

açúcar para polvilhar acompanhado de chá quente.

, ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Mês passado, foram emitidos mais de 60
mil tickets de estacionamento na cidade

JARAGUÁ DO SUL

DEBORAVOLPI

Encontrar uma vaga de esta

cionamento em pleno Centro
da cidade. era uma missão quase
impossível. Hoje, o cenário é bem
diferente. É que há um mês ínicia
ram as cobranças do estaciona
mento rotativo, administrado pela
empresa Hora Park. Desde então,
sobram vagas em locais antes bas
tante disputados, como a Praça
Ângelo Piazera. Por outro lado, às
ruas centrais laterais, onde-não é
cobrado estacionamento, estão

abarrotadas de veículos.
O supervisor operacional da

Hora Park, Vitor Hugo Rankel, diz
que no primeiro mês a adesão ao

estacionamento rotativo foi peque
na, principalmente nas primeiras
duas semanas de uso do novo siste
ma. "Nos primeiros dias pouca gen
te aderiu por falta de conhecimento
e dúvidas nahora de operar os equi
pamentos.Aprocura aumentou nas
últimas duas semanas do mês. A

gente percebe que a maior dúvida
ainda é em relação ao aviso de ir

regularidade, que ocorre quando
a pessoa excede o tempo determi
nado ou comete algum equívoco
como, por exemplo, colocar o ti
cket em local em que não há visi
bilidade'" aponta..

Segundo dados da empresa,
somente em julho foram emitidos

.
60 mil tickets de estacionamento.
Cada bilhete dá ao motorista per
missão para utilizar a vaga por um

período de 30 minutos até duas
horas. No total, 905 vagas inte-.

gram a chamada ZonaAzul.
Por outro lado, 2060 avisos de .

irregularidades foram gerados.
"Quando a pessoa recebe o aviso
de irregularidade, ela precisa re

solver a situação em até duas ho
raso Se isso não acontecer, o fato é
encaminhado ao Setor de Trânsito
e pode resultar emmultade R$53,
com a perda de três pontos na car
teira. Se o usuário tiver dúvida, o
ideal é procurar uma monitora

para orientá-lo", esclarece:

FOTOS EDUARDO MONTECINO
.
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Maicon diz que amnentou a procura por planos mensaiS de estacionamento

Comerciantes emotoristas aprovam amudança
O estacionamento rotativo

mudou a rotina de muita gente. É
o caso de CleversonDalmann, que
tem uma lanchonete no Centro da
cidade. "Eu vinha trabalhar de car
ro. Agora costumo vir a pé. Econo
mizo o dinheiro do estacionamen
to e ainda. faço uma caminhada",
conta. Ele aprova amudança, mas
enfatiza que muita gente têm evi
tado estacionar em locais em que
é preciso pagar pela vaga. "Perce
bo que no fim da tarde, quando
o estacionamento é liberado, o

movimento aumenta. Em dia de
Sábado Legal, a movimentação é
maior naparte da tarde, porque não
paga estacionamento", observa.

O novo sistema também foi
bom para o manobrista de um es

tacionamento privado, no Centro,
Maicon Barella, 31 anos. "Aumen
tou a procura por diárias e- por
planos mensais. Cobramos R$15
a diária e R$ 80 mensal", comenta.

A caixa de uma loja de roupas,
Clarisse Nogueira, confirma a ne

cessidade da mudança. "Os clien-

tes reclamavammuito antes. Ago
ra, ao menos temos vagas", opina.
"Melhorou 100%. Tinha gente que
dava três voltas e não achava vaga.
Agora ficou mais fácil estacionar",
acrescenta o comerciante

-

Luiz
Carlos Karsten,

.

E até entre os motoristas, que
tiveram que mexer no próprio
bolso, a avaliação tem sido posi
tiva. "Não me importo de pagar.
É melhor, porque agora tem vaga
disponível", resume o funcioná
rio público, Altino Luiz da Silva.

. Algumasmudanças
podem ser avaliadas

O diretor municipal de Trân

sito, Zéca Schmitt, vê com bons
� olhos a implantação do sistema
\ .

de estacionamento rotativo. "Mui
tas pessoas elogiam e agradecem.
Foi bom principalmente para os

comerciantes, As pessoaspagam
pela vaga, mas estão economizan
do combustível. Porque antes, era

preciso rodar muito para conse

guir um espaço", avalia.
Segundo ele, os comerciantes

ainda pedem alterações nas leis

que determinam o tempo desti
nado à carga e descarga das mer
cadorias. "Eles pedemmais tempo
para a carga e descarga. Estamos
analisando e isso precisa passar
ainda pela Câmara", adianta, Aín
da de acordo com o diretor, um

dos objetivos é investir na melho
ria dás ciclovias da cidade. "Todo o

dinheiro arrecadado com as mul-·
tas deve ser destinado para melho
rias no trânsito. E queremos investir
fortemente em ciclovias. Porque
com o estacionamento rotativo,
muitagente está indo ao trabalho de
bicicleta. Queremos estimular isso,
mas, primeiro, precisamos oferecer
segurança e boas ciclovias", afirma.
Dados da Polícia Militar apontam

. que no último mês foram registra
das 147 multas de trânsito em ruas

que integram o sistema rotativo. As
motos lideram o número de noti

ficações: foram 112 autuadas e 38
removidas. Nesse mesmo período,
35 carros foram multados e nove

recolhidos do local.
ARQUIVOOCP

Setor de Trânsito quer incentivar o uso de

transportes a1temativos, como a bicicleta
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CRISTIANO MltHFUD
WATZKO. ESTUDANTE

DE DIREITO

No artigo de hoje, vou falar
sobre uma virtude nobre: o

trabalho. Existe uma lenda escan

dinava que nos mostra que todo
trabalho tem seu valor, não im

porta se você é um professor, uma
.
dona de casa, um médico, um ad

vogado, ou o que for. O que real
mente importa é se você se dedica
ao seu trabalho e o faz com vonta

de e competência.
Esta lenda é simples e singela,

mas nos mostra o valor desta vir
tude nobre e essencial. Eis a len
da: O homem que teve que cuidar
da casa.

Era uma vez Eimar, um homem
muito rabugento e mal humorado, e
nunca achava certo nada que Helga,
suamulher, fizesse em casa. Certa tar

de, na época de secar o feno, ele che
gou em casa reclamando que o jantar
não estava pronto, o bebê estava cho
rando e a vaca não tinha sido recolhi-

PONTO DE VISTA

I T s-s»
I

da ao estábulo. E falou:
- Eu trabalho o dia inteiro e você

fica aqui só cuidando da casaBemque
euqueria essamoleza paramim. Eu ia
aprontaro jantarnahora.palavra '

- Querido, não fique zangado.
Amanhã, vamos trocar nossos tra

balhos. Eu saio com os ceifeiros,
corto feno, e você fica aqui cuidan-

.

do da casa.
Eimar achou que seria fácil.
Na manhã seguinte bem cedo, a

mulher pendurou a foice no ombro
e partiu com os ceifeiros. O marido
ficou, incumbido de fazer todo o tra-

.

balho doméstico.
Primeiro lavou algumas roupas

e começou a bater a manteiga, mas
-depoís de bater urn pouquinho, lem
brou que tinha que pendurar as rou
pas para secar. Saiu para o quintal e
mal tinha acabado de estender suas
camisas quando viu o porco corren

do para dentro da cozinha. Assim que

I
'

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRÃCAO/SETOR DE COMPRAS
,

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Tomada de Preço p/ Obras e Serviçosde Engenharia - 79/2011
Tipo: Menor Preco - total geral
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA
DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA, ,PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETOS ARQUITETÔNICO; HIDROSSANITÁRIO; ELÉTRICO; ES-.
TRUTURAL E PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO.
Entrega dos Envelopes: 19/08/2011 às 09:00h
Abertura dos Envelopes: 19/08/2011 às 09:00h

.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço
e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta

feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às' 16:00h, ou pelo fone (47)
3373-0247, ou ainda através do site: www.guaramirim.sc.gov.br.
GUARAMIRIM (SC), 03/08/2011.

NILSON BYLAARDT
PREFEITO MUNICIPAL

manteiga!
Chegando ao telhado e preocupa

do que, a mesma pudesse cair e que
brar o pescoço, resolveu amarrarurna

ponta da corda em volta do pescoço
da vaca e a outra ele passou pelo bu
raco da chaminé. Voltou para dentro
da casa e amarrou aponta da corda ao
redor de sua cintura. Enquanto estava
fazendo outros afazeres domésticos,
a vaca acabou caindo do telhado e na

queda arrastou o homempela chami
né, suspenso pela corda! Ele ficou en
talado. E a vaca ficou balançando ao

lado da casa, entre o céu e a terra, sem

conseguir subir e nem descer.
Quando Helga voltou do campo,

viu a vaca pendurada, então correu

para cima e cortou a corda com a

foice, mas logo que cortou, o marido

despencou da chaminé! Quando ela
entrou na cozinha, encontrou-o de

cabeça para baixo.
Eímar então disse:
- Que bom que você voltou.
Ele pediu desculpa, beijou-a e

nuncamais reclamou de nada.
Lassale descreve o trabalho assim:

"0 trabalho é a fonte de toda riqueza
e cultura".

entrou, viu que o porco tinha derru
bado a batedeira. Conseguiu agarrá
lo, mas o porco escapou novamente

para o quintal. Quando Eimar chegou
ao quintalviu o bode, parado bemde
baixo do varal, mordendo e mascan

do as camisas. O homem espantou o

bode, trancou o porco e tirou do varal
O que tinha sobrado das camisas.

Em seguida, foi à cozinha ten

tar refazer a manteiga. Quando já
tinha batido urn pouco, lembrou

que a vaca ainda estava fechada
no estábulo, sem ter comido nem

bebido nada a manhã toda. Como
o pasto ficava longe, resolveu colo
car a vaca em cima da casa, pois o

telhado era coberto de capim. Só

que não queria deixar a batedeirana
cozinha, então a ajeitou nas costas

e saiu carregando-a. Lembrou que
eramelhor dar água à vaca antes de
levá-la para o telhado e pegou um

balde para tirar água do poço. Po
rém, quando se debruçou na borda
do poço, o creme escorreu para fora
da batedeira, por cima dos ombros,
pelas costas, e caiu no poço!

Já estava quase na hora do jan
tar e ele nem ao menos tinha feito a

COMUNICADO
CHARTRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pes
soa jurídica de direito privado, cadastrada no ,CNPJ/MF sob nO

11.927.752/0001-19, com sede na rua Tenente Silveira nO 225,
sala 611 ,. Florianópolis-SC, por seus sócios administradores, CO-

. .

MUNICA que o imóvel situado no município de Jaraquá do Sul- �

SC, matriculado sob nO 18.544, no Cartório de Reqístro de Imóvels

Isa Marta Mohor Ziemann, da comarca de Jaraguá do Sul-SC,
foi inteqralizado no capital social da empresa supracitada, no dia

14/04/2010, por HONÓRIO TOMELIN.

DO LEITOR

I
LI

SJP 11�

Estive recentemente na Ale
manha e tive o prazer de'

conviver com pessoas organi
zadas, objetivas e que sabem
zelar pelo seu patrimônio, po
rém, extremamente fechadas
e algumas até mal humoradas .

Estranhei a contradição; não
combinava aquela cidade lin

da, cheia de flores variadas,
ruas muito limpas e pessoas
carrancudas, que pena!

No Brasil, ao contrário, o

povo é descontraído, alegre,
sempre de' bom humor, mas

a contradição permanece, só

que de lado oposto; cidades
mal planejadas, ruas sujas,
calçadas quebradas, muros pi
xados, etc. O que precisamos
fazer para mudar isso? Acredi
to que, aqui no nosso país, é

urgente a necessidade de se in
vestir em educação. É preciso
iniciar em casa e dar continui
dade nas escolas. Orientando
as crianças quanto à riqueza
do nosso patrimônio tão bem
desenvolvido.

Se compararmos outrora

as ruas sem infraestrutura, es
tradas de barro, sem energia
elétrica e etc, hoje temos uma

vida confortável, é só apertar
um botão e a luz se acende,
enchendo a casa de alegria, é
só abrir uma torneira e temos

água potável, quando os anti

gos tinham que caminhar lé

guas para abastecer a casa e se

contentar com luz precária das

lamparinas, isso os mais abas
tados, outros nem isso tinham.

Então? Com tudo isso, o mí
nimo que precisa fazer ainda
não é feito: jogar lixo no lugar
correto, respeitar o patrimônio
público, que é direito de todos.

Que tal nos unirmos em

prol de um povo educado e

comprometido com o conforto
de todos?

Adelaide Brunhilde
Dornbusch Ender,

aposentada

COMUNICADO
.

WEG Equipamentos Elétricos
S/A. torna público que requereu à

. Fundação Jaraguaense de Meio
Ambiente - FUJAMA, Licença
Ambiental de Operação - LAO

para Projeto de Canalização de
Curso d'água e Autorização de

.Corte para Supressão Vegetal no
imóvel localizado no final da Rua
294 - Guilherme Gumz, bairro
Centenário, Jaraguá do Sul/SC.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Chuva e vento causam pre)UIZO
Cerca de setemil
casas ficaram sem

energia elétrica e
o fornecimento de

água emGuaramirim
foi suspenso ontem

JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

/\ s fortes chuvas e a ventania que
flocorreu nos últimos dias na re

gião comprometeram a rotina diá
ria de muitos moradores. Segundo
a meteorologista do Epagri/Ciram,
Marllene de Lima, a formação e

deslocamento de urn ciclone ex-

, tratropical na área oceânica do Rio
Grande do Sul, associado aurn siste
ma de alta pressão causou os ventos
fortes que chegaram à média de 60

km/h na região. Em outros locais do

Estado, os ventos alcançaram urna

velocidade de 100 km/h.
Em Jaraguá do Sul, Guarami

rim e Corupá, cerca de setemil re
sidências ficaram sem energia, de
vido à queda de árvores na fiação
elétrica. Amoradora do loteamen
to Schmidt, de Guaramirim, Aline
de Lima, 16 anos, teve sua rotina
diária dificultada com a geladei-

.0 Correio·
errou
Ao contrário do que foi

.

divulgado na reportagem
"Em busca de uma vida
normal", na página 6

da edição de ontem do,
,

, jornal O Correio do Povo,
a Secretaria de Saúde
de Joinvj�e decidiu na
quint�·Jeira passaâa, dia
28 de julHo, em. reúríião

.

com a Secretaria de
Saúde do Estado, que vai
Iiberãr'õ'atendimento
de pacientes de outros
municípios que já

.

estªvam stntdQs no' ,

Hospital o'Ramds,
fornecendo e custeando
as consultas pré
operatórias da cirurgia
bariátrica (procedimento
de redução de estômago
indicado para obesos
mórbidos)':

EDUARDO MONTECINO

Aline de Lima, residente em Guaramirim,mostra geladeira de casa desligada

ra e outros aparelhos domésticos

desligados. A queda da energia
aconteceu na terça-feira, 'perto das
22h, e até a tarde de ontem o pro
blema da falta de luz e água ainda
não havia sido resolvido.

Segundo o engenheiro da Ce

lese, Danilson Agnaldo Mendes

Wolf, as regiõesmais atingidas pela
falta de energia foram os bairros
de Nereu Ramos e Garibaldi, em
Iaraguá, e os bairros Poço Grande
e loteamente Schmidt, em Gua
ramirim. Ontem à tarde, cerca de
150 casas ainda estavam sem luz.

Dez bairros
licaram sem

,

agua

As fortes chuvas dos últimos
dias causaram uma pane elétrica,
obrigando a Companhia Águas de
Guaramirim a suspender o abaste
cimento de água na cidade duran
te todo o dia de ontem. Segundo
o gerente de operações, Daniel
Elias Stoeberl, as bombas da esta

ção tiveram que ser retiradas para
manutenção, o que deixou o tra

tamento sem a captação de água
por quatro horas. Com o nível do
reservatório baixo, dez bairros fo
.ram atingidos com a falta de água.

EDUARDO MONTECINÓ

Programa Caminhos do VaIe
faz passeio à Rota Húngara

Neste domingo, o resgate his
tórico e as belezas naturais' vão

presentear os participantes da
caminhada pela ,Rota Húngara,
no bairro Jaraguazinho. Os par
ticipantes do passeio que integra
o Programa Caminhos do Vale
serão apanhados às 8h, na Praça
Ângelo Piazera, e levados de ôní
bus até o local da caminhada.

O percurso terá o acompa
nhamento de guias turísticos, ex
plicando alguns aspectos da cul
tura húngara e do Jaraguazinho,
um dos primeiros lugares onde
os fundadores de Jaraguá do Sul
se estabeleceram. Na caminha
da, de dificuldade fácil e média

(com subidas), os participan
tes vão conhecer algumas das

principais referências da cultura

húngara no município, como a

Escola e a Igreja Santo Estevão,
a Residência de Arthur Hansen,
o primeiro cemitério do Jaragua
zinho e a Casa da Cultura Hún-

o bairro Jaraguazinho foi um dos primeiros
locais onde os imigrantes se estabeleceram·

gara. Os organizadores fornecem
transporte, água e uma camise
ta. Um café tradicional também
será oferecido, ao custo de R$ 9

reais por pessoa.
As inscrições encerram ama

nhã e as vagas são limitadas a 46

participantes. Os interessados
em realizar o passeio devem le
var 1 quilo de alimento não pere
cível no dia do evento e ligar para
a Vivendo Agência de Viagem e

Turismo, no telefone (47) 3275-
2734 ou encaminhar um e-mail '

para contato@vivendoturismo.
com.br. No final da tarde de on

tem já havia apenas quatrovagas
disponíveis.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PÓS-GRADUAÇÃO
Matrículas abertas
A Pós-Graduação Uniasselvi
(antigo Instituto Catarinense de

Pós-Graduação - ICPG) está com
inscrições abertas para os cursos

presenciais de especialização eMBA.
Na Fameg, emGuaramirim, são
ofertados cursos de pós-graduação
nas seguintes áreas: Comunicação,
Educação, Direito, Saúde, Gestão
e Tecnologia, além dos MBAs em
Gestão de Pessoas e emMarketing
Digital. Asmatrfculas podem ser

feitas no sitewww.grupouniasselvi.
com.br ou diretamente na instituição.
Informações no telefone 0800 729 9009.

,

CORUPÃ

Inscrições
para ACTs
Estão abertas até dia 29 de agosto, as
inscrições para o processo seletivo
de ACTs (Admitidos em Caráter

Temporário), para preenchimento de

vagas em cadastro reserva nos cargos
de professor de educação infantil e ou
séries iniciais do ensino fundamental,
professor de 6° ao 9° ano e auxiliar de
setor, para atuação nas escolas da rede
municipal de educação de Corupá.
As inscrições devem ser feitas na
secretaria de Educação. Informações
no site www.corupa.sc.gov.br ou pelo
telefone 3375-1399.

FESTA DE 104 ANOS
DIVULGAÇÃO EDUCAÇão

Mochilas e kits

(

A Prefeitura de Jaraguá do
Sul realizou ontem na Escola
Loteamento Amizade a entrega
simbólica de mochilas e kits
escolares para estudantes das escolas

municipais. Estão sendo distribuídas
.

12.400 mochilas para alunos do
ensino fundamental, e 15.600 kits
de material escolar para crianças
de Centros de Educação Infantil e
ensino fundamental. Entre os ítens

que compõem os kits estão cadernos,
borrachas, lápis, tesoura, lápis de cor,

giz de cera, apontador, cola branca,
canetas e régua.

ARTIGO 170

Prestação
de serviço
A Prefeitura de Iaraguá do Sul está
dando oportunidade aos acadêmicos
de participarem no cadastramento de
famílias residentes em áreas de risco do

município, pormeio do cadastro único

para programas sociais. O cadastro
será realizado de 13 de agosto a 4 de
setembro em residências pontuais,
em diversos bairros. Cada formulário

preenchido convalidará cinco horas de
serviço da bolsa. Interessados podem
fazer as inscrições até o dia 8 deste mês

pelo telefone (47) 3275-8271'ou e-mail
projartl70@catolicasc.org.br.

É neste sábado, dia 6, a festa de comemoração dos 104 anos da Escola .

Municipal de Ensino Fundamental Luiz Gonzaga Avroso, no bairro Jaraguá
84. A programação inicia às 911 com des&le de estudantes, professores,
funcionários emembros da APP pelas ruas do bairro. Homenagens,

barraquinhas com venda de alimentos e bebidas, apresentações artísticas,
café, concurso e sorteio também In� a programação. O encerramento

dos festejos está previsto para as Uh

FEB

Tributo à Paz
A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul-: por meio do Museu da Paz e do Museu Histórico
Emílio da Silva - e a Associação Nacional dosVeteranos da Força Expedicionária
Brasileira promovem amanhã uma sessão cívica de Tributo à Paz a partir das 20h, na
Praça Ângelo Piazera·. A solenidade lembra a passagem das datas em que, há 66 anos, os
Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre as cidade japonesas de Hiroshima e

Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto, respectivamente.

. ,

AGORA EM JARAGUA

R·Walter Marquardt 727 - Barra Rio Molha '3370-1651
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FUTEBOL CATARINENSE

Jaraguaense será
presidente interino

que disputam os Estaduais evoluí
ram e nunca tivemos tantos clubes
nos Campeonatos Brasileiros.

OCP - O senhor não acha que
deveria ser feita uma renovação

do Delfim.Agora souvíce-presíden- na Federação?
te da Região Norte", contou o diri- RT - Sempre é importante re

gente. No entanto, Rogério adianta novar, porque vem ideias 'novas,

No momento em que o futebol que vai apenas dar sequência ao mas na política é diferente. As pes
profissional de Jaraguá do Sul trabalho que vem sendo feito pela, soas têmmedo de enfrentar quem

tenta ressurgir, um jaraguaense atual diretoria da entidade.
'

está no poder. Até hoje, o Delfim
assumirá pela primeira vez o co- Mas o dirigente jaraguaense foi eleito por unanimidade.
mando da Federação Catarinense confessa que sonha em um dia OCP - O que você acha que
de FuteboL Rogério Tomazelli fi- assumir a presidência da Fede- falta para o futebol de Iaraguã
cará por 30 dias na presidência da ração de forma definitiva. "Todos do Sul?

entidade, período em que o presi- queremos melhorar de vida. Se RT - O nosso futebol profis
dente Delfim de Pádua Peixoto Fi- eu tiver a oportunidade, quero sional ainda está engatinhando,
,lho estará de férias. Omandato tem- ser presidente", disse Rogério. _

não temos dirigentes na região,
porárío começano dia30destemês. OCP - Qual é a sua avaliação ninguém que tenha passado a

Rogério foi presidente da Liga sobre o futebol catarinense? ponte do Itapocu. Sempre é ce-
,

Jaraguaense de Futebol por nove
.

RogérioTomazelli - Houve uma dido a terceiros. Precisamos de
anos. "Pelo bom trabalho realizado, crescente fantástica no futebol ca- alguém que se dedique ao clube,
fui chamado para integrar a chapa tarinense com o Delfim. As equipes que seja profissional do futebol.

Com as férias de Delfim, Rogério ficará
um mês no comando da Federação

JARAGUÁ DO SUL
................................................................. " .... ,

AEXANDRE PERGER

Djeniffer (de Ve�e) emwna�uta de bóia com a jogàdora adversária

Atletada região se destacana Seleção deHóquei
Desde o dia 31 de julho, a Sele

ção Brasileira Feminina deHóquei
sobre a Grama está disputando o

Campeonato Pan-Chalenge, que
acontece no Rio de Janeiro e en

volve países das Américas do Sul
e Central. A região do Vale do Ita

pocu está sendo representada por
Djeniffer Vasques, escolhida para
ser a capitã do time.

'

As brasileiras estrearam con

tra Bermudas e venceram por 3 a
O. Na segunda partida, elas em

pataram em 1 a 1 com,Guiana.

O próximo jogo acontece hoje,
contra o Uruguai. O quarto e úl
timo confronto da primeira fase
será amanhã frente ao Paraguai.
As atletas estão no Rio de Janeiro,
local da competição, desde o dia
22 de julho para os treinamentos.

As duas melhores seleções se

classificam para a final do cam

peonato e já garantem vaga no

Campeonato Pan Americano do
ano que vem, que reúne a elite
do hóquei das Américas. A Se-.

leção Brasileira está na sétima

colocação do ranking, por isso l'

disputa o Pan-Chalenge, que
funciona como uma espécie de

segunda divisão.
A atleta jaraguaense afirma

estar feliz com o desempenho do
time brasileiro na competição que,
segunda ela, está evoluindo e me

lhorando o ritmo de jogo. "Agora,
é dar o nosso melhor em busca da

vaga para a Copa Pan Americana
do ano que vem". A equipemascu
lina jogou uma vez e empatou em
O a O com o Uruguai.

EDUARDO MONTECINO

-/

PROJETO
DE VIDA

Dirigente assume que seu sonho ainda é
ser eleito presidente da entidade estadual

Academia
Corpo & Mente

11 ..mo' com vo<:e' Para ficar de bem com a vida!

(47) 3055-0351
A ORA EM N.()VO END R ÇO
Rua Baréío do Rio Branco, 414
Centro· Jaraguá do Sul/SC

, D'eliniCla�,Segundona
Enquanto o Campeonato
Amador da Primeira
"Dívísão dé Iaraguã dQ:
Sul se encaminha para a

quarta rodada, a segunda
vai se desenhando. Em

.

congressbtecnico re�lizado
na última terça-feira, foi
definido o número de 12
,

, participantes. 0 início. da
competição está previsto
para o dia 27 deste mês.
Foi definido também o ,

.. tegulaniertto: Na primeira
fase, as equipes serão

"

divididas em dois grupos,
, jogando entre si. As quatro, .

melhores colocadas de
cada chave passam para
a segunda fase, quando
se cruzam em sistema de
mata-mata com jogos de
ida e volta. O congresso
também decidiu <;tue f

,hénliuma équipe poaetâ
, inscrever jogadores de fora
da região.

";JNo grupp,4\:ficm;am:.�vaí .',
'(de Guaiárfiirfm)', Vila/Rau,

Rio Cerro, Operário, Tupy
(de Schroeder) e Noite à

, Fora:i}á no B'estâo: Atlétíêo
Independente, Guarany,
Aliança (de Schroeder),
Grêmio Garibaldi,
Barrabaxo e Ponte Preta.
A primeira rodada ficou
assim: Avaí xNoite à Fora;
YilaRáti x Ogetário.; Ri(i)
Cerro xTupy; J\tlético .,'

Independentex Guarany;
Ponte Preta xAliança
éGrêmio Garlbaldi x
Barrabaxo. Todos os jogos
estão marcados para às

15h4g. Já QS aspirantes
entram em campo às 13h45.

. do
d tro de-tU

fique por en
na regiãO

aconteceque

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BRASILEIRÃO

Flamengo vencemais
uma e é vice-líder

,

Com o resultado, time carioca continua
sendo único invicto do campeonato
DA REDAÇÃO
ALEXANDRE PERGER

Jogando em Sete Lagoas, o Fla

mengo confirmou a boa fase
vencendo o Cruzeiro por 1 a O.
O único gol do jogo foi marca
do aos 45 minutos do primeiro
tempo, com Deivid, que rece

beu belo passe de Ronaldinho
Gaúcho, ajeitou e chutou com

calma. O Cruzeiro ainda pres
sionou, mas não conseguiu em
patar a partida.

Em jogo com muita chuva e

problema nos refletores, o Vasco
recebeu o Santos em São Ianuá
rio e decretou a terceira derrota
do time daVila, que está na zona
de rebaixamento. O time carioca
abriu o placar logo aos dois, com
golaço de Diego Souza, que apro-

veitou sobra, não deixou a bola
cair e chutou forte. O placar foi
ampliado aos 19, com Dedé.

Em Curitiba, Palmeiras e Co
ritiba ficaram no 1 a 1. O Coxa
marcou primeiro, com leci, que
aproveitou rebate. O gol de em

pate veio aos 20 do primeiro.
tempo,. com Marcos Assunção
de falta.

A torcida do Corinthians que
foi ao Pacaembu levou um susto
ao ver o América Mineiro com

plicar a vida do time paulista. Aos
30 segundos de jogo, Jorge Hen

rique, de carrinho, abriu o placar
para o time da casa, que se aco

modou e sofreu o gol de empate
aos 14, com Kempes, de cabeça.
A partida. foi desempatada aos

. 22 do segundo tempo, depois de

cobrança de falta, a bola sobrou

para Paulinho, que chutou de es

querda e fechou o placar em 2 a 1

para o Corinthians. Com o resul
tado, o Timão garantiu mais uma
rodada na liderança.

Em Porto Alegre, o Grêmio
aumentou a crise ao empatar
com o Atlético Mineiro em 2 a 2.
Os gaúchos saíram na frente aos

5 do segundo tempo com Leandro,
mas um minuto depois André
empatou para o Galo. A salvação
veio aos 34, de pênalti, com Fá
bio Rochemback, mas Leonardo
Silva, aos 44, empatou para os

mineiros e' impediu a primeira
vitória gremista.

. Os catarinenses foram bem
na rodada. O Avaí foi ao Ceará e,

depois de vencer o Corinthians,
derrotou o Ceará por 3 a O jogan
do no Estádio Presidente Vargas.
O Figueirense recebeu o Botafogo
no Orlando Scarpeli e venceu os

cariocas por 2 a O, quebrando um

jejum de seis jogos sém vitória.

WASHINGTON ALVES/VIPCOMM

Nem o craque argentino Montillo co"seguiu evitar a derrota do Cruzeiro

Pará deve sediar jogo entre Brasil eArgentina
Como

.

possível "sede amazô
nica' da Copa do Mundo de 2014, .

Belém deve receber um amistoso
entre a Seleção Brasileira e a Ar

gentina' no dia 28 de setembro. Ao
menos é o que garante o senador

paraense Flexa Ribeiro (PSDB),
que divulgou a informação on

tem em seu perfil no Twitter. A
notícia também saiu na página
do parlamentar no site do Sena-

do Federal. "Acabo de receber a

ligação. Confirmado! Brasil x Ar
gentina no Mangueirão. 28/09!",
escreveu no microblog.

Segundo o senador, o pedido
pára a realização da partida em

Belém foi feito em março, durante
visita do governador do Pará, Si
mão Iatene, ao presidente da CBF,
Ricardo Teixeira, no Rio. "Não só
Belém, mas o Pará todo perdeu

muito com a nossa exclusão [da
Copa-14]. Perdem-se investimen
tos e a visibilidade que um evento
da grandiosidade das copas mun
diais traz para os locais que o se

diam. Colocar Belém no eixo dos

jogos preparatórios é uma ten

tativa de amenizar o prejuízo do
Pará", afirmou Jatene na ocasião.A
CBF ainda não confirmou a esco

lha de Belém para o jogo.

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO

14" RODADA - 3/8
Corinthians 2 x 1 América-MG
Grêmio 2 x 2 AtléticcrMG
Figueirense 2 x O Botafogo
Ceará O x 3 Avaí
Vasco 2 x O Santos
Cruzeiro O x 1 Flamengo
Coritiba 1 x 1 Palmeiras

14·RODADA-4/8
21h - São Paulo x Bahia
21h - Fluminense x Internacional
21h - AtléticcrGO x AtléticcrPR

15· RODADA - 6/8
18h30 - Flamengo x Coritiba
18h30 - Palmeiras x Grêmio
21h - AtléticcrMG x Figueirense
15" RODADA - 7/8
16h -Internacional x Cruzeiro
16h - Santos x Ceará
16h - AtléticcrPR x Corinthians
16h - América-MG x Fluminense
18h30 - Botafogo x Vasco
18h30 - Avaí x São Paulo
18h30 - Bahia x AtléticcrGO

7° Internacional
80 Figueirense
9° Fluminense
10° Coritiba
11° Cruzeiro
12° Ceará
13° Atlético-MG
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14° Bahia
15° Grêmio
16° Atlético-GO

.... 17" Avaí
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.... 20° América-MG
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Classificados Copa Sul-Americana

....Rebaixados para Série B

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jara
guá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que ALINE BERTOLl DA CUNHA,
CI nO 3.884.785-SESPDC-SC, CPF nO 066.628.189-09, brasileira, solteira, maior, co
merciante, 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 Pre
feitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão nO 62/2011, expedida em

05.04.2011, assinando como responsável técnico, o en
genheiro civil, Oswaldo Sanson Junior, CREA nO 42502-
1, ART nO 3976430-2. O desmembramento é de caráter
residencial, possui a área total de 402,50m2, sendo con

stituído 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
Registro de imóveis da comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jara
guá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que ALINE BERTOLl DA CUNHA,
CI nO 3.884.785-SESPDC-SC, CPF nO 066.628.189-09, brasileira, solteira, maior, com
erciante, 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 DESMEM
BRAMENTO, situado na Rua 832 - Francisco Greter, Bairro Ribeirão Cavalo, perímetro
urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela.Prefeitura Municipal
de Jaraquá do Sul/SC, conforme Gertidão nO 57/2011, expedida em 05.04.2011, as
sinando como responsável técnico, o engen- ,..

heiro civil, Oswaldo Sanson Junior, CREA
nO 42502-1, ART nO 3976445-0. O desmem
bramento 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
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Polícia acreditaque
objetivo era roubar
Bandidos que tentaram matar Rudnei

Batisti, levaram mais de R$ 2 mil da vítima

SCHROEDER

CAROLINA CARRADORE

Um empréstimo acima de R$ 2

mil pode ter sido a principal
motivação da tentativa de homi
cídio contra o comerciário Rudnei

Batisti, 28 anos, em Schroedet A

polícia intensifica a possibilidade de
latrocínio (roubo seguido demorte).
Rudnei foi encontrado com cortes

profundos na quinta-feira passada.
Ontem, o delegado responsá

vel pelo caso, Daniel Dias, ouviu
parentes e amigos deRudnei.Até o
momento, foi apurado que ele ha
via feito um empréstimo no mes

mo dia. Todo o valor estava na car-

IH NDIO
.

Fogo Clestrói
plantação
Cerca de doismil hectares de

teira da vítima. "Esse dinheiro foi
roubado. É um caso muito com

plicado de desvendar, pois não há
testemunha, mas acreditamos que
estamos perto de identificar o sus

peito", diz o delegado.
O crime assustou a autoridade

policial pelos requintes de cruel
dade. O criminoso provavelmen
te tentou decapitar a cabeça do
comerciário. Ele foi encaminhado
ao hospital com cortes profundos
na garganta e ao redor do pesco-

. ço. Ele também teve traumatismo
craniano provocado por pedradas.
"Provavelmente a faca estava cega,
como não conseguiram a decapi
tação, tentaram arrebentar a cabe-

ça", suspeita o delegado.
Rudnei foi encontrado por

populares jogada na rua, em um

lugar afastado de Schroeder. O
veículo em que dirigia - um Gol
branco - estava ao lado.

Segundo informações do hos
pital São José, de Iaraguá do Sul,
Rudnei permanece internado na

Unidade de Tratamento Inten

sivo e durante essa semana teve

uma pequena melhora.
No dia do crime, o comerciário

hão saiu da sua rotina: trabalhou
durante o dia numa loja de mate
riais de construção. Foi para casa

no fim do expediente e mais tarde
foi até um bar próximo de casa,

para conversar com amigos. Du
rante a madrugada, foi encontra
do ferido na rua. A Polícia aguarda
também resultado da perícia reali
zada no veículo.

EDUARDO MONTECINO

1
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Idosa agredida pelo vizinho volta ao hospital
A aposentada Ana Duwe, 67

anos, agredida no último dia 13

de junho pelo vizinho, em Corupá,
voltou essa semana para o hospi
tal. Orlando de Carvalho, 40 anos,

acusado da agressão, permanece
preso em Iaraguá do Sul.

Ana passou mais de 20 dias
em coma, na Unidade de Terapia
Intensiva do hospital São José.
Ela melhorou e chegou a ganhar
alta. Essa semana, a idosa passou
mal e retornou para o hospital,

onde permanece internada com

quadro estável de saúde.
A idosamantinha um relacio

namento de brigas e confusões
com Orlando, que mora ao lado
de sua casa, na ruaAlberto Daris,
no Centro de Corupá. No dia 13

de junho, ela encontrou o vizi
nho na varanda de casa tentan

do suicídio. Um outro homem de
27 anos tentou impedir a ação e

acabou entrando em luta corpo
ral .. Ele. cortou. a corda ao redor

do pescoço de Orlando que es

tava quase desmaiado. Ao recu

perar a consciência, ele colocou
a corda novamente no pescoço e

mais uma vez foi impedido pelo
rapaz que acabou sendo agredi-

- do novamente.
A idosa entrou na confusão

e acabou sendo agredida pelas
costas com uma pá. A pancada
foi tão forte que a vítima sofreu
afundamento de crânio e perda
de massa encefálica.

NOTA DE AGRADECIMENTO
.
E CONVITE PARA MISSA

A Família de

Ilário Muller,
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
manifestações 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 período de enfermidade.

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

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

.Jgsvar2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Anulação/cancelamento de Protesto n° 036.06.005575-3
Autor: Moretti Automóveis Ltda.

.

Réu: Fiorella Distribuidora de Peças Ltda.

Citando (a) (s): Fiorella Distribuidora de Peças Ltda., Avenida Martinho Guedes, 47,
Vila Elisio - CEP 04.294-110, fone (011), São Paulo - SP.

Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada (s), atualmente em lo

cai incerto ou não sabido, fica (m) ciente (s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam
os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder (em) à ação,
querendo, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊN
CIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, pressumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art.285, c/c art.319 do

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expe
dido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez

(es), com intervalo de O dias na forma da lei.
Jaraguá do Sul (SC), 06 de julho de 2011.

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, torna público pelo presente
edital, que WALDEMIRO LEMKE, CI n° 413.458-SESPDC

SC, CPF n° 217.085.929-20, operário e sua esposa EDLA

EICHSTADT LEMKE, CI n° 413.457-SESPDC-SC, CPF

n0684.117.079-20, do lar, brasileiros, casados pelo regime
da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei

6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Paulo Schossland n° 220, Bairro Nova Brasília,
em Joinville-SC, requereram com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE

DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 72-Dr. FranciscoAntonioPiccioni, Bairro Seminário,
perímetro urbano de Jaraguá do Sul/ SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura

de Corupá/SC, conforme Certidão n° 109/2010, expedida em 27.09.2010 e revalidada

em 06.05.2011, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Euclides Adilson

Bogo, CREAn° 30646-7, ART n° 3745250-0. O desmembramento é de caráter residencial,
possui a área total de 4.068,1 Om2, sendo constituído de 1 (uma) parcela, sistema viário e

remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados
da data da ultima 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/se.
JARAGuÁ DO SUL, 28 DE JULHO DE 2011
AOFICIALA'

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PARA
CONC'ESSÃO DE SERViÇO PÚBLICO N° 02/2010 - PMS

PROCESSO LlCITATÓRIO N°. 176/2010 - PMS
TIPO: TÉCNICA E PREÇO

OBJETO: Outorga de concessão onerosa da "PRESTAÇÃO E EXPLORA

çÃO DO SERViÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS,
DO MUNIC:PIO SCHROEDER conforme projeto básico, regulamento dos

serviços e demais anexos que fazem parte integrante do instrumento con

vocatório.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 05 de setembro de
2011 às 08h45min.
Abertura do Processo: 05 de setembro de 2011 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no

site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de
.

licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim
às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.
sc.gov.br.
Schroeder, 04 de agosto de 2011.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal
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Oápsula de. óleo de coco
A Feito à base de coco, o óleo natural acelera a queima de calorias,
tira a fome, regula o intestino e (\juda a secar alguns quilinhos.

o óleo do coco é considerado auxiliar no .

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

.

E. Melhora o sistema imunológico. Previne e age no

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

elevação do bom .(HDL), contribuindo assim para a

prevenção e o tratamento das doenças
cardiovasculares.

Você encontra o óleo de coco em cápsulas na Ekilíbrio Farmácia de Manipulação!
Faça-nos uma visita e confira esta novidade!

A gordura apresenta grande. concentração de ácido
láurico, o mesmo presente no leite materno.
Ele ajuda a regular a função intestinal, tanto nos casos
de prisão de ventre como nos de diarréias.
E ainda protege a flora.

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

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

antioxidante geral do organismo. +-,J.,I.8",.t
• Pode reduzir os níveis de � O
colesterol e de triglicerídeos.

,. Pode auxiliar na redução
do envelhecimento cutâneo.

�e.\ÇtA DE JARAGUÁ Do�\o . 8ú(.
Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas .. Fitoterápicos
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