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Muitashistórias

Amoranimal
Biblioteca Pública e Sesc

têm atrações para deixar
qualquer criança feliz neste

fim de semana.
Amanhã acontece mais
uma feira daAjapra.

Mais de 30 cães estarão

disponíveis para adoção.
Página 19

f::4� RECICLE A INFO'RMAÇÃO, PASSE

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

Meta é zerar o déficit
,

'

habitacional até 2013
Plano Local de Habitação de In- Entre os avanços está a informação que ganha entre 3 a la salários mí
teresse Social entra na última fase de que com a construção dos no- nimos. O próximo ,passo é acabar
de elaboração, tendo como obje- vos condomínios em andamento, corri déficit entre a população mais
tivo traçar políticas públicas para Iaraguá deixa de ter demanda re- pobre, que recebe entre zero e três
a área durante a próxima década. primida entre a faixa da população salários mínimos. Página 7

MARCELE GOUCHE

OITREI E
Max, camisaJO do Iuventus, acerta
pontaria para estreia da equipe na

Divisão Especial, no dia 21.

Página 21

DESDE 1919

Cerca de 120

reclamações
a cada dia

E

Prefeitura recebe emmédia
120 ligações por dia, número
que varia de acordo com a

época. Serviço é procurado
principalmente por morado
res que reivindicammelho
rias como patrolamento
e reparos em ruas. Página 20

Jaraguaenses
são favoráveis
" -

as gravaçoes
ENQUETE RE'ALIZADA PELO

oCP com várias pessoas da

comunidade, mostra que
moradores domunicípio
são a favor dos sistemas .

que gravam e filmam tudo

que é dito e feito nas viatu
ras pelos policiais militares
em serviço. Página 6

HAVAN
SEU PAI MERECE

. .,
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Banana
No imaginário estrangeiro, a banana
figura como um dos símbolos nacionais
e é em volume o quarto maior produto
produzido no mundo depois do arroz,
trigo e milho. Ao lado do arroz, a banana

ocupa lugar de destaque na agricultura
da região - especialmente em Corupá
- e, a importação da fruta do Equador
poderá trazer grandes prejuízos para
esta atividade. O deputado estadual

Carlos Chiodini e lideranças de Corupá
estão se mobilizando contra a liberação
da importação do fruto do Equador. Os
bananicultores de Corupá também estão

apreensivos em rétaçiu! à qualidade da
banana que pode entrar no país e de
novas pragas com a possiuel importação
da fruta. No Brasil são realizadas sete
aplicações anuais de fungicida, enquanto
que no Equador são 70.

Celio' Bayer
O dinâmico secretário de Desenvolvimento
Econômico do município, que também
acumula o cargo de presidente de sindicato
entre outros, agora tornou-se também a

principal voz da região junto à Fiesc, como
vice-presidente para a região. Não faltarão
desafios. A posse da nova diretoria da Fiesc
acontece hoje, dia 12 de agosto.

Simpes Nacional
Comemorada a alteração da PL

591/10; ampliando os limites de

enquadramento das empresas
no Simples. Esta providência
permitirá a muitas empresas, que
estavam estourando o limite, a
sua permanência no regime. Uma
justa reivindicação que está sendo

negociada há meses.

Desafio Javel
, Em comemoração aos 25 anos da Iavel, a concessionária Fiat
lança uma oportunidade imperdível para quem ainda não
estámotorizado oumesmo àqueles que pretendem trocar de
veículo: 100 carros a preço de fábrica!A ideia do Desafio Iavel é
que o público vá até a concessionária, façaum test drive e ouça a

proposta. Se ainda assim optarporum automóvel da concorrência,
é só levar a nota fiscal até a Iavel que ganhaum tanque cheio. É
a Iavel desafiando seu público com o intuito de comprovar que,
como diz seu slogan, lá se faz um negócio bom de verdade.

J.

Celulares
Segundo a Associação Brasileira de Telecomunicações, com a

ativação de mais 236 mil celulares no mês de junho, a região
Sul já conta commais de 32 milhões de telefones celulares.

São, portanto, mais telefones do que habitantes. No Rio
Grande do Sul, são 119 celulares para cada 100

habitantes, e no Paraná e Santa Catarina são 112

celulares para cada 100 habitantes. Haja assunto.

Cozinha do Sesi
Alcantaro Corrêa revelou que o Sesi
de SantaCatarina responde hoje pelo
fornecimento de 110mil refeições/dia
não só no Estado mas também em outras

unidades da federação, acompanhando
as empresas catarinenses em outros

municípios. É um feito notável.

Demanda por crédito
-

Para a maioria dos brasileiros, o que interessa é se a parcela cabe
no seu orçamento, independente dos juros cobrados, mas o

indicador Serasa Experian aponta para uma pequena mudança,
pois em julho houve.queda na procura por crédito de 1,2%. Ainda
assim, em relação ao mesmo mês do ano passado, o crescimento
foi de 9,3%. Portanto, o endividamento continua.

Mais reivindicações
A Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base

propôs uma elevação do limite máximo de faturamento para
que as empresas possam optar pelo regime do IR pelo lucro
presumido, na esteira da correção da tabela do Super Simples.
Difícil entender, pois este é um setor que se' queixa da baixa

margem de lucro e, quem tem pouca margem de lucro, tem pouco
ou nenhum benefício com a tributação pelo lucro presumido:

.

Energia mais cara em SC
As indústrias de Santa Catarina pagam tarifa de energia elétrica
acima da média nacional e damaioria dos países do exterior,
revelou estudo divulgado pela Federação das Indústrias do
Rio de Janeiro. O levantamento mostra que a tarifa média de

energia elétrica para a indústria catarinense é de R$ 341,70
por megawatt - hora (MWh), 59% a mais do que amédia de R$
215,50 em um conjunto de'27 países do mundo que têm dados

disponíveis naAgência Internacional de Energia. A diferença
chega a 143% quando se compara o Estado com os demais países
dos Brics (Rússia, Índia e China), que pagam emmédia R$ 140,70. O
levantamento avaliou ainda as diferenças entre os Estados do Brasil
e concluiu que nenhum é competitivo em nível mundial. Para isso,
toram levantadas as tarifas nas 64 distribuidoras nas 27 unidades
da Federação. Em Santa Catarina, a tarifa é 4% superior àmédia
brasileira (R$ 329). O problema já era sentido pelo empresariado
catarinense hámuito 'tempo, mas agora se tem uma prova dos
absurdos obstáculos colocados pelos governos para dificultar o
crescimento econômico.

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04578
1 ° 45.697 250.000,00
2° I • 70.329 22.000,00
3° 67.622 12.000;00
4° 27.219 11.000,00
5° 11.214 10.320,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1165
05 - 12 - 21 - 24 - 28

32. - 33 - 42 - 43 - 48
49 - 57 - 59 - 60 - 62
64 - 68 - 79 - 89 - 92

e�e,�;�é:io �le JlIlecl t2 ft,sseCI
l� l1Tldto raro encontrar UU1 doador de medula óssea

(�ue seja cOlupatíveLlnesrno entre parentes e, por isto, f�
fUllchunentaJ a lnanutenção de unI arquivo gigantesco de

poh�nciais doadores para que seja possível encontrar nUl
eOlnpatível p/elo cruzarnento mundial dest/es registros ..
C01UO parte do esforço para ali1nentar o Redorne;
o IIenl0S(� de Ioinville esteve no CfunllUS do Grupo
UniasselvilFanleg'para cadastrar doadores de medula
óssea. A ação fez pâde .da II Jornada de Psicologia.

MEGASENA
SORTEIO N° 1308

07 - 08 - 24 - 30 - 33 - 47

QUINA
SORTEIO N° 2667
27 - 28 - 38 - 44 - 57
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Ouça bem a bobagem que eu li em um

jornal. A bobagem resultou de um

Congresso de Educadores no Rio Grande
do Sul. Ouça bem. Disseram, no tal Con
gresso' que - "um dos principais desafios
dos professores é se adequar ao tempe
ramento dos alunos a fim de aumentar o
rendimento da turma ... ".

Leste bem? Quer dizer que numa

turma de 40 alunos, por exemplo, e de
12 tipos diferentes de temperamento
que o professor tem que se adequar a

todos eles para melhorar o rendimento
da turma, é isso? Ora, deixem de ser pa
tetas, pedagogos.

Quem tem que se adequar à aula é o

ENGRAÇADO
Aliás, nada de engraçado. Os patetas

gastam o que não podem e depois pre
cisam de "ajuda': de "cursos" para sa

ber como sair das dívidas. Como é que
souberam gastar, os plastas? Ora bolas,
sabem gastar? Então que se virem para
pagar. E ponto final.

-aluno, ele é que tem que se ajeitar para
poder seguir em frente assimilando e

aprendendo.
.

Professor não é terapeuta, não é de
borracha plástica na mente. Além de

tudo, por que os patetas que defendem
a odiosa pedagogia do amor não dizem
essas tolices nas escolas militares, as me
lhores do Brasil? O psicólogo dos colégios
militares tem nome bem definido: Dr.
Severidade. Mas podem chamá-lo ami

gavelmente de Disciplina ou de Ordem,
oumesmo de Progresso.

Era só o que faltava o professor ter
que se dividir emmúltiplas funçõesmen
tais e terapêuticas para levar motivação a

MORAL
Todos os dias, todos, sem falta, os fi

lhos pequenos têm queouvirdepai emãe
'

uma boa lição de ordem moral, todos os
dias. Só assim eles podem crescer em con

dições de serem decentes e de se fazerem
respeitar. Mas qual é o pai que faz isso
todos os dias? Ou se équefez algum dia...

DO LEITOR

s

Em defesa do meio ambiente exis
em projetos para acabar com as

sacolas plásticas, pelo motivo de que
o plástico é um problema: demora
mais de 20 anos para se decompor!

E a intenção é boa? E quem
pode dizer que não. Mas, se o

'plástico é um problema para o

mundo, por que então um projeto
para acabar somente com a sacola

plástica do comércio varejista?
Se fossemos contar tudo que vem

embalado em plástico talvez chegue
ou ultrapasse mais de mil itens. Mas
por que então um projeto para aca

bar só com a sacola plástica?
Por exemplo: o lixo da sua casa

você coloca aonde? Na sacola plás
tica que vem do supermercado ou

da loja. E se acabarem com a saco

la plástica? Você terá que comprar
saco plástico para colocar o lixo!

E se acabarem com a sacola

plástica: quem irá pagar por isso?
O consumidor!

,Será que as pessoas irão carre

gar sacolas retornáveis? E para que?
Para colocar numa sacola retorná
vel mais de dez outros itens com

FALE CONOSCO

p
,.

STJ

embalagens ,de plástico comum?

Não seria essauma atitude de "tam

par o sol com a peneira"?
Será que a solução seria acabar

com a sacola plástica ou o proble
ma é a falta de cultura de um povo,
ou melhor: a falta de um programa
de cultura de um país?

Em outros países a sacola plás
tica é vendida ao custo de R$O,10
e R$O,15. Nos supermercados da
África do Sul, após passarem os

produtos, muitos clientes retiram
dos bolsos ou bolsas as sacolas

plásticas para embalarem seus

produtos, porque lá a sacola plásti
ca tem valor, portanto, o povo não

joga fora, guarda e re-utiliza! Será

que não é isto que está faltando em
nosso país?

Em muitos outros países as

pessoas são instruídas e educadas
a jogarem todo lixo nos cestos de
lixo. Será que não é isto que o nosso

povo e o nosso país precisam: me
lhor conscientização e instrução?

Marcos Antonio
Chiaperini, comerciante

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
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alunos que não querem saber dos estu

dos. Sim, porque quando um jovem quer
aprender, ele aprende em qualquer lugar
e com qualquer professor. É o aluno que
faz a escola e o professor. O aluno. O "va
dião" pode estar num formidável colégio
que vai continuar vadio.

O tal Congresso terminou com essa

sentença - "Para aumentar rendimento,
docentes têm de se adaptar ao tempera
mento do estudante". O "inteligente" 'que
disse isso nunca deu aula, não tem ideia
do que seja dar aulas. Professor manda,
aluno obedece; professor ensina, aluno
aprende. E ponto final. Perdi meu tempo
com esse assunto bobo e óbvio.

NAMORO
Supondo que você, mulher, tenha 45 anos

e estás "conhecendo" um sujeito de 48, bem de

vida, bonitão e tal... E daí; vais confiar nele
assim, no escuro? E se ele já bateu em mulher
no passado? E por que está "solteiro"? E você
vai confiar no cara, sem mais nem menos, só

porque estás apaixonada?Abre olho!

CHARGE

FOR�TIL.e:2.A,
SCRRtA. O
SaJHOR E,1rA'
SE.tJCO Ff(.. (\AArO!

,

,. () ileso,
"o

I, ráé impunidade.
Dos bilhões e bilhões
desviadosdo dinheiro

público ao longo de
décadas edécadas, poucas

, migalljgs retornaram.E
'. . /f.

'. i' � ..!l'
n

I

os culpãilôs continuam
livresdesfrutando atéde
prestígio na sociedade.É
precisopunições rígidas,
não bastam espetáculos
midi

.

çspromouidos ,

J?lJlicUt
e quedepois os

envolvidossejampunidos
com rigorda lei.

que deveriam
ser. investidas em

.educa
..,
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A batalha em torno do Plano Diretor

,-.

A administração da prefeita Cecília Konell
vai enfrentar uma verdadeira prova de
fogo na Câmara de Vereadores na próxima
semana, quando deve ir à votação, em
primeiro turno, o projeto que altera o Plano
Diretor da cidade, estabelecendo critérios e

especificando locais para construção de 50
pontese viadutos até o ano de 2050. Pelo
interesse que cerca o tema mobilidade e pelo
caos enfrentado no trânsito, já nos dias de

hoje, o assunto por si só renderia extensos
debates. Mas o ingrediente político promete
aquecer ainda mais a decisão. Para ser

aprovado, o texto precisa de oito votos em

dois turnos. Sendo assim, o governo terá que
suar para convencer alguém da oposição

a comprar a ideia. Entre o grupo composto
porJustino da Luz (PT), FranciscoAlves
(PT), NatáliaPetry (PSB) eJean Leutprecht
(PCdo B), pelo menos um vai ter que roer
a corda. O relacionamento do bloco com
o governo azedou ainda mais depois da
rejeição da proposta que aumentava o
número de vereadores, pois, é sabido que
houve interferência da prefeita no voto de'

alguns parlamentares, comoJosé deÁvila,
que podia definir o placar.
Demonstração de que o tema servirá como
cabo.deguerra aconteceu na quarta-jeira à
tardedurante reunião entre vereadores e o
secretário dePlanejamento,AristidesPanstein,
na Câmara.A conversamais pareceu um

monólogo. EnquantoPanstein detalhava as
- mudanças projetadas, amaioria demonstrava
desconhecimento de causa e sequersoube

questionaras sugestões doExecutivo.
Concentraram os argumentos na ponte do
Raul, alvo de denúncia aceita pelo Tribunal
deContas do Estado. Também insistem na

realização de audiências públicas, o que o
. Executivo avisou não estar disposto afazer.
Pelo que se desenha, o interesse eleitoreiro
deve pautar um tema de extrema relevância

para todos. Peca a Prefeitura por não ter
realizado um debatemais amplo antes,

pecam alguns vereadores que não se

interessam em saber se o projeto é bom ou

não, apenas polemizam a questão.

"Nós não temosmemória fraca, o
presente nos ensinou que a falta
deplanejamento emáexecução
de obras públicas podem trazer

prejuízos irreversíveis.Sinceramente
eu não consigo compreendera ideia
de fazer o asfalto edepoísa rede de
saneamento básico.Como diriao
Seu Juca,meu avô, "tão colocando
o carro na frente dos bois", do
vereadorDiogo Junckes (PR) sobre
a revitalização da rua28 deAgosto,
que custaráR$ 3,7milhões.

As escutas Enquanto isso...
Enquanto a oposição e aAciag questionam o asfaltamento
da área central de Guaramirim, pela falta de um sistema
de saneamento básico, o prefeito Nilson Bylaardt
percorreu ontem o trecho com funcionários da empresa
Conpla Construções, responsável pela obra. Afirma que
o município será pioneiro e que, ao contrário de que
tem sido dito, uma manta especial colocada no asfalto
vai evitar o acumulo de água em dias chuvosos e garante
ainda que não será preciso destruir a pavimentação
quando da implantação da rede de esgoto.

Sobre o pedido de informação aprovado naAssembleia
envolvendo as escutas e câmeras implantadas nas viaturas
da PM em Jaraguá, o deputado Carlos Chiodini diz que a

medida tem objetivo de atestar a legalidade do sistema, mas
defende que a decisão do comandante Rogério Kumlehn
visa garantir a qualidade do serviço e aumentar a sensação
de segurança. Ele ainda brincou: "aqui não é a Câmara de

Iaraguá, os pedidos-de informação são todos aprovados".

gOI�a ele sabe
Oito meses depois de assumir omandato de deputado
federal, o palhaçoTirínca deu uma entrevista àPolha
de SãoPaulo e afírruou ter aprendido o que faz um
parlamentar, UÉ uma pessoa quê trabalhamuítn e

produzmuito pouco", resumiu.Isso porque aCâmara.
na opinião dele�.f'é umafábríca de loucos". Ele dizque
os parlamemaresmultas vezes varam asmadrugadas .

em discussões íntermínsveí» esn que "ninguém escuta

ninguém". Com o slogan (IViote porTjddca. Pior que
tá não fica", o palhaço que fez carreirano circo e na
televisão foi o deputadomeís votado em São Paulo,
COIlll,350mllhão de votos.

.Apagão de mão de obra
Casildo Maldaner (PMDB) defendeu ontem na tribuna
do Senado mais investimentos públicos em educação e

qualificação profissional. Manifestou sua preocupação
. com o chamado "apagão de mão de obra". "O Brasil é um

país de contrates: ao mesmo tempo em que temos um
índice de desemprego de 6,2%, vemos empresas com
dificuldades de contratar, por falta de profissionais", disse
Maldaner. O 'apagão' foi revelado em pesquisa realizada
pela Confederação Nacional da Indústria, onde 69% dos

empresários entrevistados apontaram dificuldades de

contratação de mão de obra qualificada.

Quer a votação
o presidente daCâmara, Jaime
Negherbon (PMDB), diz que não vai
fazer coro aos vereadores que prometem
tentar adiar a votação do projeto que
altera o Plano Diretor. "Eles nem foram na

audiência pública que foi realizada. Eu fui,
conheço o projeto e nós fomos eleitos para

I

representar a população, então, temos a
responsabilidade de analisar a proposta.
Chega de confusão", defende.

Carro e bois

Software for Industry tnteUigence

Governador e a
bancada do PMDB.
A bancada do PMDB na Assembleia Legislativa
esteve reunida ontem com o governador
Raimundo Colombo. O entendimento é de

que acabou o prazo para adaptação e que
agora a pressão sobre a administração começa a
aumentar. O deputado Carlos Chiodini acredita
que os convênios com as Prefeituras ganharãomais
agilidade, assim como a construção de algumas
obras.Aprioridade número um da região é a

duplicação do trecho urbano da BR-280.
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PROJET� DE.LEI

Vereadorquestiona
concurso público
Proposta com 94 vagas a menos tramita
na Comissão de Legislação e Justiça

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Sem previsão para entrar em

votação, o projeto de lei com

plementar que cria 27 cargos e

aumenta 162 vagas existentes
no quadro de funcionários da

. Prefeitura de Guaramirim deve
receber uma análise bastante cri
teriosa pela Comissão de Legisla
ção' Justiça e Redação da Câmara
de Vereadores. A nova proposta
do Executivo prevê a realização
de um concurso público antes de
terminar 2011.

Na próxima segunda-feira, 15

de junho, o presidente da comis

são, Jaime de Ávila (PT), disse que
irá procurar a assessoria jurídica
da Câmara para. verificar a lega-

lidade da matéria. Ele quer saber

por que o governo não efetivou os

aprovados em um concurso reali
zado em 2008. liA Prefeitura deixou
vencer o prazo de dois anos para
chamar os selecionados e agora
abre novas vagas para a mesma

função", questiona.
Segundo Ávila, os profissio

nais que passaram no concurso

para as vagas de auxiliar de cre

che, por exemplo, em 2008, não
foram chamados. ''A comissão
não pode dar parecer favorável
ao projeto se a situação for ilegal
e muito menos se as pessoas pre
judicadas acionarem a Justiça".

Na leitura do presidente do
Sindicato dos Servidores, Luiz
Ortiz Primo, não existe irregu
laridades nesse caso. ''As vagas

oferecidas no edital do concur

so de 2008 foram preenchidas,
as pessoas que ficaram com as

vagas reservas não foram cha
madas porque a Prefeitura não

prorrogou o prazo do concurso",
esclarece,

Assim ·como Ávila, o vereador
da oposição Diogo Iunckes (PR)
entende que a Prefeitura deveria
ter prorrogado o prazo do concur
so. Além disso, para o progressista,
a folha de pagamento da adminis

tração está bastante comprometi
da com 42% do orçamento anual
- o que representa o consumo de

R$ 2 milhões pormês.
Nesta semana, o Supremo

Tribunal Federal negou a reali

zação de um concurso no Mato

Grosso do Sul por entender que
a administração pública não

tem necessidade de realizar um
novo concurso se há aprovados
na prova anterior que não foram
chamados.

F'Ique por dent
que aconte

ro de tudo
ce na reg'·100

@OcorreiodopOVO
�

IOUfIlY�

Educação
deve efetivar
45 professores

Para a Câmara, dois meses

atrás, o Executivo encaminhou
um projeto que previa um aumen

to de 283 vagas, mas sem previsão
de aprovação do texto, o governo
reduziu para 94 vagas. De acordo
com o secretário deAdministração
da Prefeitura, Antonius Rolf Iúnior,
a proposta visa readequar o qua
dro de funcionários do governo
municipal. A Prefeitura quer re

gularizar a situação de 45 educa
dores e auxiliares de creches que
hoje trabalham com contrato

temporário. Serão chamados 15

aprovados logo após a realização
do concurso, prevê o secretário.
A proposta é formar um banco
reserva de profissionais para as

próximas gestões. Hoje, a Prefeitu
ra tem 850 servidores, destes, 108
são comissionados .

.� Meu B'a'desco

Boa tardé, Nome dó Cliente
AgêRda: 9'999 C�; 1111111-1

Último aceSso: 20/06/2011 09:00
Número do blcesso: NO 1111
E-mail: c!feJllte@serv1dor.com.br

.

,��.

I'âgiaa Inicial Ir!

Posição Finahceira (R$ )
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VIATURAS VIGIADAS

População diz sim às escutas
Monitoramento
é criticado por
policiais, mas nas
ruas da cidade a

opinião é oposta

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

COLABOROU CAROLINA CARRADORE

Enquanto a Polícia Militar per
manece dividida quanto ao

uso de escutas no interior das
viaturas, conforme publicado
ontem em O Correio do Povo, a
população jaraguaense se' posi
ciona a favor do monitoramento
do que é dito e feito em serviço
pelos policiais. A polêmica cer

cando a gravação das conversas

no interior das viaturas ultrapas
sou a fronteira do município, e

um pedido de informação do de

putado Amauri Soares (PDT) foi
aprovado na terça-feira pela As
sembleia Legislativa do Estado.

Entre as dúvidas do deputado,
está o acesso a essas gravações.

Segundo policiais militares, hou
ve recentemente um.vazamento
de informações, o que teria cons
trangido alguns servidores. Em

conjunto com a Aprasc (Associa
ção de Praças de Santa Catarina),
o deputado irá encaminhar nos

próximos dias um pedido para
que o áudio seja removido do sis
tema de monitoramento. A argu
mentação é de que a supervisão
constante estaria violando a pri
vacidade dos policiais e prejudi
cando a moral da tropa.

Mas, para a população jara
guaense, a questão parece ser

diferente. O Correio do Povo re

-alizou na manhã de ontem uma

enquete buscando opinião so

bre o monitoramento - mesmo

com a possível violação da pri
vacidade' e o que se viu na rua

foi a aprovação ao uso das es

cutas. Para o supervisor do ter

minal de ônibus, Ilídio da Silva,
por ser um servidor público em

serviço, a privacidade não viria
ao caso; "As conversas dentro da
viatura dizem respeito à seguran
ça pública, e são parte do traba

lho", defende.

ARQUIVOOCP

r

O comandante do 14° BPM, tenente-coronel Ro
gério Luiz Kumlehn, informou ontem que as câmeras
instaladas nas 25 viaturas foram compradas através do
pregão eletrônico 119/2010, em 23 de agosto do ano

passado, e homologada em 1 ° de setembro do mesmo

ano. Elas foram adquiridas ao preço deR$ 1,lmil cada

AT
,

S E
uma, da empresa paulistaMulti Control Comercial Ele
trônica. A verba foi retirada do convênio realizado en

tre a Prefeitura e a Polícia Militar de Iaraguá do Sul. A
Prefeitura disponibiliza mensalmente o valor de R$ 25

mil, utilizados para manutenção de viaturas, combus
tível e aquisição de equipamentos.

Segundo Kumlehn, desde então, seis sindicâncias
foram abertas contra policiais militares no 14° Bata

lhão, o que contraria a informações do deputado, sar
gento Amauri Soares, de que pelo menos 40 policiais
respondem sindicância por reclamar do sistema de áu
dio em viaturas.
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HABITAÇÃO

Ocupação irregular é a
inimiga a ser combatida
Começa em setembro
a terceira fase do Plano
de Habitação, que
norteia as ações da área
na próxima década

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

BRUNA BORGHETI

-

Ocupação irregular. Esse é o maior entre
os desafios diagnosticados pela segun

da fase do Plano Local de Habitação de In
teresse Social, que vem sendo elaborado pela
Secretaria de Habitação e Regularização Fun
diária desde 2009. O projeto ainda conta com
a parceria de uma empresa de consultoria,
vencedora da licitação no valor de R$ 62 mil.

A primeira fase do projeto foi a meto

dológica, em que o plano foi apresentado à
comunidade. Logo depois, começou a parte
mais longa do processo: o diagnóstico, que
levou um ano e meio para ser finalizado.
Nessa fase, técnicos da secretaria e técní- .

cos da consultoria visitaram 40 loteamentos
e 594 domicílios para fazer uma pesquisa
extensa, envolvendo questões como o nú
mero de famílias que moram em cada casa,

abastecimento de água, tratamento de es

goto, valor do imóvel ou preço de aluguel e
todas as informações necessárias para fazer
um "raio-x" da habitação em Iaraguá do Sul,
como define a secretáriaMaristelaMenel.

"É como umPlano Diretor, só que da nos
sa secretaria. Foram coletados dados preci
sos, e o trabalho foi atualizado conforme as

novidades surgiam - como o Censo 2010 do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Es

tatística). Depois de pronto e com as ações
definidas, pedir recursos do governo federal
só será possível se a obra estiver de acordo
com o previsto pelo plano", explica a secre-

tária da Habitação. ,

.

Já a questão das ocupações irregulares
preocupa não só nos casos em que falta a

documentação adequada, mas principal
mente nos loteamentos em que há declives
acentuados, por exemplo. "Nosso maior

problema é que muitas pessoas que haviam'
sido retiradas de áreas de risco voltaram,
e não estão querendo deixar o domicílio",
conta Maristela. Está sendo realizado, para
lelamente ao Plano de Habitação, um levan
tamento geral sobre o número de pessoas
retiradas das moradias nos últimos anos, e

também a parcela da população que partici
pa de programas habitacionais ou depende,
atualmente, do auxílio-aluguel.

As reuniões com os moradores, para de
finir as ações que resolvem os problemas
diagnosticados, devem começar em setem

bro. A intenção é que o plano defina ações
para os próximos 10 anos. Depois disso, a
pesquisa precisaria ser atualizada.

• Orçamento desIinado para o setor
habitacional desde o início desta l

adminisIração: RS 3.100.554.43

• Número demoradias entregues
desde 2009: 233

• Número demoradias em construção: para
serem entregues neste ano, a previsão é de

, 622. Para o ano de 2012, a previsão é de 880,
e 6naImente para o ano de 2013 é de 1.244.
1btaIizando 2.746, somando as já entregues
cbaga-se ao número de 2.979.

• Inscrições na seaetaria para faixa salarial
de O a 3 salários mínimos: 2800.

• Inscrições na faixa salarial de
3 a 10 salários: zerada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



H STÓRIA DAS CISAS

A históri'a dos móveis

"":"

o mobiliário está presente nas resi
dências humanas desde o período ne

olítico (o último período pré-histórico.
compreendido entreIê mil e 5 mil anos
antes de Cristo). Os móveis mais antigos
da história de que se tem conhecimen
to surgiram no Egito antigo, há cerca de
2.700 a.C. Até o século 16, as casas euro

peias quase não possuíam divisão de cô
modos e havia poucos móveis. Os objetos
pessoais e roupas não eram guardados,
em armários, mas em cestos. No século

19, os cestos foram substituídos por baús,
que também serviam como assentos. Foi
somente no século 18 que as mesas e ca

deiras tornaram-se comuns. Nessa época,
no Brasil, as camas (que existiam desde a

Grécia antiga) eram consideradas um luxo
e chegaram a fazer parte dos dotes de mo

ças. Tanto pobres quanto ricos dormiam
sobre palha e no.Brasil, sob influência-dos
indígenas, nas redes feitas de palha.

PELO MUNDO

A Lunender parabeniza .

os pais de todos� estilos.
-�������_.'

'

FOTOS DIVULGAÇÃO
-=-�

Morte de Cleópatra
No dia 12 de agosto do ano 30 a.C.,
Cleópatra, a última rainha da dinastia de
Ptolomeu (general que governou o Egito),
cometeu suicídio ao deixar-se picar por uma
serpente, após a derrota de suamarinha
na guerra contra o Senado Romano. Com a

morte da estrategista militar, o Egito
passou a ser uma província romana.

INVENÇÓE'S ANTIGAS

No dia 7 de março de 1953, a estrutura da
molécula de DNA (ácido desoxirribonucléico,
em português), foi descoberta em conjunto
pelo estadunidense JamesWatson e o

britânico Francis Crick. O DNA é responsável
,

pela transmissão das características
hereditárias de cada ser vivo. Com a

descoberta, os cientistas ganharam em 1962

o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina.

19,04

Fundação do Botafogo
Nesse mesmo dia, em 1904, o Botafogo
Football Club foi fundado no Rio de Janeiro.
No dia 8 de dezembro de 1942, o clube
fundiu-se com o Clube de Regatas Botafogo
(fundado em 1894), passando â. ser chamado

,

de "Botafogo de Futebol e Regatas". O
alvinegro é o recordista de convocações
para a Seleção Brasileira.

Estudos de política e
.

,

estratégia em Jaraguá
Na publicação do dia 12 de agçsto de 1987 do jornal O"'

Correio dõ'Povo, O semanário anunciava que Iaraguá do
Sul seriauma das cidades escolhidas para receber Um ciclo
de estudos e estratégia no país. I'A Adesg - Associação dos

Diplomados da Escola Superior de Guerra, com apoio da

Associação Comercial � Industrial, vai realizar em Iaraguá
do Sul o Ciclo de Estudos de Política e Estratégia, a partir
do dia 17 de agosto", dizia amatéria. Segundo o jornal, nâ
quele ano o curso seria realizado apenas nas capitais, com
exceção de apenas duas cidades do interior do país: Lon
drina e Iaraguá do Sul, que sediaria o curso pela primeira
vez.' A Adesg, sociedade sem fins lucrativos, foi fundada
no dia 7 de dezembro de 1951, com a intenção de' reunir
os diplomados da Escola Superior de Guerra (ESG) e for
tificar a solidariedade nos 'participantes. De acordo com a

publicação, os objetivos básicos do ciclo de estudos eram
propiciar aos participantes "pesquísas e planejamentos re
laCionados com a conjuntura regional, nacional e.íntema.
cionaI! tendo em vista o êlesenvolvimento e a seguréJnça".

A região de Piemonte está localizada no Norte da Itália e faz
divisa com a França e a Suíça. Com exceção da capital Torino
(Turim), Piemonte é essencialmente rural, com influência
marcante da cultura francesa, tanto que em alguns vales remotos,
a língua francesa ainda é falada. Por ser uma região muito fria, os
habitantes do local costumam usar trajes pesados e quentes. Até
hoje, os grupos folclóricos ítalo-brasileiros costumam reproduzir
o mesmo estilo de roupa usado pelos habitantes italianos, apesar
do clima tropical brasileiro. As cores típicas da região de Piemonte
são o azul, o branco e o vermelho. O cajado nas mãos dos homens
é uma referência à cultura pastoreira do povo da região.
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oCORREIO00 POVO
SEXTA..FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2011

COMA
VIOLA

Paulo Freire

participa do
projeto Baú de

Histórias cio Sesc.'
Consigo, o artista

traz os causos
easlendas
dofolclore
brasileiro

SDMÇG
I(rbll,w",,�í;! ConIaçãode�
(J/VaJMDO: sábado, 13

.

ONDE:.BibIioIeca píwblicaRuiBarbosa

QtlE IIOMS: às 10h30
Q7JiJJiNTO CUSffA:: gratuito
INf'IBJnMPf,,�:Õr:s� (47) 2106-8717

. .

.(JI oui: Baú ele......
IQI!fUlUI{JO: doIllÍllgO, 14
ONJDf::. Sesc, na rua JorgeCzenIiewicz
Qt1I'JíE HO'UttlUk às .511 e às 20h
(l1iJIIfN1'O CUS1lJ'kR$ 1 eR$ o,so
INf'ORMJi:çõl;s: (47) 3275-7800

-

,DIVERSAO

Hi
, .

n
•

reo v
Nestefim de semana, tem sessões de contação '

.

naBibliotecaPública e no Sesc
centradas nó palhaço Cocada, re brasileiro, a peça leva ao palco o

interpretado por Paulo Henrique curupira, a mãe d'água, o boitatá,
Silva. O irreverente personagem o corpo-seco e amula sem cabeça.

s crianças vão adorar narra a vida de João, um menino A montagem, além dos contos,
o sábado e o domingo. que troca uma estimada vaquinha é embalada pela viola de Freire, que
Também pudera, com da família por sementes de feijões toca canções caipiras relacionadas
tantas histórias prontas mágicos e, assim, descobre a inex- .. às lendas locais. O público também
ara serem contadas . plorada terra do gigante. é convidado a trocar experiências,
a cidade, fica impossí- O espetáculo tem acesso gra- dar testemunhos e, assim, reafir

vel não se divertir, não é? Portanto, tuito e possui duração de cerca de . mar a identidade cultural brasileira.
quem tem filhos, sobrfuhos, netos 40 minutos, O palhaço toma for-Tudo isso está imerso no objetivo
ou qualquer espectador infantil-em.. ma a partir das 10h30 no espaço do artista de revelar e partilhar as

casa ou por perto, não tem do que da biblioteca, na Avenida Getúlio histórias escondidas nos cantos da
reclamar neste fim de semana. Bas- Vargas, no Centro. memória, individual. ou coletiva, a
ta levar os- pequenos à Biblioteca' Já no domingo, é o Sesc o res- partir dos causos de tradição oral.
PúblicaRuiBarbosa ou ao Sesc (Ser.: ponsável pela alegria da criançada

.

O Baú será apresentado em

viço Social do Comércio) e pronto, o e também dos adultos. O tradicio- duas sessões. A primeira está agen
contentamento será conquista fácil. -. nal Baú de Histórias recebe a visita dada para as 15h e tem corno foco o

Para começar, amanhã, acon -

.

de Paulo Freire, um dos violeiros' público. infantil .. Mais tarde, às 2�h,
tece 'mais unia edição do projeto mais respeitados do país. Ele, que as poltronas. ficam reservadas aos

de contação de história organiza- é compositor e escritor} mostra maiores de 16 anos. O acesso cus-.
do pelo município. Dessa vez, as ,

à

plateia o espetáculo Jurupari.
.

'ta R$ 1. Comerciários, estudantes e

atenções do público ficam con- Cheio de causos e mitos do folclo- . idosos pagam somente R$ 0,50.

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

Santa Catarina mais segura
e você mais protegido.
'.

.
. I

Santa Catarina está investindo no aumento de seu efetivo. Mais 465 Policiais Militares

já estão' nas ruas combatendo o crime, Outros 465 Policiais estão sendo capacitados e

treinados e, em breve, também estarão auxiliando a população, E com a aquisição de novos

equipamentos e viaturas, Santa Catarina ganha mais segurança e você mais proteção;

Polícia Militar - 190 I Disque Denúncia - 181

.:

secretaria' de
. Estado da
Segurança Pública
www.ssp.sc.gov.br SANTA CATARINA .

•
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKQ'

fi

Preencha um quadrado
9'><9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

I I
'

I
I I II, ,I

I I' II I I' I
J ii

I I II II II I
I I

'f?f!.!®l.�'II,�'b�\ 'f'!mt:#� I

'i � t1..tJ:�lI)tt�Q 'itil '@'f"��I;r:� /�.�'iIiI!�iMjCl: ,,?g'ê 'lH!Q1fQ'�rtiJs ifJbtJ!il'JfJ(jliftillt. '<i$1j: 't3.r'Q:sill I i
, I, I I I II I

I II I
I II

I I I, I

, I
I

J I / I I , ,

'
I I II

,
.

/

1. Esporte muito praticado por jovens, em pistas ruas e

, praças / Empresa Brasil de Comunicação
2. Bar, botequim / Neste lugar
3. Modalidade esportiva aquática em que se usa uma
,

prancha e uma vela amarrada à cintura
4. Canto para fazer dormir / Nos estabelecimentos agrí

colas, construção impermeável para conssrvarcere-
ais ou forragem verde

5. Queijo originário de um estado da região Sudeste
6. Diz-se decrime involuntário
7. As iniciais do economista Nassif / Clube de Regatas

Brasil (AL)
8. Explosão
9. Cada uni dos 73 cânticos daBlblla atribuídos a Da

vid -:

10. Forma uma tamosa dupla sertaneja com Christian /
(Fig.) Ter semelhança com, significar

11. Aquele que arranca ervas daninhas
12. Jogo infantil com bolinhas de vidro / Clarão, luz ro
13. O cineasta e ator norte-americano Allén, de "Zeliq"

e "A Rosa Púrpura do Cairo" / Perlodo que dura no I j
máximo 31 dias.

1. Sigla do.estado de Blumenau e Florianópolis! Diz-se 1'3
de guerra realizada com armas atômicas / As inlcials
do ator norte-americano Wilder, de "A Dama de Ver
melho" e "A Fantástica Fábrica de Chocolates"

2. Um famoso craque do r:lOSSO futebol I'Aproximada
mente / Perseguição ao inimigo, de modo que não

fuja
3. Por fim / Diz-se de terreno fendido para fazer escoar
4. Glândula mamária / Partido da Causa Operária / O

Flintstone, dos desenhos animados
'.

5. O escritor inglês Thomas (1478-1535), de "Utopia"
6. Político" escritor e estadista (1857,-1938), apoiador

da República e um dos responsáveis pela posse do
estado do Acre pelo Brasil

4

7. Do cavalo / Famoso bloco do carnaval, baiano
8. Logro, fraude / Fundador do Isíamismo, profeta de Alá

. e da unidade religiosa e politica do povo árabe
9. (Med.) Curvatura anormal da coluna vertebral / Ci

dade litorânea do Rio Grande do Sul, a mais oriental '

do estado,

HORIZONTAIS

VERTICAIS

;). , 4 fi
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A RECREATIVA
PASSATEMPOS INTELIGENTES

EVISÁO DO TEMPO

Tempo- firme
nesta s'exta·feir
O céu permanece ensolarado

, em todo o Estado nesta sexta- ,

feira. Não há previsão de chuva
para nenhuma região de Santa'
Catarina. Por isso, as temperaturas
.se elevam. Já os ventos sopram
de nordeste a noroeste-em
intensidade fraca amoderada

JARAGUÁ DO ,SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 15°C
MÁX: 26°C

SÁBADO
MíN: 15°C
MÁX: 29°C

DOMINGO

MíN: 18°C
MÁX: 28°C

SEGUNDA

MíN: 17°C
MÁX:<'25°C

937

��ltL7t�< -lf 8_

tr ' 6
'

_j2 7
��..�::-. ::;:--:;; .... ',,;: �::"""::':'. '�. __ "" ,_,.-� . __ . ,__ "h":"'"�-::::-=-"::-::::-

f
. -�jf" �}�

.'

o sábado vai seguir o exemplo desta
. sexta-feira e ser ensolarado. Mas, no

.

domingo, novas áreas de instabilidade
passam a atuar no Estado. Elas

provocam pancadas de chuva com
trovoadas no decorrer do dia entre as

regiões Oeste e Sul.À tarde e à noite,
as nuvens carregadas chegam ao
restante de Santa Catarina.

APartir da próxima semana, os
dias fechados serão frequentes,
especialmente, do Oeste ao litoral Sul
do Estado. As nuvens escuras abrangem
estas áreas, porque, na segunda

, quinzena do mês, as chuvas devem ficar
mais concentradas entre o Uruguai e o
Rio Grande do Sul devido à influência
de sistemas de baixa pressão.

sr.v·o 11,' \H\, nÁOti
'

,.U::: ,t;.l, \fl"\� % l'\ftt'\ ..

TIJUCAS,
o dia começa com

temperatura amena na

faixa dos 14°C. Depois,
elas pOdem atingir os

'

25°C. A sexta-felra
será ensolarada e sem

'

previsão de chuva.

*

CRESCENTE 6/8

CHEIA 13/8
"

21/8

NOVA 29/8

Ensolarado Instável

}'_l.;...-�
.
j 1 l'

Parcialmente Chuvoso
Nublado

...)
Nublado Trovoada
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Elijane Jung

Sósias
� sou péssimafisionomista: Quase 'Junca me lembro de pessoas
Dque vi apenas uma vez, dificilmente reconheço pessoalmente
alguém que vi em foto ou televisão e, menos ainda, consigo dizer
quefulano se parecemuito com sicrano ou beltrano. Tenho uma

'amiga que tem o hábito de associar as pessoas que conhece com

alguns personagens de quadrinhos, da Tv, do cinema.•• E, falando
sério, ela é boa nisso, mas boa mesmo.Do nosso círculo de amigos
e conhecidos em comum ela já descobriu inúmeras semelhanças
como o "Sêo"Madruga (igualzinho), o DonkeyKong e o Jack
Nicholson (sem tirar nem por). O pior é que eu sóme dou conta -da
semelhança quando ela comenta e isso acontece, normalmente, 'nos
lugares emomentosmais inapropriados...

Crises existenciais?
Eu não soudo tipo que programa um futuro longínquo. Normalmente,
faço minhas previsões ano a ano, sem perisar em como estarei ou

quanto dinheiro terei daqui a dez anos. Também não sou noiada ao

ponto de ficarme torturando com 'questões existenciais: quem sou, o

que faço nessemundo, para onde vou... Mas algumas questões batem à

porta da lembrança de vez em quando, normalmente, quando estou na
TPM. E aí, colega, as perguntas queme faço nessas horas, todamulher
já se fez ou fará em algummomento: "eu realmente estou na profissão
certa? Encontrareimeu príncipe encantado? Estou educando direito
meu filho? Será que devo arriscar a comprá de um carro?" Enfim,
dúvidas das quais não dá para escapar. O bom é que passa logo e a

gente desencana. Pelo mel).os, até a próxima !PM ...

universotpm@oeorreiodopovo.com.br

Chore e sorria
sempre que
desejar.

Liquidações. Mil vezes
flash! Adoro,garimpar '

pecinhas diferentes nos
cestos, encontrar uma
blusa diferente, uma calça
bacanérrima e pagar pouco
por isso. Fique ligada nas
promoções e queimas de -,'

estoque, pois você pode
encontrar aquela peça

.

que namorou na vitrine
enquanto pensava no seu

bolso furado e descobrir .

que agora ela pode ser sua.
Nomaior flash!

Promoção "Momento Ford Zero" (válida até 12/08/2011 ou enquanto -durarem os estoques - 100 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.01 2012 Icat FBF2) a partir de R$ 31.990,00 à vista. Ford EcoSporr FreeStyle 1.612012 (cat EFA2) a partir de R$
56.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 52,2% [R$ 29.701,80) de entrada e saldo em 36 parcelas de R$ 799,00 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da 18'parcela, incluindo tarifas, custos e impostos
(IOF), valor total a'prazo de R$ 58.465,80, Custo Efetivo Total (CET) - calculado na data de 03j08/Z011 a partir de Ó,31% a.m. e 3,78% a.a., através do Programa Ford Credito Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante,
manutenção ou Qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CEl poderá sofrer alteração, quando da data' efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas
contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CEl) a data da contratação. ContratoS deJinanciamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo

- lo ",

Banco Bradesco Financiamen�os S.A. As ofertas anunci�das neste anúncio sUbstituem e invalidam todas as publica�ões anteriores. .

'
'

CARTÃO FORD ITAÚCARO. SOLICITE JÁ O SEU_

I Faça revisões em seü veículo regularmente. I
Acumuleaté RS 10.000em descontos na comp.a de seu Fol'dZero.
Capital, e reglO.. metropolltanas , 4001_ tDe1n.I' localldides, OI!OO 722 41158. Ford Empresas: (11) 4174.3900

MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3214.2800

! Il' t,' . t 1-1
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Caraguá,Auto Elite
rA escolho perfeita moagoncalves@netuno.com.brMo� Gonçalves '

MAURÍCIO ÜERMAN)'J

Búxixo ,

,,_..cnan�5 até 10 lhOS üvrl.
7\ Ta' segunda-feira, as camisetas-in-
1 Vgressospara a 11 aFeijoada doMoa,

'

que acontece dia 20 de agosto, naAABB,'
em Iaraguâ, sofrerãomais um aumento.

'

O evento, terá a participação do cantor

Nasi, banda Ira!, Fernando Lima & Ban-

'� <da; grupo de pagode Desejo Constante,
Mamonas Assassinas Cover e os Djs Paty
Lems eBibbeAndreaita. Local da compra '

"dos ingressos: LojaArez.w, ShoppingBrei
thaupt, Homem.Com, Capital Imóveis e

na Revista Nossa. Mais informações no

fone 3370-2900�
,

,

. 'Os lnaredlentes Já '

e_fao no ponto......

....Mas sem você essa

feiJoada 060 é comp'etaU
� ,

.

s- Os vales feijoadas poderão ser adquiridos no
,

,

'Posto Mime Matriz 6, na loja de conveniência'
Mime Shop (anexo ao Hospital' São José) ..

Vai 'perder? < Holofotes
•

J

Amanhã, mais conhe.cido
" ,

,

como sábado, 13 de'
agosto, a partir das 20
horas, rola no Salão

Paroquial São Pedro,
no Guàmíranga, em

'

", ...

Guaramirim, a IX Festa
;. Della Porchetta. Uma
das festas italianasmais

populares da região. A
animação do. evento
ficará por conta do Grupo
Ciribim de Blumenau.

Da sériemorro e não .,...-

vejo tudo: após a,
operação que prendeu
35 por'supostos
desvios noMinistério
do Turismo, há reação
contra eventuais
excessos da Polícia

'

Federal. Voltaram a

falar por aí em "abusos"
no cumprimento de
decisão judicial.
O�' ,"

.raça ..

I,

"

• O fiscalizador da '

"prejettu'ra de jaraguá,
'

, .MiltonEereiráJl1e SU4

, 'esposa, também vão cUlttir
'

o shinu do Nasi, banda Irá!,
,

na Feijoada doMrJa.

-,

, Quem, qUiser '�

a1CCQiçar
um obietfVo'
distante te... �"

de dàr muitos,
, passos

cut1os.
c Helmut,.
Sclunid:t <'

'Canadá
Um dos mais badalados fotógrafos de
Iaraguá vai carimbar o passaporte para uma

- temporada no Canadá -:- mas nada de férias
.

e curtição - Mauricio Hermann, da Revista
Nossa, vai para um novo curso de inglês.E
claro, usarmuito sua poderosa lente.

• Quêm também. não uai, ,,_

p�rder a J 1.,aFeijoada do
,;" Moa por-nada é o amigo
Celestino /{Jinko§ki, IIELLA CATARINA 'IOeiton

Minatti e LucUnar Salvador, na
Çonfeitaria BeUa Catarina

Folocódromo'
,

Pelo meu fio vermelho fiquei
sabendoque amorena e

'

peituda que Iascouum beijo
no,amigo Carlos Fodi, na
movimentada Área 51, é um

.'

caso antigo do aposentado
e mora em Rio do Sul. Vem ,

casamento por aí. Por favor,
meu copo bem gelado do
chope Kõnigs Bier!?

� �

• Breve o 'sim' qós Çlmigos
, 'DagomarMuller e lucigna
aros. O'!esterêminimizÇldd
será no fiareI TU,Ferk..

"

� , .' .b;'. ;� ,.� ,

Palestra
Ofilósofo Mário Sérgio CortelIa estará em Iaraguá .

do Sul no dia 19 de outubro. Convidado daAPEVI
�

.

. ,

...:..Associação-das Micro e PequenasEmpresas do
Vale do Itapocu, o educador vai proferira palestra
"Vida profissional na vida pessoal-A urgente'
harmonia entre � essencial e o fundamental', às'
19h30. Informações, pelo telefone (47) 3275-7024
ou e-mail eventos@apevi.com.br

.

l'im,polho
Ainda em festa, o casal Flávia
(nascida Possamai) e Igor
Nunes, em razão do primeiro

. aniversário da sua primogénita,
Malu PossamaiNunes - que é
amenina dos olhos das avós
Tânia Costa Possamai e Dalva "

Santos Nunes.:
'

•

·'--Ia

Quem aprecia um café colonial, uma
refeição típica das cidades brasileiras
e de origem alemã, a Confeitaria Bela
Catarina está promovendo esta delícia,
todos os sábados a partir das 16 horas.
Boa dica! . f'

I
'

, .'

,BllEPEN.,1 O empresário Djalma e
a esposa J�c�Pise� Nazário, em
recente encontro beneficente

,Floripa
Commuito talento e disposição paramudanças,
CristinaCavalcanti e seu bem amado Paulo

André, trocaram os livros de arquitetura pelos
,

de receitas. Também trocaram Jaraguá por,
Florianópolis. e só fazem osaminho devolta _

com o 'diploma de chefs nas mãos. Jovens, já
'

'bem-sucedidos e cheios de ideias, prometem
novidades para a urbe sorriso. Quem viver,verá!

'Legal!,
'

o pessoaldo guia Quatro .Rodas, expert,
em culinária, em recente rasante por

,
Jaraguá do Sul, visitou o restaurante

Kantan e rasgou elogios para estrutura
'

.'

, da casa. Nos quesitos cozinha e

manipulação deram'nota dez!! Também

comentaram que a comida é de primeiro
mundo!!!! Bom'demais!

Bela' 'Catarina .

I

Dica de hoj,
Curtir as delicias da Confraria
dó Churrasco.

. ,

;t '#rí.st'l.ra perfeita
, 3371-3412

,
�

Top Móbile 20 II
� .

,A Bell'Arte recebeu, mais uma vez, a 7
,

premiação Top Móbile, na categoria
Estofados, dedicada aos fabricantes de
móveis e decorações. Este é o quarto ano
consecutivo que a empresa de Iaraguá do

, SUl fica entre 05 finalistas, conquistando'
'

<

o primeiro lugar na lembrança dos
entrevistados. O evento é promovido pela'
Alternativa Editora e á entrega do 'prémio
aconteceu dia 1a de agosto, no Teatro Elis
Regina, ComplexoAnhembi, em São Paulo.

Am"za e. Jara9Uâ do Sul.

'Terreno alto pad�ãO
,

�5�90x25Í'10f!l1400rn2 aprox.
, .:

Rua irmãoLeão M!1gnO

" Bairro Jguá, Esque'rdo '

Terreno plano pronto
�

para construir.
Area de 350m2 '-14 x 25m

•

(

DC.
. .

Nasi e banda, ,dia 20 de agosto, na Feijoada do Moa
, .

I
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CRÔNICA
UM DIA PARA
ESQUECER.'
·PARASE
LEMBRADO�••

CIIAIlLES ZIMMEicMJum.
ESCRITOR

Estou de volta à Europa. Escrevo da Polônia.
A última segunda-feira foi um dia para se

esqueçer, para refletir, para ficar namemória,
não sei. Estive nos campos de concentração
de Auschwitz. Eram os maiores de todos os '

estabelecidos pelo regime nazista. Aqui chegavam
trens vindos até de distantes cantos da Europa
ocupados pelaAlemanha nazista. A viagem de
trem durava dias e, sem comida, água, abrigo ou

.

cobertores, muitos não conseguiram sobreviver.
Os recém-chegados passavam por uma triagem,
na qual a equipe das SS decidia quem era capaz ou

incapaz de realizar trabalhos forçados-a maioria- e

.

os enviava diretamente para as câmaras de gás, que
. pareciam banheiros com chuveiros para enganar as
vítimas, para que o processo fosse mais rápido.

Os p-ertences dos que iam para as câmaras
eram confiscados e enviados para o depósito
"Kanada' (Canadá), para posteriôrmente serem

enviados àAlemanha. A palavra Canadá para os

prisioneiros significava riqueza. Um campo em

especifico "era onde ai as mulheres e crianças, às'
vezes, eram mortos nas primeiras horas. Os campos
de Auschwitz estavam a 60 quilômetros a oeste da
cidade polonesa de Cracóvia, um ponto estratégico
em termos de localização na Europa Central. Fala-se
que 1,1 milhão de judeus passaram porAuschwitz

. durante os anos de 1940 e 1945 - período em que os

campos estiveram em operação: Em janeiro de 1945,
o exército vermelho, o e-xército soviético, ingressou
em Auschwitz, liberando aproximadamente sete -

mil prisioneiros, amaioria deles muito doente e

morrendo. A pergunta que sempre ficou no ar:

ninguém sabia
desses campos de

concentração e
.

extermínio? Talvez

·quem pudesse ter .

A pala�a Canadá. .

essa resposta eram
para os prisioneiros as empresas alemãs
significava riqueza.

que enviavam

equipamentos
para serem montados, manufaturados pelos
(trabalhadores) do governo alemão. Algumas delas,
conforme afirmação do guia, chegaram amontar'
parques fabris próximo a Auschwitz

..

A revista da m.ulher Inteligente!

Em agosto:
Juventude e beleza
são os temas das
entrevistas em

agosto.
) ,

CLIC DO LE·ITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Pretinho foi resgatado de uma situação de abandono e

risco faz cerca de três meses. Apesar do tempo que passou, ele continua ..

disponível para adoção. Bonzinho, esse garoto adora ficar dentro de 'casa
curtindo o aconchego de um colo. üuemqulser oferecer um lar e muito

carinho a ele deve entrar�em contato com a Paula pelo telefone

·(47) 9683-4744 ou no e-mail paula_artes@hotmail.com.

NOVELAS
• INSENSATO CORAÇÃO

Léo discute com Pedro. Vitória manda Bibi não
deixar Natalie falar com ela em seu casamento. Norma
é liberada da delegacia e discute com Pedro e Mari
na. Wagner rompe com Natalie. André marca a cirurgia., '.

Natalie tenta vender colar roubado de Bibi para a própria.

. )

• MORDE & ASSOPRA
ícaro questiona Akfra pelo fato de ter mentido

.

para a polícia. Abner esconde Naomi em SEm "quarto
e Celeste desconfia. El!ine/Élcio tranca Xavier na cela
e vai embora com a foto. Abner insinua que elee Ce
leste não precisam se casar, mas ela insiste. Naomi se

.

aproxima de Abner. Herculano encontra Xavier tranca
do na delegácia e avisa Wilson. Wilson descobre que
Elaine/Élcio roubou a ioto do foragido e fica intrigado.
Dulce fica tonta e Janice se preocupa. Marcos segue o

conselho de Aquiles e concorda em transferir o prédio
do café para Natália. Akira conta aWilson que viu Na
omi entregando as joias para Pimentel. Wilson traz um
cão farejador para ajudar nas buscas a Naomi. Padre
Francisco conversa com Melissa e pergUnta sobre seu

relacionamento com Wilson. Súr:ge um clima de sedu
ção entre Cristiano e Irene e eles se agarram. ícaro diz
a Júlia que Quer falar com ela sobre eles dois:

• CORDEL ENCANTAD�
Jesuíno e Açucena sofrem com a despeuída e

Felipe e Dora tentam disfarçar a emoção. Ternurinha
resolve ir atrás da filha para ajudar Zóio-Furado. Ze-

.
nóbio pede para conversar com Petrus e Florinda fica

.

tensa. Cândida manda Úrsula cortar lenha. Jesuíno
fica triste por causa de Açucena, mas acaba beijando
Dora. Bel convence Penélope a ficar mais tempo em

Brogodó. Úrsula desmaia e Herculano se preocupa.
I .

Batoré conta para Helena que vai adotar Nidinho se

ele for mesmo seu filho. Ternurinha liberta Zóio-Fura
do. Miguézim descobre que Jesuíno é o rei que ele

procurava. Augusto, Maria Cesária, Felipe e Açucena
eheqam a Seráfia.

.

.

• VIDAS EM JOGO
.

Francisco não cede à chantagem de Patrícia.
Depois que ela vai embora, ele desaba e fica pre
ocupado'com a ameaça. Marizete volta para casa

achando que pegaria José e Marta em flagrante,
mas se surpreende ao ver uma festa. Maurício se

encontra com a pessoa que o ajudou a explodir o

veleiro. Uma pessoa os fotografa de I�nge. Cleber
pede que Ernesto entregue Ivan para polícia e o cul

pe pelo sequestro de Patrícia.

ANIVERSARIANTES
12/8 '

Agostinho Zimmermann
Ana Garoline Z. Jordan
Ana de Lourdes Brenang
Ana Schiochet do Nascimento
Andrea Muller :

Augusta Z. Lessmann
Claudete de Assis

, Danielle Feder
Deise M. Mathias
Fernando L. Buzarello
Francisco R. Martins
Gustavo Behling
Ivone Dalpra
Jackson A. Gaspar
Jania M. J. tange

Jasmin F. Kuester

Jayne Luiza Radunz
Jeferson Grutzmacher
Jose da Silva
José F. M. da Silva
Leomar M. Oduazny
Maria B. Ruysan
Mario Enke
Suzalin Kamke
Suzalin Oloskamke
Tania Mara J. tange
�Tatiane.J. Muller
Valderice S. da Cunha
Vanessa A. Drews
Vania M. Olderiburg

\

A banda Los Hermanos gravou
este álbum na Fundição

. Progresso, no Rio de Janeiro,
em junho de 2007. Registrada
pelo canal Multishow, a
apresentação antológica foi
produzida pela própria banda
e traz 14 músicas, incluindo
alguns de seus maiores'

.

sucessos. Destaque' para "Dois'
Barcos", do disco 4, e "Além
do que se Vê" e "O Vencedor",
de Ventura. Tem também o

primeiro sucesso do grupo,
"Anna Júlia", e mais "Todo
carnavaltem seu fim", "Cara
estranho" e "Sentimental".

NX ZERO

Todo o "Projeto Paralelo" do NX
Zero agora em OVO. A gravação
tem músicas da banda, como
j'Cedo ou Tarde", "A Melhor
Parte de Mim" e "Só Rezo" com
arranjos diferentes e muita
influência do híp hop. Além -

disso, o registro tem quatro
faixas inéditas. As participações
especiats ficam por conta de
Marcelo 02, Gabriel O Pensador,
Chorão, Emicida, Rincon .

Sapiência, Rappin Hood, Kamau
e Negra Li, Smoke Thugs, Aggro
Santos, Freddie Gibbs', Yo Yo �

e nutras grandes surpresas.
Participação do DJ King e outros

. DJs nos scratches.
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TIRINHAS WILL LEITE

o,,,
Ofh

SUPERa
A trama se passa no verão de 1979, quando um grupo de seis

garotos, em uma cidade industrial de Ohio, testemunha uma catas- .

. trófica colisão noturna de um caminhão com um trem de carga. Eles
registram tudo com a câmera Super-8 com a qual estavam tentando
fazer um filme. Não tarda para que eles comecem a desconfiar que

. aquilo não foi umacldente, quando misteriosos'desaparecimentos
começam a acontecer e o exército tenta encobrir a verdade - algo
muito mais terrível do que eles poderiem imaginar.

JARÃGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Smurfs - Dub (l4h30, 16h40, 18h50 e 21 h)
• Cin.e Breithaupt 2
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(21 h10)
• OS'Pinguins do Papai -Dub (13h50, 15h40, 17h30 e 19h20)
• Cine Breithaupt 3

-

• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (14h20, 16h40,
19h e 21h20)

•

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Capitão América: O primeiro vingador -<..Dub (21 h40)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 16h e 18h45)

,

• Cine Neumarkt 2
_

• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (21 h50)
-. Os Smurfs - Dub (13h, 15h10, 17h20 e 19h30)
II Cine Neumarkt 3
• Assalto ao Banco Central - Nac (14h e 21 h20)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (16h15 e 19h)
• Cin� Neumarkt 4
• Super 8 - Leg (14h15, 16h30, 19h10 e 22h10)
• Cine Neumarkt 5
• Qylan Dog e as criaturas da noite - Leg (17h30, 19h45 e 22h)
• Os Pinguins do Papai - Dub (13h30 e 15h30)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Quero matar meuchete - Leg (14h40, 17h, 19h20 e 21h30)
• Cine Norte Shopping 1
.• Os Smurfs .: Dub (14h1 O, 16h3,5 e 19)1)
• Os Smurfs - Leg (21h25-e 23h50)
• Chie Norte Shopping 2
• Super 8 - Dub (12h55, 15h35, 18h05, 20h40 e 23h15)
• Cine Norte Shopping 3
• Capitão América: O primeiro vingador - DUb (13h, 15h45, .

18h20, 21 h e 23�40)
• Cine Norte Shopping 4

-

• Assalto ao Banco Central- Nac (14h45 e 17h)
• Capitão América: O primeiro víngador - Leg (19h15 e 22h)
• Cine Norte Shopping 5

.

• Os Smurfs - Dub (13h10, 15h25, 17h50, 20h15 e 22h40)
• Cine Norte Shopping 6
• Corações Perdidos - Leg (14h55 e 23h55)
• Quero matar meu chefe - i:eg (17h20, 19h20 e 21 h40)
• Cine Norte Shopping 7
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (17h05)
• Harry Potter e as relíquias da inorte - Parte 2 - Leg (22h20)
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (14h30)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (19h45)

JOINVILLE
• Cine Garten 1

.

• Harry P0t!er e as relíquias da morte - Parte 2 -leg (22h)
• Os Smurfs - Dub (13h1 O, 15h1 O, 17h40 e 20h)
• Cine Garten 2
• Capitão América: O primeiro .vingador - Dub (14h20 e

21h15)_
• Quero matar meu chefe - Leg (16h50 e 19h15)
• Cine Garten 3

,

.• Super 8 - Leg (14h, 16h20, 19h e 21h30)
• Cine Garten 4
,. Cilada.com - Nac (13h30 e 19h50)
• Assalto ao Banco Central- Nac (15h30, 17h40 e 21h50)
• Cine Garten 5
• Dylan Dog-e as criaturas da noite -: Leg (17h30, 19h40 e 22h1 O)

.

• Os Pinguins do Papai" Dub (13h40 e 15h40)
• Cine Garten 6
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (21 h40)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 16h e 18h45) -

• Cine Mueller 1
• Os Smurfs -: Dub (13h45, 16h30, 18h45 e 21 h)
• Cine Mueller 2
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (14h, 16h45,
19h15e21h45) .

• Cine Mueller 3
• Assalto ao Banco Central - Nac (19h e 21 h20)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h30
e 16h10)

Huck é multado

por obrCl- irregular
'o apresentador Luciano Huck foimultâdo ,

pela Secretaria de Estado doAmbiente do Rio
de Ianeíro em R$ 50mil. Isso porque, ele teria
feito obras irregulares na casa quemantém

.

na Ilha das Palmeiras, emAngra dos Reis, no -

litoral do Rio de Janeiro.A conta'diz respeito
a 2006, mas foi retificada nesta semana. Huck
construiu urnmuro e diques para fazer urna
praiaparticular...

,

s r
-

a

Namorando atualmente lustínTherox, aatriz
JenniferAniston, de 42 anos, temurn objetivo
só navida Elanão vê ahora de realizar o sonho
de sermãe. De acordo com urnapublicação

. norte-americana, o casal está em Kauai, no
.

Havaí, para comemorar o aniversário dele.
"Eles falarammuito a respeito de se casar e
começarurna família. Ela está ansiosa para a

'

próxima fase de sua vida e senteque este é urn
momento", disse urna fonte.

Marília Gabriel�
visita Gianecchini
A ex-mulher deReynaldo Gianecchini, a
jornalistaMaríliaGabriela, foi visitar o ator nó
hospital já na noite de quarta-feira. Ele está
internado e, anteontem, soube que precisa
enfrentarurn longo tratamento para se curar

de um câncer do_tipo não-Hodgkinno sistema
linfático. Ela, que ficou comGianeporoito anos,
foi discretae se limitou a dizer que ele está bem .

Marília e Reynaldo se separaramem 2006.

Nasce Arthur. filho
de Elianà e João
A apresentadoraEliana deu à luz a seu
primeiro filho com o produtormusical João

,

Marcello Bôscolí. Arthur nasceu às 21h30
da última quarta-feira, em São Paulo. Eliana
entrou em licença-maternidade no iníciodo

. mês. No programa de despedida, ela disse:
"em 23 anos de carreira.esta é a primeira
vez que saio da tela daTVpara a vida - em

um papel que nunca experimentei antes: o
de sermãe"

HOltÓSCOPO'
ÁRIES
A lua indica que sentirá necessidade de estabelecer novos

objetivos de vida. Os amigos podem desempenhar um papel
importante nos projetos. No amor, controle o ciúme.

TOURO
Se trabalhar de forma anônima e discreta', você estará mais
confortável para agir ao seu modo. A carreira e os anseios

pessoais vão estar em conflito.
' (

GÊMEOS
�

A lua amplia a visão de mundo, devendo investir nos estudos e
em novos projetos. À noit� você poderá enfrentar um grande
conflito emocional, principalmente se o par estiver longe.

CÂNCER
EQcare este memento como uma experiência de,partilha.

. Aceite ajuda para chegar onde quer. No amor, pode ocorrer
um maior distanciamento entre você e a pessoa amada .

LEÂO
Excelente dia para quebrar a rotina, viajar e fazer algumas
inovações na vida. À noite, umá maior necessidade de
aventura pode acabar refletindo a sua insatisfação.

VIRGEM
,

Este é um bom dia para.investir na criatividade. Um projeto inédito
pode sermuito bem-recebido. O astral é dos mais delicados na
vida a dois. Relações desgastadas correm sérios 'riscos.

,

.

Lavínia Vlasak
está grávida
A atriz LavíniaVlasak, que fez participação
especial na 'novela Insensato Coração, está
feliz davida..Ela descobriu, poucos dias atrás,
que espera urn bebê;Agravidez é domando,
Celso Colombõ Neto, com quem ela já tem
Felipe, de quase três anos.Emjunho passado, a
atriz jáhavia falado sobre avontade desermãe
outravez. "Tenho feito exames,me alimentado
beme sendo feliz à noite! É assirrrque a gente
se prepara para engravidar", contou.

Galã se int�ressa por.
P1ayboy de .Galisteu
O ator da série adolescenteMelrose Place,
Colin Egglesfield,-que está filmando Open
Road, no Brasil, ficou boquiaberto com as

,

fotos sensuais deAdriane Galisteu para a

Playboy Ele foi ao lançamento da revista
rodeado de amigos e assessores. Um dos

repórteres que tentavam entrevistá-lo
mostrou as imagens da apresentadora.O
ator, então, perguntou se à loira era casada e
ouviu um sim .

..

LIBRA· -

A lua indica·que.este é um dia em que estará mais focado nas

oportunidades de lazer, diversão e entretenim!)rlto. O desejo de
se aventurar pode refletir a atual insatisfação amorosa.

ESCORPIÃO ,

Um estado de espírito mais sociávelWi tomar conta de você.
EnIretanIo, a disposição para o inusitado será marcante. Nãárea
afetiva, há uma forte inclinação para trocar o certo pelo duvidoso.

SAGITÁRIO
O diálogo, a troca de ·ideias e as atividades criativas vão estimular
odia É omomento de apr!Mlitar as oportunidades de renovação.
Tenhacuidado para não deixara vidaaroousade lado.

CAPRICÓRNIO
Confie na criatividade no setor profissional. AProveite as

oportunidades para aumentar os rendimentos. No campo
afetivo, tenha cuidado com os excessos em geral.

AQUÁRIO
A expressão verbal vai estar mais criativa e bem-humorada,
facilitando a interação com os outros. No campo afetivo, a

.

individualidade vai predominar.

PEIXES-
A lua estimula você a exercitar a solidariedade, podendo se

dedicar a uma atividade social ou a um serviço voluntário. O·
períodO da noite traz certa instabilidade emocional.
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A��NOt
Sensacional o projeto Quase tudo no Arca de Noé, produzido e

executado pelos músicos Marcos Fagundes (Marquito) e Mori
Rebelo. O que rolo é uma (ontação de histórias infantis através do
músko Besendo no livro homônimo de Léo Cunha, e nos álbuns '

musicais Arco de Noé 1 e 2 de Vinícius de Moraes, Maiquito e Mori
,

Rebelo divertem e educam crianças de sete a oito anos. O projeto
já está confirmado poro visitar oito escolas do rede municipal.

Parabéns galera! A arte, o comunidade, as crionsos, os professores
e Q educação agradecem,

Todos ficamos muito gratos por essa ideia e iniciativa morayilhosa. '

NO�OGI

cabana
. ··.CUL1: ,

CA�5\S-w..lA·3b
. 'h d . (fwd·) que enchem

E m desses e;.maits encomm a os. .

. .' .. .

.

_

rn ti. • de �ntmd(l de e-mails,.recebemos algo mUito
nOS$O emxo

.' .... d (.' elo Síst\no em 3d.
.

{n�ressante: tt'vlsuohzoçoo o op
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'
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,

. do RenaSCImento. .
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Michetonge\o. ,

,
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O �m�., esC\!m '

t}a nintO[a do teto e posteriormente pe\o
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pereda atrós do altar do cape a.
.

Mesmo se considerando mais escultor do que ptntor�
tarefo com extremo maestnu e
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" T��o sobre o (_D PabloVarela;
.

"
•

j
,

. .!,?trulha do Espaço em Santa C ta
.

, a nna;
" 1V Cabana - Kobagi � Kelé;

"

" 2" Concurso Culturar Cabana Cult;
" �ádio Cabana - Blind' T ". ..'
mUIto mais!' '. agem, he Seres, Expresso e

�1:>\\O'"
� \lA\'A�IAÁI

Guiam é. hoie� lmperpível shaw de kmçom�nt? do CD do granàe
Publu Vareio no Um Bar, do parceiro Nem Bruxo Junkes.

, Varela é ncomponnodo por Batina (flauto) e Ienn Boco

(b�terio).O trio tom o «í no íntegra enlg.uns,c?vers?� mpb.
'Sensodoooi. No conia, Os Velho� e de{lQls vonos mUS1COS se

iunfoffi poro uma iam sessioa A coópo vai esquan!m!
A produçfm é do Cubano (u1t e o diversõo é gomnl'ldo.

Ingressos sõo 'adquiridos no hora. '

.

,

r

,/ HOJE - Lan�rlto do CD Pablo Varela
,

+ Os Velhos + Convidados

.
'

#\ÓS\GANA�0
,

s de agosto e
,

.

"t oumnte os mese

O proieto "Músico, no Praço ,
fOZ

d museu Emílio do Silvo.
,

seternblo, quaho 5hows reO�il���:��o��;�O;?os\tores de.1oràguá do

Os -shows opresenlo� ��:Joe .

duas op!esentoções por doto, e

Sul e região, dl\ll I IaS e� .

os do grupO Iomho e pelo
'

,

,

, interpretados pe os mUS\(
.

R b \0
compositora Mon e e .

Prà�o do museu E�í\io do Silvo

Dias: 20 e 28/08 e 04 e 11109

todos às 17h

Desde a sua criação'em 2003, a bando Orguni'( se propõe o'
estabelecer o tributo 00 Red HotChili Peppers com perfeição poro os

, . ,

milhões de fõs no Brosil.
E os caros não ficaram só por aqui nóo, Em 201 O .eles fizeram urno

turnê européio e tornaram-se a primeiro banda brasileira o fazer .

trtbuto 00 Red Hot pelo Europa.
O nome do banco deu,.se depois de uma entrevisto do baixista Fleo

.

do Red Hot Chili Peppers afirmando que pro ele músico ero algo
A • •

orgomco e VIVO.

Drgoni'( é a bando tributo 00 Red Hot moi� ativo do mundo, com
.

�
três aparições no MTV brasileiro, TVs locais múltiplos, programas de

f' '. notícias, performances em mais de cem cidades no Brasil e vinte ,

cidades em cinco países europeus.
A maio!io dos fõs 00 redor do mundo pode nunca ter o oportunidade
de ver o Red Hot Chili Peppers 00 vivo, mas Orgoni'c traz o som"e o

. .

, energia dos superstors internacionois poro locais comuns e com
• I •

tngressos rozoovelS,
.

E pra nossa sorte os coros vão estar amanhã no lico Bar, a partír das
22h. ,Imperdível! .

(,OMfU\.f-A WM\ �IN\J�M�
.

� �,,�M "�s.A i,fMc,;li\.
Passei minha iníêndn inteira lendo e comprando histórias, em quadrinhos de super
heróis. Esse vício me acompanha até oQie no idade adulto, bem como meu fascínio

, pelo Homem-Aranha e pelo Botmon, meus heróis preferidos. Eis que essa semana

surge o notícia de que o novo Homem-Aranha do série Ultimate Morvel (omics, seró
,

um adolescente negro. E eu' adorei. -Havia parado de comprar revistas do Marvel a mais'
ou menos cinco anos porolgumas soca�agens editoriais que tinham me deixado de

soco cheio, em sempre a mesma coiso. Eis que surge essa ideia ousóda e inovadora da
"coso das ideies". Trocar o grande Peter Porker por um jovem negro, latino e de classe

baixa. Tudo isso é muito ousado, principalmente levando em conta que ó maior
.

vendagem de suas revistas é nos EUA, país que não gosto que ícones sejam trocados e

muito menos író aprovar o fato de que um de seus maiores heróis dos quadrinhos seja
um latino. Fica aqui meus parabéns para a Marvel e mío vejo a hora de ler eis histórias

, Miles Moroles (o novo Hornem�Aronho) quando saírem aqui no Brasil. '

, t.
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EXPERIÊNCIA 11 MOS no Brasil atende-com expertise mais de 700mil clientes PESSOAL Equipe de Jaraguá do Sul conta com 20 colaboradores

Empresa possuí expertise e know-how em todos os ramos de seguros
e resseguros, adquiridos ao longo demais de 30 anos de história.

JARAGUÁ DO SUL
.............. .

ELISÂNGELAPEZZUTTI

o início de 2009, os Grupos SUZANO, do Bra

sil, e SONAE, de Portugal consolidaram ainda
mais suas posições no mercado de consulto
ria de seguros. Unindo-se à administração do

grupo luso-brasileiro, estava também a ADD

Makler. Com esta integração de corretoras, formou-se um

dos maiores brokers de seguros, resseguros e risco do Brasil.
A MDS no Brasil atende cerca de nove mil clientes em

presariais e mais de 700mil individuais. Está presente em 13

escritórios espalhados pelo Brasil, com uma equipe de mais

de 510 colaboradores.
Possui expertise e know-how em todos os ramos de se

guros e resseguros, adquiridos ao longo de mais de 30

OPÇÕES Seguros para pessoas físicas e empl'e�!

anos de história .

Seguindo a sua estratégia de crescimento a MDS agregou
ao seu corpo diretivo da Sucursal Sul, Denis Teixeira, pro
fissional graduado em Tecnologia com MBA em Gestão de

Negócios, que possui experiência no segmento de Ramos

Elementares adquiridos emmais de 20 anos de trabalho atu
ando em grandes seguradoras do mercado. "Meu desafio é
dar continuidade ao trabalho que vem sendo desempenhado
com sucesso aqui na região sul" diz Denis.

Em conjunto com o novo gerente da filial, Rene. Halla, e
o apoio de Alcides Pavanello, os profissionais se empenham
para dar continuidade ao trabalho que vem sendo desen
volvido até então.

.ÀMDS tem como objetivo manter seus clientes confiantes
e tranqüilos, atendendo com opções de seguros de acordo com
a necessidade e particularidade de cada indivíduo ou empresa.

DEDICllÇÃO Garantia de qualidade� atendimento

Umaempr�sa
forte e global
Atualmente atende cerca de nove

mil clientes empresariais e mais de
700 mil individuais. Está presente em

13 escritórios espalhados pelo Brasil,
,
dom uma equipe de mais de 510 co

laboradores. Em Jaraguá do Sul tem
seu escritório localizado na Rua Epi
tácio Pessoa, .no Ceptro, com mais
de· 20 colaõoradores e mais de 19
anos de atuação.

A corretora atende com expertise
todos os ramos de seguros e ressegu-

,

,I.
,. ,J

..,
•

'/""" ,I

ros, adquiridos ao longo de mais de
30 anos de história mundial, sendo
eles: Seguro de Automóvel, Seguro de

Residência, Seguro deVida, Previdên
cia

.
Privada e Seguros Empresariais.

"Cada produto MDS é desenvolvido
de acordo com o perfil do cliente,
para que atenda todas as necessi
dades individuais e dê o suporte
necessário em caso de sinistro" res
salta Rene Halla, gerente da filial em
Iaraguá do Sul. Para as grandes em

presas o grupo MDS atende também
a parte de gestão de riscos com a

Hemo Consultoria de Riscos.
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E cada vez maior a quantidade de pessoas que
. tomam por consciência o consumo de produ
tos e prática de ações de cunho sustentável, es
pecialmente de conotação "eco- friendly", ou seja,
ecologicamente corretos.

Nos últimos anos, a busca por tais produtos vem
crescendo, especialmente em função do aumento

da preocupação do consumidor global com relação
às questões ambientais que têm se agravado com o

passar do tempo, tais como o aquecimento global e
as mudanças climáticas.

Na mesma direção, destaca-se no mercado um
número 'cada vez maior de empresas que se posi
cionam favoravelmente frente a esta nova socieda
de de consumo consciente, por meio de ações de

marketing que trazem à tona á preocupação' destas
empresas com o meio ambiente e suas ações to

madas no intuito de minimizar ou mesmo mitigar
impactos ambientais oriundos de suas atividades.

E estas ações de marketing trazem à tona vários
cases de sucesso de empresários e suas empresas
que trilham o caminho de sustentabilidade para
fomentar seu crescimento organizacional, atrain
do este novo nicho de mercado para seus produtos,
agregando assim valores intangíveis àmarca.

.

É evidente que não basta apenas ter uma cono-

tação ambiental positiva ligada à sua empresa, mas
possuir um produto ruim, um serviço mal prestado
ou mesmo não estar posicionado em preço e acei

tação no mercado, pois nestes casos o "mercado
verde" nada pode fazer pela sua marca.

Estar tecnicamente bem assessorado é um dos

pilares mestre para se edificar uma estrutura de co-
f'

o
s IE

T
E

municação ambiental sóbria.
Entretanto, neste imenso mundo competitivo há

empresas que se aproveitam da desatenção do mer
cado e tentam transparecer uma imagem "ambien
talmente correta" ou "amiga da natureza" para con
vencer o consumidor a optar por seus produtos ou

serviços, mas que na realidade estão praticando - de
forma proposital ou não - o que é internacionalmen
te conhecido por "Greenwashing", ou seja, amaquia
gemverde.

De forma simplista, Greenwashing é o termo

utilizado para diferenciar ações de marketing uti
lizadas por organizações que tenham o objetivo de

prover uma imagem ecologicamente responsável
dos seus produtos ou serviços.

Seja pela falta de critérios claros que respaldem
suas pretensões ambientalistas, ou, seja pelo uso de
símbolos e apelos visuais que podem induzir o con
sumidor a conclusões erradas sobre o produto ou

serviço que deseja comprar, as empresas que come

tem Greenwashing podem estar automaticamente se

prejudicando frente a uma sociedade cada vez mais
informada.

Talvez um grande desafio do mercado consu

midor seja justamente desencorajar a prática de

Greenwashing pelas empresas e seus profissio
nais de marketing através de escolhas sensatas

de consumo com base em pesquisas prévias da

marca, do produto e seu fabricante.
De forma geral, a sociedade deve ficar mais

alerta na hora da escolha de produtos e serviços, e
também encorajar organizações sérias no esforço
pró-sustentabilidade.

DO LEITOR

I
Para-raios radioativos contendo fontes de Am-

241 foram fabricados no Brasil entre 1970 e 1989.

A fabricação de pára-raios radioativos no Brasil foi
autorizada porque a literatura técnica da época
indicava que os captores radioativos tinham uma

eficiência maior que os convencionais. Neste pe
ríodo, foram manufaturados cerca de 75 mil para
raios. Porém, em 1989, a Cnen (Comissão Nacional
de Energia Nuclear) suspendeu a autorização para
a fabricação e instalação deste tipo de captor, base
ada em estudos que demonstraram que o desem

penho dos pára-raios radioativos não era superior
ao dos convencionais, não se justificando, assim, o
uso de fontes radioativas.

Após 1989, quando a Cnen suspendeu a autori

zação para fabricação e instalação, os dispositivos
que estavam instalados começaram a ser substitu
ído por sistemas convencionais, e encaminhados
aos institutos da Cnen para tratamento como re

jeito radioativo. Até meados de 1998, haviam sido
recolhidos ao Ipen cerca de oito mil peças.

É possível distinguir os para-raios radioativos

s
dos convencionais porque a maioria dos radioati
vos tem formato de discos superpostos, enquanto
que os convencionais têm forma de pontas.

A decisão da Cnen só teve efeito sobre a fabrica

ção e a instalação de dispositivos novos. Adecisão
sobre a substituição dos para-raios que já estavam

instalados dependia das autoridades municipais
que têm poder para regulamentar as normas de

edificação em cada cidade. Na cidade de São Paulo,
por exemplo, a Prefeitura determinou que todos os

para - raios radioativos fossem substituídos e que os

sistemas de proteção contra as descargas atmosfé
ricas fossem adequados à norma NBR-5419 da As

sociação Brasileira de Normas Técnicas.
É muito importante que as pessoas leiam com

cuidado todas as instruções de manuseio dos para
raios antes de realizar a substituição porque além
das medidas de proteção que devem ser tomadas,
o manual dá instruções sobre como fazer a emba

lagem, o transporte e a entrega do material à Cnen.

Luiz Antônio Negri, engenheiroe1e�

ESTADO DE SANTA CATARINA
'. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOI SETOR DE COMPRAS
1a RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO N.o 79/2011

A Prefeitura Municipal de Guaramirim,(SC), torna público para conhecimento

dos interessados a RETIFICAÇÃO ao Edital de Tomada de Preço nO. 79/2011,
que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na área de ar

quitetura ou engenharia, para elaboração de projetos arquitetônico; hidross-
anitários; elétrico; estrutural e projeto preventivo de incêndio.

.

Inclui-se ao Edital o Termo de Referência Anexo VI, prevendo as unidades a

serem atendidas com esta licitação.
Tendo em vista a complementação ao Ato convocatório não modificar a formu

lação das propostas, permanece inalterada a data prevista para a realização
do certame dia 19.08.2011 às 09 horas. Horário de Brasília.
Os interessados poderão no horário das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00

horas, nos dias normais de expediente, obter demais informações na Prefei

tura Municipal de Guaramirim, Setor de I.:icitações, localizada na Rua 28 de

Agosto nO. 2042, Centro. Guaramirim - SC. - FONE/FAX: (47) 3373-0247.
Guaramirim, SC, 11 de agosto de 2011.

NILSON BYLAARDT
PREFEITO MUNICIPAL

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do MUlÚcípio eComarca de Jaraguá do Sul
- CarlosFabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390. Horário deFuncionamento: 09:OOh às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

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

.

Apontamento: 184992/2011 Sacado: ACK REPRESENTAAOES I.I'DA Endereço: JOSE NARWCH 522 - Jaraguã do SuI-SC
CEP: 89253-790 Credor: TAVARES FOMENTO COMERCIAL I.I'DA Portador: DINIRREI IND E COM DE Espécie: DMI- N°
TItulo: 01636-07 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.008,00 - Vencimento: 26/07/2011

Apontamento: 185078/2011 Sacado: CARWS EDUARDO SCHElBE Endereço: ERNESTO EMillO HORST 124 AP 02 - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-380 Credor:VALDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 27831-1 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 592,96 - Vencimento: 25/07/2011

Apontamento: 185187/2011 Sacado: DAIANA DAI-lMER Endereço: RUA CRISTINA MARCATTO 44 - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89259-340 Credor: COOP DE CRED DE LIVREADMISSAO DEASSOC Portador: CERVEJARlASCHORNSTEIN lTDA

Espécie: DMI - N"Titulo: CF 3525 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 600,00 - Vencimento: 29/07/2011

Apontamento: 185165/2011 Sacado: DUFORT lNDUSTRIALMED\J..lCA LTDA - EPP Endereço: RUATOMAZFRANCISCO
DE GOES 355 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-170 Credor: PROACO INDUSTRIAME':IALURGICAlTDA Portador: - Espé
cie: DMl- N°TItulo: 678/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.631,25 - Vencimento: 26/07/2011

Apontamento: 184126/2011 Sacado: ELENlTA E. DE OUVElRA Endereço: R JARAGUA 110 - CORUPA-SC - CEP: - Cre
dor: OESA COM E E REPRES lTDA Portador: - Espécie: DMJ - N°Titulo: 5�28852U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
143,00 - Vencimento: 12/07/2011

Apontamento: 184918/2011 Sacado: EUNICE SALETE VOlT RANGEL ME Endereço: RUA VICENTE BRUGNETTI 44 -

CASA - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: DANNYCOM IMP EEXP I.I'DA Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 0048659
01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 616,44 - Vencimento: 26/07/2011

Apontamento: 184953/2011 Sacado: FERNANDAJAQUEUNEVIllELABARROS Endereço: RUAALVIN BUTENDORFF,36
- JARAGUA 99 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-675 Credor: RODRIVEL AUTO CENTER ll'DA-ME Portador: - Espécie:
DMJ - N°Titulo: 416701 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 246,50 - Vencimento: 22/07/2011

Apontamento: 185227/2011 Sacado: FLEX - ACAO CONFECCOES I.I'DA Endereço: R PAULINA DEMATHE PlCOW 81 -

JARAGUADO SUL - CEP: Credor: MALWEEMAlHAS I.I'DA Portador: - Espécie: DMJ - N°TItulo: 1016334008 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 902,11 - Vencimento: 25/07/2011

Apontamento: 184502/2011 Sacado: GUIOMAR SCHUNKE KLEIN Endereço: RUAAFFONSO N1COllUZZI S/N - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: - Credor: BELLEBIJOUX Portador: - Espécie: CH - N°Titulo: 850144 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 244,50 - Vencimento: 28/02/2011

Apontamento: 185266/2011 Sacado: INSTAlADORA MESCH LUZ DI OlA LTDA Endereço: RUA JOAO TOZINI 2144 - CO
RUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: BANCO PINE S/A Portador: CORDEIRO FIOS E CABOS ELEfRICOS I.I'D Espécie: DMl
- N°Titulo: 0000045901- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 700,14 - Vencimento: 27/07/2011

.

Apontamento: 185383/2011 Sacado: JMP TRANSP. TI SERVo I.I'DA ME Endereço: RUAWIll..YBARTEL 185 SAlA 03 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: - Credor: CARROCARlASARGI I.I'DA Portador: - Espécie: DMJ - N° Titulo: 27261/1- Motivo: falta de

pagamentoValor: R$139,54 - Vencimento: 03/08/2011

Apontamento: 1850?1/2011 Sacado:NLIAMARIANEAMERICO Endereço: RUA ARTHUR GUNTHER 225 BL 03 AP 201
- laraguá do SuI-SC - CEP: 89255-579 Credor: ANDRElAJUNIOR I lTDAME Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 131147-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 52,00 - Vencimento: 10/07/2011

Apontamento: 185142/2011 Sacado: IANCHONETE MJSTER X I.I'DA Endereço: REINOLDO RAU 519 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89251-600 Credor: TAFATACADO DEALIMENTOS E BEBIDAS lTDA Portador: - Espécie: DMJ - N°TItulo:
0031503401 - Motivo: farta de pagamentoValor: R$ 555,78 - Vencimento: 26/07/2011

Apontamento: 185283/2011 Sacado: MARCONDES DE ALENCAR POlZIN -ME Endereço: RAFFONSO BARTEL 233 - JA
RAGUADOSUL-SC - CEP: 89256-110Credor: FERRAMENTASGERAISCOMERCIO E IMPORTACAO SA Portador: - Espé-
cie: DMJ - N° Titulo: 214931-25 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.339,10 - Vencimento: 02/08/2011 -

Apontamento: 185079/2011 Sacado: MARIA SALETE BORGES Endereço: AVMAL DEODORO DA FONSECA 405 - Iaraguá
do SuI-SC - CEP: - Credor: EMMENDOERFER COMVEICUWS I.I'DA Portador: - Espécie: CH - N° TItulo: 000449-9 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 680,00 - Vencimento: 12/01/2011

Apontamento: 185149/2011 Sacado: OSNI NAGEL Endereço: MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1399 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89251-700 Credor: GRAFICA E EDITORA CORREIO DO POVO I.I'DA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo:
3711-1-10 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 240,00 - Vencimento: 19/07/2011

Apontamento: 182519/2011 Sacado: RD MANUTENCAO INDUSTRIAL lTDA Endereço: R OSCAR EHLERT 286 - Iaraguã
do SuI-SC - CEP: 89254-836 Credor: AUTOMATIC IND. ECOM. DE EQUIP. ELETRICOS ll'DA Portador: - Espécie: DMJ - N°
TItulo: 00004599/B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.783,52 - Vencimento: 10/06/2011

Apontamento: 185277/2011 Sacado: RENAN URACKSAGRILO Endereço:NELSONNASKfO 46 - JARAGUÁDO SUL-SC -

CEP: 89251-410 Credor: FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA Portador: - Espécie: DMJ - N°Titulo: 42923/4 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$180,36 - Vencimento: 30/07/2011

Apontamento: 185202/2011 Sacado: ROSE PEDRO Endereço: R.SD JOAO KRAUSS, 204 - TIFA MARTINS - JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89253-782 Credor: BVFINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 251000942 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 3.174,54 - Vencimento: 01/06/2010

Apontamento: 185256/2011 Sacado: SOARESMONTAGEM INDUSTRIAL I.I'DA Endereço: RUAPEDRADEAMOlAR4606
- CORUPA-SC - CEP: 89280-000 Credor: DIFUSO DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS EWALD I.I'DA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 638 C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$147,75 - Vencimento: 28/07/2011

Apontamento: 185176/2011 Sacado: SUPERMERCADOSNANAS I.I'DAEPP Endereço: RUA NEREU RAMOS 101- CORU
PA-SC - CEP: 89278-000 Credor: PARATI SfA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 0950818 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.001,17 - Vencimento: 29/07/2011

Apontamento: 185018/2011 Sacado: TATIANE CRISTINA E DA SILVA Endereço: RUA CARWS HARDT 2600 BL 08 AP 43
- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-580 Credor: ANDRElAJUNIOR I I.I'DAME Portador: - Espécie: DMJ - N°TItulo: 134157 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 45,00 - Vencimento: 10/07/2011
'

---------------------------------------------_-----------------------------_------------------------_---------------------------------------

Apontamento: 184798/2011 Sacado: UDO MlCHALUCI ME Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO 296 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89251-400 Credor: CHANTIPAN - AI1MENTOS I.I'DAME Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 03060/A
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 295,80 - Vencimento: 26/07/2011

Apontamento: 184999/2011 Sacado:WANDERLEI SPEZIA Endereço: RUA 25 DE JUlHO 720 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89259-200 Credor: PIRAMIDE AUTO PECAS I.I'DA - EPP Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 007533 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 515,20 - Vencimento: 30/07/2011

Apontamento: 185203/2011 Sacado:WIIllAN RIBAS Endereço: RUAOSVALDOGlAlZ,40AP 102 - VIlANOVA - Iaraguã do
SuI-SC - CEP: 89259-120Credor: BVFINANCEIRAS/ACF! Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 131025009 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$1.957,57 - Vencimento: 14/08/2009

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo" na data de 12/08/2011.
Jaraguá do Sul (SC), 12 de agosto de 2011.

Mánoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 25
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CÃES ABANDONADOS

Feira de adoção acontece amanhã
AAjapra fará um acompanhamento com
as famílias que adotarem um animalzinho

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

Após o sucesso da primeira
edição, no mês de junho, a

Ajapra (Associação Jaraguaense
Protetora dos Animais) prepara
para este sábado a 2a Feira de

Adoção de Animais. Desta vez,

são cerca de 35 cães abandona
dos - em sua maioria de peque
no porte - e alguns filhotes que
precisam encontrar um lar per
manente. O evento acontece das
9h30 às 11h30, em frente ao Mu

seu Emílio da Silva, na Marechal
Deodoro da Fonseca.

A presidente da entidade, Sirley
Rank, explica que será feito um ca

dastro das famílias que adotarem
animais. "Isso é para que nós possa
mos fazer um acompanhamento da
situação do animal", afirmou.

Para realizar a adoção, é neces
sário um documento de identida
de do interessado, que também

passará por uma entrevista. Além
de buscar abrigo para os animais,

a entidade procura conscientizar a

população quanto aos cuidados ne
cessários para a posse do bichinho. "i,�
"O abandono e o abuso contra ani- il!Ji�,
mais são problemas, infelizmente,
ainda muito comuns aqui em Iara
guá, e sobre os quais há muito que
ser feito", comentou a presidente.
"Felizmente,muitas pessoas se sen
sibilizam eestão ajudando a abrigar
alguns animais temporariamente".

A Ajapra também estará com

fichas de filiação, e fará o registro
de pessoas que queriam ajudar do
ando ração, cobertores, remédios e

outros materiais para o auxílio aos

animais. "Qualquer forma de ajuda
será muito bem vinda", destacou

Sirley. Em caso de chuva, o evento

será cancelado.

SERVIÇO
o QUÊ: 2a Feira deAdoção de
Animais. ONDE: Em frente ao
MuseuEmílio da Silva, naMarechal
Deodoro da Fonseca.QUANDO:
Sábado, das 9h30 às 11h30.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

RotaryClub promove
FeiraPonta de Estoque

Empresários emoradores de

Jaraguá do Sul têm uma oportu
nidade para realizar bons negó
cios neste final de semana. O

Rotary Club realiza neste sába
do e domingo a Feira Ponta de

Estoque 2011, para arrecadar
recursos para os projetos man
tidos pela entidade.

Segundo a empresária Leonir
Zacarias, do Rotary Club, "Além
da garantia de bons negócios, as
empresas estarão contribuindo

para uma sociedade melhor". Ela

explica que o valor arrecadado
com a venda dos estandes será
investido em programas sociais e
outros projetos de auxilio do clu
be como, por exemplo, a compra
de equipamentos para a UTI do

hospital São José, feita com os re

cursos de feiras anteriores.
O evento será naArena Iara

guá, e o Rotary Club convida o

público a visitar o local para dar
o seu apoio. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefo
ne 9117-0158, com Leonir.

Concurso de fotografia para estudantes
A Fujama (Fundação Jaragua

ense deMeio Ambiente) está com
as inscrições para o concurso de
fotografia "Aves em Foco" abertas
até o dia 23 de setembro. Podem

participar alunos matriculados
desde o 4° ano do ensino funda
mental até o ensino médio de to
das as escolas públicas e privadas
de Jaraguá do SuL

Segundo os organizadores, a

iniciativa tem como objetivo esti
mular os estudantes na busca pelo

conhecimento dabiodiversidade da

região, sensibilizar para as mudan

ças de atitudes em relação ao meio
ambiente e contribuir com infor

mações em trabalhos científicos. As
escolas estarão automaticamente
inscritas no concurso apartir da en
trega das primeiras fotos. .

Serão consideradas vencedoras
as unidades de ensino que apresen
tarem, na sede da Fujama, imagens
do maior número de espécies de
aves presentes no município, devi-

damente identificadas. A avaliação
das fotografias e a certificação da

identificação correta das aves fica
rão a cargo de biólogo nomeado

pelo órgão ambiental do município.
Os prêmios são um televisorLCD de
32 polegadas para escola, e dois net
books, um para o professor orienta
dor e outro para o aluno.

As informações estão disponí
veis no site da Fujama (http://fuja
ma.jaraguadosul.com.br) ou pelo
telefone (47) 3273-8008.

COMUNICADO

Centro Imóveis Ltda. torna público que

requereu à Fundação Jaraguaense de Meio

Ambiente - Fujama autorização para Corte

Isolado de Vegetação Nativa do imóvel

localizado' . na Rua - 666 lolanda Ruth

Rohweder Sacht,. bairro João Pessoa,
município de Jaraguá do Sul.
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OUVIDORIA

Um telefone para você recorrer
Serviço oferecido
pela Prefeitura
encaminha as

reivindicações para
que as secretarias
resolvam problemas

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

" Tocê sabia que tem com quem
V reclamar sobre os buracos nas
ruas ou sobre a sujeira das bocas
de lobo? Desde 1996 a Prefeitura
de Iaraguá do Sul oferece o servi

ço de ouvidoria. Seis funcionários
atendem a população por telefo

ne" mas há a possibilidade de ser

atendido pessoalmente, caso o

cidadão prefira. Com o passar dos

anos, o serviço foi se modernizan
do. No início, as solicitações eram
registradas em papel, não havia
o sistema online. Hoje, todos os

dados do solicitante ficam grava
dos. Funciona da seguinte 'forma:
depois que o munícipe realiza a

ligação, a ouvidoría registra a quei
xa' em seguida, encaminha para
a secretaria competente, que fica

responsável por recrutar um fis
cal. Esse profissional vai até o local

para confirmar o problema, poste
riormente é feita uma escala da or
dem dos atendimentos. De acordo
com Maria Ausilia Bento, gerente
da ouvidoria, o tempo para resol
ver depende da gravidade da situa
ção. "Em alguns casos, atendemos
em até 10 ou 15 dias, mas quando
envolve dinheiro ou precisamos
abrir licitação, não conseguimos

MANUTENÇÃO-
Reparos
em ruas

A Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos
deve prosseguir com a

manutenção e conserto

de 16 ruas de Iaraguá do
Sul. Para isto, as equipes
da secretaria dependem ,

agora da melhora do clima
chuvoso. No entanto,

� cronogras concluiu a

pavimentação com lajotas
em mais seis ruas de Jaraguá
do Sul. Ao todo foram

pavimentados cerca de 1,3
quilômetros. Somente no
bairro Rau foram três ruas:
Carla Rubia Drosse, Nilson
Treib e Carlos Zemke.

fazer a obra em tempo hábil",
afirma. Normalmente, a equipe
da ouvidoria retorna os telefone
mas para saber se o problema foi
resolvido. Mas, nas ocasiões em

que não há resposta, os cidadãos

ligam reivindicando e a queixa é

registrada novamente. '�s pessoas
costumam ficar bastante alteradas
ao telefone. Eu sempre dou um

tempo e espero elas falarem tudo,
só depois respondo", contaMilton
Schneider, atendente.

A costureira Susane Olskamora
no bairro Nova Brasília e utiliza o

canal com a Prefeitura tanto para
elogios quanto para reclamações.
Ela conta que no fim de dezembro
de 2010 ligou para cobrar a falta de
sinalização da rua BerthaWeege e

notou a nova pintura na última

semana, após terem mudado o

trânsito na via. Mas, há dois anos
vem pedindo, junto com' outros
moradores, a instalação de uma

lombada eletrônica na rua José
Emmendoerfer e até hoje nada foi
feito. "Os carros passam aqui em
alta velocidade", diz.

A ouvidoria recebe cerca de 120

ligações por dia, mas o número va

ria conforme a época e o mau tem

po. O serviço funciona de 7h30 às 17
horas, sem fechar para o almoço. O
telefone é: 0800-642-0156.

MARCELE GOUCHE

Gerente da ouvidoria,Maria diz que é necessário escutar as queixas

l° Patrolamento e macadamização -l.189 reivindicações
2° Reparos em ruas asfaltadas (tapa-buraco) - 301 reivindicações
JO Limpeza de bocas de lobo - 291 reivindicações ,

4° Limpeza de tubulação (hirlrbjato)l'_ 290 reivindicações
5° Manutenção de calçamento (lajotas e paralelepípedos) - 277 reivindicações
Ir Caminhões- tanque para molhar ruas - 271 reivindicações
." Conserto de tubulação (substituição de tubos quebrados) - 235 reivindicações
ao Colocação de tubos -151 reivindicações
9° Coleta de lixo - 122 reivindicações
100 Caminhões-tanque para limpeza de ruas e logradouros públicos -118 reivindicações

o RANKlRG,DAS RECLAMAÇÕES
(Período: de l° de janeiro a 30 de julho)

DIVULGAÇÃO -

TRADIÇAO
Baile no

Brüderthal
Neste sábado, a Sociedade'
Atiradores Catarinenses de
Brüderthal está realizando
o tradicional Baile de Rei e
Rainha. O evento abre às 17

horas, e as 18h30 será feita
a busca das majestades,
determinadas pelas
competições de tiro do ano. Às
20 horas será o jantar, e às 22 o

baile propriamente dito, com a

bandaMensagem, de Blumenau.
As festividades são abertas para
toda a comunidade, e o ingresso
custa R$ 45 por casal. A sede
da sociedade, que completa
50 anos em novembro, fica na
Rodovia do Arroz.
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GASTRONOMIA

Noite do
Pastel
Na noite deste sábado, a
Comunidade Evangélica Luterana
do João Pessoa promove pela
quarta vez a tradicionalNoite
do Pastel. A comilança começa
às 16 horas, e cinco sabores
de pastel estarão disponíveis:
palmito, frango, carne, queijo e

banana. Após a refeição, o evento
segue com culto às 18h30. A

programação rola na sede da
comunidade, na ruaManuel
Francisco da Costa, no bairro
João Pessoa, e os pastéis saem
pelo custo de R$ 2 por unidade. O
dinheiro arrecadado será usado

para ajudar namanutenção e nas

reformas da igrej�.
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Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Apenas um jogo pela Primeirona neste sábado. Cruz de Malta e

II Bordados se enfrentam no Eurico Duwe, a partir das 15h30. A

rodada foi remanejada para os dias 27 e 28 de agosto, acatando um

pedido das equipes para preservar o domingo, Dia dos Pais, e o sába
do, quando o Sport Club Iaraguá realiza sua primeira partida oficial.
Como o]]já tem uma partida em atraso, contra aNéki, ficou inviável
adiar outra.Melhor para os cruzmaltinos,·que podem passar uma se

mana na liderança em caso de vitória.

Jaraguá
E chegou a hora do Leão do Vale mostrar sua cara dentro de

campo. Fora dele, a imagem passada é de muita organização. A
equipe recebe o Avaí B na tarde de sábado, 15h30, no campo do

Botafogo. O fato de chover a semana toda talvez tire um pouco do

brilho da festa, mas a expectativa é de um bom público. Cerca de
700 ingressos foram 'vendidos' antecipadamente para sócios em
empresas parceiras. Quem quiser assistir ao jogo, pode garantir
seu ingresso na secretaria do próprio clube, no valor de R$ 10.

Juventus
Uma das formas de se medir
o comprometimento de
um grupo é avaliando suas

atitudes fora e não dentro
de campo. Neste sentido, o
trabalho parece estar sendo
muito bem realizado no

Juventus. Na terça-feira, os
jogadores abrirammão da

folga noturna para assistirem
a um rachão entre os

funcionários do Clube.

Futsal
Sei que vão acendermais
uma vela paramim, mas não

posso deixar de comentar.
Não gostei da afirmação que
a volta do futsal à Liga Futsal
em 2012 está avalizada pela
administração municipal.
Defendo que esporte de alto
rendimento - em qualquer
modalidade - deve sermantido

pela-iniciativa privada e não

com dinheiro público.

Atletismo
Acontece neste domingo a quarta etapa do 2° Circuito
ACORJS de Corrida de Rua. O evento é promovido pela
Associação dos Corredores de Rua de Jaraguá do Sul,
com provas no ParqueMalwee, em trajetos de 5 e IOkm.
Também haverá uma caminhada de 2 quilômetros, de
caráter participativo. Informações emwww.acorjs.org.br

Futebol Voleibol
Quando afirmei que escolher
uma empresa de arbitragem
pelo preço poderia custar
caro, fui criticado. E custou!
Minha análise não foi
direcionada à empresa
vencedora, mas sim à forma

que a licitação foi conduzida.
Penso que nesses casos o

preço deve ser levado em

consideração, mas nunca ser
o fator decisivo.

A SERMarisol sedia no fim
de semana a terceira etapa
do Campeonato Catarinense
Infanto Masculino.A etapa
pode ser considerada uma
prévia para os Ioguinhos
Abertos, que iniciá na
próxima semana, onde os

jaraguaenses defendem o título.
A programação dos jogos está
disponível no site advjaragua.
wordpress.com.

Molequinhos
O João Marcatto recebe neste sábado, às 15h, a segunda partida da
final do Campeonato Catarinense daDivisão Especial, categoria
Juvenil. Os Molequinhos encaram o Caxias,' a quem ainda não

venceram na competição, precisando triunfar por dois gols de
diferença, para zerarem o saldo de gols e serem campeões.

JUVENTUS

rão integrar o elenco tricolor.
O meia Max, camisa lOdo

Moleque Travesso, afirma que
está "100% para a estréia" e acre

dita que o time também está

pronto para o início da compe

tição. "Vai ser uma experiência
boa, o time tem tudo para subir,
vamos lutar para conseguir o

acesso", disse o jogador, que tem
26 anos e veio do Corinthians do
Paraná. Sobre o adiamento do

primeiro jogo, Max afirma que
quebrou o ritmo da equipe, mas
garante que todos já estão faca

das na partida contra o Tubarão,
no próximo dia 21.

O treinador Nino também

está otimista e reforça: "a base
está pronta e nosso time está

preparado para jogar". Segundo
ele, ainda há algumas dúvidas

que serão sanadas até a estreia.

Time quase pronto
para estrear dia 21
Com a chegada de reforços e a forte

preparação, equipe vai se desenhando
para o Estadual da Divisão Especial
JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Com o adiamento do início

do Estadual da Divisão Es

pecial,' a estreia do Iuventus

ficou para o dia 21 deste mês.

Enquanto isso, os trabalhos no

João Marcatto continuam fortes
visando a preparação do elen

co. Na manhã de ontem foram
realizados treinos físico e tático.

Durante a tarde, os jogadores
passaram por testes e o prepa
radar físico mediu peso, altura e

conferiu o percentual de gordu
ra dos atletas. Hoje, serão reali
zados treinos leves pela manhã

VOLEIBOL

Buscando a
taça inédita
Neste fim de semana, será a vez de

Iaraguá do Sul receber uma etapa
do Campeonato Catarinense de
Voleibol InfantoMasculino. Os

jogos serão realizados no ginásio
daRecreativa daMarisol.A

equipe jaraguaense é a vice-líder
da competição, com 13 pontos,
perdendo apenas para Itajaí, que
está com 15 pontos. Serão três jogos
- dois amanhã, às 10h e 17h30,
contraJoinville ePinhalzinho
e o último no domingo, contra
Blumenau, às 17h30. Até agora, o
time de Jaraguá disputou seis jogos,
obtendo cinco vitórias e apenas uma
derrota. Dos 12 sets disputados,

11 apenas seis foram perdidos.

e a tarde será de folga. Amanhã,
às 10h, o time enfrenta o JEC em

mais um jogo treino em Ioinvil
le, no Centro de Treinamento

do Morro do Meio.
Os reforços continuam che

gando. Para a defesa, foi con
tratado o zagueiro Carlinhos,
23 anos, que estava jogando no

Rio Branco, de Paranaguá (PR) e

teve passagem pelo Reus, da Es

panha. Ainda está para chegar o
atacante Roberto, que depende
de uma decisão da Justiça Des

.portíva do Paraná e o meia Cati-

ta, 21 anos, com passagem pelo
Coritiba. Mais dois garotos estão

passando por avaliação e pode-
MARCELE GOUCHE
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MUNDIAL SUB·20

Seleção ainda precisa evoluir
Brasileiros vão encarar a forte equipe
da Espanha pelas quartas de final

AGÊNCIA FOLHAPRESS

O técnico da Seleção Brasileira
Sub-20, NeyFranco, afirmou

que a equipe precisa evoluir para
encarar a Espanha, no domingo,
às 20h (horário de Brasília), pelas
quartas de final do Mundial.

�

O Brasil chegou às quartas de
final após ganhar da Arábia Sau
dita por 3 a O, na noite da última

quarta-feira. Já os espanhóis se

classificaram com vitória sobre a

Coréia do Sul por 7 a 6, nos pê
naltis. "Será preciso melhorar

para enfrentar a Espanha, que
é um time de muita qualidade.
Precisamos melhorar as coisas

porque não estamos conseguin
do jogar tudo", disse Ney Fran
co. "A Espanha taticamente joga
diferente das equipes que já en

frentamos", acrescentou.
O treinador da Seleção Brasi

leira não considera o jogo contra

a Espanha uma final antecipada

do Mundial Sub-20. "Brasil e Es

panha têm obrigação de avançar,
mas um ficará pelo caminho.
Não acho que é uma final ante

cipada. Colômbia e Argentina
estão jogando um bom futebol,
a Nigéria está forte. Portanto,
há muitas seleções com poder e
qualidade, e agora a competição
começa a ficar com mais quali
dade técnica", analisou.

A Seleção Brasileira Sub-20
eliminou a Arábia Saudita com

gols de Henrique, Gabriel Silva
e Dudu. O placar foi aberto ape
nas no segundo tempo, logo no

primeiro minuto, depois de Ney
Franco chamar a atenção dos jo
gadores. O segundo gol saiu aos

23 e o último foi marcado quase
no fim, aos 40 minutos.

O Brasil já venceu quatro
vezes o Mundial e busca o pen
ta, enquanto a Espanha busca
o segundo título. Os brasileiros
foram vice-campeões na última

edição do torneio, em 2009. r

DIVULGAÇÃO

DeniIsoR fala em casualidade sobre OS dois cartões vermelhos cpae recebeU

Jogador do São Paulo explica as duas expulsões
Expulso duas vezes em 15

dias, o volante são-paulino De

nilson atribuiu os cartões verme

lhos recebidos à casualidade. Ele
foi expulso contra o Coritiba, pelo
Campeonato Brasileiro, e diante
do Ceará, na quarta-feira à noite,
pela Copa Sul-Americana.

"Tenho apenas um cartão
vermelho em seis temporadas
na Inglaterra. Os dois primeiros

amarelos que originaram as ex

pulsões nem merecidos foram.
O inglês e o brasileiro têm arbi

tragens diferentes, mas isso não

tem a ver com adaptação. Não
sou um jogador violento", decla
rou Denilson.

"Estou muito triste por tudo

que aconteceu. Mal consegui dor
mir esta noite. Peço desculpas e

aproveito para agradecer o apoio

DIVULGAÇÃO

Zagueiro do Corinthians
ficará doísmeses sem jogar
O lateral esquerdo Fábio

Santos vai desfalcar o Corin
thians por dois meses. O jo
gador fraturou a clavícula es

querda durante o jogo contra

o Santos, no empate por O a

O, quarta-feira à noite, na Vila
Belmiro, pelo Campeonato Bra
sileiro. De acordo com a asses
soria de imprensa do clube do

Parque São Jorge, Fábio Santos

passará por novos exames para
saber se terá que passar por
cirurgia. Ele já foi examinado
uma vez na quarta-feira.

Durante o tratamento, o

lateral esquerdo poderá fazer
um trabalho de recuperação
física. Sem Fábio Santos, a úni
ca opção do técnico Tite para a

lateral esquerda é Ramon. No
clássico contra o time santista,
o treinador teve que improvisar
Weldinho no setor já que levou

apenas um lateral para o banco
de reservas.

O Corinthians volta a campo
no domingo, quando enfrenta o

Ceará no Pacaembu. O time do

Parque São Jorge ocupa a lide

rança do Campeonato Brasilei

ro, com 33 pontos.
LUIZ PIRES/VIPCOMM

do torcedor e dos meus compa
nheiros. Garanto que minha his
tória no São Paulo será muito di
ferente do que vem acontecendo
neste recomeço", acrescentou.

Pela expulsão contra o Corití

ba, Denilson foi punido por dois
jogos pelo STJD (Superior Tribu
nal de Justiça Desportiva). Com
isso, o atleta não enfrenta o Atlé
tico Paranaense amanhã.
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REFORÇO

Polidaisem

formação
visitamBPM
Encontro no batalhão reuniu 51 soldados.

Destes, 10 serão destinados para a região
JARAGUÁ DO SUL

014a BPM (Batalhão da Polí
cia Militar) em Jaraguá do

Sul recebeu ontem a visita de 51

policiais em formação no Estado.
Os novos militares concluem o

segundo módulo do curso reali
zado em Joinville até que passem
a integrar o efetivo, previsto para
a segunda quinzena de outubro.

Os 51 soldados serão distribu
ídos na 5a região da Polícia Militar
e desses, 10 virão para a região do

140 BPM, que envolve os municí

pios de Massaranduba, Iaraguá
do Sul, Schroeder, Guaramirim e

Corupá.
Em abril do próximo ano, Iara

guá e cidades vizinhas devem re

cebermais 40 policiais, aprovados
no último concurso público. Com
isso, o efetivo aumentará de 150

para 200 policiais. "Não é o ideal,
queria pelo menos mais 150, mas

já vai ajudar muito nossa região",
enfatiza tenente-coronel Rogério
Luiz Kurnlehn, comandante do
Batalhão em Jaraguá do Sul.

Espaço do Oca é liberado

para showpela Prefeitura
O bar e restaurante Espaço do

Oca conseguiu uma licença pro
visória no final da tarde de ontem

para continuar em atividade. O
show com a banda Korzus, marca
do para amanhã está confirmado.

O local foi interditado na tar

de de quarta-feira pelo fiscal de
Posturas da Prefeitura, Carlos
Fernando Piske.

O estabelecimento precr-
r

sa do Habite-se. para continuar

com a casa de show. O alvará de

construção foi emitido dia 26 de

junho. O gerente do Oca, Marco
Aurélio Carvalho Toroni, entrou
com mais um pedido essa sema

na para a liberação da atividade.

Ontem, a Prefeitura conce

deu a revogação do prazo e o

local continua funcionando até

que consiga resolver a situação.

Câmeras da Polícia flagram
agressão contra jovem

Por volta das 23h de' quarta
feira, policiais militares que esta

vam na Central de Monitoramento

flagraram dois homens agredirIdo
outro na praça do Expedicionário,
nas proximidades do terminal ur
bano rodoviário, Centro de Jaraguá
do Sul. Uma guarnição deteve um

dos agressores, que fugia pela Rua

ArthurMuller. O acusado ainda ten
tou agredir os policiais e resistiu à

prisão, mas acabou detído.A vítima,
um rapaz de 21 anos, que estava

com machucados pelo corpo não

relatou o motivo da agressão e dis

pensou atendimento médico.

PUBLICAÇÃO' LEGAL'
Faça como manda a lei:

Publique em jornal de grande circulação
o jornal O CORREIO DO POVO atende preceitos da lei 289/slf por

enquadrar-se Gomo jornal diário de grande circulação local e �égional.
Balanços, atas, editais, demais publicações legais.

(47) 2106-1919

DIVULGAÇÃO

Protocolo: 19478 Sacado: EDIO JASPER CPF: 008.796.380-95 Cedente: BV FINANCEIRA
S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131038848 Espécie: Cédula de Cré
dito Bancário Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOSASSOCIADOS DataVenci
mento: 21/12/2010 Valor: 39.494,40 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarcadeGuaramirim - CHRISTAINGEH1LLEWAGNER,

Interventora - Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18 h

EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a
os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibili
dade de oferecimento de respostaescrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo,
ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato
de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua
localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora
da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a

intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995,
997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 19560 Sacado: ADRIANA APARECIDARIBEIRO DE BORBA CPF: 027.836.409-88
Cedente: GILMARBRAYERME CNPJ: 81.319.121/0001-00 Número do Título: 001577 Espé
cie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDE
RAL Data Vencimento: 24/07/2011 Valor: 300,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 19447 Sacado: ALCINDO PLACIDO ROSA CPF: 017.726.299-01 Cedente: W
BREITKOPF COMERCIO E INDUSIRlAll'DACNPJ: 82.636.754/0001-05Número doTítulo:
000011806 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 27/07/2011 Valor: 229,22 Liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5.00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 19404 Sacado: ALEXSANDRO ADAO CPF: 750.829.189-15 Cedente: FRANCA
BARBOSA COMERCIO DE UNIFORMES IlDA ME CNPJ: 01.611.782/0001-68 Número do
Título: 1765-2-2Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:BANCODO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAM1RlM DataVencimento: 25/07/2011 Valor: 156,25 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19354 Sacado:ANDREIADACOSTANUNES SILVEIRO CPF: 800.431.359-00 Ce
dente: SHOPINGCOMERCIODACERAMlCACNPJ: 10.272.769/0001-12 Número doTítulo:
14639/5 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:!TAUUNlBAN
CO SA DataVencimento: 10/07/.2011 Valor: 155,50 liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 19718 Sacado: AWG ELETRICIDADE ll'DA CNPJ: 01.577.775/0001-97 Cedente:
CREDIVELEIRO FOMENTO MERCANTIL IlDA CNP): 07.818.807/0001-85 Número do
Título: 0082-3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 30/06/2011 Valor: 891,00 Liquidação após a intimação:
R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19654 Sacado: DEVIGILI TRANSPORTES LIDA ME CNPJ: 06.118.058/0001-10
Cedente: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS IlDA CNPJ: 05.063.653/0001-33 Número doTítu
lo: 385890 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data Vencimento: 02/08/2011 Valor: 1.918,88liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução:R$ 22,76,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19621 Sacado: ECOLlX ll'DA CNPJ: 05.039.694/0001-94 Cedente: REALFIX
INDUSTRlA COM. TINTAS VERN. ll'DA CNPJ: 73.244.626/0001-17 Número do Título:
000015503 AEspécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: !TAU UNI�
BANCO SA Data Vencimento: 26/07/2011 Valor: 315,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19556 Sacado: IGREJA EVANGEUCA ASSEMBLEIA DE DEUS CNPJ:
79.362.521/0002-20 Cedente: JUNKES E BORBA IlDA - VEMAIS MIDIA CNPJ:
95.758.678/0001-44 Número do Título: 433 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In

dicaçãoApresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERALDataVencimento: 22/07/2011 Valor:

1.248,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19764 Sacado: JOSEAlITON DASILVA CNPJ: 11.732.962/0001-51 Cedente: UNK
COMERCIAL IMPORTADORAE EXPORTADORA IlDACNPJ: 06.089.521/0001-43 Número
do Título: 40736-4/4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
HSBC BANI< BRASIL SA - BANCOMUITIPLO DataVencimento: 30/07/2011 Valor: 440,00
liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$
15,00

Protocolo: 19163 Sacado: JUCINEIIGNOWSKI CPF:·052.097.679-73 Cedente: lNFOWARE
INFORMATICAIlDA CNPJ: 01.098.363/0001-74 Número do Título: 28032011 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Venci
mento: 10/07/2011 Valor: 280,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 19499 Sacado: LAURECIR PEREIRA CPF: 026.868.169-45 Cedente: EQUIMOV
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E REPRESENTAÇOES IlDA CNPJ: 05.935.312/0001-00
Número doTítulo: 1635-6 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 2.3/07/2011 Valor: 420,00 Liquidação após a

intímaçâo: R$ 10,85, Condução: R$ 22.76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19189 Sacado: MAICON PAULO MULLER CPF: 033.451.559-90 Cedente: TOP
MICRO INFORMATlCA LTDAME CNPJ: 04.976.285/0001-51 Número doTítulo: 02 Espécie:
Nota Promissória Apresentante: TOP MICRO lNFORMATICA IlDA ME Data Vencimento:
01/12/2010 Valor: 130,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 19699 Sacado:MARILSACECILIAOCKNER CPF: 669.668.099-34 Cedente: LAIZ

CONFECÇOES ll'DAME CNPJ: l1.7l4.531/0001-62 Número do Título: 14 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 27/07/20n Valor: 293,70 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 29,42, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19712 Sacado: MARIO POMIECINSKI CPF: 706.774.929-87 Cedente: SILMAQ
S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 48590'002 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 02/08/2011 Valor: 745,67 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condu
ção: R$ 22,76. Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 19486Sacado:MOACIRGREGORYCPF: 670.22.3.320-53 Cedente:TAVARES FO
MENTO COMERCIAL IlDA CNPJ: 81.514.473/0001-09 Número do Título: 701/3 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data
Vencimento: 11/07/2011 Valor: 375,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 19573 Sacado: RG COMERCIO DE ENGRENAGENS ll'DA ME CNPJ:
12.240.638/0001-89 Cedente: WT COMERCIO DE FERRAMENTAS LIDA CNPJ:
08.418.834/0001-23 Número do Título: 2298005 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimen
to: 30/07/2011 Valor: 492,06liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Di
ligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19488 Sacado: RUI CARLOS HENRIQUE RAN1HUM CPF: 154.155.709-34 Ce
dente:VENTUSPNEUS IMPORTADORAEDISfRlBUlDORACNPJ: 07.573.244/0001-02 Nú
mero doTítulo: 4319.1/5Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO BRADESCOSADataVencimento: 21/07/2011 Valor: 383,18liquidação após a inti
mação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00
Guaramirim, 12 de agosto de 2011.

CHRISIA lNGE HIlLEWAGNER, Interventora
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