
TeatroNovidade Palco do Centro Cultural Scar

recebe, hoje e amanhã, o
espetáculo 'Rigobello, o inspetor
geral'. As apresentações começam

às 20h e os ingressos são
vendidos a preços populares.

MIX

Benyamin Parham
Fard estreia hoje na
coluna semanal Eco

Sustentabilidade, um
espaço para divulgar

boas práticas e projetos.
. Página 17
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�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO
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Desatentos callsaJll
64,430/0 dos acidentes

Um balanço do setor de trânsito do frequente é a desobediência à sinali - de janeiro a junho deste ano. A velo-

14° Batalhão da Polícia Militar tam- zação, correspondendo a 11,03% do cidade excessiva ficou em terceiro

bémapontaqueasegundacausamais total de L732 acidentes registrados lugar, com 10,10%. Páginas 6 e 7

,

I ES

Repassepara
Bananalama
namira doMPF

captação de R$ 199mil
através doMinistério dos

Esportes, para a edição de
2010 do Bananalama, deve
ser concluído em setembro.

Página 4

Loteamentos

irregulares são
terna de debate
COM O INTUITO DE BUSC

soluções para um problema
cada vezmais recorrente,
aCâmara dosVereadores

promove amanhã uma audi
ência pública aberta a toda
comunidade. Página 19

Mutirão deve
acelerar fila

• •

para cirurgias

cirurgias na redepúblicado
Estado devemdiminuir nos
próximosmeses. Só noVale do
Itapocu serão realizadas 850
operaçõesnomutirão quevai
até o final deste ano. Página 20
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Lourival Karsten

Fórum da Indústria
Na cerimônia de posse, na noite de

sexta-feira (12), o novo presidente
do Sistema Fiesc, GlaucoJoséCôrte,
anunciou a criação do Fórum
da Indústria Catarinense, órgão
colegiado que terá a participação
de empresários das principais
cadeias produtivas, com o

objetivo de apoiar a formulação
de estratégias voltadas à indústria.
A solenidade de posse, em

Florianópolis, teve a participação

de presidentes de dez federações
de indústrias, do governador
Raimundo Colombo, da ministra
de Relações Institucionais, Ideli
Salvatti, deputados federais
e estaduais, além dos três
senadores do Estado.
O empresário citou o estudo

CompetitividadeBrasil Zõlt), da
CNI, que compara as condições
de competitividade de 13 países
com as brasileiras e revela que,

LOTf�RIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04579

J ° 10.525 1.000.000,00
2° 51.900 24.000,00
3° 58.927 14.500,00
4° 06.053 14.000,00
5° 68.955 12.240,00

QUINA
SORTEIO N° 2670

0136465470

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 660

03 - 04 - 05 _ 06 _ 07

08 - 09 - 12 _ 14 - 15
16 _ 17 - 19 - 24 _ 25

MEGASENA
SORTEIO N° 1310

08 _ 09 _ 14 _ 32 - 53 - 59

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1166

02 - 06 - 11 _ 18 - 20

29 - 30 - 44 _ 45 - 48

54 - 58 - 59 _ 66 - 68
78 - 88 - 94 _ 97 - 98

II
I

DUPLASENA
SORTEIO N° 993
Primeiro sorteio

02 _ 03 - 16 - 26 - 38 _ 49

Segundo sorteio

04 _ 20 - 30 - 33'- 45 - 50

Ikarsten@netuno.com.br

em todos osfatoresqueafetam
diretamente a competitividade
das empresas, oBrasil se situa no

terço inferior do ordenamento dos
países selecionados, os quais, por
suas características econômico
sociais ou por seu posicionamento
no mercado internacional,
constituem um referencial
para avaliação do potencial
competitivo das empresas
brasileiras.

Estolados Krause
Comemora hoje 35 anos de existência uma das
mais tradicionais fabricantes de estofados da

região. Ela é uma das pioneiras que tornaram a

região o maior pólo de estofados de Santa Catarina
e um dos maiores do país. Neste período, a
empresa soube enfrentar inúmeros desafios que
garantiram a sua permanência neste mercado.

Baco
A tradicional fábrica de etiquetas,
que é líder nacional, aposta no
desenvolvimento de uma linha

específica de tecidos em jacquard
de alto valor agregado.

Europa
Diante da mais recente crise, a
Comissão Europeia se apressou
em ir ao mercado informar

que não existem sinais de uma
nova recessão na Europa e que,
ao contrário, existem sinais
de recuperação. Claro que
não interessa a todo mundo
uma onda de pessimismo na
Europa. O "efeito manada"
tem um efeito devastador.

Samae
Com as obras da estação
de tratamento de esgoto do
São Luís chegando ao fim,
começa a dura tarefa de

implantação das tubulações
que levarão o esgoto
sanitário até a mesma. Em

algumas ruas da região
estas tubulações já estão

instaladas, mas ainda faltam
mais 70 quilômetros. Em
alguns casos, os transtornos

para o trânsito serão grandes,
pois aWalterMarquardt terá
de ser escavada desde as

proximidades da Prefeitura
e seguindo daí a tubulação
até a estação.

Católica em obras
O campus de Joinville da Católica de Santa Catarina está

de mudança para as antigas instalações da fundição da
Wetzel. Estas instalações estão em fase de reformas e

adaptações e estão arrendadas em nome da PUC-PR.

Venda de imóveis
.

Algumas das pritlcipais construtoras do I?aís, listadas
'

em bolsa de :valores; ôe�a�am de 'sera� ':Huerimni1a� do
mercado" e suas ações não deixam de cair.

'

Por trás disto está uma situação complexa, pois as vendas
de imóveis das mesmas tiveram queda em torno de 20% no

primeiro semestre do ano. Como elas estão mudando o perfil
e voltando seus lançamentos para o topo de pirâmide, este
dado está mascarado. Embora ainda não existam imóveis

prontos "encalhados'; o fato é que os investidores estão se

retraindo o que pode significar que o mercado imobiliário já
pode estar chegando ao limite em alguns lugares do país.

BOVtSPA

POUPANÇA

CÂMBIO
DÓLAR COMERCIAL (EM R$)
DÓLAR TURISMO (EM R$)
DÓLAR PARALELO (EM R$)
EURO (EMR$)

'mI' 2,20/0
0,6208

PERÍODO
21.JULHO,2011
15.AG<±)STO.2Q 11

AGOSTO.2p 11

,
15.AGOSTO,2011
15.AGOSTO.2011

COMPRA VENDA VAR.

1,5888 1,5898 .-1,3%
1.5300 1,6700'" -0,6%
1,5900 1.7300 <'.0%

DIVULGAÇÃO

'futti Baby
São apenas sete anos de existência,mas a Tutti Baby
já inscreveu deflnítívamente seu nome no mercado de

puericultura do país.Aproveitando adequadamente
a expansão da demanda de cadeiras de retenção para
veículos por conta das exigências legais, a empresa tornou
se líder nacional no mercado de produtos voltados para as

crianças. Além de cadeirinhas, aTutti Baby também produz
carrinhos, andadores, banheiras, tronínhos, cercadinhos
emais.urna série de produtos que fazem parte dos

primeiros anos de existência das crianças.

Novos desalios na rede'
O consumidor que opta pela comodidade da internet sabe

que precisa esperar pela entrega da mercadoria, mas o Grupo
Onofre quer mudar esta realidade com a Onofre Eletro que
promete a entrada do item comprado em até quatro horas.
Por enquanto estão atuando apenas na Grande São Paulo, mas
existem planos de expansão em andamento.

Salra agrícola
A última atualização dos dados levantados pelo IBGE aponta
para uma safra de 158,8 milhões de toneladas que será

superior em 6,2% a do ano passado. Como a área plantada
cresceu 4,9%, nota-se que a produtividade continua subindo.
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I T MUIT
Preciso voltar a� assunto.Vamos lá, va

mos de novo. E o seguinte:
Se você for inescrupuloso poderá ga

nhar muito dinheiro explorando a igno
rância popular. Dou logo um exemplo.
Muita gente crê em olho-gordo, em inve

ja. Claro que existe o olho-gordo, a inveja,
mas nenhum e nem outro lhe pode cau

sar qualquer dano sem sua permissão.
Explico.

Se você acreditar que a inveja lhe

pode derrubar, ela lhe vai derrubar. Se
acreditar que a inveja é apenas um senti
mento inútil de alguém que se vê abaixo
de você, tudo bem, é isso.

Quer dizer, a força da inveja vem da

crença de quem dá a ela uma força que
ela não tem. E muitos safados oferecem

"serviços" especiais, religiosos ou não,
para acabar com a inveja sobre você.
Uma pessoa que não tenha sobre si qual
quer inveja alheia é uma pobre coitada,

,

vazia, despercebida.
Preciso voltar a este assunto porque é

cada vez maior o número de ordinários

que querem ganhar dinheiro com a igno
rância do povo. O mesmo povo que um

dia acreditou que pata de coelho dava

sorte, que trevo de quatro folhas abria

portas, que ferradura de cavalo atrás da

porta afastava olho-grande, que galho
de arruda na orelha fechava o corpo e

CASAMENTO ENGRAÇADO
Muito engraçado, curioso mes

mo, mas os pais raramente. falam às

filhas da importância de elas cons
truírem sua independência finan
ceira por meio do estudo e de uma

boa carreira. Falam de bobagens e

esfregam as mãos, loucos para ver as

filhas longe, casadas...

Garota, você tem que casar, casar por amor, e
casar logo. Casar com uma carreira, quero dizer.
De outro modo, mesmo casando, você ficará "sol

teira': solteira na sua pequenez diante da vida.
Só uma carreira bem construída lhe pode dar a
segurança de que você precisa. Precisa, eu disse. E
marido nenhum lhe dará isso, pode lhe dar, isso
sim, tutela. Vale dizer, escravidão...

Todos os dias quando saímos de
casa nos preparamos como se

fossemos para a guerra, temos que
nos despedir de familiares, filhos e

amigos, pois não sabemos se iremos
voltar vivos. Essa guerra não é uma

guerra com revolveres, canhões, ar
mas de fogo, mas uma guerra no

trânsito, onde as armas são carros,
com seus motoristas como se fos
sem "Rambos, Chuck Norris ou os

Schwarzenegger" da vida real.
Levamos uma vida estressante no

trabalho, corremos o dia todo em rit
mo alucinante, sempre atrás de mais
e mais produção, de mais lucros, de
mais dinheiro. E se tivermos um mau

dia de trabalho, se ficamos com raiva
do chefe ou de algum colega de traba
lho, descontamos no primeiro moto

rista que atravessar nosso caminho.
Enfrentamos todos os dias filas

quilométricas, com carros espre
midos em ruas estreitas, motoristas
enraivecidos, mal humoradas, mal
educados, daqueles que não usam o

dedo para ligar o botão de seta para
sinalizar que vai podar, mas para fa
zer gestos obscenos para quem não
sair da frente e o deixar passar.

Jovens morrendo cada vez mais

FALE CONOSCO

SIT
cedo, trabalhadores perdendo a ca

pacidade produtiva, filhos ficando

órfãos, famílias desfeitas pela guerra
no trânsito, que silenciosa e sorrateira
mente vai transformando nossa paca
ta Jaraguá do Sul, em uma das cidades
mais violentas no trânsito brasileiro.

Tem gente que culpa a prefeitura
pela má estrutura viária, tem aqueles
que culpam os outros motoristas, mas
tem os mais abusados que culpam a

Deus pelos acidentes, como se Deus
tivesse culpa pela nossa negligência, e
cá entre nós, acho se Deus se dirigisse,
pensaria duas vezes antes de enfrentar
o horário de pico em Jaraguá do Sul.

Nada vai melhorar se não houver
,

estrutura viária adequada e nós mo
toristas não mudarmos nosso jeito
de agir, se não mudarmos nossa edu
cação, nossa cultura...

Quando sairmos de casa todos os

dias, vamos respirar, contar até dez,
ou até cem, se precisar, mas precisa
mos sair tranquilos para o trânsito,
para podermos voltar tranquilos ...
Não saia de casa desarmado, leve

sempre seu sorriso. '

MarIise Julião, prototipista e
acacIêIiIica do curso de Letras

redacao@ocorreiodopovo.com.br

trazia sorte, tudo ignorância, refinada ig
norância.

O que "fecha o corpo", o que nos faz

saudáveis, competitivos, atraentes e in

vejados é ser competente. E todos pode
mos ser competentes em alguma coisa,
todos. Basta querer e suar...

É muito triste e sem graça a vida de

quem não tem sobre si ummínimo de in

veja alheia, bah, tristíssimo! Ser invejado
significa ser notado, alguém quer estar
no nosso lugar e não está, quer ter o que
temos e não tem... Ah, que bom isso! E

vem um safado e diz que quer nos retirar
a inveja de cima de nós, claro, ganhando
dinheiro com isso. Sórdido.

ELES
Já com os filhos "homens" a coisa é

diferente. Desde cedo os pais os empur
ram para crescer para a vida profissio
nal, para serem independentes, isso e

aquilo. Hipócritas, bandidos da pater
nidade. Guris e gurias têm que ser edu
cados diante das mesmas severidades,
tudo por igual. Tudo.

CHARGE
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do limlt�fJermitidO'ocupa ó
terceiro lugar, com 10,10% das
causaspresumíveis. O saldo é
'umamédia de 6,9acidentes
com vítima po�dia na cidade.
Desatenção edesobediência
à sinalizaçãogeralmente

'i .sãa r�tlltado$d4faltade"
,

educação e de respeito à vida
prâpria ealheia.Atitudesque

tr'!�tlJ,trrYJm U;l1U1:'Rarcekl "

'
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Impossívelnão dar um
destaqueaosmotociclistase .

Parecequealguns se sentem
realmente como super-heróis'
imortais, arriscando-se e
colocandoa vida deoutros em
risco deforma absurda.Dados"
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BANANALAMA

Inquérito da PF deve ser
concluído em setembro
Envolvimento entre vereador

jaraguaense, empresaMais
Projetos e clube de trilheiros
de Corupá é investigado
J.ARAGuÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

I\. s investigações acerca de suposta apropriação
.l\.indevida de R$ 199mil e 665 do Ministério dos

Esportes devem ser concluídas no próximo mês,
segundo o último despacho do Ministério Públi
co Federal dado à Polícia Federal de Joinville. O
dinheiro foi repassado por meio de um convênio
firmado com o Clube de Trilheiros Bananalama
de Corupá em julho de 201Q. Entre os citados no

processo, está o nome do vereador da Câmara de

Iaraguá do Sul, Jean Leutprecht (pC do B) - que
representou o clube e assinou a liberação da verba
junto à pasta, cujoministro Orlando Silvapertence
ao mesmo partido dele.

No ano passado, um inquérito policial foi aber
to na Polícia Federal de Joinville depois de Luiz Cé
sar Lazzaris (DEM) protocolar uma denúncia no

MPF. Ele afirma que decidiu pedir a investigação
da aplicação dos recursos na festa junto com o par
tido Democrata de Iaraguá - sigla pela qual a pre
feita Cecília Konell se elegeu em 2008. Comissiona
do da Secretaria de Obras da Prefeitura, Lazzaris
conta que quer entender o envolvimento de Jean
Leutprecht com a festa e a empresa Mais Projetos
Consultoria eAssessoria, que organizou o evento.

Na apuração da Polícia Federal, buscam-se
identificar os sócios administradores da em

presa Mais Projetos e a possível relação de Jean
Leutprecht, Samira Helena Abreu Leutprecht,
Alessandro Buozi Martins, AryldoWilson Buozi
Martins com essa empresa do ramo de presta
ções de serviços para as áreas de cultura, espor
te, lazer, turismo e informática. A relação dos
mesmos com o Clube de Trilheiros Bananalama
de Corupá também é investigada.

Para Leutprecht, não há novidades nesse

caso. Ele conta que soube da denúncia em ou

tubro de 2010 e alega que tudo isso é uma arma

ção política de adversários ligados ao governo
municipal. IINão tenho nada a comentar, porque
isso significa perseguição política. Se realmente
existe algum encaminhado da denúncia, serei
notificado", diz. O vereador jaraguaense admite,
no entanto, ter ajudado a direção do clube com a

festa Bananalama de Corupá. "Sempre tive bom
tramite dentro do Ministério dos Esportes por
estar ligado há anos a essa área e por ser filiado
ao mesmo partido do ministro", enfatiza.

Leutprecht nega ter envolvimento com a

prestadora de servidos. Em 2006, na Junta Co-
.

mercial de Santa Catarina, consta que a empresa
Mais Projetos Consultoria e Assessoria foi aber
ta em nome dos sócios administradores Samira
HelenaAbreu Leutprecht, esposa de Jean, eAles
sandro Buozi Martins. Em 2009, a sociedade fir
mou-se entreAlessandro Buozi Martins eAryldo
Wilson Buozi Martins.

Jean Leutprecht nega eIivoIvimento com a empresa
Mais Projetos, e diz que acusação tem cunho político

Contabilidade
:Consultoria Empresarial

Oualidade
. >[);:�,)1�l�t:iu

5ft:t..l�{!iTiIj';;J�:tf:M!!';;1 C�E:

Credíbihdade

.o caso
O Clube deTrilheíros Ba

nanalama de Corupá contra

tou a empresa Mais Projetos
Consultoria e Assessoria para
organizar a festa do ano pas
sado. Segundo o presidente
do clube na época, Samir José
Se11, o vereador Jean Leutpre
cht (PC do B) e Alessandro
Buozi "Martins se apresenta
ram como donos da presta
dora de serviços.

Na oportunidade, a festa
foi contemplada com R$ 199
mil doMinistério dos Esportes
- recurso captado pormeio de

empresas que tiveram seus im

postos abonados pelo governo
por" incentivarem a atividade

esportiva. Jean Leutprecht,
qmforme o ex-presidente du
be,. assinou, em Brasília, a libe
ração "do dinhêiro,

Porém, Sell acredita que o
,

vereador se equivocou ao 17e

presentar uma empresa priva
da .na função de funcionário
público da Câmara de laraguá
do SUl. Agora, cabe à Polícia
Federal apurar os responsáveis

.

e as inegularidades, ,se é que
existem nesse caso.

'

Pl, .denüncia foi, feita por
Luiz César Lazzarís (DEM} ao.
Ministérip�úopco ;fle,CIeral.

" "t I �

Não tenho nada a
. comentar, porque.

isso significa
perseguição
política. Se

realmente existe

algum encaminhado
da denúncia, serei

notificado.

Jean Leutprecht

A versão do presidente do Clube de Trilheiros
Bananalama de Corupá em.2010, Sarnir José Sell

O Correio do Povo: Qual a ligação tou como dono daMais Projetos?
entre o clube, a Mais Projetos e Jean SS: Nós pagamos R$ 70 mil para a

Leutprecht? empresa organizar a festa. É um pro-
Samir Sell: A ligação. do Bananala- cedimento normal feito por portaria.

ma com o Jean Leutprecht se deu pela O Jean e o Alessandro Buozi Martins

empresa Mais Projetos, na qual ele e o
_
assinaram o contrato com o Banana

Alessandro Buozi Martins assinaram lama como os donos da Mais Projetos.
como representantes no contrato com a Mas agora meu advogado descobriu na
festa em 2010. Por isso, foi o Jean quem Polícia Federal que a esposa dele era a

assinou o termo de compromisso com proprietária na época. .

o Ministério dos Esportes para liberar
os quase R$ 200 mil.

OCP: O Jean Leutprecht se apresen-

OCP: Quanto o Ministério dos Es

portes liberou para a festa de 201O?
SS: O governo federal possibilitou

ao clube a captação de R$ 499 mil por
meio de empresas, que teriam os va

lares descontados em impostos. Mas,
nós conseguimos pouco mais de R$199
mil. O clube não tinha condições de ir
até Brasília assinar o compromisso com
o Ministério e o Jean foi no nosso lugar.

OCP: O que a Polícia Federal adian
tou para o clube?

.

SS: Percebe-se que houve irregula
ridade por parte do Jean por ele, como
funcionário público, ter representado
uma empresa privada.
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Patricia Moraes . 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Falsificação
Na quinta-feira da semana passada,
Luiz Hirschen, que ocupa cargo de

confiança na Prefeitura no setor de
núcleos esportivos, mas está afastado
temporariamente por problema de

saúde, protocolou documento na

Câmara de Vereadores atestando

posição favorável de seis presidentes
de associações de bairros à

construção da ponte do Rau, ligando.
as ruas Vista Alegre, no Amizade,
e Anna Muller Enke, no Rau. O
documento foi lido em plenário no

mesmo dia e antes disso vazou pela
'internet. O projeto é alvo de polêmica

e também de ação judicial. Não
bastasse isso, descobriu-se que das seis
assinaturas, duas são falsas. Idezides
Filho, do Amizade, e Enéas Valcir
de Medeiros, do Três Rios do Norte,
registraram Boletim de Ocorrência
contra Hirschen no sábado. No

lugar de Enéas o documento levou a

assinatura de Dion deMedeiros, que
também foi falsificada. A Câmara
emitiu nota oficial ontem afirmando
que não tem responsabilidade sobre a

fraude e como única medida anulou a

validade do documento.

Segundo Idezides, líder daAssociação

doAmizade, no início do ano, os
- seis presidentes dos bairros atingidos
pela proposta estiveram reunidos e

decidiram pelo apoio ao projeto da
Prefeitura, mas em nenhum momento

autorizaramalguém a elaborar um
documento reforçando a decisão, o que
pode acontecer ainda hoje, depois de
toda polêmica.
Enquanto isso, a previsão é de que
as alterações ao PlanoDiretor sejam
votadas em plenário na noite de _

terça-feira, incluindo, entre as 50 obras
projetadas, a ponte do Rau. Uma prova
de fogo e tanto para o governo.

Consórcio de
resíduos
a presidente da Câmara de
Vereadores de Joinville, adir
Nunes (DEM), esteve na
redação do a Correio do Povo
na última sexta-feira. Está
confiante na possibilidade
de quinze municípios da

região se unirem para formar
um consórcio de destinação
do lixo e transformação dos
resíduos em gás. Um terreno

já está sendo avaliado em

Guaramirim. O projeto
contará com a parceria
de universidade e das

Associações Empresariais.
Hoje a Prefeitura de Jaraguá,
por exemplo, leva todo o

lixo produzido no município
para o aterro de Mafra e

desembolsa com o transporte
cerca de R$ 130 mil ao mês.

Lá
'

;oa,ca:

Ill10 IODei.searetáImlde:Administtaçãotl
acredita.queDkoMORl'vádeiurolPIR
e ficarao, lado dOi glM!mo�,Depoisdo
anÚDciode:fiJiaçoo de:Moam'Bertoldin3
si�aJIDico serámais;,umoIuil�Oadefinir
deque; lado es1á,Assimfoli comSihiOi
Celestee:CétioB�,quedemuam OIPSDB,
€,mmJLtiwiWDseusCatgOS...

Lei Seca
Seguindo o exemplo de Guaramirim e

Jaraguá do Sul, o município de Corupá
também deve adotar a Lei Seca, proibindo
o consumo de bebidas alcoólicas em locais

públicos. A decisão foi tomada durante a

semana passada em audiência pública sobre
a segurança na cidade. Em Guaramirim,
o consumo e comercialização de bebidas
alcoólicas em vias públicas são fiscalizados
desde janeiro de 2008. As ocorrências, como
embriaguez, lesões corporais e vias de fato,
diminuíram cerca de 20%.

Culpa solitária
Luiz Hirschen nega que tenha falsificado
as assinaturas a pedido de alguém da

administração municipal. "Fiz uma besteira
enorme. Achei que o projeto seria votado

naquele dia e como sabia que os presidentes
eram favoráveis à proposta da Prefeitura, tive
pressa de protocolar o documento. Assumo
toda a responsabilidade pelo fato. Fiz porque
sabemos que o projeto está sendo utilizado

politicamente pela oposição e quem vai sair

perdendo são os moradores", defende-se.

E na Câmara
Mas há quem acredite que a filiação
de Moacir Bertoldi ao PR não vá
causar nenhuma retaliação. Afinal, o
governo só conseguiu sossego depois
que Dico Maser saiu da Câmara para
assumir o Samae, deixando a vaga
no Legislativo para Afonso Piazera.
Sendo assim, a base aliada teria que
engolir mais este sapo.

Softwa.re for lndustry inteltigence

Recurso
Samir Mattar (PMDB) anunciou que vai
recorrer ao Tribunal de Justiça para tentar
anular a decisão da Câmara de BarraVelha
de cassar seu mandado. Um escritório de
advocacia de Minas Gerais foi contratado para
fazer sua defesa e procurar falhas no relatório

que apontou pelo impeachment. Samir está
afastado da Prefeitura desde o dia 7 de julho
quando a Polícia Federal deflagrou a Operação
El Nino. O ex-prefeito e cinco servidores são

suspeitos de ter desviado recursos enviados

pelo governo federal para cobrir prejuízos das
catástrofes climáticas de 2008 e 2009.

Durante encontro ontem com os secretários

regionais, o governadorRaimundo Colombo
se dirigiu especificamente aos jornalistas que
fazem assessoria de imprensa. Pediua eles que se

comuniquemmelhor com a comunidade e que
não furem o próprio governo. No caso da SDR de

Iaraguá, nem assessoria há ainda.Aprevisão é que
até o fim do mês o cargo esteja ocupado.
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Falta de atenção é
a principal causa
Fator corresponde a 64% das ocorrências.
Só até julho, 1.261 já fizeram vítimas e

média é de quase sete acidentes por dia

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

Motoristas estressados e impa
cientes, principalmente em

horários de pico, são geralmente
aqueles que acabam tirando a pa
ciência de todos os outros que es

tão por perto. Um balanço do se

tor de trânsito do 14° Batalhão da
Polícia Militar, no entanto, mostra

que eles não devem levar toda a

culpa: amaior parte dos acidentes
(64,43%) é causada não pelos ner
vos à flor da pele, mas pela falta
de atenção. Essa porcentagem re

presenta os 1.116 acidentes entre

os 1732 registrados entre janeiro e

30 de junho deste ano. A segunda
causamais frequente é a desobedi
ência à sinalização, corresponden
do a 11,03% do total. A velocidade

incompatível - geralmente bem
acima do permitido na via - ficou
em terceiro lugar, com 10,10% das
causas presumíveis.

E se o número de acidentes re

gistrados até junho deste ano che

gou a 1732, o número de veículos
envolvidos já é bem maior. Apesar
de a maior parte dos acidentes en-

volverem apenas dois veículos, os
casos de engavetamento elevam as

estatísticas. Os maiores envolvidos
são os automóveis, com 2.051 uni
dades (60,77%). As caminhonetes
são as terceiras, comum total de 375
(11,11%). Já as motocicletas, com
14,64% de participação (494), rou
bam o primeiro lugar dos carros so
mente quando a questão é acidente
com vítima (41% do total).

O comandante dos Bombei
ros Voluntários Fabiano Candido
confirma que, entre janeiro e 31 de

julho deste ano, foram registrados'
1261 acidentes com vítimas. Destes,

41% tiveram motocicletas como

responsáveis. Foram 408 batidas
com carros, 26 com bicicletas, 36
com outras motos e 22 com pe
destres. Em relação às quedas de

motos, os números surpreendem:
foram 247 nesse período.

"Temos esses registros desde

2003, e não existem muitos pa
drões quando a questão é acidente
de trânsito. Acidentes com motos

são mais frequentes, assim como

os mais graves acontecem sexta

e sábado à noite, principalmente
depois das 23h. Além disso, pouco
pode ser previsto", explica Fabia
no. A tendência é um alarmante
crescimento no número de ocor

rências (veja o quadro).Atualmen
te, a média de acidentes com víti
ma por dia é de 6,9.

Fabiano Candido,
comandante

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

o Correio do Povo - Quais são as

principais causas de acidentes
de trânsito?
Fabiano Candido - Em Jaraguá do
Sul ainda não temos um trânsito
caótico como percebemos em

outras cidades. Só o que podemos
dizer é que na maioria dos casos

a questão é falta de bom senso.

A questão não é nem educação,
porque acho que nossa cultura
não é de má educação :- mas os

motoristas têm muita pressa. Falta

paciência. Isso sem contar o grande
número de condutores novos que
temos. Mesmo que saibam dirigir,
ainda são muito inexperientes, o

que acaba prejudicando.

OCP - E dirigir após ingerir
bebida alcoólica, não é um

motivo frequente?
FC - Pelo contrário. Esse é um dos

piores motivos - o problema é que
não temos como confirmar esse tipo
de ocorrência. Muitas vezes, tanto

nós quanto ospoliciais que também
atendem a ocorrência percebem

a embriaguez do motorista que
causou o acidente, mas não há

respaldo legal para obrigar o

motorista a assumir. Muitos. já
sabem que não são obrigados a

fazer o teste do bafômetro, então
não podemos provar.

OCP - O Corpo de Bombeiros
tem a estrutura necessária para
suportar a demanda?
FC - Sim. Nessa questão, não

podemos reclamar. Hoje somos

296 profissionais, e nunca ficamos
sem condições de atender a uma
ocorrência. Hoje, nosso tempo
de resposta é de nove minutos -

apesar de parecer muito maior

para os pacientes. Em 2008

chegamos a oito minutos, mas

começamos a também ficar mais
cautelosos no trânsito. Estamos

quase sempre em alta velocidade,
pela urgência das ocorrências,
e precisamos cuidar para não

acabar nós mesmos nos tornando
vítimas, já que isso não ajuda nada
quem depende dos bombeiros.

OCP - De que forma poderíamos
mudar a alarmante situação que
as estatísticas indícami
FC - Atualmente, podemos dizer

que 99% dos acidentes poderiam
ter sido evitados. As pessoas
não agem como profissionais
de trânsito. Já chegamos a ouvir

pessoas falando que não se

preocupam tanto assim, já que
"o carro tem seguro mesmo".
Temos que mudar a mentalidade
de banalização das mortes no

trânsito. Hoje, já parece algo
normal - mas não é. É normal
uma batida ocasional, e não

perder vidas o tempo todo, como
se elas fossem apenas números.
Precisamos de uma educação para
a prudência no trânsito que seja
constante. Não só uma palestra
ou outra em escolas, mas algo que
fosse falado no dia a dia, tanto em
casa quanto nas salas de aula e

ambientes de trabalho. É preciso
também criar mais respeito pelas
autoridades, a sinalização e outros

motoristas.

• Número de acidentes entre

janeiro e 30 de junho: 1732
• Número de acidentes com
vítimas entre janeiro e 31 de
julho: 1.261

Veículos envolvidos
• Automóveis - 2051 (60,77%)
• Motocicletas - 494 (14,64%)
• Camírihonetas 375 (11,11%)

Período de janeiro a junho
(dados da PolíciaMilitar)
2010 2011:

Maio 88

Junho 50
Maio 245'

Iunho 138

Ruas'co.,. omai. número de ocorrências",,' ,

• 2011
,

..
' '" "I .

1-Avenida PrefeitoWaldemar Grubba - 133 acidentes {B,61%)
2 - Rua Presidente Epitácio Pessoa -73 acidentes (4,73%) .

3 - RuaWalter Marquardt - 68 acidentes (4,40%)
4 - Rua José Teodoro Ribeiro - 59 acidentes (3,82%)
5 - Rua Bernardo Dornbusch - 52 acidentes (3,37%)

Condutores
• Homens - 2520 acidentes
• Mulheres - 855 acidentes

Número de acidentes·

(Bombeiros Voluntários) 2010 • 2011

• Janeiro'
De 162 para 200 - aumento de 23%

• Fevereiro
De 185 para 183 - diminuição de 1, 08%

• Março
De 218 para 225 - aumento de 3%

,.Abril
De 215 para 200 - diminuição de 6,9%

• Maio
'

.De 256 para 222 .:.. diminuição de 13%

·Junho
De 200 para 231- aumento de 15,5%

, • Julho
.

De 203 para 177 - diminuição de 12,8%

�oesta�
41%' dOsacidentes

com vítima envolvem .

motocicletas
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Trânsitomais perigoso
é nas saídas da cidade
Moradores afirmam temer

o movimento naWaldemar
Grubba e na Manuel
Francisco da Costa, as

. .

ruas mais penqosas

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

Juntas elas são responsáveis por 24,3% dos
acidentes de trânsito com vítimas em Ia

raguá do Sul. As vias mais perigosas do mu

nicípio - a AvenidaWaldemar Grubba e a rua

Manuel Francisco da Costa - já acumularam,
desde o início do ano, 350 acidentes, segundo
os bombeiros. Em comum, a ligação com o

resto do Estado, e a proximidade. Enquanto a

Waldemar Grubba é a principal via de acesso

à Iaraguá, aManuel Francisco da Costa - uma

lateral daWaldemarGrubba - conecta omuni

cípio com Schroeder.
Moradora da Manuel Francisco da Costa

há 54 anos, a aposentada Irmgard Bachmann
Recht acompanhou de perto a evolução do
trânsito na rua, e afirma: a via deveria ter sido

duplicada. 110 trânsito cresceu demais, tinha que
por uma pista para ir e outra para voltar, mas
agora é tarde", comentou. Ela lembra que já teve
casos de carros capotando em frente ao terre

no de sua casa. IIUma vez, entraram de carro

no terreno aqui do lado".
Quem está bem familiarizada com o peri

go da Manuel" Francisco da Costa é a comer

ciante Neusa Honnicke. Ela afirma que, quase
todos os dias, ambulâncias e viaturas passam
em frente à sua padaria, à beira da via. IINa úl
tima sexta-feira passaram três no finalzinho
da tarde". De acordo com ela, nos últimos cin
co anos o volume de trânsito aumentoumuito

rápido. "Corno abriram um monte de empre
sas por aqui e em Schroeder, e não tem mora

dia para esses lados, tem muita gente passan
do por aqui para ir para o trabalho", explicou.

Funcionário de ummercado naWaldemar

Grubba, o comercianteVenésioHornburg tem
uma memória clara do risco na avenida - há
cerca de quatro anos, enquanto fazia a limpeza
da calçada do estabelecimento, testemunhou
um acidente fatal. IIUm ônibus parou fora da

vaga, e um caminhão, no que foi desviar, der
rubou ummotoqueiro, que foi atropelado pelo
carro que vinha atrás. Nunca vou me esquecer
daquela cena, o rapaz foi morto na hora, uma
tragédia", recorda.

Além dos acidentes de trânsito, há também
a falta de segurança para os pedestres, nota o .

empresário Eduardo Heinzen. "Eles não têm

por onde passar aqui na Waldemar Grubba.
Tem o túnel de passagem, mas as pessoas
evitam por que não tem segurança", notou.
Porém, ele ressalta que mesmo com o trânsito
intenso e a travessia constante de pedestres, a
maioria dos acidentes são entre automóveis.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Moradora daManualI'rancisco daCosta há 54 anos, Irmgard a6nna que nIa devia ser duplicada

balho de educação no trânsito às

associações de moradores. IIVa
mos entrar em contato 'com elas
nas próximas semanas, e vamos

orientar motoristas e pedestres
adultos", afirmou.

O supervisor de circulação de

área, Aurélio Luiz Iunckes, ressal
ta que o maior problema é a for
ma de dirigir dos motoristas. IINa
minha opinião, a solução é não

deixar o cidadão não consciente
ter uma carta", afirmou, critican
do os testes feitos nas auto esco

las - muito superficiais no seu

ver. IITem que mexer na cultura
do motorista, mudar como eles

pensam", declarou, notando que
a educação tem mais impacto no
comportamento do motorista do

que as questões de sinalização.

Educação e conscientização para preveniracidentes
Boa parte dos acidentes de

trânsito no município é fruto de

imprudência e falta de atenção, e
para combater estes problemas,
a solução é investir na conscien

tização dos estudantes, conta

o coordenador de Educação no

Trânsito Paulo César Consgenski.
liAs crianças aprendem muito
com o trabalho que fazemos jun
to às escolas, e repassam isso aos

pais", explicou.
Com este fim, a secretaria de

Trânsito está trabalhando com

os alunos do ensino fundamen
tal. "Estamos cobrindo todas as

séries, com palestras sobre o

transporte escolar, o caminho

casa-escola, faixa de pedestres
e outras questões de seguran
ça". Segundo Consgenski, desde
que os trabalhos começaram o

número de acidentes próximo
às escolas caiu consideravel
mente. ''Amanhã teremos os da
dos mais precisos, mas a estima
tiva é de que a queda tenha sido

perto dos 40%".

Agora, ele quer estender o tra-
Atenção nas travessias é uma das
questõesabor� em palestras
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AGEM HISTÓRICO

o professor e servidor
público Heleodoro Borges

-

"

No dia 12 de agosto de 1885, nascia na cidade de São
Francisco do Sul, Heleodoro Severiano Borges (foto
à direita), filho de João Luiz Borges e AnaMaria Borges
de Aquino. Heleodoro se casou aos 24 anos de idade,
com LauraVieira Borges, no dia 2 de julho de 1910. O
casal teve sete filhos. Borges chegou a Jaraguá do Sul no
dia 2 de setembro de 1914, quando foi nomeado para
exercer o cargo de professor na primeira escola estadual
do sexo masculino da vila de Jaraguá (até então distrito
de Joinville). Em Iaraguá, Borges ocupou por alguns
anos a profissão de alfaiate, além de lecionar a língua
portuguesa para adultos de origem alemã, ajudando
na alfabetização e nacionalização. Borges foi secretário
da Superintendência Municipal daVila de Paraty (hoje
Araquari) em 1907. Em 1926 foi nomeado para escrivão
da Coletoria Estadual de Jaraguá e em 1953 se tornou

coletor estadual. Heleodoro Borges também foi sócio
.fundador da Sociadade dos Atiradores (atual Clube
Atlético Baependi). Borges faleceu no dia 29 de junho de
1965 e hoje seu nome é homenageado com uma rua e

uma escola de Jaraguá do Sul que levam seu nome.

DIVULGAÇÃO

No último sábado, dia 13, a EscolaMunicipal Erich Blosfeld,
localizada no bairro Ilha da Figueira, completou 50 anos de
atividades. A unidade foi fundada pelo ex-prefeito de Jaraguá
do Sul,Waldemar Grubba, no dia 9 de dezembro de 1960. As

aulas começaram em uma construção de madeira, trazida da
comunidade de Santa Luzia para Águas Claras.Iá a inauguração
ocorreu no dia 13 de agosto de 1976, tendo como sua primeira
professora Maria Helena Cordeiro, e uma turma com cerca

.

de 30 alunos. No dia 28 de março de 1976, um novo prédio de
alvenaria foi inaugurado, passando a atender 57 alunos com duas

professoras. A escola recebeu este nome em homenagem a Erich

Blosfeld, filho de Carlos e Emília Konell Blosfeld, nascido em 8

de março de 1900. Em Jaraguádo Sul, Blosfeld foi comerciante
e juiz substituto, além de ter ajudado muitas instituições de
ensino com doação de bolsas de estudo. Blosfeld faleceu
no dia 17 de março de 1960, aos60 anos de idade. ",I' H H iI' q I I

Muito mais oue
pessoas trabalh,ando.
Milhares de ta.mUias

evoiumdo.

PELO MUNDO

197'

Rei do Rock
No dia 16 de agosto de 1977, o mundo
se despedia de ElvisAaron Presley, ator e
músico estadunidense, conhecido como
o "Rei do Rock". O recordistamundial em
vendas de discos foi encontrado morto no

quarto de suamansão "Graceland" aos
42 anos de idade, depois de um colapso
fulminante devido a uma disfunção cardíaca.

19,18

O papa polonês
Nesse mesmo dia, em 1978, o polonês

.

Karol JózefWojtyla foi eleito papa da Igreja
CatólicaApostólica Romana e Soberano .:

da Cidade doVaticano, adotando o nome

de João Paulo II, em homenagem ao seu
_

antecessor, que ficou apenas dois meses no

papado. KarolWojtyla faleceu no dia 2 de
abril de 2005, aos 84 anos de idade.

INVENÇÕES ANTIGAS

Caixa-preta
Em 1953, o cientista australiano David
Ronald de MeyWarren inventou a

primeira caixa-preta de aviões, um
sistema de gravação de voz e dados
usada para investígaracídentes aéreos.
O aparelho foi criado após a primeira
queda de um avião comercial de

passageiros do mundo. O sistema foi
idealizado porAdolfHitler, depois da
morte de seu amigo eministro Fritz

Todt, num acidente aéreo, em 1942.
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Espetáculo deGilmarMoretti continua
em cartaz no Centro Cultural da Scar

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

uem já viu, com certeza,
adorou. Quem ainda não

assistiu, tem, nesta sema

na, uma nova chance de
se encantar pela peça 'Ri

gobello, o inspetor geral'.
Encenado pelo GpoEx e dirigido por
Gilmar Moretti, o espetáculo dá mo

tivos de sobra para o público procurar
uma poltrona vazia no Centro Cultural
da Scar e curtir a história.

Contada por sete atores em cena, a

trama mistura duas inspirações. A pri
meira veio de uma reportagem publica
da no O Correio do Povo em 1934. Se

gundo Moretti, foi folheando as páginas
do jornal que ele conheceu o tal de Ri

gobello, um homem caçado pela comu
nidade jaraguaense depois de aplicar
pequenos golpes e calotes na cidade. O

segundo incentivo para a construção do
texto saltou de 'Inspetor Geral', de 1836,
assinada por Nicolai Gogol.

Com as duas narrativas em mãos, após
dez anos de pesquisa, o diretor resolveu fa
zer uma divertidamistura e apresentá-la de
uma forma não menos surpreendente. É
que além dos personagens de carne e osso,

sobre o palco, aparecem projeções grava
das antecipadamente. Ambos interagem,
assim como ocorreu em outras montagens
assinadas por Moretti. Os exemplos são

.

'Valsa no6', 'Tempo de Verão', 'Maracatu do
Chico Rei' e 'Cavalinho Azul'.

De acordo com ele, o trabalho da vez

tem como pano de fundo uma cidade

qualquer da região Sul do Brasil em plena
década de 1930. Mesmo assim, a trama é

atual, pois direciona as luzes do teatro (e a
discussão da plateia) à corrupção, assun
to tão comum nos dias atuais.

A peça 'Rigobello, o inspetor geral'
estreou no fim de julho. Agora, dá a

SERYlço A da peça·'1tigobeDo, oO QUE: tume
mspetor geral' ..

QUANDO: 16 e 17, hoje e amaahã

QUEHORAS: às
2Gh

ONDE:CeJ*oCuftU1'815caI',
em

Jaraguá cio Sul
INGRESSOS: RS 10, RS 5 � RS 3

JNI1)RMAçóES: (4'1) 3275.2477

largada a uma curta turnê. As apresen
tações estão agendadas para acontecer

hoje e amanhã, às 20h. Depois, no dia

29 de agosto, o grupo retorna ao palco
às 9h e às 20h. Por fim, no início de se

tembro, as cortinas se abrem às 9h, l4h
e 20h. A encenação integra a programa
ção do projeto 'A escola vai ao teatro'.

Os ingressos custam R$ 10, mas es

tudantes e idosos pagam a metade do
valor. Para grupos de amigos ou alunos,
a organização ainda dá outra opção.
Com o agendamento prévio, através do
telefone (47) 3275-2477 ou do e-mail

teatro@scar.art.br, essas turmas desem
bolsam apenas R$ 3 por pessoa.

Incentivo
à arte

Além de divertir a plateia, o es

petáculo 'Rígobello, o inspetor geral'
também serve como uma maneira de
fomentar a arte do teatro na região. É
que os atores da peça foram seleciona
dos através de audição aberta e, ainda,
receberam qualificação em cursos mi
nistrados por professores e técnicos de

Iaraguá do Sul, São Paulo e Porto Alegre.
Conforme GilmarMoretti, a intenção foi
investir na profissionalização de quem
sobe aos palcos do município.

,

COMÉDIA
Comandado porGibnarMoretti, GpoEx dá continuidade à

pesquisa que põe sobre o palco projeções e atores
Em agosto:

No Pelo Mundo,
um passeio

encantador pelo
vizinho Urugu�i.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

HORIZONTAIS
1. (Ingl.) Acampamento
2. Equipamento de Proteção Individual; A parte mais

sensível do dente
3. Anfiteatro de grande tamanho em que, na Antigui

dade, se realizavam jogos públicos
4. Ardor impetuoso I Intimidade
5. Limitado a um lugar; As iniciais do ator norte

americano Duvall, de "Apocalypse Now"
6. Zona Oeste / (Mús.) Movimento de uma composi-

ção que tem o andamento lento
\

7. Famosa marca de produtos eletrônicos 6

8. Enseada pequena, entre rochedos; Chefe de uma

casa

9. Suporte para lâmpada elétrica, fixo na parede
10. Corrida, em inglês / (Mús.) Executado por ape

nas uma pessoa
11. A telenovelista Ribeiro (1922-1995), de "Mulhe

res de Areia"
12. O ditongo de ... mais / Que não é raro

13. Língua da antiga Arábia meridional; Moderno 1'1

sistema de freios para automóveis.

V�RTICAIS la
1. (Pop.) Fedor de suor; Famoso personagem do

grupo humorístico Os Trapalhões (1934-1990)
2. Automóvel que era fabricado pela Volkswagen ;

Linguagem embaraçada que não se entende
3. Uma grande cidade italiana, no Norte do país;

Chapa de identificação de um veículo automotor
4. O habitante de pequena cidade mineira da região

de Muriaé, na Zona da Mata
5. Pressionado / As três últimas vogais
6. Holandês
7. Máquina para levantar grandes pesos / Ciência

que trata da origem e constituição da Terra
8. Que dura três anos; As iniciais do ensaísta Bar

reto (1839-1889)
9. Comandante, na marinha de guerra da Inglaterra

e dos Estados Unidos; Pisa neles quem anda de
mansinho ou age cautelosamente.

2 "
" 5 I B

, do ,

Jacó, depois de venétêr;uma calça, conta para Isaac sobre o bom negócio que fez:
'

-Você não vai acreditar,'acabo de vender Uma calça com o bolso furado e

consegui R$l00 por ela!
-Conta outra, quem iria pagar tudo isso em uma calça assim?
- Na verdade ele pagou R$ 50. - disse Jacó.
h,.lEos outros R$ 50? - perguntou Isaac.
'ii gaQhei qqa;n 'j'i''':, '�nteJoiguard�r p

,J{ 1
,I ',. 'ri, i

'
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RESPOSTAS NA MESMA EDiÇÃO
48 PÁGINAS' APENAS R$ 4,90
-- .

MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATIVA

CONFIRA AS NOVJDADES

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a- 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

-

P EVISAO DO TEMPO

Nuvens
aumentam
Nesta terça-feira, o sol ainda
aparece em Santa Catarina,
mas no decorrer do dia, as
nuvens encobrem todo o

Estado por causa de uma
nova frente fria. Por isso, as
temperaturas seguem em

elevação.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 14°C
MÁX: 26°C

QUARTA
MíN: 1SoC
MÁX:25°C

QUINTA
MíN: 14°C
MÁX: 25°C

SEXTA

MíN: 14°C
MÁX: 21°C ' IIj�

Q
Devido à chegada de uma frente
fria, na quarta-feira, todas as regiões
do Estado registram pancadas de
chuva com trovoadas. Há também
risco de temporais isolados. Os
termômetrosmarcam temperaturas
ainda elevadas. Ao fim do dia, elas
sofrem declínio. Os ventos são de
nordeste a noroeste.

Ensolarado Instável

Na quinta-feira, o tempo segue instável.
O céu permanece encoberto e a chuva
cai durante todo o dia no Estado
inteiro.Ainda persiste a chance de
temporais isolados em SantaCatarina.
As temperaturas sofrem poucavariação
por causa da cobertura de nuvens e da
chuva.Ventos de nordeste a noroeste,
fraco amoderado com rajadas.

"'

,.

Parcialmente
Nublado

�..... �

J � �
�

Chuvoso

Nublado Trovoada

SF VOCE Vkl r'AJtA".
VIDAL RAMOS
O dia Já começa com

sol em Vidal Ramos.
Nesta terça-feira, não
há previsão de chuva
para o município. As

temperaturas ficam entre
os 13°C e os 24°C.

CRESCENTE 6/8

• ,

CHEIA 13/8

21/8

NOVA 29/8

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Elijane Jung

Livres. leves. soltas

Ontem foi comemorado o Dia dos Solteiros. Vamos deixar
de lado as frases feitas do tipo "solteira sim, sozinha

jamais" e pensar deforma madura. Solteirice não é sinônimo
de escolher a independência, de não precisar de um amor, ou de
não querer dor de cabeça. A condição de solteira se dá por um
único motivo: não ter encontrado alguém que te faça ter uma
vontade louca de estarjunto. Sinceramente, quando alguém se

apaixona, não joga fora a chance de ter sua paixão. Se alguém
desperdiça uma paixão, seja por medo de se envolver, de perder
sua independência ou de sofrer, é porque definitivamente não
era amor. Quando a gente ama, não busca ficar só. Solteira?
Sim, até que alguém mude esse status.

CTRL C + CTRL V
SE AS MUl.HERES nvsSS&.M SU,PERPOOERES•• �

--�----------------�---

POR ONO'E \IOC� ANDOU?'
Cl4éGO 'EM CASA MORTO OE
FOME li! NAC, TEM JANTA
PRONTA? T�NJ.iA. 001

universotpm@oeorreiodopovo.eom.br

Palavra de homem
H

...Quantas de vocês já se viram sendo perseguidas por um carinha perfeito, amigo,
companheiro, gentil, atencioso, educado, presente, mas que apesar de tudo isso não era

10 cara'? Eu costumo chamar esses pobres coitados de "fofos", Não tem nada pior para um
homem do que ser chamado de fofo. Para quem já teve um fofo na vida, com certeza, já
pronunciou a seguinte frase: "se eu pudesse escolher, escolheria namorar você, mas eu
não consigo!". É minha gente, para que facilitar se você pode dificultar? Todamulher adora
se apaixonar pelo cara errado, por aquele que é mais difícil de domar. Por que será que
vocês gostam tanto de um desafio? (...)Acho que o ponto principal é a questão de quanto
valor você dá para si mesma... " (Edu em oqueoshomenspensam.zip.net)

A outra

está on-line
AshleyMadison é o mais famoso
site de casos extraconjugais.
Criado em 2001, no Canadá,
tem como slogan HA vida é
curta. Curta um caso" não
anima em nada os que pregam
a fidelidade no relacionamento.
E para piorar, o site entra em
funcionamento no Brasil a partir
de outubro. Ias Kaur é o gerente
do site no país e diz que 190
mil brasileiros têm perfil nele.
Mas se você acha isso novidade
e ficou preocupada, devo dizer
que você está atrasada. Outros
sites como socasados.com.br e
secondlove.com.br já estão em
funcionamento e a proposta é
exatamente a mesma. Ou você
vive uma relação aberta ou fica
esperta. Difícil, hein?

Informe publicitário

"Movimento" para
uma nova educação
* Aline Sério

A Unesco ditou ao mundo os quatro
pilares da educação: aprender a conhe

cer, aprender a fazer, aprender a con

viver e aprender a ser. O novo cenário
educacional exige a formação de jovens
empreendedores, capazes de criar, de

inventar novos. padrões, de encontrar

novas soluções para os problemas inu
sitados que a vida atual oferece.

O Universitário Sistema Educacional,
atento a essas premissas da educação
atual, tem como propósito oferecer so

luções a suas escolas parceiras, desen
volvendo Um programa de formação de

professores e coordenadores para que
implantem em suas salas de aula o "mo

vimento operatório", uma proposta focada
nas principais teorias de aprendizagem
e que se caracteriza pelo desenvolvi

mento de 4 etapas fundamentais para a

efetivação da aprendizagem: sondagem
aos conhecimentos prévios dos alunos,
problematização desses saberes para

Devido aos profundos avanços sociais,
científicos e tecnológicos ocorridos nos

últimos anos, os jovens e as crianças de

hoje passaram a ter mais abertura para
dialogar com os pais e com a sociedade.
"Conectada" o tempo todo, essa nova

geração tem muito mais acesso à infor

mação e, por estar sempre sendo muito

estimulada por vários meios, desenvol
veu uma complexidade neuronal muito
maior do que nós, adultos. Esse fato nos

coloca diante da urgência de criar novas

estratégias para que as salas de aula

tornem-se mais interessantes e que ul

trapassem aquele modelo metodológico
de mera transmissão de conteúdos e da
velha "decoreba".

ampliá-los e aprofundá-los, sistematiza

ção do conhecimento e generalização, ou
seja, aplicação dos conhecimentos cons

truídos pelos alunos em situações reais.
Essa proposta, adotada há pouco mais

de três anos pelo Universitário, tem enfa
tizado a importância de promover o en

volvimento dos estudantes na aula e o

desenvolvimento da autonomia do pensa
mento, auxiliando professores e coorde
nadores e trazendo para a aula situações
reais do cotidiano, além de enfatizar que
"perguntar leva ao saber".

* ALINE SÉRIO É GERENTE PEDAGÓGICA DO UNIVERSI·

TARIO SISTEMA EDUCACIONAl.

Contate um de nossos consultores pelo e-meu.

comercial@universitariobrasil.com.br
ou pelo tel.: (11) 2109·2800

www.universitariobrasil.com.br

Dica amaleras
As meninas lá do blog amaleras.
blogspot.com fizeram algumas
notinhas bem interessantes .

sobre novos esmaltes. O
primeiro que eu adorei é o da

coleção O Boticário. Apesar
de o preço ser maior em

relação às marcas comuns que
encontramos em supermercados
e farmácias, ainda assim não
é tão salgado e, pelas cores
lindas, vale a pena. O segundo
post é sobre a coleção "Espelho,
espelho meu" da Colorama, que
nem é tão nova assim, mas tem
cores belíssimas, diferente dos
vermelhos e pinks a que estamos
acostumadas a ver nos últimos

lançamentos.

,

E o FLASH
Provadores de roupa
espaçosos, grandes o
suficiente para a gente
fazer acrobacias na hora
de entrar em um jeans
um númeromenor.Adoro

chegar em uma loja e

me deparar com aquele
reservado bonito, amplo,
com puffs e suportes para
a bolsa, o casaco e afins.
Não tem nadamais difícil
do que provar roupa em
um cubículominúsculo,
batendo o cotovelo nas
paredes e rezando para
a perna passar fácil
pela calça, sem que a

gente caia porta a fora.
,

.

Provadoresgrandes: flash!. ,

• Juro ,que, às vezes, a
revístaNeva extrapola.
É cada reportagem que
mesmo sozinha, sem
ninguém por perto, eu
fico rUbih' devergonna.
E olha que não sounada
puritana. É só o jeito
'com ,que trazem à tona

questões que muita gente
já sabe. Mas eles insistem
no Be aBá... Uix!

I ,

• liAmulher de verdade

sempre tem a casa limpa,
arrumada e o cesto de
roupas vazio. Está sempre
linda, perfumada, é fina
e não" fala palavrão. Tem
paciência com a família
e sempre tem um sorriso
nos lábios.e uma frase
amável a todos". Depois
dessa temmuitamulher
achando que é homem ...

i
• 1I

...Guerreiros são

. .pessoas, são fortes, são
'"

J,rág�is:Gp,eFrei�os sã�
,

meninos no fundo do

peito, precisam de um

descanso, precisam de
um remanso, precisam de
um sonho que os tornem

refeitos ... " (Raimundo
I

Fagner em Guerreiro
'Menino)

,

I • � • 1; • .i f ,,, I r.
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E neste sábado!
.

�ra quem não adquiriu ingresso para a 11 a

rFeijoada do Moa, que acontece dia 20 de

agosto, na AABB, pode reservar o seu nas lojas
Arezzo, Shopping Breithaupt, Homem.com(em
frente ao Breithaupt na Rua Walter Marquar
dt), na Capital Imóveis e na Revista Nossa. Este
ano o evento contará com a participação do
cantor Nasi, ex-banda Ira! e vários outros sho
ws.Mais informações no fone 3370-2900.

Corupá
Divisão Municipal de Cultura de Corupá
promove a 18a MostraMunicipal de Danças,
no dia 21 de agosto, a partir das 14 horas, no
Ginásio de EsportesWillyGermano Gessner.
O evento é destinado a grupos das unidades

: escolares, nas categorias de educação infantil, 1 °

ao 5° ano, 6° ao 9° ano e ensino médio, além de

grupos convidados. A ideia é incentivar a prática
de dança nos centros de educação infantil e nas
escolas das redesmunicipal, estadual e particular
de ensino. Todas as instituições participantes
receberão troféu e cada dançarino ganhará
também umamedalha.

aLá
Na condição de darling das darling da cidade,
aminha amiga nutricionista Ana Lúcia Pedri
pode preparar as bochechas, o churrasco e

a cerveja que uma turma já avisou que vai
invadir a sua casa paramuitos beijos e comes e

bebes. Quemmanda ser querida. Parabéns!

. Leitor liel
o leitor fiel 'da coluna de hoje é Jacó Kniss. Ele é
outro amigo que acompanha a coluna todos os

dias. Valeu mesmo!

Dizem que a torre que o arquiteto Otaviano
Pamplona, do Empreendimento Pamplona,
vai construir em Blumenau, além de maior
da cidade, terá projeto todinho. de primeiro
mundo -,Quem viver,verá!

Moa Gonçalves

PORCHETTA O industrial Vicente
Donini e sua esposa norilda também

prestigiaram a IX Porchelta 5,copi ai
Na área
A amigaVera Lúcia Farias
mesmo com a tíbia

fraturada, foi prestigiar,
ao lado dos familiares, o
almoço do Dia dos Pais,
no Restaurante Típico da

Malwee, domingo. Pára
quem não sabe, Verinha
foi derrubada de sua bike

quando andava na ciclovia

por um cachorro, que se

desprendeu .das mãos do
dono para pegar um pet
qu� passava junto.

Requinte
A loja Requinte Modas,
um das 'mais pontuadas da
cidade, está preparando um
belíssimo desfile de moda'

, .

da coleção primavera/verão,
para apresentar dia 20 de

agosto, na Feijoada do Moa.

NA URBE Celso Luiz Nagel Junior
-

e o jornalista e humorista Felipe
Andreoli, do COC da Band,
durante show na cidade

·Caraguá Auto Elite.
A escolha perfeita

• A secretariaMunicipal
de Educação de Corupá

.

em parceria com o Caeco
(Centro deAtendimento
Especial de Corupá)
promove o 7° Seminário de
Inclusão.

• Será no dia 25 de agosto,
no auditório da Secretaria
de Educação, das 8h às 12h
edas 13h30min õsIrh:

• Não ousem esquecê-lo:
lucélio Guesser é o grande
aniversariante de hoje e

vaiadorarsaberquefoi
lembrado.Mil vivas!

.. Dia três ae:seternbro, .

).

rola rto salão.lia Círculo
.

Italiano de Iaraguâ, o 6°
Carreteiro doCW Centro
de Valorizaçãoda Vida.

•Muito concorrido o

CaféColonial, sábado,
na Confeitaria Bela
Catarina. Nomes deA a Z

importantes conferiram a

movimentada tarde.

• Dia 27 de agosto, na
SociedadeAmizade, tem
baile de casais. Agendem!

• O empresárioFlávio
Murilo Vieira, a esposa
Sabrina e prolejá
confirmaram suas presenças
na n aFeijoada doMoa.

• Com essa/fui!

� 3055-0024

moagoncalves@netuno.com.br

PORCHETTA O empresário
Aclinio Feder, o sr. Berlim, com
o deputado Estadual Carkinhos
Chiodini e sua esposaMalu, na
IX Festa DeUa Porchetta

Onde comer bem em Jaraguá
Nas Lojas de Conveniência dos Postos Mimes.
O queijo minas não tem pra ninguém!

PRÊMIO Renato e Lurdes I'reiberger,
da BeU Arte, recebem em São Paulo,
o Prêmio Top Mobile, como aMarca
mais lembrada do Brasil

FEIJOADA O cantor Fernando

Lima & Banda, presença certa na
Feijoada do Moa, sábado na AABB

I

Pontes
Alguém aí sabe dizer se o recapeamento da Rua
Marina Frutuoso, no Centro, será concluído

pela Prefeitura de Iaraguá ainda esse ano? Quem
souber favor avisar a este colunista.

Livre
o garotão boa gente
André Luiz Jacobi, o
Deca, está novamente
soltinho, soltínho,
Acabou o namoro

de dois meses com
a bonita estudante
de Direito Mari Curt.
Dizem que o guapo
circulou no domingo,
na London, com outra

morena. A fila anda.
Por favor, meu copo
bem gelado do chope
Kõnigs Bier!?

Dois toqu s
• De idade nova hoje, a gente boa (de berço)
e revelação de empresária de moda, Ana
Carolina Nagel Horts(senhora Gustavo Horts).
Com a comemoração en petit comité.

Uma

pessoa
ociosa é
tão inútil
quanto um
relógio

• Outra figura da sociedade, por coincidência
também empresário de moda, que festeja
aniversário neste dia é Alberto Socaio Filho.

A situação dos loteamentos irregulares no município será
, ,

discutida em uma 'audiência pública na Câmara de Vereadores,
na próxima quarta-feira, 17 de agosto, a partir das 19 horas.

Se você é morador de um dos mais de 100 loteamentos nestas

condições, participe, venha debater e buscar soluçõesjunto
de quem pode ajudai a fazer um futuro melhor para todos.

CÂMARA DE
1(9) VEREADORES
� DE JARAGuA DO SUL
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CRÔNICA
LUIZ CARLOS AMORIM.
ESCRITOR E EDITOR

R MANCEEO
LIVRO ELETRÔNICO

\
.

Além dos escândalos constantes, relativos à

corrupção no Brasil, uma das coisas mais em

evidência talvez seja o advento dos leitores eletrô
nicos. Revistas, jornais, televisão, a internet, todos
falam muito dos novos e- readers, de e-books, da
revolução no ato de ler.

Então leio mais uma matéria sobre o avanço
dos livros eletrônicos, versão digital de jornais e re

vistas, uma ameaça sobre a tradicional impressão
no papel. Os novos leitores eletrônicos fazem de

tudo, além de proporcionarem a leitura de livros,
revistas e jornais: neles podemos ver filmes, fotos,
jogar, ouvir música, interagir com os amigos nos

programas de relacionamento, usar o correio etc.,
etc. Fala-se, a propósito, que nos Estados Unidos

já se vende mais livros eletrônicos do que livros de

papel impresso. Pode até ser verdade e pode ser

que isso aconteça, daqui a bastante tempo, tam
bém no Brasil.

As editoras brasileiras estão aderindo ao novo

nicho e já estão vendendo títulos também em for
mato digital, paralelamente aos volumes impres
sos. Elas estão se adequando, se adaptando e no

entusiasmo inicial parecem querer colocar tudo nos

aplicativos ,que possibilitam complementar o texto

com fotos, vídeos, entrevistas, games e uma gama
enorme de recursos para interagir com o leitor.

Achei interessante, no entanto, um editor dizer

que nem todos os gêneros são apropriados para
mesclar com tantos recursos que f9- mídia permite
usar para interação com o leitor. Isso me parece
óbvio. Livro infantil é ótimo para isso. Mas, dúvi

da cruel, o que fazer
com o romance, por
exemplo?'

O romance não

pede nenhum com

plemento, a não ser o

leitor. Não há muito

Romance é o

gênero literário
mais lido há

bastante tempo
e vai continuar

sendo.

o que acrescentar a

ele. Romance é o tex

to, a criatividade, ori
ginalidade e inventi-
vidade do autor que

vão ser recriados pelo leitor, e cada um pode fazer
isso do seu jeito. O mesmo leitor, lendo o mesmo

romance mais de uma vez, pode e vai recriá-lo de
maneira diferente. Então, ao invés de querermos
mastigar um romance para o leitor, o ideal é fazer
um filme do mesmo, como já foi feito com vários
deles. Muitos romances vão parar na tela, indepen
dentemente da fidelidade ou não ao original.

.

E há quem insista que, se o romance não puder
se tornar interativo, pode perder a hegemonia li
terária" pode perder a popularidade, a preferência
junto aos leitores. Eu, sinceramente, acho que não.
Romance é o gênero literário mais lido há bastante

, tempo e vai continuar sendo. E não há necessidade
nenhuma de fazer dele um aplicativo multimídia,
querer encher linguiça com ele, pois ele deve ser

apenas texto, como se fosse um livro impresso. Ro
mance é leitura solitária e intimista. Como já dis

se, se quisermos entregá-lo ao leitor digerido, é só
transformá-lo em filme. E pronto.

Envie sua folo para
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Esses quatro gatos muito dos fofinhos são a paixão de Christian Rodrigo. E sabe

quais os nomes dos bichanos? Em homenagem aos personagens da novela
Insensato Coração, dois foram batizados de Roni e Bibi Castelani. A segunda

.

dupla é composta pelos irmãos Lelê e Laila Dominique.

Profissionalismo

€tlmpst�ncia
Credibilidade

�

www.gumz.com.br

(47}33714747

gUmz@gUfTlz::com.br
Oesde1918umA PARCERIA QUE DÃ CERTO.

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
A emissora não divulgou o resumo do capítulo.

que Miguézim corre perigo por causa do tesouro. Bel
sofre com a partida de Penélope. Bartira passa mal e
Salim procura o doutor Sérgio. Zóio-Furado avisa que
ajuda Timóteo a fugir da cadeia em troca do paradeiro
do tesouro. Miguézim fala com Efigênia e se surpre
ende ao ver o retrato do fundador de Seráfia. Baldini
conta para Cecília que é seu pai. Miguézim e Efigênia
mostram o pergaminho que comprova a origem de Je
suíno e o profeta o avisa para buscar Açucena

MORDE & ASSOPRA
Wilson leva Celeste e Salomé para a cadeia. Sa

lomé admite que pegou a caixa com as joias de Nao
mi diante do corpo de Pimentel e Xavier ouve. Wilson

interroga Celeste e ela revela que pegou a tiara do
armário da mãe. Salomé afirma, em seu depoimento,
que Pimentel já estava morto quando ela pegou a cai
xa com as joias. ícaro conta para Júlia sobre a confu
são na igreja e pergunta se ela ainda quer se casar com
Abner. Naomi conversa com Abner e diz que Júlia não o

.ama Alice avista Guilherme no café com Tânia e os dois
trocam olhares. Tânia pressiona Guilherme a contar para
Dulce que não levará nem ela nem Amadeu para o Rio de
Janeiro. Marcos entrega as joias de Naomi para Wilson.
Guilherme não tem coragem de dizer para a mãe que vai
embora com Tânia e fica apreensivo. Abner vai a casa de
Júlia falar com ela e ícaro observa de longe.

VIDAS EM JOGO
Cleber é cercado por policiais. Eles o algemam e

o levam para a delegacia em uma viatura. Belmiro e

Hermezinda discutem e a relação fica abalada. Carlos
vai até a casa de Francisco para contar o que fez com
Patrícia. Lucas e Andrea discutem. A milionária afirma
que ele não consegue suportar o fato de uma mulher
estar no comando. A briga começa a ficar mais séria

quando Raimundo liga para o celular do ex-motorista
de van. Ele conta que Cleber foi preso. Lucas vai até o

quarto e arruma as coisas para ir embora. Ele pede um

tempo para que possam pensar. Andrea fica arrasada
ao vê-lo indo embora. Regina vai até a casa de Au

gusta, que estranha a visita. A empresária pede para
conversar a sós com a mãe de Raimundo.

CORDEL ENCANTADO
Úrsula fala para Herculano que Timóteo também

sabe onde está o tesouro de Seráfia. Baltazar estranha
as receitas de Maria Cesária. Herculano diz a Jesuíno
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Após cinco anos de espera,
Chico Buarque lançou um novo

CD de inéditas. O disco, que
traz dez faixas, leva o nome

do próprio compositor e tem
participações especiais de João
Bosco, em "Sinhá", de Thais
Gulin, em "Se eu soubesse",
e de Wilson das Neves, na
música "Sou eu", parceria de
Chico e Ivàn Lins e sucesso já
consagrado na voz de Diogo
Nogueira. Dessa vez, Chico
homenageia o blues e a bossa,
sem esquecer também o samba.

A Som Livre transformou a série
'Separação?!', exibida pela Rede
Globo, em um DVD imperdível.
Ele traz a hilariante história de
um casal em vias de romper
o casamento. As picuinhas, as
manias, as histerias, os conflitos
e as situações mais inusitadas
vividas por Karin (Débora Block)
e Agnaldo (Vladimir Brichta)
são mostrados nesta série. Um
casal exagerado e divertido, que
briga até para se separar e faz
qualquer um morrer de rir.

\) n:e hol' plano de saúde e vurer.

(;) s�gutldo meth��·Unimed.
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TIRINHAS

ESSE t ALCEU,
A SELVA LTDA.

GUSTAVO SANCHEZ
BOM", CEVlOO AO CAL� DSCLAAO

O MICIW� COMO LH\Jj
FOl=tME ORCIAL ()!\5
�ce>C 5 I

CORAÇÓESPERDIDOS
Doug (James Gandolfini) e Lois (Melissa Leo)
tiveram o casamento abalado devido a uma

tragédia familiar, ocorrida anos atrás. Com o

tempo, eles se distanciaram cada vez mais. Um

dia, Doug vai para Nova Orleans com o intuito
de participar de uma conferência e lá conhece

Mallory (Kristen Stewart), uma jovem que tra
balha em casas de striptease. Decidido a ajudá
Ia, Doug permanece na cidade. A situação logo
provoca estranheza em Lois, que decide ir a
Nova Orleans para encontrar o marido.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Smurfs - Dub (14h30, 16h40, 18h50 e 21 h)
• Cine Breithaupt 2
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(21h10)
• Os Pinguins do Papai - Dub (13h50, 15h40, 17h30 e 19h20)
• Cine Breithaupt 3
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (14h20, 16h40,
19h e 21h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Harry Potter 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 Ce'ntral- Nac (15h30, 17h40 e 21 h50)
• Cine Garten 5
• Dylan Dog e as cQaturas danoite - Leg (17h30, 19h40 e 22h10)
• 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,
19h15 e 21h45)
• 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)

�s AiNctl OC"A
QJE Rlti rfAis.·.

TflYl DlFtuLWCf COIli
1fUl!)�ÇA DE fJÁ!3iTos·

ALCEU GOSTA DE CÃES, ..

fÉ5Siros HÁBIKJS,
ALCEU.

AlCEU É, POR isso, llIY1
IDYlErr'l flfAUZADO...

""1U.1í�.(OjI·!It

WILLLEITE

CINEMA

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)
• Cine Neumarkt 3
• Assalto ao Banco Central- Nac (14h e 21 h20)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (16h15 e 19h)
• Cine Neumarkt 4
• Super 8 - Leg (14h15, 16h30, 19h10 e 22h10)
• Cine Neumarkt 5
• Dylan 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 meu chefe - Leg (14h40, 17h, 19h20 e 21 h30)
• Cine Norte Shopping 1
• Os Smurfs - Dub (14h10, 16h35 e 19h)
• Os Smurfs - Leg (21 h25)
• Cine Norte Shopping 2
• Super 8 - Dub (12h55, 15h35, 18h05 e 20h40)
• Cine Norte Shopping 3
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h, 15h45,
18h20 e 21h)
• Cine Nort� Shopping 4
• Assalto ao Banco Central- Nac (14h45 e 17h)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (19h15 e 22h)

.,Cine Norte Shopping 5
•Os Smurfs - Dub (13h1 0, 15h25, 17h50 e 20h15)
• Cine Norte Shopp�ng 6
• Corações Perdidos - Leg (14h55)
• Quero matar meu chefe - Leg (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 morte - Parte 2 - Leg (22h20)
• Capitão América: O primeiro lIingador - Dub (14h30)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (19h45)

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

Carol Dieckmann
vai casar de novo
A atriz CarolinaDieckmann pretende
renovar os votos de casamento com Tiago
Worcman assim que terminar de gravar
'Pina Estampa', nova novela das 21h da
Rede Globo. Isso porque, da primeira vez,
em 2007, ela se sentia inchada e gorda, pois
aguardava o nascimento de José. Agora, a
atriz ganhoumúsculos para viver a fogosa
Teodora na trama deAguinaldo Silva.

,

Namorado de Isis
deixou dívidas
O atual namorado da atriz ÍsisValverde,
Tom Rezende, ex-produtor do Pânico na Tv,
teria uma dívida de R$I,8mil com um dos

apresentadores do programa humorístico
da RedeTV!. Segundo constá, ele pediu o

dinheiro emprestado para poder viajar com
uma ex-namorada, que também trabalhava
na atração. Segundo os fofoqueiros de
plantão, Rezende não atende ao telefone '

desde que iniciou o namoro com Ísis.

Marcos Barreto
morre aos 51 anos
o atorMarcos Barreto, famoso porparticipar
de sucessos daTVGlobo como as novelas 'Pé
na Jaca', de 2006, e 'APavorita', de 2008, morreu
depois de um ataque cardíaco. Ele tinha
apenas 51 anos de idade e morava na capital
gaúcha, PortoAlegre, onde dirigia aCasa de
CulturaMario Quintana. O falecimento foi
súbito e surpreendeu familiares e amigos. O
corpo do ator foi velado na instituição.

Galã avisa: SOU'
é muito solteiro
Durante a festa de lançamento da novela
'Pina Estampa', o português Paulo Rocha
anunciou que está totalmente disponível.
O galã disse também que a únicamulher
a espera dele em Portugal é amãe.
"Picar aqui sentindo saudades de uma

,

namorada de lá é perda de tempo. Já
namorei uma brasileira que morava em
Lisboa e sei que as mulheres daqui são
maravilhosas. Sou fã", avisou.

Daniel Filho quer Renata Sorrah tenta
oficializar relação deixar o cigarro
O diretor e ator Daniel Pilho, de
73 anos, que acaba de fazer uma

participação especial da novela 'O Astro',
e a cantora Olívia Byington, de 52, estão

programando uma cerimônia para
oficializar a relação. Segundo os amigos
do casal, eles querem se casar, pois estão
muito felizes juntos. O romance dos dois

começou no primeiro semestre de 2009.

A atriz Renata Sorrah, que está no elenco da
nova novela da Globo, 'Pina Estampa', tem
tentando parar de fumar definitivamente.
"É a quinta vez que eu parei", contou
a atriz.Venho tentando, mas acho que
agorame convenci profundamente. Não
coloquei adesivos nem nada. Há anos isso
me persegue. E dessa vez nem engordei",
completou a atriz.

ÁRIES
A morada da sorte, do prazer e da diversão está em destaque.
Na carreira, poderá conciliar o útil e o agradável. O amor conta

com boas energias. Aproveite a boa fase.

TOURO
Você saberá reconhecer a necessidade de cuidar um pouco
mais da aparência. É hora de cuidar de si e de hannonizar os
relacionamentos mais íntimos. rasse mais tempo com a famma

GÊMEOS
Você terá bastan'te segurança para expressar o que pensa e o

que sabe. No amor, o clima é de profunda cumplicidade com a

pessoa amada. Não tenha medo de mostrar seus talentos.

CÂNCER
Hoje, você terá uma maior percepção do valor das coisas e do

próprio valor. A lua estará no topo do seu horóscopo, trazendo a
chance de realização amorosa. Mostre generosidade .

LEÃO
Sol e vênus em seu signo aumentam consideravelmente o

magnetismo pessoal. Você vai perceber com mais facilidade
suas qualidades. Seja amável e gentil com a pessoa amada.

VIRGEM
Você atravessa uma fase de recolhimento, por isso, as
atividades que exijam isolamento, concentração são as mais
favorecidas. Evite expor a vida amorosa. Aja com discrição.

LIBRA
O dia favorece as relações de amizade e o convívio social.
Você saberá tornar as relações afetivas mais harmoniosas. O
companheirismo vai predominar na relação a dois. Seja amável.

ESCORPIÃO
Esta é uma fase muito positiva no campo profissional, aproveite
para se destacar! O desejo de agradar a quem ama estará em
evidência. Busque a realização dos sonhos.

SAGITÁRIO
O dia é ideal para colocar os planos em prática. No setor
sentimental, não faltará diplomacia, entusiasmo e nem lealdade

entre o casal. Ótima fase para fazer novos contatos.

CAPRICÓRNIO
Este é um momento de recolhimento e reflexão. Mudanças no
visual serão positivas para melhorar a imagem que você passa
aos outros. Não dispense os momentos de privacidade.

AQUÁRIO
Você terá facilidade para pensar mais no bem-estar dos outros
do que nas suas necessidades. O desejo de compartilhar a vida
deve crescer agora. Seja gentil com o par.

PEIXES
Bom dia paradeixar o ambiente de trabalho mais harmonioso e

agradável. A lua indica que saberá usar o magnetismo pessoal
para atrair a quem deseja. Aprimore as atividades profissionais.
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• 16/8
Cinema: O sucesso a qualquer preço
Onde: Sesc, em Iaraguá do sul
Horário: às 15h, 17h e 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7833

• 18/8
Encontro: Festival Nacional do Conto
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 19h (quinta e sexta

feira) e após às 13h30 (sábado e domingo)
Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7833

• 18/8
Palestra: Novas rotinas de uso de ECF
Onde: Sindicont, em Iaraguá do Sul
Horário: das 15h às 17h30

Quanto custa: R$ 10 (associados) e R$ 20
(público em geral)
Informações: (47) 3371-8920

• '18/8
Literatura:Agora é que são elas, com
Veronica Stigger
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: 19h. Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-1833

• 18/8
Teatro: O tapete deMaria
Onde: Centro Cultural Scar,
em Iaraguá do Sul
Horário: 20h

Quanto custa: gratuito (ingressos devem
ser retirados na secretaria da Scar)
Informações: (47) 3275-2477

I!I 21/8
Show: Nenhum de Nós
Onde: esquina das ruas Norberto Silveira

Júnior e João Butschardt, no Centro, em -

Guaramirim
Horário: às 21h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3373-0247

• 19/8
Balada:Hip Hop + Pagode
Onde: London Pub, em Iaraguá do Sul
Horário: a partirdas 22h
Quanto custa: R$10 (mulheres) e R$15
(homens)
Informações: (47) 3055-0065

• 19 - 20/8
Curso: Melhorando a eficiência e as

atividades nos almoxarifados

Onde: Centro Empresarial, em Jaraguá do Sul
Horário: sexta-feira, das 18h30 às 22h30, e
sábado, das 8h às 12h

Quanto custa: R$ 255 (nucleados), R$ 280
(associados) e R$ 415 (demais interessados)
Informações; (47) 3275-7017

.20/8
Show:Música na Praça com Zamba
eMari Rebelo
Onde: PraçaÂngelo Piazera, no Centro,
em Iaraguá do Sul
Horário: l7h

Quanto custa: gratuito
Informações:www.myspace.com/
marirebelo

.20/8
Balada: Festa dos Calouros
Onde: London Pub, em Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 22h
Quanto custa: R$ 10 (mulheres)

. e R$ 20 (homens)
Informações: (47) 9947-7001

.20/8
Festa: São João'
Onde: Sede daAssociação Húngara, na
EstradaGaribaldi, em Iaraguá do Sul

Horário: a partir das 16h
Quanto custa: gratuito
Informações: delciold@gmail.com

.21/8
Show: Henrique Lemes
Onde: esquina das ruas Norberto Silveira

Júnior e João Butschardt, no Centro, em
Guaramirim
Horário: às 19h

Quanto custa: gratuito
.

Informações: (47) 3373-0247

·.22/8
Cinema: Nós que aqui estamos por vós
esperamos
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: 15h, 17h e 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7833

* QUERDIVULGJlR O
SEUEVENTO JlQUI?

* Então. junte todas as informações a
respeito e envie umamensagem para
kelly@ocorreiodopovo.com.br. Os

e-maUs devem ser encaminhados. pelo
menos. uma semana antes do evento.

Bullying é uma palavra em inglês

que faz parte do dia a dia dos jovens,

aprendida sempre da pior maneira

possível: com gozações, insultos,

ameaças, exclusão e até mesmo

violência física. Ou seja, enquanto

alguns se divertem, aqueles que são

vítimas não acham graça alguma.

Bullying. Não pratique.
Ajude a combater.

Secretaria de Estado
da Educação
www.sed.sc.gov.br SANTA CATARINA

lL� !lllInHHnn� nnll�I!lld!ddllll!l I,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Benyamin Parham Fard

Bem-vindos
Diversos caminhos nos conduzem
para um mundo mais sustentâuel,
e os preceitos definidos pelo
relatório Brundtland (Nosso
Futuro Comum -1987)
permanecem como os principais
norteadotes, entretanto, seus ,

.

desdobramentos adquirem
diferentes significados quando
aplicados às diversas áreas do
conhecimento humano.
Da transparênciafiscalà
preservação da biodiversidade, da
govemança corporativaà eficiência

ECO

benyamin@biovita.com.br

energética, depoliticas públicas
sérias às práticas de trabalho justas,
tudo inspira sustentabilidade no
real teorda palavra.
Diferentemente daquilo que a
publicidademundial explora, a
sustentabilidade émuitomais que
o "verde" (meio ambiente), tendo
o tripé da sustentabilidade os seus

dois outros apoios alicerçados na
geração de renda e economia com

obtenção de resultados sociais de
curto, médio e longo prazo, que
implicam no desenvolvimento

humano verdadeiramente
sustentável.
O eco da sustentabilidade faz
reverberar este novo conceito de

práticas públicas, empresariais,
pessoais e cívicas que trazem
resultados imediatos quando
encarados com seriedade. E é com

objetivo defalar sobre o tema e

incentivar práticas sustentáveis
que estreio hoje na coluna Eco
Sustentável, que será publicada
todas as terças-feiras, aqui no
O Correio do Povo. BoaLeitura!

DIVULGAÇÃO

Matriz energética
nacional mais

limpa até 2020
A tecnologia eólica ainda está se

consolidando no Brasil, possuindo apenas
0,8% de participação namatriz energética
nacional e com projeção de alcançar 7% nos

próximos anos. Entretanto, este setor poderá
atingir 15% da matriz'energétíca brasileira'
até 2020, e para alcançar tal patamar, o
governo federal deverá realizarmais leilões
do setor e oferecer apoio tecnológico para
implantação de centros de pesquisa da
tecnologia em território nacional.

o Etanol ainda
é vantajoso?
Bicombustível brasileiro demaior sucesso
no exterior, o etanol derivado da cana-de

açúcar já custa emmédia 68,4% do preço da

gasolina comum, e deixa de ser vantajoso
quando seu preço representa mais de 70% do
valor da gasolina. Os influenciadores dos altos
preços deste combustível são a valorização
dos outros produtos originados da indústria
sucroalcooleira (ex.: energia elétrica e açúcar).
Em julho, o etanol foi o quarto item que mais

pesou na inflação brasileira..

o Google possui
práticas anti-competitivas?
Segundo a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos e a

Comissão Europeia de Comércio" há fortes indícios que sim. Uma
investigação contra o Google foi aberta para apurar se a gigante
de internet está mantendo práticas anti-competitivas em algumas
de suas áreas-chave de negócios. Há suspeitas que a companhia
tenha favorecido seus próprios produtos nos resultados das buscas
realizadas em sua ferramenta, além de denúncias de que o Google
coleta informações de seus rivais ilegalmente, derrubando-os nos
resultados das buscas. O Google nega as acusações.

São Paulo X aquecimento global
Ações de Estados como São Paulo e Califórnia (EUA) no
estabelecimento de metas de corte de emissão de gases
de efeito estufa (GEE) deverá ter enorme importância na
próxima Conferência.Internacional sobre o Clima de Durban

(setembro/2011 - África do Sul), e na Rio+20, (junho/2012-
Brasil). O pioneirismo de São Paulo, com a meta de reduções de
20% nas emissões de GEE no Estado, em todos os setores, até

2020, em relação a 2005, posicionou o Estado brasileiro como o 2°

no mundo, depois da Califórnia, a adotar uma lei nesse sentido.

Eng•.
' haria •••tentável

Empregado largamentena construção civil, li engenharía
sustentlÍvel se baseíanamowçlo tecnológica que
contribuiespecialmentepara reduçãc de desperdícios,
ooollo.nuano uso demateriws� uso consciente de recursoe
naturais e umasociedademaís sust'entdvel. Entretanto o

importante êU' além dos temas emplamente dlscuudoe
(ex.: energia 'a água)) e abordar 8 relaçlo entre construção
civil 'amudsnças climáticas, ,a durabílldade demateríels, a
interdlsclpllnmidade e) especialmente, Q ínformalídade que
afeta dlretamente asustentabílídade socíaí,

Eleitos ambientais
Recente estudo holandês sobre os efeitos ambientais dos parques
eólicos offshoreaponta que, ao contrário daquilo que normalmente
se indica, tais instalações possuem inúmeros 'efeitos positivos e

podem servir como novos habitats para a vidamarinha, trazendo
benefícios de longo prazo para ecossistemas circundantes.As
espécies de aves vão, aos poucos, evitando rota para tais parques
eólicos, enquanto os abrigos aquáticos permanentes propiciam
habitat perfeito paramexilhões, anêmonas e caranguejos
(dentre outras espécies), contribuindo assim para o aumento da
biodiversidade em cadeia para peixes e mamíferos marinhos.

Transparência liscal
o Portal daTransparência do governo do Distrito Federal é uma
interessante ferramenta de participação da sociedade no controle
das ações do governo. Através do portal, a sociedade poderá fiscalizar
se os recursos estão sendo utilizados como deveriam. O objetivo
do portal é dar transparência aos recursos públicos, permitindo
que o cidadão acompanhe todas as despesas e receitas que o

governo executa para o bem estar da sociedade, contribuindo para
diminuição da distância entre a .sociedade e o governo.

I DA ENERGIA DO MUNDOp������:'
O O I% Q::=:e:�:::
•

de armazenamento
e processamento de

dados (datacenters) espalhados pelomundo consumiram,
em 2010, aproximadamente 1,5% de toda eletricidade

produzida no planeta. Considerado isoladamente, o Google
respondeu sozinho por 0,01% da demanda energética global
nomesmo ano, através dos seus 900mil servidores. Apostas
em eficiência energética em nível global e auto-suficiência
energética são algumas das novas realidades adotadas de
grandes empresas de tecnologiapara enfrentar este status.

Impostos sobre
emissão de CO2
Diversos países desenvolvidos estão avançando
nas políticas para redução das emissões de gases de
efeito estufa. No mês passado, aAustrália anunciou
a criação de um imposto de US$ 23 dólares pela
emissão de uma tonelada de dióxido de carbono

(C02) a partir do IOde julho de 2012. Este cenário
se aplicará principalmente às empresas mais

poluidoras, e estamedida terá como reflexo novas
ações na busca pela redução ou compensação.

Biodiversidade
brasileira
Desde sua criação, em 2002, o Conselho de
Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), que
é o órgão responsável por autorizar pesquisas,
prospecção e desenvolvimento tecnológico a partir
da biodiversidade brasileira sofre sérias criticas
de cientistas e empresas do segmento por sua
ineficiência pautada na nebulosa legislação vigente.
O incremento de procedimentos e efetivo, além
da criação de regras de proteção de mercado neste

importante órgão certamente aceleraria a geração de
valor a produtos "naturais" de empresas nacionais.
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Acrise atual, apesar daqueles trições, que a instabilidade do
que tentam disfarçá-la com mercado capitalista era culpa do

justificativas diferenciadas, ,re- excesso da intervenção do gover
presenta, na verdade, o fracasso no na economia. Tal afirmativa
de um modelo que se assentava lhe rendeu o Prêmio Nobel de
na fé cega da capacidade de au- Economia em 1976, como resul

torregulação dos mercados. Tal tado de seu pensamento con

pressuposto dogmático acom- densado no livro "Capitalismo e

panha o capitalismo desde o Liberdade". Foram estes perso
seu nascimento: os mercados nagens que povoaram com suas

funcionam num regime racional ideias as elites governantes dos
que garante o funcionamento Estados Unidos, do Banco Mun
ótimo da economia, sem haver dial e do Fundo Monetário Inter
necessidade de qualquer inter- nacional depois dos anos 70.
venção que coloque em risco a A realidade mostra-nos que
sua eficiência. Tal era a premissa a euforia das finanças desregu
nos anos 20, caracterizada por lamentadas, apesar de benefi
uma economia exuberante sem ciar uns poucos especuladores
qualquer lastro produtivo, que globais, sempre se esgotam num

desmoronou com a quebra da final trágico. Esta constatação
Bolsa de Valores de Wall Street nos sinaliza uma única alterna
em 1929. No entanto, a reedição tiva: o capitalismo, para funcio
dessa convicção no mundo dos nar decentemente, não pode ser

negócios e da academia, que "deixado a mercê da pureza eco

culminaram com as políticas nômica dos seus gestores funda
conservadoras de Margareth mentalistas".
Thatcher e Ronald Reagan nas Estas últimas palavras são
décadas de 70 e 80, por influên- do Prêmio Nobel de Economia
cia direta dos economistas pre- de 2008, Paul Krugman, que
cursores da Escola de Chicago, faz um relato histórico sobre

Ludwig Von Mises e Friedrich as consequências da tomada
I

Hayek, e seu principal expoente, do poder, nos Estados Unidos,
Milton Friedman, terminaram se a partir dos anos 70, pelo Par

impondo na economia global. c' tido Republicano e sua tropa de
Friedman afirmava, sem res- choque conservadora, os neo-

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

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul
SC - E-mail: jgsvar2@tjsc.jus.br
Juíza Substituta: Karina Müller

Chefe de Cartório: Ana lucia Rozza
EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS

Ação Monitória nO 036.09.011953-9
Autor: Cerâmica Buschinelli ltda

Réu: liamar Distribuição Transporte e Comércio de Materiais de Construção ltda. ME e outros
Citando (a) (s): Liamar Distribuição Transporte e Comércio de Materiais de Construção ltda. ME,
Rua Alwin Koch, 1.665, Três Rios do Sul - CEP 89.254-210, Fone (047), Jaraguá do Sul-SC, Sidi
nei Machado, brasileiro(a), CPF 080.512.889-12, Av. Prefeito Waldemar Grubba, 300, Vila lalau
- CEP 89.256-500, Fone (047), Jaraguá do Sul-SC e Cleiton dos Santos Rodrigues, brasileiro(a),
RG 8.571.458-9, CPF 058.941.769-05, Germano Marquardt, 99, vila Lalau - CEP 89.256-200,
Fone (047) Jaraguá do Sul - SC.
Valor do Débito/Descrição do(s) Bem(ns): R$ 49.445,84. Data do Cálculo: 30/09/2009. Por in
termédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não
sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado,
bem como CITADA(S) para efetuar(em) o pagamento do montante exigido ou a entrega de coisa
reclamada ou oferecer(em) embargos, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital.
Em caso de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas e honorários advocatícios
(art. 1.102-c, § 1°, do CPC). ADVERTENCIA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo mar

cado constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.102-c, do CPC). E, para que
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será
afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.
Jaraguá do Sul (SC), 14 de junho de 2011.

cons do Tea Party. O resultado
dessa configuração fundamen
talista, que empobreceu gran
de parte da população em ge
ral, terminou favorecendo, ao

mesmo tempo, a concentração
de riqueza nos setores mais pri
vilegiados da sociedade. A di

minuição da desigualdade so

cial na prática política do New

Deal, iniciada com o presidente
norteamericano Franklin De
lano Roosevelt na década de 30,
centrada numa sociedade igua
litária e próspera, terminou se

esfumando no novo modelo ne

oliberal. De repente, o credo Key
neisiano surge reforçado como

alternativa válida para se defen
der da crise, ou como diria Krug
man, "os países da América La
tina saíram e sairão muito mais

rapidamente do meio da crise do

que os demais continentes, por
que já colecionaram o suficiente
know-how contra qualquer tipo
de recessão". Tal afirmativa foi

publicada no New York Time
em 06/10/2008, quando decla
rou que Brasil iria a puxar a fila
dos emergentes graças a sua

política desenvolvimentista,
condensada sem triunfalismos
nas seguintes palavras: "Agora
somos todos brasileiros".

/\ respeito da contratação desse
rltal de Rafinha do BBB (seja lá o
que for isso) gostaria de saber:

Primeiro: o que este cidadão
vai fazer na Schützenfest? Vai
cantar? Vai declamar? Vai dan

çar?Vai rebolar?
Segundo: mesmo que venha

a fazer qualquer coisa minima
mente aproveitável na' festa, vai
cobrar quanto? Para fazer o que

s ZENFEST
mesmo?

Terceiro: -os organizadores não
haviam dito que não haveria show
nacional este ano, que era para
preservar as tradições, não ter gas
tos excessivos, etc... Quem justifi
ca apresença desse citado cidadão
na festa? Com a palavra...

Walter Schwartz,
admiIIisIrador

DINÂMICA DA TRANSFORMAÇÃO
EM JARAGUÁ DO SUL

É uma vivência terapêutica lúdica, e ao mesmo tempo muito profunda, de auto
conhecimento e transformação nos níveis físico, emocional, mental e espiritual.
Escolha uma questão que você quer transformar na sua vida. Pode ser mudar
um hábito, uma questão pessoal, profissional ou de relacionamento. Com a

Dinâmica de Transformação, você pode descobrir e ativar recursos internos
para remover da sua vida bloqueios emocionais, idéias limitantes e comporta
mentos indesejáveis e repetitivos, abrindo-se para novas perspectivas e pos
sibilidades de viver com sucesso e felicidade.
Data: 20 e 21/8/2011 - Horário: 9h às 18h30
Contato: vera.diehl@hotmail.com - 479973-9927

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-1191
89275-000 - SCHROEDER/SC

" e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br- site: http://www.schroeder.sc.gov.br

CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS DE
ENGENHARIA N°. OS/2011 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 83/2011-PMS - TIPO:
MENOR PREÇO GLOBAL
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conheci
mento dos interessados Cancelamento da Licitação Processo de licitação n".
83/2011- PMS, na modalidade Tomada de Preços n", OS/2011-FMS, para a

contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de
mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de caixa de captação plu
vial sifonadas localizados aos bordos dos acostamentos ou meio-fios da malha
viária urbana do Município de Schroeder (SC), após duas tentativas de abertura
da licitação para contratação, decide-se por cancelar o certame.

Schroeder, 12 de agosto de 2011.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL CONCORRÊNCIA N° 191/2011. TIPO TÉCNICA E PREÇO. COMUNICADO
DE RETIFICAÇÃO. O Município de Jaraguá do Sul, através da Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal, torna público para conhecimento dos interessados na licitação por Con
corrência acima, que está promovendo retificação no item 4 subitem 4.7 e 4.8 do Edital,
como segue: Onde está escrito: 4.7. A Proposta Técnica deverá ser apresentada em 02

(duas) vias, datilografada ou digitada em papel timbrado da empresa participante, sem

emendas ou rasuras, datada e assinada, de modo a permitir a perfeita identificação da lici
tante. Leia-se: A Proposta Técnica deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada
ou digitada em papel timbrado da empresa participante, sem emendas ou rasuras, datada
e assinada, de modo a permitir a perfeita identificação da licitante. Onde está escrito: 4.8.
A Proposta Comercial deverá ser apresentada em 02 (duas) vias, datilografada ou digitada
em papel timbrado da empresa participante, sem emendas ou rasuras nos locais essenci
ais, datada e assinada, de modo a permitir a perfeita identificação e proposta da licitante.
Leia-se: A Proposta Comercial deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou

digitada em papel timbrado da empresa participante, sem emendas ou rasuras nos lo
cais essenciais, datada e assinada, de modo a permitir a perfeita identificação e proposta
da licitante. Considerando que a errata não modifica a formulação das propostas, não se

aplicando o §4° do art. 21 da Lei Federal n.? 8.666/93, e que apenas esclarece e retifica
exigência editalícia, esta Administração Pública comunica aos interessados, que mantém
a mesma data para visita técnica, entrega e abertura dos Envelopes. Jaraguá do Sul (SC),
12 de agosto de 2011.

CEcíLIA KONEll - Prefeita Municipal

,

COMUNICADO
AAvippan (Associação
do Vale do Itapocu de

Preservação de Pás-
saros Nativos) comu-

nica e esclarece que
a publicação no fim de

semana, dias 13 e 14
de agosto de 2011, do
evento Torneio de Trin-
ca-ferro não foi autori-
zada pela diretoria da
entidade.
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Audiência pública discute
loteamentos irregulares
Registros da Secretaria
de Planejamento Urbano
apontam para 110 terrenos

não-regulares 'em vários
bairros de Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL
.... , .

LORENA TRINDADE

Com o intuito de buscar soluções para um
problema cada vez mais recorrente em

Iaraguá do Sul- os loteamentos irregulares
-, a Câmara dos Vereadores realiza amanhã
uma audiência pública. A sessão tem iní
cio às 19h. O vereador Jaime Negherbon,
presidente do Legislativo, explica que há

ocupação irregular em diferentes regiões
do município. "Sabemos de casos no lo
teamento Santo Antônio, na Barra do Rio

Molha, na Barra do Rio do Cerro, no Iara
guá 84, na Ilha da Figueira e na Vila Lenzi",
afirma. Segundo Jaime, com exceção do
Centro, todos os outros bairros têm terrenos

e imóveis sem registro.
A existência de loteamentos clandestinos

e de construções irregulares gera problemas
ainda maiores. De acordo com o vereador, a
Prefeitura tem prejuízos, pois deixa de arre

cadar impostos. Os moradores desses locais
também são prejudicados já que, com a falta
de arrecadação, acabam não tendo ilumina

ção pública adequada (e muitas vezes recor
rem a ligações clandestinas de energia), não
têm pavimentação, redes de água ou esgoto.

Uma forma de evitar o aumento desses
casos é a fiscalização, mas Iaraguá conta,'
atualmente, com apenas sete fiscais - nú
mero insuficiente. "Espero que a audiência
renda um acordo com moradores e que se

regularize a situação", comenta Jaime. Até o

meio-dia de ontem, o secretário de Defesa

Civil, Jair Alquini, não havia sido' convidado
formalmente para a audiência pública.

De acordo com dados da Secretaria de

Planejamento Urbano, fornecidos pelo se

cretário Aristides Panstein, em 1999 havia
cerca de 140 loteamentos irregulares no

município. Até 2009, ou seja, em um perí
odo de dez anos, cerca de 20 terrenos fo
ram regularizados. De 2009 até 2011 mais
dez loteamentos foram adequados à le

gislação. Aristides explica que há uma di

ferença que dificulta o registro de outros

loteamentos: ué possível saber quais são

irregulares, mas desconhecemos quais são

clandestinos". Para demolir as construções
irregulares é preciso levar os casos para a

Justiça. Segundo Aristides, alguns imóveis,
situados em áreas de risco, deverão ser

demolidos. "Vamos aproveitar a audiên
cia para fazer um balanço do que vem, ou

não, sendo feito para mudar esta situação",
completa o secretário.

,

Secretário anuncia benefícios para o agricultor
As cerca de 1400 famílias que

residem no perímetro rural de

Iaraguá do Sul e vivem da agri
cultura poderão ampliar seus ne
gócios. O anúncio de benefícios

para os agricultores jaraguaenses
foi feito namanhã de ontem, pelo
secretário estadual da Agricultu
ra e da Pesca, João Rodrigues. A
reunião, realizada na Prefeitura,
contou com a presença' da pre
feita Cecília Konell, do secretá-

.

rio do Desenvolvimento Rural e

Agricultura do município, André
Cleber de Melo, além de lideran

ças locais do setor agrícola, como
representantes de sindicatos, da
Epagri (Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural
de Santa Catarina) e de dezenas
de produtores rurais.

O encontro serviu para estrei
tar os laços entre Estado e muni

cípio, mas principalmente para
a divulgação de programas que

visam contribuir com o trabalho
do agricultor da região. O Juro
Zero Agricultura possibilitará
ao produtor rural que apresente
um projeto e busque emprés
timo de até R$ 50 mil (podendo
ser pago em até dez anos e sem

juros). Haverá também emprés
timos no valor de R$ 300 mil para
os agricultores que têm intenção
de construir agroindústrias. 110

potencial do Vale do Itapocu pa
rece muito grande. Já foi muito
melhor, mas enfraqueceu com

a industrialização. Queremos
aquecer novamente", afirma João
Rodrigues.

PrefeitaCecília IloneD se reuniu
com liderançaso..... de�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MUTIRÃO FOTOS MARCELE GOUCHE

Afiladeve
andarmais

\

depressa
Cerca de 1800 pacientes que residem
em municípios da região aguardam
por cirurgias gratuitas, através do Sus

J.ARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

As filas de espera para cirur

gias na rede pública de San
ta Catarina devem diminuir nos

próximos meses. Só na região
do Vale do Itapocu serão reali
zadas 850 operações no muti
rão que vai até o final deste ano.

Porém, para ter início, o projeto
precisa das respostas dos hos

pitais São José e· Iaraguá sobre
a .capacidade de atendimento
das instalações para receber-os

pacientes, assim como a quan
tidade e quais procedimentos
poderão ocorrer nas unidades.
O gerente regional de Saúde,
Sérgio Luiz Pacheco, enviou um
ofício aos hospitais solicitando

as informações. Pacheco espe
rava receber os dados até on

tem, mas, devido ao atraso, es

tipulou novo prazo até amanhã.

Quando a gerência tiver as

respostas, a Secretaria de Saúde
irá assinar um termo de com

prometimento com os hospi
tais. Após o acerto, o mutirão
deverá ter início em 15 a 20
dias. "Espero ter as informações
o mais breve possível para sa

nar todas as dúvidas dos gesto
res dos hospitais a respeito dos

procedimentos que serão ado
tados durante o projeto", disse
Pacheco. Ele também recebeu
as listas de espera das cidades
de Jaraguá do Sul, Guaramirim,
Schroeder, Corupá e Massaran
duba. O gerente estipula que a

fila conta com cerca de 1.800

pessoas.
f\ São José e Jaraguá são os

únicos hospitais adequados
para receber as cirurgias entre

os municípios da região. As es

pecializações de atendimento
serão cirurgia geral, com 250

intervenções; oftalmologia, com
300; ortopedia, 150; e otorrino

laringologia, 150. Segundo Pa

checo, a única dificuldade é en

contrar médicos oftalmologistas
.

para' realizarem as operações do
mutirão. Entretanto, é possí
velo transporte dos pacientes
para outras regiões do Estado a

fim de encontrar outros hospi
tais que atendam a necessida
de da pessoa. "Assim como os

habitantes daqui poderão ir a

outras cidades para serem ope
rados, a região receberá outros

catarinenses em busca de profis
sionais que possam fazer a cirur

gia", explicou o gerente.
A Saúde Vale do Itapocu já

mantinha um convênio com os

hospitais para a diminuição das
listas . de espera. Desde março
deste ano, 450 pessoas foram

operadas pelo Sus (Sistema Úni
co de Saúde). O convênio per
manece durante o mutirão con

templando também as áreas de

urologia e ginecologia.

Damazia Souza, 66 anos, aguarda com ansiedade pela cirurgia no ombro

Màs não são'só os

idosos que esperam ÇL
oportunidade.Ma Luiza
dos Santos Helegda,
de apenas 3 anos, está
na lista de espera para
retirar as amídalas há
mais de um ano. Amãe,
Franciele dos Santos

Helegda, soube ontem
do mutirão e ficou
aliviada. "Esperei cinco
anos para operar a

vesícula, Tem gente que
morre. esperando", disse.

Apartamentos do Parque
- [araguá serão sorteados hoje
Pelo menos 288 famílias se

rão beneficiadas com o sorteio
dos apartamentos do Condomí
nio Parque Jaraguá Dante Minel,
que acontece hoje, às 14h, na

Arena Jaraguá. Os moradores fo
ram selecionados pela Secretaria

Municipal de Habitação de Re

gularização Fundiária e pagarão
parcelas de até 10% da renda fa

miliar, que deve ser de zero a três
salários mínimos.

Segundo a secretária de Ha

bitação' Maristela Menel, repre-

sentantes da Caixa Econômica
Federal conduzirão o sorteio que
definirá a ordem de entrega dos
imóveis. Quarenta e oito aparta
mentos serão destinados a famí
lias vítimas de desastres naturais
dos últimos três anos. Novéresi
dências, devidamente adaptadas,
serão repassadas a portadores de
necessidades especiais. A parceria
entre aPrefeitura de Jaraguá do Sul
e o governo federal investiu R$ 13

milhões no local. O condomínio
fica no bairro Ribeirão Cavalo.

MARCELE GOUCHE

--....- ......--..,.........
....._."..-.,".. ,� ....
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Corupá Buffalos vence a segunda
MARCELE GOUCHE

Com duas vitórias, a manada se destaca

e lidera grupo no Torneio Touchdown

CORUPÁ

ALEXANDRE PERGER

União, companheirismo, garra e comprometimento. Es
ses sãoalguns dos diferenciais do
Corupá Buffalos, líder da confe
rência George Halas, do Torneio

Touchdown, com duas vitórias
em dois jogos. A competição re

úne equipe de todo o país. A úl
tima vítima da manada foi o San
tos Tsunami, que virou marola ao

ser derrotado por 31 a 3 dentro de

casa, no Centro de Treinamento

Meninos daVila, e.m Santos.
_

, O segredo para ter vencido o

Santos, de acordo com o presi
dente do Buffalos, Juliano Mill

nitz, foi a superação. "Sentimos
que eles acharam que iam nos

esmagar. Por ser de São Pau

lo, eles se acham superiores,
mas mostramos para eles quem
mandava no jogo", disse Juliano,
que também joga na defesa. De
acordo com ele, o problema era

o campo, "quase sem gramado e

com muito barro". Os dois agra
decem o apoio dos padres do Se
minário Sagrado Coração de Je
sus, onde são realizados os jogos.

Além do sentimento de famí

lia, Juliano destaca a qualidade
do grupo, pois tio time é muito
bom e não há um jogador em

específico". Durante a partida,
todos os jogadores foram substi

tuídos, mas, de acordo o dirigen
te, isso não afetou a qualidade
do time. O jogador mais velho do
time é Gério, 42 anos, que, de

pois de ver um treino embaixo de

chuva, se ofereceu para jogar no
Buffalos e conseguiu.

Para o próximo jogo, contra o

Palmeiras Locomotives, em So

rocaba (SP), Juliano afirma que
ainda não sabe de onde virá a

verba para bancar a viagem, que
custa em média R$ 5 mil. Para ir
a Santos, a empresa KLC ajudou
com o dinheiro. "Se passarmos
para a próxima fase, tenho medo
de que não tenhamos dinheiro

para viajar", confessa Juliano.

"

Juliano e Gé�o no campo em frente ao Seminário Sagrado Coração de Jesus

EDUARDO MONTECINO

,"

I "
-

DUELO Timé jaraguaense surpreendeu até o técnico Biro, no último sábado à tarde

Leão do Valemostra as garras contra oAvaÍ
No duelo de Leões travado no

último sábado, no Estádio do Bo

tafogo, venceu o caçula do Vale
do Itapocu, por 2 a 1. O jogo era

amistoso e os reservas do Avaí sa
íram na frente, com Raílson, aos
11 minutos do segundo tempo.
Dois minutos depois, o atacante

Zamorano empatou para o Sport
Clube Jaraguá. A virada veio aos'

22, com um chute de fora da área

de Geraldinho.

Segundo o técnico do Iara
guá, Bíro, o jogo de estreia do
time surpreendeu: "O Avaí é um
time muito forte e o resultado foi
uma surpresa. A parte técnica su=.

perou as expectativas, já a parte
física deixou a desejar. Também
faltou um pouco de entrosamen

to, mas isso vai melhorar aos

poucos, já que temos um time

muito novo", disse Biro.
Antes da estreia contra o

Maga de Indaial pelo Campeo
nato Catarinense da Divisão de

Acesso, dia 18 de setembro, o Ia
raguá ainda vai fazer três amisto
sos. Um deles já está confirmado
contra o Figueirense, mas ainda
sem data definida. Segundo Biro,
o Leão do Vale ainda negocia
com oAtlético Paranaense eAvaí.

ESTADUAL
!

Javentlls ,fiC'G ,,'
•

com o vice
Mesmo vencendo o

'C3200as por 1 a'O, no último
sábado, no Estádio João
Marcatto, o juvenil do
luveptu�,nãQ copse��,!
levantar o troféu de

' "

campeão catarinense
daDivisão Especial.
€Qmo pe�deram por 2
a O no primeiro jogo, os
molequinhos precisavam
de dois oumais gols de
diferença. O único gol dó '

Juventus foimarcado por
Geléia, de pênalti, ainda
no primeiro tempo. No
segundo tempo, a defesa
do time de Joinville se

fechou e garantiu o título
..

Apesar do vice, o Tricolor
_ fez amelhor campanha
da competição, somando
mais pontos que o

próprio Caxias. Agora,
os próximos a entrarem
em campo serão os

RTpfissionais, nesse
domingo.

., �a&ela '.ão
é alterada
NQ único jogo da

. PHineironaâesse fim de
.

semana, Cruz de Malta
e JJ Bordados ficaram

po zero a zero, jogandg
'ti·, /1, ..

"

',' ,

no 'Estádio Eurico'
Duwe. Com o resultado,
nenhuma das equipes

I

conseguiu subir na
.

tabela. Os cruzmaltinos

perderam a oportunidade
de tomar a liderança
do João Pessoa. Já o JJ
Bordados, que está na

quinta colocação, chegou
ao terceiro empate e

continua sem vencer no

campeonato. A próxima
rodada estámarcada
toda para o próximo
domingo, às 15h. O João
Pessoa defende a liderança
contra o Nékí, Flamengo
e Cruz deMalta fazem o

clássico valendo a segunda
colocação e JJ Bordados
se enfrentam buscando Ia

primeira vitória.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Muricy cobra outra
postura deGanso
Destaque do Santos na conquista da
Libertadores, o meia perdeu o ritmo de

jogo nas últimas partidas do Brasileiro
!
!
�

l
{
�

,

I

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Otécnico do Santos, Muricy
Ramalho, revelou ontem que

tem cobrado do meia-atacante
Paulo Henrique Ganso uma postu
ra diferente em campo. De acordo
com o treinador, o camisa 10 san
tista estámuito preso namarcação
e não encontra espaços para jogar.

"Eu tenho conversado muito
com ele (Ganso). Na posição que
ele joga, ele tem que modificar o

jeito dele. Ele tem que se projetar
mais, tem que entrar na área e fa
zer gols", disse Muricy.{

J

'I

l
.�
t
I

"Estou insistindo muito para
ele se aprofundar na área e dei
xar os nossos volantes jogarem. O
pensador, o dez que ele é ninguém
vai tirar. Ele não pode ser mais
só isso. Caso contrário, ele vai ter
muita dificuldade", acrescentou.

Ganso está sendo cobrado por
não conseguir mostrar o mesmo

brilho da temporada passada.
Na última quarta-feira, o jogador
amargou pela primeira vez o ban
co de reservas da seleção brasileira
no amistoso contra aAlemanha.

Sua saída do time foi sinto
ma de uma temporada marcada

por contusões, polêmicas fora de

campo, poucas partidas e raros

momentos de genialidade. Os nú
meros atestam que.Ganso faz tem

porada bem inferior às anteriores.
Em 26 jogos, marcou só três gols,
umamédia de 0,12 por partida.

No ano anterior, marcara 13

gols em 44 jogos, ou seja, 0,3 por
jogo. Mesmo em2009, quando era

úma revelação, teve desempenho
superior ao atual, com dez gols em
47 partidas, 0,21 de média.

Pessoas ligadas ao jogador
apontam como sua principal difi
culdade neste ano a falta de ritmo
de jogo desde a recuperação da con
tusão no joelho esquerdo, sofridano
segundo semestre de 2010.

O Santos está naIô- coloca
ção, próximo da zona do rebaixa

menta, com a mesma pontuação
do Atlético Mineiro, último a cair

para a Série B.

CRISTIANO ANDUJAR/VIPCOMM

14° Grêmio -2 140
116:

t

15° Atlético-GO 16 4 4 -4 t33
16° Santos 15 114 4 3 -6 '36

� Y lr Atlético-MG 15 l�� 4 3 -10'31
Â T 18° Atlético-PR 13 3 4 9 115 24 -9 27

{ T 19° Avaí 13 1161 3 4 9 t18 36 -1827

T 20° América-MG 11 116 2 5 9 [18 32 -1423

Flamengo continua reclamando da arbitragem
_
Não foi apenas Ronaldinho

que reclamou da arbitragem de
Heber Roberto Lopes no duelo
entre Flamengo e Figueirense,
domingo, pelo Campeonato Bra
sileiro. Em comunicado, o Fla

mengo disse que o departamen
to jurídico do clube já estuda a

melhor forma de se manifestar
contra o árbitro.

"O Departamento Jurídico do
clube já foi acionado para buscar
a melhor forma de se manifes
tar contra as atitudes do árbitro

que prejudicou o Flamengo nes

te jogo e no próximo, já que por
conta dos cartões amarelos sus

peitos, tirou dois jogadores da

próxima partida contra o Atléti-
co-GO", diz trecho da nota.

,

Vanderlei Luxemburgo tam

bém reclamou da arbitragem.
Disse que seu time ficou desesta
bilizado com a atuação do árbi
tro. "A atitude dentro do campo,
com seis cartões amarelos para
o. Flamengo e nenhum para o

Figueirense, tinha alguma coisa.

'E o Heber fazendo caretas, falan
do algumas coisas, fazendo uma

pressão", disse Luxemburgo ao

site oficial do Flamengo.
"Meu time se desestabilizou

por completo e não conseguia
ter uma organização. Os jogado
res ficaram mais preocupados
com o árbitro do que com o com

portamento tático", finalizou.
O Flamengo vencia o jogo por

2 a O e deixou otime de Florianó

polis empatar e impedir que time
carioca assumisse a liderança.

DIVULGAÇÃO

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO 1S0 RODADA -13/8
São Paulo 2 x 2 Atlético-PR
Atlético-GO 2 x O Santos
Cruzeiro 5 x O Avaí

Botafogo 4 x 2 América-MG
16" RODADA -14/8
Corinthians 2 x 2 Ceará
Vasco 1 x O Palmeiras
Figueirense 2 x 2 Flamengo
Coritiba 3 x O Atlético-MG
'Grêmio 2 x 1 Fluminense

,

Bahia 1 x i Internacional

17° RODADA -17/8
19h30 -Internacional x Botafogo
19h30 - Flurninense x Figueirense
19h30 - Atléüco-PR x Cruzeiro
19h30 - Ceará x Grêmio
21h50 - Santos x Coritiba

, 21h50 - Atlético-MG x Corinthians
21h50 - Avaí x Vasco

17° RODADA -18/8
21h - Palmeiras x Bahia
21h - América-MG x São Paulo
21h - Flarnengo x Atlétlco-GO

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO
P �J 1 V 1 E
36 tl� 11 3

32 116 102
27 11(� 8 : 3

. .

I

27 116 7 '6
i ! 1

24 116 7 ! 3
23 1161 7 i 2
23 j 1� 6 i 5
2311� 615
23 1161 5 [8

: ! i

10° Goiás 22 116: 7 1 1

11° Boa 22 j 161 6 i 4
12° Bragantino 21 i '161 6 13
13° Grêmio Barueri 21 1161 6 3

14° Americana 21 116[ 6 3

15° Vila Nova-GO 20 i 1� 5 5

16° Guarani 19 116 5 4 7 21 20 1 AO
T 17° Sãb Caetano 19 116 4 7 5 21 -24 -3 140

: i

T 18° Icasa 18 i 16! 4 6 6 17 20 -3 38

T 19° Salgueiro 13 i 161 3 4 9 14 23 -9 27

T 20° Duque de Caxias 5 ! 1� O 5 11 14 36 -2210

16° RODADA -12/8
ASA2x1Boa

lcasa 1 x 1 Guarani

Vitória 5 x 2 AmericanaI,�.···��··� C I T'\\._ll)! o. unes
.

/ Â 1° Portuguesa
Â 2° Ponte Preta

Â 3° Paraná Clube

D GP GC SG1A
2 38 15 23175
4 30 17 �3i67
5 22 17 5 156
3 16 13 3 !56
6 22 26 -4 150
7 21 20 1 i48

I
5 23 20 3 148
5 13 15 -2 148
3 23 19 4 148

8 23 25 -2 146
6 15 13 2 146
7 25 28 -3 i44
7 16 19 -3 144
7 17 23 -6 144
6 15 13 2 i42

16° RODADA -13/8
Ponte Preta 3 x O Criciúma

Bragantino 5 x 3 Salgueiro
Sport 2 x 3 Portuguesa
Grêrnio Barueri O x O Náutico
Paraná Clube 1 x O ABC

.Â 4° Náutico
5° ASA

6° Vitória

7° Sport
8°Criciúma
9°ABC

178 RODADA -16/8
19h30 - Portuguesa x Vila Nova-GO
19h30 - Guarani x Paraná Clube

19h30 - Duque de Caxias x ASA
19h30 - Criciúma x Vitória
19h30 - Goiás x Bragantino
21h50 - Náutico x São Caetano
21h50 - Salgueiro x lcasa
21h50 - Arnericana x Sport
21h50 - Boa x Ponte Preta

21h50 - ABC x Grêmio Barueri

TRebaixados para Série C

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Motorista indiciado. .
.

poracidente fatal
Luiz CarlosWille é acusado de homicídio

culposo em acidente que vitimou jovem
JARAGUÁ D() SUL

CAROLINA CARRADORE

O delegado David Queiroz de
Souza finalizou ontem in

quérito que apura a morte de
Rafael Augusto Otto, 23 anos,
em acidente registrado dia 12 de
dezembro do ano passado. Ele
indiciou o motorista Luiz Carlos
Wille por homicídio culposo.

De acordo com o delegado, a
equipe de investigação teve difi
culdade no caso, uma vez que não
houve perícia nomomento do aci
dente. "Não fomos chamados pela
PRF (Polícia Rodoviária Federal)
e isso prejudica nosso trabalho",
enfatiza. Luiz Carlos fugiu na hora
em que o carro que dirigia colidiu
com amoto guiada por Rafael. Ele
largou o veículo no meio da pista,
na BR-280, próximo à Católica de
Santa Catarina, no bairro Rau.

Dias depois, ele se apresen
tou na PRF, que colheu seu de

poimento e o encaminhou à de

legacia. Q motorista alegou que

'a pista era larga e que o moto

queiro deveria ter visto o veículo,
Através de uma foto batida pela
equipe de investigação, o dele

gado comprovou que a rodovia
é faixa contínua, o que proíbe a

ultrapassagem. "Ele provocou o

acidente e responderá por ho
micídio culposo em liberdade.

Mas, se tivéssemos feito a perícia
no local, o caso poderia ter sido
encerrado antes", enfatiza David,

Entenda o caso'
Em dezembro do ano passa

do, Rafael Augusto Otto, 23 anos,

guiava uma CBX 250 na BR-280,
no bairro Água Verde, quando foi
colhido por um Honda Fit. O im

pacto foi tanto que o corpo da VÍ
tima foi arrastado por cerca de 40

metros. O motorista abandonou o

veículo no meio da pista e fugiu.

Falta de perícia
o delegado David Queiroz de

Souza aguarda laudo do IGP (Ins-

tituto Geral de Perícia) para fina
lizar o inquérito relacionado ao

acidente de trânsito que vitimou
Odete Pereira dos Santos, 35 anos.

O documento lhe dirá se o moto

rista Antônio Sebastião da Silva,
61 anos, teve um infarto antes ou

depois do atropelamento.
Odete e a mãe, Isaura Soares

Vieira, 65 anos, andavam pela cal
çada em frente ao Shopping Brei
thaupt, centro de Iaraguá do Sul,
quando um veículo desgoverna-

. do as atropelou. Odete morreu

na hora. Antônio sofreu um in

farto, mas o que a polícia quer
saber é se ele sentiu-se mal antes
ou depois do acidente. Na época,
não foi realizada perícia no local

.

do fato. "Não fomos avisado pela
Polícia Militar e a investigação foi
prejudicada", diz o delegado.

O comandante do 14° Bata
lhão da Polícia Militar em Iaraguá
do Sul, Rogério Luiz Kumlehn,
afirmou que em todos os casos

de acidente, a Polícia Civil e o IGP
são avisados pelos policiais mili
tares. "Na maioria dos casos, eles
não vão até o local; só perdemos
tempo em chamá-los", rebate o

comandante.
FOTOS DIVULGAÇÃO

Motorista que atropelou criança não teve culpa
Fatalidade. É com essa palavra

que o delegado David Queiroz de
Souza conclui o inquérito que in

vestiga amorte do pequeno Carlos
Eduardo Alvarenga, 3 anos. Ele foi

atropelado por um ônibus da em

presaViaçãoVerdeVale, de Blume
nau, na esquina das ruas Epitácio
Pessoa e Floriano Peixoto, no dia 9

de fevereiro deste ano.

O motorista, Cláudio Baldo,
59 anos, foi inocentado no inqué
rito encaminhado ao Fórum. "Ele
não teve intenção de.provocar
um acidente, dirigia abaixo, da
velocidade, foi uma fatalidade",
afirma David. Carlos Eduardo es

tava na cadeirinha na garupa da
bicicleta do padrasto, José Nilton
Barbosa dos Santos. A mãe, Ale-

xandra Barbosa, 27 anos, guiava
outra bicicleta ao lado. Eles es

peravam o sinal abrir para atra

vessar a rua em direção ao Banco
- Bradesco, quando o ônibus do
brou a esquina e atingiu as bici
cletas, que estavam na calçada. O
menino caiu junto com a cadeiri
nha e foi atropelado pelo rodado
traseiro do ônibus.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA

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

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nb 1589
Telefone: (47) 3273-2390· Horário de Funcionamento: 09:00hàs 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e' Protesto

EDlTALDE INI1MAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar destapublicação, sendo facultado odireito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FlCAM lNTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 185481/2011 Sacado: ACK REPRESENTAAOES IJDA Endereço: JOSE NARLOCH 522 - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89253-790 Credor: TAVARES FOMENTO COMERCIAL IJDA Portador: DINlRREI lND E COM DE Espécie: DMI - N°
Titulo: 1636-11- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 700,00 - Vencimento: 01108/2011

.

Apontamento: 185193/2011 Sacado: COMERCIO DE CAlCADOSVIlA NOVA lJ'DA Endereço: RWAll'ER MARQUARDT
155 SAIA 5 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor: AlADO ARTEFATOS DE COURO IJDAME Portador: - Espécie:
DMI- N'Titulp: 2983A/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 966,96 - Vencimento: 28/07/2011

Apontamento: 185270/2011 Sacado: CRISTOPHER FELlPE SANTOS ROCHA Endereço: RUA JORGEKOHLER 214 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89257-205 Credor: BVFINANCEIRAS/ACF! Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 131036148 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 854,13 - Vencimento: 24/09/2010

.

Apontamento: 185467/2011 Sacado: EDlLAMAR BARATIO Endereço: RUAWAlTER MARQUARDT 1111 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: DlTAl1AGRANITOS lIDA Portador: - Espécie: DMI- W Titulo: COO 462/01 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$100,00 - Vencimento: 30/07/2011

Apontamento: 185722/2011 Sacado: EUO DA SlLVA SANTOS Endereço: RUADOMINGOSMICHELUZZI 615 - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: 89254-800 Credor: MECANICAVOIGTCARlJ'DAME Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 540211- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$115,00 - Vencimento: 05/08/2011

Apontamento: 185490/2011 Sacado: FABRICIO NETO DEMORAES Endereço: R lRMAO LEANDRO 2036 - Iaraguá do Sul
SC - CEP: 89252-470 Credor: BANCO BRADESCO SA Portador: - Espécie: NP - N'Titulo: 1984629 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 6.904,86 - Vencimento: 07/12/2006

Apontamento: 185459/2011 Sacado: FLEX ACAO CONFECCOES lJ'DA Endereço: R PAUL1NA DEMATHE PICOLU 81 -

Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: MALWEEMALHAS lJ'DA Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 1028374008 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 554,85 - Vencimento: 29/07/2011

Apontamento: 185454/2011 Sacado: FMS JARAGUA DO SUL Endereço: RUA ISIDORO PEDRI 120 - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89259-590 Credor:WHITE MARTINS GASES lNDUSTRIAlS ITDA Portador: - Espécie: DMI-W Titulo: 903542-001
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 880,00 - Vencimento: 03/08/2011

Apontamento: 185272/2011 Sacado: GIAN MARCELO KREMER Endereço: R 1034 THAlS BATISTA 353 - Iaraguã do Sul
SC - CEP: 89257-750 Credor: BVFINANCEIRA S/A CF! Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 251010846 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$1.200,73 - Vencimento: 12/ll/2010

Apontamento: 185502/2011 Sacado:NAUTO MECANlCA IJDA Endereço: R )00 PlANINSCHECK 293 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: SANITEC SERVPROD DELlMPEZA LTDA Portador: - Espécie:DMI-N°Titulo: 3619/1-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.308,40 - Vencimento: 29/07/2011

-

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

Apontamento: 185557/2011 Sacado: JEFERSON LUIS RODRIGUES Endereço: R JOAO MARCiITfO,265 - CENTRO - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89251-67 Credor: BANCO FINASA BMC S.A Portador: SBS CONSUlTORlAEM GESD\O DEATIVOS
LTDAEspécie: NP - N°Titulo: 4236074420 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 25.074,15 - Vencimento: 16/12/2009

Apontamento: 185695/2011 Sacado: II AGROPECUARlA ITDAME Endereço: RUA JOAO CARLOS STEIN 307 - JARAGUÁ
DO SUL-SC: CEP: 89253-350 Credor: DISUPRADISTRIBUIDORA lJ'DA Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 0002019343
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$171,18 - Vencimento: 27/07/2011

Apontamento: 185271/2011 Sacado: JOSE CARDOSO PEREIRA FIIl-IO Endereço: R GUSTAVO FRIEDMANN 150 LADO
1�3 - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-190 Credor: BVFINANCEIRA S/ACF! Portador: - Espécie: CBI - N°TituJo: 251006064
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.791,47 - Vencimento: 06/09/2010

Apontamento: 185084/2011 Sacado: KATlA GIOVANl XAVlERWELKER Endereço: RUAOITO HIlBRECHT, 1907 - ex 03
SERVID - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: MAT. CONSTR. HORIZONTE ITDA ME Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 09 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,00 - Vencimento: 18/07/2011

Apontamento: 185264/2011 Sacado: KATlA GIOVANl XAVlERWELKER Endereço: RUA OTIO HlLBRECHT, 1907 - ex 03
SERVID - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: MAT. CONSTR. HORIZONTE ITDA ME Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 08 - Motivo: faltá de pagamentoValor: R$ 200,00 - Vencimento: 18/07/2011

Apontamento: 185496/2011 Sacado: MASSA FAClL COM E FAB DE PROD Endereço: RUA LEOPOLDO MANHKE 230 -

JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DALLAGNOL LTDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo:
112516/83 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.496,88 - Vencimento: 22/07/2011

. Apontamento: 185300/2011 Sacado:REGINAlDORODRIGODESOUZA Endereço:RUACELPROCOPIOGOMES DEOU
VEIRA 1587 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor: CENTERPARTS DISTRIBUIDOR DE AUTO PARTES
Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 030827 2R - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.38i,88 - Vencimento: 28/07/2011

Apontamento: 185558/2011 Sacado: ROGERIO INACIO DOS SANTOS Endereço:R PICARRAS 134 IT 19 - CENTRO - JARA
GUADO SUL- SC-SC - CEP: - Credor: BANCO FINASABMC S.A Portador: SBSCONSULTORIAEM GESTAODEATIVOS
ITDAEspécie: NP - N'Titulo: 4233969400 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 54.361,18 - Vencimento: 30/11/2009

Apontamento: 185336/2011 Sacado: ROSA FRANCES DA SlLVA Endereço: R PE ALBERTO ROMUAlDO JACOBS 217 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: INFOXRECUP E COM DE PARACHOQUES LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 1.08 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.290,00 - Vencimento: 28/07/2011

Apontamento: 185727/2011 Sacado: WEBER COM ATACADISTA DE AUMENTOS ITDA Endereço: MARCOS EMIUO
VERBINENN 115 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-640 Credor: FRASSON lND.COM. DE DESCARTAVEIS I1DA Portador:
- Espécie:DMI- N°Titulo: 808/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.037,30 - Vencimento: 05/08/2011

Certifico, que este Edital de lntimação deProtesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 16/08/2011.
Iaraguá do Sul (SC), 16 de agosto de 2011. .

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulospublicados: 20
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Promoção "Momento Ford Zero" (válida até 16/08}2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 (cat FBF2.) a partir de R$ 31.S90,00 à vista. Ford EcoSport FreeStyle 1.61 2.012 (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 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos
(IOF!, valor total a prazo de R$ 58.465,80, Custo Efetivo Tota! (CET) - calculado na data de 03}08/2011 a partir de 0,31% a.m. e 3,78% a.a., através do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante)
manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor.. Sujeito à aprovação de crédão. O valor de composição do CET 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 CEI) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A. As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores. CARTÃO FORD ITAÚCARÓ. SOLICITE JA O SEU •

I Faça revisões em seu veículo regularmente. i
•• . "";,....F ••_ Acumule até R$ t0.000 em descontos na compra de seu FOrd Zero.

Capital, eleglOes metropolitanas: 400H853 1 Demal, loc;!lIdades: 0800 722 4858.

MORETTIJaraguá do Sul- (47) 3274.2800
FOrd,Empresas: (11) 4174.3900

NOSSOS HERÓIS TAMBÉM
MERECEM TRILHA SONORA.

_---CÓNCERTO---

MÚSICA NO CINEMA
EM BENEFiCIODO cou:onEBOMBEIROS

26 DE AGOSTO
sexta-feira

20h

APOIO:
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