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Em sua n«

edição, o evento
deve reunirmais
de mil pessoas
neste sábado
naAABB.

Os gaúchos da banda Nenhum de Nós se

apresentam hoje no Centro de Guaramirim.
E o melhor: a aI?resentação é gratuita.
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INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO DESDE 1919tI't RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR.

EDUARDO MONTECINO

É A VEZ DO PEDESTRE!
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f Cena fotografada ontem de manhã entre as ruasWalterMarquardt e GuilhermeWackethagen é comum em todo município. Páginas 4 e $

Proximidade das eleições
intensifica troca de siglas
ATÉ o DIA 6 DE OUTUBRO, OS INTERESSADOS EM SE
candidatar a prefeito ou vereador nas eleições munici
pais de 2012 devem seguir o rito de filiação ou trans

ferência de partido. O típico troca- troca de legendas
começou esta semana no PT e no PSDB. Pági-na 6

Justiça concede habeas corpus
para ex-delegada regional
suposto esquema de jogos de azar em Iaraguá do Sul e
Guaramirim, a ex-delegada regional, JuremaWulf, estava .

detida no quartel da PM. Dos nove condenados, ela era a
única que permanecia presa há quase um ano. Página 2'3
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Deputadômetro
Embora a reclamação dos deputados, a
iniciativa da Facisc em avaliar a atuação
parlamentar é uma iniciativa das mais
louváveis da classe empresarial que pode
resultar em uma mudança significativa de
comportamento da classe políticas, mas que
não está isenta de criar diversas polêmicas.
No entanto, em uma democracia, não existe
voto qualificado e todos, sem exceção, são
apenas um nas urnas.
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Sesi/Se

Ikarsten@netuno.com..br

Kits pedagógicos
made in Jaraguá
Os cursos superiores de tecnologia do Senai,
assim como os cursos técnicos, são baseados
no desenvolvimento de competências, que
valoriza a aplicação de conhecimentos. No
entanto, algumas disciplinas essencialmente
fundamentais, como cálculo e física,
continuavam sendo ministradas em sua

tradicional forma teórica por falta de opções
que fossem além da lousa e dos cadernos.
Foi então que, em 2010, uma equipe de
docentes do Senai de Santa Catarina iniciou o

desenvolvimento de uma solução pedagógica
para aprendizado que promove a integração
dos conteúdos de física, cálculo diferencial e
integral de maneira prática. O coordenador do
curso superior de Tecnologia em Automação
Industrial do Senai, em Jaraguá do Sul,
Alexandre José Araújo dos Santos, que integrou
a equipe que desenvolveu a solução pedagógica
afirma: "essas demonstrações contextualizam
o conteúdo e já têm ajudado a mostrar aos

estudantes a importância dessas disciplinas".
As soluções desenvolvidas no município serão

agora levadas sob a forma de kits para todas as

outras unidades do Estado.

-

O Sesi de Santa Catarina recebeu na noite de segunda-feira, em São

Paulo, o reconhecimento por ser uma das 100 melhores empresas
para trabalhar no país segundo pesquisa do instituto americano
Great Place toWork. A solenidade de premiação foi prestigiada
pelo novo presidente do Sistema Fiesc, Glauco José Corte, que
subiu ao palco junto do superintendente do Sesi/SC, Hermes
Tomedi, para receber o prêmio. A entidade também é destaque pelo
grande número de mulheres em seu quadro funcional, ocupando
a segunda colocação entre as 130 melhores empresas de grande,
médio e pequeno porte do país. Destaca-se ainda comouma das

organizações que mais propiciou desenvolvimento profissional aos
seus colaboradores no ano de 2010, ficando em quarto lugar.
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LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04580
1 ° 63.505 250.000,00'
?O 07.966 22.000,00

.

3° 11.869 12.000,00
4° 81.510 11.000,00
5° 74.467 10.320,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1167
02 - 04 - 15 - 22 - 36
38 - 49 - 41 - 43 - 50
54 - 55 - 63 - 72 - 73
85 - 86 - 92 - 99 - 00

MEGASENA
SORTEIO N° 1311

07 - 09 - 12 - 19 - 45 - 54

QUINA
SORTEIO N° 2673
03 - 23 - 32 - 72 - 80

Arrecadação
lederal
Com um crescimento de

11,96% em relação a 2009, no
ano passado a arrecadação
de tributos federais em

Iaraguá do Sul ficou em R$
679 milhões perdendo desta
forma o quinto lugar no
Estado para São José. Entre
os 10 maiores arrecadadores
do Estado, Iaraguá do Sul
teve o pior crescimento bem
longe do segundomenor
Blumenau com 22,71% - e

muito distante de Concórdia,
cuja arrecadação cresceu
171,47%. Na vizinha Joinville,
a arrecadação é cerca de cínco
vezesmaior e teve crescimento
de 32,72% de 2009 para 2010.

FOTOS DMJLGAÇÃO

Será que este bairl·o é bom?
Quando falamos dos problemas dos EUA, nem sempre temos
como avaliar os problemas para os habitantes que estão
acostumados coIn uma realidademuito diferente da nossa.
Na foto, um-típico bairro de classe média no Estado de

Michigan, onde se pode observar que as casas são normais,
.

IDas o entorno é de cinema. Cercas e 111UrOS, uma raridade.

Venezuela
Uma grande polêmica envolve as

reservas do vizinho país uma vez que
surgiu a perspectiva de que as mesmas

sejam transferidas-para China, Rússia
e Brasil. Esta seria uma forma de

garantir a manutenção do intercâmbio
comercial com estes parceiros uma
vez que as reservas venezuelanas estão
no fundo do poço, somando apenas
US$ 30 milhões. Considerando que
o mesmo possui uma das maiores
reservas de petróleo do planeta, é uma
situação no mínimo vexatória.

'Gasolina
O aumento acelerado da frota e o alto preço
do álcool estão pressionando o consumo
de gasolina que, tradicionalmente, o Brasil
tinha excedentes que eram exportados. De
janeiro a agosto as importações daPetrobrás
deverão chegar a 3,15milhões de barris de
gasolinapara reforçar os estoques o que, na
verdade, é muito pouco diante do consumo
que já chega a 420 a 430mil barris diários.

Carrelour
Depois de se envolver na frustrada
tentativa de fusão com o Pão deAçúcar,
agora a direção do Carrefour garante que
a operação brasileira não está à venda,
diante das tentativas doWalmart. O grande
objetivo é acalmar os funcionários que
evidentemente estão confusos com as

manchetes diárias nos jornais.
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Ninguém está só, nunca, jamais. To
dos nós temos dentro do peito uma

multidão. Essa multidão, você sabe, é
formada pelas pessoas "significativas"
que passaram pela nossa vida. Passaram
ou passam. Elas passam por nós, mas
não saem de nós ...

Ninguém é original de fábrica. Os ge
nes de pai e mãe têm muita força "bio
lógica", mas nenhuma força social. O
"meio" nos forma.

Se é assim, que tal "escolhermos",
apontarmos o dedo para algumas pes
soas especiais e as trazermos para den
tro de nós, como professoras?

Acabo de ler uma reportagem da re

vista Você S.A. sobre os tipos psicológi-

AÇÕES
Todas as suas ações e que lhe in

comodam na vida são escolhas suas,
sabias? Claro que sabias, nossas es

colhas são de nosso arbítrio, logo,
que não nos queixemos mais tarde
das burrices que cometemos. Dá para
mudar. É muito difícil, exige muito

esforço, mas vale a pena!

I
cos que encontramos no ambiente de

trabalho, aliás, assunto de bons alicer
ces das minhas palestras nas empresas.

Todos nascemos com certas predis
posições, trazemos do berço talentos
em estado potencial, talentos que vão

aflorar na nossa vida se a eles dermos

espaço. Claro, os talentos, muitas vezes,
precisam ser descobertos, nem sempre
eles aparecem naturalmente como os

talentos para jogar bola, por exemplo.
Nascemos, como disse, com muitas

predisposições, com certos talentos la
tentes, escondidos. Mas não nascemos

com todos os talentos. Sendo assim, é
muito bom "importar" talentos alheios.'
Como se faz isso? Simples. Escolha al-

MARIA
Leitora, você conheceaMaria daPenha?

Ainda bem que não conhece, aMaria da Pe
nha é a lei amigona das mulheres que apa
nham. Ela estáfazendo cinco anos. Eontem,
na tevê, uma mulher contava de outra que
há 10 anos apanhava do marido. Quieta,
não o denunciava. Pensei comigo: ela mere
cia, vá se dar o respeito...

_

DO LEITOR

SIL

Sintonizado auma rádio local, ouvi
as sábias palavras de Luiz Carlos

Prates, que também escreve diaria
mente no O Correio do Povo, acerca
de um grande mal que assola o país
e parece estar impregnado dentro de
todos nós, qual seja, a omissão.

Segundo dicionário online de'

português, omissão significa: ato
ou efeito de omitir. Falta, lacuna.
Falta de ação no cumprimento do

dever; inércia; desídia. Percebe-se
quão importante é a palavra. Ao

passo que ao praticá-la estaremos

sendo conivente com tudo o que
não presta nesse país.

Afirmo que, costumeiramen
te somos informados por todos os

veículos de comunicação acerca

dos desvios de verbas públicas, dos
políticos corruptos, das barbáries

corriqueiras que são sucessivas não
só na política (que aqui nesse país é

quase toda suja), mas também em

qualquer outro órgão publico ou'

privado. As "figurinhas carimbadas
da rapinagem" sempre voltam e o

que fazemos para mudar essa situ

ação real e lamentável?

FALE CONOSCO

Um exemplo prático de colacio
nar ao" presente e combater a omis
são é O voto consciente.Não são raras
as vendas de voto no Brasil, e agora
pagamos um preço muito alto pelo
imediatismo e benesses individuais
às quais nada contribuem à coletivi
dade e ao bem comum.

O valor da venda de votos é esti
mado em milhões (troca por remé
dios, cargas de britas, postes, poderio
econômico, antecipação de campa
nha, promessa de cargos públicos,
poder de influência por contratos de
empreiteiras e tantos outros corno,

gasolina, cesta de alimentos...)
Cabe uma reflexão . além da

corrupção do meio político, como
havia dito Prates. Cabe-nos uma re

construção dos nossos valores mo
rais e sociais perante a vida, a em
presa em que trabalhamos, nossas
casas e famílias. Será que estamos

tentando mudar o que está errado?
Ou apenas protelamos. Consciên
cia é o que precisamos.

ítaJo Demarchi cios Santos,
gerente de empresa

redaeao@oeorreiodopovo.eom.br

guém a quem você admira e que tenha
um talento que você não tem e lhe siga
os passos. Tente fazer como essa pessoa
faz, agir como ela, imitando-a...

_

Se "ínternalizarmos" em nossas vi

vências, digamos, cinco personalidades
que não nos sejam naturais, lá pelas tan
tas estaremos agindo com desenvoltura
nessas áreas de que carecemos de bons

exemplos e iniciativas: Seria, mais ou

menos, corno "contratar" talentos dos

outros, talentos que nos faltam. Quem
fizer isso crescerá mais rápido na' vida
do que as outras pessoas que apenas
se queixam de seus "vazios" interiores.
Imitar o que é bom não faz mal à saúde,
não. Só faz bem.

é
-

A BOLHA
Há alguns anos eu vinha "que

brando a mesa" no rádio ao dizer que
o Brasil ia mergulhar no caos pela ir

responsabilidade do crédito facilitado
aos pobres, facilitado por quem sem

pre usou dos pobres... A bolha vai ex

plodir. E aonde anda o "responsável': o
ilusionista das massas?

CHARGE

t.JÃD FAUil QUE.
ELES 'RESPEITAM
A FAIXA 7/'

.'

!II".

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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VOCÊ RE:SPEITA
A FAIXA DE
PEDESTRES?

.TRÂNSITO

Faixa de pedestre: quem
se arrisca a atravessar?
Que elas deveriam ser uma segurança
para quem anda a pé, todo mundo sabe. O
difícil é encontrar motoristas que respeitem
J.ARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

Caos. O substantivo define
muito bem o trânsito das

grandes cidades - e, em horários
mais movimentados, define até
mesmo a interação entre carros,

motos, bicicletas e transeuntes

de cidadesmenores. Esse é o caso
de Jaraguá do Sul. É só parar em

algum ponto das ruas mais movi
mentadas do município para, em
vinte minutos, coletar uma lista
extensa de práticas que não con

dizem com a conduta esperada
de motoristas e pedestres.

Os primeiros parecem estar

sempre apressados. São raros

aqueles que perdem alguns se

gundos dando a passagem para
os pedestres. E quando

_

os pró
prios pedestres resolvem começar
a atravessar a rua rapidamente, é
comum ter que apressar o passo
para fugir dos veículos que pas
sam logo depois, sem esperar que
a travessia se complete.

A reportagem do O Correio do
Povo flagrou, na manhã de ontem,

alguns pedestres que atravessavam

a rua com insegurançamesmo com
o sinal vermelho para os carros. Era
o medo de acabar VÍtima de mais
uma imprudência.

A dona de casa Nilsa Carvalho
conhece muito bem a falta de

respeito dos motoristas pela fai
xa de pedestres. As caminhadas

que ela faz nas quadras próximas
de casa, perto do Fórum, fez com
que ela mudasse seu jeito de an

dar na rua. "Sinceramente, nun
ca fui muito de atravessar na fai
xa. Mas ultimamente, com tantos

acidentes, comecei a ir sempre ao

local certo. Nessa rua aqui, então,
é impossível. Já cheguei a ficar

quase 15 minutos esperando para
passar", relatou ela ao passar pela
rua Guilherme Wackerhagen, em
que a faixa é logo depois da en

trada de quem vem da ruaWalter

Marquardt.
A secretáriaDébora Stizz conta

que sempre atravessou a faixa de

pedestres - só que nem sempre es

pera o semáforo abrir para passar.
"Nos locais em que já conheço,
passo rápido quando os carros

não estão vindo. Mas, quando
não tem o semáforo para ajudar,
é difícil encontrar uma alma ca

ridosa que pare. Moro na rua da
Scar e, em momentos de grande
movimento, vou até o meio da

rua, em cima da faixa: Só assim

para os motoristas da outra pista
pararem", conta Débora.

Seja por falta de tempo, pa
ciência ou educação, a questão
é que a falta de respeito com os

transeuntes acomete tanto os

motoristas mais jovens quan-
�'to os mais velhos. Pelo menos,
é o que garante o instrutor de
auto-escola Davi Pereira Du
arte. "Faixa é sempre um tabu.
Nas salas de aula, damos grande
enfoque para isso em uma tenta

tiva de educar", afirma. O instru
tor admite, porém, que mesmo

nas aulas práticas os alunos não

param em todas as faixas, e vê a

"pressa" dos jaraguaenses como

o motivo para esse desrespeito.
"Quem fez carteira de moto

rista antes de 1998 é que mais sur

preende. Quando eles precisam
refazer as aulas, percebemos que
alguns nem sabem o que é faixa de
pedestre - e muito menos que de
veriam parar para os transeuntes.

Temos que entender que, mesmo
tendo carro, sempre seremos pe
destres", afirma.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

FORll DAS NORMAS
Pedestres se arriscam ao atravessar ruas
e avenidas, pois amaioria dos motoristas
não respeita as nonnas de trânsito

MARCELOALEXSOUZA, pedestre
e técnico de serviço: Uso a faixa
de pedestres, mas quando ela vem

acompanhada de semáforos, por
exemplo, nem sempre espero ele

fechar. Às vezes, quando estou com

pressa, acabo dando uma corridi
nha. Sem contar que os motoristas
nunca param, são impacientes.

O QUE DIZ A

tEGISLAçAO
OCódigo de TrânsitoBrasileiro,
instltuídopela Lei n- 9.503 de
23 de setembro 'de 1997, garante o

direito dos pedestres:
Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando
a via sobre as faixas delimitadas para esse fim
terão prioridade de passagem, exceto nos locais
com sinalização semafórica, onde deverão ser

respeitadas as disposições deste Código .:
Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização

. semafórica de controle de passagem será dada

preferência aos pedestres que não tenham concluído
a travessia, mesmo em caso demudança do semáforo
liberando apassagem dos veículos.

ANDRÉIASILVADEALMEIDA,
motorista e cabeleireira:No sinal
eu não paro porque cada um tem

seu tempo. Fora isso, procuro parar
sempre que vejo quea pessoa
realmente quer atravessar, não
está distraída. E também não paro
quando vejo que estoumuito em

cima, para evitar um acidente com o

carro que estiver atrás de mim.

JAIMERHODEN, pedestre esoldador:
Aqui (curva de entrada na rua do
Fórum) émuito difícil.Raramente se
vê alguém parar. Tem outrafaixa um
poucomais parafrente nessamesma

rua (WalterMarquardt), em frente
ao posto, queficamuito maisfácil.
Algumas são respeitadas, e outras
não passam de enfeite.
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Entrada e saídaperigosas
até em frente às creches

Nas salas de aula do Centro
de Educação Infantil Loli Em
mendoerfer nem tudo é brin
cadeira. Além de aprender a

respeitar os colegas, os peque
nos ainda recebem um conhe
cimento que vão levar para casa
e também pelo resto da vida:
atravessar a rua, só olhando

para os dois lados - e em cimá
da faixa de pedestres. O proble
ma é que já na entrada ou saí- '

da da escolinha eles percebem
que nem todo mundo recebeu
esse ensinamento. Às vezes,

"-

eles mesmos é que puxam os

pais para cima da faixa. Mes

mo assim, acabam ficando lon

gos minutos esperando, com a

impaciência característica das

crianças, um carro parar para
poder atravessar.

"0 problema é que nenhum
carro para. Pedimos essa faixa de

pedestres na frente da escola por
muito tempo até conseguir - mas

acabou que não deumuito resul

tado", lamenta a pedagoga Edi
vânia Gubert de Souza. Ela conta

que sua bisavó já foi atropelada
duas vezes em frente ao local por
imprudência dos motoristas.

A também pedagoga, Ilse

Iunsek, conta que já pensou em

pedir para Prefeitura para que
fosse colocada uma lombada '

alguns metros antes da creche,
para que os motoristas diminu
am a velocidade e fiquem mais
atentos à passagem das crian

ças. Essa medida, porém, deu
origem a outro tipo de medo.
"OS carros vem muito rápido da
descida do Rio Molha. O medo
é que, com a lombada, eles aca

bem perdendo o controle do
carro e batam na parte de trás da

creche", explica Ilse.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

.

,

sowçÃO Émucm Creche pediu faixa, mesmo assim problema não foi resolvido.
Mas a1W1OS aprendem noção de educação no trânSito para fazer a diferença no futuro

Sem escolha
Na manhã de ontem, o ope- do, mora há um ano e meio em

rário Sérgio Paulo Hentz acabou � Jaraguá do Sul e percebe muita

I
atravessando a rua Reinaldo
Rau fora da faixa de pedestre,
segurando firme a mão da filha.

Segundo ele, existem momentos

em que não há escolha. "Tem ho
ras em que é impossível. Você
está vendo alguma faixa por
aqui? Não tem como andar 100'
metros a mais só para atraves

sar a rua", justifica. Ele, que veio
da cidade paranaense de 'Iole-

I
i'

diferença em relação à educa

ção dos motoristas. "0 pessoal
aqui é muito apressado, não

respeita os outros no trânsito.:
Ainda estranho muito, não es

tavà acostumado. Sem contar

que falta sinalização", opina.
Segundo o diretor de Trân

sito da Secretaria do Planeja
menta Urbano, José Antônio

Schmitt, devem existir hoje no

município cerca de 200 faixas,
divididas entre todos os bairros.
"Novas faixas é difícil fazermos,
porque o pessoal não pede tan
to assim. Mas sempre há uma

programação para refazer onde
as faixas ficam apagadas", expli
ca. Schmitt afirma que não há
uma legislação municipal que
regule o número de faixas de

pedestre em uma rua - elas são
feitas de acordo com as solicita

ções e a movimentação da via.

SE,�......,.-

Em Jaraguá, um dos
locaismais respeitados

é a rua do shopping

Exemplo de São Paulo
Mudar hábitos antigos é difícil.

Imagine então comomudarhábitos
. de uma sociedade inteira. Conhe
cendo essa dificuldade, a Prefeitura
de São Paulo (SP) resolveu dar um

exemplo a todo o. Brasil e, desde
o início do mês, está multando os

motoristas por desrespeitar os pe
destres. Só na primeira semana de

fiscalização, o Cet (Companhia de

Engenharia de Tráfego) aplicou em
média 378 multas por dia. O valor

pode chegar a R$ 191,53, com sete

pontos na carteira.
A fiscalização inclui fatores

como não dar a vez ao pedestre ao

, fazeruma conversão, não darpassa-

gem a quem está a pé em uma faixa
sem semáforo e não esperar o tran- ,

seunte concluir a travessia. A inten

ção é educar os motoristas que não

aprenderam com bons exemplos
como o do operador de produção
Ermelinda Schulle. Ele faz parte da

parcela de motoristas jaraguaenses
que entendem a importância dos

pequenos gestos.
"Gosto de dar preferência aos

pedestres, então sempre paro. Ve
mos campanhas na televisão, o

exemplo que São Paulo está dando
e esse é um gesto muito pequeno e

fácil de fazer, comparando ao custo

de urna vida", defende .

,

MEROS
Segundo a coordenadora daOuvidoria daPrefeitura,MariaAusilia .

Bento, foram solicitadas pelos munícipes desde fevereiro 75
pinturas de faixas de pedestre e umapintura de lombada elevada,
em todos os bairros domunicípio. l1\lgunS desses pedidos já foram
atendidos. Outros, como o da ruaMarinaFrutuoso, esperam pelo
recapeamento davia. E esses números não incluem os ofícios

que são enviados diretamente para a diretoria deTrânsito. Em

compensação, osBombeirosVoluntários registraram, entre janeiro e

julho deste ano, 92 acidentes envolvendo pedestres.

INGLÊS FLUENTE

3371-7665
MATRICULAS ABERTAS

·

alpsseç@netuno.com.br
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o prazo vai
apertando e

acenamuda
� _.-

.....

. Com outubro batendo à porta, o
troca-troca de partidos é intensificado.
PT e PSDB enfrentam mudanças

JAMGU! DO SUL
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DAlANA CONSTANTINO

Falta pouco mais de um mês

para o calendário político
completar um ano antes da elei

ção para prefeitos e vereadores.
Até o dia 6 de outubro os interes
sados em se candidatar em 2012
devem seguir o rito de filiação ou
transferência de partido. A saída
de pessoas do PT e do PSDB de

Jaraguá do Sul, anunciada nesta

. semana, simboliza o típico troca
troca de legendas que acontece

neste momento na política.
Segundo a chefe do Cartório

Eleitoral, Simone Ladeira, a jus
tiça eleitoral exige que a pessoa
esteja filiada em. algum partido
durante um ano para poder se

candidatar. Quem ainda não tem

registro deve preencher.a ficha
de inscrição do partido que for
escolhido.

lãos filiados que desejam dis

putar a eleição por outra sigla
devem oficializar a saída junto

. à executiva da legenda e co

municar o Cartório Eleitoral do
município. "Se a pessoa estiver
filiada em dois partidos, o juiz
eleitoral tem o poder de cancelar
as duas filiações e o interessa
do não pode disputar a eleição",
alerta Simone.

A presidente do PSDB no

município, Isaura Silveira� afir
ma estar atenta aos prazos e

requisitos da justiça. "Devemos
anunciar em setembro o candi

dato do PSDB. Se não nos aliar-

mos com outra sigla, os tucanos
sairão na disputa com chapa
pura", antecipa.

Sobre a saída em massa do
PSDB nesta semana, Isaura diz

que aposta nos 79 novos tucanos
que. se filiaram no último 'mês.

Quinze comissionados da Pre
feitura deixaram o partido para
continuar com os cargos no go
verno da prefeita Cecília Konell
(DEM), que rompeu com o PSDB
- partido do vice, Irineu Pasold,

.

no primeiro semestre. Entre eles,
estão os secretários Silvio Celes
te e Célio Bayer, que ainda não
sabem para qual partido vão mi

grar' mas garantem que não fica
rão sem legenda para a eleição.
�, Outra perda importante para
o PSDB será a suplente de sena

dora Niura Demarchi. Porém, de
outro lado, os tucanos ganham
com o ex-comandante da Polí
ciaMilitar Rogério Kumlehn, que
anunciou seu registro na sigla e

já manifestou vontade de con

correr a uma vaga legislativa.

PMDBePR

Enquanto o PSDB e PT aque
cem o cenário político com mu

danças, o PMDB do presidente
da Câmara, Jaime Negherbon,
segue firme com o pré-candidato
a prefeito Antidio Lunelli, Já no

PR, Moacir Bertoldi volta às ori

gens do partido pelo qual se ele
geu prefeito em 2006, quando a

sigla ainda se chamava PL.

� Natália deixa o PSB, se
o partido apoiar o PSD

Jair Pedry, suplente de verea-
, dor, foi o primeiro a desembarcar
do PSB de Jaraguá neste ano. Na
tália Petry pode ser a próxima ..A
vereadora deixará o partido caso

o PSD seja criado a tempo para
disputar as eleições de 2012, e

o PSB venha a compor a aliança

com o governo da prefeita Ce
cília Konell. Ele afirma que não
tem chances de dividir o palan
que com os Konell. Quanto ao

convite do presidente estadual
do DEM, Paulo Gouvêa, Natália
disse que irá analisar, mas que a

princípio não nada definido.

EDUARDO MONTECINO
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Koneíl acredita gueps 15
,

comissionados daPrefeitura
'"

,!/"que pediramparàsaír 9.0 .

PSI9B nesta semanadevem

seg{ur ome�mo caminhó da
.

"

prefeita. "Nósvamos fazer o
l' convite pará elesse filiarem
no PSD. Já temos uma
sinalização posítívaquanto
à saída deles do PSDB para
contínuarem com os cargos

. na adUúrtist1'açãd�.
I

PT:duasperdasern
apenas urna semana

O PT de Jaraguá do Sul per
deu dois nomes conhecidos e

reconhecidos no ambiente polí
tico municipal nesta semana. O

ex-presidente da Ujam (União
Jaraguaense das Associações de
Moradores) e candi.dato a vere

ador em 2008, Agostinho Zim

mermann, deixou a legenda
dos trabalhadores e o ex-de

putado estadual Dionci da Sil
va confirmou na quarta-feira a

saída da sigla.
Eles estão fora do PT, mas

querem permanecer com a base
aliada do governo da presidente
Dilma Rousseff. Os dois alegam
que a decisão de sair do PT foi
tomada porque o presidente da

sigla, Riolando Petry, está privile-

giando o vereador Justino da Luz,
para quem presta assessoria na

Câmara de Vereadores. Sentindo
não ter espaço no partido, eles
resolveram disputar a eleição de
2012 por outra legenda. Riolando
foi procurado ontem pela equipe
de reportagem, mas preferiu não
comentar o assunto.

Zimmermann já conversou

com lideranças do PV e PMDB
sobre uma possível filiação, mas
não descarta a possibilidade de

ingressar no PDT e PSB. Ele bus
ca um partido que possa defen
der seus ideais e afirma que gos
taria de seguir o mesmo caminho
que Dionei. Já o ex-deputado
descarta a filiação no PV; e estuda
outras alternativas.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
"

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 012/11
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a construção de um vi

veiro de) mudas nativas da Mata Atlântica em estrutura de madeira e, aquisição
de materiais de construção para execução de serviços externos junto ao vi

veiro de Mudas Nativas, no Município de Corupá, conforme projeto arquitetôni
co, orçamento, cronograma, memorial descritivo e quantitativo anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 19/08/2011, às
09hOOmin do dia 05/09/2011.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 05/09/11
TIPO: Menor Preço.

,

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATORIO: No endereço
Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site

Http.swww.corupa.sc.qov.br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500' .

Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de
itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br.
Corupá, 18 de Agosto de 2011.

.

lUIZ CARLOS TAMANINI - PREFEITO MUNICIPAL
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Refinanciamento em análise
Para tentar reduzir a inadimplência nas

parcelas de condomínios habitacionais
do município, o vereadorAfonso Piazera
Neto (PR) sugeriu, na sessão do último dia
9 de agosto, um refinanciamento para os

beneficiados pelo Frohab (Fundo Rotativo
Habitacional). A propostafoi aprovada
pelos outros vereadores e começa a ser
organizada pela Secretaria de Habitação
eRegularização Fundiária. Segundo
dados da secretaria, aproximadamente
552 pessoas recebem o benefício e 290
têm parcelas em atraso. De acordo com
o vereador, o Fundo é um órgão da
Prefeitura, que é obrigada a executar

os inadimplentes para que não seja
notificada pelo Tribunal de Contas·do
Estado. Ainda não sesabe quando os

mutuários (cidadãos contemplados pelo

Pell�temfino
Elogiável a iniciativa do presidente
daAssembleia Legislativa,
GelsonMerisio, de proInorver
lUU pente-fino em busca de
funcionários fantasmas entre
os 1.650 servidores da Casa. A
ornissão contribui declsívamente

para os índices alarmantes de

corrupção e-para existência de
vaJltagens inaceitáveis. Os dados
serão todos colocados no Portal
daTransparênciamantído pelo
Legislativo.

PSDI
Alívio e depois euforia. Estes foram
os sentimentos dos candidatáveis
às eleições de 2012 com aprovação
pelo Tribunal Regional Eleitoral que
confirmou o registro ao PSD em Santa

Catarina. Agora, o próximo passo é a

oficialização nacional pelo Tribunal
Superior Eleitoral.

PSD2
A turma que vaimigrar para o PSD
na região começa agora a intensificar
a programação para que todos os
municípios tenham comissão provisória
formada até o fim deste mês. Na

segunda-feira, Cecília Konell, Ivo Konell
e Carione Pavanello participam de
reunião com Nelson Serpa, presidente
do partido no Estado. Expectativa
também sobre a possibilidade de
participação do PSD no governo federal.

Ontem, Raimundo Colombo, em
Brasília, deu inicio às tratativas.

financiamento) poderão começar a recorrer
ao refinanciamento. Já que, para isso, a

Prefeitura precisafazer um levantamento
dosmutuários e da situação das parcelas
de cada um.Mas, há_uma dificuldade neste

processo.Alguns proprietários abandonam
as casas ou deixam com outras pessoas (até
mesmo repassando as parcelas pendentes),
no entanto, raramente avisam à Prefeitura.
"Muitos dos inadimplentes não conseguem
pagar porque passaram por vendavais e,

/

como estas casas não têm seguro, acabam

gastando suas economias nesses reparos';
comentaPiazera. Segundo ele, há outros
motivos: "desemprego ou problemas de saúde
e eles acabam não conseguindoficar em dia':
O refinanciamentofuncionará da seguinte
forma: os beneficiados poderão pagar
como se estivessem sem débitos e apenas

ao final do contrato pagarão as parcelas
em atraso. Um morador do bairro João
Pessoa, que prefere não se identificar, tem
dez parcelas, de R$134 cada, atrasadas.
Ele precisou do dinheiro para bancar o
tratamento de saúde da mãe. Ao procurar a

Prefeitura para tentar renegociar a dívida,
soube que além de não permitirem o

refinanciamento, teria de pagar juros altos.
A solução encon tradapor elefoi recorrer
a um empréstimo na Caixa Econômica
Federal para quitar as despesas. Maristela
Menel, secretária deHabitação, afirma
que ainda está estruturando uma equipe
técnica para levantar informações sobre
os mutuários. "Queríamos fazer um apelo
à população: é importante saber que a
inadimplência de uns, acaba tirando o

benefício-de outros", finaliza.
DIVULGAÇÃO

,
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Estacionamento rotativo
o secretário deAdministração, Ivo Konell, confirma que
existe mesmo a chance de novas ruas entrarem no sistema

de estacionamento rotativo. A empresa concessionária
do serviço vem-reclamando que a baixa adesão dos
motoristas tem causado prejuízo. A possibilidade de
aumento de vagas já está prevista em contrato, mas terá

que ser vista também sob a ótica política, pois será uma
decisão nenhum pouco popular. Depois da publicação de
matéria da repórter Bruna Borgheti na edição de ontem
do O Correio do Povo, a redação recebeu dezenas de
manifestações contrárias à ideia.

Algemas sim
"Há de chegar o dia em que a

história será contada em seus

precisos tempos. De repente, o
uso de algemas em' criminosos
passa a ser um delito muito
maior que o desvio de milhões
de reais dos cofres públicos.
A corrupção atinge índices
inimagináveis". Trecho de
nota divulgada ontem por
integrantes da Polícia Federal.

, II

Concessão Porto
de São Francisco
A renovação da concessão do Porto
de São Francisco do Sul foi tema
de audiência entre o .govemo do
Estado e o Ministério dos Portos,
na quarta-feira, em Brasília.

Segundo o governador Raimundo
Colombo, essa parceria pode
contribuir para amodernização do
Porto de São Francisco e também

para o escoamento de cargas em
Santa Catarina. De acordo com
o ministro Leônidas Cristino, o
Ministério pretende instituir uma
forma de gestão compartilhada
entre as concessionárias e o

governo federal e o Porto de
São Francisco pode seguir esse
modelo. Conforme dados de 2010,
o Porto foi responsável por 48% da

movimentação do Estado, em um

total de 10,3 milhões de toneladas.
Santa Catarina é o quarto estado em

movimentação portuária do país.

ieter e
COlneçou a ser ]J:�vantada ontern

"

a hipótese de dobradinha entre
Díeter Ianssen eMoacirBertoldí
nas eleições de 20,12. E não se

trata de nenhum absurdo, já que
há dois meses o presidente do
PR., Eduardo Bertoldl, partido
no qualMoacirvai se filiar no
dia 22 de setembro, afirmou em
entrevista ao O Correio do Povo

que Díeter é (.a_ bola da vez na

política. Inclusive, ontemDieter

e Eduardo estiveram reunidos,
irdeiando tuna apruxnua.ç:ão.
Um namoro que pode virar
casamento!

Engatilhada
Ronaldo Raulino (PDT) está mesmo
com a espingarda engatilhada. Tem
um dossiê completo sobre seus

adversários e promete levar tudo a

conhecimento público e da Justiça.
Na segunda-feira, entrou com
ação por danos morais contra Ivo
e Cecília Konell, pelas declarações
feitas à imprensa é à CI (Comissão
de Inquérito), que investigou o

rombo na festa de 2009.

Sigilosa
/ o deputado estadual Carlos
Chiodini (PMDB) ficou
sabendo dadesfiliação
de Dionei da Silva, do PT
em Brasília, pelo próprio
Dionei. Chiodini não

perdeu tempo e já teve uma

conversa ao pé de ouvido
com o ex-deputado.
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Como surgiu a
língua italiana
o italiano é uma língua romântica que pertence
à família das indoeuropeias. Sua história data
de muitos anos, mas o italiano moderno é
resultado de alguns acontecimentos relativamente
recentes. Os textos mais antigos que se conservam

em italiano (antes disso eram considerados
latim vulgar - falado pelos soldados e povos
conquistados por Roma) são fórmulas legais da
região de Beneveto (no Sul da Itália), escritas a

partir do ano 960. Foi somente a partir das obras
do escritor Dante Alighieri (imagem à direita),
nascido em 1265, que o italiano se formalizou, no
século 14. O poetamisturou os dialetos do Sul da

Itália, especialmente o Siciliano, com seu dialeto
da Toscana (região central do país), para escrever
poemas épicos como a "Divina Comédia". Suas
obras foram lidas por todo o país e o dialeto foi
considerado padrão, normalizando' a língua que
passou a ser reconhecida em todo o território e

é falada até hoje. Atualmente, 44% da população
italiana fa1a apenas o italiano, 51% alterna entre
italiano e dialeto e apenas 5% fala apenas dialeto.

Muito mais que
pessoàs trabalhando�
Milhares de fan1ílias

evonsindo.

� ..

Lunender30anos
PELO MUNDO

19�4

Poder a Hitler
No dia 19 de agosto de 1934, um plebiscito na
Alemanha transferiu o poder aAdolfHitler,
até então chanceler do país e líder do Partido
Nacional Socialista, com a aprovação de
90% da população. Hitler passou a ocupar
as funções de presidente e de chanceler, se
auto-intitulando de líder (führer) e exigindo
um juramento de lealdade a cada membro
das forças armadas.

�69

Criada a Embraer
Nesse mesmo dia, em 1969, foi fundada'
a Embraer (Empresa Brasileira de
Aeronáutica), amaior fábrica de
aviões do Brasil, criada como uma
iniciativa do governo brasileiro para
ter uma indústria aeronáutica-no país.
A empresa, se.diada em São José dos
Campos. (SP), ainda fabrica aviões

comerciais, agrícolas e militares.
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o velcro
Em 1948, o engenheiro elétrico suíço George De
Mestral teve a ideia de criar o velero, ao analisar
o porquê de carrapichos sempre grudarem em

sua roupa e no pêlo de seu cachorro. Observando
a semente, ele percebeu que havia pequenos
filamentos em forma de ganchos, causando a

aderência. O nome velero vem das palavras em
francês velours (veludo) e crochet (gancho).

A bruschetta, receita tipicamente italiana, surgiu
com o pretexto de aproveitar o pão velho. O prato
surgiu nas regiões centrais de Lácio e Abruzzo. O
termorbruschetta" - pronunciado brusqueta
significa literalmente tostado ou torrado. A receita
clássica é feita com uma fatia de pão italiano
rústico de casca dura, tostado na grelha, junto
com alho, azeite de oliva, sal e pimenta do reino.
Como os pães da Itália são diversificados, o sabor
do prato varia de região para região: naApúlia e ..
Campânia, a iguaria é feita com um pão crocante
chamado de frisella ou frisedda. Na Toscana,
o pão é preparado com feijão branco cozido,
ervas e couve. Já nas regiões da Calábria, Sicília e

Basilicata, o costume é usar um pão de sementes
de gergelim e. semolina.
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EII setellbro no seu jOrnal
CORREIO DO POVO

SHOW

Nenhum de Nós e
contos de água e fog

. .

Bandagaúcha se apresenta, hoje, ao ar livre em Guaramirim

GUARAMIRIM palco, montado na esquina das ruas Norber
to Silveira Junior e João Butschardt, perto do

ginásio de esportes Prefeito Rodolfo Iahn, O
show começa às 21h. Ele integra a programa
ção da terceira edição do Planeta Sertanejo
e dos festejos pela passagem do aniversário

do município, ou seja, é livre e não tem qual
quer cobrança de ingresso. No sábado, o fes
tival continua com a presença dos Nativos e

de DJs, além de um baile animado pelo Gru

po Legião.

KELLY ERDMANN

ara comemorar, nada melhor do
ue cantar e dançar. E também de

se alegrar ao som de música boa,
ao vivo e gratuita. Sendo ao ar li
vre e sob a lua, então, o cenário
fica imperdível. Pois é exatamen

te essa paisagem, completa, o motivo para o

público amante do pop rock fazer plateia no
Centro de Guaramirim, nesta sexta-feira.

Cabe aos gaúchos da Nenhum de Nós
embalar a noite com as canções do novo CD,
'Contos de Água e Fogo'. Lançada em março,
a mais recente gravação do grupo festeja as

duas décadas de existência da banda. Pri
meiro álbum de inéditas desde 2005, já tem
sucessos como o single 'Último beijo', que vi
rou mais um hit obrigatório no cancioneiro

da turma comandado por Thedy Corrêa.
Por isso, os fãs devem lotar ao entorno do

SERVIço
�,�# 1/�;;Wil.lm!':,: show comabandaNenhum deNós

'q;wnU/��Njl:I$'QDb: hoje, sexta-feira
Q,mr� flORAS: a partir das 21h
OrN'DF.: esquina das ruasNOI'berto Silveira
JWÜOI' e João BuIscharcIt, no
Centro de Guaramirim

QU/;&NTO CUSlfll.: gratuito
IlvrORrlflAÇÕ7!.�S: (47) 3373-0247

EDUARDO TAVARES

DIVERSÃO
Banda gaúcha comandada por ThedyCorrêa comemora antecipadamente
o� de Guaramirim com um show imperclíveJ, hoje

PROGRAMAÇÃO DE
ANIVERSÁRIO DE
GUARAMIRIM

20 de agosto
Encontro da Juventude e apresentação
de bandas locais
Local: Esquina das ruas Norberto
Silveira Júnior e João Butschardt

(próximo ao Ginásio Prefeito Rodolfo

Iahn). Horário: 10h

21 de agosto
Tarde dançante dos Idosos
Local: Esquina das ruas Norberto
Silveira Júnior e João Butschardt

(próximo ao Ginásio Prefeito Rodolfo

Iahn), Horário: 13h30

25 de agosto
Sessão solene de entrega damedalha
Peabiru. Local: Câmara deVereadores
Horários: 18h

26 de agosto
Guaramirim emRock - Tributo ao

Bananeira corri bandas locais
Local: Curupíra Rock Club (Rua João
Sotter Corrêa) .Horário: 21h

De 26 a 28 de agosto
2a Festa Nacional daTilápia
Local: Recanto daMata, no Bairro
Ponta Comprida
Horário: a partir das 19h (dia 26), após
às 9h (dia 27) e a partir das 8h (dia 28)

27 e 28 de agosto
4a etapa do Torneio de Tiro da

Associação dos Clubes e Sociedades de
Tiro doVale do Itapocu (ACSTVI)
Local: SociedadeAtiradores Diana
Horários: das 14h às 22h (dia 27) e das
8h às 16h (dia 28)

\

28 de agosto
Desfile festivo
Local: Rua 28 de Agosto
Horário: 9h

Churrasco da Família
Local: Ginásio de Esportes Prefeito
Rodolfo Iahn, Horário: 12h

3 de setembro
StarnrntischUniversitário
Local: não divulgado
Horário: das 10h às 17h
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Reserva hídrica / As letras que separam o F e o J
2. Singular / ímpeto violento
3. Colada, fincada, firme / Bofetão
4. Que tem a faculdade de pôr em circulação '(papel

moeda)
5. Pequeno tubo de vidro, plástico ou metal
6. O símbolo do érbio, elemento químico usado em

reatores nucleares / Reproduzir com a maior se

melhança possível
7. Dito ou divulgado em altas vozes
8. (Ant.) Notícia vaga / As iniciais da cantora Duboc
9. Perversidade, crueldade
10. Grande rio da Ásia meridional, inavegável / Abre

viatura de excelentíssimo
11. Vaso em que se recolhe o leite, quando se orde

nha / Voz imitativa de uma explosão
12. Ave marinha e cosmopolita / Farfalha de neve

que cai da atmosfera como fio de lã branca
13. Substãncia ou medicamento que faz dormir,
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SUDOKU

i 1

VERTICAIS
121. Mesa para servir iguarias, bebidas, etc., em casa-

mentos, coquetéis, etc. / Antigo povo que vivia ao
1;3

nordeste da Babilônia e cuja civilização remonta
ao 5° milênio a. C,

2. Dar vida e dinamismo a / Elem. de comp.: morte
3. Almofada que serve de assento / O ator e cantor

sertanejo paulista Rolando
4. Aparelho eletrodoméstico para retirada de pó e

outras pequenas sujeiras
5. Alta Frequência / Acrescentada a um total / (Ingl.)

Desligado, desconectado
6. Vantagem prática / Os extremos do ... leste
7. Um complemento da elegância masculina / Colo-

, car à mostra
'

8. Elem, pref.: cavalo / Abreviatura de adjetivo /
Humor viscoso que constitui a base de muitas

excreções
9. Instituto do Açúcar e do Álcool/Sinal anunciador,

primeiros indícios de alguma coisa.

TODOS OS MESES NAS BANCAS

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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PREVISAO DO TEMPO
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Trovoadas na
, parte da tard
Nesta sexta-feira, a previsão
para Santa Catarina é de
chuvamoderada a forte com

ventania, raios e possibilidad
de granizo por causa da
formação e deslocamento de
uma nova frente fria no Sul
do Brasil. O acumulado po
superar os cemmilímetros.

G

HOJE ,... SÁBADO DOMINGO SEGUNDA

MíN: 16°C
.,.,

MíN: 13°C MíN:9°C MíN: 6°C>4..�...,III>
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No domingo, o ar seco e frio vai deixar
o dia ensolarado, mas gelado no
Estado. Conforme os indicativos do
Ciram amassa polar que passa por
Santa Catarina pode ser uma dasmais
intensas do inverno, com frio atingindo
a região Sudeste e também o Centro
Oeste e a parte ocidental daAmazônia,
caracterizando o fenômeno friagem.

;;iE lOf, t IlJ PJ�,t�p, •

BALNEÁRIO
GAIVOTA

A sexta-feira será uma

mescla de sol, perío�os de

tempo nublado e chuva de
manhã. À tarde e à noite
ocorrem temporais. As
temperaturas ficam
entre 17·C e 22·C.

CRESCENTE 6/8

"
'CHEIA 13/8

,MINGUANTE 21/8

NOVA 29/8

Ensolarado Instável

� o;p��t

, \ Parcialmente Chuvoso
Nublado

"'" "..

Nublado Trovoada

Uma intensamassa de ar polar
atinge o Estado, amanhã. Ela provoca
ventos fortes, que sopram a até 80

quilômetros por hora, diminuindo
a nebulosidade e derrubando as

temperaturas. Há uma pequena
chance de neve nas áreas altas do
Planalto Sul. No Litoral de Santa

Catarina, o mar fica agitado.
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Iverso
Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.c:om.br

Contauma
1\ To twitter, um usuário fez referência a uma cidade.na Inglaterra
1 " como o local de um encontro desastroso e, eis que passadas as
reprimendas sobre o comentário da cidade, choveram experiências
desastrosas de encontros infelizes.Dasmulheres principalmente.
Uma delas disse: "sai com um cara que me disse: Já que estou
pagando, não vamos pedir entradas e tomaremos água' (@
rachelparkin).A outra contou que topou ir ao apartamento de
um cara e ele colocouAses Indomáveis, recitando ofilme todinho
(@squirill).Mais uma se livrou, literalmente, de uma chave de
cadeia: "fui encontrar um sujeito no apartamento dele, ele abre a
porta com um roupão xadrez azul e uma tornozeleira eletrônica
de prisão, e diz: 'que talficar em casa?' (@elle_c_emm). É!Algumas
coisas são iguais em qualquerparte domundo!

Dica Amaleras
O blog amaleras.blogspot.com tá cheinho de novidades. Primeiro,
um post sobre franjas, que eu já tinha colocado no Flash da coluna.
As meninas fizeram uma coletânea de acessórios, roupas e calçados
com franjas, cada coisamais linda que a outra. Outro post fala de
uma nova coleção de esmaltes da Colorama e o que me chamou a

atenção, além das cores, foram os nomes super criativos da coleção
que se chama "Respeitável Público". São cores com os nomes de

Equilibrista, Corda Bamba, Nariz de Palhaço, GrandeAtração e Ha
Ha Ha. Dá uma espiadinha por lá.

A

A, P. C, T, E, F. XE, H...
Todo mundo sabe que os alemães e descendentes, que mesclaram
a língua alemã e a língua portuguesa, trocam algumas letrinhas
no português. Eu sou alemã e sei, disso. Meu pai troca o C pelo G,
o P pelo B e por aí vai. Isso é normal em função da predominância
da língua alemã, com sua dicção mais forte. Mas não é pecado rir
quando alguma palavra sai estrangulada de algum conhecido. Meu

paimesmo chama o sambista de Séca Pacotinho... Mas quando
minha amiga disse que certa vez a avó pediu ao netinho: "XiI, dá
umaxiradinha na torneira' e o guri foi lá cheirar a torneira em vez

de dar uma "giradinha" para fechar... Eu rimuito. Não da avó, nem
do menino, mas das interpretações malucas que a gente tira dessa
mistura toda. Né, pai?

Certo OU errado?
O caso da professora argentina que pede ao governo do seu país á
liberação damorte digna (conhecida como eutanásia) para a filha
de dois anos, que desde o nascimento vive ligada a aparelhos, não
ouve, não vê, não sorri e não chora, está dando o que falar. No site
do Terra, dois desses comentários controversos me chamaram a

atenção: l. "Se devemos deixar a lei natural seguir, então desliguem
os aparelhos e assim poderemos ver qual seria o desígnio de Deus.
Existem casos onde a vida persiste. Não .é direito de homem algum
prender outro homem nesse plano. Respeitemos as leis naturais". 2.
"Ninguém nasceu com o direito de brincar de Deus! Todos têm seu

tempo determinado e qualquer fórmula de abreviar a vida torna-se
um suicídio ou um assassinato". Questãozinha complicada, essa!

---

C ntabilid e
Consultoria Empres riat

""""'��---�---������'--tRW, 00 lU
---
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Credibilidade

Ande descalço
sobre a grama.

Saber que Bridget Iones vai estar nas telonas mais
uma vez, com suas paranoias. Adorei saber que o

terceiro filme da gordinha espevitada vai começar
a ser produzido. A parte ruim é não ter certeza de

quem será a protagonista. Eu acho a Renée Zellweger
perfeita como Bridget. Os filmes da saga são baseados
nos livros de Helen Fielding, que aliás, escreveu "A

Imaginação Hiperativa de Olivia Ioules", um livro de
chorar de rir. Os filmes, a Renée, a escritora e suas

obras ... tudo um baita flash!

,

, E ATREVA
O descaso com a acessibilidade. Peguei carona no email
daminha querida leitoraMarly que elogiou o flash dos
provadores espaçosos e aproveitou para falar que: 1)
se já é difícil para alguém sem nenhuma necessidade

especial se mexer nesses cubículos, imagine para
alguém na cadeira de rodas. E; 2) Se não há rampas
suficientes em locais considerados primordiais, como
órgãos públicos, por exemplo, existe alguma esperança
de que alguém se preocupe com "um simples"
provador? Treva é pensar que isso é bobagem...

"' I • I '.I I I'

• Guaramirim está com uma

programação bem bacana para
o aniversário da cidade. Hoje
tem show comNenhum de
Nós, amanhã tem Os Nativos
e o 10 EncontroMunicipal da

, Juventude, com feira, atrações
culturais emusicais.Vale a pena
conferir.

• Faculdade é coisa para a

gente aprender e se tornar
um grande profissional. Mas é
t'llllbém pm lugar QJ:);de a"g�nte
âótimas gargaJhadas, .triá . '!

um novo 'círculo de amizades .

e se permite novidades. Em
qualquer idade, fazer faculdade
é uma boa ideia..

• Amanhã é o dia do vizinho.
Que tal abraçar essas pessoas

,
: qt.te vivem do outro lado ao
muro? E lembre-se: em um dia
você é o carrasco com o som

ligado no máxímo, No outro,
você é o sujeito impotente
diante dos latidos noturnos do
cachorro do�inho...
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Feijoada
do Moa
J>lra quem curtir a Feijoada do Moa,
rsábado, a partir das 12h, na AABB,

.

vai conferir também os desfiles de moda
da coleção primavera-verão da Requinte
Modas,Boca Grande e da estilista e editora
demodaAna Vieira. Em seguida às 13h30,
será realizado o show do cantorNasi (Ban
da Ira!). Terá também a apresentaçã-o do

sertanejo Fernando Lima & Banda, Ma
monasAssassinas Cover e pagode do Dese
jo Constante. Imperdível!

Fofoca
Dizem por aí que aquela galerinha bacana
que adora vivermais no céu do que naterra,
que tinha aqueles dólares escondidos no
colchão, anda apreensiva, commedo de
ficar sem trocar amoeda antiga pela nova -

Cá entre nós - nada de estresse! Se as notas

antigas não forem aceitas nosmercados e nas

lojas de lá, basta ir a algum banco americano
e trocar pelas cédulas novas. De acordo com
o consulado americano, não há prazo de
validadepara realizar a troca. Enquanto isso,
por favor,meu chope Kônigs Bierbem gelado.

I
Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o ex-vereadorRonaldo

Raulino, que sempre lê esta coluna para ficar
por dentro dasmelhores novidades de nossa
sociedade.Valeumesmo!

asamento
Recebi na quarta-feira, o bonito
convite de casamento dos jovens Diego
Rausisse, filho de Eliane e José Luiz
Rausisse, e da bela Amanda Krause,
filha de Sérgio Paulo Krause e Miriam

Marchi. A cerimônia acontecerá dia

primeiro de outubro, às 18h30, na Igreja
São João Batista, em Santa Luzia. A

recepção será em grande estilo no salão
nobre do ClubeAtlético Baependi.

Studio X Juventus
No domingo, às 15h30, o Iuventus
estreia no Campeonato Catarinense
contra o Tubarão. A rádio Studio FM fará
a cobertura completa da partida. Em
campo, os meus amigos e comunicadores

Ioe Ir, JocemarMoraes e Régis Portanova.
Sintonize 99,1 e confira tudo!

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

Moa Gonçalves

NA ESTRADA Os artistas jaraguaenses NicoU Pereira (E), Merv Petly,
Cristina Pretti, llngela Escudeiro, TaUes Heron, Fábio Prattes e Sandra
Baron estão em tumê por Santa Catarina com o Clube Lambe-Lambe.
A trupe já passou por algumas cidades do Oeste e agora embarca rumo

a apresentações pelo Sul do Estado, que seguem até o 6naI deste mês

Na feijoada
o presidente da Câmara
deVereadores, Jaime
Negherbon, também
já confirmou presença
amanhã, na Feijoada do
Moa! Vai levar todo o staf

MAURICIO HERMANN

AMIZADE Ariana Canova,
no Baile Amizade

Solteirinha
Pelo meu fio vermelho fiquei sabendo que a

bela "mineírinha' Priscila de Melo, está livre,
leve e solta. Dizem que o namoro de três anos
teve um fim. A fila anda.

MAURICIO HERMANN

moagonc::alves@netuno.c::om.br
MAURICIO HERMANN

PORCJlETTA
O empresário
José Luiz Rausis
(Automóveis
Jaraguá) ea
esposa na Festa

Della Porchetta

TECON'I'EI
'. 'O meu abraço de hoje
.cheio de energias positivas
vai para o boa gente
Arlindo, da Bela Casa Pisos
e Laminados. Ele também

acompanha a coluna todos
os dias.

Sua tarefa
é descobrir
seu trabalho
e dedicar-se

a ele de todo

coração.
siddhartã
Oautama

• Evelin e Fernando,
da lojaAkazo, estão na
contagem regressiva para
o casamento.Aguardem
detalhes!

• Confira a lojaAlém
'

d'Gula e leve hoje, uma
revista NossaWeekend.

PIZZA Josiane Pretti e DanieU
Ivetschmer, no MadalenaBuxixo

Um político famoso da urbe sorriso,
durante a semanamandou a secretária

ligar e convidar uma ga-le-ra para
um happy hour. Conseguiu reunir
uma dúzia de amigos, afinal todo
mundo gosta de uma boquinha livre. O
encontro foi num restaurante famoso
da cidade. Beberam e comeram até
altas horas. Eis que o telefone do

cacique tocou, o homem fez caras e
bocas e em seguida deu tchau para
o pessoal e foi embora. Pasmem ....

deixou toda a conta para os convidados

pagarem. Foi amaior saia justa. Até
agora ninguém sabe quem estava do
outro lado da linha.

Entre aspas
I'A síndrome do terceiro
mandato contaminou até os
síndicos! Pesquisa de uma
grande administradora revela
que o feito já foi alcançado por
42%, Brasil afora."

• CésarBini já está

preparando os quitutes para
comemorar o aniversário da

esposa RosianeBini, 'neste
sábado.

• A belaMarilene Costa
deixa as passarelas de
Blumenau e vem conferir
amanhã, naAABB, a 11 a

Feijoada doMoa.

Todo dia uma

Deu no TuttyVasques! Dilma
Rousseff só ainda não mandou o

ministro daAgricultura,Wagner
Rossi, plantar batata ou catar

'

coquinho commedo de que ele
a leve.a sério para disfarçar!

Ingressos para
Feijoada do Moa
Local: LojaArezzo, Shopping
Breithaupt, Homem.Com , Capital
Imóveis e Revista Nossa.

•Meu twitter@colunadomoa

• Com essa, fui!

ln
No quesitomodapraia para o
próximo verão, que para nós
está em contagem regressiva, as
peças comportadas vão continuar
com força total. Ou seja, o estilo
conservador serão as peças
chaves do guarda-roupa summer.

Guaramirim

I QUALIDADE PARA A SUAVIDA.
E: t é o nosso compromis O.

Henrique
Lemes

11ií!�JiJi!/!Jm�BJII!I.;'i!IiJ!iP_

.,}: "Ir' '. GOVERNO DE '

'.'" ,;&:,15 GUARAMIRIM
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VOCÊ SABE COM
QUEM ESTÁ
FALANDO?

Não há nada mais chato a quem viaja de avião
do que "permanecer sentado até a parada

total da aeronave e apagarem-se os sinais lumi
nosos de apertarcintos". Quando viajar de avião,
repare. Mal acabou o zum zum zum que segue
o pouso - aquelas vozes e risadas que não que
rem dizer outra coisa senão "graças a Deus, so
brevivemos!" - e os passageiros já come,çam a se

contorcer, ansiosos, sobre seus apertados assen
tos. Trata-se de um duelo sem palavras, do qual
todos os viajantes participam, e a regra é: quem
ainda estiver sentado quando for permitido, sem
se levantar, é veado!

Não podemos achar que os "apressados" cau
sem um desequilíbrio na sociedade ou ameacem

o futuro da espécie humana. O máximo que
pode acontecer é o avião dar um solavanco, eles
se desequilibrarem, quebrarem um braço, nariz,
uma perna ou uma costela - afinal, o problema
é deles. Comentando esse assunto creio que, es

miuçando-o, se pode esclarecer muitos compor
tamentos do brasileiro.

Olhando um su

jeito de bigode que
mais parecia ter

engolido uma an

dorinha' enquanto
o rabo ficou para
fora da boca, ile

galmente de pé, no
corredor, e um ou

tro' calvo com cara

de cão de guarda,
curvado sob o com

partimento de bagagens, entendemos melhor
a confusão do brasileiro no que tange à obedi
ência das regras. Como herança dos tempos da
escravatura, jamais entendemos que a lei é um

código, comum, destinado a nos organizar para
não nos desorganizar. Só assim todos nós cami
.nhamos em direção à plenitude. O que vemos, é
a lei como a demonstração de poder de uma pes
soa sobre a outra. E o passageiro insubmisso não
aceita receber ordens do comissário de bordo,
um cidadão que, poucos minutos antes, estava
servindo-lhe guaraná e bolachas - e que não me
nos importante, costuma ser jovem e, normal
mente, bem apresentado. Mal ouve o anúncio de

permanecer sentado, o rebelado pensa "quem ele

pensa ou acha que é?!", então levanta-se e exerce

a frase nacionalmente mais conhecida: "afinal,
você sabe com quem está falando?!" Caso a voz

no alto-falante seja da aeromoça, a hipótese per
manece validada. "Afinal, vou receber ordens de
uma mulher? Eu? Na frente de todo mundo?!"

Diante dessas circunstancias, por que não cria
mos um número maior de clínicas de apoio para
tratar de pessoas que sofrem de insegurança, a

insegurança que corre pelas veias. Sugiro aos co

missários de voa que ao solicitar, que sejam mais '

enérgicos: "Senta aí ô bigode rabo de andorinha!",
"Prenda o cinto aí, ô cara de pit bull!"

Vou receber
ordens de uma
mulher? Eu? Na
frente de todo

mundo?

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Clara é uma fofa. Super mansa, ela gosta de ter crianças ao redor. Mas, apesar
disso, estava abandonada nas ruas de Jaraguá do Sul. Recolhida pelo programa de
Controle de Zoonoses do mun-icípio, está disponível para adoção até o próximo dia

20. Informações: Clínica Schweitzer ou pelo telefone (47) 3275-3268.

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
, A emissora não divulgou o resumo deste capítulo.

• CORDEL ENCANTADO

Açucena hesita em ir embora com Jesuíno. Timóteo
avisa a Nicolau, Baldini e Zóio-Furado que mandou seus

homens obrigarem Miguézim a dizer o paradeiro do tesouro .

Um dos jagunços teme em cumprir as ordens do coronel
contra o profeta e vai à Vila da Cruz denunciar a situação.
Açucena desiste de se casar e vai atrás de Jesuíno. Padre
Joaquim revela para Setembrino e Ouiquiqui que Patácio é
o verdadeiro pai de Nidinho. Augusto decide voltar para o

Brasil. Setembrino e Ouiquiqui contam para Cícero que Rosa
é apaixonada por ele. Herculano chega com seus homens à
fazenda de TImóteo para resgatar Miguézim.

• MORDE & ASSOPRA
Minerva faz um escândalo para sair de casa e

Isaías teme a repercussão na imprensa e com os elei
tores. Salomé apoia a decisão de Abner de se separar
de Celeste e sugere que a filha se case com Áureo.
Áureo e Alice se unem à mãe e Isaías resolve deserdar
os filhos. Alice e Minerva pedem abrigo na casa de
Lilian. Naomi sonda Abner sobre os diamantes. ,Moisés

sugere que Minerva ajude na mercearia. Oséas vende
o banco e planeja abrir um novo escntórlo.jãínerva
atende Dulce na mercearia e discute com ela. Isaías
se instala com Virgínia e descobre que Minerva levou a

fortuna que estava escondida dentro do cofre. Minerva
conta para a filha que está se fingindo de pobre e Ali
ce exige que a mãe pague suas despesas na casa de
Lilian. Maria João prócura Xavier e conta que Daniel a

pediu em casamento. Augusta recebe a visita de Élcio
e o aconselha a reconquistar Xavier para acompanhar
as investigações. Amanda diz para Júlia e ícaro que
Naomi está escondida na casa de Abner.

• VIDAS EM JOGO

Augusta hospeda Juliana em sua casa. O dono de Fni
vai até a casa de Carlos e pede autorização para passear
com Zé. Maurício decide que dará uma boa quantia em di
nheiro para o marinheiro que o ajudou a explodir o veleiro.
Sandro decide faltar ao treino mais uma vez. Fabinho dá
aulas sobre o comportamento de uma celebrídade para Ma
rizete e José. Influenciada por Ernesto, Divina pede dinheiro
ao marido e mente que deseja comprar um quadro caríssi
mo. Cleber se aproxima do marinheiro e o mata com um tiro.

�NIVERSARIANTES
19/8 Caeílda Blanck Evanilde Da S. Breis Markely Beri
Adolar Gnewuch Camila Paternolli Gean C. de Souza Paulo J. Alflen
Adriana J. WeSsling Cecilia Grutzmacher Genilson Pereira Rainvaldo Dallmann
Adriano Machado Cícero L. Padilha Genoveva Braier RauliQa H. Schnuecker
Alceu Strelow Cleiton C. Steinke Glauber G. A. Theodoro Ronan A. B. Konell
AlcirKonell Cristiane M. Tarnowski Guilherme Manerich Salete Nau
Alexandre dos Santos Daguimar L. P. zimerm- Irene B. Konell Tiago R. Perin
Andéia R. Dias mann Ivanildo Karsten Udo Bauer

Angela Vieira Daiana Dos Santos João C. da Silva Valdevino F. de melo
Antonio F. Rech Dorilda S. de Oliveira Josiane de Souza
Bruno Finato Eliane da Costa Marileuza Argenton

Durante os anos 1950, jovem
garota que sofre nas mãos
do padrasto, chegando a ser

submetida a uma lobotomia,
tenta de todas as formas se

esconder daquele ser diabólico.
Mas ela acaba sendo internada
em uma instituição mental,
onde começa a imaginarurna
realidade alternativa. Seu plano
é escapar daquele mundo
imaginário, mas, para isso, vai
precisar roubar cinco objetos
misteriosos antes de ser pega
novamente. O elenco do filme
conta com Emily Browning,
Abbie Cornish, Jena Malone,
Vanessa Hudgens, Jamie Chung
e Oscar Isaac.

As lembranças do 'Menino
de engenho' e do 'Doidinho'
desaguam na angústia do
protagonista Carlos de Melo
que, agora adulto e bacharel,
retorna como herdeiro do
senhor de engenho. Esta volta
é marcada por uma visão
que confronta a vivência de
origem, a da tradição, com
as solicitações impostas pela
nova ordem socioeconômica.
Publicado em 1934, este é
o terceiro volume da trilogia
memoralista de José Lins do
Rego, que recria a sociedade
açucareira do Nordeste, do seu

esplendor à decadência.
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LANTERNA VERDE
Hal Jordan é um audacioso piloto de aviões que
foge de qualquer responsabilidade. É assim que
mantém a amizade com Caro! Ferris, colega de
infância e também piloto, que está prestes a as

sumir o comando da empresa do pai. Hal e Carol
tiveram um caso no passado, que não seguiu
em frente por causa dele. Um dia, a vida de Hal
muda ao ser envolto em uma redoma verde e

levado até um alienígena prestes a-morrer, cha
mado Abin Sur. O extraterrestre lhe entrega um

estranho anel e diz que ele foi escolhido, além
de alertar sobre as responsabilidades de possuí
lo. Ao usá-lo, Hal se torna o Lanterna Verde.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Smurfs - Dub (14h30, 16h40, 18h50 e 21 h)

• Cine Breithaupt 2
• Os pinguins do papai - Dub (15h e 16h50)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (18h40 e 21 h)

• Cine Breithaupt 3
• Lanterna Verde - Leg (14h20, 16h40, 19h e 21h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40, 19h50 e 21 h50)

• Cine Garten 2
• Onde está a felicidade? - Nac (14h30, 16h50, 19h15 e 22h)

• Cine Garten 3
• Super 8 - Leg (13h50, 16h50, 19h15 e 22h)

• Cine Garten 4
• Quero matar meu chefe - Leg (18h40)
• Assalto ao Banco Central- Nac (18h30 e 21h10)
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (14h15)

• Cine Garten 5
• Professora sem classe - Leg (14h45, 17h10, 19h30 e

21h30)

• Cine Garten 6
• Lanterna Verde - Leg (19h e 21 h40)
• Lanterna Verde - Dub (13h20 e 16h1 O)

• Cine Mueller 1
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40, 19h45 e 21 h45)

• Cine Mueller 2
• Onde está a felicidade? - Nac (14h, 16h30, 19h15 e 22h)

• Cine Mueller 3
• Lanterna Verde - Dub (13h30, 16h1 O, 18h50 e 21 h30)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Lanterna Verde - Leg (19h e 21 h40)
• Lanterna Verde - Dub (13h30 e 16h1 O)

• Cine Neumarkt 2
• Os Smurfs - Dub (13h, 15h10, 17h20, 19h50 e 21h50)

• Cine Neumarkt 3
• Quero matar meu chefe - Leg (19h215)
• Super 8 - Leg (14h, 16h30 e 21 h20)

• Cine Neumarkt 4
• Onde está a felicidade? - Nac (14h15, 16h45, 19h30 e 22h)

• Cine Neumarkt 5
• Não se preocupe, nada vai dar certo - Dub (13h45, 16h20,
18h45 e 21h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Professora sem classe - Leg (14h45, 17h, 19h40 e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 1
• Os Smurfs - Dub (14h, 16h30, 19h e 21h25)
• Os Smurfs - Leg (23h50)

• Cine Norte Shopping 2
• Professora sem classe - Leg (13h50, 16h1 O, 18h1 O,
20h25 e 22h35)

• Cine Norte Shopping 3·
• Lanterna Verde - Dub (13h20 e 15h50)
• Lanterna Verde - Leg (18h30, 21 h e 23h30)

• Cine Norte Shopping 4
• Super 8 - Dub (13h40)
• Melancolia - Leg (16h, 18h55 e 21 h45

• Cine Norte Shopping 5
• Os Smurfs - Dub (13h10, 15h25, 17h40 e 19h55)
• Super 8 - Dub (22h10)

• Cine Norte Shopping 6
• Onde está a felicidade? - Nac (14h50, 17h20, 20h05 e

22h40)

• Cine Norte Shopping 7
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(18h)
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (12h40)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (15h15,
20h45 e 23h25)

Perlla espera o

primeiro filho
A cantora Perlla já se prepara para ser amais
novamamãe do mundo dás celebridades
brasileiras. Ela espera o primeiro filho com o

marido, o baixista Cassio Castilhol, que faz
parte da própria banda de apoio. A cantora

confirmou, mas ainda não sabe de quantos
meses está grávida. "Fiz um exame no fim
de semana e descobri. Foiuma surpresa e

estoumuito feliz", revelou.

Suzana Pires nega
affair com colega
A atriz Suzana Pires negou um suposto
'envolvimento com o atorAlexandre Ner,
colega de elenco na nova novela das 21h
da Globo, Fina Estampa. "Vou usar a
experiência daMarcela Coutinho, minha
personagem, uma jornalista de moda,
porém especializada em bafo. Omeu

suposto affair com o Nero é o não-bafo,
aquele que não rolou. Sei que isso
acontece, mas não gosto", contou.

Bebê chutaWanessa
,no meio de show
A cantoraWanessa, grávida de quatro meses

do marido Marcus Buaiz e em turnê com
o CD DNA, pretende trabalhar até o oitavo
mês de gestação. Mas, já agora, ela tem
sentido o bebê, inclusive, durante os shows.
"Meu filho já chutou no meio de um show",
contou. ''A música é vital paramim. O CD
nasceu e agora estou esperando o outro

filho", completou amãe de JoséMarcus.

Tucá Andrada diz
ser muito assediado
O ator TucaAndrada, de 46 anos, contou
que émuito assediado pelas fãs nas ruas.
"Em qualquer situação: na rua, depois
do teatro, no trabalho. Elas me chamam
de 'gostoso", disse. ''Acho cilada, porque a

pessoa está apaixonada por uma imagem
sua, não por você", opinou o ator, que
vive o cangaceiro Zóio Furado, na

. novela global Cordel Encantado.

liORÓSCOPO
ÁRIES
Sua criatividade vai estar à flor da pele, por isso, quanto
mais envolvimento com a profissão, maior será o sucesso. O

progresso material vai repercutir bem no amor.

TOURO

Atiyidades que exijam discrição e planejamento contam com

a proteção das estrelas. Este é o momento de agir com mais
autonomia. É hora de aprofundar os laços e sentimentos.

GÊMEOS
Os estudos e tudo que envolva o aprimoramento profissional
contam com boas vibrações. No campo afetivo, não convém
tentar soluções superficiais. Cor;te o mal pela raiz.

CÃNCER
Boa fase para conquistar a valorização com a qual sempre
sonhou. Você fará progressos financeiros significativos. No
romance, o astral é de completo envolvimento.

LEÃO
Bom dia para alargar os horizontes, seja através de estudos
ou novas experiências de vida. Interesses em comum vão
fortalecer os vínculos de afeto e carinho.

'VIRGEM

Hoje, evite ficar em evidência no trabalho. Fuja dos holofotes
e só terá a ganhar. No romance, as afinidades vão fortalecer
a vida a dois. Faça uma autocrítica e conheça as limitações.

Richard Gere vai
leiloar guitarras
Galã de Hollywood, o ator Richard
Gere é também um talentoso músico.

Apaixonado por guitarras e violões, ele
tem uma coleção que irá a leilão no

próximo mês de outubro. Os instrumentos
foram sendo comprados ao longo de duas
décadas. A seleção conta com itens que
pertenceram aAlbert King, Peter Tosh e

a James D'Aquisto. O valor da venda será
destinado a causas humanitárias.

Winits vai à igreja
de Carlos Machado
Os atores DaníelleWinits e CarlosMachado
têm frequentado a mesma igreja desde
que ele a convidou a conhecer o templo,
localizado na Barra daTijuca, no Rio de
Janeiro; Eles se conhecem há dez anos e
se reaproximaram após uma festa deWolf

Maya, na qual teriam falado sobre Deus.
Ela aceitou o convite e, desde então,
virou assídua visitadora do lugar.

LIBRA
As alianças, parcerias e associações contam com altíssimas

vibrações das estrelas. No campo afetivo, há sinal de forte
erotismo e sensualidade. Invista no trabalho.

ESCORPIÃO
Este é um excelente dia para se concentrar no trabalho e

nas obrigações cotidianas. O diálogo e a troca de ideias vão
fortalecer os vínculos de amor. Aja para conquistar o que deseja

SAGITÁRIO
Quanto maior a identificação com a carreira, maior será o

sucesso profissional. No campo das relações, o desejo de ser
útil vai estar em alta. Revele toda a sua criatividade.

CAPRICÓRNIO
Procure a raiz dos problemas ao invés de tentar soluções
superficiais. O momento é ideal para finalizar o que já não
tem valor em sua vida. Estabeleça as priOridades.

AQUÁRIO
No setor profissional, bom dia para trocar ideias, partilhar
projetos e desenvolver tarefas em equipe. Na vida pessoal, a
fase é de maior recolhimento e introspecção.

PEIXES
O astral possibilita maior percepção do seu valor, podendo
reivindicar um aumento ou promoção. No romance, esta é
uma fase promissora. Aproveite bons momentos a dois.
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Feijoada doMoa agita o sábado
Em sua n

edição, o evento
se consagra com

presença de
. .

grupos mUSIcaIS

e boa culinária

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

LEANDRO SCHMITZ

Se você ainda não te!llprograma
para este sábado, a pedida é a

tradicional Feijoada do Moa, que
neste ano vai acontecer na Asso

ciação Atlética do Banco do Bra

sil (AABB). A festa começa às llh
da manhã e segue até as 18h com
muita música e, é claro, feijoada.
Segundo a organização, já foram

comprados 120kg de feijão, que se
rão preparados pelo feijoeiro mais
famoso da cidade: Sérgio Lazzaris.
O suporte fica por conta da equi
pe Tato Branco. "Nós vamos ajudar
com 10 pessoas, fazendo a reposi-

çãoe preparando as saladas, o resto
é com Lazzaris, que já tem todos os

utensílios", comentaTato. Aparceria
da feijoada com esta equipe já dura
três anos- e, em 2011, o sabor pro
mete ser aindamais delicioso.

Os ingressos ainda estão sen

do vendidos em três pontos da
cidade. Quem quiser camisetas

também pode encontrá-las nos

mesmos locais, mas o organiza
dor, Moa Gonçalves, alerta: "fal
tam só 150 unidades para vender
tudo e na hora vai ser mais caro".

.

A edição deste ano virá com

muitas novidades, como o show
nacional de Nasí, ex-integrante da
banda IRA!. Aliás, na questão mú
sica, todos os gostos serão aten

didos. Pagode, sertanejo e house
music vão agitar o evento, com a

presença de muita gente bonita.
No ano passado, a feijoada aconte
ceu no PavilhãoMunicipal de Even
tos, e contou com 1.300 pessoas
para ver Dado Dolabela e Edu Ri

beiro. De acordo com Moa, a festa
de 2011 vai termenos gente, porém
será mais aconchegante. "Quem

DIVULGAÇÃO

Nasi, ex-integrante da banda IRA! é
uma daS atrações da Feijoada do Moa

for vai conferir o que tem de me
lhor namúsica e na gastronomia".

Quem adquiriu ingressos
para o camarote ainda vai ganhar
uma das mil latinhas de cerveja,
distribuídas na hora. Todos que

prestigiarem a feijoada também
vão receber mais um mimo: um
convite para conferir o preview
de abertura do Balihai, co'm o Dj
Thiago Mansur, que vai tocar sá
bado à noite, na TheWay.

ATRAÇÕES
DAF IJ ADA
• Fernando Lima e banda

(sertanejo);
• Grupo Desejo Constan
te (pagode);
• Show nacional com

Nasi, ex-integrante da
banda IRA!;
• Dj's Diego Alves, Paty
Lem's e Bibbe Andreatta.

Ingressos e camisetas:
• Arezzo do shopping
Breithaupt;
• Loja Homem.com, na
Walter Marquardt;
• RevistaNossa.
• Antecipados: R$ 50

(masculino) e R$ 35
. .

(feminino) ;
• Camisetas: R$ 55 (mas
culina) e R$'45 (femi
nina) / Na hora: R$ 70

(masc.) e R$ 50 (fem.).
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WANDERLEI PASSOLD.
PRESmENTE DA CDL PONTO DE VISTA

�----._;.) SE

Ocomércio tem sido ao longo a história da �uma
nidade um indutor do desenvolvimento. E o ca

minho natural para as indústrias colocarem seus pro
dutos no mercado consumidor, gerando uma cadeia

positiva e estimulando a geração de emprego e renda.
É, portanto, um setor imprescindível para o cresci
mento da comunidade e do País.

Ao comemorar 43 anos, a CDL de Iaraguá do Sul
tem buscado ampliar a sua atuação no sentido de al

cançar amelhoria contínua da atividade, integrada aos
projetos do segmento em nível nacional e no'Estado
pela Federação dos Dirigentes Lojistas.

Este trabalho envolve várias ações, centradas na

capacitação dos empresários e das suas equipes, na
representatividade junto a diversos segmentos nas

questões de legislação e tributação para a normatiza

ção das atividades, e de maneira especial na integra
ção com a comunidade.

Na qualificação, a CDL mantém um programa de
treinamentos que possibilita aos trabalhadores aces

so a cursos abordando as várias áreas do. negócio, do
atendimento ao crediário e de motivação para o de-.
sempenho da atividade. O objetivo deste trabalho é
contribuir para a qualificação da atividade lojista, for
mando mão de obra e valorizando o comércio como

profissão no mercado 'de trabalho. Ao mesmo tempo,
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o empresário lojista tem acesso a informações para a'
melhor gestão financeira do seu negócio, se tomando
mais competitivo e na expansão .dos empreendimen
tos.

A CDL também tem acompanhado e se posicio
nado nas questões de regulação da atividade, atuando
em sintonia com.a FCDL e com entidades de classe,
tratando de aspectos como tributação, na flexibiliza

ção de legislações fiscais e na utilização de sistemas de

pagamentos como cartões de crédito, entre outros as
pectos.Muitos avanços foramobtidos graças àatuação
das lideranças em condições de sensibilizar o governo
na discussão das reivindicações, pois muitas medidas
inibiam o crescimento desta atividade econômica.

O relacionamento com a comunidade, por outro
lado, permite aos lojistas desenvolverem o senso de

responsabilidade social. Neste aspecto, a CDL atua

como motivadora, por meio de iniciativas como os

projetas Recicla, Brincando no Bairro, Pedágio do

Brinquedo e, no final do ano, com a decoração e ilumi

nação especiais de Natal, além do sorteio de prêmios
da campanha de vendas de final de ano. Em todas
estas ações tem sido imprescindível o apoio 'da socie
dade organizada, representada pela iniciativa privada,
entidades parceiras no Centro Empresarial, poder pú
blico e pessoas que se dedicam voluntariamente.

DO LEITOR
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Pai com um misto de surpresa e indignação que li
amatéria sobre uma possível ampliação do sis

tema de estacionamento rotativo, após menos de
dois meses de sua implantação. Trabalho no centro
da cidade e commuita dificuldade consigo estacio
nar meu veículo em uma das poucas e disputadas
vagas existentes nas ruas não abrangidas pelo sis
tema. Se esta ampliação realmente se consolidar,
que solução será proposta pela Prefeitura para nós,
trabalhadores da área central?

Infelizmente dependo do carro para me deslocar
até o trabalho, haja vista a ineficiência e as tarifas
exorbitantes praticadas pelo transporte coletivo,
tornando inviável a sua utilização. E neste caso te

nho que ter uma alternativa para estacionar meu
veículo durante meu expediente de trabalho. Ini-

cialmente eu era contra qualquer modelo de es

tacionamento rotativo, porém admito que nos

moldes atuais o sistema é "aceitável", pois atende
a todos os tipos de usuários, os eventuais e os obri

gatórios, onde me enquadro. Portanto, penso que
não são necessárias alterações no projeto original.

Sendo assim, conclamo todos aqueles que se sen

tirem prejudicados com a eventual mudança, bem
como aqueles que não estão satisfeitos com os preços
extorsivos cobrados pelo sistema, amanifestarem-se.
Foi comprovado com o episódio do aumento do nú
mero de vereadores que a população tem sim poder
de decisão. Façamos então valer nossos direitos!

W'dIyGrotewold, bacharel

� Sistemas de Infonnação

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANfACATARlNA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHIILEWAGNER, Interventora

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

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os

devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou dorrúciliada(s)
fora da Círcunscríção Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forne
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 19986 Sacado: ANDRE FERREIRA FROGEL CPF: 044.658.519-01 Cedente: CENTRO DE REABlUTAÇÃO AUDm
VA CNPJ: 04.814.850/0001-84 Número do Título: 4583001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOIvIlCA FEDERAL DataVencimento: 10/10/2010 Valor: 219,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 20108 Cedente: CENTRO DE REABlUTAÇÃOAUDmvA CNPJ:
04.814.850/0001-84 Número do Título: 4583002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMlCAFEDERALDataVencimento: 10111 /2010 Valor: 219,00 Liquidação após ainôrnação:R$10,85,Condução:R$ 5,00,
Diligência: R$21,70,Edital:R$15,00Protocolo: 20109 Cedente: CENTRODEREABlUTAÇÃOAUDmvACNPJ: 04.814.850/0001-
84 Número do Título: 4583003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE
DERALDataVencimento: 10/12/2010 Valor: 219,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 20110 Cedente: CENTRO DE REABlUTAÇÃOAUDmvA CNPJ: 04.814.850/0001-84 Número
doTítulo: 4583004 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data
Vencimento: 10/01/2011 Valor: 219,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:
R$ 15,00 Protocolo: 20111 Cedente: CENTRO DE REABlUTAÇAO AUDITIVA CNPJ: 04.814.850/0001-84 Número do Título:
4583005 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMlCAFEDERAL DataVencimen
to: 10/02/2011 Valor: 219,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 20112 Cedente: CENTRO DE REABlUTAÇAO AUDmvA CNPJ: 04.814.850/0001-84 Número do Título: 4583006
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento:
10/03/2011 Valor: 219,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Pro
tocolo: 20113 Cedente: CENTRO DE REABlUTAÇÃOAUDmvA CNPJ: 04.814.850/0001-84 Número doTítulo: 4583007 Espé
cie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 10/04/2011
Valor: 219,00 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 20114
Cedente: CENTRO DE REABlUTAÇÃO AUDITNA CNPJ: 04.814.850/0001-84 Número do Título: 4583008 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/05/2011 Valor: 219,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 20115 Cedente:
CENTRO DE REABlUTAÇÃO AUDmvA CNPJ: 04.814:850/0001-84 Número do Título: 4583009 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 10/06/2011 Valor: 219,00 Liquida
ção após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 20116 Cedente; CENTRO
DE REABlUTAÇÃO AUDmvA CNPJ: 04.814.850/0001-84 Número do Título: 4583010 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/07/2011 Valor: 219,00 liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00
------------------------------------------------------------------_!------------------------------------------------------_-----------------------

Protocolo: 20099 Sacado: DIMAS DOMINGOS RICARDO CPF: 017.457.239-51 Cedente: COMERCIO DE CELUIARESBAN
DEIRA I1DAME CNPJ: 10.722.87l/0001-72 Número doTítulo: 4754007 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DataVencimento: 15/07/2011 Valor: 65,60 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20073 Sacado: EUGENIASAFANEUWULF CPF: 899.189.839-49 Cedente: COOPERATNA CRED. RURAL INTER
SOliDo LUIS ALVES - CREDlALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 651 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENClAGUARAMIRIMDataVencimento: 10/08/2011 Valor: 1.651,07
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20078 Sacado: FLAVIO PINHEIRO CPF: 073.655.339-86 Cedente: RUDNlCK& ClA LIDA CNPJ: 84.704.410/0003-
75 Número do Título: 165703 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENClAGUARAMlRlM DataVencimento: 10/08/2011 Valor: 339,31 Liquídação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20084 Sacado: JAIR BRlDAROU CPF: 638.604.069-49 Cedente: HIDRAMAVE COMERCIO DE PRODUTOS HI
DRAUUCOS EVEDAÇOES CNPJ: 79.683.496/0001-03 Número do Título: 007469A001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: !TAUUNIBANCOSADataVencimento: 01/08/2011 Valor: 51,99 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 19944 Sacado: KATHLEN ]ANAlNA DA ROCHA - REINKÊE ClA CNPJ: 07.117.689/0001-88 Cedente: GASTROTEC
EQUIPAMENTOS EMANUTENCAO I1'DAME CNPJ: 08.694.479/0001-15 Número do Título: 057 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO SA DataVencimento: ·30/07/2011 Valor: 122,50 I:.iquidação após a
intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19877 Sacado: UX TRANSPORTADORA I1DA ME CNPJ: 82.097.676/0001-00 Cedente: MANOS IMPLEMENTOS
RODOVIARIOS ITDACNPJ: 81.856.510/0001-67 Número doTítulo: 1623-05/5 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indi
caçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENClAGUARAMIRIMDataVencimento: 08/08/2011 Valor: 5.000,00 Liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 19914 Sacado: LUCIANA KRANKEL CPF: 033.623.649-26 Cedente: CELTO BEN HUR COMERCIO DE INFORMA
TlCA I1DA CNPJ: 09.085.990/0001-82 Número do Título: 52299 (11/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DOBRASILSA - AGENClA GUARAMIRIMDataVencimento: 05/08/2011 Valor: 155,72 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edi!al:R$15,00
Protocolo: 20051 Sacado: LUCIMERI RICHTER DE OLIVEIRA CPF: 754.652.219-68 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME
CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número doTítulo: 15/05 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENClA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/08/2011 Valor: 300,00 Liquídação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 19901 Sacado: MARCOSANTONlO GUESSER CPF: 746.643.449-53 Cedente: INSTITUTO DE ENSINO MA5SA
RANDUBA ITDAME CNPJ: 09.370.238/0001-83 Número doTítulo: 7212003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indica
çãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClAGUARAMIRIM DataVencimento: 30/07/2011 Valor: 200,00 liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20027 Sacado: MARCOS BlTENCOURTBENTO CPF: 038.995.029-73 Cedente: ENGEIEC E KLEIN.EMPREENDI
MENTOS IMOBILIARIOS I1'DA - ME CNPJ: 81.360.166/0001-10 Número do Título: S000000337 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 07/08/2011 Valor: 600,00 Liquidação após
a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 19336 Sacado: MARIO AZEVEDO CPF: 021.514.609-32 Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E IN
VESTIMENTO CNPJ: 07.707.650/0001-10 Número do Título: 20012151862 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: ALE
XANDREN. FERRAZ &ClCARELUADVOGADOSASSOCIADOS S/CDataVencimento: 25/06/2007 Valor: 8.880,31 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19899 Sacado: MAR1VALDO JOSE GUESSER CPF: 918.540.679-15 Cedente: INSTITIJTO DEENSINO MASSARAN
DUBA I1'DAME CNPJ: 09.370.238/0001-83 Número do Título: 7213003 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCODOBRASILSA - AGENClA GUARAMIRIMDataVencimento: 30/07/2011 Valor: 200,00 Liquidação após
a intimação: R$lO,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 19768 Sacado: METALURGICA RN I1DA ME CNPJ: 11.230.809/0001-26 Cedente: DIFUSO DISTR PARAFUSOS
EWALD LIDACNPJ: 82.887.175/0001-27 Número doTítulo: 17675 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 28/07/2011 Valor: 53,74 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 19927 Sacado: NELSON SERGIO SCHLOTTAG CPF: 230.841.549-53 Cedente: MAURO DE PAUlA CPF:
891.948.109-15 Número do Título: AAA-900343 Espécie: Cheque Apresentante: MAURO DE PAULA Data Vencimento:
06/07/2009 Valor: 375,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19843 Sacado: RAFAEL MARCHI CPF: 031.505.039-06 Cedente: GRAFICA E EDITORA MKM aDA CNPJ:
86.724.135/0001-15 Número do Título: 0008180203 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU
UNIBANCO SADataVencimento: 31/07/2011 Valor: 526,11 Ljquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 21,70, Edital: R$15,00-

Protocolo: 19913 Sacado: REINKE & ClA aDA CNPJ: 09.084.231/0001-03 Cedente: COOPERATNAAGROPECUARlAPETRO
POUS LIDACNPJ: 91.589.507/0001-88 Número doTítulo: 0706869 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA GUARAMIRIM DataVencimento: 05/08/2011 Valor: 200,40 Liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00"Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00
Guaramirim, 19 de agosto de 2011.

CHRIS1J\ INGE HILLEWAGNER, Interventora
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Liminar não deve
interferir votação
Segundo procurador, ponte proposta
entre Amizade e Rau não tem relação
com obra abandonada anteriormente

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

Para o procurador jurídico do

município, Mário Sérgio Peíxer
Filho, a liminar concedida pela juí
za substituta KarinaMuel1er na úl
tima terça-feira não deve interferir
na votação das alterações no Plano
Diretor de Jaraguá. A ação movida
pelo ex-presidente da Associação
dos Moradores do Rau, João Cí
cero dos Santos, pedia anulação
do projeto prevendo a mudança
de local da ponte ligando os bair
ros Rau e Amizade. Mas, segundo
Peíxer, os dois projetos não estão

relacionados. "O objeto da ação é
um projeto que não existe mais, e
a ponte inclusa no Plano Diretor
não tem relação com a obra anti

ga", explicou.
A obra em questão foi ini

ciada em uma servidão perto
do Mercado Rau em ·2008, e foi
abandonada após a conclusão de
seis pilares. Em 2010, a Prefeitu
ra decidiu erguer a estrutura en

tre as ruas Anna Enke, no Rau, e
Vista Alegre, no Amizade. No en

tanto, explica Peixer, a estrutura
prevista no Plano Diretor não é
a mesma que era proposta pelo
projeto de lei 14/2010, alvo do

processo, e que já foi retirado
da Câmara. "Não se trata de um
novo local para a ponte, .mas de
mais uma ponte, há uma grande
diferença".

De acordo com o secretário
de Administração, Ivo Konell, a

ponte abandonada foi iniciada
de forma irregular. "O emprei
teiro iniciou asobras sem ordem
de serviço, sem licenças e sem

autorização. A' administração
municipal não arcou c�m um

centavo da obra feita da manei
ra errada", explicou. De acordo
com o secretário, não há como

fazer a ponte planejada pela
administração anterior. "Com
todas as indenizações e mudan

ças, a ponte custaria mais de R$
8 milhões, enquanto a proposta
no Plano Diretor deve custar no

máximo R$ 3,5 milhões", afirma.

ARQUIVOOCP

Moradores querem agilidade
.

Para o presidente da Associa

ção dos Moradores do Amizade,
Idezides Rezende Filho, a ques
tão é simples: mais vale aceitar
o projeto de outra ponte, do que
esperar que o processo se resolva
e as .obras sejam retomadas na

antiga. "Se depender de nós, que

fàçam as duas pontes, pois pre
cisamos do máximo possível de
saídas do bairro", afirmou. Atu
almente, o Amizade conta com

duas rotas de conexão com o res

tante de Iaraguá do Sul- a ponte
do Kohlbach e a ponte_ do Hotel
Etálan, ambas no 'Czerníewícz.

Porém, o presidente da Asso

ciação dos Moradores do Água
Verde, Charles Salvador, se posi
ciona de forma diferente. "Não

queremos o projeto anterior,
pois a ponte sairia em frente à
Escola Julius Karsten, pondo em

risco as crianças", reclama.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraquá do 'Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo

especificada:
• LICITAÇÃO N°: 125/2011 .

• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO EM CARÁTER
CONTINUADO PARA MANUTENÇÃO EM BOMBAS
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 19/8/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
• DATA DAABERTURA: 31/8/2011 14h
O Edital encontra-se à dlsposlçâo dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos atrav.és do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

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

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo

especificada:
• LICITAÇÃO: 123/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE CONEXÕES E =fUBOS DE PVC
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 19/8/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 01/9/2011 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL- FSfADO DESANfACATARINA

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

AvenidaMarechalDeodorodaFonsecanol589
Telefone: (47) 3273·2390'Horário deFuncionamento: O9:OOh às 18:OOh

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDE 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 desta publicação, sendo facultado o direito àsustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: Úl5878/2011 Sacado:ANIDNIODOPRADO Endereço:RHERClIROANAaEIDGARCIA458·SAN1OANID·
NIO· JaraguádoSul·SC·CEP:. Credor.ZUNAREIli ERAPOSO lIDA·ME Portador. . Espécie:DMI . N°Titulo: 786/05 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 560,00 . Data parapagamento: 04/08/2011 ValorR$23,8404/08/2011 . ValorR$23,84

Apontamento: 185879/2011 Sacado: ANTONIO DO PRADO Endereço: R HERCILHOANAaEID GARCIA 458 . SANTO
ANTONIO· Jaraguá do Sul·SC· CEP: . Credor. ZUNAREW E RAPOSO lIDA·ME Portador.' Espécie:DMI· N'Titulo:
1663/02· Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 720,25 . Data para pagamento: 07/08/2011 ValorR$23,5507/08/2011 . Valor
R$23,55

Apontamento: 185758/2011 Sacado: DARIEX COSTA SILVA Endereço: RUA HELEODORO BORGES 82 . Jaraguá do Sul
SC· CEP: . Credor: COMERCIO DE CELUlARES BANDEIRALIDAME Portador;- Espécie: DMI . N°Titulo: 3149006
· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 46,00 . Data para pagamento: 10/07/2011 ValorR$22,8410/07/2011 . ValorR$22,84

Apontamento: 185269/2011 Sacado: DEYVISON DE CASTRO LOPES Endereço: RUA CAIXAPOSTAL 188Rill 08· Jaraguá
do Sul·SC· CEP: 89250·000 Credor: BVFINANCEIRAS/A CFI Portador.- Espécie: CBI· N'Título: 251006986· Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 3.358,72 . Data para pagamento: 22/09/2010 ValorR$377,2522/09/2010 . ValorR$377,25

Apontamento: 185753/2011 Sacado: DIRLENE PAlliANO Endereço: RUA JORGE lACERDA 184 . Jaraguá do Sul·Se .

CEP: 88445·000 Credor: AYMORE CREDITO,FINANCIAMENID E INVESTIMENTO S/A Portador.- Espécie: CT· N°
Titulo: 136/20015610844 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 17.362,94 . Data para pagamento: 29/07/2010 Valor
R$2.210,0829/07/2010 . ValorR$2.210,08

Apontamento: 185746/20'11 Sacado: ERON FAGUNDES Endereço: RUA CESAR FRANCESCHI 26 PT 03 . JARA·
GUA DO SUL . CEP: 89265·825 Credor: COMERCIO DE CELUlARES BANDEIRA LTDA ME Portador:· Espécie:
DMI· W Titulo: 5306005 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 48,05 . Data para pagamento: 10/07/2011 Valor
R$22,8610/07/2011 . Valor R$22,86

Apontamento: 185917/2011 Sacado: GISELE MOREIRA OREANO Endereço: RUA LEOPOLDO MALHEIRO 15APTO 107·

Iaraguá do Sul·SC . CEP: 89251-490 Credor: PANAMERICANO ARRENDAMENTOMERCANTIL S/A Portadoc- Espécie:
NP . N° TItulo: 000038316348 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.600,92 . Data para pagamento: 2411112009 Valor
R$565,0724111/2009 . ValorR$565,07

Apontamento: 185593/2011 Sacado: lMPERSERv.F1NTURA EM GERAL Endereço: PEDRO FLORIANO 131 SAlA oi . Ia
raguá do Sul·SC . CEP: 89251 ·970 Credor: MElNERZ INDUSTRIA E COMERCIO lIDA ME POltador:· Espécie: DSI . N°
Titulo: 27 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 420,00 . Data para pagamento: 06/08/2011 Valor R$22,9106/08/2Óll
· ValorR$22,91

Apontamento: 185915/2011 Sacado: JOAOMACHADO Endereço: RUA ERNESTO lARSEN 47 . CORUPA·SC· CEP: 89278·
OOOCredOl� BVFINANCEIRAS/ACFI Portadon- Espécie: CBI· N°TItulQ: 131023466·Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.258,08 . Data para pagamento: 28/05/2009 ValorR$360,3528/05/2009 . Valor R$360,35

Apontamento: 185658/2011 Sacado: JOAQUIMALEXANDRINOMARQUES Endereço: RDOMINGOSANAClETO GARCIA
100 RI 08 6 . Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89266·300 Credor: BV FINANCEIRA S/A CF! Portador> Espécie: CBI . N° Titulo:
131038988· Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.l55,68 . Data para pagamento: 27/12/2010 Valor R$109,41271l2/2010
· ValorR$l 09,41

Apontamento: 185946/2011 Sacado: JOICY HOHL ME Endereço: RUA BERrHAWEEGE 1185 . Jaraguá do Sul·SC . CEP:
89260·500 Credor: RVGEVAS FOMENTOMERCANTIL lIDA Portador: CERD\. INDUSTRIA DEAREspécie: DMI . N°TItu·
lo: X65638·A· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 250,90 . Data para pagamento: 08/08/2011 ValorR$22,9308/08/2011
· Valor R$22,93

Apontamento: 185807/2011 Sacado: lANCHONETEMISTERXlIDA Endereço:REINOLDO RAU519· JARAGUADO SUL·
SC . CEP: 89251-600 Credor: FIDELIS COM OIST BEBID LIDAEP Portador: . Espécie:DMI . N°Titulo: 1278 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$1.l41,OO . Data para pagamento: 30/07/2011 ValorR$27,2930/07/2011 . ValorR$27,29

Apontamento: 185668/2011 Sacado: MARISTElA GONCALVES DA CRUZ Endereço: R JUliO GADOITI25 . Jaraguá do
Sul·SC· CEP: 89265·744 Credor: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL Portador:· Espécie: CT .

N° Titulo: 136170007487529· Motivo: falta de aceite, devolução e pagamentoValor: R$ 5.867,15 . Data para pagamento:
25/04/2006 ValorR$3.802,7525/04/2006 . ValorR$3.802,75 .

----------------------------------------------------------_..:_-------------------------------:-------------.,.------------------------------------

Apontamento: 185745/2011 Sacado: ODAIRMENDES DE OUVElRA Endereço: RUA49AGUAS ClARAS, N° 60 1 RUAESQ.
APOS GRUTA· JARAGUÁDO SUL·SC· CEP: 89258·435 Credor: COOPERATNA DE CREDITOVALE DO ITAJAl·VlACRE·
DI Portador:· Espécie: CT . N° Titulo: 238.735 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 380,94 . Data para pagamento:
12/07/2011 ValorR$26,1512/07/2011 . ValorR$26;l5

Apontamento: 185655/2011 Sacado: VALDIR MURARA Endereço: RARTHUR GUNTHER 220 BL 5 AP 401· Jaraguá do
Sul·SC· CEP: 89255·570 Credor: BVFINANCEIRAS/A CF! Portador: . Espécie: CBI . N'Titulo: 131037901 . Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 2.117,00 . Data para pagamento: 24/1112010 Valor R$205,11241ll/2010 . ValorR$205,11

Apontamento: 185565/2011 Sacado:WALDlR METZGER Endereço: RUA PREFEITO JOSE BAUER 2601 . Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89254-100 Credor: BANCOVOLKSWAGEN S/A Portador: . Espécie Cíil- N°Titulo: 14738012· Motivo: falta de
pagamentoValor: R$1.833,lO . Data para pagamento: 12/04/2011 ValorR$95,6712/04/2011 . ValorR$95,67

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 19/08/20J.,l.
Jaraguá do Sul (SC), 19 de agosto de2011.

.

Manoel GustavoGriesbach . Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 16

é-
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UNIÃO DE FORÇAS

Audiência pública define acordo
.

MARCELE GOUCHE

Reunião decidiu

pela formação de
uma "força-tarefa"
para tentar avançar
na regularização
de loteamentos

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

/\ audiência pública sobre lotea
I\mentos irregulares, que ocor

reu na noite da última quarta-feira,
contou com a presença de 65 par
ticipantes. Entre eles estavam o

proponente da audiência, vereador
Francisco Alves (PT), o presiden
te da Câmara, Jaime Negherbon, a
advogada especialista em Direito

Imobiliário, Lili de Souza, além de

representantes das associações de
bairros e das imobiliárias do mu

nicípio. O único enviado do poder
executivo foi o vereador José Ozório
de Ávila (DEM), líder de governo. O
secretário de Planejamento Urbano,
Aristides Panstein não compareceu.

'Algumas ausências, como a de

Aristides, frustraram a mesa de au

toridades e todo o público", comen-

tou o vereador Francisco Alves. Mas,
mesmo assim, ele diz ter sido positi
vo o resultado daaudiência. Embora
as negociações não tenham avança
do significamente, ficou acordado

que será formada uma "força-tare
fa" entre Câmara, Prefeitura, Minis
tério Público, associações e Fujama
(Fundação Jaraguaense do Meio

Ambiente) para tentar avançar no

processo da regularização fundiária.
nados fornecidos por Alves

apontam para 14110teamentos ir

regulares em diversos bairros de

Iaraguá do Sul. A advogada Lili de
Souza vê de forma positiva a audi
ência. Quanto ao conhecimento da
lei de regularização fundiária, pelas
autoridades, Lili salienta que a lei
ainda é nova e, por isso, poucos a

conhecem. "Vi muita gente, princi
palmente da comunidade, envolvi
da com a causa", destaca.

LEGISLAÇÃO
Saiba mais sobre a lei 11.977/09
Esta lei instituiu o programa Minha Casa
MinhaVida, do governo federal, e foi alterada

..

pela lei 12.424 de 2011: "a regularização
fundiária consiste no conjunto de medidas "

jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais

que visam à regularização de assentamentos

irregulares e à titulação de seus ocupantes, de
modo a garantíro direito social à moradia".

kwb

HOcU�ODAS
CONCESSIQWÂfUAS

DE vEÍemos ACUS
ACIJs..AfíM -�

(JJJ IJ....r� \ �� ;,�
CHENROLE"f RONDA CITROEn PEUGEOT

Moretti Ernmendôrfer Gabivel Le Monde Nix 5trasbourg
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ESTADUAL

Empate com sabo'r de derrota
]ogando na Arena,
AD] enfrenta
maior rival e cede
no empate no

segundo final,
com gol de goleiro

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Qque parecia uma vitória fá
cil virou empate com gosto

de derrota para a ADJ, que vencia
Joinville por 3 a O e cedeu o em

pate faltando apenas um segundo
de jogo. A Arena Iaraguá recebeu
o melhor público do ano e, no' co
meço da partida, o torcedor já co

memorou o gol de Xoxo, com um

minuto. Logo depois, Felipe rece

beu, ajeitou e disparou de fora da
área para fazer o segundo e deixar
o público aindamais eufórico.

Aprimeirametade do primeiro
tempo foi dominada pela ADJ e o

time de Joinville chegou pela pri
meira vez com perigo aos 8, com

Jorge Alex, mas o goleiro Daivid
fez boa defesa. Nos cinco minutos

MARCELE GOUCHE

PROMESSIl Garoto Felipe foi destaque da equipe jaraguaense na noite de ontem

finais, Joinville esboçou uma rea

ção, mas parava na boa marcação
daADJ e nas defesas de Daivid.

No segundo tempo, o jogo co

meçoumais equilibrado e Joinville
criou mais oportunidades e teve

três boas chances consecutivas de

descontar, mas desperdiçou todas.
AADJ jogava no contra ataque, até
que Dian, em bela jogada, limpou
o marcador e bateu forte no can

to para ampliar o placar. O jogo se

encaminhava para uma vitória ex

pressiva do time de Jaraguá. Mas a

partidamudou quando o técnico do

Joinville, Paulinho Cardoso, colocou
Guina como goleiro linha, faltando
5 minutos. Em seguida, Silon fez o

primeiro e logo em depois, Thales
fez o segundo. O time de Joinville
pressionava e quando faltava um

segundo para terminar, o goleiro
adversário lançou abola com amão

e o goleiro daADJ foi tentar a defesa,
mas encostou na bola e deixou en

trar, validando o gol para Joinville e

fechando o placar em 3 a 3.
O treinador da ADJ, Renato

Vieira, lamentou o empate, prin
cipalmente em lance de azar, mas

ressaltou o bom futebol apresen
tado e concluiu garantindo que o

time "veio para ficar".

(

Promoção "Momento Ford Zero" (válida até 19/08/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Ford Fiesta RoCam H�tch 1.012012 (cat FBF2) a partir de R$ 31.990,00 à vista. Ford EcoSport FreeStyle 1,61 2012 (cat EFA2) a partir de R$
56.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% aa 52,2% (RS 29.701,80) de entrada e saldo em 36 parcelas de R$ 799,00 na modalidade CDC 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 Total (éET) - 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 crédito. O valor de composição do CEl podera 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 lnão incluso no valor das parcelas e no cálculo da CEl) 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 ITAÚCARD. SOLICITE JA O SEU.

Acumule ate RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capital' e regJ<les meUopoJnanas: <4001.411581Domai. localidades: 0800 722 4858.

MORETTI Jaraguá do Sul - (47) 3274.2800I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
· •

Ford Empresas: (11) 4174.3900
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Henrique Porto h�nriqueporto@yahoo.com.br

--- ...

Juventus
Salvo algum contratempo, chegou a hora que o torcedorjuventino
tanto aguardava. Neste domingo o Iuuentus recebe oAtlético Tubarão
noJoãoMarcatto. Queme recorde, nunca o clube se preparou tão
bem para uma competição como neste ano, com pré-temporada
fora e uma grande quantidade de amistosos. Resta saber como as
coisas irão andar dentro das quatro linhas. Para os jornalistas que
acompanham a Segundona, o Iuuentus nãofigura entre osfavoritos
ao acesso. Pessoalmente, acredito que pode surpreender.

, Primeirona
Três jogos agitam o Campeonato Jaraguaense da Primeira
Divisão no fim de semana. No sábado, a Néki quer
reencontrar o caminho da vitória, mas terá pela frente
ninguém menos que o líder João Pessoa. O jogo acontece em

,

Schroeder. No São Luís acontece o encontro de duas equipes
que ainda não venceram e que podem se complicar em caso

de derrota: JJ Bordados eVitória. O domingo reserva o clássico
entre Flamengo e Cruz de Malta, no Garibaldi. Uma pena que
coincidirá com o horário do jogo do Juventus.

Jaraguá
A equipe principal só estréia no
Campeonato Catarinense em

setembro,'mas os leõezinhos
entram em campo já neste
sábado. Os elencos Juvenil e
Junior recebem o Maga, de
Indaial, pela-primeira, fase
da competição. Segundo
informações do site da FCp, os
jogos acontecem no campo do

. Cruz de Malta, a partir de 13h30 ..

Jogos do SESI
Hoje é o último dia para
as equipes que pretendem
participar do 10° Campeonato
de Futebol Sete Sênior,
o Coroa Bom de Bola. As

equipes podem relacionar
até vinte atletas, nascidos até
'1973 (a partir de 38 anos). Não
será cobrada taxa de inscrição.
Outras informações em www.

fmejaraguadosul.com�br.

Interl,airl�os
A 3a Copa Interbairros terá sequência no fim de semana
com quatro jogos: Barra do Rio Molha x SantoAntônio
(sábado, 15h45, no Rio Molha),ÁguaVerde xVieiras
(sábado, 15h, no João Pessoa), EstradaNova xTrês Ríos .

doNorte (domíngu, 9h, no SantoAntônio) eTifaMartins
x Jaraguá 84 (domingo, 9h, no São Luís).

Basquete
A equipe Elian/FME

,

alcançou a décima primeira
vitória em onze jogos pelo
Campeonato Catarinense
infantil feminino. A novata

treinadora Iéssíca Urban
segue fazendo um excelente
trabalho à frente da

equipe, revelando talentos .

promissores. Imagina só se

elas tivessem as.mínimas

condições para 'treinar...

Joguinhos
A delegação de Jaraguá do

.

Sul parte para os Joguinhos
Abertos de Santa Catarina
neste sábado. Cerca de
200 pessoas, entre atletas,

. - " ,/
cormssoes tecmcas e

dirigentes, compõem o

grupo. O destino é Caçador,
no meio-oeste. Em 2010,
nossos atletas terminaram
na 6a colocação geral, com 26
medalhas .e 4 troféus.

Coroa Bom de Bola
Hoje é o último dia para as equipes que pretendem participar do
10° Campeonato de Futebol Sete Sênior, o Coroa Bom de Bola.
As equipes podem relacionar até vinte atletas, nascidos até 1973

(a partir de 38 anos). Não será cobrada taxa de inscrição. Outras,
informações em www.fmejaraguadosul.com.br.

A,MISTC)SO

Depois de ficar fora da última Copa
do Mundo, jogador do Flamengo é
convocado novamente por Mano

AGÊNCIA FOLHAPRESS (Santos), o lateral esquerdo Mar
celo (Real Madrid) e os atacantes .

Hulk (Porto) e Leandro Damião
(Internacional). Da última con

vocação para 6 amistoso con

tra a Alemanha, o técnico Mano
Menezes deixou de fora da lista o

goleiro Victor (Grêmio), o lateral
direito Maicon (Inter de Milão),
o lateral esquerdo André Santos

(Fernebache), o volante Ramires

(Chelsea), o meia Renato Augus
to (Bayer Leverkusen) e os ata

cantes Fred (Fluminense) e Jonas
(Valencia) .

O técnico Mano Menezes afir-

Destaque do Flamengo, vice
líder do Campeonato Bra

sileiro' o meia-atacante Ronal
dinho é a principal novidade da
lista do técnico Mano Menezes

para o próximo amistoso da Se

leção Brasileira, dia 5 de setem

bro, contra Gana, em Londres.
Ele não era convocado desde a

derrota para a Argentina, em no

vembro do ano passado.
Além deles, os novos nomes

foram o goleiro Fábio (Cruzeiro),
o lateral direito/volante Danilo mou ainda que não está preocupa-

Veja a lista dos convocados:

Goleiros: Jefferson
(Botafogo) , Júlio César

(Inter de Milão) e Fábio
(Cruzeiro)

Zagueiros: David Luiz
(Chelsea), Thiago Silva
(Milan), Dede (Vasco) e
Lúcio (Inter de Milão)

Laterais: DanielAlves
(Barcelona), Danilo (Santos),
Adriano (Barcelona) e
Marcelo (Real Madrid)

Meio-campistas: Lucas
Leiva (Liverpool), Ralf
(Corinthians), Elias (Atlético
de Madrid), Fernandinho
(Shaktar), Lucas (São Paulo),
Luiz Gustavo (Bayer de
Munique), Ganso (Santos)
e Ronaldinho (Flamengo)

Atacantes: Hulk (Porto),
Leandro Damião (Inter),
Robínho (Milan) e
Neymar (Santos)

. do com uma possível demissão da

seleção brasileira. "Não estou pre
ocupado com o meu emprego. Fui
contratado pela Confederação Bra
sileira de Futebol para realizar um

planejamento para 2014. Com mais
ou menos riscos, estou elaborando
esse projeto", declarou durante en

trevista coletiva. "Tenho mais dez
anos de emprego garantido e com

saláriomuito bom", acrescentou.
,

Em um ano dirigindo o Brasil,
Mano Menezes não conseguiu
vencer uma seleção considerada

grande. Perdeu para a Argentina,
França, Alemanha e empatou
contra a Holanda.

Além disso, a Seleção Brasileira
fracassou na CopaAmérica, quan
do foi eliminada nas quartas de
final para o Paraguai nos pênaltis.
Na competição, o Brasil teve três

empates e apenas uma vitória.

ALEXANDREVIDAL/FLA IMAGEM

Juventuspodemontarescolinha emMoçambique
Com projeto de formação de

novos atletas, o Iuventus poderá
levar seu nome para a cidade de .

Gondola, em Moçambique, do
outro lado do Atlântico. O objeti
vo é criar uma escolinha do Mo

leque Travesso.
A ideia surgiu do missioná

rio César Augusto Soares, que
conhece Antônio Silvério, presi-

dente da AGS Esportes. De acor

do com a assessoria de imprensa
do clube, só falta o prefeito da
cidade africana assinar os docu
mentos. O projeto será apresen
tado pelo próprio missionário,
que viaja segunda-feira para
Moçambique. Depois de tudo

acertado, a expectativa é de que
a escolinha esteja funcionando

t l' , .' \ I I.; � • I! ,
,

,

l:j'� . Jii�:_ql;)H :JIÍ:f[

em 60 dias.
O clube, junto com a AGS

Esportes, tem projeto parecido
na Bahia, na cidade de Poções,
onde centenas de adolescentes
treinam em uma escolinha. De lá

. vieram alguns jogadores da base
do Moleque Travesso, inclusive o

volante Bahia, negociado com o

Internacional de Porto Alegre.
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Ex-delegada deixa
alojamento do BPM
Acusada de acobertar esquema de

jogos de azar responderá em liberdade

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Depois de nove meses reco

lhida no alojamento do 140

BPM (Batalhão da Polícia Mili

tar)' em Iaraguá do Sul, a ex-de
legada regional Jurema Wulf irá

responder o processo em liber
dade. O habeas corpus foi conce
dido pelo desembargador Sérgio
Paladino, na última terça-feira.

Jurema é acusada de receber
dinheiro para acobertar um su

posto esquema de jogos de azar

em Jaraguá do Sul e Guaramirim,
denominado pela DEIC (Dire
toria de Investigação Criminal),
como Operação Game Over. Dos

nove condenados pela Justiça,
Jurema era a única que perma
necia presa. Ela estava desde no
vembro passado no alojamento
da PM. "Em 30 anos de advoca
cia nunca vi alguém ser mantido

preso sem antes o processo ser

transitado e julgado", enfatiza o

advogado, Osmar Graciola.
Em julho deste ano, a juíza

criminal da Comarca de Iaraguá
do Sul, Cândida Inês Brugnoli,
negou o direito da delegada de
recorrer em liberdade. A justifi
cativa seria a garantia da ordem

pública e na repercussão social
dos fatos.

Segundo o advogado, o Tribu
nal de Justiça de Santa Catarina

analisou os autos e entendeu que
ela poderia ser solta, uma vez

que não oferece risco à socieda
de e tem residência fixa. Como

condição, Jurema não pode vol
tar a exercer o cargo público e

nem mànter contato com outros

réus da ação. Ela já entrou com o

pedido de aposentadoria.
Jurema foi condenada em pri- -

meira instância há 11 anos, dois
meses e 20 dias de reclusão em re

gime fechado. Oprocesso agora será

julgado peloTribunal de Justiça.

Visitas diárias

No alojamento da Polícia Mi
litar em Iaraguá do Sul, Jurema fi
cou recolhida em um quarto com
televisão e banheiro. Recebia vi
sitas diariamente no período da
manhã e não tinha o direito de
usar celular nem Internet.

ARQUrvOOCP

MulherpagaR$ 18mil a cartomante
O delegado Marco Aurélio

Marcucci alerta sobre caso de
charlatanismo praticado por um

travesti, em Jaraguá do Sul. O tra

vesti identificado como Marcos,
se apresenta como Dona Rafaela
e é acusado de extorquir dinheiro
dos clientes. com a promessa de
realizar "despachos" ''A gente não

pode impedir porque está dentro
de casa. Mas podemos alertar as

pessoas a não irem ao local, pois é

charlatanismo", afirma o delegado.
O caso veio à tonaontem, após o

registro de um Boletim de Ocorrên
cia feito pelo pai de uma mulher
de 25 anos. A filha estaria pedindo
grandes valores em dinheiro ao

pai, sem justificar o motivo. Des

confiado, descobriu que ela já teria
pago R$ 18 mil a urna suposta car

tomante. A justificativa seria para
realizar urn "trabalho" que livraria o

pai de urna possível doença

Para confirmar o fato, uma fun
cionária da delegacia procurou
Marcos, que atende na ruaAlcebía
desVerbinnen, bairro Estrada Nova,

- dizendo que o irmão estava com

problemas e pediu ajuda. A carto

mante alegou que o caso era de en
casto e que precisaria de R$I,7mil
para curar o jovem. O detalhe é que
o irmão da funcionária está morto
há um mês. Marcos irá responder
pelo crime de charlatanismo.

Comercianle perde R$ 900
,_

o proprietário de uma locadora de vídeo, no Centro de t:

Schroeder, foí vítima do golpe do celular. O caso foi registrado
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locadora amando de um colega. O amigo leria dito que receberia
umprêmio de R$ 45mil, proveniente de um concurso.Mas, para
isso, deveria efetuarnove recargasparaumnúmero de celular com
O prefixo do Ceará, no valor deR$ 100 cada urna. Depois de efetuar

descobríu que tudo {,tão passava deumgolpe.
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ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I 2° Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do
Sul - SC - E-mail: Jgsvar2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CAUTELAR - COM PRAZO DE 20 DIAS
Protesto Contra A Alienação de Bens n° 036.10.013155-2

Requerente: Valcir Vitor Cecchet
Requerido: Viviane Deise de Oliveira

Notificando (a) (s): Terceiros interessados Objetivo da Notificação: Ante o exposto, indefere
se, em parte, a petição inicial, quanto às providências De cunho restritivo, admitindo-se o

prosseguimento do feito na forma do art. 867 do CPC. Cite-se a Requerida, para tomar

ciência do conteúdo desta ação. Realize-se a intimação pretendida pela parte (art. 870,
I, do CPC). Intime-se. Por intermédio 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 INTIMADA(S) para atender (em) ao
objetivo da notificação transcrito na Parte superior deste edital. ADVERTÊNCIA: Feita a

intimação e pagas às despesas processuais, após Decorridas 2 dias (48 horas), os autos
serão entregues à parte autora independente de traslado (arts.
871 e 872, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi
expedido 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), 27 de abril de 2011.

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

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300,
Jaraguá do Sul - SC - E-mail: Jgsvar2@tjsc.jus.br

Juiz de Direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de _Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Declaratória n° 036.10.004457-9
Autor: Auto Mecânica Nicoluzzi
Réu: Rota Produtos Automotivos

Citando (a) (s): Rota Produtos Automotivos, Rua Duarte da Costa, 830, Michel
- CEP 88.803-150 Fone (049), Criciúma -SC. Por intermédio do presente, a(s)
pessoa(s) acima identificada (s), atualmente em local incerto ou não sabido,
fica (rn) ciente (s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bem como CITADA(S) para responder (em) à ação, querendo, em
15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não
sendo contestada a ação no prazo marcado, pressumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art.285, c/c
art.319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e ter

ceiros, 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), 16 de maio de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 225/2011. Processos: 47/2011-
FAS, 02/2011- FIA, 1212011-FROHAB, 38/2011-FMS, 18/2011-FME
e 98/2011 - FCJ. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO
ROTATIVO HABITACIONAL, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN
CIA SOCIAL, FUNDO DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES

CENTE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE ESPORTES E FUNDAÇÃO CULTURAL JARAGUAENSE. TIPO: menor preço POR
·ITEM. OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFOR
MÁTICA, CÂMERA FILMADORA E RELÓGIO PONTO, em conformidade com as espe
cificações e quantidades do Anexo I deste Edital. REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002,
de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002 ..

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:00 hs do dia 31
de agosto de 2011, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita
na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. ABERTURA DOS ENVE
LOPES 01-PROPOSTA - às 13:30 hs do dia 31 de agosto de 2011, na sala de reuniões
da Gerência de Licitações e Contratos. Após, a sessão será suspensa para análise das
PROPOSTAS e documentos exigidos, pela equipe Técnica da Gerência de Tecnologia da

Informação (obs: Para esta fase não há necessidade da presença dos representantes).
O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes 02-HABILlTAÇÃO
serão as 09:00 hs do dia 06 de setembro de 2011, na sala de reuniões da Gerência de lici

tações e Contratos. Valor estimado para aquisição: R$ 967.790,00 (novecentos e sessenta
e sete mil setecentos e noventa reais), INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser ob
tida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br. Jaraquá
do Sul (SC), 15 de agosto de 2010.

IVO KONELL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.VW.com.brPromoção válida até 2010812011 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.02011/2012, 4 portas, código 5U11 C4, com preço promocional a vista a partir de R$28.390,OO.
Novo Gol1 O Total Flex, 4 portas, ano modo 1.1/12, código 5U11C4+pf4+pk5+wab ou 5U11C4+pf4+pk5+wac ou 5U11C4+pf4+pk5+wa5: com preço promocional é vista a partir de R$ 34.390,00. SpaceFox 1.6
com preço promocional a partir de R$42.990,OO. Promoções vAlidas apenas para veiculas disponlveis em estoque. IOF, Despesas de Gravame e Despesas de Registro EletrOnico das operações inclusas
na operação e no CET Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes intemos de motor e transmissão
(exceto Kombi. Ilm,tada a 80.000 km). É necessano para a sua utilizaçao o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito
a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com defIciência auditiva ou de fala' 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800701 2834. Veiculas em conformidade com o Proconve.
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www.outoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

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
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