
Disputa
pela coroa
Baile no ClubeAtlético

Baependivai escolher a
mais bela representante das
Sociedades deTiro para reinar

durante a Schützenfest.

Página 19

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

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

marlsclse.com.br

DESDE 1919

APOIO À PISCICULTURA
EDUARDO MONTECINO

GASTRONOMIA De hoje até domingo, o Recanto da Mata, em Guaramirim, será sede da za Festa da Tilápia. Página 7

Fundo divulga
aprovados do
último edital
PROPOSTAS SELECIONADAS

devem dividir R$ 950mil.
Até hoje, R$ 1,8milhão foi
investido em projetos do
Fundo de Cultura. Desse

montante, R$ 80mil foram
usados sem prestação de
contas correta. Página 4

Chuvaatrapalha
obraselll ruas
domunicípio
UM DOS TRABALHOS QUE

precisou ser paralisado em
função do mau tempo foi o
recapeamento da ruaMarina
Frutuoso, que só pode ser

reiniciado ontem. Chuva
deve dar trégua no fim de

semana, mas volta a cair
na segunda. Página 23
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ÍNDICE PERíODO

Lourival Karsten

Fiai a Empresa do ano
AFiatfoi eleita a Empresa do ano
2011 pela revista IstoÉDinheiro,
uma das mais tradicionais

publicações econômicas do Brasil.
A empresa venceu também a

categoria Veículos e Indústria do
Transporte da edição '�sMelhores
daDinheiro 2011 ':
Cleodorvino Belini, presidente

'Cas�ius "

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04582
1 ° 63.189 250.000,00
2° 55.364 22.000,00
3°

.

68.111 12.000,00
4° 58.932 11.000,00
5° 67.646 10.320,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1169
08 - 11 - 17 - 21 - 22
34 - 40 - 41 - 46 - 48
50 - 54 - 58 - 60 - 68
75 - 77 - 80 - 92 - 00

MEGASENA
SORTEIO N° 1313

01 - 04 - 26 - 39 - 43 - 49

QUINA
SORTEIO N° 2679
32 - 42 - 45 - 64 - 77

daFiatpara aAmérica Latina,
recebeu o prêmio das mãos do
vice-presidente daRepública,
Michel Temer, do presidente da
Editora Três, Caco.Alzugaray, e do
fundador da editora, Domingos
Alzugaray. Belini compartilhou
a premiação com todos os
colaboradores da Fiat. Estiveram

Ikarsten@netuno.com.br

presentes na cerimônia o

presidente do Banco Central,
Alexandre Tombini, o ministro
da Ciência e Tecnologia, Aloizio
Mercadante, e a ministra-chefe
da Secretaria de Comunicação
Social da Presidência, Helena
Chagas, além de empresários e

outras autoridades.

França
O anúncio do primeiro-ministro da França, François FilIon,
surpreende namedida em que mostra a preocupação do país
europeu em fortalecer sua economia adotando medidas de
austeridade no valor 11 bilhões de euros. A busca de soluções
para a recente crise levanta dúvidas quanto à solidez de diversas
economias consideradas 'Ide primeiromundo".

Apple
O mercado reagiu com uma

baixa na cotação das ações da
empresa diante do anúncio
de que Steve Iobs deixa o

comando. Claro que sua

passagem para o conselho
não deveria ter este efeito
não fosse a conhecida luta
do mesmo contra um câncer.

Iobs conseguiu converter seus
clientes em fãs.

Cheque especial
I

Já foi uma ótima solução para apertos ocasionais e ter um limite

Uma esperanl!a
razoável eramuito bem vindo, mas atualmente é prudente passar

"'!" muito longe desta opção, pois os juros do mesmo acabam de atingir
Caso sejam colocados 188% ao ano. A informação é do Banco Central e é a maior taxa de
integralmente em prática os juros dos últimos 12 anos. Quem utilizar este recurso corre o sério
"procedimentos especiais" risco de não ter nem como pagar os juros.
anunciados pela Receita Federal,
o setor têxtil terá um alívio
consistente. Submeter os artigos
de vestuário à inspeção física
por fiscal da Receita certamente
tumultuarámuito os portos e
resultará na apreensão de muita
mercadoria. O fato é quemuita
mercadoria entra de forma

irregular no país e os fiscais são

poucos e morosos.A criação de
um "atalho" para a importação
com todas as exigências
tributárias atendidas, não chega
a ser totalmente negativa, pois
deverá atender o grande objetivo
do fisco que é aumentar a

arrecadação o que, indiretamente,
favorece o produtor nacional.

� Aves
iii
l/b

� Embora tenha perdido o

� posto demaior produtor de
H
, frangos do país para o Paraná,

os frigoríficos catarlnenses
continuam sendo os maiores

exportadores. O Estado fatura
ii COIll avesmais de 1 bilhão de
11,
�
"

dólares com as exportações e
o abate anual esta em torno de

700milhões de aves. I I • I I I

BTGPactual
Poderá ser tornar parte
do maior banco de
investimentos da América

Latina, concretizando
a fusão com o Celfin do
Chile. Recentemente
o BTG comprou o

PanAmericano.

PDVSA
O acordo entre Lula e Hugo
Chaves de erguer uma
refinaria em conjunto em

. Pernambuco está muito

perto de chegar ao fim.
, O motivo é que a estatal
venezuelana tem outras

prioridades e a refinaria

que tinha um orçamento
inicial de US$ 4 bilhões,
quando foi lançada em
2005, agora já está orçada
em US$ 16 bilhões. A
Petrobrás já investiu R$ 7

bilhões na obra.

, SELICi, 12,50% '21.JULijO.2Q 11

I 25.À�OSTO.2011 '

"

(' ,

AGOSTO.2011
25.AGOSTO.2011
25.AGOSTO.2011

TR 0,110%' ,

1.127,EllCUB
BOVESPA

POUPANÇA

CAMBIO
DÓLAR COMERCIAL (EM R$)
DÓLAR TURISMO (EM R$)
DÓLAR PARALELO (EM R$)

,
EURO (EM R$)

COMPRA

1,6095

VENDA VAR.

1.6110 .-0,01%
1,6600 '$0%

DIVULGA�O

UFCRio
Os modernos gladiadores costumam deixar o octógono
manchado com o seu sangue, mas não faltam fãs. Os ingressos
privilegiados - ao lado do octógono -para o primeiro evento no

Brasil que acontece na HSBC Arena, chegam a ser oferecidos

pelos cambistas por até R$ 4 mil. Entre os grandes astros do
UFC estão diversos brasileiros.

Japão
o país asiático teve o seu rating rebaixado pela agência
Moody s para Aa3 que ainda é uma nota alta, mas demonstra
claramente a preocupação com o fato de o Japão não mostrar
muita efetividade em seu esforço para reduzir o déficit

orçamentário. Mais um distúrbio no mercado econômico. por
outro lado, o Japão acaba de criar um fundo de US$ 100 bilhões

que deverá ser utilizado para conter a valorização do iene que
tem sido uma das alternativas para a fuga ao dólar.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br
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não renovadas. Tornamo-nos chatos de
nós mesmos, aborrecidos dos outros e su

perados na profissão. Manter-se cuidadoso
de simesmo é processo indispensável para
continuarmos atraentes para nós mesmos
e para quem está ao nosso lado ...

Mas reconheço que isso não é para to
dos. A pessoa precisa ter uma paixão na

vida para manter-se prudente e curioso

para saber e crescer. E que a leitora não

pense em paixão por uma pessoa, quan
do falo em ser apaixonado falo em paixão
por algo, algo que nos dê vida ... Ler, por
exemplo, é uma das maiores paixões. O
Wilker sabe disso, bom ator que é.

'l Tou contar de uma entrevista que aca

V bei de ler, revelações de um sujeito que
você conhece. Eu o conheço muito bem e

aposto que você também... Bom sujeito,
muito bom no que faz. Já conto. Antes pre
ciso dizer que acabei de ler os meus jornais
de todos os dias. São cinco de papel e alguns
nas telas. Digamos que seja o meu trabalho
mais cansativo de todos os dias, mas é tam
bém o quemaisme gratifica. Fortalece-me,
passo a ter o que pensar e a dizer, e depois
alguns bobos imaginam que sou inteligen
te, sou é leitor de jornais, isso sim...

O tal sujeito a que me referi é o José
Wilker, sabes, o Wilker? Esse mesmo.

Numa entrevista, ele diz que - "O verbo

quemais conjugo é sempre o duvidar... "Já
revela inteligência, o Zé. Só os estultos
acreditam sem duvidar, e mais ainda nas

tolas "verdades" religiosas ...
Duvidar é o verbo da filosofia, a ciên

cia da vida, a mãe de todas as ciências.

Por quê?, é a pergunta essencial da filo

sofia, a pedra fundamental do saber, das
descobertas.

Mais adiante na entrevista,Wilker diz

que - "O tempo todo procuro me infor

mar, me reciclar... " É o caminho do su

cesso pela atualização. Costumamos, em
maioria, ser "museus" de antiguidades

PERGUNTA APARÊNCIAS
Se quiseres deixar sem jeito a maioria que

anda por aífaça uma pergunta. A pergunta é:

qualfoi o último livro que você leu e quando?
Da resposta, virão muitas inferências. Se for
namorado ou namorada, dependendo da res

posta, caiafora, vá ao banheiro e não volte...

PROPAGANDA
Manchete de um caderno de empre

gos de umjornal: - "Inuista bem na marca

pessoal': Concordo, mas é bom que você
não esqueça que o grande investimento é
na mente, na cabeça. Fora disso, tudo são
(são ou é, duplaflexão...) aparências.

Diz um conselheiro de carreiras que o

funcionário tem que fazer propaganda de si
mesmo pelos corredores da empresa. Cuida

do, o que mais dá é propaganda enganosa. E
nas baladas então ésó o que dá, enganação. E
osfalsos espertos caem como patinhos!

,

DO LEITOR

Mariana de Paula Rigon, estu

dante de Direito, fez nesta

coluna um desabafo na terça-feira,
23/8/11, onde relata seu desconten
tamento com a apatia popular em
relação à péssima qualidade dos ser

viços públicos, à impunidade dos po
líticos corruptos e à falta valores éti
cos. E termina parafraseando Martin
Luther King, poeticamente até: "En

quanto houver o silêncio e a omissão
dos bons, será a voz da corrupção
que reinará em um país que só é de
mocrático na teoria de um papel no
fundo das gavetas de nossas vidas".

, sBem colocado, Mariana, é sau-
�0

dável ver jovens mais preocupados
com a política que com a balada e o

resultado do futebol.
Na quarta-feira, 24/8/11, na

mesma coluna, li uma resposta de
Victor Danich às suas colocações.
Um texto laudatório ao ex-presi
dente Lula e seus "economistas

brilhantes", como inventores do
Brasil bem-sucedido. Ele de alguma
forma ligou a sua desconformidade
com a corrupção, Mariana, ao ex

presidente Lula e seu partido. Na gí
ria dá para se dizer que ele "vestiu a

touca', pois você nunca citou o dito.

Logo vem uma série de frases "

...

preconceito de classe... enrustido

FALE CONOSCO

naqueles que negam a capacidades
dos humildes de ascender social
mente...". Vivemos em uma cidade
onde 99% dos empresários bem su

cedidos têm origem humilde. Per

gunto-me a quem essas frases são

dirigidas. Mas uma das afirmações
tem a minha total concordância: t�

ideologia partidária supera a razão".
Sem dúvida. Mata.

Dilma deu um espetáculo de ci
vilidade ao elogiar o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso como

um dos responsáveis pelo desen
volvimento que vivemos hoje. Para
quem não lembra, devemos a ele o

fim da inflação -leia-se Plano Real;
o Proer - criticado pelo PT /oposição
e hoje fundamental para a estabili
dade financeira do país; os Progra
mas sociais: Bolsa Escola, Cartão

Alimentação, Auxilio Gás, BolsaAli

mentação - hoje reunidos no Bolsa

Família; e tantas conquistas mais

que não cabem neste espaço, mas

que faço questão de lembrar como

contraponto ao colunista, que sem
pre as ignora em nome suas prefe
rências partidárias. Vá em frente,
Mariana, o futuro te pertence.

Dattero llntunes Escobar,
produtor de áudio/redator

CHARGE

EDITORIAL

QUe CONSEL�O
�OC!�NA
A NoVA RAI.N� r .

Émuito comum verpessoas
, 'lTooac1iim queao votar
cumpriram suapartena
máquinapública - e émuito

fácil depoissimplesmente
reclamarda situação, quando
se revela mais um escândalo
dedesvio de verba, compra
de votos, oumal uso de
instrumentos públicos.Enão
somente entre os corredores

dapoliticaéquea corrupção
semanifesta - o problema dá
também as caras nas ruas e nas

salasde reuniões, despercebido.
Paraobemdopaís, espereinos .

osucessodoObservarorinda

Corrupção-ecomesta iniciativa,
jâépassadaahoradeentrarem
fundonamentooObservarorin
SocialdeJaraguádoSul,
apresentadohâdoisanos,mas
quenãodeu0$carasatéagora.
Enão custamanteremmente

quea iniciativa da OAB não
, ,seria tão lamentavltlptente
necessária seogoverno
brasileirofizessea coisa certa
egarantissea transparência
'tio seu serviço.Ao cônirdrio,
vemos o paísautorizarobras
sem licitaçãopara os estádios
da êopa - praticamentedando,
carta branca para desvios.

•

. ,_,
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F HDO DE CULTURA

Divulgação dos aprovados sai hoje
Selecionados em
editais anteriores
ainda não prestaram
contas do dinheiro
à administração
municipal

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Os nomes dos classificados
no Fundo de Cultura deste ano

serão divulgados no site da Pre
feitura de Jaraguá do Sul (www.
jaraguadosul.com.br), a partir
das 13h de hoje. Os cerca de 50

projetos aprovados devem re

ceber R$ 950 mil provenientes
de recursos assegurados pela lei

-

5045/2008. A legislação munici

pal prevê o repasse de 9,8% da

arrecadação do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano) e do
ISS (Imposto Sobre Serviços) 'da
receita do governo às melhores

propostas com contrapartida so

ciocultural para o município.
Dos 78 concorrentes inseri-

MARCELE GOUCHE
devem comprovar com notas fis
cais a aplicação dos recursos nos

projetos' ou serão encaminhados
automaticamente para a lista de
devedores ativos do governo.

Até hoje, R$ 1,8 milhão foi in
vestido em projetos do fundo.
Desse montante, R$ 80 mil foram
usados sem prestação de contas

correta. Nesse ponto reside a preo
cupação de Silvia que chama aten
ção dos novos selecionados no

edital para o cumprimento do ma
nual de prestação de contas. "Os
selecionados devem ter clareza do

processo que estão participando,
todas as dúvidas serão esclareci
das e outras informações estão no
site da Prefeitura", enfatiza.

O dinheiro do fundo deve ser

gasto de acordo com cada item
-

previsto na proposta entregue à
Silviaa6nna que omanual de prestação de contas é regra básica para aprovados fundação. Segundo Silvia, as pes- _

soas participantes não podem re

tirar todo o recurso de uma única
vez do fundo e a quantia escrita
no projeto deve ser destinada

para o que foi previsto mediante

apresentação de nota fiscal para
a prestação de contas, que preci
sa ser feita conforme as datas es

tabelecidas no manuaLdo edital.

CONSELHO

tos nessa quarta edição do fundo

municipal, 20 foram aprovados
até ontem de manhã. Quem es

tiver na lista de seleção do edital
01 de 2011 deve ficar atento aos

requisitos exigidos para o uso

correto dos recursos do fundo. A

presidente do Conselho Munici-

paI de Cultura, Silvia Kita, afirma
que o cumprimento do manual
de prestação de contas é regra
básica para evitar problemas
com a administração pública.

Nos três editais abertos entre

2009 e 2010, que contemplaram
154 projetos, sete pessoas não

f'

'I

prestaram contas conforme o re

gulamento do fundo e foram no- .

tificadas pela Fundação Cultural.
Dessas, três são investigadas pela
Controladoria Geral da Prefeitura.
Um dos casos está sob suspeita
de golpe, pois o selecionado não
foi mais encontrado. Os demais

\.

Música tem omaior número de proposições
Desde a existência do Fun

do de Cultura, a presidente do
Conselho Municipal de Cultura,
Silvia Kita, percebe um avanço
bastante importante na área cul
tural de Iaraguá do Sul. Em 2009,
segundo ela, havia três grupos de
teatro atuando na cidade, e hoje
são sete conhecidos.

Já 'a cultura musical tem al

cançado' o maior número de

propostas inscritas, de 20 a 50

projetos por edição. "Desde os

primórdios, Jaraguá valoriza as

bandinhas alemãs e italianas. A
música está enraizada na cultura
do município", destaca. A maio
ria dos projetos selecionados é
das áreas de dança, música, artes
plásticas e áudio visual" e amaior

parte deles faz pãrte de grupos
conhecidos da cidade.

Quanto às dificuldades em

selecionar os projetos, Silvia
destaca que amaioria deles não
tem objetividade e as contra-

partidas socioculturais para o

município nem sempre estão
de acordo com os critérios para
a aprovação. .

Os projetos escolhidos no

edital 01 de 2011 devem ser exe

cutados durante o ano de 2012. A

edição do ano que vem receberá
dinheiro da administração de
2013 devido à legislação eleítoral

que não autoriza o município a

repassar recursos em época de

eleição, de acordo com Silvia.

Software for lndustry InteUigence

�EDITAL

Problemas
mais frequentes
• Não prestação de contas
• Não prestação de contas de acordo
com o manual do edital
• Atraso na prestação de contas
• Material de divulgação do projeto
sem informação sobre os recursos

provenientes do fundo municipal
• Projetos sem registros para comprovar
a execução do trabalho, com
fotografias, áudios e relatórios escritos
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pp se organiza para as eleições
o restaurante daArwegserviu de ponto de
encontro ontem para cerca de 30 lideranças
do PP de laraguá do Sul. O discurso foi
aberto pelo presidente da sigla,Ademir
Izidoro, que conclamou a todos para que
se articulem tendo como foco as eleições
municipais do próximo ano. Comunicou
a saída do ex-vereadorVitória Lazzaris da

sigla e anunciou a filiação de outras dez
lideranças de diversos bairros. Depoisfoi a
vez deDieter usar a palavra. Aplaudido pelos
correligionários, o ex-vereadorfoi enfático
ao reafirmar sua candidatura à Prefeitura,
mostrou algumas pesquisas que lhe dão
uma boa margem de vantagem e também

fez um relato sobre as conversas que tem tido
com representantes de outras siglas. Com
discurso pela necessidade de renovação,
Dieter avalia que o pleito do próximo ano
deve ficar centrado em uma disputa entre

a reeleição de Cecília Konell e um projeto
pela mudança. "Eu represento o novo, mas

ao mesmo tempo tenho 12 anos de estrada,
de experiência, não estou chegando agora':
O tom do discurso foi elogiado pelo
presidente da Scar, Udo Wagner, que
afirmou que é essa a clareza que se espera
de um candidato que pretende brigar pela
vitória. Também defendeu que o partido
continue na linha de evitar ataques

pessoais e discuta apenas propostas,
projetos. E que-os principais projetos para
o município estejam definidos antes de
outubro do ano que vem "Ouem chega
primeiro bebe a água limpa", finalizou.
Em sintonia, todos falaram da necessidade
de buscar alianças sólidas, com parceiros
capazes de somar e que por enquanto
nenhuma possibilidade seja descartada.
O encontro na verdadefoi uma espécie
de aquecimento para o dia 3 de setembro

quando será lançada a pré-candidatura de
Dieter àPrefeitura e devem serapresentado
os possíveis nomes que vão concorrer a uma
vaga na Câmara de Vereadores.

explicação
LorivalDemathê (PMDB)
contesta nota da coluna de
ontem. Garante que saiu da
Câmara na terça-feira às 20h45
e que não votou somente as

indicações. Omotivo para ter
ido embora do plenário mais
cedo, segundo ele, foi um
encontro com integrantes do
CW (Centro deValorização da
Vida). Já os outros apressados
ficaram calados.

Homenagem
A Câmara realiza sessão de

homenagem aos 50 anos da

Weg no dia Iode setembro.

Ausência
%'_yice-prefeito, Irineu Pasold

(PSDB), foi o único representante,
em tese, da Prefeitura de Jaraguá do
Sul a participar da primeira reunião
do Conselho de Desenvolvimento

Regional, na quarta-feira. Foi
chamado a defender os projetos
do município, mas argumentou
que não tinha autorização da

prefeita Cecília Konell para isso.
Mesmo com ausência de um

representante oficial de Iaraguá,
os projetos de interesse da cidade
foram'votados e aprovados.
Todos os outros prefeitos
participaram do encontro.

Saúde
A falta de médicos na região foi
outra questão abordada na reunião
do Conselho de Desenvolvimento

Regional. Até mesmo para recém
inaugurada Clínica do Sesi existe
dificuldade na contratação.

EDUARDO MONTECINO
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Plano Diretor adiado
Em nova liminar, .ajuíza KarinaMueller suspendeu a votação do Plano Diretor em sua

totalidade e não só o texto específico que tratava da mudança de local para construção
da Ponde do Rau. Na liminar anterior, a juíza citava apenas o número do projeto
que se referia à polêmica construção, mas a decisão publicada ontem dá fim aos

argumentos do Executivo de que não havia impedimento para votação do plano todo.

DNULGAÇÃO

APOIO PARA REFINARIA
o senador Casildo Maldaner (E) apresentou nesta
quarta-feira ao presidente da Petrobras, José Sérgio
Gabrielli (D), pedido para instalação de uma
refinaria da Petrobras em Santa Catarina. O pleito,
já apresentado também à ministra das Relações
Institucionais, Ideli Salvatti, e ao ministro de Minas e

Energia, Édison Lobão, conta com apoio unânime
dos membros do Fórum Parlamentar Catarinense,
composto por senadores e deputados federais.

Fundag
Já está na Câmara de Vereadores o

projeto de lei que cria a Fundação
do Meio Ambiente de Guaramirim

(Fundag). O projeto do Executivo

prevê a criação de seis cargos
que não existem na estrutura

atual. O gestor será indicado pela
administração enquanto os outros,

engenheiro florestal, engenheiro
ambiental, engenheiro químico,
fiscal ambiental, biólogo, geólogo,
geógrafo e um advogado serão

preenchidos por meio de
concurso público.

istas
o secretário. executivo, da
Arnvali"AlessandroHansen
V�ugas�participou de, reunião
daConfederaçãoNacional de
Municípios (CNM) , na terça:",
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Inicialiva exemplar
OVale do Itapocu recebe com
entusiasmo a criação da Escola do
Legislativo.A iniciativa, liderada
pelo presidente daAvevi,Valmor
Pianezer, e outros parlamentares
da região, que conta �om esforço
exemplar do assessor Ilton Piran,
é inédita no país e tem o objetivo
de proporcionar capacitação e

qualificação de vereadores, em'
exercício e postulantes, e servidores
das Câmaras da região, otimizando
estrutura e recursos. O lançamento
oficial foi realizado naAssociação
Empresarial de Schroeder (Adas), na
noite de quarta-feira, e contou com
o apoio da Escola do Legislativo da
Assembleia Legislativa,Associação
Brasileira das Escolas do Legislativo e do

Interlegis do Senado Federal.

Desarmamento
oministro da Justiça, José
Eduardo Cardoso, estará
em Plorianópolís, hoje,
para assinar junto com

.
o governador Raimundo
Colombo o Termo de Acqrdo e

Cooperação para a adesão de
Santa Catarina na Campanha
Nacional do Desarmamento,
que tem o slogan "Tire uma
arma do Futuro do Brasil".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO CULTURAL
MINUTA DE E O I T A L
CONVITE N° 101/2011

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
MENOR PREÇO GLOBAL

A FUNDAÇÃO CULTURAL D� JARAGUÁ DO SUL torna público que, em con

formidade com o que preceitua a Lei nO 8.666/93 e suas alterações posteri
ores, fará realizar na sede da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, situada
a Av. Getúlio Vargas nO 405, na sala da administração, sob a coordenação da
Comissão Permanente de Licitações, uma licitação sob a modalidade de CON
VITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviços de limpeza, , incluído todos os materiais e equipamentos
necessários, em conformidade com o Anexo I-RELAÇÃO DOS SERViÇOS e

Anexo II-MINUTA DE CONTRATO, destinados para o "XXllla-Schützenfest

Edição 2011 ".

DATA, LOCAL E HORÁRIOS - Os envelopes com a documentação para ha

bilitação e proposta comercial deverão ser entregues até às 1 O horas do dia 02
de setembro de 2011, na Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, no endereço
acima. A abertura dos envelopes n? 01 (documentos para habilitação) e nO 02

(proposta comercial), dar-se-á às 10h do mesmo dia.
VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 24.000,00 (vinte e quatro
mil reais).
INFORMAÇÕES - O edital completo e seus anexos, além de informações aos

interessados serão fornecidas no setor administrativo da Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul, no horário de 07:30 às 11 :30 horas e das 13:00 às 17:00 horas,
no endereço acima citado, ou pelo telefone (047) 2106-8700.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL-PREGÃO PRESENCIAL N° 231/2011.
Processo: 41/2011-FMS. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE. TIPO: Menor Preço Por Item. OBJETO: O presente Edital tem por objetivo a contrata

ção de seguro dos veículos e máquinas da frota Municipal, em conformidade com a relação de
veículos dos Anexos I-PMJS e Anexo II-FMS. REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de 17
de julho de 2002 e Decreto Municipal n° 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA
e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 12 de setembro de

2011, na Gerência de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter

Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelo

pes serão as 14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Con
tratos. Valor estimado para contratação: R$ 117.439,00 (cento e dezessete mil quatrocentos
e trinta e nove reais); sendo: R$ 27.439,00 (vinte e sete mil quatrocentos e trinta e nove reais)
para o ANEXO II (FMS) e R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para o ANEXO I (PMJS). INFOR
MAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br. Jaraguá do Sul (SC), 19 de agosto de 2011.

IVO KONELL - Secretário de Administração
FRANCISCO AIRTON GARCIA - Gestor do FMS

SERViÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul co
munica que se encontra instaurada
a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 128/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR
ITEM
• M9DALlDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE
HIDRÔMETROS UNIJATO
• RETIRADA DO EDITAL: A

partir do dia 26/08/2011, das 8h às
11 h30 e das 13h às 16h
• DATA DA ABERTURA:
13/09/2011 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição
dos interessados no escritório do
SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO
478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: WNW.

samaejs.com.br. Esclarecimentos
adicionais poderão ser obtidos através
do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - [;)jretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO CULTURAL
MINUTA DE E D I TAL - CONVITE N° 99/2011

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL.
MENOR PREÇO GLOBAL

A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL torna público que,
em conformidade com o que preceitua a Lei nO 8.666/93 e suas alter

ações posteriores, fará realizar na sede da Fundação Cultural, sita na

Av. Getúlio Vargas,405, no auditório, sob a coordenação da Comissão
Permanente de Licitações, uma licitação sob a modalidade de CONVITE,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação de serviços espe
cializados de seguranças desarmados para um total de 2.945 (duas mil,
novecentos e quarenta e cinco) horas a serem executadas no período de
06/10/2011 a 12/10/2011, e 01 (um)segurança armado para um total de

192(noventa e duas) horas no período de 05/10/2011 à 13/10/2011 em

conformidade com os Anexo I e" e Minuta de Contrato.

DATA, lOCAL E HORÁRIOS - Os envelopes com a documentação
para habilitação e proposta comercial deverão ser entregues até às 14
horas do dia 02 de setembro de 2011, na Sede da Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul, endereço citado acima. A abertura dos envelopes nO '01

(documentos para habilitação) e nO 02 (proposta comercial), dar-se-á às
14 horas do mesmo dia.
VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 35.000,00 (trinta e

cinco mil reais).
INFORMAÇÕES - O edital completo e seus anexos, além de informa-.
ções aos interessados serão fornecidas na Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul, no horário de 07:30 às 11 :30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, no
endereço acima citado, ou pelo telefone (Oxx47) 2106-8700.
Jaraguá do Sul (SC),26 de agosto de 2011 ..

f'

JORGE lUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente

•

Jaraguá do Sul (SC), 26 de agosto de 2011.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA - Presidente

REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHIILEWAGNER,

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

ED�DE�ÇÃO .

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 pagarno tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita nomesmo 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 aceitareem), ou pagareem) sereem) desconhecidas, sua localização incerta, ig
noradaou inacessível, ou foríem) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográ
fica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necidopelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 20262 Sacado: JOCIANE SADER CPF: 005.186.719-25 Cedente: ULFANDRO MA
CHADO ME éNPJ: 05.338.614/0001-00Número doTítulo: 214/05 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 15108/2011 Valor: 301,87 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 24, 14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20269 Sacado:MOACIRALEXANDRE PETRI CPF: 890.972.629-68 Cedente:ATHE
NAS ADMINISTRADORA DE BENS CNPJ: 72.115.082/0001-20 Número do Título: 8909002

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 10/08/2011 Valor: 300,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20005 Sacado: QJOI COMERCIO DE GENEROS AIlMENTIOOS LIDA EPP CNPJ:
01.180.515/0001-83 Cedente: JD C COMERCIO DE CALÇADOSLIDACNPJ: 08.626.138/üpOl-
02 Número doTítulo: 016678/004 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 1lI08/2011 Valor: 218,00 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20344 Sacado: DIMAS DOMINGOS RICARDO CPF: 017.457.239-51 Cedente:
COMERCIO DE CELUIARES BANDEIRA LIDA ME CNPJ: 10.722.871/0001-72 Número do
Título: 3951007 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
SANTANDER (BRASIL) SADataVencimento: 20/07/2011 Valor: 63,00 Liquidação após a inti
mação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 20231 Sacado: ROIA 100 TRANSPORTES LIDA CNPJ: 06.221.314/0001-09 Ceden

te: SELBEITI GESTAO DE DOCUMENTOS SA CNPJ: 83.483.230/0001-86 Número do Títu
lo: 19447-F Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 10/08/2011 Valor: 175,00 Liquidação
após a intimação: R$lO,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

".

Protocolo: 20263 Sacado: EUZANGELADOS SANTOS CPF: 032.842.429-37 Cedente: ULE
ANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 104/05 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 15108/2011 Valor: 240,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 20016 Sacado: TRANSPORTES LETICIA ZANCANARO LIDA CNPJ:

11.112.297/0001-01 Cedente: AUTO POSTO MACEDAO LIDA CNPJ: 59.720.177/0001-05
Número do Título: 2878 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 11/08/2011 Valor: 918,26 Liquidação após a inti
mação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20272 Sacado: JANDERSON ROBERTO DOS SANTOS CPF: 077.100.429-02 Ce
dente: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS LIDA CNPJ: 06.272.029/0001-09 Número do
Título: 503 2/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERALDataVencimento: 10/08/2011 Valor: 516,00 Liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 20342 Sacado: VANDERLEI TASCHER CPF: 036.906.199-39 Cedente: GUARA AR

TIGOS DE INFORMATICA IJDA CNPJ: 07.266.284/0001-01 Número do Título: 08082011 Es

pécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SAData
Vencimento: 08/08/2011 Valor: 186,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Guaramirim, 26 de agosto de 2011.
CHRISTAINGE HIllEWAGNER, Interventora

Protocolo: 19996 Sacado: JOÃO OTAVIO DE AZEVEDO CPF: 076.683.589-86 Cedente:
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), SA CNPJ: 33.884.941/0001-
94 Número do Título: 504939882 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante:
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), SA Data Vencimento:
07/01/2011 Valor: 25.938,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 27,20,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO CULTURAL
MINUTA DE E D I TAL
CONVITE N° 100/2011

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
MENOR PREÇO GLOBAL

A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL torna público que, em
conformidade com o que preceitua a Lei nO 8.566/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar na sede da Fundação Cultural de Jaraguá do

Sul, situada a Av. Getúlio Vargas nO 405, na sala da administração, sob a

coordenação da Comissão Permanente de Licitações.' uma licitação sob
a modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, contrata
ção de instituição financeira para prestação de serviços de bilheteria no

período de 22/09 a 14/10/2011, durante a "XXllla-Schützenfest-Edição
2011". compreendendo a venda de ingressos de acesso ao Parque
Municipal de Eventos; guarda e transporte dos valores arrecadados;
depósitos em conta corrente; elaboração de relatórios de arrecadação;
disponibilização de troco, estrutura mínima necessária que englobe pes
soal e equipamentos para vendas antecipadas de ingressos, a serem

realizadas por 15(quinze) dias anteriores ao período da festa em (02)
locais situados no perímetro urbano de Jaraguá do Sul a serem definidos

posteriormente pela CONTRATANTE, dentre outros serviços descritos no

Anexo I e demais condições previstas nos demais anexos deste Edital.

DATA, lOCAL E HORÁRIOS -'Os envelopes com a documentação para
habilitação e proposta comercial deverão ser entregues até às 10 horas
do dia 02 de setembro de 2011, na Fundação Cultural de Jaraguá do Sul,
no endereço acima. A abertura dos envelopes nO 01 (documentos para
habilitação) e n° 02 (proposta comercial), dar-se-á às 10h do mesmo dia.
VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 22.000,00 (vinte e

dois mil reais).
INFORMAÇÕES - O edital completo e seus anexos, além de informa

ções aos interessados serão fornecidas no setor administrativo da Funda

ção Cultural de Jaraguá do Sul, no. horário de 07:30 às 11 :30 horas e das
13:00 às 17:00 horas, no endereço acima citado, ou pelo telefone (047)
2106-8700.

Jaraguá do Sul (SC), 26 de agosto de 2011.
JORGE lUIZ DA SILVA SOUZA - Presidente

r

ED�DE�ÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/co artig0995 do código deNor
mas da CGJ/SC. para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo
de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito
à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBLICAFEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL - SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Proteste

Apontamento: 184675/2011 Sacado:ADMINISTRADISTRIBUIDORDEPRODUTOS E Ende

reço: R 103467 - JOAOPESSOA - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89257-750Credor:GUMZCON
TABILIDADE E CONSUITORIAEMPRESA Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 9200103784
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$468,00 - Data para pagamento: 20/07/2011-Valor total
a pagarR$528,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 468,00 - Juros: R$1,87Emolumen
tos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 186410/2011 Sacado: LUZIAPAULINA DA SILVA Endereço: RUARl124 - Ia
raguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: SIlMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
43076*004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 382,57 - Data para pagamento: 12/08/2011
- Valor total a pagar R$443,40 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 382,57 - Juros: R$ 0,89
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 24,89

Apontamento: 186261/2011 Sacado: STEPHANYZAPEUA Endereço: CARLOS EGGERT 241
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-330 Credor: CENTRO FORM CONO LEs IJDA EPP Porta
dor: - Espécie: DMI - N°TItulo: 24164 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$174,16 - Data para
pagamento: 10/07/2011 - Valor total a pagar R$227,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$
174,16 - Juros: R$ 2,20 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 186277/2011 Sacado: CANERI GRILL CHURRASCARIA IJ'DA Endereço: RUA
CEL.PROCGOMESDEOLIVEIRA 157 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: BANCO SAFRAS/A
Portador: IATICINIOS IATCO lIDA Espécie: DMI - N° Titulo: 986282511 - Motivo.falta de

pagamentoValor: R$ 928,83 - Data para pagamento: 25/07/2011-Valor total apagar'R$980,66
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 928,83 - Juros: R$ 7,12 Emolumentos: R$10,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 186259/2011 Sacado: CHAM- CURSOS P PRODUC. EQUAL. PESS.LIDA En

dereço: RUAARlURUR GUNTHER 220 BWCO 4 AP. 102 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-
570 Credor: CELINHO ESPORTE LIDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 841-03 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 494,00 - Data para pagamento: 08/08/2011 - Valor total a pagar
R$550,84 Descrição dosValores: Valor do título: R$ 494,00 - Juros: R$1,48 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Dílígêncla; R$ 20,31

Apontamento: 186531/2011 Sacado: USITOOLUS ELETR FIO LIDAME Endereço: AVWAL
DEMARGRUBBA 1387 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor:AGIE CHARMIlLES
LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 005570/18 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
10.650,00' - Data parapagamento: 08/08/2011-Valor total a pagarR$10.742,89Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 10.650,00 - Juros: R$ 39,05 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,79

Apontamento: 186533/2011 Sacado: USITOOL US ELETR FIO LIDAME Endereço: AVWAL
DEMARGRUBBA 1387 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: AGIECHARMIlLES
LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 005570/19 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
10.650,00 - Data para pagamento: 08/08/2011-Valor total a pagarR$1O.742,89 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 10.650,00 - Juros: R$ 39,05 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,79

Apontamento: 186379/2011 Sacado: CONFECCOES DESTAQUE LIDA Endereço: RUAJOAO
JANUARIO AYROSO 1699 /01 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-100 Credor: IBIRAPUERA
TEXTIL IJDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 10097/1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 483,58 - Data para pagamento: 13/08/2011-Valor total a pagar R$533,67 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 483,58 - Juros: R$ 0,80 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24 '

Apontamento: 186432/2011 Sacado:VERIDIANAAPARECIDASIMOES Endereço: RUAPAPA
PIO XII 99 - JARAGUA 99 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-775 Credor: BERTA IMOVEIS
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 40/RENG0200 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
189,50 - Data parapagamento: 10/08/2011-Valor total a pagarR$246,94 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 189,50 - Juros: R$ 0,?6 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,83

Apontamento: 186299/2011 Sacado: EROCI SOARES Endereço: RUA 663 FRANCISCO PANS
TEIN 356 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-540 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 28660-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 277,00 - Data para
pagamento: 09/08/2011 - Valor total a pagar R$336,21 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 277,00 - Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 186456/2011 Sacado: INSTAlADORAMESCH LUZ DO DIA IlDA Endereço:
RUA JOAO TOZINI 2144 SAlA 01 - CORUPA-SC - CEP: 89252-550 Credor: ELEI'ROCAL IN
DUSTRIA E COMERCIO DEMATERIAIS ELET Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0063268
03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 516,42 - Data para pagamento: 12/08/2011- Valor
total a pagar R$602,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 516,42 - Juros: R$ 1,20 Emo- ,

lumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 186433/2011 Sacado:VERIDIANAAPARECIDA SIMOES Endereço: RUA PAPA
PIO XII 99 - JARAGUA 99 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-775 Credor: BERTA IMOVEIS
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: RENEGOCIACA - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
255,00 - Data para pagamento: 10/08/2011-Valor total a pagarR$312,64Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 255,00 - Juros: R$ 0,76 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,83

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 26/08/201L
Jaraguá do Sul (SC), 26 de agosto de 2011.

Apontamento: 186319/2011 Sacado: lANCHONETEMISTERXIJ'DA Endereço: REINOLDO
RAtJ 519 - JARAGUADO SUL-SC - GEP: 89251-600 Credor: FIDELIS COM DIST BEBID LIDA
EP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 1291 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.013,00
- Data para pagamento: 05/08/2011-Valor total apagarR$L062,09Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 1.013,00 - Juros: R$ 4,38 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66J'" I

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 13
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nizadoresbuscam inte
,.",

çao
Intenção é ampliar a festa a partir do
próximo ano para fortalecer o mercado
de piscicultura na região
J.���� .. ��,_�'U'L .. , ...... , .... , .. "" '" " ...... , .. ,

to também estarão disponíveis
BRUNA BORGHETI atrações como a tirolesa, utilizada

no turismo rural do Recanto da

/\ té domingo, o Recanto da
I\.M:ata, em Guaramirim, se

transforma na sede da 2a FestaNa
cional da Tilápia, que deve reunir
30% mais visitantes do que no ano

passado, quando a festa recebeu
três mil visitas em três dias. A boa

expectativa, segundo o produtor
Wilmar Iunkes, se deve às novida
des na segunda edição do evento:

o fortalecimento da piscicultura e

uma tilápia adestrada.
O fortalecimento fica por

conta dos representantes da

Epagri (Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural),
que estarão na festa às 16h de

hoje para trazer novidades aos

piscicultores da região e também

àqueles que se interessam por
entrar no ramo. "Não posso falar
exatamente que novidades eles
estão trazendo, mas são infor

mações valiosas para conquistar
e fortalecer o mercado. Convi
damos todos os interessados a

participar", ressaltaWilmar. Uma
das intenções da palestra é des

pertar interesse em outros mora

dores da região, e fazer com que a

festa passe a ser realizada por um

conjunto de produtores.
Por enquanto, os organizado

res contam com a ajuda da comu
nidade para realizar o evento, com
entrada gratuita e feiras de artesa

nato, produtos emáquinas agríco
las e automotivas. Durante o even-

As inscrições para os inte
ressados em participar da 2a

Conferência Municipal de Po
lítica para as Mulheres encer

ram hoje. O evento ocorre na

próxima terça-feira, dia 30, das

Mata. À noite, o evento é anima
do pela banda Brilho da Lua e, no

domingo, o encerramento fica por
conta da Garotada Fandangueira.

A principal atração dos três
dias de evento, no entanto, é a

presença de uma tilápia adestrada
por um artesão da região. "Os visi
tantes vão poder conhecer e entrar
em contato com a tilápia, que gos
tamuito de ser paparicada e aten

de aos chamados do adestrador",
contaWilmar. A intenção é ter um
número ainda maior de tilápias
adestradas no próximo ano.

No cardápio, pratos típicos
como a tilápia assada com recheio,
pastel e mini-pizza de tilápia e as

versões em caldo e filé do peixe
mais produzido na região. Os pre
ços variam entre R$ 3 e R$ 20.

EDUARDO MONTECINO
II
I

Intenção é atrairumpúblico 3()O/omaiordo que naprimeira edição do evento

havia cerca de llO inscritos, sen
do que 90% eram mulheres, em
bora o evento não seja exclusivo ,

para o sexo feminino.
Na programação, uma pales

tra cujo tema é "As Mulheres na

RENATO PRADI

Palestra em escola

SERVIÇO
o quê: 2a Festa Nacional da Tilápia
Quando: 26, 27 e 28/8
Local: Recanto da Mata, em
Guaramirim
Entrada: Franca. (cobra-se apenas
o estacionamento, R$ 10 carro e

R$ 5 moto).

CULINÁRIA
• Tilápia assada - R$ 10 ou R$ 15
• Filé de tilápia - R$ 20
• Caldo de tilápia - R$ 15 (bufê
livre)
• Pastel de tilápia - R$ 3
• Mini-pizza de tilápia - R$ 3

HOJE • l lh - Gastronomia
• 9h - Abertura dos portões • 20h - Eleição da Rainha da 2a
• llh - Almoço F�staNacional daTilápia

, • 16h - Palestra sobre a tilápia • 21h - Baile commusical Brilho
" com representél,p,tes daEpagri da Lua
" 20& .:Apresentação'Uas'

,",

I,,, 'DdMíNGO
! candidatas àRainha da 2a • 9h - Abertura dos portões
Festa Nacional daTilápia • 11h - Gastronomia

• 22h - Baile commusical Brilho • 14h - Shaw Garotada
da Lua Fandangueira

AMANHÃ • 19h - Encerramento
,
• 9h - Abertura dC)8 portões,

"

� .

Evento discute políticas públicas paramulheres
7h30 às 17h30 no Cejas (Centro
Empresarial de Iaraguá do Sul).
Segundo Laci Felippi, secretária
executiva do Comdim (Conse
lho Municipal dos Direitos -da
Mulher), até a tarde de· ontem

BOMBEIROS

Comemoração com música
Vai ser com música a comemoração dos 45 anos de

fundação dos BombeirosVoluntários de Jaraguá do
Sul. O evento ocorre hoje, às 20h, no Centro Cultural
da Scar. Aberto à participação da comunidade, a
programação vai reunir a Banda Over Drive ln e o

Grupo de Câmara da Scar, apresentando ao público
canções de sucesso do cinema. Os ingressos para
o show custam R$ 25 e podem ser adquiridos na
secretaria do Centro Cultural e na sede da corporação.

Construção da Prosperidade Co

letiva", com a PhD em filosofia

pela Universidade de Columbia

(EUA), Duke Magalhães. Duas
oficinas também serão reali
zadas. O encerramento será na

Scar, às 19h do dia 30. A inscri

ção é gratuita e pode ser feita na
secretaria do Comdim ou pelo
site www.jaraguadosul.sc.gov.
br. Mais informações: 9470
2106-8287.

WfRADIÇÃ.O
Jantar italiano
o Círculo Italiano eTrentino de Iaraguá do Sul realizahoje, a
partir das 20h, Jantar Italiano, com o tradicional prato típico
regado a um bom vinho, em comemoração ao Dia dos

, Pais. O evento acontece na sede social do Círculo, na rua
dos Imigrantes Italianos, 33, bairroVila Nova. Ingressos
podem ser adquiridos antecipadamente commembros da

diretoria, do conselho, na sede do Círculo (fone 370-8636) e
naFloriani Equipamentos (fone 3275-1492), nos valores de
R$18 (adulto) e R$12 (infantil).

·

A Escola Renato Pradi, no bairro São Luís, promove
hoje, na segunda-feira, dia 29, e na quarta-feira, dia
31, no auditório da unidade de ensino, a palestra '�

importância da presença dos pais na família", com a

assessora de Desenvolvimento Humano da Prefeitura de

Iaraguá do Sul, RosaneVeraMaia Pereira, graduada em
Educação Física, Pedagogia, Biologia e pós-graduada em
Psicopedagogia. A diretoria da escola prevê a presença de
mais de 100 pais de alunos do pré ao �� �o...
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Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo.

SCOISAS

A construção do radar e
sua utilidade histórica

. ,

O radar (do inglês Radio Detection and Ran

ging ou Detecção e Telemetria pelo Rádio, em
português) é um dispositivo que permite de
tectar objetos a longas distâncias, através da

detecção de ondas eletromagnéticas. Em 1904,
_

o engenheiro alemão Christian Hülsmeyer
construiu o primeiro radar da história. Naquela
época, o aparelho tinha um sistema de detec

ção de eco ineficiente, de baixa precisão e difícil

construção, por isso não teve muita utilidade.
Em 1934, Pierre David iniciou um estudo para
desenvolver um sistema de detecção por ondas
de rádio de alta freqüência para localizar aviões .

Em 1935, foi instalado o primeiro sistema de ra
diatelemetria para a localização e prevenção da

aproximação de obstáculos. Na Segunda Guerra
Mundial, os radares foram importantes na pre
visão de ataques inimigos, especialmente para
a Inglaterra, que conseguia prever os ataques
alemães, avisando a população para se proteger.

LO MUND

FOTOS DIVULGAÇÃO

Direitos do Cidadão
No dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia
Nacional Constituinte da França
revolucionária aprovou a Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, inspirada
na Revolução Americana de 1776 e nas ideias
filosóficas do Iluminismo. A declaração
sintetizava os ideais da Revolução Francesa
e foi base para a criação da Declaração

'

Universal dos Direitos Humanos da ONU

.
(Organização das Nações Unidas).

ESCOBERTAS

No dia 8 de novembro de 1895, o físico
alemãoWilhelm Conrad Rõntgen conseguiu
produzir radiação eletromagnética nos

comprimentos de onda, o que chamamos

hoje de raios-X, denominados assim pelo
desconhecimento da comunidade científica
da época sobre esse tipo de radiação.
Na medicina, os raios-X são usados para
análises dos órgãos internos do corpo.

19).D,

Beata Madre Teresa
Nesse mesmo dia, em 1910, nascia na
Macedônia, Agnes Gonxha Bojaxhiu,
conhecida mundialmente como Madre
Teresa de Calcutá. Amissionária

católica, naturalizada indiana, fundou a

congregação "Missionárias da Caridade"
e foi beatificada pela Igreja Católica em
2003. A "Santa das Sarjetas" ganhou o

prêmio Nobel da Paz em 1979 e faleceu no
dia 5 de setembro de 1997, aos 87 anos.

d-- .

.

_
Lunender3C' anos

No dia 26 de agosto de 1981, a edição do jornal O Correio
do Povo anunciava a confirmação de que um trecho da BR-280'

passariapor Jaraguá do Sul. "O Chefe do 16° Distrito Rodoviário

Federal, em Florianópolis, respondendo a uma consulta formu
lada pela Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul,
vem confirmar que o traçado da BR-280 passará definítívamen
te porJaraguá do Sul, dirimindo dúvidas anteriormente existen
tes", dizia a publicação.

Segundo o semanário, os estudos de viabilidade técnico-eco
nômicos do trecho.São Bento do Sul/São Francisco do Sul ha
viam sido concluídos e aprovados, e duas alternativas do traçado
tinham sido analisadas. A primeira passaria pela Serra Dona

Francisca, São Bento do Sul, Campo Alegre, Pitabeíraba, Ara
quari e São Francisco do Sul. Já a segunda proposta do traçado
passaria por Sã0 Bento do Sul, Corupá, Iaraguá dai Sul, Araquari
e São Francisco do Sul,. ''Pi segunda qlternativa, J?or oferecer uma
r�lação econômica beneffcío/custo mais favorável, foi escolhida
R.ftra ãiretti,? da:sR-280,.líesse��gmen!p!l; completava a iiiateria: .'

,

iii' .�·i' '}
"

"

.,
"

.-j

A EscolaMunicipal Ribeirão Molha vai apresentar na próxima
semana, na Arena Iaraguá, a 19a edição do Folguedo do Boi
de Mamão. O espetáculo, que custa R$ 2, inclui números
artísticos de capoeira, cantoria, dança, teatro e desfile de
bonecos de até cinco metros de altura. As apresentações serão
no dia 29, às lSh e às 19h30, e nos dias 30 e 31, às 9h e às 15h. A

tradição da dança do Boi de Mamão surgiu na região Nordeste
do Brasil, envolvendo a encenação em torno damorte e

ressurreição de um boi. Na tradição, o boi entra na roda e o

puxador canta versos tradicionais, chamando a atenção do
animal e comandando a coreografia de bonecos gigantes.
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LIVRO

Jornalista faz
lançamento
estadual de
'Eu, você e

os outros'
Fernando Bond apresenta a

publicação ao público catarinense,
no dia 30, emJoinville

JARAGUÁ DO SUL

KELLYERDMANN
.

pessoas consigam se livrar das

aflições do dia a dia.
E é exatamente sobre isso

que trata no livro 'Eu, você e os

outros'. Lançada recentemente

no Rio de Janeiro, a publicação
chega, agora, ao. Estado. On

tem, por exemplo, Bond a apre-
.

sentou ao público da capital,
Florianópolis. Na próxima ter

ça-feira, 30, ele desembarca na

Livraria Cultura, do Shopping
Mueller, em Joinville, e a partir
das 19h30 faz uma sessão

-

de

bate-papo com os leitores ..

ual a melhor ma

neíra de solucionar

problemas? A 'suges
tão do jornalista Fer
nando Bond é ajudar
quem está ao redor a

revolver as pendências que os in
comodam para, então, encontrar
a saída ideal dos próprios incon
venientes. Ou seja, ele propõe
uma contribuição mútua como

opção perfeita para que todas as

RICARDO GAMA

AJUDA MÚTUA
Autor de 'Eu, você e os outros', l'emando Bond, escreveu o livro
em SantaCatarina, ondemora. Na publicação, ele sugere que
as pessoas contribuam na solução dos problemas individuais

Nela, assim como no livro,
o autor fala a respeito da inten

ção de popularizar- uma espécie
de 'era do auxílio mútua'. Como

jornalista, ele acompanha há
décadas os noticiários e desco
briu que "as pessoas se sentem

bem, ficam recompensadas e até
felizes quando se ajudam". Na

opinião dele, isso acontece, em
suma, nos momentos de grandes
tragédias, nas quais poucos. es

forços são medidos para garantir
o bem estar alheio. "Passei a me

perguntar: por que não fazemos

sa maratona de autoconheci
mento pode adquirir 'Eu, você
e os outros' por R$ 14,90. A pu
blicação é da Editora Sextante.

Atualmente, o autor reside em

Santa Catarina. Fernando Bond

já passou pelas redações de im

portantes veículos de comuni

cação do país, como o Jornal do
Brasil e O Estado de São Pau
lo e as emissoras de televisão
Rede Globo, SBT e Record. Anos
atrás, ele também auxiliou na

reformulação editorial e visual
do OCP.

disso um estado permanente,
que tem como condição básica

ajudar os outros para ser tam

bém ser feliz?", comenta.
Foram essas as indagações

responsáveis pela escrita do títu
lo e também pela alternativa de
construí-lo sobre a interativida
de. Conforme ultrapassa os ca

pítulos' o leitor se depara com 15

pausas que sugerem a reflexão.
Os espaços têm como objetivo
levá-lo a elencar inquietações,
desejos e experiências pessoais.

Quem quiser participar des-

Nesta sexta-feira, uma das liguras
mais lendárias da microrregião ga
nha uma homenagem póstuma.Marcos
IDein, o Bananeira, é o nome principal

do Guaramirim em Rock, que acontece
no Curupira, a partir das 21h. O·festival
tem os shows das bandas 50ul BIind,
Iltacama, Where I Belong, Estado De-

plorável e nv-x. O acesso é gratuito.
Mas, quem quiser contribuir com o Lar
da Criança de Guaramirim, pode doar
um quilo de alimento não-perecível.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
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

quadradode 3x3.

1::i;rr,� \ ,1!III,I'\j Ilclll I d I
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:,:','poss'a!ecopo . ,"['Recreativa "o p'r!m�irQ'r��'!sto de PQl�vro$"cruzQd�s do 'Brasil·' ,I,

I' , , '. '/'

HORIZONTAIS
1. Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais I

Grande cidade da Sibéria, capital da província ho-
mônima

2. Pessoa rude e ignorante
3. Dar uma carreira (a cavalo)
4. (Gír.) Movimento da rua, de uma multidão I As ini

ciais da atriz norte-americana Ryan, de "Armadi-
lhas do Amor"

5. Ajustado
6. lnterielção de raiva, desprezo I Um dos maiores jo

gadores de futebol de todos os tempos
7. Comer a refeição da noite I (Astron.) Ponto da es

fera celeste para o qual se dirige o Sol e todo o

sistema solar
8. Doce de ananás cristalizado I Mecanismo usado na

fiação manual
9. Participar de um trabalho comum

10. O didímio, em química I (Lat.) Além de um limite
11. Qualquer recipiente para líquidos
12. Som do disparo simultâneo de muitas armas de

11
fogo

13. Título concedido às religiosas ou freiras 10 treina- 12
dor de futebol Celso, atual técnico do Internacional
de Porto Alegre.

VERTICAIS
1. (Pop.) Fome I 507, em algarismos romanos

2. Sigla do estado de Cajazeiras e Campina Grande I
Administração

3. (Zool.) Que anda ou se move em linha reta I Supe-
rior Tribunal Militar

4. Fúnebre I O Estado entre a Turquia e o Afeganistão
5. (Ingl.) Frio, calmo I Salto
6. Organização Internacional do Trabalho I Prover do

que é necessário
7. Famoso comediante que, juntamente com Larry e

Howard, formava os "Três Patetas" I Aquele que foi
expulso, banido, exilado de uma sociedade

8. Tratar com desprezo, ridicularizar I Antigo Testa
mento

9. A atriz norte-americana, nascida na Escócia, Debo
rah (1921-2007), de "Tarde Demais para Esque
cer" I Gravar, registrar.
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DIVIRTA-SE

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

MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATIVA

CONFIRA AS NOVIDADES

-

PREVISAO DO TE PO

Estado tem
chuva isolada
No Norte do Estado e também,
naGrande Florianópolis há r

chuva isolada namadrugada e f
no início damanhã desta sexta I

feira. Depois, o tempo abre por
causa do avanço de uma nova
massa de ar frio e seco.

As temperaturas
entram em declínio.

HOJE AMANHÃ DOMINGO SEGUNDA
MíN: 13°C �:.. - .... .,'... ';' MíN: 13°C

'",�loII
MíN: 15°C _. ,,J; --' MíN: 17°C '.,.

". �u, � ......�iI
.. 11"

MÁX: 22°C MÁX: 23°C MÁX: 27°C 'MÁX: 22°C

Ensolarado Instável

o'·

Parcialmente
Nublado

;. - �. ;��
Chuvoso

Ii"

t:e
A previsão é de que, no domingo,
o dia seja de céu encoberto com
condições de chuva e trovoadas
no decorrer do dia namaioria das

regiões. Isso porque, uma nova frente
fria influencia o tempo em Santa
Catarina. As temperaturas são estáveis
e os ventos sopram de nordeste a

noroeste, passando a sudeste.

SE voci: VAI PARA...
FLOR DO
SERTÃO

A sexta-feira será
ensolarada em Flor
do Sertão. Não há

previsão de chuva e as

temperaturas vão ficar
entre os 13°C e os 27°C.

MINGUANTE 21/8

• NOVA 29/8

'. CRESCENTE 4/9

f" '+f CHEIA 12/9

No sábado, o dia começa com
possibilidade de geada isolada
no Planalto Sul. O sol aparece
em todo o Estado, mas também
divide o céu com algumas nuvens.
As temperaturas são baixas no
amanhecer e, depois, sofrem
pequena elevação, Os ventos são de
sudeste a nordeste.

... ...

Nublado Trovoada
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Iverso
Elijane Jung universotp�@oc:orreioclopovo.com.br

Dormir juntos
11ma jornalista do The New York Times escreveu uma matéria
U sobre um novo "status de relacionamento". Lembram

que eu havia comentado sobre as opções do Facebook, como
amizade colorida e relacionamento enrolado né? Essa jornalista
acrescentou "dormindo juntos" como um novo formato de

relação. Significa o que? Você "dormindinho" de vez/em quando
na casa do love. Nem casada, nem descompromissada, mas
namorando. É isso que namorados fazem, não moram juntos,
mas dormem agarradinhos alguns dias da semana. Para mim o

status permanece namorando. Vai querer inventarmoda...

Sonhai. tolinha!
A recepcionista veio me trazer uma cartinha e, antes mesmo de
me entregar, olhou para mim e disse que alguém estava com

saudade de mim. Meus olhinhos brilharam imaginando um amor

antigo que tivesse me escrito uma carta romântica, dizendo que
estava de volta depois de tantos anos e que gostaria de me ver,
pois nunca haviame esquecido ... Coisa de filme. Foi quando
peguei a cartinha na mão e li: "Elijane, nossa saudade é grande.
O desconto para você voltar também". Era só a proposta de uma
editora tentando me fazer assinar suas revistas novamente. Um
balde de água fria no meu romantismo... Humpf

Couro e camurça. No inverno é comum encontrar
esses materiais em roupas, calçados e acessórios. E é
cada coisa linda. Então a gente imagina que no verão
peças nesse estilo não terão vez. Ledo engano. E não

apenas em sandálias e bolsas, couro e camurça
estarão presentes em macaquinhos, saias, shorts,
coletes, vestidos e um montão de outras peças com
cortes bem fresquinhos. Quer ver?Vai ser flash!

,

Unhas fraquinhas que ficam quebrando e

"descamando". Não dá, né?Você cuida, anda com
lixa para cima e para baixo, dá um trato caprichado
todo fim de semana, usa uma porção de coisinhas
milagrosas no estilo casco de cavalo e, quando elas
estão bem compridinhas, prontas para usar aquele
esmalte vermelho espetacular, lá se vai uma lasca
aqui e outra ali. Não dá um ódio? Não é a treva?

uma p'rofissão.

G
c o·n t a b i I i d a d e
Consultoria Empresarial

{iRC/Se, 0062&9/1I

prons,,;ol1Olismo ,Competénciél
Crodibilidade ,

�, Confiança

Qualidade
C�!li3Jrul'("1

www.gurnz.combr gumz@gumz.com,br

(47)3311.4747 �umA PAROERIA ODE DÁ CERtll. Desde 1978
._ ... t , I • , •• , t 1 I t I l.to t J J .., I I 1 I , I J I J • ". lo ... , I Z ... ..J.1

Se pararde
andar você
não chega.

"

Dica amaleras
No blogAmaleras.blogspot.
com tem dois posts imperdíveis.
Um traz a coleção Impala
Disco, com cores tão fofinhas,
como o BrilhoVinil, um fúcsia
maravilhoso e o SexAppeal, um
multicor espetacular, com tons
de mostarda dourada e vinho..
Ai, ai. Ah sim, o outro post é
sobre a coleção Passarela, daAna
Hickman, da qual eu já tenho
alguns e posso dizer que são

perfeitínhos, Ainda não encontrei
oVeludo, uma cor em tom de
roxo, c<;>m fundo azul e efeito
perolado. Mas vale conferir todas
as cores lá no blog. Que tal espiar?

I
. I

l

- f

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Caragu6 Auto Elite
A escolha perfeita

Porcima
�lo meu fio vermelho fiquei sabendo
rque uma poderosa do governo Cecília
Konell tem feito um trabalho de peso pelo
interior da cidade. De reunião em reunião,
abordando e divulgando as ações da Che

fe, devagarzinho vai traçando sua can

didatura à deputada estadual, sem fazer
alarde.: Moça inteligente e ambiciosa...
em laraguâ tudo se comenta.

Niver da Leila
Quem faz aniversário, nesta sexta-feira,
é a querida Leila Lorencetti. Corretora
brilhante, super inteligente e figura querida
entre os amigos, ela vai comemorar a data
com as filhas e amigos no seu apê, em
Balneário Camboriú. Solidária e de coração
generoso, merece toda a felicidade do
mundo. Mil vivas!

. ,

Rainha da
chützenfest

Hoje à noite, a partir das 20 horas, vai
rolar, no aristocrático Clube Atlético

,

f'

Baependi, o grandioso Baile da Escolha
da Rainha da 23a Schützenfest. Na

passarela estarão 16lindas candidatas

representando suas agremiações. Na
palco, a excelente bandaMontreal. A
promoção é da Fundação Cultural, CCO -

Comissão Central Organizadora da festa e

Prefeitura Municipal de Jaraguá.

Moa Gonçalves

CASAL DO BEM Márcio eMônica
Menegotti Schúnke, na Feijoada do Moa

GALERA .I.eUy, casal Sabrina e návio e o Nini, na Feijoada

5,capital
LondonPub
Aboate London Pub é a

grande pedida para sábado à

noite, pois é la que acontece
umamega atração: a casavai
transmitir ao vivo emum telão
de 200 polegadas a grande luta
UFC RIO, entreAnderson Silva
eYushin Sokami. Imperdível!

Weekf!nd
A fisioterapeuta Dayani
Ferminomostra
todas as novidades da

Microfisioterapia, uma
nova técnica de terapia
manual que consiste em
identificar a causa primaria
de uma doença e estimular
a autocura, na Revista Nossa

,

Weekend, que circula neste
final de semana. Confira.

Pode!
Da série morro e não vejo tudo: vai que a

moda pega por aqui, e - comoWarren Buffett,
. nos EUA, vários bilionários franceses - Eike,
Benjamin Steinbruch, Abílio Diniz, Jorge
Gerdau e outros ricaços começam a pedir
para pagar mais impostos.moagoncalves@netuno.com.br

EXEMPLO Nunca é tarde para estudar. Dona
Neca se fonna, nesta sexta-feira, em'Processos
Gerenciais (Uniasselvi), na AABB. As filhas
Gilmara e Geane estão'muito orgulhosas

Hoje à noite, na Zun, rola o show com os excelentes cantores

sertanejos Elton & Fernando emais a participação do descolado DJ
BibbeAndreatta, um dos melhores da house musico Bom demais!

Memorando
Aos amigos e seguidores desta
coluna, que enviaram e-mails

pelo sucesso da 11 a Feijoada,
realizada no último sábado, na
AABB, o nosso muito obrigado
pelo carinho.

Dica de
sexta-feira
Que tal reunir os
amigos e saborear, a
partir das 15 horas, o

delicioso café colonial
da ConfeitariaBela
Catarina? Deu água
na boca!

Inaugurou
Na última sexta

feira, durante um
concorrido coquetel,
sob a batuta da
Claristela Freiberger,
foi inaugurada,
no Bairro Jaraguá
Esquerdo, em
Jaraguá do Sul, a loja
ClaraMorena, moda
feminina. Que tal?

Fuel

•Atesse b tuiitter @
colunadomoa e concorrera'
um boné do JulJentus.

•A banda'Marrionds
Assassiná COl}er, de
,Guaramirim, émuito boa.
Vale a pena contr({;tar.

'. Ne sábado, noBar
Scondzdin'ho, tem feijoada
À Brasileira:Muito.. bom.

• A'direção eAPR da Escola
, Municipal4luislo Carvalho
de Oliveira, de"Carupál .

promovem o tradicional
galeio, em' 7 de setembro.

• O cartão custa'h$12,
acompanha maionese,
salada e põe.Vendas

"

antebipadas.de ceirtôes ate ','

J,

2de setembro na .$(!cretária
daesco la.

.• Mais info.rmaçõ-es pelo
3375-1822.

A lista dos noivos Diego
Rausis eAmandaMarchi
Krause está na loja.Casa &
Cia Presentes.

• Com essa, fui!

Palestra
o filósofo Mário Sérgio Cortella estará
em Iaraguá do Sul, no dia 19 de outubro.
Convidado pela APEVI - Associação das
Micro e Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu, o educador vai proferir a palestra
"Vida profissional na vida pessoal-A
urgente harmonia entre o essencial e o

fundamental", às 19h30. Informações
pelo telefone (47) 3275-7024 ou e-mail

eventos@apevi.com.br.

Bela Catarina

:lf m let u r a jJ_erfeítn
3371-3412

JOVENS
-

-o casal de namorados
Gabriel Seifert e Mirtes Petter também
con&ram a 11a Feij�ada do Moa

Quem tem... tem
Dizem por aí que tem gente temendo pegar avião, dia
11 de setembro, quando se completam dez anos os
atentados às Torres Gêmeas.

Mulbar adOra
"i .

:. '."
,

'. ," '. • Iroupa 1111.
'i'

E assim como as

mulheres, a �,:.......�_A.J

também está de
'% "

visuat novo.
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CRÔNICA

NÓ • PRAIEIROS

-e

/\ s praias têm seus códigos. É um universo onde to
I\dos estão alocados na mesma areia e debaixo do
mesmo sol, a diversidade é grande. Fiz um exercício em
uma praia do Chile e notei que nada é diferente de uma

praia do litoral de Santa Catarina. A seguir-um reflexo
dessa fauna que se estende pela orla do mar.

- O surfista: Faz poucos anos que surfar era coisa
de moleque, de vadio. Hoje, cada vezmais pessoas se

aventuram nas ondas. Mulheres, crianças e até polí
ticos tentam a sorte na prancha.

- A bronzeada: Mulheres que entrando na terceira

idade, estendem-se
ao soL Quando ca

minham, não se sabe
se sua cor está para
coco queimado ou

para açúcar mascavo.
- ,O intelectual: Está
na cadeira de praia
com uma pilha de li
vros. Com' o vento e

Praia no rio

Danúbio, praia no
Rio Reno. Nas praias
daqui ninguém é
diferente daí.

. ,

a areia, não consegue
ler nada, a não ser relendo sempre amesma página.

- O fitness: desfila de um lado a outra da praia
mostrando sua obra. Mesmo que esteja para chuva,
para o frio, lá esta ele, sempre sem camisa .

- O defumado:A ansiedade de praia, recém chega
do,fazeledormirnocabideporunsdias.Asqueimadu-/

ras do solnapele-fazemsentiradoraténosmeus olhos.
- O senhor da mudança: Esse pai, rodeado por crian
ças que pedem tudo ao mesmo tempo a�ora, parece
que vêm para a praia, carregando nas costas, um fri

gabar, uma televisão, uma cozinha completa.
- O pós-festa: Amanhece dormindo na praia,

cheirando a álcool, com seu celular e o rosto enter

rado na areia.
- O espião: Fica sentado em algum pon

to estratégico da orla, detrás de óculos escu

ros' com binóculos em uma mão e uma lata de

cerveja na outra. É um paparazzo, um voyeur?
- O casal hippie: Ela é umamoça que temmuitas per
guntas sem respostas. Ele é um jovem instrutor de

ioga, ou que fez recente uma viagem à Índia. Juntos
fabricam e vendem artigos interessantes. No fim do

verão, ela dará ao companheiro um telefone para que
sigam em contato. Um número falso.

Por enquanto nada de praia no Sul do meu Bra
siL Mas, aqui na Europa, o calor é intenso e por onde
ando não tem praias, porém rios - praia no rio Danú
bio, praia no Rio Reno. Nas praias daqui ninguém é
diferente daí.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Nero, assim como a Pintada, que apareceu aqui no Clic na edição
de ontem, também sobreviveu à enchente de janeiro de 2010. Na

época, a casa onde moravam foi atingida por um deslizamento
de terra e vários animais morreram. Ele continua disponível para
adoção. Informações: (47) 9123-0657 ou ajapra@ajapra.org.br.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Griselda finge tranquilidade ao saber que An

tenor não dormiu em casa. Tereza Cristina descobre
um grande vazamento no banheiro e chama por René.
A socialite manda Crô passear com os cachorros na

praia. Griselda estranha as perguntas que Tereza Cris
tina faz sobre sua vida. Patrícia incentiva Vanessa a ir

ao Le Velmont fazer a entrevista com o pai. Antenor
encontra uma atriz para se passar por sua mãe. Patrí
cia confirma a Baltazar que deu um convite do desfile

para Solange. Antenor procura Mirna Bello.

ícaro vai atrás dela .

CORDEL ENCANTADO

Augusto se decepciona quando Jesuíno se recu

sa a ser rei de Seráfia. Damião destrata Galego, que é

amparado por Amália. Cícero vai atrás de Rosa depois
de conversar com Herculano. Zenóbio diz a Petrus que
vai viajar para que Florinda decida o que sente pelo
duque. Um dos homens de Timóteo segue Jesuíno até
o acampamento de Herculano. Ternurinha ouve Patá
cio contar para Nidinho que é seu pai. Antônia e Inácio
decidem ficar juntos. Felipe decide mostrar a Dora que
pode conquistá-Ia.MORDE & ASSOPRA

Naomi pede para Tadeu descobrir o que Leandro
sabe sobre o assassinato de Pimentel. Dr. Tadeu visita
Rafael e nota que seu estado piorou. Áureo organiza
um desfile no hotel. Amanda vê Tadeu falando com Le
andro e desconfia. Wilson conversa com ícaro e Júlia
e conclui que o dossiê de Naomi está com Salomé.
Amanda aconselha Leandro a ir embora da cidade an
tes que seja incriminado por Naomi. Abelha investiga
que experiência Augusta e Carolina estão fàzendo com
Cristiano. Salomé investe tudo nas ações da China e

deixa Marcos apreensivo. Wilson vai à casa de Salomé

para buscar o dossiê de Naomi e descobre que a pasta
sumiu. Salomé sugere que Natália pegou o dossiê e

VIDAS EM JOGO
Cleber e seu capanga ainda ameaçam Lucas.

Marialice participa das aulas de dublê com Jorge.
Receosa para encenar uma cena de briga, ela acaba
acertando um soco no namorado, que desmaia. Lucas
é levado para um cativeiro. Cleber diz que fará chan

tagem com Andrea e a obrigará a ir para a cama se

não quiser ver o namorado morto. Lucas fica deses

perado. Grace surpreende Welligton tomando pílulas.
Francisco leva Rita para casa. O casal vai para a cama.

Patrícia 'chega à casa de Francisco e fica impactada ao
ver Rita no local.

\

,; Doraei D. Becker Fabiano H. Hindlmayer Luis R. Hulner
Aline silveira Eder L. Hackbarth Felipe Sehwirkowski Natali F. Gehrke
Ana G. Wetter Eleio Pomianowisky Gelindo Pereira Raimundo Rahn
Anselmo Petry Elia Drews Gustavo H. Weiss Regina Jahn
Arnaldo Sehwartz Eliane K. Dalcastagne Jose A. Deleti Reimar Boder
Carlos R. de Souza Eliane Paul Julimar De Luca Sidnei F. Meier
Cleoddon V. Ferreira Elisangela C. Lorenzetti Lucas Heinzen Silvia Sehneider
Cristian Aaxver Fabiane G. de França Luis Innella Tavata C. Kopp

OVO: ORLANDO MORAIS

Drlando Morais, cantor e
compositor, em comemoração
aos 20 anos de carreira,
lançou seu primeiro OVO onde

resgata um show exclusivo,
gravado em abril de 1999 no

Canecão, no Rio de Janeiro.
Com direção de Roberto
Talma, ele interpreta canções
próprias e sucessos de artistas
consagrados como Caetano
Veloso, Gilberto Gil,Gazuza
e Ojavan mostrando todo o

talento musical. Além do show,
o OVO traz como extra uma

entrevista produzida pelo Canal
Brasil. Durante o bate-papo
descontraído com o repórter
e crítico musical Mauro
Ferreira, o cantor falou sobre
os bastidores da gravação, a
escolha do repertório e fez um

balanço da carreira.

LIVRO: O BOM SUJEITO

A vida do pacato Timothy Carrier
vira de pernas para o ar quando,
numa noite, um dos clientes do
bar que ele costuma frequentar
o confunde com um assassino
profissional e encomenda a

morte de Linda Paquette. As
coisas se complicam quando
o verdadeiro assassino chega,
logo depois. Temendo que o

assassino descubra que foi
enganado, Tim decide procurar
a mulher que ele nem sequer
conhece para alertá-Ia de que
sua vida corre perigo. Porém, o
matador, um cruel psicopata, já
está atrás deles.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TIRIBRAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

Veja a snuaçãe abaixo e identifique o ocorrido:

1 ) Sim! Essa Coca
se lembrou que
era Fantaf

) Ele é um dos dnco

Rangers e foi designado
para salvar o mundoJ

3) IIPutS!
Esqueci o ferro
ligado lã em casa!"

PLANETA DOSMACACOS
San Francisco. WiII Rodman (James Franco) é um

cientista que trabalha em um laboratório, onde são
realizadas experiências com macacos. Ele está
interessado em descobrir novos medicamentos para
a cura do mal de Alzheimer, já que seu pai (John
Lithgow) sofre da doença. Ele conta com a ajuda
de Caroline (Freida Pinto), uma especialista em

primatas. As experiências realizadas fazem com que
a inteligência dos macacos aumente bastante, ao
ponto deles escaparem das gaiolas e enfrentar os
humanos pelo controle da Terra.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Planeta dos Macacos - Dub

(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21 h30)

• Cine Breithaupt 2
• Os Smurfs - Dub (14h30, 16h40, 18h50 e 21h)

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

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Planeta dos Macacos - Leg (14h15, 16h40, 19h10 e 21h20)

• Cine Garten 2
.

• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40, 19h45 e 21h50)

• Cine Garten 3
• Amor a toda prova - Leg (13h45, 16h25, 18h45 e 21 h1 O)

• Cine Garten 4
• Assalto ao Banco Central- Nac (14h40 e 19h30)
• Onde está a felicidade? - Nac (17h e 21 h30)

• Cine Garten 5
• Professora sem classe - Leg (14h, 16h, 18h e 20h)
• Super 8 - Leg (22h)

• Cine Garten 6
• Lanterna Verde - Dub (13h30 e 16h10)
• LanternaVerde - Leg (19h e 21 h40)

• Cine Mueller 1
• Planeta dos Macacos - Dub (14h, 16h30, 19h15 e 22h)

• Cine Mueller 2
• Os Smurfs - Dub (13h15, 15h30, 17h40, 19h45 e 21h45)

• Cine Mueller 3
• Lanterna Verde - Dub (18h50 e 21 h30)
• Onde está a felicidade? - Nac (13h30 e 16h1 O)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Lanterna Verde - Leg (19h e 21 h50)

• Lanterna Verde - Dub (13h30 e 16h1 O)

• Cine Neumarkt 2
• Planeta dos Macacos - Leg (14h, 16h30, 19h1 O e 21 h30)

• Cine Neumarkt 3
• Professora sem classe - Leg (16h45 e 19h20)
• Super 8 - Leg (14h15 e 21h15)

• Cine Neumarkt 4
• Os Smurfs - Dub (13h, 15h10, 17h20, 19h30 e 21h40)

• Cine Neumarkt 5
• Não se preocupe, nada vai dar certo - Nac (13h45 e 18h45)
• Onde está a felicidade? - Nac (16h20 e 21 h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Amor a toda prova - Leg (14h30, 17h, 19h45 e 22h10)

• Cine Norte Shopping 1
• Os Smurfs - Dub (13h50, 16h15, 19h e 21 h30)
• Capitão América - Leg (23h50)

• Cine Norte Shopping 2
• Planeta dos Macacos - Leg (14h10, 16h40, 18h50, 21h e

23h20)

• Cine Norte Shopping 3
• Rei Leão - Dub (13h10, 15h15, 17h35 e 19h35)
• Lanterna Verde - Leg (21 h45)

• Cine Norte Shopping 4
• Amor a toda prova - Leg (13h30, 16h, 18h35 e 21h15)
• Melancolia - Leg (23h35)

• Cine Norte Snopping 5
• Os Smurfs - Dub (12h45, 15h e.17h20)
• Professora sem classe - Leg (19h50 e 22h)

• Cine Norte Shopping 6
• Planeta dos Macacos - Dub (13h, 15h30, 17h55, 20h e 22h10)

• Cine Norte Shopping 7
• Lanterna Verde - Dub (15h50, 18h15, 20h45 e 23h10)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(13h15)

Carol Dieckmann:

sempre tive celulite
,

A atriz CarolinaDieckmann confessou que
sempre teve celulite. Mas, ao contrário, de
outrasmulheres, não se importa. "Não troco
aminhaCoca-Colanem osmeusmomentos

com osmeus filhos (Davi e José) para ficar
atrás de ter uma bunda commenos furinhos",
afirmou. Ela também admitiu ter ciúme do
marido, TiagoWorcman. "Adoro alimentar
esse friozinho na barriga", completou.

Ca�tro se indispõe
• •

com cerveJaria
Contratado de urna cervejaria por R$ 20
mil paramarcar presença em um evento

no interior de São Paulo, o ator Caio Castro
se tornou persona non grata para a marca.

O galã, que está no ar como o estudante

Antenor, na novela Fina Estampa, não
quis posar com a camisa do camarote e se

recusou a falar com a imprensa local. Na
trama ele interpreta urn jovem que tem

vergonha damãe, Griselda.

Ceribelli não queria
ser jornalista gorda
A jornalista Renata Ceribelli admitiu que
teve medo de não conseguir atingir sua
meta-durante o programa Medida Certa,
exibido no Fantástico, na Rede Globo.
(Tive medo de ficar conhecida como
a jornalista gorda que não conseguiu
emagrecer", desabafou ela, que teve a

ajuda do marido para perder peso. "O
esporte acabou nos unindo mais", disse.

Jenniler estaria
grávida de gêmeos
A revista Life and Style trouxe, nesta
semana, a notícia de que IenníferAniston
está grávida de gêmeos. A publicação
entrevistou o médico da atriz, que
confirmou a gestação dela. Jennifer, de 42
anos, namora o ator Iustin Theroux e os dois
devem se casar em breve. Recentemente,
fontes próximas afirmaram que o sonho de
Jennifer é ter filhos o mais rápido possíveL

HORÓSCOPO

Ator é hostilizado

por uma vizin�a
o ator Rodrigo Andrade, que
interpretou o personagem gay Eduardo
na recém terminada novela Insensato

Coração, passou por uma situação
constrangedora dias atrás. Ele foi
hostilizado por uma vizinha ao entrar no

prédio onde mora. Ela falou que Andrade
vai para o inferno por fazerTV e por ter

interpretado um gay na trama de
Gilberto Braga e Ricardo Linhares.

De Lucca conlirma
•

a oro com nuss

O ator Bruno de Luca confirmou que está
namorando aMiss Brasil20 II, Priscila
Machado. Sem darmuito detalhes do

relacionamento, o apresentador se derreteu
para a amada: "estou amarradão e feliz,
curtindo muito", disse. Segundo Priscila,
"eleme completa. É um homem incrível,
um parceiro e tanto". O casal se conheceu
no Rio de Janeiro.

ARlES
A lua transita pela casa da alegria, do prazer'e da criatividade. É
um bom momento para se dedicar a uma atividade com a qual
se identifica. O astral é dos mais generosos no �omance.

TOURO
Seus vínculos com a família estão mais fortes e você não
medirá esforços para defender os parentes. A ;Jrivacidade deve
predominar na vida a dois. Use o poder de liderança.

G�EOS
Hoje, você estará mais autoconfiante e otimista. É o momento
de lutar por tudo aquilo em que acredita. A noite, você poderá
dar um novo rumo ao romance. Não tema o novo.

CANCER
Há grandes chances de brilhar na profissão, mas a necessidade
de reconhecimento deve alcançar uma nova dimensão. O
prestígio no trabalho vai refletir no amor. Invista em uma nova

conquista.

LEÃo
A lua em seu signo faz com que você sinta o reflexo de suas

ações, podendo obter o reconhecimento pelo que é. Não perca
a chance de surpreender a pessoa amada. Aja da sua maneira.

VIRGEM
Você tem tudo para brilhar em atividades que possam ser feitas
no anonimato. Cuidado com um romance secreto. A atração o

sexual pode falar mais alto. Cuide da vida espiritual.

UBRA
Quem trabalha com o público não terá do que reclamar. Terá
sucesso para chegar a um consenso com as pessoas próximas.
A vida amorosa ganha novos estímulos. Aposte no carisma.

ESCORPIÃO
Tudo vai fluir com facilidade e a autoridade natural vai estar
em destaque. Há possibilidade de surpreender a quem ama,
revelando um comportamento inesperado. Mostre seu ponto
de vista.

.

SAGITÁRIO
Não faltará autoconfiança para manobrar as coisas a seu favor.
A segurança ao expressar o que pensa vai surpreender. Uma
nova paixão pode estímular a vida amorosa. Acredite em você.

CAPRiCÓRNIO
Mantenha o foco nas mudanças que precisa fazer. Você terá
maior necessidade de reconhecimento. No campo das relações,
evite valorizar a atração física. Deixe o orgulho de lado.

AQUÁRIO
A lua indica que você está mais otimista. O astral se revela
muito mais promissor para quem trabalha em equipe. Urano
aumenta a espontaneidade na vida a dois. Saia da rotina.

PEIXES
Você poderá obter o reconhecimento que deseja graças ao
desempenho e interesse pela profissão. Objetivos em comum

vão fortalecer os vínculos de afeto.
•
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NO J'.U)(11
", And the Oscar goes to...DAVE GROHL.;
" Cadaveric Hotel na Rádio Cabana;
" Festiva' SESI de Música 2011;
" XX Concurso de Declamação de Poesias!

Uma noite qualquer no Ueo Bor.
F%s: Fernonóo luóbs.

-.

. ,

. Murcos KI�inJ conhecido (Orno Bo;nmeiro, fui um dos principais
nomes do rock underground gooromirense, isso sem nuom ter

torodo inshumento algum.
Poro hOffiooogetu o homem que gosrovo de ver o mundo de

rnbeço j}om boim.. o Prefunum de Guoromirim convidou os

lmndus Ammmo, Estado Deplorovet fly->t Soul Blind eWhere
j 8ekmg paro um triburo 00 iluske ódodiío ue fulereu em

outubro de 2010.
IA oomooGgem roqueiro mio no dão 26 de ogosto (sexto-feiro) e

o loml é o fumpim RodOub.

üving in lhe Material World é o novo documenlÓrio deMomn ScOi(ese sobre o

vida e a obm do bootle George Horrisoll.
O troiler foi divulgado nessa segundo feira, 22t produzido pelo comd omerimno

liBO. A estreio no TV ocontece em outubro como umo mini série em duns
portes. Ia viúvo do beafle, Olivio, ossino o produçõo junfo mm Scórce5e.

A obm noz depoimentos de amigos imporfontes no vida de George e imogens
de arquivo do suo rorreim mm os Beatles.

Nôo fui divulgado nodo oiodo sobre estréio no Brasil, mos aguardamos mm
ansiedade, pois o mro é omõ lendo.

Segue o link.do tJailer: www.youtube.mm/wotdt?v=AGMMXK-661M

Ob,rAS, ,lct" t»\<:ASSOe

KANt:>\NS���
Oezenos de pinturas e desenhos de artistas europeus roubados
de um colecionador foram recuperados pelo polícia olemã.
Segundo o polícia de Woldshut o proprietário de 81 anos,
residenfe do regiõo do Floresta Negra, deu por falto dos 93

peças há cerco de um anor quando um coniunfo de obras
tinha reg�essodo de umo exposição em Korlsruhe, tombém no

Alemonho.
As outorídodes desenmdeorom uma investigação depois de o

coleáonodor ter gorontido que nõo havia sinois de invosôo .do
residência, e, pesscde um ano, descobriram que os autores do

roubo faziam porte do seu órculo de omízade.
De acordo rem o polício olemõ, os obras foram groduoJmente
subtraídos do colecionador por uma mulher com quem ele se

relacionou.
Ao fodo, o polícia conseguiu recuperor 65 dos 93 obras, que

foram avaliados em mais de três milhões de euros.

"Vocês riem de mim por eu ser diferente, e eu rio

de vocês por serem todos iguais"
Bo"Alor/er.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SUSTO

Bombeiros capotam em rodovia

Promoção "Momento Ford Zero" (válida até 26}08/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 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% am, e 0,00% a.a" 52,2% (R$ 29.701,80) de entrada e saldo em 36 parcelas de R$ 799,00 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da lU parcela, incluindo tarifas, custos e impostos
(IOF), valor total a prazo de R$ 58,465,80, Custo Efetivo Total (CEl) - calculado na data de 03;08/2011 a partir de 0,31% am 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 CET poderá sofrer alt'eração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas
contratadas pelo cliente, custos de Registras de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação, Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo
Banco Bradesco Financiamentos SA As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores. CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁ O SEU.

-I Faça revisões em seu veículo regularmente. I

Viatura desceu pelo
menos oito metros
de barranco. Os
dois homens que
ocupavam o veículo
saíram ilesos

MASSARANDUBA

CAROLINA CARRADORE

" Tai demorar um tempo para
V que o bombeiroAndréUillian

Litzemberger, 19 anos, possa se

recuperar do susto que passou
na tarde da última quarta-feira.
Ao atender uma ocorrência, a

viatura que ocupava, guiada pelo
motorista Gisleison Fernando,
capotou na SC-474, próximo ao

limite entreMassaranduba e Blu
.menau. Apesar do susto, os dois
saíram ilesos.

André conta que seguia rumo
ao km 43 da rodovia estadual

para atender a ocorrência que'
também envolvia o capotamento

de um Space Fox, próximo

ao limite entre Massaranduba e

Blumenau. No caminho, a via

tura derrapou na pista ao fina
lizar uma curva. O veículo caiu

em uma ribanceira e escorregou
pelo menos oito metros até parar
em uma plantação de bananeira.
O veículo provavelmente escor

regou por conta da chuva e do

.
óleo na pista. "Quando o veícu
lo parou eu só pensava na outra

ocorrência. Quando vi que está
vamos bem, pelo rádio avisei a

guarnição sobre o que nos acon

teceu para que fossem atender o
outro acidente".

André e Gisleison consegui
ram sair somente pela traseira da
viatura, que ficou bastante dani
ficada. Eles subiram a ribanceira
até a rodovia, onde pegaram ca

rona com uma viatura e ajuda
ram no aUXI1io ao outro acidente.

Os ocupantes do Space Fox

sofreram apenas lesões leves.
Por enquanto, os Bombeiros de
Massaranduba contam apenas
com um veículo. Nos próximos
dias, uma viatura canadense, ano
1989, doada à entidade, deve ser

liberada da oficina.

DNULGAÇÃO/BOMBEIROS DEMASSARANDUBA

Pistamolhada e com óleo na rodovia estadual causou o capotamento

Acumule até RS 10.000 em descontos na comprade seu Ford lJ!ro.
Capital' e I.�O.. metropolJtan;u: �OOl-48581 Dom.L, loalldad..: 0800712 41158. Ford Empresas: (11) 4174.3909

MORETTIJaraguá do Sul- (41) 3274.2800
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BENYAMIH PAIlHAM

FARO,VICE-PRESmENTE
DA ACIJS

Muito tem se discutido acer

ca do novo Código Florestal

Brasileiro, e seus desdobramentos
técnicos, entretanto durante esta

ampla discussão acerca dos di
tames desta nova lei o que ainda
continua aplicável em todo o terri
tório nacional é o Código Florestal
de 1965.

Um dos temas mais abordados é
no tocante às Áreas de Preservação
Permanente, ou simplesmente APp.

As APPs são áreas de fragilidade
ambiental protegidas pela Lei n°

4.771, de 15 de setembro de 1965,
a qual institui o Código Florestal
Brasileiro. Estas áreas podem es

tar cobertas ou não por vegetação
nativa e possuem como função
preservar os recursos hídricos, a

paisagem, a estabilidade geológi
ca' a biodiversidade, o fluxo gênico

. de fauna e flora, proteger o solo e

assegurar o bem estar das popula
ções humanas.

São consideradas APPs as for
mas de vegetação situadas:

a) Ao longo de rios ou cursos

d'água desde o seu nível mais alto
em faixamarginal cuja larguramíni
ma corresponde a:

al) 30 metros para os cursos

"d'água de menos de 10 metros de

largura;
a2) 50 metros para os cursos

d'água que tenham de 10 a 50 me
tros de largura;

a3) 100 metros para os cursos

d'água que tenham de 50 a 200
metros de largura;

a4) 200 metros para os cursos

d'água que tenham de 200 a 600
metros de largura;

a5) 500 metros para os cursos

d'água que tenham largura supe
rior a 600 metros.

, b) Ao redor das lagoas, lagos ou
reservatórios d'água naturais ou

artificiais;
c) Em nascentes num raio mí

nimo de 50 metros de largura;
d) Em topo de morros, montes,

montanhas e serras;

e) Em encostas com declivida
de superior a 45° na linha de maior
declive;

f) Em restingas, como fixado
ras de dunas ou estabilizadoras de

mangues;
g) Em bordas dos tabuleiros ou

chapadas em faixa não inferior a

100 metros em projeções horizon
tais;

h) Em altitude superior a 1.800

metros, qualquer que seja a vege
tação.

Por serem áreas protegidas por
Lei Federal, a supressão de vegeta
ção situada em APPs ou mesmo a

ocupação de tais áreas exclusiva
mente é permitida mediante auto

rização de órgão ambiental compe
tente. Tal autorização tão somente

poderá ser fornecida pelo órgão am
biental mediante parecer técnico
fundamentado e justificativa plau
sível para a ação. Em geral, quando
ocorre a supressão de vegetação de
APP o responsável deve adotar me
didas compensatórias ou mitigató
rias para minimizar o impacto am

biental de tal ação.
Devido à riqueza de recursos

naturais brasileiros, nos quais des

pontam as APPs, atualmente existe

grande comoção política para atu

alizar as definições destas áreas. No

entanto, tal discussão deve e precisa
ser embasada em documentos téc
nicos que apresentem uma coerente

atualização do tema, haja vista que
as APPs são definitivamente áreas
com importante função ambiental.

Sendo assim, o importante pa
pel ecológico das APPs deve ser

considerado pelas esferas políti
cas' ruralistas e empresariais para
que seja possível um contínuo de
senvolvimento sustentável.

-.

EXTRAVIO DE DOCUMENTO
A Empresa Intertec Informática Ltda, inscrita no CNPJ
03 -.007.056/0001-66, com sede na CeI. Procópio Gomes de
Oliveira, N° 680, Sala 03 cidade de Jaraguá do Sul/SC, co
munica o extravio de notas fiscais n? DO 476 à 498 em data
desconhecida. Jaraguá do Sul, 24 de agosto de 2011.

.
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO' DE JARAGUÁ DO SUL
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL FROHAB

EDITAL
TOMADA D� PREÇOS N° 010/2011

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para implantação da primeira etapa'
da rede de drenagem e macadamização no Loteamento Harmonia, localizado na Rua

Domingos Anacleto Garcia, bairro Três Rios do Norte, Jaraguá do Sul, SC, em conformi
dade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária / Quantitativa,
Cronograma físico-financeiro e Minuta de Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 9 horas do dia 19 de
setembro de 2011, na Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária, situada na

Rua Ângelo Rubini, 600, Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul, SC.
ABERTURA dos ENVELOPES: às 9h15min do dia 19 de setembro de 2011, na sala de
reuniões da Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária, situada na Rua Ângelo
Rubini, 600, Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul, SC.
RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: O edital estará disponível na Internet no endereço
wwwjaraquadosul.sc.qovbr sem qualquer custo. Os Anexos do Edital (Projeto, Memo
rial e Cronograma Físico-Financeiro), deverão ser solicitados por e-mail: habitacao@
jaraguadosul.com.br.

.

ORÇAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 190.593,83 (cento e noventa mil

quinhentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos).
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no

endereço abaixo ou pelo e-mail habitacao@jaraguadosul.com.br. ou na Secretaria da

Habitação e Regularização Fundiária, Rua Ângelo Rubini, 600, Barra do Rio Cerro, Jara
guá do Sul, se, 89260-000, ou ainda pelo telefone 47 21068633.

Jaraguá do Sul (SC), 23 de agosto de 2011.

Maristela Menel Roza
Secretária da Habitação e Regularização Fundiária

Coordenadora do FROHAB
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I)OLEITOR

I

corredores exclusivos para o

transporte público, para assim
verificar a necessidade das re

feridas pontes?
No bairro Vila Nova, no

final da rua Olivio Domin

gos Brugnago temos o ab
surdo de duas pontes, em

menos de cem metros, que
ligam duas vias a uma úni
ca em "V". Um erro técnico

"gritesco" e grotesco.
Se novamente planejar

mos estas pontes sem pensar
antes no sistema viário vamos
ter este problemamultiplicado
por cinquenta. O que há por
trás desta neura? Será que es

tou sozinho vendo isto?Muitas
dúvidas.

Ainda bem que não somos
uma ilha, como Florianópolis.
Já imaginou, se toda rua que
chega na água tiver que ter

uma ponte lá também? Seria
cômico se não fosse trágico.
NiltonHening, advogado

PONTO DE VISTA

Á AS E P SERVAÇN

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 24/8 Fridolin Flhor com idade de

83 anos, o sepultamento foi realizado dia 25/8 às
16h30 saindo o féretro da Capela Mortuária Cristo
Bom Pastor, seguindo após para o cemitério do Rio
Cerro II.

• Faleceu no dia 24/8 Herta Maria Ida Borchardt,
com idade de 89 anos, o sepultamento foi realizado
dia 25/8 às 15h30 saindo o féretro da Igreja Cristo
Bom Pastor, seguindo após para o cemitério Cristo
Bom Pastor.

AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA MISSA DE SÉTIMO DIA

Jaraguá do Sul se supera ao

propor a construção de cin

quenta pontes em toda a cida
de. Estou no aguardo de uma

proposição legislativa que aca
be com a guerra no mundo e

institua o paraíso na terra.
Pontes servem para ligar

um ponto ao outro sobre um

rio, e devem partir de uma ne
cessidade comunitária. Como
80% de sua superfície se desti
na à pista de rolamento de ve
ículos, antes de mais nada, ela
se apresenta como uma solu

ção para uma necessidade do
sistema viário.

Minha cobrança se fun
da nesta falta de critério para
as mesmas, e não é qualquer
critério, e sim critério Técnico,
comTmaiúsculo.

Por que não estamos estu

dando o sistemaviário da cida
de primeiro?

Por que não se estão pro
jetando corredores de tráfe

go, vias estruturais, ciclovias,

A família enlutada de

Natalia Demarchi Satler
consternados com o seu falecimento, convida

parentes e amigos para a Missa de Sétimo Dia,
que será celebrada dia 28/8 ás 18:00horas, na
Igreja Nossa Senhora das Graças,na Barra do
Rio Cerro. Agradecemos aos amigos e parentes
pelas manifestações de pesar e as mensagens de solidariedade
para com a família neste momento de dor e também a toda equipe
medica e enfermeiros do Hospital São José, pelo o carinho e apoio
recebido durante o período de enfermidade.

A Família enlutada.

• Faleceu no dia 24/8 José Ribeiro, com idade de
61 anos, o sepultamento foi realizado dia 25/8 às
16h saindo o féretro da sua Residência na Estrada

Tibaji, seguindo após para o cemitério Cristo Rei.

• Faleceu no dia 24/8 Neilor Simões, com

idade de 53 anos, o sepultamento foi realizado
dia 25/8 às 16h saindo o féretro da Capela
Mortuária da Vila Lenzi, seguindo após para o

cemitério da Vila Lenzi.

Fa� be� pa�a você

Informa abertura de processo seletivo

Área/Requisito Cidade Inscrições e informações
RECEPÇÃO""': GUARITA/ESTACIONAMENTO: VAGA
DIRECIONADA PREFERENCIALMENTE PARA PESSOA

COM DEFICIÊNCIA. Ensino fundamental; Afinidade
com atendimento ao público. Período determinado.

JARAGUÁ Por meio do site

DO SUL até dia 30/08

SERViÇOS GERAIS: Ensino fundamental; Habilidade
na limpeza de ambientes internos e externos.

JARAGUÁ Entregar currículo até dia

DO SUL 30/08 à R.: Jorge
Czerniewicz, 633

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC
através do site www.sesc-sc.com.br ícone Banco de Talentos

I' I , ,
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23ª Schützenfest terá
sua nova rainha hoje
Este ano, majestades serão escolhidas
semanas antes para que possam se

preparar para o reinado que vai até 2012

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

BRUNA BORGHETI

Luciana Gnewuch define o ano

de 2010, como uma fase de
muitas conquistas. Uma delas
foi o início de um "reinado" de 12

meses como rainha da 22a Schut
zenfest, em que ela representou a

festa em diversos outros eventos

e conheceu a cultura alemã um

pouco mais de perto. Hoje, no
entanto, sua última tarefa é pas
sar a faixa da realeza para uma

das 16 concorrentes ao cargo,
que deve substituí-la em um bai
Ie no ClubeAtlético Baependi.

Lucíana relembra a festa
do ano passado como seis dias
muito bem aproveitados. "Dan
çamos, rimos, cantamos e nos

divertimos a cada minuto. As

poucas horas de sono e as bolhas
no pé valeram muito a pena",
brinca Luciana. Essa é só uma

parte do papel que a nova rainha
deve desempenhar. Esse, indu
sive, é o motivo pelo qual a es

colha foi antecipada e não deve
mais acontecer durante a Schut
zenfest. "Fazíamos na abertura,

Atrações garantídas
na 23a edição da festa

Este ano, aCCO (Comissão Cen
tral Organizadora) ainda batalha

para reposicionar a Schützenfest
como uma das maiores e melhores
festas da tradição germânica no Es
tado. Para isso, as bandas alemãs
são a principal aposta nas noites
dos dias 6 a 12 de outubro. Uma
das. novidades que estão sendo

preparadas é a presença do Cami
nhão da Sorte da Caixa Econômica
Federal, que fará sorteios nacionais .

no pátio 'do evento.
O parque de diversões para as

crianças também já estágarantido.
Este ano, o pavilhão C será dedica
do a uma feira de artesanato, em

que os participantes não precisam
pagar pelo espaço. "A única condi

ção é que os produtos, que podem
ser vendidos, não prejudiquem as

18 barracas .da praça de alimenta

ção que pagaram para estar ali",
explica Alcides Pavanello. Será

ofertado também um café colo
nial permanente e um palco para
"artistas, anônimos", Este espaço
pode ser ocupado por artistas de
todos.os tipos, desde que inscritos
antecipadamente.

Uma prévia da programação
deve ser divulgada hoje à noite no

baile de escolha da rainha. Por en

quanto, a empresa vencedora da

licitação se ocupa da venda dos
camarotes, que está acontecendo
mais facilmente do que na última

edição. "A partir do ano que vem,

queremos estar 100%. Ano passa
do foi muito difícil para conseguir
patrocínio e nem todos os cama

rotes foram vendidos. Este ano, já
percebemos uma grandemudança.
Vamos voitar a ter credibilidade",
garante o presidente da CCo. A 23a

edição da festa está sendo realizada
com um subsídio de R$ 250 mil do
governo estadual. -

SUCEssillO
Este ano,
Luciana
Gnewuch

(D) passa a
faixa à nova '

rainha. No
anó passado,
ela recebeu
a coroa de
Adriana

Marquardt

A IIAZÁO PELA QUAL ELliS QUI�REM SER RAINHAS:

É a tradição germânica
e a união entre as

pessoas que pretendo
representar, para
que futuras gerações
conheçam a importância
da nossa cultura.

GLÁUCIIl REGINIl
SEVEGNllNI
Quero dar o exemplo
no respeito às tradições,
costumes e diferenças
com entusiasmo e

alegria. Enquanto a

cultura for praticada, ela
se manterá viva.

CLÁUDIIl u. MACHADO
Como majestade, quero
caracterizar a essência do

povo alemão, trazendo
história e tradição aos

'

visitantes.

FRIINCIDJ,J

MIUJlOUlllS
Vou contribuir para a
Schützenfest ser inesquecível
paramim e para toda a região.
Tenho as características exatas

para fazer dessa festauma

explosão de alegria.

NDNANE VIEIRIl
DO PRADO
A cultura é o que nos
faz e tradições devem
ser preservadas.
Contribuímos para isso
acontecer conhecendo
e se divertindo com essa

grandiosa festa!

SllNDRA MARA
WIlGENllNECIIT
A festa é sinônimo de

alegria, tradição, chopp
e muitos tiros para
acertar o alvo e se tornar

a majestade. Posso
incentivar outros jovens a

participar.

CIlSSIELE ANDREIlTIl
Pretendo distribuir alegria,
simpatia e descontração
para divulgar uma cultura
que jamais devemos deixar
que se acabe.

ALINE PICOUMINEL
É pela Schutzenfest
que os valores culturais
são cultivados, e são as

majestades da festa que
auxiliam no resgate desta
tradição, representando-a
com beleza e simpatia.

MARCIELE
GERUSA CIlNI
A escolha da rainha da festa
embeleza o evento com

simpatia e receptividade.
Eu, como sou de origem
alemã por partematerna,
sei da importância desta
tradição em Iaraguá do Sul.

lVDCJIEIJ,J DUMKE
A Festa dos Atiradores

,

reúne diversas sociedades
e clubes para promover
diversão e relembrar
toda a história, luta e

esforço dos antepassados,
garantindo assim que a

tradição sejamantida.

TIlTIANE BIERNJlZKI
Pretendo fazer o máximo

paramostrar que somos

receptivos e, além de
belas mulheres, temos
muito a divulgar.

BRUNIlWESTPIIAL
BARGEN
É de grande importância a

celebração dessa festa que
integra tantas pessoas,
fazendo desse evento uma

grande confraternização
entre amigos.

lVDCIIELE PIlTRÍCIIl
FERNANDESEC�
Ganheimuitos amigos
,praticando o tiro. Fico feliz
em divulgareste esporte que
ensina a respeitar,a trabalhar
em grupo e aperpetuar a
cultura do povo que ajudou
a construir a região.

ELENJl PIlNGRATZ
NlENOW
Fazer parte dessa

combinação de dança,
alegria e cultura já é uma
vitória. Darei o máximo
de mim para divulgar o
verdadeiro propósito da
Schützenfest.

-
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mas nao ava tempo para que �
elas se preparassem para o que 5
era exigido delas. A rainha e as

�

duas princesas são as embaixa
trizes do evento e começarão a

se tornar cada vez mais ativas", )1l0UELINE MÜLLER
garante o 'presidente da Comis
são Central Organizadora da
Schutzenfest, Alcides Pavanello.
A beleza não é o critério princi
pal para a escolha da represen
tante. Simpatia, desenvoltura e

comprometimento também são
considerados pela banca de sete

jurados, que não ficam sabendo

qual sociedade elas representam
para não influenciar o resultado.

Para o baile de escolha da rai
nha' 800 ingressos já foram dis
tribuídos nas socíedades e para
as 16 candidatas que as repre
sentam (veja o quadro). Outros VIlNESSAJUBElRO

200 podem ser retirados no Par -
Sinto-me feliz em

que Municipal de Eventos ou na
concorrer porque, para
mim, cultura é tradição.

Fundação Cultural gratuitamen- Tradição preservada
te. Na hora, porém, os ingressos é memória viva, que
custam R$' 10. A festa será ani- valoriza as sociedades

mada pela banda Montreal, e es- e contribui para a sua

pera-se pelo menos 600 pessoas
continuidade.

para prestigiar a escolha a partir
das 20h.

DIINIEIJl c.DRÃEGm
Devemos ensinar as

gerações futuras a

participar mais das nossa
tradições, que nos trazem
muito orgulho.
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·BELFRIO
CO PLETA
17 ANOS DE

,..",

ATUA O
Empresa jaraguaense especializada
em projetos, vendas, instalações e
manutenção de aparelhos de ar

condicionado está nomercado desde 1993

JARAGUÁ DO SUL seguir o projeto arquitetônico, analisando
com os demais engenheiros e responsáveis
por outras áreas, as melhores soluções para
cada situação. Os projetos são desenvolvidos
conforme a necessidade de cada obra, utili
zando alternativas inteligentes e confiáveis",
destaca o empresário Egon Cesar Behling.
De acordo com ele, uma análise antecipada
de cada obra evita problemas futuros. "Um
bom projeto proporciona facilidade, econo
mia e satisfação do cliente", completa.

ELISÂNGELA PEZZUTTI

om quase duas décadas de ex

periência no ramo, a equipe
. da Belfrio é especializada em

projetos, venda, instalações
...__..... e manutenção de aparelhos

de ar condicionado. 'Temos as melhores e

mais variadas opções em sistemas de clima

tização de ambientes, procurando semRre

EQUIPE Da esq. para direita: César eGOmara (proprietários), Daniel, Edu e IDaus

Porquecontratarumprojeto
dearcondicionado?
Cada ambiente exige uma análise

específica e um projeto adequado, por
isso, para que não haja prejuízos finan
ceiros com uma instalação mal feita, é
muito importante contratar um projeto
de ar condicionado. "É preciso observar
a capacidade térmica de cada equipa
menta, pois um preço menor não sig
nifica o melhor projeto para sua indús
tria, empresa, residência ou escritório",
ressalta Behling.

EMPRESA TRABALHA
COM O SISTEMA VRV

O VRV (Volume Refrigerante. Variável) é um

sistema de ar condicionado desenvolvido espe
cialmente para residências de alto padrão e edi
fícios comerciais de médio e grande porte. Possui
um sistemamulti-split com apenas uma unidade
externa ligada amúltiplas unidades internas ope
rando individualmente por ambiente (podendo
chegar a 64 máquinas internas). Sua instalação é
muito simples, resultando'eÍii uma economia de

tempo e mão-de-obra, além de manter a arqui
tetura sem alterar as características do empre
endimento, produzindo baixo nível de ruído e

baixo consumo de energia. Além de ser versátil
e flexível, possui expansão modular e de grande
facilidade de adaptação em estruturas já exis
tentes. A instalação do sistemaVRV deve seguir

. critérios rigorosos de qualidade e sua instalação
somente deverá ser executada por profissionais
qualificados e treinados pelos fabricantes.

Quando contratar um profissional
em sistemas de climatização?
A partir do momento em que a

planta arquitetônica estiver concluída,
o projeto de ar condicionado já pode
ser iniciado. Em alguns casos é neces
sário fazer adaptações.

t
(

t

�
GARANTIA DE QUJlLIDADE II. empresa trabalha dentro dewn plano PMCO

Limpeza é fundamental
para a qualidade do a�

o aparelho de ar condicionado
pode interferir na saúde se não for
bem utilizado, provocando resfria
dos, alergias ou doenças respiratórias.
Como qualquer máquina, o aparelho
de ar condicionado requer cuidados.
Muitas pessoas desconhecem o filtro
do ar que todos os-tipos de condicio
nadores de ar possuem. Esses filtros
são de fácil remoção e sua limpeza
deve ser feitamensalmente.

Para manutenções mais espe
cíficas é necessário contratar uma

empresa especializada, que utiliza

produtos biodegrádáveis para lim

peza completa do sistema de clima
tização, pois a utilização de produtos
não recomendados pelas normas vi
gentes podem acarretar problemas
de saúde e proliferação demicroor

ganismos nocivos, além de reduzir a
eficiência do aparelho e aumentaro

consumo de energia. Portanto, pro
curar uma .empresa especializada
poderá estender avida útil do condi
cionador de ar, mas - principalmen
te - vai garantira qualidade do ar que
todos vão respirar!

A Belfrio trabalha dentro de um

plano PMOC (Plano de Manuten-

ção Operação e Controle) exigido
pelo Ministério da Saúde. Nele é

estipulado quando as verificações e

correções técnicas deverão ser exe

cutadas em cada ponto dosistema
de ar condicionado. Para ambientes
onde a capacidade de refrigeração é
aoimà de 60000 Btn/li é obrigatório
um responsável técnico, que tenha

registro junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Arquite
tura). A mesma lei se aplica a novas

instalações, onde o ambiente clima
tizado necessita de uma capacidade
que tenha 60000 Btu/hpara cima.

ABelfrioAr Condicionado fornece
ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) exigida pelo CREA para as

instalações e manutenções, onde a

capacidade de refrigeração instalada
está acima damínima exigida por lei.
Não acatar esta exigência pode gerar
multa pelos órgãos responsáveis.

.

A ART é um documento que
garante ao cliente a segurança do

serviço que está sendo executado.
Uma vez preenchido é enviado
ao CREA que fará a fiscalização se

houver alguma irregularidade na

execução do serviço.

A'Belfrio está localizada na rua Francisco de Góis, 123, bairro
NovaBrasilia. Para solicitar um orçamento sem compromisso,

basta entrarem contato pelo telefone (47) 3275-2004.
ii I I �c,esse o sitewww.belfrioarcondicionado.com.br
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FUTEBOL AMERICANO

os defende a invencibilidade
Manada de Corupá encara o Palmeiras
Locomotives em busca da terceira vitória

CORUPÁ

ALEXANDRE PERGER

Com duas vitórias em dois jo
gos, o Corupá Buffalos vai

amanhã a São Paulo enfrentar o

Palmeiras Locomotives e defen
der a invencibilidade e a liderança
isolada da chave George Halas do
Torneio Touchdown. O jogo está
marcado para as 15h, na cidade
de Cerquilho. Mesmo com a boa

campanha, a diretoria do time de

Corupá ainda ontem buscava pa
trocínio para bancar os custos da

viagem. De acordo com Juliano
Millnitz, presidente da equipe,
caso o dinheiro não fosse arreca

dado, cada jogador teria que de
sembolsar R$100. "Está complica
do, é difícil encontrar alguém para
nos apoiar", lamenta o dirigente. A
manada de Corupá embarca para
São Paulo hoje, às 23h.

Mesmo com a dificuldade fi

nanceira, o Buffalos vai completo
enfrentar o time paulista. O último
treinamento aconteceu no sábado

passado e serviu para corrigir os er
ros que vêm acontecendo nos jogos.
"Vamos firme paraganhar. Temos a
vantagem de estar jogando durante
o ano e eles não estão com sequ
ência de jogos", comentou Juliano.
Para ele, com a boa campanha vem
a pressão sobre o time. "Todomun
do fica de olho, querendo ganhar,
ainda mais que passam apenas três

para a próxima fase".
A equipe do Palmeiras Loco

motives é a atual bicampeã paulis
ta, na categoria flag, que não exige
o uso de equipamentos. Com isso,
Juliano acredita que o Buffalos
tem outra vantagem: "Eles têm co

nhecimento técnico e tático, mas
não estão acostumados a utilizar
a força". Já o time de Corupá tem
mais experiência no tipo de jogo
disputado no Torneio Touchdown.

Nos últimos dois jogos, os

corupaenses venceram o Ponta

Grossa Phantoms por 35 a o, em

Corupá e o Santos Tsunami por 31
a 3, em Santos. Os paulistas vence
ram o ABC Corsários por 18 aO.

GERALDO TAKANAGE/OVERTIME

,fI

Juliano comemora a vitória contra o Santos Tsunami na casa do adversário
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Henrique Porto

Primeirona
logaço pela Primeira Divisão
da LfaF neste domingo, às
15h30, quando o loão Pessoa
recebe o Flamengo no Ioão
Lúcio da Costa. Em disputa, a
ponta da tabela. O Vovô soma
11 pontos em cinco jogos e

possui o melhor ataque até
aqui, com 15 gols marcados. O

Joguinhos
Até o fechamento desta
coluna, no início da tarde de
ontem, a delegação de Jaraguá
do Sul havia conquistado
duas medalhas de ouro nos

Joguinhos Abertos, ambas
em provas individuais: Carlos

Marques, no salto com vara, e

Guilherme Borchaidt, no BMX.
Nas modalidades coletivas, o
basquete feminino e o voleibol
masculino estavam garantidos
entre os quatro melhores. O

basquete e o futsal masculino

brigavam por uma vaga na
semifinal. Mais informações
sobre a competição no blog
www.avanteesportes.com.v

Peladão
Estão abertas as inscrições
para o Campeonato Aberto de
Futsal, o popular Peladão. As
equipes interessadas devem
preencher a ficha de inscrição
disponível na página da FME
(wwwfmejaraguadosul.com. .

br), na opção 'BaixarArquivos'.
Após preenchida, devem enviá
la por e-mail para eventosl@

fmejaraguadosul.com.br.

'Juventus
O Iuventus volta à campo pelo
Catarinense no domingo. Será
em Camboriú, contra a equipe
da casa. A partida foi antecipada
emmeia hora e agora inicia às
15h. Reforçado e sem a pressão
da estréia, o time tudo para fazer
um bom jogo. Porém, em caso

de um novo tropeço, podem
acender uma luz amarela no
João Marcatto.

henriqueporto@yahoo.com.br

rubro-negro tem 10 pontos em
quatro jogos. Seu ponto forte
é a defesa, que sofreu apenas
quatro gols. Completando
a rodada, aNéki recebe o Il
Bordados em Schroeder (jogo
crucial para as duas equipes) e
o Vitória recebe o Botafogo no

Hugo Koehn.

Segundona
O mau tempo que perdurou
durante a semana obrigou a

Liga Jaraguaense de Futebol
a adiar a rodada inicial do

Campeonato da Segunda
Divisão. Melhor para as

equipes, que ganharam uma

semana para reforçarem seus

elencos. A determinação
também agradou aos clubes ..

mandantes, que vão preservar
seus gramados.

II1II/

mellDllCanO

Deppis de transformar
o Santos Tsunaml em

marola, chegou a vez

da naanada do Corupá
Buffalos descarrilar a
Palmeiras Locomotíves. A

partida acontece no sábado
emCerquilho, cidade
do interior paulista. Se
veucesesn, os con1lJaCJ1SeS
t)V'·"ll1"�C··�]' n:"', e'·!,�,,� te ifl;i.e m:Uj";lI'h"W, ten"ll'II:. Jl. 'I! ,u. U:U.J/I. u, w.., \ ..� :ou, � . .lu. t t". JL.U.

na fase de playoffs da
competição. Go Buffalos!

Jogos do SESI
OS 30° Jogos do SESI prosseguem
no sábado pelamanhã. O futsal
livre masculino definemais

quatro quadrifinalistas. Trapp,
Menegotti Metalúrgica, Duas
Rodas e Malhas Menegotti já
estão lá. O futebol sete máster
definirá os semifinalistas.
Os jogos iniciam às Bh, no
complexo esportivo do SESI,
no Molha.

Jaraguá
Os leõezinhos jogam amanhã, pelo Campeonato Catarinense da
Divisão de Acesso. Enfrentam o Maga, de Indaial, no campo do
Floresta, em Pomerode (e viva a bagunça do nosso futebol!). Os
Juvenis empataram o jogo de ida em lxl e jogam por uma vitória

simples. o's Juniores venceram por 2xl e avançam com um empate.

Brasil vence Japão
e vai às semifinais
Seleção comandada por Zé Roberto
Guimarães cada vez mais próxima de
mais um título do Grand Prix da China

AGÊNClAFOLHAPRESS

Aseleção Brasileira feminina de
vôlei conquistou sua segunda

� vitória na fase final do Grand Prix,
na China. Namadrugada de ontem,
a equipe comandada pelo técnico
José Roberto Guimarães venceu o

Japão por 3 sets a O, com parciais
de 25/17, 25/22 e 25/21, em uma

hora e 14minutos de partida.
Com a vitória, a Seleção Brasi

leira manteve a liderança do Gru

po B, com seis pontos, um a mais
do que os Estados Unidos, que
venceram a Itália por 3 sets a 2.

Com os resultados, Brasil e Es
tados Unidos estão classificados

para a semifinal da competição.
As duas seleções se enfrentaram
namadrugada de ontem, em jogo
que valia a liderança da chave. Até
o fechamento desta edição, ainda
não havia o resultado.

A maior pontuadora da par
tida foi a brasileira Fernanda Ga

ray, que marcou 17 pontos. Garay
começou o jogo como titular no

lugar de Mari, poupada com do
res no abdômen. Thaisa, com 12
acertos e Sheilla, com II, também
tiveram boas atuações.

"Com essa vitória alcançamos

a semifinal, que era o nosso pri
meiro objetivo na fase final. Joga
mos muito bem na defesa. É sem

pre difícil enfrentar as japonesas.
O segundo e terceiro sets foram
muito parelhos", disse o treinador
José Roberto Guimarães.

O duelo entre Brasil e Japão
começou equilibrado. A equipe
brasileira conseguiu uma boa fol

ga no placar quando fez 12/8. Com
tranquilidade, a seleção fechou o

primeiro set por 25/ 17.
Na segunda parcial, o Japão

voltou melhor e abriu 16/12. Com
isso, Zé Roberto colocou Natália
em quadra na vaga de Paula Pe

queno. O Brasil se encontrou na

partida e conseguiu virar o placar
e vencer por 25/22. No terceiro
set, a seleção brasileira conse

guiu dominar a partida e venceu
I

por 25/21.

DIVULGAÇÃO

, t�:w'.iOiiJj
Bl'asUeiras em um dos ataques que 'garantiram a segunda vitória consecutivas

Zico vai assinar contrato para treinar o Iraque
Ídolo do Flamengo e da Se

leção Brasileira nos anos 1980,
o ex-jogador Zico viajou ontem

ao Iraque para assinar contrato
como novo técnico da seleção
do país. "Estou indo agora para
Irbil (cidade iraquiana 320 km
ao norte de Bagdá). É lá que
vou assinar o contrato", disse
Zico, que ainda vai definir cpm

dirigentes do futebol iraquiano
a programação de trabalho na

seleção.
A intenção do treinador é

fazer um contrato que .lhe dê a

possibilidade de dirigir o time
na Copa de 2014, caso conquiste
a classificação. É em Irbil que o

Iraque enfrentará a Jordânia pela
te�çe�fa fase das eliminatórias da

região daÁsia, no dia 2 de setem
bro. As equipes estão no Grupo
A, que conta ainda com China e

Cingapura. Os dois primeiros co

locados avançam para a fase se

guinte do torneio classificatório.
Essa é a segunda experiência

.

de Zico na Ásia. No começo dos
anos 1990, o treinador virou ído
lo como jogador no Japão.
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BURACOS POR �rODOS OS L'1DOS

Mau tempoa as

obras de recuperação
Secretaria depende de

sequência de dias de sol

para terminar os trabalhos
iniciados na área central

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

Devido. ao mau tempo, várias obras de

instalação de galerias para o escoa

mento das águas e de recapeamento asfálti
co tiveram de ser interrompidas. Em alguns
casos, a combinação das obras com a chu
va forte tem causado transtornos, como na

rua Roberto Ziemann, no Amizade. A via faz
parte do sistema de galerias que começou
na rua 13 de Maio e o estrago causado pelas
chuvas tem provocado buracos e a remoção
do asfaltamento.

A veterinária Daniela Brecht de Freitas
afirma que, devido às obras, a rua está em

condições precárias há quase ummês. "Eles
estão fechando onde abrem a rua, mas não
refazem o asfalto, e agora está tudo esbura

cado", reclama. Porém, com a forte chuva
desta semana, a situação ficou ainda pior,
diz. "Não tem como desviar dos buracos
nessa chuva e acho que é questão de tempo
antes de um acidente", afirmou ..

Segundo o secretário de Obras, Odimir
Lescowicz, não há como recapear a rua no

momento. "Tivemos de parar as obras devi
do à chuva, e não adianta asfaltarmos en

quanto ainda tem partes por fazer", declara.
Ele ressalta que como o solo está encharca
do, se os trabalhos continuarem na chuva
há o risco do solo ceder. As ohras devem ser

retomadas hoje, mas o progresso deve ser

pequeno - na segunda-feira a previsão é de
chuva forte, e as obras terão que ser inter

rompidas novamente.

Obra retomada

Uma das obras também interrompida
em função do mau tempo foi o recapea
mento da rua Marina Frutuoso, no Centro
- o trabalho começou no sábado, dia 20, e
ficou vários dias parado, tendo sido reini
ciado na tarde de ontem. Com mais de 60

buracos, a via precisa ser recuperada antes

do início dos trabalhos na 25 de Julho, no
bairro Vila Nova. "Precisamos liberar a Fru
tuoso para fazer o desvio antes de instalar

galerias fluviais sob a ponte do Beira Rio e

a 25 de Julho", explica Odimir. Além da im

portância para o projeto de escoamento

das águas, para evitar enchentes, a Marina ,

Frutuoso foi escolhida por um outro pro
blema: quando a rua foi asfaltada original
mente, em 2004, recebeu apenas a primeira
camada do asfaltamento - o que ajudou na
formação de buracos e rachaduras.

EDUARDO MONTECINO

Chuva dá uma breve

trégua e volta na segunda
Embora hoje a chuva perca força ao longo do dia, a

Defesa Civil de Iaraguã do Sul recomenda atenção com
as encostas, devido ao grande volume acumulado da

precipitação - entre a segundae a terça-feira desta se

mana foram 100mm. A chuva caiu com menos intensi
dade ontem, mas deve voltar na segunda - feira que vem.

O diretor da Defesa Civil, Ronis Roberto Bosse, res
salta que mesmo com chuva reduzida, a situação exige
cuidados. "Se der qualquer pancada forte, há chances
de deslizamentos, e só sabemos que a chuva vai dimi
nuir, não sabemos se vai parar", explicou. Segundo o .

diretor, não há risco de alagamentos - de acordo com

ele, o nível do rio Iaraguá subiu 1,5 metro, e o Itapocu
subiu pouco mais de dois metros. A zona de risco está

por volta dos quatro a cinco metros.

Segundo o meteorologistaMarcelo Martins, da Epa
gri/Ciram, a tendência é que a chuva perca força duran
te o fim de semana, mas retorne na noite de domingo.
"Entre a segunda e a quinta- feira que vem, a chuva deve
ser mais forte do que durante esta semana", alertou. O
meteorologista recomenda atenção com as movimen-

.

tações de terra, e afirma que mesmo durante o fim de
semana é recomendável cuidado. "O solo está muito

úmido, e com o peso pode deslizar ou ceder", comen
tou. Os próximos dias devem manter as madrugadas
frias, com temperaturas pouco mais elevadas ao longo
do dia - às mínimas devem ficar em torno dos 12°C,
com máximas não passando dos 20°C.

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
abaixá especificada:
• LICITAÇÃO N°: 129/2011.· TIPO: MENOR PREÇO GLo.BAL
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVI

MENTAÇÃO ASFÁLTICA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 26/8/2011, das 8h às 11 h30 e das
13h às 16h

.

• DATA DA ABERTURA: 14/9/2011 14 horas
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

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO

e AUTORIZAÇÃO PARA
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

Protenge Urbanismo Ltda., CNPJ 01.524.136/.0001-63,
torna público que requereu á Fundação Jaraguaense de Meio
Ambiente (FUJAMA), a Licença Ambiental de Instalação
(L.A.!:) e a Autorização de Corte de Vegetação (AuC), para
a atividade de Loteamento Exclusiva ou Predominantemente

Residencial, do Loteamento "Residencial 25 de Julho",
localizado na Rua 1 055-Humberto Renato Rubini e Rua 1058-

Papa João XXIII, Bairro Jaraguá 99 em Jaraguá do Sul- SC.
O prazo para impugnação junto a FUJAMA é de 20 dias e'

o licenciamento será concedido se atendido a legislação
ambiental vigente.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
MINUTA DE ED I T A L

CARTA CONVITE N° 103/2011
TIPO: Menor Preço por LOTE

OBJETO: Aquisição de suprimentos de informática (cartuchos de tinta e ton
ners para impressoras) para a Fundação Cultural de Jaraguá do Sul e seus

respectivos setores, em conformidade com o Anexo I - Especificações dos ma

teriais e quantidades.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Mu

nicipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA e ABERTURA dos ENVELOPES:
Até às 9:00 horas 05 de setembro de 2011, na Coordenadoria de Finanças e

Planejamento da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul. A abertura dos enve

lopes se dará as 9hs do mesmo dia.
VALOR ESTIMADO DA AQUISiÇÃO: R$ 10.524,00 (dez mil quinhentos e

vinte e quatro reais)
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no

seguinte endereço: Av. Getúlio Vargas nO 405, bairro: Centro, município de Jara
guá do Sul-SC, ou solicitada via e-mail marilene.cultura@jaraguadosul.com.br
Jaraguá do Sul (SC), 26 de- agosto de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO CULTURAL
MINUTA DE E D I T A L
CONVITE N° 102/2011

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
MENOR PREÇO POR LOTE

A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL torna público que, em
conformidade com o que preceitua a Lei nO 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar na sede da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul,
situada na Av. Getúlio Vargas n? 405, na sala da administração, sob a co

ordenação da Comissão permanente de Licitações, uma licitação sob a

modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, visando a

contratação de serviços de SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO
DE GERADOR, incluído todos os materiais e equipamentos necessários, em
conformidade com o Anexo I-RELAÇÃO DOS SERViÇOS E EQUIPAMEN
TOS e Anexo li-MINUTA DE CONTRATO, destinados a realização da "XXllla
- Schützenfest-Edição 2011".

DATA, LOCAL E HORÁRIOS - Os envelopes com a documentação para ha

bilitação e proposta comercial deverão ser entregues até à 16 horas do dia 02
de setembro de 2011, na Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, no endereço
acima. A abertura dos envelopes nO 01 (documentos para habilitação) e n? 02

(proposta comercial), dar-se-á às 16h do mesmo dia.
-

VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil

reais).
INFORMAÇÕES - O edital completo e seus anexos, além de informações aos
interessados serão fornecidas no setor administrativo da Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul, no horário de 07:30 às 11 :30 horas e das 13:00 às 17:00 horas,
no endereço acima citado, ou pelo telefone (Oxx47) 2106-8700 ou ainda pelo
e-mail paulomoreira.cultura@jaraguadosul.com.br

Jaraguá do Sul (SC),26 de agosto de 2011.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.vw.combrPromoçãoválidaaté26/08/2011paraveículoscompinturasólida.Freteincluso.Voyage1.0TotaIFlex.anomod.11/12. com preço promocional à vista a partir de R$ 32.570,00 por R$
30.390,00. Novo Fox 1.0,2 portas, CÓdigo 5Z31R4, com preço promocional á vista a partir de R$30,490,OO. SpaceFox 1.6 com preço promocional especial. Promoções vãlidas apenas para veículos
disponíveis em estoque. IOF, Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico 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 internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). Ê necessário para a sua utilização 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: 0800 701 2834. Veículos em conformidade com o Proconve.��
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.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN 4732746000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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CONFIRMA:

PetA I/a ve«
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