
Programe-se
Agenda da semana conta

com diversas atrações, entre
elas show com Geminis

Bee Gees, na Scar.
Página 16

MlX Leitura
dramática

Hoje, no Sesc, tem a encenação do texto
Psycose 4.48, da dramaturga inglesa Sarah
Kane. Amontagem conta com os atores

JoannaOliariMacoppi e GilmarMathias.
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INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO DESDE 1919� RECICLE A INFORMACÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA ÓUTRO LEITOR.

Véspera deferiado tem
duelo defutsalnaArena
CONFRONTO ENTRE JARAGUÁ E MorrAS VALE

a quarta vaga do grupo B do Estadual. Jogo
acontece hoje, a partir das 20h. Página 21

Saiba o queabre e o quefecha
nesta quarta-feira na região
COMÉRCIOA ECIDO SE PREPARA PARA UMA TER A·

feiramovimentada. Brinquedos e eletrônicos estão
no topo da lista de preferência da garotada. Página 20

ENTREVISTA
Lorival Demathê

conta o que o levou
a deixar o PMDB.

PATRICIA
MORAES

#III

TRADIÇAO EM FESTA Página 7

REGISTRO Desfile da 23a Schützenfest reuniu setemil pessoas no domingo ao longo da ruaWalterMarquardt. Festa,
que já contabilizou mais de 32mil visitas, vai até amanhã no Parque de Eventos. Confira a programação. Páginas 4 e 5

HoraParkpromove hoje oDia
doEstacionamentoSolidário
os MOTORISTAS QUE COMPRAREM CARTÕES DE

estacionamento nesta terça-feira estarão colaborando com
aApae.A empresaHoraPark repassará à entidade os valores
arrecadados pelos parquímetros no dia de hoje. Página 6

Padrasto épreso suspeito de
abusardas duasenteadas
UM -HOMEM DE 33 ANOS, DESEMPREGADO E USUÁRIO DE

crack, é suspeito de cometer abusos sexuais contra suas
enteadas, de 8 e 4 anos. Ele foipreso em flagrante no último
sábado, após denúncias feitas porMizinhos. Página 23
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Lourival Karsten

Encontro de Comunicac;ão
ir: de Publicidade e Propaganda do Grupo Uniasselvil

Fameg promove entre os dias 24 a 26 de outubro o

3° Encontro de Comunicação (Encom 2011). Com o tema

"Aduergames", o evento acontecerá nas dependências da
instituição e terá palestras abertas ao público no dia 24, às 19h,
com Marlon Souza, diretor da agência Morphy, e no dia 25, às
19h, com Fabiano de Oliveira, projetista de games da Céu Games.

Cheque devolvidos
Agosto trouxe boas notícias em relação à inadimplência.
Segundo o indicador Serasa Experian, em relação aos cheques
compensados, o volume devolvido foi de 1,88%, ou seja, O,ll ponto
percentual abaixo do número registrado em julho.Amédia de

cheques devolvidos nos primeiros oito meses do ano foi de 1,93%
ou seja, acima dos 1,82% registrados no mesmo período de 2010.0

que surpreende é que o volume de cheques utilizados em agosto
foi 10,6% maior que o volume de julho.

AABIT- Associação
Brasileira da Indústria
TêxtU �- divulgou
carta aberta ern

que parabeniza a

decisão do governo
I

brasileiro de aumentar
as alíquotas do IPI
incidentes sobre os

ve:íctilos 'COIn n1(ds
-

de 350/0 de conteúdo

importado e ao

111eS1110 tempo lembra
que a indústria
têxtil nacional sofre
as arnetlças que
11l0tiV,U'3Jrl esta lnedida
a bemmais tempo e

lembra que a indústria
têxtil e de confecção
faturou em 2010 o

equivalente aUS$
6(1 I""' 11.. ".� 7J .- t: I'� IJX:'I.),�)i lJllLd.oes ou ;),;:) 10

de toda a indústria de

transformação, mas
empregou 1,671nilhão
de trabalhadores que
equivalem a 16,4%
de todo o pessoa]
ocupado na indústria
manufatureíra,
Lembra ainda

que a indústria
automobilística
no nleSlUO pel'Íodo
faturou US$ H3 bilhões

gerando 138mil

empregos diretos.

LOTE�RIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04595
1 ° 63.118 l.000.000,00
2° 49.573 24.000,00
3° 0l.257 14.500,00
4° lq.677 14.000,00
5° 08.098 12.240,00

QUINA
SORTEIO N° 2717
18 - 26 - 46 - 55 - 56

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 676

02 - 04 - 05 - 06 - 08
10 - 12 - 13 - 15 - 16
19 - 20 - 21 - 24 - 25

MEGASENA
SORTEIO N° 1326

10 - 11 - 18 - 19 - 30 - 50

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1182
06 - 10 - 13 - 17 - 20
23 - 37 - 43 - 44 - 49
50 - 55 - 58' - 69 - 70
73 - 77 - 88 - 92 � 00

DUPLASENA
SORTEIO N° 1009
Primeiro sorteio

07 - 16 - 19 - 28 - 35 - 36

Segundo sorteio

07 - 11 - 13 - 22 - 35 - 43

, I I I � l ,

Ikarsten@netuno.com.br

BOVESPA

POUPANÇA

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

LJBBA (EM R$)
.1 :: ' "Ir '"

Idl;'I.!If'lm/l1!U1'li!lIHlI! 1111/1""/. I

II.OUTUBRO.2011

COMPRA VENDA VAR.

1,7625
1.6800

2,4030
2,7596

IIpresidente daGM do Brasil, Grace Lieblein e a representante daEnunendorferVeículos,Cristina
Enunendorfer, com seus respectivos 'maridos, no lançamento do Cruze, em Punta de Le$le

Wege
Chiaperini
Chiaperini Industrial é uma
referência em compressores de
ar no país e elamantém com a

Wegumaparceria de mais de 10

anos. Atualmente, os motores e

tintasWeg estão presentes em
100% dos produtos damesma.
Esta parceria ficou aindamais
estreita com o lançamento da
linha de compressores de

parafuso cujas soluções na parte .

elétrica foram desenvolvidas
em conjunto, especificamente
para estes produtos.

Consumidor
o ICC (Índice de Confiança do
Consumidor), divulgado pela
FGV (Fundação Getúlio Vargas),
alcançou no mês de julho a

marca recorde de 124,4 pontos,
mas este mês recuou para 118,7.
Como se pode observar, os
indicadores já estão registrando

. a retração na confiança do
consumidor.

Novo herói
Diante do que disse oministro
da Economia da Grécia - "nossa

situação é desesperadora" -

será necessário encontrar um
novo herói grego.

Ensino
A Uniasselvi/Fameg está com inscrições abertas até o dia 24 de
novembro para uma vasta gama de cursos de licenciatura na
modalidade de Ensino a Distância. Inscrições pelo site.

Prezados Assinantes,
A Santa Clara Sistemas de Antenas
Comunitárias razão social de Net Lages,
Net Joaçaba, Net Concórdia e Net Jaragua
do Sul, em respeito a seus assinantes
vem a publico informar que a partir de
07/10/2011 deixou de ser franqueada
da Net Brasil, razão pela qual, não mais

utilizará a marca NET em suas operações.
A partir de agora a sua TV por Assinatura, parceira de mais de 10 anos, passa a se

chamar Transcabo TV.
Estamos também trabalhando na manutenção de todo o line up (grade de canais),
sendo possível afirmar que já renegociamos a manutenção da maioria dês canais que

hoje disponibilizamos a você assinante.

Aqueles canais que ainda não firmaram contrato com nossa empresa, estão em vias

de fazê-lo, até lá estamos buscando os meios legais para
manter a sua programação inalterada.
Podemos garantir que a habitual competência, trabalho sério e dedicado e o

pioneirismo na prestação de TV por Assinatura em sua cidade, continuarão a

acompanhar você assinante na Transcabo TV.
A Direção.

CASSULi
AUDlrrORES
INDEPENDENfES

Empresa: Cassuli Auditores Independentes S/C
Atuação: Auditoria Independente
Vagas: Auditor Pleno/Auditor Supervisor
Cidade: Jaraguá do Sul- SC

Atuará como auditor externo e será responsável pela equipe em campo no

desenvolvimento dos trabalhos de auditoria externa das demonstrações financeiras
e auditorias operacionais de controles internos.
- Experiência em auditoria de demonstrações financeiras e operacionais em médias

e grandes empresas.
- Desejável conhecimento em Normas Internacionais (IFRS).
Benefícios: Plano de-saúde, refeição e transporte para quem mora na região.
e-mail paraenviocurriculum:poleza@cassuliauditores.com.br
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Faz poucos minutos que li um artigo
interessante num jornal, um artigo

publicado em vários jornais do mundo.
Interessante mas com reticências. Mui
tas reticências ...

Li o tal artigo e fui viver a vida, vim
para o computador e dispus-me a pro
curar por uma notícia na internet. Não
devo ter levado mais de cinco minutos

para achá-la. Cinco minutos? Pareceu
me a' eternidade, uma eternidade rai

vosa' quase bati no computador, ora

já se viu, perder cinco minutos na vida

esperando por esta droga funcionar. Só
o que faltava!

Ah, antes de ir adiante e dizer do que
me ocorreu, devo repassar a você um

trecho do tal artigo que se me afigurou
interessante. O artigo foi publicado no

jornal The NewYorkTimes. Dizia assim:
- "Vamos imaginar que alguém de 1970

viajasse miraculosamente no tempo até

hoje. Se você mostrasse a essa pessoa
um dos iPhones que Steve Iobs ajudou
a criar, ela ficaria embasbacada ... Nin

guém imaginaria que seria possível ca-

redacao@ocorreiodopovo.com.br

nalizar ummundo de informações a um

aparelho que cabe no bolso".
Tudo bem, ninguém ousa contestar.

Mas a minha pergunta vai continuar
valendo pelos milênios: - "No que essa

instantaneidade nos fez mais felizes"?
Não estou falando em aperfeiçoamento
da ciência, disso ou mais aquilo, estou
falando em felicidade pura, no quê? Em
nada. Pelo contrário, nos tornou irritá
veis em grau máximo, cinco minutos

esperando pelo computador "abrir" me
enerva, fico irado, quero quebrar tudo,
não temos paciência para mais nada.

No passado, uma carta da namorada
ou para a namorada envolvia mistério,
tempo, paciência, aflições magníficas
de espera... Hoje, é digitar e mandar,
pronto, ela ou ele estão recebendo a in

formação. Desapareceu a espera, amag
nífica angústia da espera pela carta da

pessoa amada.
E para terminar a conversa, a tecnolo

gia que era para deixar mais sábios e for
tes as cabeças dos jovens, embruteceu-as.
Eles estão umas toupeiras para a vida.

ALGEMAS
Duvido que você agora não esteja algemado... '

As algemas da vida são os relógios. E os relógios
nos impuseram uma das neurosesmais cáusticas
à saúde: a premência de tempo. Vivemos atrasa
dos, corremos para tudo, ninguém tem paciência
diante de nada. Essa pressa angustia, eleva o ba
timento cardíaco e nos mata mais cedo. Mas tem
uma vantagem: chegaremosmais cedo ao céu...

FELICIDADE
No livro O Pequeno Príncipe a raposa diz

ao principezinho que o faça saber que 'virá às
4h e desde as 3h ela será feliz... Que lindo!A
espera nos faz felizes, já a pressa angustia e

tira-nos 'as cores da vida.

FUTURO
Poucas horas de aula por dia, quase ne

nhum estudo em casa, o futuro dos jovens
brasileiros é escuro, sem luz solar. Ou umà

revolução cultural pela educação, já, ou

nada. Professores sem qualidade, poucas
horas de aula e alunos pensando em con

cursos, socorro, Cruz Vermelha!

DO LEITOR CHARGE

E NA SCHÜTZEN ...UMA SEMANA ESPECIAL

Mais uma semana está aí, muito
especial por sinal, feriado no

meio, Dia das Crianças, Dia da Nossa
SenhoraAparecida, e Dia dos Profes
sores, em 15 de outubro. Oba! Para
béns paramim e para todos os meus

amigos (as) professores... Fazemos a

diferença.
Pena que nem todo mundo dá

valor a um professor, mas todos nós

passamos por eles e queiram ou não

aprendemos alguma coisa... E sempre
fica a lembrança de alguns em nossa

mente. Saudades dos que passaram
pormim e agradeço pelos ensinamen
tos. Dentre todos os que eu tive nami
nha vida escolar e ainda os tenho, fica
aqui três deles que se destacaram e

que deixarammarcas nomeu coração:
- Professora llse Giese, severa, mas

doce ao mesmo tempo. Nossa, que
saudade de você. Fecho os olhos e ain
da vejo seu jeito, a cor dos seus cabe

los, pena que foi embora tão cedo.
- Professora Maria Nilda Salai,

lecionou tão pouco tempo para gen
te da 5a série, mas lembro até hoje
da sua voz doce me falando: "Você
é uma menina tão bonita, não acha

que sua letramerece ficar linda como
você". É mudou radicalmente, quem

J:"ALE CONOSCO

me conhece acha que eu tenho uma
letramuito bonita...

- E o professorValter (Português),
como era e ainda é umpoço de conhe
cimento... Por causa do senhor ainda
lembro sobre gramática, artigos, subs- .

tantivos, pronomes, verbos... O senhor
foi essencial para eu amarportuguês.

A vocês professores, ou melhor, a
nós professores, um imenso e caloroso

parabéns... Porque lutamos por algo
melhor, por crianças melhores, mes
mo que no caminho haja obstáculos

quenos desmotive,masporamorcon
tinuamos firmes e fortes... Até porque
acreditamos na educação e acredita
mos ainda no olhar de uma criança.
Obrigado a vocês e aos meus alunos

,

amados e queridos que a cada dia
me surpreendem, seja com um sor

riso, um olhar, ou a medida que vão

aprendendo a ler... Amo muito vocês.
E aos alunos que passaram pormim...

Obrigada vocês deixaram suas marcas

naminha vida e hoje sou mais huma
na porque escolhi essa profissão. Sou
professora e não desisto nunca.

Tt.4DO LINOO! O
ÓN\CO PI<OBLEMA
'É roM.AR c.or-.rrA
tx) HEtNZ E
toj�NIOR I

o

MicheIa Cristiane Stinghen
de Souza, professora de la
e 3a série da Escola Erich

Gruetzmacher

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe· de redação: Patrícia Moraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski

<fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • A&iICj,inabsras: 2106-1936 • Plantão fledaçãm 9221-1268' tomerciak9107-6932' P'lantão Entregas: 2106-1919' 9132�5491 /8446-6817
Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89?56-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul • se Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Uda
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RÜTzE FEST

ELíCIIl .Ils innãs lIna Cláudia, Adriana e Andréia foram
à festa especiabnente para comer a batata recheada

na Schützenfest e neste ano não
foi diferente. Com o traje tipica
mente alemão, ela não hesita em

responder o que ela mais gosta na
festa. "O que eu mais gosto são os
brinquedos", confessa.

Diversão para todos
os gostos e idades

das. Quem aguardava para provar
as delícias da culinária alemã era

o casal de Balneário Camboriú,
Marli Valcanaia Zanini, 55 anos,

e Renato Zanini, 58 anos. "Fiquei
(aproximadamente 20 mil litros), surpresa com a beleza do desfile
11.359 águas e refrigerantes, além e a organização da festa. É tudo
de 22.918 tiros disparados. muito bonito, o único problema é

"Esta edição marca, definiti - a fila para o almoço, que é muito

vamente, o resgate da festa. No grande", observa Marli. .

ano passado, as sociedades ain - Outra atração bastante concor
da estavam receosas em partici - rida foi o parque de diversões para
par, mas neste ano, a confiança· as crianças.ApequenaCamilaMa
foi readquirida e por isso a edi - riaNimett, seis anos, se divertiu na

ção está sendo um sucesso, com cama elástica, sob os cuidados da
maior participação do público", avó Maria Renilda Erdmann, 46

comenta Pavanello, anos. Camila desfila desde bebê

Mais de 30 mil pessoas já foram ao

Parque de Eventos prestigiar a festa

JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

No domingo, logo após o desfi
le da 23a Schützenfest, os por

tões do Parque de Eventos foram
abertos para o público, com en

trada gratuita até as 19h. Segundo
o presidente da Comissão Central

Organizadora (CCO), Alcides Pa

vanello, a estimativa é de que até
a tarde de domingo, as catracas

registrem um aumento de 30%
do público em relação à festa do
ano passado. Desde quinta-feira
até a noite de domingo, o público
chegou a 32.318 pessoas, foram
vendidos 54.832 copos.de chope

A gastronomia do restauran

te típico formou uma enorme fila
na tarde de domingo. Segundo o

responsável, Osvaldo Bennert, até
a noite de domingo cerca de três
mil ref.��Qij�& haviam sido vendi-

LOTADO
No sábado, cerca
de 11 mil pessoas
prestigiaram a .

Schützenfest,
que teve a

apresentação de
várias bandas

Mais opções
- de lazer

Mesmo com uma programa
ção recheada de apresentações de
bandas nos pavilhões "pt' e "B", há
quem tenha ido visitar a festa por
outromotivo. As irmãsAnaCláudia,
29 anos,Adriana, 27 anos, eAndreia
Klimkowski, 25 anos, foram para o

Parque de Eventos exclusivamen
te para comer a batata recheada.

"Sempre vim à Schützenfest, mas
hojemoro em Caxias do Sul. Resolvi
matar a saudade de Iaraguã com a

tradicional batata", diverte-se.
O presidente da CCO, Alcides

Pavanello, destaca que esta edição
trouxe mais opções de lazer para a

comunidade. "No sábado à noite,
a tenda eletrônica foi um sucesso e

". atraiu muitos jovens.A feira de arte
sanato estava prevista para encerrar
às 23h, mas ficou aberta até as 24h,
de tanta gente que tinha. São essas

atrações diferentes que vão atrair
cada vez mais público. Afinal, festa
sem público não é festa", comenta.

O pavilhão "C" também reu

niu um grande número de pesso
as no sábado e domingo. Além do
estande que conta com peças de
70 Clubes de Mães, da exposição
de carros antigos, do espaço de

caricaturas, do Café Colonial da

Apeafa e da mostra "Memórias e

Tradição das Sociedades" (mon
tada pelo Arquivo Histórico Eugê
nio Victor Schmõckel), a Feira de
Artesanato - 1 a Handwerkmesse
- reuniu 14 expositores de Jaraguá
do Sul, Joinville, São Bento do Sul,
Blumenau e São Francisco do Sul.

A expositora Cláudia Regina
Muller, 44 anos, de São Bento do Sul,
se- surpreendeu com a participação
na Feira de Artesanato. "Não ima

ginava que o movimento seria tão

bom. No sábado e domingo muitas
pessoas comprarampeças. Estáme
lhor do que eu imaginava", conta.
Na noite de sábado, mais de 11 mil

pessoas foram prestigiar a Schüt

zenfest, que teve apresentações de
seis bandas, incluindo a atração in
temacional"AustriaQuintett".
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ENCONTRO DE GERAÇÕES
Cerca de duasmil pessoas des6laram pelaWalterMarquadt

Resgate dá tradição germânica
Segundo Ademar Duwe, 73 anos, urn

dos idealizadores da Schützenfest, o desfile

representa a valorização das, sociedades de
tiro e grupos folclóricos da região. "É urna

emoçãomuito forteverque a festaperdura e
continua realizando o verdadeiro resgate da
tradição germânica. Estoumuito orgulhoso,
foi urn desfile muito organizado e bonito",
afirma. A prefeita Cecília Konell também
comentou o sucesso do encontro. "Não
tenho palavras para explicar o quanto o

desfile foi maravilhoso. Esta é a verdadei
ra festa da família, que reúne avós, pais
e netos, em uma celebração da tradição.
Quem ainda não visitou a Schützenfest

está perdendo, é a festa oficial do nosso

povo", comenta. Mas a emoção também
estava estampada no rosto de quem re

alizou um sonho: a rainha da Sociedade

Amizade, Aline Picoli, 19 anos, conta que
desde pequena desfila na festa. Mas este

I

ano, foi a primeira vez que ela desfilou em
cima de um carro alegórico. "Tudo estava

lindo. O público estava mais animado, as
sociedades capricharam", declara. Repre
sentando as sociedades Baependi eVieiren
se, Alan Marcílio, 22 anos, comenta que a

festa deste ano está mais animada do que a

última edição. "Desfilo há 16 anos na Schüt
zenfest. Mas este ano foi especial".

I

PELOTÃO lltiradores representam a tradição que just:i&;l o nome da festa

Sociedades se reúnem

para celebrar
Até mesmo a chuva que ameaçava cair na ma

nhã de domingo colaborou e não atrapalhou em

nada a beleza do desfile da 23a Schützenfest, reali
zado a partir das 10h, ao longo da ruaWalter Mar

quardt. Segundo aComissão CentralOrganizadora
(CCO), o evento reuniu aproximadamente setemil

pessoas, contando com o público, organizadores e

dois mil participantes do desfile.
No pelotão inicial, representantes da Liga dos

Grupos Folclóricos de Iaraguá do Sul conduziram as
bandeiras do Brasil, Santa Catarina, Corupá, Guara-

, mirim, Jaraguá do Sul e Schroeder - municípios que
têm sociedades participando da festa. Logo atrás, na
ala de abertura, as majestades - a rainha SandraWa

genknecht e as princesas Bruna Bargen e Nilvane do
. Prado - saudaram o público, junto ao mascoteWIl
fried e à Comissão CentralOrganizadora,que contou
com a presença da prefeitaCecíliaKonell.

A criatividade nos carros alegóricos foi um dos

destaques do desfile deste ano, que contou com

um barril de chope gigante, o Festwagen, a Cento
peia e bicicletas coloridas. As majestades do tiro de
2010 também estiveram presentes, com os reis, rai
nhas, cavalheiros e princesas - campeões das com
petições das sociedades nas modalidades chumbi
nho, seta e carabina 22.

No total, 16 sociedades abrilhantaram o desfile,
resgatando e preservando a cultura germânica: So
ciedade Recreativa Rio da Luz Salão Centenário, So
ciedadeVitória/Rio da Luz, Sociedade Esportiva Re
creativa Bandeirantes, Sociedade Atiradores Diana,
Sociedade Recreativa Alvorada, Sociedade Esportiva
João Pessoa, Sociedade Esportiva e Recreativa Alian

ça, Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Hansa
Humboldt, Sociedade Amizade, Associação Recre
ativa e Cultural Rio da Luz "Salão Barg", Associação
Esportiva e Recreativa Vieirense, Sociedade Atirado
res Independência, Sociedade de Atiradores Ribei
rão Grande da Luz, Sociedade Esportiva e Recreativa

Guarany; ClubeAtlético Baependí e Sociedade Recre
ativa Desportiva 25 de Julho. Foram as bandas Han
nover, Presença, Melodia, Bavária, Cruzeiro e Estrela
deOuro que embalaram as danças dos grupos folcló
ricos, os carros alegóricos e as bicicletas, animando o

público que acompanhava o desfile.

INTERNACIONAL
Ponto alto foi a banda Austria Quintett

Esta é a verdadeira festa
da família, que reúne .avós, pais
e netos, numa celebração da .

tradição. Quem ainda não visitou
a Schützenfest está perdendo, é
a festa oficial do nosso povo.

CecíliaKonell, prefeita
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Hora Park fará doação àApae
Todo o valor
arrecadado pelo
estacionamento
rotativo hoje será
revertido para
escola especial

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

i,'

Hoje. é dia de utilizar o .e�
tacíonamento rotatívo.

O montante arrecadado nesta

terça - feira nos parquímetros da
cidade será destinado à Apae
(Associação Amigos dos Excep
cionais). A escolha da entidade
foi feita pela prefeita Cecília Ko
nell. A ação integra a campanha
da Hora Park, empresa conces

sionária dos serviços de Zona
Azul Digital de Jaraguá do Sul, na
primeira edição do Dia do Esta

cionamento Solidário na cidade.

Segundo o supervisor opera
cional da Hora Park,Vítor Hugo
Rankel, "será tirado um extrato

.

de tudo o que for emitido em

moedas e cartão, ao final do dia,
que servirá de parâmetro para a

doação da Apae". Só não entram

nesse montante o arrecadado
com a recarga de cartão. De acor
do comVítor, a média de arreca

dação diária gira em torno de R$
4.500, e a mensal oscila entre R$
100mil e R$ 110 mil.

"Esperamos arrecadar mais
se tiver tempo bom e por ser vés

pera de feriado. Pelo menos 30 %
a mais", estima Vítor Hugo. Vale

lembrar que no dia 4 de outubro,
I

a Hora Park completou quatro
meses de operação. Destes qua
tro meses, três meses efetiva
mente com cobrança pelo uso do
estacionamento rotativo, já que
o primeiro mês foi utilizado para
a campanha de conscientização
dos usuários.

A tabela de preços estabele
ce o valor de R$ 1 por meia hora
de uso, R$ 1,50 por uma hora e

R$ 2,50 por duas horas. Por for

ça de contrato com a Prefeitura,
a Hora Park destinará R$ 100 mil
nos primeiros dois anos da con

cessão aos cofres municipais. A
empresa gera 40 empregos dire
tos na cidade.

EDUARDO MONTECINO

EDUARDO MONTECINO

Hospital Espiritual pede
ajuda paramanter serviços

o Centro Assistencial Eurí

pedes Barsanulfo (Caeb) está

pedindo ajuda. O único hospital
espiritual do norte catarinense,
e um dos dois únicos no Esta
do está com dificuldades para
atender a demanda crescente, e

, precisa de um novo espaço, pois
a sede atual, na rua Ângelo Tan
con nO 106, na Ilha da Figueira,
está sobrecarregada com as cer

ca de 300 pessoas que procuram
a entidade diariamente. O Cen
tro oferece 18 terapias diferentes
oferecidas pelo projeto, desde

passes espíritas a cromoterapia,
reiki e holoterapia - esta ultima

1
I \ f � \

uma especialidade da medicina

espiritual, em que o terapeuta
opera o perispírito do paciente.

De acordo com o presiden
te do Caeb, Walter Falcone,
outra dificuldade é financeira.
"Temos muitas despesas com

o material usado nas terapias
e retiros espirituais", explica.
A entidade - listada como ser

viço de utilidade pública pelo
município e que encaminhou a

documentação para obter o re

conhecimento federal - é man
tida por doações' voluntárias e

uma contribuição mensal de R$
30 dos tarefeiros que atuam no

local. Todos os tratamentos são

gratuitos. \

Falcone ressalta que o serviço
é um tratamento complementar,
e não deve substituir o acompa
nhamento médico tradicional.
"O tratamento espiritual goza
de uma credibilidade científica

crescente, mas não pode subs
tituir a medicina da terra, que
deve atuar em conjunto", afirma.
Por isso, o Caeb não atende pa
cientes sem diagnóstico de um

profissional de saúde, e estimu
la quem procura seus serviços a

continuarem o tratamento con

vencional.
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Cassados
o mandato de 247 dos 5.563

prefeitos eleitos ou reeleitos
em 2008 terminou mais cedo,
o que representa 4,9% do total.
Na legislatura passada foram
296 mandatários afastados
antes do fim do mandato, e a
expectativa é de que amarca seja
ultrapassada até as eleições de
outubro de 2012. Amaioria das

ações que levaram às cassações
foi motivada por desvios de i;

verbas e falta de comprovação
do uso do dinheiro público.
Em processos envolvendo

campanhas eleitorais, as
principais razões para a perda de
mandato são a compra de voto,
irregularidades na prestação de
contas e uso indevido de meios
de comunicação. ;1

Estação
o chefe do Círam, Edson
Silva e o engenheiro civil
e pesquisador da Epagri,
Carlos de Araújo, estiveram
reunidos na última
semana com profissionais
da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional)
e da Defesa Civil de Jaraguá
do Sul. Em pauta, orientações
para a implantação de uma

estação meteorológica para
a cidade, uma reivindicação
antiga do município, que
aguarda aprovação do
Ministério daAgricultura
para ser viabilizada. Os dois

órgãos do governo do Estado
se comprometeram a dar

suporte para a implantação
do sistema, que ajuda a

medir o volume das chuvas
e também na previsão do
tempo para a região.

,

Haja assunto
De janeiro a agosto deste ano,
os deputados federais gastaram
surpreendentes R$ 13 milhões
com ligações telefônicas. Essa é
a soma de todos os reembolsos
pagos pela Câmara aos 513

parlamentares, mais os 68
que passaram por lá e pediram
licença por diferentes motivos. Se
todas essas ligações fossem feitas
de um único aparelho à tarifa
de R$ 0,09 o minuto (preço
estimado para ligação local de
fixo para fixo), daria para falar
por 298 anos ininterruptamente.
O campeão de gastos é o petista
Odair Cunha, de Minas Gerais.
Ele já pediu reembolsos que,
somados, beiram os R$
100 mil. Sua conta mensal
média é de R$ 12 mil,
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Homenagem aos mestres
da Escola Santo Estêvão
No último sábado, cerca de 350 pessoas compareceram à festa de

comemoração dos 25 anos da Escola Santa Estêvão, realizada na
própria unidade de ensino, localizada na "EstradaGaribaldi" A
direção e aAssociação de Pais e Professores (APP) homenagearam
pessoas da comunidade que prestaram serviços para a escola,
entre elas a funcionáriamais antiga, Lina Pinter; o primeiro
presidente da APp, José Henn (inmemoriam); ex-alunos da
primeira turma de formandos; a aluna do 9° ano criadora da

logornarca dos 25 anos, BarbaraMarcela Benetti; e amoradora
mais idosa do Santo Estêvão, Andielina Regina Raboch Pinter,
nascida em 1930.Aprogramação contou com a apresentação do
Grupo de DançaHúngaraDunántúl, exposição de fotos, declamação
de poesias, showmusical, exibição do vídeo que apresenta a história
da escola, além da segunda edição da Festa do Galeto.

DIVULGAÇÃO TANUÍTAVARES FILHO PMJS

PELO MUND

I 17

Novo Estado
No dia 11 de outubro de 1977, aconteceu a criação do Estado
do Mato Grosso do Sul. Nesse dia, o território que constituía a

partemeridional do Mato Grosso, foi desmembrado por uma lei

complementar, assinada pelo então presidente Ernesto Geisel.
Um dos argumentos para a separação era de que o território era

grande demais para ser 'administrado por um só governo.

1998

Alemã canonizada
Nesse mesmo dia, em 1998, a filósofa e teóloga alemã Edith
TheresaHedwing Stein foi canonizada pelo papa João Paulo
Il, como Santa Teresa Benedita da Cruz. Até a adolescência,
Edith se declarava ateia. De família judia, ela se converteu ao

catolicismo aos 31 anos. Foi a primeiramulher a defender uma
tese de Filosofia naAlemanha e faleceu aos 51 anos, no campo
de concentração deAuschwitz.

o antigomascote da
Schützenfest "Hans
Bier" e a CCO de
1998 com o novo '

mascote "Wdfried"

FOTOS DIVULGAÇÃO LIVRo FESTAS DE REI (KONIGFESTE)

A Festa dos Atiradores de Jaraguá do Sul teve como seu pri
meiro mascote o "Hans Bier", criado em um departamento da

empresa Weg e estilizado em forma de boneco pela Agência
CMC. Trajado com roupas tipicamente alemãs, Hans Bier fa
zia alusão ao chope. Em 1998, foi realizado um concurso para
a escolha de um novo mascote para a festa. O ganhador foi
o personagem "Wílfried", criado por Fernando César Bastos,
hoje chargista do jornal O Correio do Povo. Wilfried é carac

terizado por um homem jovem, com porte atlético, saudável,
roupas típicas germânicas e tendo o tiro como preferência.
O símbolo da Schützenfest possui inclusive uma música de
dicada a ele e adquirida pela Comissão Central Organizadora
(CCO) da festa. Fonte: Livro Festas de Rei (Kõnigfeste), de Silvia Kita

INVENÇÕES ANTIGAS
,

Os cotonetes
.

Foi o polonês naturalizado americano Leo Gersternzang
quem inventou os cotonetes, em 1922. Ele fundou uma

empresa de artigos especializados para bebês e ao observar
sua esposa limpando o ouvido da filha com um chumaço
de algodão preso a um palito de dentes, surgiu a ideia de

produzir a invenção comercialmente. As hastes de plástico só
vieram em 1963. O nome "cotonete", apesar de aparecer nos
dicionários, é uma marca registrada no Brasil em 1956.

DIVULGAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



oCORREIO00 POVO
TERÇA·EEIRA, 11 DE OUTUBRO I)E 20� 1

PSYCOSE 4.48

Dupla dá voz emovimentoà obrada
dramaturgaSarahKane, hoje, no Sesc
JARAGUÁ DO SUL

KELLYERDMANN

m texto denso, cheio
de uma narrativa
conturbada e dolori
da. Dois atores, que
o ditam e o encenam.

Uma plateia.
Basicamente, é esse o roteiro

.

da Leitura Dramática programa-
da para a noite de hoje, no Sesc,
em Jaraguá do Sul. Mas, além do

scrip, a programação promete
impressionar o público e con

duzi-lo em uma viagem pelo so

frimento. Com direção de Mery
Petty, Joanna Oliari Macoppi e

Gilmar Mathias fazem os espec
tadores reviverem Psycose 4.48, a
última peça escrita pela drama

turga inglesa Sarah Kane.
Na obra, ela evidencia a men

te depressiva e esquizofrênica
que a levou à beira da loucura.
De maneira não linear e frag-

mentada, a escritora trata de um
universo conturbado e da vonta
de de dar um término definitivo à
vida. Por isso, ela elege a marca

ção 4.48 no relógio como sendo o

horário mais propício e comum

à prátiéa do suicídio, alternativa
que ela mesma utilizou para fin
dar a própria existência.

Nascida em 1971, Sarah viveu
atormentada. A característica

principal de sua obra é a pro
fundidade dos personagens e as

imagens agressivas e chocantes.
Por causa da depressão, ela foi
internada duas vezes em hospi
tais psiquiátricos. Ao longo des
ses momentos de desequilíbrio
é que escreveu Psycose 4.48.
O material, porém, só ganhou
os palcos depois da morte da
autora. A primeira encenação

.

ocorreu no mês de junho de
2000. Pouco antes, em fevereiro,
de 1999, a inglesa se enforcou
no banheiro do London's King's

College Hospital. Na época, ti-
.

nha somente 28 anos.

Apesar disso tudo, atualmen
te, ela é considerada uma das
mais importantes dramaturgas
do século passado na Inglaterra.
Na leitura dramática desta terça
feira, no Sesc, a plateia poderá
concordar ou não com o título
dado a Sarah Kane. A montagem
começa a ser encenada às 19h.

SERVIÇO
�,), owtrí::� LeituraDramática -
obra Psycose 4.48,
de Sarah Kane

I/�JI'i.�JW��,J���Wg�/ilqU!� hoje, terça-feira
IIQJgíH�lWJí$g:;,� Sesc, em Jaraguá
do Sul

'lijtIWYffi:; Y�Ji('RdJ.W��i� às 19h
'�J;�,�JI�I'lllgwfl'�I) �[:�Wj]G���"I�l!i,= gratuito
1w'�iWYf"I!ag/lllm.W.IIf.�I%.#�;:;,IÕbIJi::i:: (47)
3275-7800 ou no e-mail

com.br
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HORIZONTAIS
1. A faixa territorial banhada pelo mar

2. Organizar
3. Uma ponta do ... chuchu / Cabelo levantado à frente

da cabeça
4. A atriz Gardner (1922-1990), de "O Barco das

Ilusões" / Lugar fechado em que se guardam os

ovinos
5. A Catarina que foi a sexta esposa de Henrique VIII /

Outro nome da fruta-do-conde
6. Revirar a ponta para cima
7. Espaço de tempo compreendido entre dois aconte

cimentos históricos
8. O militar gaúcho Davi (1796-1867), um dos chefes

da revolução Farroupilha
9. O grande rio que banha Frankfurt, na Alemanha /

Todos correm para o mar,

10. Banhar com água substituindo os efeitos da chuva
/ Organização Mundial de Saúde

11. Um trabalhador braçal/As iniciais do autor da Te- to

oria da Relatividade (1879-1955) 'ti
12. (Quim.) Substância cristalina usada como anes

tésico local
13. Estado de um dos extremos do Brasil.

VERTICAIS
1. Placa, folha ou lâmina de metal/Pequeno molusco

que forma colônias, típico dos mares quentes
2. Elogiar, enaltecer / Grudar firmemente a uma coisa
3. Instituto Oceanográfico / (Fam.) Enfadado, irritado,

zangado
4. Tribunal Regional do Trabalho I Aquele que observa

ou conserta
5. Aroma, perfume I Espécie de trenó, usado em

competições sobre a neve I Mecanismo usado na

fiação manual
6. Emitir sons agudos e repetidos / O meio da ... praia
7. Coleção de piadas, relatos sucintos de fatos alegres
/ Sufixo diminutivo

8. (Náut.) Vela de forma triangular / Nascida na capital
do país europeu cuja forma se compara com uma

bota
9. Tocar de leve em / Como a estrutura do homem.

5
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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I,.. PREVISAO DO TEMPO

No feriado desta quarta-feira, o
tempo voltará a ficar instável no
Estado todo. Hámuita nebulosidade,

, chuva e também trovoadas previstas
para o dia. Os termômetros

.

registram temperaturas com pouca
variação. Já os ventos sopram na

direção nordeste e vão de fracos a
moderados com rajadas.

Sol aparece
entre nuvens
O dia começa com sol em Sant
Catarina. Mas, nas regiões da ,

Grande Florianópolis, Planalt
e Litoral Norte, as nuvens
aumentam no decorrer do dia
e provocam chuva isolada,
à noite. As temperaturas são
estáveis em relação a ontem

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 15°C
MÁX: 23°C·

QUARTA
MíN: 14°C
MÁX: 21°C

Ensolarado ,

Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada

-

I

SEXTA

O tempo seguirá instável com chuva
a qualquer hora do dia em todas as

regiões do Estado, na quinta-feira,
conforme osmeteorologistas do Ciram,
órgão quemonitora as condições
climáticas de Santa Catarina. As

temperaturas são estáveis. Os ventos
não são muito fortes e sopram de
nordeste a sudeste.

TREVISO
A terça-feira será de sol

com muitas nuvens durante
o dia. Também estão

previstos períodos de céu
completamente nublado.
As temperaturas oscilam

entre 15°C e 22°C.

CRESCENTE 4/1 O

CHEIA 11/10

• MINGUANTE 20/10

NOVA 26/10
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··QUE BINCA?··
1\ Tão há ninguém que tenha acordado hoje e não tenha
1 " lembrado, sorrindo, que amanhã éferiado (e que dá para
dormir mais, descansarmais, e tal). ÉDia das Crianças e é dia
de Nossa SenhoraAparecida. Independente das crenças de cada
um, vale respeitar a data e a fé das pessoas. No mais, explore sua
criança, brinque com seus filhos, sobrinhos, pai, mãe, namorado
(a). Seja animado, alugue um filme de comédia, faça alguém rir

(e ria de si mesmo), curta o dia inteirinho com muito bom humor.
No fim das contas, esqueça o conselho de dormir, descansar. Deixe
que o dia de amanhã faça cócegas em você, até que role pelo
chão, cansado de tanto rir. Feliz FeriadinhoAlegre!

Deixar o colo àmostra, os braços de fora, o cabelo preso
e abusar dos acessórios que aparecemmuito mais no
calor. Gargantilhas para as meninas tímidas, ou delicadas,
'colares emais colares (discretos ou extravagantes),
brincos longos, curtos, metalizados ou coloridos, nos
mais variados formatos. Pulseiras e braceletes, solitários
ou acompanhados de vários outros. Quemulher não é

apaixonada por acessórios? Flash!

Tentar deixar a bocamaior contornando-a por fora dos
lábios. Soumega a favor de lançarmão do lápis de boca;
fazendo a coisa toda direitinha: delineando exatamente o

contorno dos lábios, nemmais para fora; nemmais para
dentro. Aí sim, o resultado fica caprichado e a impressão
de lábiosmais cheios é real. Mas daí a querer desenhar
uma nova boca. Ah não. Fica a treva, né?

Palavra de homem
"Se este fosse o último dia da minha vida, será que eu faria
mesmo o que estou prestes a fazer hoje?". E, sempre que a

resposta é "não" por muitos dias seguidos, percebo que preciso
mudar alguma coisa. Lembrar que logo estareimorto é a
ferramentamais importante que encontrei para me ajudar a
tomar as grandes decisões da vida. Afinal, quase tudo - todas
as expectativas, todo o orgulho, todo o medo do fracasso ou do

constrangimento - tudo isso se tornã insignificante diante da
morte, restando só aquilo que é importante. Lembrar que vamos
morrer é amelhor maneira que conheço de evitar a armadilha de
pensar que temos algo a perder. Já estamos nus. Não há motivo

para não seguir o coração. (Steve Iobs em 2005, paraninfo de uma
turma de formandos da Universidade de Stanford, na Califórnia).

Estrelas nacionais
J - Lo e Rodrigo Santoro deverão atuar juntos no filmeWhat to

ExpectWhenYou're Expecting (algo como 'O que esperar quando
'você está esperando'). O filme é uma comédia romântica e

deve ser lançado em meados de 2012. Nosso produto nacional
(e que produto!) já tem uma lista respeitável de atuações
hollywoodianas, como nos filmes Recém Formada, Golpista do
Ano e até mesmo no seriado Lost (3a temporada). Sabe o que é

legal? Isso abre caminho para outros artistas nacionais terem sua

chance. Giselle Itié em Os Mercenários e Juliana Paes emAmor

por Acaso, são bons exemplos. Brasil-sil-sil!

, "Faça uma

limpeza nas
gavetas"..

DicaAmaleras
Super legal a brincadeira
que as meninas estão
fazendo lá no blog amaleras.
blogspot.com. Chama-
se Desafio das Unhas e o

objetivo é acertar as cores

que estão nas unhas dos

posts. Não é tão difícil e as

meninas vão dando dicas ao

longo da semana para dar
aquela ajudinha. Adivinha
o prêmio para quem levar
o desafio? Esmaltes! Todo
mundo quer, não é?
Corre lá e participa!

, I I. I I r
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contato@bambinijorogtJo.com.br
wwv>,.bombinijafogua.com .br

www.bambioiiaoogu1l.blogspot.com

Moa Gonçalves

Níver' do Ismar
JsmarLombardi,meugrandeamigo-irmão, uma das
lpessoas especiais em minha vida, ontem, dia 10 de

outubro, estaria completando mais um ano de vida.
Grande Ismar, lembro de vocêhoje com os olhos cheios
de lágrimas, mas de orgulho e felicidade por terfeito
parte dá sua constelação de amigos do coração.Mui
tas saudades.A gente se vê.

Greve
Sem nenhuma solução à vista, a greve nos Correios
entra emmais uma semana. De todo modo, espera-se
que, nesta terça-feira, a categ?ria defina uma possível
trégua. Todos agradeceriam. E esperar.

O meu amigo Thiago Mattos, um dos sócios da Fuel
Eventos, foi o aniversariantemais festejado de ontem.
Para comemorar a data em grande estilo, o promoter
vaimovimentar, hoje à noite, na TheWay, umamega
festaVIP. Para participar é só pegar o convite das 14 às
17 horas, na casa noturna. Os DJs Gui Getelina, Bibbe
Andreatta, Conrado e Magic Sax comandam o coro de

parabéns. Bom demais!

r

MAURICIO HERMANN

CASAL Gabriela Leoni e Rodrigo Hasta, na Schülzenfest

PRIMAVERA
DonaMaria Neves

junto às Ondas Dores
que desabrocham
nesta época. do
ano, nos jardins do
Lar das nores, em
)araguá do Sul. 1 1 .. 1

Somente .Ias
No próximo dia 9 de novembro,
acontece, na London, um
workshop somente para elas.
Na ocasião, além de palestras
eróticas, jantar, sorteio de

brindes, haverámuita
música com a DJ Paty Lems.

Tel: (47) 3370-3369

_ey
MATEl,tlAS ELÉTRICOS E INSTA1J"'_..õES

ELÉT.I{lC.,A-.S INDu:n".RIAJS

WWW:..MCVEl...ETRICA.COM

A escolha perf.eita

Buxixo
As trocas de farpas e discussões entre dois ex
concunhados aindavai darmuito pano para a

manga. Estou sabendo que, nesta terça-feira, o
caldo vai esquentar ... Ai, ai, ai, é bola em gol. Só
pedindomeu chopeKõnígs Bierbem gelado.

Novo rumo
Sábado, na reabertura de '� garagem", o
empresário Marcelo Mueller anunciou o

fim de sua participação política ao lado
de Cacá Pavanello. A nova caminhada,
segundo o próprio "Mómó", deverá ser

a tiracolo de Dieter Janssen ouAntídio
Lunelli. Seguindo o mote: quem.viver verá!

moagoncalves@netuno.com.br

Pense nisso
Hoje, neste tempo que é

seu, o futuro está sendo

plantado. As escolhas que
você procura, os amigos que
você cultiva, as leituras que
você faz, os valores que você
abraça, os amores que você
ama, tudo será determinante

para uma colheita futura.

B D D
Paloma Petrv,
sábado, na
TheWay

www.imoveiscapital.net

473370.2900

• Mauro Fiedlerfoi o
grande aniversariante de
ontem e vai adorar saber

que foi lembrado.Mil vivas.

Sábado, PatríciaArndt
eMarcelo Kienen, trocam

.

alianças na mão esquerda.
• Dia 25 de oútubro, será
inaugurada, em jaraguá
do Sul, a Bartzem - Móveis

Planejados.
• Sábado, no BeiraRio

. Clube de Campo,' rola
o concorrido Baile de .

Máscara. A promoção é da
Academia de Dança Dois
Lá, Dois pra Cá.

• Dia 22 de outubro, a Rua
Reinaldo Rau vai estar
todinha decorada em torno

da festa de casamento do
amigo Chico Piermann e

sua Tânia, na London Pub.

A amiga Patrícia Bartel,
agora, vai conferir a Revista
Nossa todos os meses.
Valeu1

• Dia quatro de dezembro
acontece a 4aPedalada
Famosa.

Respeite e valorize os

idosos.

lVIAURICIO HERMANN

o aniversarianbte de ontem, Thiago
Mattos e Ana Carolina Sacth, na Schülzenfest .. ...,

Itl'.�ll�lljt�!li�ljl�lllll�il!liltll

Cinco projetos aprovados por unanimidade na última semana vão

permitir o repasse de recursos públicos para entidades.

Os vereadores autorlzaram o repasse de RS 200 mil para a Associação
de Amigos do Autista - AMA. O dinheiro vai custear despesas com a

manutenção da entidade, como salários, transporte � materiais.

RS 80mil foram destinados à Associação Assistencial dos Deficientes
Auditivos e Visuais - AADAV, que trabalha na reintegração de

pessoas portadoras de deficiência ao meio social.

Também para a AADAV foi autorizado o repasse de RS 80,S
mil, que deverão ser utilizados na execução do programa de

atenção à pessoa portadora de deficiência sensorial.

Às.vezes a
vida te bate
com um tijolo
na cabeça.
Não perca
a fé. Estou
convencido
de que a

única coisa

que me fez
continuar
foi que eu

am�vaoque
eu fazia.

5 EVEJOBS

MAURICIO HERMANN

.

PASSARELA Lais DaIri, nos corredores da TheWay

Bisturi
AVirginia Reis está no

estaleiro, turbinada. Em casa

repousando, pois acabou de
colocar silicone nos seios.
A empresária que relutou
contra a primeira cirurgia,
agora faz plano para uma
lipo. Poderrrrrrrooosal

Cicarelli
Pelomeu e-mail fiquei sabendo que o
batalhão de frente que está organizando a

Copa IriatloMalwee, que acontecerá dia
22, no ParqueMalwee, está passando o

chapéu, pedindo ajuda aos empresários
de Jaraguá.A turma quer trazer amodelo
e triatletaDanielaCicarelli para ser a
madrinha do evento. Nadamal.

CÂMARA DE
VEREADORES
DEJARAGUÁDOSUL
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CRÔNlCA
CRIANCAE
PRIMAVERA

LUIZ CARLOS AMORIM.
ESCRITOR E EDITOR

Echegou a primavera, e veio outubro e está aí o
dia da criança. Primavera, tempo de renovação,

de vida que desabrocha, de esperança de tempos
melhores. Isso tudo não é sinônimo de criança?A
criança é a única esperança de que o ser humano
tem de sermelhor, de ter ummundo sem violência,
com mais saúde, educação e meio ambiente
preservado, de aprendermos a cuidarmelhor da
natureza, para que haja uma perspectiva de futuro.
E omundo precisa demuitos emuitos meninos
para ensinar aos homens que podemos e devemos
salvar a natureza.

Se os adultos souberem cuidar de nossos
meninos e meninas, proporcionando uma

educação decente e uma vida digna, com bons
exemplos - nada a ver com o que vemos, hoje, em
nossa sociedade, em nossa "política" - as nossas

I crianças terão perspectiva de poder lutar por um -

mundo melhor amanhã. Mas temos que começar
agora, é preciso resgatar a educação de verdade,
com professores bem pagos e escolas em bom

_ estado, saúde para todos, segurança em todos os

lugares e uma justiça justa. Redundância? Não,
infelizmente não.

-

Não queria darbrinquedos de presente, apenas,
para as crianças no seu dia. Queria poder dar, para
as crianças de hoje e de amanhã, rios vivos, limpos
e claros, ar puro, alimento sem contaminação de
agrotóxicos e produtos químicos, estações definidas,
climas amenos, natureza preservada.

No entanto,' não posso evitar que nossas crianças
vejam desastres

ecológicos por
desrespeito à
natureza, violência e

falta demoral, falta
de humanidade
e de consciência,
decorrentes da

ganância, da falta
de responsabilidade
e de respeito ao

ser humano e ao

planeta em que
vivemos e da

. Os adultos,
- todos, até os

donos do poder -
principalmente eles,
talvez - deviam

ser mais crianças,
para serem mais

honestos, mais
responsáveis, mais

humanos.

miséria.
.

Os adultos, todos, até os donos do poder -
. principalmente eles, talvez - deviam sermais crianças,
para seremmais honestos,mais responsáveis,mais
humanos. E quanto às crianças, se eu pudesse dar-lhes
um conselho, pediria que crescessem, sim, mas que
não se transformassem em "gente grande": que fossem
apenas GENTE. E que nunca, jamais, deixassem
morrer acriança dentro de seus corações, seja qual for
a idade que tenham.

Pois é da criança que emana avida, alento,
felicidade, poesia. É isto que brota demãos
pequeninas e faísca de olhos de luz ue! pequeninos
seres que chegam a estemundo que temos o dever de
tomarmelhor para que eles tenham um futuromelhor
que o nosso. Pequeno grandemundo que pode ser
mais feliz, pois enquanto houver criança, teremos a
certeza de que Deus ainda tem alguma confiança no
ser humano.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Essa cadelinha, além de amamentar os próprios filhotes, também
já alimentou três gatinhos. Mesmo com tanta compaixão, ela está

abandonada, sem lar e amor. Se alguém tiver interesse em adotá-Ia ou,
pelo menos, abrigá-Ia de maneira temporária, pode entrar em contato com
a Neusa. O telefone é (47) 8409-5909 e o e-mail neusa.ssp@gmail.com.

NOVELAS
• FINA ESTAMPA

Griselda festeja com Celeste, Vilma, Isolina e

Amália. Teodora vê Griselda na TV. Paulo pensa em Es
ther. Carolina pede para Renata trocar de grupo com
ela para que ela faça o trabalho com René Junior, Le
onardo e Fábio. Teodora afirma a Wallace que não vai
abandoná-lo. René liga para Griselda. Antenor vai até a

casa da mãe, que o trata com frieza. Quinzé pensa em

Teodora. Baltazar revela a Celeste que odeia Griselda.
Luana diz a íris e Alice que elas receberão uma visita
indesejável. Griselda fala para Amália que vai conti
nuar trabalhando. Antenor leva um fora de Patrícia.
Tereza Cristina manda Crodoaldo jogar na loteria para
ela. Alice apresenta íris para Griselda.

casam. Dulce passa mal na festa do filho e é levada
ao hospital.

• A VIDA DA GENTE
Ana vence o torneio e todos comemoram, Vitória

fica contrariada ao saber que a tenista foi embora do ho
tel sem ela. Suzana estranha o comportamento de Alice.
Manuela vai com Júlia buscar Ana no aeroporto e conta
que Rodrigo terminou o namoro com Nina. Ana combina
de se encontrar com Rodrigo. Manuela pede o carro de
Alice emprestado. Rodrigo enfrenta Jonas e diz que não
vai à empresa pela manhã. Eva acorda e fica irritada ao

descobrir que as filhas não estão em casa. Depois de
passar por um buraco, Manu capota com o carro na es

trada, e ela, Ana e Júlia sofrem um acidente .

• MORDE & ASSOPRA
Alice dá força para Guilherme enfrentar o julga

mento. Alice pede para a mãe ajudar Guilherme e ela
denuncia Everton no tribunal. Guilherme é inocentado
enquanto Everton vai preso. Xavier alerta Élcio que
surgiu uma mulher na deleqacia alegando ser casada
com ele. Amanda ouve Júlia conversando com ícaro
e suspeita que ela saiba onde Naomi está escon

dida. Akira afirma que Amanda engana ícaro e Júlia
fica preocupada. Tieko expulsa Hoshi de casa e Akira
decide pedi-Ia em casamento. Alice e Guilherme se

• VIDAS EM JOGO
O delegado exige que Rogério conte quem é o

cliente que tem a prova contra Carlos. Adalgisa e Au
gusta discutem. Patrícia conta a Francisco sobre a

investigação paralela de Cleber. Zizi desconfia que
Adalberto seja o assassino de Armando. Zizi e Adal
berto, que está bêbado, discutem. Regina acusa
Mauricio de ser o cliente de RogériO. Daniel derruba
suco propositalmente em Welligton. Francisco vai à
casa de Rogério.

Jim Carrey encarna o Sr.
Popper nesta uma divertidà
comédia para a família que
conta a história de um homem
de negócios totalmente sem

noção do que fazer quando
o assunto são as coisas
importantes da vida. Isso
até o dia em que ele recebe
seis pinguins como herança.
Apesar dos pinguins de Popper
transformarem o chiquérrimo
apartamento em Nova Iorque
em um parque de diversões
de inverno - e virarem a vida
de Popper de cabeça para
baixo, eles também ensinam
importantes lições sobre
famílias, humanas ou não.

ANIVERSARIANTES
Greg é um garoto comum, de 11

10/10 Lurdes Homburg Cristiane Heck
anos, que vai à escola e enfrentaAfonso Berns Matheus F. G. Pereira Dorvalino Eleutério
OS desafios da pré-adolescênciaAntonio J. de Andrade Matheus L. Zesuino Edécio D. Beck

Aroldo Mahs Moacir Campregher Fabiana B. G. da Silva como milhões de outros. o que o
Beatriz Muller Nair W. Krueger Fernando Grechuski torna tão especial é a vontade de
Caubi Dos S. Pinheiro Nivia Bortoline Francieli Ap. Persch dividir essas experiências comDaniel F. Tomelin Osmar W. Jarschchel Guilherme F. Lorenzi todo mundo, para o caso de seDorival da Costa Patricia M. Ehert Guilherme Wackerhagen

tornar rico e famoso quandoEdson Correa Pietro C. Foerster Ines de J. Ferreira
Elaine Vivan Sabrina Wille Iria S. Sanches crescer. E é por isso que ele
Elisangela Borinelli Sigma r Grutzmacher lsabeli Klistke escreve um diário ou um livro
Evaldo Bast Victor H. Malamud Jeferson J. de Bitencourt de memórias. No quinto volumeEvaldo J. Junkes Julia G. B. Rossatb

da série, o heroi Greg Heffley, oGaudino F. Alvez 1.l,IO Leonardo Andrezjewscki
Garoto Banana, se vê diante deGilda Valentini Afonso Hupner Lucas M. Dejaico

Ismar Lombardi Alcenira Grechuski Luiza S. Gessner novos desafios e vai ter de se
Jaqueline Stiz AlvinoTait Marceli K. Ehlert superar para dar conta de todos.Jean Butzke Amadeus Mahfud Maria S. Henn

Logo ele, que sempre teve tantaJoão E. Filho André D. Todt Marli Bartel
Joice Giacomelli Angelica K. Schuh Marta Pachecuski pressa para crescer, começa a
Julio C. Patricio Angelica Konig Matheus W. Raitz se questionar se vale mesmo
Karoline G. Pereira Antonio S. Ribeiro Meraci M. Strelow ingressar tão rápido no "mundo
Kelvin U. Batistão Araci S. Spézia Miraci Strelow adulto".Laíse Inácio Azira A.a Ferreira Roberto H. Reichow
Laisy Euzébio Carla Ap. de Souza Terezinha K. Tassi
Leticia Hadlich Cleonice A. Rocha ' . , J
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JOINVILLE
• Cine Garten 1
• O filme dos espíritos - Nac (14h, 16h30, 19h e 21 h1 O)
• Cine Garten 2
• Sem saída - Leg (17h50, 20h e 22h10)
• Os Smurfs - Dub (13h30 e 15h40)
• Cine Garten 3
• Família vende tudo - Nac (15h50, 18h e 21 h40)
• Todo mundo tem problemas sexuais - Nac (13h50 e 19h50)
• Cine Garten 4
• Eu queria ter a sua vida - Leg (13h40, 16h1 O, 18h45 e 21 h20)
• Cine Garten 5
• Manda-chuva - Dub (14h40)
• Amizade colorida - Leg (16h40, 19h10 e 21 h30)
• Cine Garten 6
• A hora do espanto - Dub (14h20 e 16h50)
• A hora do espanto - Leg (19h20 e 21 h50)
• Cine Mueller 1
• O zelador animal- Dub (14h20, 16h45, 19h e 21h20)
• Cine Mueller 2
• Fechado. I

• Cine Mueller 3
• Os Smurfs - Dub (13h45 e 16h20)
• Premonição 5 - Dub (19h20 e 21 h45)

www�ocor,eiodopovo.com.br TERÇA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 20,11 I VARIEDADES I' '�5> :
I

TIRINRAS

A SeLVA LTDA. GUSTAVO SANCH�Z

SERA Que você
PODE DATILOGRAFRAR
UM POUQUINHO MAIS

RAPlOOi'

A SeLVA LTDA.
CINCO PARA AS .---�---

SEIS E O FAB1NHO
JA PAROU DE
TRABALHAR!

GUSTAVO SANCH�Z

www.aselvaltda.com

. '

111/,,, �:f CINEMA

SEM
SAÍDA'

Um jovem descobre

que sua vida é na

verdade uma farsa.
Só que antes de

saber toda a verda

de, seus supostos
pais são mortos

e ele vira alvo de
uma disputa entre
o FBI e um agente

secreto sérvio.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Sem saída - Dub (15h, 17h, 19h e 21 h)
• Cine Breithaupt 2
• Amor a toda prova - Leg (16h40, 19h e 21 h20)
• Os Smurfs - Dub (14h1 O)
• Cine Breithaupt 3
• Conan, o bárbaro - Leg (15h e 17h1 O)
• Larry Crowne - Leg (19h30 e 21 h30)

• A hora do espanto - Dub (14h15 e 16h40)
• A hora do espanto - Leg (19h20 e 21 h50)
• Cine Neumarkt 2
• Amizade colorida - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Neumarkt 3
• Os Smurfs - Dub (13h30, 15h40 e 17h50)
• Sem saída - Leg (19h50 e 22h)
• Cine Neumarkt 4
• O zelador animal- Dub (14h30, 16h50, 19h1 O e 21 h20)
• Cine Neumarkt 5
• O filme dos espíritos - Nac-(13h45, 16h15, 18h45 e 21 h)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Família vende tudo - Leg (14h45 e 19h1 O)
• Um conto chinês - Leg (17h e 21 h15)
• Cine Norte Shopping 1

. • A hora do espanto - Dub (16h30 e 21 h)
• A hora do espanto - Leg (14h15, 18h45 e 23h15)
• Cine Norte Shopping 2
• O zelador animal- Dub (13h55, 16h05, 18h15 e 20h30)
• Cine Norte Shopping 3
• Premonição 5 - Leg (19h50)
• Premonição 5 - Dub (15h30 e 17h40)
• Conan, o bárbaro - Leg (22h)
• Lanterna Verde - Dub (13h)
• Cine Norte Shopping 4
• Eu queria ter a sua vida - Leg (14h30, 16h50, 19h15 e

21h45)
• Cine Norte Shopping 5
• Família vende tudo - Nac (13h15 e 17h25)

f

• Um conto chinês -Leg (15h20, ) 9h30, 21 h30 e 23h35)
• Cine Norte Shopping 6
• O filme dos espíritos - Nac (14h, 16h15, 18h30, 20h50 e 23h05)
• Cine Norte Shopping 7
• Manda-chuva - Dub (13h45 e 18h)
• Os Smurfs - Dub (15h45)
• Amizade colorida - Leg (20h e 22h) ; I

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

Apresentadora quer
descongelar buquê
A apresentadoraDanielaAlbuquerque,
esposa do presidente da Rede Tv, Amilcare
Dallevo, acaba de renovar os votos e já
pensa no que fará no próximo aniversário de
casamento. Ela pretende descongelar o buquê
da cerimônia e tomar banho de espuma
com as pétalas. O casal está junto há cinco
anos. Neste, fez uma cerimônia luxuosa na
mansão do empresário, emAlphaville.

Cantor compra iate
de R$ 45 milhões
Roberto Carlos, que já tem um jato
particular, acaba de fazer uma nova e

esbanjadora aquisição. Na s�mana passada,
ele voou de São Paulo aMaceió para
acompanhar a chegada de um iate de 115

pés (35 metros de comprimento) orçado em
R$ 45,2 milhões. O barco conta com cinco

suítes, amplas salas de estar e de jantar, ,

cozinha completa e escadaria circular.

McCartney casa
pela terceira vez

O ex-Beatles PaulMcCartney se casoumais
umavez.A cerimônia aconteceu em Londres,
no último domingo, ou seja, no mesmo dia
em que John Lennon completaria 71 anos. O
músico oficializou a relação com a americana

NancyShevell. Este é o terceiro casamento do
astro. O primeiro foi com Linda, quemorreu
em 1998. O segundo, comHeatherMills,
acabou comum tumulado divórcio em 2008.

Ex de jogador diz
que ele não é gay
Apesar de ter confessado que nunca transou
com Rícharlyson.amodelo Letícia Carlos,
ex-namorada do jogador, afirmou que
ele não é gay. Segundo ela, nos três meses
de romance, em 2007, nadamais íntimo
aconteceu, pois ele era constantemente
convocado para a Seleção Brasileira. Ela
ainda disse que fez planos de se casar e

chegou a ganhar um an�l de noivado.

HORÓSCOPO

Nasce o filho de
Letícia Birkheuer
A atriz Letícia Birkheuer anunciou, pelo
Twitter, que o filho João Guilherme, com
o empresárioAlexandre Furmanovich,
nasceu namadrugada do último sábado,
em São Paulo. Ela ainda aproveitou
para parabenizar a atriz I1di Silva pelo
aniversário. "Ildí Silva, parabéns pelo
aniversário! Nasceu o João Guilherme àmeia
noite e vinte! Estamos no hospital", postou.

Ariadna tenta ficar
mais feminina
A ex-BBBAriadnapassou por uma cirurgia
estética no rosto, no último fim de semana.
A intenção dela era ficarmais femininapor
meio da técnica, que se chama recontomo
frontal. Depois do procedimento,Ariadna
postou em seuTwitter oficial umamensagem.
'Acabei de acordar da anestesia. Obrigada a
todos pela força. Tirei os drenas e senti que a
minha testa está perfeita", escreveu.

ÁRIES
Quem trabalha com lazer, esporte ou entretenimento não pode
reclamar da sorte. À noite, não se surpreenda se for desafiado a

pensar mais no bem-estar dos outros. A dois, o momento é de
fazer concessões.

TOURO
Este é um bom dia para se dedicar a trabalhos que favoreçam
a concentração e a privacidade. No romance, use as diferenças
entre você e o par a favor do relacionamento.

GÊMEOS
Conseguirá interagir com pessoas jovens e dinãmicas. Os astros

conspiram a seu favor no campo afetivo. O namoro e a conquista
estarão em destaque.

CÂNCER
Terá maior percepção do próprio valor, então, não deve ter receio
de lutar por seus interesses no trabalho. No amor, é hora de

quebrar a rotina. Não faltará disposição para ousar.

LEÃO
Bom dia para se dedicar à atividade que possa ser feita em casa.

O setor profissional recebe poderosas vibrações. No campo
afetivo, a situação é estável e favorece os vínculos mais sólidos.

II
VIRGEM
Este é um dia em que terá necessidade de silêncio e de reflexão.

Aproveite a oportunidade para fazer uma autocrítica. Tudo indica
que uma sensação de perda pode marcar a vida amorosa.

LIBRA
Zelar pelos relacionamentos pessoais ou de trabalho será

,

fundamental se quiser mantê-Ios. No romance, pense nas diferenças
como um fator que complementa o relacionamento a dois.

ESCORPIÃO
A vida profissional ganhará um novo embalo. Este é o momento
ideal de ocupar um cargo de destaque ou liderança. Em
contrapartida, a vida amorosa pode ser sacrificada.

SAGITÁRIO

1
No trabalho, aproveite as oportunidades para mostrar seu talento.
Tarefas que exijam conhecimento específico contam com boas

I vibrações. Bom astral no amor.

CAPRICÓRNIO
, As transformações na vida contam com ajuda das estrelas. Não

tenha receio de recomeçar. Aceite o desejo de movimentar a vida
social, mas não perca o foco das necessidades emocionais.

AQUÁRIO
o dia favorece a troca de ideias e as tarefas em grupo. É o
momento de interagir e defender os interesses coletivos. No
romance, a fase é promissora para ampliar os contatos.

PEIXES
Tudo o que conseguir hoje será fruto da dedicação ao trabalho. A

partir do meio-dia, terá a sensação de que as coisas vão fluir com
mais rapidez. À noite, pode sentir necessidade de separar o que
não tem mais valor do que deve ser preservado.
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AGENDA
• 11/10
Leitura dramática: Psicose 4.48
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: às 19h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

• lI/lO
Balada: TheWayVIP
Onde: TheWay, em Jaraguá do Sul
Horário: às 23h

Quanto custa: gratuito (convites
distribuídos das 14h às 17h, na TheWay)
Informações: (47) 8433-0083 e 9604-8777
ou contato@fuelventos.com.br

• lI/lO
Teatro: Tecnópolis: a cidade sem livros
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul

Horário: às 9h, 10h, 14h e 15h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

• 12/10
Show: Geminis Bee Gees
Onde: Centro Cultural da Scar, em
Iaraguá do Sul
Horário: às 20h30
Quanto custa: R$ 60 e R$ 30

Informações: (47)3275-2477

• 12/10
Evento: Brincando no Bairro
Onde: Parque Municipal de Eventos, em
Jaraguá do Sul
Horário: das 14h às 17h
Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7070

• 12/10
Evento: Dia da Família na Escola
Onde: Centro de Educação Infantil Iader
Marcolla, em Jaraguá do Sul
Horário: das 14h às 18h
Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-3805

• 13/10
Oficina: Técnica de utilização de
máscaras
Onde: Sesc, em Jaraguá do sul
Horário: das 9h às 13h e das 14h às 18h
Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

• 14/10
Teatro: Esse pastor é uma piada
Onde: Centro Cultural da Scar, em

.

Iaraguá do sul
Horário: às 20h

Quanto custa: R$ 20 e R$ 10

Informações: (47) 3275-2477

• 14/10
Teatro: Quiprocó
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: às 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

• 15/10
Evento: Café Colonial daAssociação
Húngara
Onde: Comunidade Santíssima Trindade,
no Iaraguá 84, em Iaraguá do Sul
Horário: a partir das 15h
Quanto custa: R$ lO, R$ 20 e R$ 25

Informações: (47) 3376-0430

• 15/10
Show: HardVoltage, Hades, Carcerários
e Caféll
Onde: Curupira Rock Club, em
Guaramirim
Horário: às 21h
Quanto custa: R$ 10

Informações: (47) 8419-5100 e 3275-3338

• 16/10
Ajapra: 2a Cãominhada e 3a Feira de

Adoção de Animais

\

Onde: PraçaÂngelo Piazera, em Iaraguá
do Sul
Horário: das 9h às 11h

Quanto custa: gratuito e R$ 2

(Cãominhada)
Informações: www.ajapra.org.br

• 17/10
Curso: Comunicação e Oratória
Onde: Centro Empresarial, em Jaraguá
do Sul
Horário: às 19h30 às 22h30

Quanto custa: R$ 60

Informações: (47) 3275-7070

• 17/10
Teatro: Clube de Lambe-Lambe
Onde: Fundação Cultural, em
Jaraguá do Sul
Horário: às 15h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

* QUJ;BDIVULGIIB O
SEUEVENTO JlQUl?

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

e·mails devem ser encaminhados uma
semana antes do evento.

,
.

Promoção "A decisão é sua" (válida até 14/10/2011 ou enquanto durarem os estoques -100 unidades). Ford Focus Hatch 1.612012 (caí. OA82) a partir de R$ 52.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% arn
e 0,00% a.a, 52,9% de entrada (R$ 28.031,71) e Saldo em 24 parcelas de R$ 1.100,00 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da 1a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor
total a prazo de R$ 54.431,71. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 03/10/2011 a partir de 0,44% a.m e 5,42% a.a, através do Programa Ford Credit. Ford Focus Sedan 2.012012 (caí. POA2) a partir de R$
59.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m, e 0,00% aa., 51,7% de entrada (R$ 31.014,83) e Saldo em 36 parcelas de R$ 850,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1a
parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 61.614,83. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 30/08/2011 a partir de 0,30% am. e 3,63% a.a., por meio 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 alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não
incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos SA Valores válidos
para cores sólidas. Frete incluso.

CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JA O SEU.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
Ford Empresas: (11) 4174.3900

.

Acumule até R$ 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capltafs • rogUles metropolltinas: �001-48581 Domais 1000lldades 0600 7224858.

MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800
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ECO

Benyamin Parham Fard

Governança Corporativa
A aplicação desta terminologia
iniciou na primeira metade dos
anos 1990, em um movimento

capitaneado principalmentenos
Estados Unidos, no qual acionistas
despertaram para a necessidade
de novas regras que os protegessem
dos abusos praticados pela
diretoria executiva das empresas,
da inércia de conselhos de

administração inoperantes e das
omissões das auditorias externas.
Deforma conceitual, a
Governança Corporativa surgiu
para superar o "conflito de
agência'; decorrente da separação
entre a propriedade e a gestão
empresarial. Nesta situação, o
proprietário (acionista) delega
a um agente especializado

(executivo) o poder de decisão
sobre sua propriedade. No entanto,
os interesses do gestor nem sempre
estarão alinhados com os do

proprietário, resultando em um

conflito de agência ou conflito
agente-principal.
A preocupação da Governança
Corporativa é criar um conjunto
eficiente de mecanismos,
tanto de incentivos quanto
demonitoramento, afim de

assegurar que o comportamento
dos executivos esteja sempre.
alinhado com o interesse dos
acionistas.
A boa Governança proporciona
aos proprietários (acionistas ou
cotistas) a gestão estratégica de
sua empresa e a monitoração da

Código Flo.restal não é
exclusividade brasileira
Recente estudo do Greenpeace junto ao Instituto Imazon
e ao Instituto ProForest (Universidade de Oxford), para
analisar a norma florestal em 11 países ao redor domundo
(Alemanha, China, Estados Unidos, França, Holanda,
Índia, Indonésia, Japão, Polônia, Reino Unido e Suécia),
demonstrou que o Brasil não possui a legislação mais
restritiva, antiga, ou tampouco a mais severa do mundo. A

crença errônea que o Código Florestal só existe no Brasil é
um dos principais argumentos levantados pelos ruralistas
no Con '. I oNacíonâl para justificar amudança pelé,l qual
á leI es . (lo submetida.O equívoco não é apenàs da

.

bancada no Congresso, pois os ãmbíentalístas também
gostam de dizer que a invenção é brasileira, uma maneira
de sentir orgulho pela modernidade do Brasil nas questõe-s
de legislação ambiental. O case da Suécia, por exemplo,
demonstraque o "Código Florestal" existe desde 1886 e

, úe '. t:qdo" det
. ,

II que áreas desrn t
.

iesüúl , 7ãtrietade dÓ"t�rr'
en e por florestas;mlou seja, 69%.'

" ,

lifi" ,

benyamin@biovita.com.br

direção executiva. As principais
ferramentas que asseguram
o controle da propriedade
sobre a gestão são o conselho
de administração, a auditoria
independente e o conselho fiscal.
A empresa que opta pelas
boas práticas de Governança
Corporativa adota como linhas
mestras a transparência, a
prestação de contas, a equidade e a

responsabilidade corporativa.Para
tanto, o conselho de administração
deve exercer seu papel,
estabelecendo estratégias para a
empresa, elegendo e destituindo o

principal executivo, fiscalizando
-

e avaliando o desempenho da
gestão e escolhendo a auditoria

independente.

Ecosolu.ção
jI'

PUI4IQ aguas
pol":lídas
O uso da biomassa como eco

ferramenta nunca esteve em
tamanha evidência como na

atualidade, é o que confirma
o estudo de pesquisadores
da Universidade Federal do

Espírito Santo (UFES}, os
quais avaliam a possibilidade
de utilizar coco e bagaço
de cana para remover
os poluentes da água. O
principal objetivo do projeto
é desenvolver tuna técnica
em que materiais residuais
de baixo custo possa:ln .

ser utilizados na remoção
de fármacos, pesticidas,
corantes e metais das águas
usadas no abastecimento. No
estudo, estes dois materiais
são tríados, triturados e

acoplados a estações de
tratamento de água servindo
como um bíofiltro.

201 MIL TONET.JlDAS
o resíduo considerado "lixo útil" éwn elemento deveras
utilizado em processos ele cadeias produtivas m todo o

mundo. pois poupa recursos naturais e energia, entretantO,
no caso doBrusil a sua importac;ão ainda éwn tabu,
em função de diversos tipos de lixo não aproveitáveis
e proibidos enlrare� no pcás disfarçado d resíduos

recicláveis, atrapalh do a importação lícita resíd

produtivo pela indústria. No ano de 2010. somente o Bras"
importou 201 mil toneladas de -resíduos para reuso.

Torre solar na Espanha
Entrou em operação em Sevilha, Espanha, a primeira usina de

geração solar de energia que opera o conceito de concentração
energética com tecnologia de armazenamento de calor em
sal fundido. A usina Gemasolar está projetada para gerar 19,9
megawatts (MW), ocupa uma área de 185 hectares, possui 2650
grandes espelhos e uma torre concentradora de 137m de altura,
com temperaturas de núcleo que podem chegar a 500°C. O
sistema de armazenamento de calor utiliza um composto de sal
(60% nitrato de sódio e 40% nitrato de potássio), que devido às
altas temperaturas muda para o estado líquido. O calor pode ser

armazenado por até 15 horas, permitindo gerar energia elétrica
inclusive à noite. A expectativa. é de que aproximadamente 25
mil residências sejam atendidas com esta inovação energética, a
qual também evitará emissões de dióxido de carbono (C02) na
ordem de 30.000 toneladas por ano.

São Paulo banirá
sacolinhas plásticas
o prazo está definido. A partir de janeiro de 2012 os supermercados
e outros estabelecimentos de São Paulo estarão proibidos
de distribuir gratuitamente sacolas plásticas, as quais foram
introduzidas no Brasil há mais de 40 anos. Esta trata-se de uma lei
municipal, que pretende acabar com o impacto das embalagens
feitas de derivados de petróleo, que levam até 400 anos para se

decompor e podem entupir bueiros. Neste novo cenário, os lojistas
deverão oferecer ao cliente a opção de comprar sacolas de plástico
à base de amido, que devem custar R$ 0,19 ao consumidor, e são
bemmenos poluentes por levarem seis meses para se degradar.

Contabi lidade
Consultoria Empresarial

CflCJ$c, OD626!Hl
Qualidade

tnmnetênC/d
Credibilidade Confiança'
\\fillvv.gumz,com .br gumz@gumz,com,br
(47}33114747 umA PftItCfBJA OUE DÁ CERTO. Desde 1978
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PONTO DE VISTA

PROGRAMA "MINHA
CASA. MINHA VIDA"

VICTOR DANICH,
DIRETOR EXECUTIVO

JARAGUATEC

Tive a honra de presenciar no dia
.16 de outubro de 2011 a inaugu
ração do Condomínio Parque Iara
guá DanteMinel, resultado de uma

parceria do governo federal com a

Prefeitura de Jaraguá do Sul, através
do programa habitacional "Minha
Casa, Minha Vida". Tal iniciativa,
meritória no seu conteúdo essen

cial, que é atender as necessidades
imediatas dos setores mais humil
des da sociedade, se concretiza por
meio de uma política de Estado que
estimula aprodução deum setor in
tensivo de trabalho e insumos pro
duzidos no país.

O programa citado, resulta
do de um conjunto de medidas
que disponibilizam urn total de
125,7 bilhões de reais do governo.'
72,6 bilhões partem dos subsídios
concedidos pelo Orçamento e do
Fundo de Garantia por Tempo de .

Serviço, enquanto os outros 53 bi
lhões são destinados diretamente
às pessoas beneficiadas pelo pro
grama em forma de empréstimos
bancários, com destaque para a

Caixa Econômica Federal.
Tal operação pode ser concre

.

tizada por meio da redução dos
tributos indiretos incidentes sobre

a construção de casas populares,
com o fim de diminuir o valor total
a ser financiado e, portanto, garan
tir o acesso da população de baixa
renda ao crédito imobiliário a taxas

subsidiadas. Para tanto, a Medida
Provisória que regulamenta o pro
grama prevê, na sua segunda fase,
o 'aumento da faixa de renda dos
beneficiários: 60% para famílias que
ganham até R$ 1,6 mil por mês na
zona urbana e até R$15 mil anuais
na zona rural; 30% para famílias
com renda média mensal de até
R$ 3,6 mil na área urbana e R$ 30
mil anuais na área rural; 10% para
famílias com renda mensal de até
R$ 5mil na zona urbana e até R$ 60
mil anuais na zona rural. Para ope
rações do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, a renda familiar
mensal bruta dos beneficiários de
verá ser de até R$ 5,4 mil para ha

bitação popular no caso de imóveis
em cidades de regiões metropoli
tanas ou com população superior
a 250 mil. No caso de Jaraguá do
Sul, a média varia entre um e três
salários mínimos, que significa que
aqueles beneficiários do programa
que ganham urn salário mínimo,
terão uma prestação mensal de R$

50, que os habilitam a morar num

apartamento de 42,6 m2 como é o

caso do condomínio citado, que
tem ao todo 288 unidades, comple
tadas com Playground e dois salões
de festas.

Por outro lado, sinto-me am

plamente gratificado pelo convite
da secretária daHabitação e Regu
larização Fundiária, MaristelaMe
nel Roza, que permitiu observar
de perto a realização, muito além
da retórica, de pessoas humildes
e trabalhadoras obtendo, através
de um programa profundamente
solidário, o sonho da casa própria.

Independente de qualquer par
tidarismo, mas sendo consciente
da crise de paradigmas que des
morona de forma senil o modelo
neoliberal centrado na especulação
financeira, e que talvez prenuncie a

volta ao estado do bem-estar social,
resulta reconfortante ver a senhora
prefeita Cecília Konell circulando
entre as famílias beneficiadas, cum
primentando-as uma por uma, se
lando assim novas formas de fazer

governo para o povo.Alguns podem
chamar tal atitude de populismo. Se
por acaso o populismo for issomes-

.
mo, que ele seja bem-vindo.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITUR� MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDERlSC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-1191

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
I ERRATA DE EDITAL CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO DE SERViÇO PÚBLICO N° 02/2010 - PMS - - REPUBLICAÇÃO N.o

PROCESSO L1CITATÓRIO N°. 176/2010 - PMS - TIPO: TÉCNICA E PREÇO

o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de itens e data referente ao
Edital de Concorrência n". 02/201 O-PMS, para a outorga de cõncessão onerosa da "PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERViÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, DO MUNiCíPIO SCHROEDER conforme projeto básico, regulamento dos serviços e
demais anexos que fazem parte integrante do instrumento convocatório, fica rido assim determinado:

.

Leia-se:
1 - DO LOCAL, DA DATA, DO HORÁRIO DA ABERTURA DO PROCESSO:
1.1. Os envelopes n", 01 - Habilitação, n", 02 - Proposta Técnica, n". 03 - Proposta Comercial bem como os documentos necessários
para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horário abaixo determinado, a saber:
a) Data: 10 de novembro de 2011.
b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder (SC).
Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Marechal Castelo Branco n". 3201,
Centro, Schroeder/SC.
c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min.
d) Abertura do processo: às 09h.
4.2.3 - O recebimento dos envelopes da documentação, propostas técnica e comercial e credenciamentos acontecerão até dia 10 de
novembro de 2011 às 08h45min, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.1.

13.2.1. Critério 1 - Conhecimento do Problema (A): O licitante deverá demonstrar entendimento, sua visão e análise sobre as informa
ções contidas no Plano Municipal de Transporte Coletivo Urbano de Schroeder, em texto de no Maximo 2 (duas) laudas, em fonte Times
New Roman, corpo 12, entre linhas simples, sem emendas ou rasuras.

Valor Total para Critério 1 - Conhecimento do Problema: Maximo de 40 pontos.
Forma de pontuação:
a. Conhecimento Transporte Urbano do Município de Schroeder: apresentando esse item, o licitante pontuará 20 pontos: não apre
sentando, a pontuação será O pontos.
'b. Conhecimento da Operação de Transporte Coletivo Urbano de Schroeder: apresentando esse item, o licitante pontuará 20 pontos;
não apresentando, a pontuação será O pontos.

Exclui-se:
.

Cláusula 7.1.14. g) Comprovação do licitante de possuir. em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profis
sional de nível superior, devidamente reconhecido pela ent'cade competente (CREA), (ANEXO A15) o qual deverá ser apresentado
juntamente com a referida comprovação.
g1) A comprovação deverá ser feita:
a) com vínculo empregatício do profissional relacionado na alínea anterior, com a empresa, através de xérox autenticado da Carteira
Profissional, ou,

.

b) profissional contratado, desde que, com 03 (três) meses de antecedência à abertura da licitação, sendo obrigatória à comprovação
através da apresentação do Contrato firmado entre o Profissional e a empresa CONTRATANTE, e, ou,
c) através do contrato social ou ata de eleição, se o profissional for sócio.

Anexo "A-15" - TERMO DE COMPROMISSO FORMAL DE MANUTENÇÃO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO DURANTE A
VIGÊNCIA DA CONCESSÃO.
Schroeder, 11 de outubro de 2011.

Felipe Voigt
Prefeito Munícipal

DO LEITOR

SEM CAMINHÃO NO
FIM DE SEMANA

Sendo caminhoneiro desde
1974, rodando o Brasil de Norte

a Sul, já presencieimuitos aciden
tes sendo amaioria por excesso de
velocidade, sono e horas no volan
te. Muitas empresas só contratam
motoristas que tomam rebites ou

remédios para tirar o sono, porque
as cargas têm horários para a che

gada ao cliente. Sugiro ao nobre
senador Paulo Bauer fazer urna lei
que proíba rodar a noite e fiscalize
os caminhões, fazendo exames de

sangue nestes malucos rebitados,
responsáveis por esses aconteci
mentos nas estradas 'brasileiras.

Muitos dos ditos empresários
de transportes compram cami
nhões de alta potência e colocam

na mão de pessoas inexperien
tes, dão-lhes caixas de rebites

para fazer uma entrega às pres
sas, passando noites em claro .

Proibir o tráfego de caminhões
nos finais de semana como quer
o senador Bauer (Lei 585/2011)
não vai resolver, pois na segun
da - feira esses loucos saem com

mais vontade de se matar e pon
do a vida de inocentes em risco.

Falta ainda muita fiscalização
quanto ao horário de trabalho
dos motoristas e proibir de vez

por todas os medicamentos que
tiram sono.

Paulo JoséWagner,
motorista de caminhão

Ven e·se Cavaco Seco
47.· 9988·3302

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 8/10 às 7h15, o Sr.
Joacir Efeting, com idade de 36 anos. °

sepultamento foi realizado no dia 9/10, às
9h, saindo o féretro da Sua Residência na rua

Luiz Picoli n° 70 no Rau, seguindo após para o

Cemitério' do Rau.

• Faleceu no dia 7/10 às 16h, o Sr. Gentil V. de
Souza, com idade de 70 anos. ° sepultamento
foi realizado no dia 8/10, às 16h30, saindo o

féretro da Comunidade Santa Ana, seguindo
após para o Cemitério da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 8/10. às 8h20, o Sr.
Anderson D. Furtado, com idade de 32 anos.

° sepultamento foi realizado no dia 9/10, às
9h, saindo o féretro da Capela Mortuária Sr.
Bom Jesus em Guaramirim, seguindo após
para o Cemitério municipal de Guaramirim.

• Faleceu no dia 9/10 às 15h15, o Sr. Linor A.

Beber, com idade de 62 anos. ° sepultamento foi
realizado no dia 10/10, às 15h, saindo o féretro
da Capela Mortuária de Ascurra, seguindo após
para o Cemitério de Ascurra.

• Faleceu no dia 9/10 às 15h, o Sr.
Freder-ico A. P. Junior, com idade de 54 anos.

° sepultamento foi realizado ontem, dia

10/10, às 16h, saindo o féretro da Capela
Maria Leier, seguindo após para o Cemitério
do Centro.

o Faleceu no dia 9/10 às 3h, o Sr.
Silvano Steinert, com idade de 49 anos. °

sepultamento foi realizado ontem, dia 10/10,
às 9h, saindo o féretro da Igreja Luterana João

Pessoa, seguindo após para o Cemitério João
Pessoa.

ESTADO DE SA'NTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípios que compõe a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

Isa Marta Mohr Ziemann, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do
Sul/SC, torna publico pelo presente edital, que VALDIR MARIO JACOMINI, CI RG n° 2/R-
597. 380-SC n° 248.356.849-15, brasileiro, divorciado, representante comercial, residente
e domiciliado na Rua 1190-Francisco Jacomini n° 29, bairro Boa Vista, nesta cidade, e

ALMINDA BACHMANN, CI n° 410.521-4, CPF n° 621.257.539:87, brasileira, divorciada,
do lar, residente e domiciliada na RlJa 112-Domingos Rosa n° 389, nesta cidade;
REQUERERAM com base no artigo 213, inciso II, da lei n° 6.015/73, com as modificações
introduzidas pela Lei n° 10.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel
consiste em um.terreno situado nesta cidade, na Rua 112-Domingos Rosa, matriculado
sob n° 22.232, ficha 01, Livro 2-RG, a ser retificado conforme planta e memorial
descritivo arquivados neste Registro de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2° e

3° do mencionado dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS OS,CONFRONTANTES
A SEGUIR NOMINADOS para, querendo, se manifestarem, no prazo de 15 (quinze)
dias (a contar da presente publicação): CONFRONTANTES - CARLOS RAFAEL
MENNA PEREZ, CI RG n° 0.860,313-SPMAF/SERS/R/RJ, CPF n° 738.303.137-72,
paraguaio, engenheiro agrônomo e sua mulher TANIA CHAVES DE MENNA, CI RG n°
17.131.905, do lar, brasileira, casados, residentes domiciliados na Servidão S-21 n°
55, lateral da Rua 112-Domingos Rosa, nesta cidade; Se for o caso, a manifestação
deverá. ser feita na forma de impugnação fundamentada, dirigida ao endereço deste
Registro de Imóveis (situado na Rua Barão do Rio Branco n° 414, sala 02, Centro, na
cidade de Jaraguá do Sul-SC, expedientadas 09:00hs ás 12:00hs e das 14:00hs às
18:00hs), advertindo-se desde já que presumir-se-à a anuência do confrontanteque
não apresentar impugnação r')o prazo da notificação.

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Protocolo: 21935 Sacado: GRAZIElA MACHADO CPF: 047.604.409-09 Cedente: ULEAN
DROMACHADOMECNPJ: 05.338.614/0001-00NúmerodoTítulo: 085/05Espécie:Duplicata
deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARA
MIRIM DataVencimento: 19/09/2011 Valor: 516,62 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL- ESTADO DE SANTACATARlNA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim -

CHRISTAINGEHllLEWAGNER, Interventora
Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário deFuncionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade
de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscri
ção Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no
endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023,
todos do CNCGJ.

Protocolo: 22037 Sacado: A.D.V,L REFORMAS DE CARRETAS LIDA CNPJ: 11.419.842/0001-
07 Cedente: SULPEC COMERCIO A PEÇAS TIDA CNPJ: 08.777.042/0001-45 Número do Tí
tulo: 0000346211 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM DataVencimento: 20/09/2011 Valor: 600,00 Liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22210 Sacado: ALESSANDRO RONQUI CPF: 059.856.879-45 Cedente: DINA
MICA CENTRO AUTOMOTIVO LIDA ME CNPJ: 05.024.981/0001-20 Número do Título:
OS967/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 24/09/2011 Valor: 175,00 Liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20814 Sacado: BATIMENTO INDUSTRIA DE CONFECCOES LIDA ME CNPJ:
06.317.578/0001-52 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título:
46064*003 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 25/08/2011 Valor: 390,00 Liquida
ção após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Pro
tocolo: 22213 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número doTítulo: 46064*004
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 25/09/2011 Valor: 390,00 Liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21940 Sacado: ClAMAR SOLUÇOES EM AÇO E PRE-FABRICADOS lJDA ME

CNPJ: 10.451.669/0001-53 Cedente: BEHLING TRANSPORTES E SERVIÇOS I1'DA CNPJ:
05.552.586/0001-10 Número do Título: 16870 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/09/2011 Va
lor: 270,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22088 Sacado: ENSAIO GERAL VIDEOKE LIDA ME CNPJ: 12.088.249/0001-80
Cedente: DI COMUNlCAÇOES E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 03.658.136/0001-81
Número do Título: 0001813704 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 02/09/2011 Valor: 525,00 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22021 Sacado: GLOBALADMINISTRADORADE BENS IT'DA CNPJ: 02.580.422/0001-
09 Cedente: ESCRITORIO CONTABIL MARLIAN IT'DA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do
Título: 87088 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECO
NOMICA FEDERALDataVencimento: 15/09/2011 Valor: 90,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:R$15,00

Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21963 Sacado: HORACIOANTUNES BARBOSA CNPJ: 12.388.942/0001-78 Ceden
te: BANCODOESTADODORIO GRANDEDO SULSACNPJ: 92.702.067/0001-96Número do
Título: 0327/003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
BRADESCO SA. DataVencimento: 19/Q9/2011 Valor: 251,90 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 22036 Cedente:

.

COMERCIO E CONFECÇOES BECHTOLD LIDAME CNPJ: 00.794.692/0001-97 Número do
Título: 0060003 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DOBRASILSA - AGENCIAGUARAMlRlMDataVencimento: 20/09/2011 Valor: 389,35 Liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22070 Sacado: LUCIANA DOMASZAK MEYER ME CNPJ: 11.759.247/0001-02 Ce
dente: CANAL ECO DE DISTRIBBUIÇÃO lJDA ME CNPJ: 08.674.864/0001-09 Número do
Título: 4562-2-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA. DataVencimento: 21/09/2011 Valor: 255,07 Liquidação após a intimação: R$
10,85,Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22020 Sacado: LUIZ CARLOS MANNES ME CNPJ: 04.271.985/0001-40 Cedente:
ESCRITORIO CONTABIL MARUAN I1'DA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título:
87164Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMI
CA FEDERAL DataVencimento: 15/09/2011 Valor: 101,36 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22264 Sacado: METAIMASSA METALURGICA I1'DA ME CNPJ: 04.695.131/0001-
91 Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96
Número doTítulo: 004/211 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 25/09/2011 Valor: 2.550,00 Liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22019 Sacado: MONAliSA DA SILVA BARINIKOWSKI CPF: 038.121.319-60 Ce
dente:WP. JUNIOR&CIALIDAMECNPJ: 04.303.006/0001-99Número doTítulo: 15 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DataVencimento: 16/09/2011 Valor: 252,21 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22220 Sacado: OSLINBORCHARDTCPF: 455.802.609-97 Cedente:ARNO FRAN

CISCO DEREITI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 000000436 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRlM DataVencimento: 24/09/2011 Valor: 165,72 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22229 Sacado: RICARDOROSALINOMACHADO CPF: 054.664.399-08 Cedente:
FOURMEDillCINDUSTRIAECOMERCIO LIDAME CNPJ: 38.980.918/0001-17Número do
Título: NF 581 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 26/09/2011 Valor: 353,64 Li

quidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22055 Sacado: VALDEMAR FRANZEN CPF: 953.290.649-53 Cedente: ARNO
FRANCISCO DERETTI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número doTítulo: 000000413 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIAGUARAMlRlMDataVencimento: 20/09/2011 Valor: 169,20 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22016 Sacado: VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUMENTOS FUNCIONAIS
IT'DAME CNPJ: 08.058.394/0001-40 Cedente: CIZESKI INCORPORADORAADM. E EMPRE
ENDIMENTOS !MOBILIARIOS LIDA CNPJ: 79.251.534/0001-40 Número do Título: 5211111

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXA ECONOMICAFE
DERAL DataVencimento: 16/09/2011 Valor: 900,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Guaramirim, 11 de outubro de 2011.
CHRISTA INGE HILLEWAGNER, Interventora

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADODE SANTA CATARINA
Novo endereço:Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESlD
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Nor
mas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de tí
tulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3
(três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à susta

ção judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa,

dentro do praw legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 190165/2011 Sacado:ADILSON BASEGGIO Endereço: JOSENARLOCH 2345-

Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89253-605Credor: COMERCIODEESCORASCHIODINlLIDA Por
tador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 09 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$180,00 - Data para
pagamento: 17/10/2011- Valor total a pagar R$254,39 Descrição dos valores: Valor do título:

R$180,00 - Juros: R$I,44Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 190095/2011 Sacado:ADMlNlSTRA DISTRIBUIDOR DE PRODUTO Endere

ço: RUA 1034 67 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-750 Credor: GUMZ CONTABILIDADE E
CONSUlJORIAEMPRESA Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 9200108034 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 393,00 - Data para pagamento: 17/10/2011-Valor total a pagarR$472,40
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 393,00 - Juros: R$1,17 Emolumentos: R$10,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 189968/2011 Sacado: ANDREA MARIA DE ALBUQUERQUE Endereço: EXP.
CARLOS FREDERICOVASEL 99APTO 304 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-330 Credor:
PODER !MOVEIS IT'DAME Portador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 0000006946 - Motivo: fal
ta de pagamento Valor: R$ 674,25 - Data para pagamento: 17/10/2011- Valor total a pagar
R$738,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 674,25 - Juros: R$ 4,04 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 190361/2011 Sacado: BERENICE BARCELOS Endereço: R TRAVESSA PAULO
VOlJOLINlI164 - Jaraguá doSul-SC - CEP: 89265-830Credor:VANDETCOMERCIO DE PRO
DUTOS DE LIMPEZA lJDA - ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 10034/02 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.356,45 - Data parapagamento: 17/10/2011- Valor total a pagar
R$1.449,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.356,45 - Juros: R$ 3,16 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 34,77

Apontamento: 190351/2011 Sacado: ÇENTER SOM AUDIO EVIDEO lJDA Endereço: RUA
JOAO PlANlNCHECK 1619 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: BANCO SAFRA
S/A Portador: ELET PRINCER I C I E PG UTIAEspécie:DMI- N°TItulo: 957146396 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 3.486,47 - Data para pagamento: 17/10/2011- Valor total a pagar
R$3.596,28Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.486,47 - Juros: R$ 40,67 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 190221/2011 Sacado: ClAUDIR FREITAS Endereço: RUA 328 ALVINO STEIN
530 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: EDNAL MOTTA Portador: - Espécie: CH - N°
Titulo: 000589 4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.865,00 - Data para pagamento:
17/10/2011- Valortotal a pagar R$1.941,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.865,00
- Juros: R$ 6,21 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 15,76

Apontamento: 190027/2011 Sacado: EDICLEIA MARfINS POSTAl Endereço: RUA JOSE DE
PAUlA BUENO 74 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-690 Credor: MARCOS ANDRE FAGUN
DES Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 001570104 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.456,00 - Data para pagamento: 17/10/2011- Valor total a pagar R$1.530,25 Descrição dos
valores: Valor do título: R$1.456,00 - Juros: R$ 4,36Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 190300/2011 Sacado: EJH COM DE ARM E TRANSPORTES I1'DA Endereço:
RUAWAlTER MARQUARDT 131 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor: RADIAL RE
NOVADORA DE CARRETAS E TRUCI<S L Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 527 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 580,00 - Datapara pagamento: 17/10/2011-Valor total a pagar
R$656,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 580,00 - Juros: R$I,54 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 190512/2011 Sacado: GERALDOHEREDIADASILVA Endereço: RUAJOAO JA
NUARIO AYROSO 1300 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: CINDER COMERCIO E
TRANSPORTES I1'DAME Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 03034 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 3.430,00 - Data para pagamento: 17/10/2011-Valor total a pagarR$3.514,00
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.430,00 - Juros: R$14,86 Emolumentos: R$ 10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 190152/2011 Sacado: IMPACTO COM.VAREnSTA DE BijUTERIAS Endereço:
RUA DONA ANTONIA 139 SAl.A 3 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-210 Credor: FREDDO
UNO IMPORTACAO E EXPORIACAO LIDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 887 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 876,36 - Data para pagamento: 1711012011-Valortotala
pagar R$948,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 876,36 - Juros: R$ 2,92 Emolumen
tos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 189231/2011 Sacado: JOSNEI FERREIRA Endereço: R EUSAWOLKMANN

MAASS 103 - JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89260-642 Credor: T E S COM E REPRESENTACO
ES LIDAME Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 089001 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$l.lOO,OO - Datapara pagamento: 17110/2011-Valor total a pagarR$1.l80,39 Descrição dos
valores: Valordo título: R$l.loo,OO - Juros: R$3,66Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,83

Apontamento: 190159/2011 Sacado: JUAREZ DOS SANTOS Endereço: R PlCARRAS 134 -

JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: OESA COM E REPRES I1'DA Portador: - Espécie: DMI
- N' TItulo: 5999719U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 297,22 - Data para pagamento:

17/10/2011- Valor total a pagar R$362,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 297,22
- Juros: R$ 1,08 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 190513/2011 Sacado: MARCIO LOPES Endereço: RUA BERIHAWEEGE
12930 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-160 Credor: CINDER COMERCIO E TRANSPORTES
I1'DAME Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 03032 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
2.900,00 - Data para pagamento: 17/10/2011- Valor total a pagar R$2.987,77 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 2.900,00 - Juros: R$ 12,56 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução:R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 190309/2011 Sacado: fv!ASSA FACIL COM E FAB DE PROD Endereço: RUA
LEOPOLDO MANHKE 230 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO &
DAlLAGNOL lJDA Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 118338/94 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 2.487,69 - Data para pagamento: 17/10/2011-Valor total a pagar R$2.566,34
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.487,69 - Juros: R$14,09 Emolumentos: R$10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 190264/2011 Sacado: PAULO CEZAR RIBEIRO Endereço: RUAANTONIO RI
BEIRO 15 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-400 Credor: VLS CONFECCOES LIDA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 6087-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 240,00 - Data para
pagamento: 17/10/2011- Valor total a pagar R$31O,53 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 240,00 - Juros: R$ 0,64 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência:R$14,99

Apontamento: 190265/2011 Sacado: PAULO CEZAR RIBEIRO Endereço: RUAANTONlO RI
BEIRO 15 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-400 Credor: VLS CONFECCOES LTDA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 6087-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 240,00 - Data para
pagamento: 17/10/2011- Valor total a pagar R$31O,53 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 240,00 - Juros: R$ 0,64 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 190204/2011 Sacado: ROSELI APARECIDA RIBEIRO Endereço: RUA IRMAO
LEANDRO 635 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: EDEI-COMERCIO E SOLUCOES EM
lNFORMATICA LIDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 13841009 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$179,90 - Data para pagamento: 17/10/2011-Valor total a pagarR$253,44
Descrição dos valores: Valor do título: R$179,90 - Juros: R$ 0,59 Emolumentos: R$ 10,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 18,05

Apontamento: 190524/2011 Sacado: SRD COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO En

dereço: RUA PREFEITO JOSE BAUER 838 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: NR
AVIAMENTOS I1'DA EPP Portador: - Espécie: DMI- N°TItulo: 000.000.493 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 466,84 - Data para pagamento: 17/10/2011- Valor total a pagarR$537,06
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 466,84 - Juros: R$I,08 Emolumentos: R$10,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 190278/2011 Sacado: STYLUS COM DE ROUPAS EACESSORIOS ir Endere

ço: RUA PASTOR ALBERTO SCHNEIDER 699 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89263-000 Credor:
ROBE BELLE CONFECCOES LTDAEPP Portador: - Espécie:DMI- N°TItulo: 2741.4/04 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 641,58 - Data para pagamento: 17/10/2011-Valor total a pa
gar R$720,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 641,58 - Juros: R$ 3,42 Emolwnentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 190400/2011 Sacado: TEEN COMERCIO DE CELUlARES LID Endereço:
R EXP JOAO ZAPELlA 22 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89252-080 Credor: SIRI COMERCIO
SERVICOS lJDAME Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 0001902503 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$1.l24,11 - Data para pagamento: 17/10/2011-Valor total a pagar R$1.l90,91
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.124,11 - Juros: R$ 2,24 Emolumentos: R$ 10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 190340/2011 Sacado: TRANSPORl'ES AUTO ELETR GB IT'DA Endereço:
PREFWALDEMAR GRUBBA 4955 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: P&N PECAS
AUTOMOTNAS LTDA ME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1576/02 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 605,50 - Data para pagamento: 17/10/2011- Valor total a pagarR$686,77
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 605,50 - Juros: R$ 3,02 Emolumentos: R$10,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,35

Apontamento: 190301/2011 Sacado: VALDENlR JOSE DE SOUZA Endereço: RUA BERIHA
WEEGE 7483 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-160 Credor: BRAULIO ROBERTO GARCIADA
ROCHA Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 01044 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
2.500,00 - Data para pagamento: 17/10/2011- Valor total a pagar R$2.586,04 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 2.500,00 - Juros: R$ 10,83 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 11/10/2011.
Iaraguá do Sul (SC), 11 de outubro de 2011.

ManoelGustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 22

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

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

especificada:
• LICITAÇÃO N°: 156/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE ESCAVAÇÃO
MECÂNICA (COM LANÇA), E CAMINHÃO PARAASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO EM

PVC PARA REDES DE ÁGUA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 11/10/2011, das 8:00 h às 11:30 e das 13:00 às

16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 25/10/201110:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Er

wino Menegotti, na 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimen
tos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

PORTARIA N° 20/2011
Tem por objeto a Divulgação
dos Projetos Aprovados pelo
Conselho Municipal de
Cultura inscritos para o Edital
02/2011 do Fundo Municipal
de Cultura.

o PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUA DO SUL, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal N° 4.845/2007, que instituiu o

Fundo Municipal de Cultura,

RESOLVE:

Art. 1 ° Ficam aprovados pelo Conselho Municipal de Cultura para receber recursos

públicos através do Fundo Municipal de Cultura / Edital N° 02/2011, na forma a seguir
especificada:

Área: Artes Integradas

I Nome do Projeto
Quase Tudo na Arca de Noé (Teatro, música e

literatura)
t-

--

Nome do Proponente Valor a
_

1Marcos Paulo Fagundes R$ 4.150,00

Adriana Niétzkar R$ 4.000,00

1Sandra Regina Baron R$ 4.600,00

.- -- J
IIka Mahnke Schmidt R$ 15.020,00

---_

II Sidnei Marcelo Lopes R$ 6.500,00

I - I

Clarices - Uma história no modernismo (Teatro,
música e literatura)

-------------------

Oficina de Fundamentos Básicos da Arte de
Contar Histórias(literatura e teatro)
Música, Canto, Dança e Artesanato (música,
dança, teatro e artes visuais e artesanato)

------------�---

Preservar e Informar: a guarda da memória, da
história e da informação no setor cultural de

Jaraguá do Sul (PH e Audiovisual)

Área: Artes Visuais
��------

I Nome do Projeto Nome do Proponente
��----------------------------------+----

I Seminário Arte Contemporânea, Crítica de Arte e Angélica Aparecida
I Curadoria Fagundes
L_ �� _

R$ 19.900,00

Valor

. - --------�

Área: Audiovisual
--�------------------------------------------

Nome do Projeto Nome do Proponente I
----------------,_---------------------+-

Oficina Em Ação

Iniciação as mídias contemporâneas: O vídeo

Valor

Augusto Cesar Lustosa

Eloá Gruetzmacher t
R$ 8.695,00_
R$ 5.300,00

--------�--------�--�-------------------------------�
I

Hermes Gustavo G--;;eW�Ch I
R$ 4.000,00JDigital

Animação Gráfica e Inclusão Digital

Área: Da�ça
I Nome do Projeto

lExercite Dança--
-- _________

-

__ +I N_o_m_e do Prop_o_n_e_nte 1 Valor
-

l
!R$ 6.500�00 IMarli Schalinski Forte

�turaN_o_m_e__ d_o_p_r_o-'-je_t_o _

�Livro e da Leitura

-

1Nome do Proponente ValorlC�los�ue Sch�eder_h$ 20..:�00,00

Área; Manifestações Culturais

Nome do Projeto Nome do Proponente
t----------- --- - ----------------+------ � Valor

1 R� 16.200,00Cultura Húngara em Festa Associação Húngara de

Jaraguá do Sul
-- --- _-------

Área: Música
T

Nome do Projeto
Quarteto Eufônico

Nome do Proponente
Fernando Cesar Meschke

Valor

R$ 10990,00

0,00

$ 34,00

----

Ciranda de Xita- O folclore e suas cantigas Maria Isabel da Costa
Bandeira

Prática de Música em Conjunto Raimundo Walter Schwartz
------------4----

Bruni Hubner Schwartz R$ 3.500,00Curso Avançado de Harmonia e Contraponto
Curso Intensivo de Harmonia Popular

- ----_

Canto Coral Infulltil

Elisabeth Mueller R$ 3.600,00

'1Magali G. lttner R$ 2.900,00

Área: Teatro
- ---- ----

NOME DO PROJETO PROPONENTE VALOR
I APROVADO

O corpo do ator: Apresentação das técnicas

Vienpoints e Suzuki no processo compositivo
teatral

Oficina intensiva de produção teatral

Atrás das Sombras - Descobertas e

Possibilidades na Linguagem do Teatro de
Sombras

Maikon Paulo Junkes Raizer
da Cruz

R$ 8.998,00

Felipe Schlichting R$ 5.200,00
-- - -

Ana Paula Moretti Pavanello R$ 4.447,00
Machado

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 7 de outubro de 2011.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente da

Fundação Cultural

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EDUARDO MONTECINO

Bnmo ainda está negociando com a mãe,mas ahneja ganhar 'iIm PlayStation 3

VENDAS

Dia das Crianças
. , .

agIta o comercio
Pequenos preferem grande rede nacional, o gerente Vanderlei Passold, diz que a expec-

brinquedos, mas explica que os produtos com a tativa é que as vendas cresçam de
marca dos palhaços Patati Patatá 5% a 6% em relação a 2010, ape-

eletrônicos também são os mais vendidos. Em segui- nas no setor especializado.

aparecem na lista da, vêm os laptops. A novidade
Pequenosdeste ano é a moto elétrica. De

entre os favoritos acordo com o gerente, as marcas
- ,

vao as compras
da garotada

Xuxa e Ben 10 também figuram
entre os mais pedidos pela ga- EmellyLoise da Silva, 9 anos, ca-

REGIÃO
rotada. Já na Game Mania, espe- minhava demãos dadas como pai e
cializada em jogos eletrônicos, nem se preocupava em esconder o

........................................

LORENA TRINDADE assessórios e jogos são os predi- sorriso. Amenina estava indo com-
letos. O vendedor João Marcos de prar o presente deDia das Crianças.

..P1e vendas estão aquecidas para Souza explica que os consoles, ou "Eu escolhi uma bicicleta", disse .

�
,

ste Dia das Crianças. Embora seja, os aparelhos de vídeo game O pai, Jaime da Silva, conta que faz
, .

a preferência da maioria dos pe- são mais pesquisados do que ad- algum tempo que Emelly pediu o

quenos seja os brinquedos, ele- quiridos. lias pais vêm querendo brinquedo. Segundo ele, a outra es-

trônicos também estão na lista de saber sobre valores, mas nor- tragou. "Estamos indo ver qual é o

muitos deles. Na loja Multisom, a malmente voltam para comprar melhor tamanho para ela, já que ela
gerente Mara da Cruz explica que no Natal", conta. De acordo com cresceu", comenta. Bruno Silveira,
os celulares são os campeões de João, o Kinect, um sensor que 11 anos, flertava com o PlayStation
vendas do, estabelecimento. Em acoplado ao vídeo game Xbox 3, vídeo game pedido para a data

segundo lugar estão os notebooks. 360 capta os movimentos do jo- comemorativa. "Eu joguei na casa

Segundo ela, os vídeo games não gador e a Guitar Hera, assessó- de um amigo e gostei, mas minha
tiveram alterações na comerciali- rio cujas cordas de uma guitarra mãe e eu ainda estamos negocian-
zação. lias pais vêm procurar, mas são substituídas por botões que do", conta. A mãe, Andréia Silveira,
já pensando no Natal", comenta. orientam o jogo, têm vendido não entende porque omenino quer
Mara se mostra otimista em rela- bastante. Os jogos mais cobiça- outro vídeo game, ele e a irmã já têm
ção às vendas. 'Acreditamos em dos, segundo João, são Fifa 2012 oNintendoWri. "Eleme disse que os
um crescimento de 10% em rela- e' Pro Evolution Soccer 2012. O jogos são diferentes, mas ainda não
ção ao ano passado", diz. presidente da CDL (Câmara de sabemos se vamos comprar, esta-

Em uma das lojas de uma Dirigentes Lojistas de Jaraguá), mos conversando", declara.

o que abre eo quefecha no feriado
IGr:Gguá do Sul Padre Mathias Maria Stein

- Águas de Guaramirim:
plantão pelos telefones
(47) 3373-5356 ou 0800-

643-3803
,

.Secrêtaria de Obras; plantão,
pelo telefone (47) 3373-

"

2210

,

'- Coleta de Lixo: funcionará
, normalmente

,

'" - Delegacia de Polícia Civil:
, plantão pelo telefone (47)'

"'

3373-0222

- Postos de Saúde: fechados
(em caso de emergência,
procurar os hospitais)

� Centros de Educação
, Infantil: fechados'
- Biblioteca Pública Rui -

'

Barbosa: fechada
- Samae: plantão 24 horas
pelo telefone (47) 2106-
9100

"
'

- Secretaria de Obras e

Ilrbanismo: plantão Relo
telefone (47) 2106-8600 ou
(47) 3376-0536

.' Coletade Eixo: funcionarã
, nortnalmente

._ Delegacia de PolíciaCivil:/

estará fechada. Plantão
ficará com a comàrca de
Guaramírim

- Comércio: fechado

.

- Postos de Saúde: fechados. 'I

Emergências serão -'I

atendidas no PA 24 horas
.

-Águas de Corupá: plantão
'. pel()teléfqoe (47) 3375:-
3253

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FUTSAL

ADJ volta à quadra hoje naArena
Há mais de um o jogo também será um re

encontro com a torcida, já que '

a ADJ não joga em Jaraguá do
Sul há mais de um mês. O trei
nadar Renato Vieira está con

fiante na classificação e afirma

que o tempo parado deixou a

equipe sem ritmo de jogo, mas
contribuiu por outro lado. "Nós
tivemos tempo para treinar,
recuperar jogadores que esta

vam lesionados", conta Renato.
Os únicos desfalques na equi
pe serão o pivô Felipe, que vai
defender o time sub-17, e o ala

Xande, contundido. "Vamos en _.

frentar uma equipe qualificada,
mas temos condições de ven

cer", concluiVieira.

,.. .

mes sem Jogar em
.

casa, equipe se

reencontra com a

torcida na partida
contra o Moitas

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Sem jogar há 17 dias, aADJ vol
taà quadra hoje pelo Campe

onato Catarinense para enfrentar
o Moitas, às 20h, na Arena Iara
guá. O adversário é concorrente
direto na briga pela classificação
e a partida é a primeira das duas

que a equipe jaraguaense tem

para decidir seu futuro na com

petição. Na 4a colocação do gru
po B, a ADJ precisa de mais seis

pontos para se garantir entre os

quatro primeiros.

,SERVIÇO
O QUÊ: ADJ xMoitas
QUANDO: Hoje, 20h
ONDE: Arena Jaraguá
QUANTO:R$5

EDUARDO MONTECINO

lUa Jédson brinca com bola enquanto
prepara a parte física para o retorno

REFORÇOS
AADJ ainda tem dois

reforços na luta pela
classificação. O ala Jonas,
30 anos, estreou contra o

Joinville, no último jogo,
mas hoje entra em quadra
pela primeira vez diante
da torcida jaraguaense.
Com passagem pelo futsal
de Iaraguá do Sul em
2006, o atleta estava no
Palmeiras Iundiaí, "Viemos
para passar experiência
e dar tranquilidade para
a garotada", diz Jonas. O
outro reforço é o goleiro
Erick, 25 anos, que estava

disputando a Liga Nacional
pelo São Paulo. "Se a equipe
colocar a garra e qualidade
em quadra, jogará de igual
para igual com qualquer
time", ressalta o jogador.

Leão volta a vencer e continua
com chances de classificação

po. Após cruzamento pela direi

ta, Fábio Braun recebeu dentro
da área e não teve dificuldades

para fazer o gol. O segundo saiu
aos 42 da primeira etapa, com Zé
'Vitor. O terceiro gol saiu logo no

início da segunda etapa. Depois
de fazer bela jogada, Zamorano
arriscou de fora da área e acertou

o ângulo. O Pinheiros descontou
dois minutos depois, com Pará,
em cobrança de pênalti.

O Leão do Vale fez as pazes
com a vitória na tarde do último

domingo pela última rodada do
turno do Campeonato Catari
nense da Divisão Especial. Com
a vitória por 3 a 1 sobre o Pinhei

ros, o Sport Club Iaraguá chegou
à quinta colocação com seis pon
tos e agora volta a sonhar com
uma vaga no quadrangular final
da competição. O adversário na

estreia do returno será o lanter
na Maga, amanhã, em Indaial.
O campeão do primeiro turno

foi o Internacional de Lages, que
venceu cinco partidas e empa
tau uma. O quadrangular ainda
será composto pelo campeão do
returno e pelas duas melhores

equipes no índice técnico.
O primeiro gol do Jaraguá saiu

aos 5 minutos do primeiro tem-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Mais um teste paraManoMenezes
Seleção Brasileira
enfrenta o México,
hoje, em mais um
. . ,

Jogo que servira

para avaliar o time

para o Mundial

FOLHAPRESS

,

Oduelo de hoje às 22h30 con

tra o México é uma exceção
na trajetória de Mano Menezes
na Seleção Brasileira. Foram pou
cas as vezes que o time nacional
enfrentou adversários relevantes
diante de suas próprias torcidas.

Nessas circunstâncias, o Bra
sil perdeu para a França em Paris
e para a Alemanha em Sttuttgart,
empatou com a Argentina em

Córdoba e bateu os Estados Uni
dos em Nova Jersey, na estreia de
Mano, em agosto do ano passado.

Na última sexta-feira, o Brasil
sofreu para bater a Costa Rica por

RAFAEL RIBEIRO/CBF

1 a O, em San José. O que levou o

próprio' treinador a declarar que
seria preciso "melhorar muito"

para enfrentar o México. Por tudo
isso, o técnico vai escalar forçamá-

Derrota do João Pessoa
embola a pontada tabela

Depois da rodada do último
fim de semana, a tabela do Cam

peonato Jaraguaense da Primeira
Divisão está embolada. Agora, o
João Pessoa, com 21 pontos, não
está mais isolado na liderança.
O Cruz de Malta, com a mesma

pontuação, mas com seis gols a

menos de saldo, vem logo atrás
em segundo. Com 20 pontos, o

Flamengo está em terceiro.
O João Pessoa, que passou boa

parte da competição sem perder,
sofreu a segunda derrota consecu-

tiva na competição, domingo, para
o Flamengo, por 2 a 1. O primeiro
gol foimarcado por Guilherme, de
falta, no começo do jogo. Aos 5mi
nutos do segundo tempo, Marceli
nho ampliou e Vaé ainda descon
tou para o João Pessoa.

Na briga pela quarta vaga
para o quadrangular final, o Vi
tória venceu o lanterna Botafogo
por 2 a 1 e permanece na quarta
colocação. Já o JJ Bordados foi

goleado de virada por 4 a 1 pelo
Cruz de Malta e se complicou.

HENRIQUE PORTO /AVANTE

Vitória derrota o Botafogo e &camais
próximo da quarta vaga daPrimeirona

.

xima, sem dar descanso a Neymar,
como ele mesmo cogitou após o

triunfo sobre aArgentina.
Hoje, o atacante afirmou não

ver problema. IIEu não me poupo,

, da casa, no domingo,
sábado, elas já haviam
derrotado Pomerode

por 20 a o. O adversário
maís-díffcil foi São Bento
ao 511,1. A equipe [l.

'":. enrfentbn.Jdülville
, "'I ':

Miguel do Oeste. bu ro

importante resultado
para o basquete
jaraguaense foi o vioe
campeonato da equipe
masculina, que disputou
o hexagonal; finale
Iaraguá do Sul.

se não estou machucado, quero
jogar sempre", declara o camisa
11. Será o 580 jogo de Neymar no
ano. O que tem incomodado o

astro do Santos são as concentra-

ções. IIÀS vezes, fico de saco cheio
de ficar preso, sem ver a família,
mas não posso reclamar, é a pro
fissão que escolhi", diz o artilheiro
da eraMano, com oito gols.

Do Rio, o técnico do Flamen

go' Vanderlei Luxemburgo, pediu
para Mano não usar Ronaldinho
os 90 minutos ante o México.
Isso porque pretende escalá-lo
amanhã, contra o Palmeiras. Mas
ele também será titular. Mesmo
assim, o técnico fará seismudan

ças na equipe em relação ao jogo
contra a Costa Rica

Daniel Alves e Marcelo vol
tam ao time, assim como Lucas
Leiva e Fernandinho. Os laterais
e os volantes foram poupados
em San José. No gol, a lesão e o

consequente corte de Júlio César
abriram espaço para Jefferson.
Na frente, Hulk será testado no

lugar de Fred.

SERVIço
O QUÊ: México x Brasil
QUANDO: Hoje, 22h30
ONDE: Estádio Carona

Torreón, México

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO

28 9

34 2a 8

15° Ceará 32 2g 8 8 :12 35 46 _11'38%
16° Cruzeiro 30 2� 8 6 :14 34 38 -4 36%

.... lr Atlético-MG 27 2� 7 6 :15 33 45 -1232%

.... 18° Atlético-PR 27 2g 6 9 :13 27 41 -1432%
,

.... 19°,Avaí 25 28 6 7 :15 35 57 -2230%

.... 20° América 21 2$ 3 12!13 33 49 -1625%

28" RODADA - 8/10
Botafogo 2 x 2 Bahia
Coritiba 2 x O Grêmio
América-MG O x O Atlético-MG

28·RODADA-9/1O
Santos 1 x O Palmeiras

Flamengo 3 x 2 Fluminense
Intemacional 3 x O Vasco
Corinthians 3 x O Atlético-GO
Avaí 3 x O Atlético-PR

, Ceará 1 x 1 Rgueirense

,
29" RODADA -12/10/2011.

I 16h - São Paulo' x Intemacional
16h - Grêmio x Figueirense

I 16h - Avaí x Atlético-GO
16h - América-MG x Ceará
21h50 - Corinthians x Botafogo
21h50 - Ramengo x Palmeiras
21h50 - Bahia x Cruzeiro

29" RODADA -13/10
20h30 - Ruminense x Coritiba
20h30 - Atlético-MG x Santos
20h30 - Atlético-PR x Vasco

[�f;""_""''''mêã��iJilb''; iftr'''':'!...,�",_�I,,,,,.J�j�,,,_�J
CI�ifi�dos çópa Sul·Americana
....Rebaixados para Série B

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE B

:�" Coi. TimesW� 1° Portuguesa
.... 2° Ponte Preta

.... 3° Americana

.... 4° Náutico
5° Boa

6°Sport

CLASSIFICAÇÃO
P J i V 1 E

.

D : GP : GC I SG:A
60 29 17: 9 : 3 i 61128

i
33 ! 69%

50 29 14; 8 i 7 146 33 13157%
49 29 14 7 : 8 : 34 31 3 56%

49 29 131.016 :36 30'! 6 ;56%
46 29; 13 7

:
9

i 32 24 8
'

53%

44 2� 1� 8 i 9 46 37 9 151%
43 2� 1� 7 ;10 49 45 4 149%
41 29118 '10 40 35 5 147%

, I
29 li 8 : 10 31; 33 i -2 147%
29 11 7 1 11 ; 37 i 33 ,4 146%
29 11 7 ! 11 : 38 ! 38 'O : 46%
29 9

' 12' 8 : 38 39 '-1
i
45%

7° Bragantino
8° Vitória
9° Criciúma 41

10° Paraná 40

.11° Grêmio Barueri 40

12°ABC 39

30" RODADA -11/10
20h30 - Portuguesa x Boa
20h30 - Americana x Náutico
30" RODADA -14/10
20h30 - Sport x Bragantino
20h30 - Duque de Caxias x ABC
20h30 - Criciúma x Salgueiro
308RODADA-15/10/2011
16h20 - Guarani x Ponte Preta
16h20 - ASA x São Caetano
16h20 - Vila Nova-GO x Paraná
16h20 - Icasa x Grêmio Barueri
16h20 - Vitória x Goiás

13° Guarani

14° ASA

15° Goiás
16° Icasa

.... 17° São Caetano

.... 18° Vila Nova

37 29 10 7 : 12 : 38 38
I

, i I
37 29 10 7 : 12 36 46

36 29 11 3 ! 15 37 44

36 29 8 ! 121 9 42·41

36 291 8 1121 9 44 45
! ! :

29 29 7 I 8 i 14 24 35

O 143%
i

-10:43%
-7 141%
1 41%

-1 41%

-1133%

.... 19° Salgueiro 25 29 7 4 118 I 27 45 -1829%

.... 20° Duque de Caxias12 29 1 ; 9 ! 19 23 59 -36 14% .... Rebaixados para Série C
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ABUSO SEXUAL

Vizinha denuncia padrasto à PM
Homem é preso em flagrante
acusado de abusar sexualmente
das enteadas de oito e quatro anos
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

O delegado David de Queiroz
irá abrir dois inquéritos po

liciais para apurar suspeitas de

estupros cometidos por um ho
mem de 33 anos contra as duas
enteadas. O suspeito foi preso
em flagrante pela Polícia Militar,
na noite de sábado, após denún
cias feitas pela vizinhança.

Segundo informações do

delegado, o casal veio do Ceará
recentemente para Iaraguá do
Sul, junto com cinco crianças.
Usuário de crack, o homem não

trabalha e a mulher sustenta a

casa. No depoimento prestado
ao delegado, a menina disse que
namanhã de sábado, o padrasto,
que havia passado a noite fora,
chegou em casa, a segurou pelo
b-raço e passou a cometer atos

libidinosos. Amenináconseguiu
fugir e pedir ajuda à vizinha, que
acionou a PM. Ela relatou ao de

legado que a irmã de quatro anos
também teria sido assediada
sexualmente e que nos últimos

dias, estaria reclamando de dor
ao urinar. Ambas foram encami
nhadas hoje para realizar o exa

me de conjunção carnal.

DelegadoDavid
irá ii1staW"al'
dois inquéritos
para apurar as
denúncias

Tentativa

-deluga
o suspeito tentou fugir em

um Gol e deu a direção para um
adolescente de 17 anos. Ele foi
detido na região central de Ia
raguá por policiais militares. Na

delegacia, a Polícia descobriu
que o menor possuía 29 passa
gens por furto de veículo. Ele foi
encaminhado para Pomerode,
cidade onde moram os parentes.

A menina de quatro anos

prestará depoimento na delega
cia esta semana, com o aUXI1io
de um psicólogo. "Vou abrir dois
inquéritos para apurar as suspei
tas", afirma o delegado.

Vamos ouvir a
menina de quatro
anos essa semana

na delegacia, com
o auxílio de um

psicólogo.
David de Queiroz,

delegado

Profissional de Chapecó poderá
assumirDelegacia daMulher

o delegado Danilo Fernan
des' que atua em Chapecó, po
derá assumir a Delegacia de Pro
teção à Mulher, ao Adolescente
e ao Idoso, em Jaraguá do. Sul. A

vaga estará aberta após a exone

ração do delegado Marco Aurélio
Marcucci sair em Diário Oficial.

Segundo informações do de

legado regional,' Uriel Ribeiro,
Danilo recebeu uma promoção e

está lotado na Delegacia da Mu
lher de Jaraguá. Porém, perma
nece trabalhando em Chapecó.
Hoje pela manhã, ele participa
de uma reunião com o titular da

Delegacia de Polícia do Litoral,
Artur Nitz, para resolver a situa

ção. "Nós vamos oferecer ao de

legado Danilo, mas não podemos
obrigá-lo a aceitar. Enquanto
não estiver nada definido, vamos
transferir um delegado da nossa

comarca para ocupar a vaga", res
salta Uriel.

O delegado Artur terá uma

nova reunião na quinta-feira
com o delegado geral, Aldo Pi
nheiro D'Ávila. Até sexta-feira, o
nome do novo titular da DM de

Jaraguá será definido. "Se há al

guém estiver lotado na comarca,
vamos conversar. Mas também
daremos prioridade a uma mu-

1her. Faremos de tudo para desig
nar um profissional para Jaraguá
do Sul", garante.I

Fora da comarca - Em todo o

Estado, não é raro encontrar de

legados lotados em comarcas e

atuar em outras. Na região, dos
seis policiais apenas três são lo
tados na regional de Iaraguá.

Alastamento do
atual delegado
O delegado Marco Aurélio

Marcucci foi exonerado da função
pública, após confirmação do Su

premo Tribunal Federal. A exone- I

ração é referente a sentença profe
rida em abril de 2006 pela comarca
de Joinville. Na época, ele foi con
denado a cinco anos e nove meses

de prisão em regime semi-aberto,
além da perda do cargo público,
acusado de peculato e coação du
rante o processo.

MARCELE GOUCHE

"VI IJP!
Idosa�gridemarido acamado

'I Uma ocoftên€ia il,1usitad,pl's:tirpreendeu os policiais da
Delegacia daMulher, em Iaraguá do Sul. Umamulher
de 72 anos é acusada de agredir o marido, de 74. Ele está
acamado e não tem condições de se defender. A revolta da

'" esposa surgiU quando hescobriu reéentementeuma traição
ocorrida há 32 anos. O marido teria tido uma filha fora do
casamento. O delegado, Marco Aurélio Marcucci irá intimar
a família para gatantlr proteção ao idoso�

. .

EMBRIAGUEZ

Namadrugada de domingo, um homem que conduzia

u� Corsa) no bairroVilaNova, foi abordado pela PM. O
! ��$te tio bâfômetro aeustl>l1 0,28 nign. €Dutro motorista foi
pego em flagrante embriagado no mesmo lugar, minutos
depois. Outro motorista também foi abordado na mesma'
rua e se negou a fazer o teste do bafômetro.
'I,",' /, _,

�
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