
Investigação
Juiz decide transferência
de criançapara a cidade
Menina jaraguaense envolvida em
um suposto caso de adoção irregular
deve vir de um abrigo da Capital para
Iaraguá do Sul. Página 21

Catarinense
Juventus é derrotado
pelo Concórdia por 1 a O
Em partidamarcada pelo equilíbrio, equipe
do técnico Pingo é castigada pelos erros
ofensivos e volta do meio-oeste com o

primeiro revés na competição. Página 22

Campanha antecipada
Candidato recebemulta
de R$ 10mil em Jaraguá
Ministério Público Eleitoral ajuizou
representação contra Cecília Konell
e Agostinho Goslar Oliveira por
publicidade irregular. Página 8

Vereadores Justino da Luz e Francisco Alves, do PT, enviaram esta semana
uma representação ao Tribunal de Contas do Estado denunciando possível
superfaturamento nas obras e pagamento por serviços não realizados.

·Página7

Não é brincadeira

"Nosso Asfalto"
-

,

Pro ma está
sob suspeita de

laridades 1 Refttgerante
Coca,Cola 35Om1
+ 18atata-
••ice 45g

EDUARDO MONTECINO
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Top
ADVB/SC
As inscrições para a

edição 2012 do prêmio
'Iop Turismo ADVB/SC
começaram. Os Gases
devem ser cadastrados

. ,.uo site�.aç,lvbsc.com!,
br, até o dia 24 de agosto.
Serão reconhecidas as

dezmeUiores iniciativas. ,i,

em prol do turismo
aatarinense. Amelhor
nota leva o Top One
do Xtl�iS.lUq.

M�rke,tipg
Preparar o participante
com ferramentas
demarketing
comprovadamente
eficazes é o objetivo de
um curso promovido
pelaApevi, que acontece
nos dia 16 a 19 de julho
nas dependências do
Centro Empresarial
de Iaraguá do Sul.

Código
Florestal
AMedida Provisória

(MP) que alterou
o texto do Código
Florestal, aprovado pelo
Congresso brasileiro,
ainda não conseguiu ,

superar a primeira etapa
da tramitação na Casa
de Leis. A pressão dos
ruralistas é muito grande
e está difícil conseguir
uma negociação. Isso
pode levat aMP perder
a validade. O prazo.é dia
8 de outubro, em pleno
período de eleições
municipais. O relator
damatéria é'o senador'
Luiz Henrique da

Silveira, cuja posição à

respeito do assunto é
�. conhecida por todos

os catarinenses.

Lavagem
.
de dinheiro
Nova legislação
sancionada pela
presidente Dilma '

Rousseff torna maiores
os valores dasmultas

para os casos de

lavagem de dinheiro.
Desta forma, além de

responder pelo crime,
o envolvido poderá
recebermulta de até
R$ 20 milhões.

www.olCorrei()dopovo.com.br
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No dia 17 de julho, às 9h, acon
tece nas dependências do Se

nai Jaraguá do Sul mais uma edição
desse encontro, que terá como tema

"Aprendiz e estágio: a forma legal de
contratar". Algumas empresas. do

município descobriram que uma

das melhores formas de conseguir
pessoal qualificado é através da es- �

colha de jovens potenciais. O Senai

tem muito a contribuir neste senti

do. O evento é gratuito.
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Carros importados
Depois de viver uma fase exuberante ao longo dos
últimos anos, a venda de veículos importados no
País teve um duro golpe com amudança na
tributação do IPI. No primeiro semestre do ano, a

queda foi de 21,6% em relação ao mesmo período
do ano passado. Nomês de junho, a redução foi de
41,4% no comparativo commesmo mês de 2011. As

informações são daAssociação Brasileira de Empresas
Importadoras deVeículosAutomotores (Abeiva).

Emprego na indústria
o número do emprego na indústria no
mês de maio teve queda de 0,3% em

relação ao mês anterior, segundo o IBGE.

Em comparação ao mesmo período
de2011, a redução foi de 2,8%. Em
maio, o volume de horas pagas para os

trabalhadores da indústria teve queda
de 0,6% o que mostra uma diminuição
nas horas-extras. Péssimo sinal.

Demanda

por crédito
Segundo a Serasa

Experian a demanda

por crédito teve um
recuo histórico no

primeiro semestre do

ano, com uma redução
de 7,4% em relação
ao primeiro semestre
de 20'11. Mesmo com

a grande oferta de

crédito, o brasileiro
mostra claros sinais de

que a capacidade de
endividamento está

chegando ao limite. Por

isso, os resultados das
medidas do governo
são muito pequenos. A

alternativa, que seria

o maior investimento

em infraestrutura, não
se tornou viável pela
falta de capacidade
de gerenciamento do

governo. Praticamente
todas as obras do
PAC estão com o

cronograma atrasado .

FOTOS DNULGAÇÃO

iscicult'ura
Acontece, hoje, na Associação Empresarial de
Schroeder o lo Seminário Regional de Piscicultura,
promovido pela Epagri. A criação de peixes em cativeiro

se revela uma ótima alternativa para propriedades
rurais uma vez que'peixes como a tilápia e o cascudo já
tem ummercado consolidado. O seminário deve reunir

produtores, técnicos e compradores de 13 municípios
do Norte do Estado. Participam as cidades de Joinville,
Araquari, Balneário Barra do Sul, São Francisco
do Sul, Garuva, Itapoá, Jaraguá do Sul, Schroeder,
Massaranduba, Guaramirim e Corupá.

Radiot�rapia
Acontece no sábado, no
auditório do Centro de

Educação de Jovens e

Adultos, uma palestra do
médico Sarnir Abdallah

Hanna. Ele é membro titular
do Hospital Sírio Libanês.
O especialista fala sobre ''A

evolução da radioterapia
nos diversos tumores".

Todos vivem de oender alguma c ,

(Ra!..", I.,.... :;;111111",,,,,,,)

Data: 20� 07. 20.12·� Horário: 14h30 às '17h
Local: Centro Empresarial de [araguâ do Sul

�--

DUPLASENA
SORTEIO N° 1088
Primeiro Sorteio
12 - 13 - 28 - 41 - 42 - 47

Segundo Sorteio
09 - 12 - 16 - 18 - 42 - 50

QUINA
SORTEIO N° 2939
07 - 16 - 19 - 55 - 62

Executivos -

Brasileiros
A aquisição de empresas
internacionais por
empresas brasileiras está

proporcionando
visibilidade para executivos

principalmente por causa
do sucesso à frente da
Anheuser-Busch InBev,Vale
e, mais recentemente, Burger
King. Isto provocou alguns
fenômenos paralelos, como a

escolha de Bernardo Entschev

para representar uma das
maiores redes mundiais de
busca executiva, aAIMS
Internacional, em toda
aAmérica Latina.

Novo modelo'!
Matéria do jornal britânico
"FinancialTimes" aponta
para a necessidade do Brasil
de repensar o seu modelo
econômico diante do aparente
esgotamento do sistema que
-lhe proporcionou uma década
de robusto crescimento.
Embora o artigo não esteja
acrescentando nada ao que é

bem conhecido de todos nós,
esta informação é válida para
investidores estrangeiros que
ainda têm pouco envolvimento
com o país. Como todo
problema pode ser encarado
como uma oportunidade,
resta saber quantos
vão pensar desta forma.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br QUINTA-FEIRA,12 DE JULHO DE 2012 131 OPINIÃO

• • 'I
li I m'!�m

Fiscalizaçãopara evitar transtornos
Se forem confirmadas, as.denúncias encaminhadas

para o Tribunal de Contas do Estado pelos verea
dores' ao

.

PT de suspeitas' de superfaturamerito e da
não realização de algumas obras de infraestrutura em

,

ruas ·tleJar'aguá 1�0"SQI1 re"0e1am 'Jum desleixo do Exe

cutivo com o dinheiro público.
I EIYrporfl,a�oqrasten�I��sidQ, ex,�c.utadas poruma
empresa contratada pela Prefeitura, é de responsaJ)i
lidade do município uma fiscalização rigorosa para

que sejam cúmpritlas toa�s as ,exigências firmàâas .

para a execução do trabalho.
, SeD,l um çontrgle, ,qsobrqscort�m o ftscP de ���,
rem realizadas de forma não prevista pelo contratan-

Essa denúncia acende o alerta para a necessidade

cada vez maior das estruturas públicas fortalecerem

as fiscalizações para que os investimentos e obriga
ções legais sejam feitos de forma correta, dentro de

, um ordenamento jpddipo·e,�tico, e gue resultem.em . "

ações positivas para toda a'sbciedade.
E a Câmara de Vereadores

..

é um dos principais
pooeres fiscalizadores panili!que tõdas as propostas
de melhorias sejam feitas conforme o esperado pe
las partes envolvidas. Se o Legislativo estiver atento

,
.

aos deslizes e levar à discussão pública os problemas
apresentados, aumenta a exigência ao Executivo na

realização de ��rviços com ql1â1iàade à população.

s� o Leg!smt.vo estiver _tento aos
-f,l' I)

....

'

"', ,ti 1,1', ,'J �!. / I' 'n.:: i'i:;'
'

,I

deslizes e problemas apresentados,
.

aumenta a exigência ao Executivo na

.,ealizaçajô 'ide se.-viçofi com 'qu�l�dade. I,

, te e com. uso demateríai de qualida�e interior. Depois
de prontas, o que era para ser um benefício geralmen
-te se. transforma em.JQcÔmogos aos moradores, que
também pagaram pelas melFlorias.

'.
' .,

harge
E NAQUELE BAIRRO, HAVIA UM BURACO NO MEIODA PRAÇA

FÃLA SÉRIO!
ASSIM '6.Sí�
A AMIZAt>fi!!

o leitor

O NovoHomem deMarx

Em uma bem-humorada e

inteligente crônica 'A Pes

te' Luís Fernando Veríssimo
afirma que o Novo Homem

de Marx foi visto pela últi
ma vez pulando o Muro para
Berlim Ocidental.

Com base nisso, o que
quero é falar sobre esse

comportamento desesperado
que levou milhares de pes
soas à prisão e/ou morte na

Alemanha Comunista.
Em 9 de novembro de 1989,

uma massa humana forçou a

sua passagem pelos portões
do Muro de Berlim depois de
dias de insurreições por todo
o país, dando a essa data o

simbolismo deuma revolução
feita em um só dia, causando a

Reunificação daAlemanha.
Até o término da constru

ção do Muro em 1961, três

milhões de pessoas haviam fu

gido do lado comunista. "Para
evitar o colapso do país por
falta de gente, o regime comu-

nista precisou prender os seus
cidadãos, e não havia maneira
mais barata de fazer isso do

que construir um muro", con
forme Frederick Taylor, au

tor de "Muro de Berlim - Um

Mundo Dividido - 1961-1989".
A República Democrática

Alemã (nome em si um para
doxo!) em 1989 estava falida,
faltava tudo. Enquanto a sua

irmã e vizinha ocidental se reer

guera dos escombros da 2a Guer

ra e construíra uma das econo
mias mais pujantes do mundo.

Outro dia li um curioso ar

tigo neste jornal sobre as em

presas da Alemanha Oriental
sendo levadas à falência pelos
empresários daAlemanhaOci
dental após aQueda doMuro e

pensei logo em avisar aoVerís

simo que ele estava enganado.
O Novo Homem de Marx está

em Jaraguá do Sul e escreve em

O Correio do Povo.

Dattero Antunes Escobar

!,,' • *- CompartiUle a sua Opblião. ESIJJ[!re'u�J,"IlOS!

i8i Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Que vergonha!
"' Tocê deve lembrar que dia destes em São Paulo

V um morador de rua, um sem-teto, um catador

de papel, achou num canto de jardim um. malo
te com 20 mil reais que havia sido jogado fora por
bandidos que há pouco tinham assaltado um res

taurante. Assustados com o alarma do restaurante,
os bandidos saíram correndo e atiraram o malote

em qualquer lugar.Você conhece a história.
Ummorador de rua, de nome Rejaniel, 36 anos,

dormindo ali perto, acordado pelo alarma, foi ver o

que acontecera. Achou o malote, vi-o cheio de 'di
nheiro e não pensou duas vezes: chamou a polícia e

entregou o dinheiro. Ah, virou herói nacional, ima
gine um usem-nada" honesto, imagine! De fato, um
fato especial, singular. Singular no momento em

que multidões de ordinários, em todos os Estados

do país, passam amão no dinheiro do povo e nada
I sentem, nem um leve rubor facial de vergonha.
Mas o melhor dessa história foi a frase do usem-te

to", do pobretão honesto, frase, aliás, que os jorna
listas tapados,maioria, ou não notaram ou optaram
por silenciar e não comentar.

a sem-teto disse aos repórteres que o procura
ram que aprendeu com amãe dele, lá no Maranhão,
urna lição inesquecível: - uAminhamãeme ensinou

que não devo roubar nemme apropriar do bem que

alguém perdeu. a que não é nosso, não é nosso", dis
se o homem simples, o catador sem eiranem beira...

Bom, se é assim, imagino que todos os canalhas
ladrões que andam por aí, e os de Brasília de modo

especial, ou não tiveram mãe ounão têm vergonha
na cara. Talvez as duas coisas, canalhas. É o fim dos

temposquando um homem simples, urn sem-nada,
passa àNação urna lição demoral aos "bonítões" do
poder e das autoridades, era só o que faltava. Que

bonito, Rejaniel, tu não tens dinheiro no banco mas

tens dignidade na alma! Tu provocas vergonha nos

canalhas da pátria. Como se isso fosse possíveL.

Exemplo
Você já leu aí em cima? Então, vai ficar mais

claro. a exemplo desse catador de papel, o Reja
niel, 36, que vive na rua em São Paulo e não tem

nada no banco, é uma lição que contradiz os opor
tunistas políticos. Rejaniel achou 20mil reais e de
volveu tudo, o que prova que não é a pobreza que
faz ladrões, bandidos ou desonestos. É o caráter.

E essa lição tira da boca dos oportunistas políti
cos a velha arenga de que as crianças carentes, os
pobres de tudo, não tendo opção, caem no crime.

Eles, os canalhas políticos, é que estão no crime ...

Desistir
Você lembra dos dizeres da camiseta do Pedro,

o filho do cantor Leonardo, ao sair do hospital?
Pedro andou perto da "monja" bem perto... Mas
lutou e saiu vivo. E na camiseta, lia-se, em inglês:
"Nunca, nunca desista". Perfeito, É isso mesmo,

Pedro. Melhor que essa frase só esta outra, gêmea:
"Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê".A fra
se dos eleitos da fé e do sucesso.

Falta dizer
Conselho inútil para os vadios foi o que acabei

de ler num pequeno livro chamado QuemAcredi

ta Sempre Alcança: - "Aprenda a obter prazer e sa

tisfação em um trabalho bem-feito". Que pena que
esse conselho sirva paramenos de 10% da popula
ção brasileira, que pena. A vadiagem quer apenas
salário, de preferência por "concurso"...

Fale conosco·
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Areas semmuito lazerpara oferecer
Moradores do bairro Amizade estão desde o mês de

dezembro à espera de uma solução para o problema

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

Não são todos os moradores dos
bairros que tem recebido as me

lhorias propostas pela Fundação de

Esportes no início do ano. A autar

quia destinou R$ 336.805,00 para ser

investido em reformas e construções
de novas áreas de lazer. Boa parte
destes recursos, em torno de R$ 150

mil foram da liberação do orçamento
da Câmara de Vereadores.

No bairro Amizade, a praça loca
lizada na Rua Ewaldo Schwartz tem

um buraco com o esgoto aberto no

meio do espaço, que continua sendo

utilizado pelas crianças. A área é a

única opção de lazer para a comuni
dade da região. Os moradores dizem
que o canal aberto causa mau cheiro
em toda a vizinhança. A comerciante

Patricia Alves revela que a área de la
zer nem se parece com a existente no

ano passado.
"Antes tinha quadra de basquete

e mais brinquedos para as crianças",
relata. Agora, ela reclama que os ba-

.

lanços estão soltos e o mato toma

conta da área. Quem não quer brin-
I

car no pouco espaço que restou do

parque só tem a rua como escolha. A
comerciante conta que a via é o local
utilizado pelo filho de 10 anos e os co-

legas para brincar. "Ê uma rua movi

mentada e perigosa, mas é o espaço
que tem", relata.

As crianças, que não querem se

arriscar em brincar na rua, utilizam a

parte do parque que ainda resta. Po

rém, o perigo está presente pelas con
dições que o local apresenta. Iracidi
Rosa, 51 anos, mora a poucos metros

do local que ainda serve como espaço
de recreação. Ela conta que passa to

dos os dias em frente da praça e vê as

crianças brincando no local. "Não tem
. outra opção", observa.

Alguns moradores afirmam que já
procuraram a Prefeitura para buscar
solucionar o problema. Patricia diz

que a resposta é sempre a mesma.

"A Prefeitura diz que falta tubulação
para concluir a canalização do es

goto e, por isso, não podem fechar o

buraco", conta.

Falam tanto nos cuidados

com a saúde e deixam

estas condições para
as crianças brincar.

fi
-

'

Iracidi Rosa, moradora

EDUARDO MONTECINO

ção do terreno para a entidade.
Os presidentes das duas as

sociações concordam que os

modelos de permuta que vem

sendo utilizado pela adminis

tração não é amelhor alternati
va. "Não adianta fazer em cima

de um lote de terceiro, pois a

qualquer momento o proprie
tário pode solicitar o imóvel",
relata Zapella. Para ele, o imó
vel precisa ser da própria asso

ciação de moradores.

ABANDONO Balanços estão soltos e há .mato no local, impedindo que as crianças possam utilizar o espaço para brincar

Outras duas associações de
moradores reclamam da perda
de um espaço de lazer para a co
munidade. A presidente dosmo
radores do Barra do Rio Molha,
Marli Baher, conta que o bairro
não possui um espaço de lazer
havia tempos atrás. "Tínhamos
uma áreamuito boa, mas o dono
do terreno não quis mais ceder
o local", explica. Marli refere-se
a forma de utilização do espa
ço que vem sendo adotado pe-

Em outros bairros falta área de lazer
las administrações municipais.
Conforme a presidente da enti

dade' o proprietário de um terre

no cede o espaço para a Prefeitu
ra utilizar como área de lazer em
troca de isenção de IPTU.

Para encontrar uma alterna
tiva para solucionar o proble
ma da falta de local para o la

zer' a associação de moradores
encaminhou um pedido para a

administração municipal cons
truir um novo espaço. "Até ago-

ra não recebemos um retorno

da administração, mas já temos
. um possível local", afirma.

Uma situação semelhante
é relatada pelo presidente da

associação do Vila Nova, Ser

gio Zapella. Ele lembra que no

ano de 2002 foi construída uma
área de lazer para os morado
res. "Em 2008, o proprietário
pediu o terreno e perdemos o

espaço", lamenta. Para ele, a

conquista de uma nova área é

prioridade para a entidade. '

"Queremos dar oportunida
de para as crianças se divertirem
e a área de lazer é uma opção",
aponta Zapella. Ele conta que
já foi solicitado junto a prefei
tura um espaço para ser doado

para a associação de moradores
construir o espaço para. o lazer.

Segundo o presidente, o que
atrapalhou a aquisição foi o pe
ríodo eleitoral no qual a admi
nistração não pode fazer a doa-
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As soluções para os pro
blemas de algumas áreas de
lazer devem demorar em al

guns locais da cidade. Em

outros, as mudanças vem

acontecendo aos poucos,
conforme relata o presidente
da Fundação de EsportesVal
dir Bordin.

O espaço utilizado' pelos
moradores do Amizade não

tem previsão para receber as

melhorias. "Existe um buraco

no local devido a instalação
da rede de esgoto e estamos

aguardando os tubos", relata.

Algumas obras ainda devem demorar
O presidente da Fundação
diz que o local deve receber
mais equipamentos para ser

utilizado pela comunidade.

Entretanto, as obras só de
vem iniciar após a conclusão

dos serviços.
A conclusão da instalação

da rede de esgoto depende do
recebimento da tubulação, mas
empresa que fabrica está de
morando a entregar. Segundo
Bordin, faltam aproximada
mente 50 tubos para ser insta

lado no local. Enquanto não for
concluída a obra, a área de lazer

ficará sem reformas.

Segundo Bordin nesse ano

devem ser entregues oito no

vas áreas e, duas serão reloca

das. Outras devem passar por
melhorias e limpeza. Uma das

novas áreas a ser entregue para
a comunidade será a do Ilha da

Figueira. Para Bordin, nesta se
mana deve ser colocada a tela

e construção domeio fio para a
construção da quadra de areia.
"Nosso próximo passo é insta

lar o parquinho e é um. serviço
rápido", afirma. O parque já
foi adquirido pela Fundação.

Caso as condições climáticas
.

favoreçam, as obras devem fi
car prontas até agosto.

A área de lazer do bairro

Estrada Nova é uma das áreas

que será relocada. Conforme

o presidente da Fundação, a

praça será instalada no final

da Rua Camilo Picolli. O mo

tivo da mudança é a amplia
ção da escola.

Quanto as academias,
o presidente da Fundação
Cultural disse que já foram

entregues cinco distribuídas

nos bairros Santo Antonio,

SITUAÇÃO EM ALGUNS BAIRROS

ESTBADANOVA Tela de proteção do campo de futebol está

danificada. Espaço será removido para a rua Camilo Picolli

,

CENTENARIO Os brinquedos da área de lazer passaram por

meUtorias e estão em boas condições. Falta limpeza no local

!{
.:�: '.�;.' :�'

.'

Nereu Ramos, Água Verde,
Barra do Rio Cerro e Nova

Brasília. Uma nova academia
deve ser entregue nesta se

mana para os moradores do
São Luís e Tifa Martins.

Para os problemas apon
tados pelos presidentes dos
bairros Barra do Rio Molha e

Vila Nova a solução é encon

trar uma área disponível para
construir o espaço de lazer.
"Precisamos conversar com

as associações de moradores

para nos ajudar a encontrar

os locais", disse.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

ILHADA FIGUEIRA O local destinado para a construção da
área de lazer está aguardando as obras há mais de três anos

I

:�
VIEIBAS O local meUtorou nos últimos oito anos, mas

moradores ainda reivindicam uma academia ao ar livre

Costa
SERV'ÇOS CONTA8EIS
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t n talin

TCE decide arquivar representação
.. \

Compra de 20 kíts,
feita pelo presidente
da Câmara, João
Carlos Gottardi (PT),
foi consideradaum
abono comum

CORUPÁ
Verônica Lemus

OTribunal de Contas do Es

tado de Santa Catarina

(TCE/SC) decidiu na última

terça-feira, dia 10, pelo arqui
vamento da representação
contra o presidente da Câmara

, de Vereadores de Corupá, João
Carlos Gottardi (PT), sobre da

distribuição de 20 cestas de na
tal a vereadores, funcionários

.

da Casa e outros munícipes, no
valor total de R$ 1.314,18.

Segundo consta nos docu
mentos com a decisão do TCE,
a distribuição das cestas pode
ser comparada a uma espécie
de abono de final de ano. Além

disso, o valor despendido para
tal uso e a excepcionalidade do

gasto - ou seja, somente uma

vez no ano -, não foram sufi
cientes para imputar aos res

ponsáveis umamulta ou ressar
cimento do valor gasto.

No entanto, o TCE decidiu

pelo julgamento da represen
tação formulada pelo secretá
rio de Administração e Finan

ças da Prefeitura de Corupá,
Sandro Rogério

.

Glatz, para
recomendar à Câmara deVere
adores que, futuramente, tais

gratificações estejam de acor

do com decisões anteriores do
TCE /SC em casos semelhan

tes' como respeitar a "exístên
cia de dotação orçamentária
para a despesa e disponibilida
de financeira".

Sobre o arquivamento, Glatz
disse que a decisão foi do TCE e

que por isso ele deve concordar
com ela. "Mas a minha parte
eu fiz. Achei que o dinheiro do
contribuinte estava sendo mal
usado e comuniquei ao TCE".

Acontece que
ano passado
eu decidi

discriminar na

prestação de
contas os valores

f�as cestas e

seus itens.

João Carlos
Gottardi

ARQUIVOOCP
1�l';,!"1,'r,m� 1#1iJiff!I,mff'!:r,,�rl.f/'!"ff!IfI!r!I��'"'�'''f,�:'''�lliijfwm!��ljf!fjl:fJI.!1!1

'DENfJNCIANTE Secretário Sandro Glatz foi autor
da representação contra o líder do Legislativo

MARCELE GOUCHE

LEGISLATIVO Gottardi comemorou ontem a decisão do Tribunal de Contas

Situação
Petista diz que distribuição é legal

o presidente da Câmara disse que a distri

buição de cestas é uma situação normal que
ocorre em todas as empresas inclusive, na Pre

feitura. "Acontece que ano passado eu decidi

discriminar na prestação de contas os valores
das cestas e seus itens". Gottardí é candidato a

prefeito e enfrentará nas urnas o atual prefeito
Luiz Carlos Tamanini (PMDB).

Outras supostas irregularidades
também foram descartadas

Na representação formu
lada pelo secretário Glatz, ou
tras três supostas irregularida
des cometidas pelo presidente
do Legislativo foram denun
ciadas. Os relatos sobre mau

uso de dinheiro público, sen
do eles os de informação de
valores falsos na prestação de
contas divulgadas pela Câma
ra e gastos com viagem a Bra-

,
sília - usufruída por Gottardi e

pelo assessor jurídico da Casa,
Luís Clei Rosa -, também fo
ram descartados pelo Tribunal
de Contas do Estado.

A justificativa é de que, so
bre a viagem, a denúncia não
estava acompanhada de indí
cios de provas que atestasse a

irregularidade das despesas,
além disso, foi considerado

que os motivos da viagem
possuíam interesse público. Já
sobre a divulgação de falsa in

formação, o texto explica que
não cabe ao TCE o julgamento
dessa situação.

Com isso, o TCE acatou

as duas denúncias, a da dís

tribuição das cestas de 'natal
e a de que a Câmara teria

gasto R$ 950 com despesas
de divulgação de prestação
de contas, que foi remetida
a moradores do município,
disponibilizada no site. da
Câmara e no blog do presi
dente, além de ter sido publi
cada em um jornal local.

Mas, o TCE decidiu pela
inexistência de irregularida
de nos dois casos, sendo que
no das despesas com publici
dade nos folders anexados à

representação não foram di

vulgados nomes, símbolos ou

imagens que pudessem carac

terizar promoção pessoal de
autoridades ou de servidores

públicos.

Acusações de mau
uso de dinheiro

público foram
apresentadas,

mas tribunal não
viu ilegalidades.
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Vereadores
denunciam

" "

•

serviços
Possíveis irregularidades em obras da

Infrasul foram apresentadas para o TCE

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

Esta semana, os vereado

res da oposição Justino da
Luz e Francisco Alves, ambos
do PI, denunciaram ao Tribu
nal de Contas do Estado (ICE)
supostas irregularidades nos

serviços prestados pela Infra
sul. A empresa foi contratada

pela Administração Municipal
para realizar trabalhos de tu

bulação e pavimentação, den
tro do Programa Nosso Asfalto,
uma parceria,onde a prefeitura
paga cerca de 33% dos custos

e o restante é dividido entre os

proprietários dos imóveis (os
moradores de cada lado da rua

pagam outros 33% emmédia).
Deacordo com Justino, esta

ria ocorrendo superfaturamen
to nas obras e pagamento por
serviços determinados em con

trato que não estariam sendo

Constatamos que
muitos serviços e

materiais listados

nos editais nunca

foram utilizados.

Justino da Luz,
vereador do PT

realizados. Em agosto do ano

passado, os dois vereadores já
haviam entrado com a mesma

denúncia na Promotoria de

Iaraguá do Sul, que os aconse

lhou a recorrer ao ICE.

Na rua Iéferson Machado,
bairro Estrada Nova, por exem

plo, o edital de contratação
apresenta a necessidade de

colocação de 32 bocas-de-lobo

na via, sendo que na realidade

foram colocadas apenas 27. O

metalúrgico aposentado Luiz

dos Santos, 44, morador da rua,
conta que pagou àvistaR$ 2.300

para a Infrasul. "Cobraram por'
serviços que não foram feitos e

é isso que estamos questionan
do. É uma questão de justiça",
afirmou. Segundo ele, algumas
bocas-de-lobo foram apenas
levantadas para ficar na altura
do asfalto e não substituídas

conforme definido no contrato

de serviços. "Uma coisa é fazer'
tudo novo, outra é reaproveitar
o que j� existe. Nesse caso de
veria ter sido dado um descon

to no pagamento", completou
Santos. "Conversando com al

guns moradores, constatamos

quemuitos serviços emateriais
listados nos editais nunca fo

ram utilizados, porém compõe
os preços e valores repassados",
diz Justino, que afirma ainda

que os valores das bocas-de

lobo são superfaturados. "Em

Joinville, o custo da unidade é
de R$ 342 e em Iaraguã, R$ 784".

Na representação ao ICE, os
vereadores petistas afirmam: lia
quantidade de irregularidades
nos leva' a concluir que não se

tratam de meros erros, ou fa

lhas de fiscalização e gestão.
Tudo indica se tratar de um es

quema de desvios de recursos

públicos, cujos beneficiários

não podem sair impunes".
AUnião Jaraguaense das As

sociações de Moradores (Ujam)
já havia se manifestado a res

peito da diferença de preços.

MARCELE GOUCHE

, i

OBRAS Morador Luiz diz que boca-de-lobo foi apenas substituída

llersão (la Prefeietl.II,'a

Secretário de Obras nega problemas
o secretário de Obras, OdimirLescowicz, afir

ma que não existem irregularidades. "Nahora cer
ta vamos dar a resposta e provar que não existe

nada de errado, como estão falando". Segundo
ele, o preço do asfalto calculado pela prefeitura e

Infrasul é de R$ 55 o metro e que o custo da pavi
mentação pode variar de acordo com a espessura.

Não há prazo definido para que o ICE se mani

feste a respeito do assunto. Em contato telefôni

co, um funcionário da Infrasul- que teria contrato
com a administração municipal desde 1996 - in

formou que'a empresa desconhece a representa
ção feita pelos vereadores Justino da Luz e Fran

cisco Alves ao Tribunal de Contas do Estado.

APOIO:
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"a uma espécie de abono de final de ano".
Na edição de terça-feira, a coluna publicou
nota informando que o TCE havia toma

do conhecimento dessa representação,
de autoria do secretário de Administração
da Prefeitura de Corupá, Sandro Glatz. No
mesmo dia da publicação, o TCE emitiu
decisão descartando a denúncia. Acom

panhe o caso completo na página 6, pela
matéria da repórterVerônica Lemus .

Encontro
da coligação
Hoje, às 10h, os integrantes
da coligação encabeçada pelo
PP e PMDB de Jaraguá do Sul
se reúnem para definir a data
da festa de lançamento da

campanha eleitoral. O presidente
do Pp, Ademir Izidoro, informa
que o comitê do grupo fica na rua

Domingos da Nova, no Centro, e
deve começar a ser ocupado na
próxima semana.

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Cestas natalinas:
TCE descarta denúncia

Multado por propaganda antecipada
O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação contra a candidata a prefeita Cecília
Konell (PSD) e o presidente do PTB e candidato a vereador, Agostinho GoslarOliveira,
por campanha antecipada. Enquanto diretor de Comunicação da Prefeitura de Jaraguá
do Sul, Oliveira publicou artigo "Motivos de Insônia da Oposição" em um jornal local, no
dia 24 de março deste ano, tecendo elogios ao Executivo. Pela lei, publicidade eleitoral só

.

passou a ser liberada depois do dia 5 de julho. Oliveira foimultado em R$ 10mil.

�
I'"

, postarvídeoe na. Internet

Opresidente da Câmara de Vereado
res de Corupá, João Carlos Gottardi

(PT), apresentou ontem manifestação do
.

Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre
a representação que denuncia supostas
irregularidades sobre despesas do Legis
lativo com a aquisição de cestas natalinas
em 2011. Na manifestação técnica, o TCE
entende "que não houve ato ilegal e diz que

.

esse tipo de gasto poderia ser comparado

Demóstenes
adotou

comportamento
incompatível com
o decoro mandato.
·Ele feriu de.morfe
a' dignidade do

cargo e a ética

que se impõe aos

parlamentares.
Pedro Taques,

senador (PDT-MT)

Defensoria
o líder do PT na Assembleia

Legislativa de Santa Catariana
(Alesc), deputado estadual
Dirceu Dresch, protocolou
32 emendas ao Projeto de Lei

Complementar (PLC) 16/20'12,
que cria a Defensoria Pública
Estadual, órgão público que dará
assistência jurídica gratuita às

pessoas de baixa renda. O projeto
deve ser votado em plenário
na próxima semana. Ao todo a

proposta recebeu 40 emendas

que serão analisadas pelo relator,
o deputado José NeiAscari (PSD).

Protocolados
o último levantamento parcial da
Justiça Eleitoral de Santa Catarina
mostra que 16.546 pedidos de

registro de candidatura foram

protocolados no Estado por
partidos e coligações, sendo 676

para prefeito, 676 para vice
prefeito e 15.194 para vereador.
Os dados continuarão a ser

enviados pelos cartórios ao

site oficial de candidaturas, o
DivulgaCand 2012, no fim de

semana, quando começarão os

plantões do período eleitoral. \

DIVULGAÇÃO

Silen'cio no ônib s
o projeto que prevê a proibição do uso de aparelhos sonoros e celulares

para ouvir música dentro dos ônibus do transporte público no município
deve entrar em segunda votação na sessão de hoje à noite. Em primeiro

turno de votação, o texto recebeu os dez votos favoráveis. Depois amatéria

segue para sanção da prefeita Cecília Konell (PSD). A proposta estabelece
a obrigatoriedade de fixar avisos nos ônibus para informar a proibição, e
9 usuário que se negar a desligar o aparelho terá de se retirar do veículo.

Propositora do projeto, a vereadora Natália Lúcia Petry (PMDB) viu esse

tipo de legislação em outras cidades, como Florianópolis.
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Scar promove I

I
o Centro Cultural da Scar será palco

nesta sexta-feira de uma atividade dife-
rente. Para integrar as várias manifesta
ções artísticas da cidade e presentear o
público com atrações em uma progra
mação descontraída, será realizado o lo

Sarau Cultural.
O evento terá início às 19h com in

gressos no valor de R$ 6 e R$ 3 que dará
direito ao participante acompanhar a

sequência de apresentações no palco e

a saborear guloseimas típicas deste pe-

ríodo em que são comuns nas festas dos
meses de junho e julho.

Além da oportunidade do público
assistir as apresentações, a proposta, do
evento é de abrir espaço para qualquer
pessoa ou grupo de amigos mostrarem
sua arte na dança, música, declamação

.

de poemas, teatro, pintura ou qualquer
outra manifestação cultural.

Os ingressos podem ser adquiridos
na secretaria. Informações pelo telefone
3275-2477.

Dl.

EXPOSiÇÃO Que.ii prestigiar o Sarau Cultural da Scar também poderá'
visitar a 4a Mostra da Oficina de Artes da Scar, na galeria no hall.

A mostra permanece até dia 18 e pode ser vista das 8h às 22h

[araguá do Sul integra escolares
com "Sonho,de férias"

Será realizado de 18 a"20 de julho
a nona edição do projeto "Sonho de
férias". A iniciativa é da Associação
Comercial e Industrial de Iaraguá do
Sul, em parceria com o 140 Batalhão
da PolíciaMilitar.

Durante três dias, 100 crianças
de escolas domunicípio com idade
entre 8 e 9 anos participam de ati
vidades sócio-educativas, de lazer
e entretenimento. Em 2012, "estão
envolvidos no projeto estudantes
dás escolas Francisco de Paula,
'Gertrudes Steilen Milbratz e Ricie
ri Marcatto.

As atividades acontecem dia
riamente das 8 às 16h30, propor
cionando momentos de diversão

.com noções de cidadania, de com-

panheírísmo e de respeito ao meio

ambiente, entre outros objetivos,
através de orientações teóricas e

práticas ministradas por educado
res. A programação será 'aberta no

dia 18 na Católica SC.
O projeto conta com a participa

ção do Centro Universitário - Ca
tólica de SC, Weg, Arweg, Duas Ro
das Industrial, Marisol, Comércio
e Indústria Breithaupt, Bombeiros

Voluntários, Faculdade Jangada,
Fundação Iaraguaense de Meio Am
biente, Polícia Militar Ambiental,
Fundação Cultural e Secretaria de

Educação' do Município.
Mais informações com Anrie ou

Hedynara através do telefone 3275-
7020 ou 3275-7045.

Nintendo divulga imagens
de jogo 3D de Mario

A Nintendo divulgou imagens de New

Super Mario Bras. 2, game que vai chegar
para Nintendo 3DS em agosto. O jogo segue
a linha clássica do Super Mario Bras, mes
ma mecânica, com saltos nas caixas, busca
por estrelas. Confira algumas telas:

O primeiro jogo do estúdio 22 Cans, do designer de jogos Peter Molyneux, já
tem data para chegar às lojas. De acordo com o site Eurogamer, Curiosity, cuja
ação gira em torno de um cubo formado por outros 60 milhões de cubos, será
lançado no dia 22 de agosto nos EUA: O criador afirma que as pessoas irão se

interessar pelo jogo, com capacidade para suportar até um milhão de usuários

simultaneamente, principalmente pela curiosidade que ele despertará.

Para outubro, 'Dragon Dali Z
For Kinect' ganha novas imagens

. cNintendo'
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Com cinco meses fal
tando para o lançamento,
a Namco Bandai divulgou
novas fotos do game Dra

gon Ball Z For Kinect. O tí
tulo é mais um da série de
filmes e desenhos que vêm

ganhando versões cria
das especialmente para o

sensor de movimento do
Xbox 360, nos moldes do
Kinect Star Wars, um dos

precursores.
O game trará mais de 50

personagens do desenho e

cerca de 100 movimentos
diferentes, entre eles o Ka
mehameha. O jogo vai ter
modo história e batalhas

simples. Para reproduzir os
golpes, o gamer terá que
executar o perfeito movi

mento, segundo nota .

Dragon Ball Z For Kinect
é exclusivo paraXbox 360.

,1'lmIffJIIIIIIH/1

?S3

"J go
cubo",

'C ri sit '

chega às

lojas i

22 de agost
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Proteja
os olhos!

Joinville
HOJE /

Canoinhas T Â Jaraguá do Sul

T Â
Mafra 13° 22° e Região

5° 19° T Â
-Iaragi

. AMANHÃ
6° 20°

T Â MíN: s-e
12° 22° MÁX: 19oC

Bum
Rio do Sul T Â 12°C.
T Â 10° 22°

SÁBADO5° 18° 22°C MíN: 18°e
MÁX: 21°e

Previsão do Tempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

...

São Miguel
do Oeste
T Â
30 100

ha ecó
T Â
5° 10°

açaba
TÂ
5° 13°

Geada nas
áreas altas
No Litoral Norte e

Planalto Norte de se o céu

permanece encoberto e

chuva pelamanhã, com
aberturas de sol durante a

tarde. Nas demais regiões,
amassa de ar frio e seco

mantém o tempo firme,
com sol e poucas nuvens.

Temperatura baixa com
formação de geada nas
áreas mais altas do Estado.

T Â
30 11 °

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

,(

• 9h Vento não favorável Sul 8km/h Nenhum vento

• 12h Vento não favorável Sudoeste 7km/h favorável

• 15h Vento não favorável Oeste 5km/h 80%
• 18h Vento não favorável Oeste 7km/h

de possibilidade
de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Cliente maluco
o sujeito entra num bar, senta-se e logo um garçom aparece para atendê-lo.
- Boa noite, o que o senhor toma?
- Eu tomo vitamina C pelamanhã, o ônibus para ir ao serviço e uma aspirina
quando tenho dor de cabeça.

.

- Desculpe, mas acho que não fui claro. Eu quis dizer o que o.senhor gostaria?
- Ah! Tudo bem! Eu gostaria de ter uma Ferrari, namorar uma Panicat.
- Não é nada disso, meu senhor! - continuou o garçom, ainda calmo. - Eu só

gostaria de saber o que o senhor deseja beber.
- Ah! é isso? Bem ... o que é que você tem? f'

Eogarçom:
- Eu? Nada, não! Só tô um pouco chateado porque o meu time perdeu ontem.

Sudoku

"
Preencha um quadrado

9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números "em cada

quadrado de 3x3.

Agasalhe-se
para sair de
madrugada ou
pela manhã.

DOMINGO

MíN: s-e
MÁX: 20°C

T Â
00 11 °

T Â
10° 18° c .0 o Sul F orianópoJ"

• Preamar • Preamar
• 11h23: 1,3m • 9h13: 0,8m
• 23h17: 1,1m • 15h04: 0,7m

MINGUANTE 11/7 • Baixamar • Baixamar
• 1h32: 0,7m • 5h24: 0,4m

Tábua
• 7h15: 0,5m • 23h41: 0,5m

NOVA 19/7 ,

das marés aI i I bitub
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 26/7
• 8h51: 0,7m • 14h06: 0,4m
• 20h02: 0,7m • 18h13: 0,5m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 2/8
• 12h55: 0,5m • 2h19: 0,3m
• 20h02: 0,7m • 22h56: 0,3m

T Â
5° 19°

Palavras Cruzadas
I/r.;l' I ri' 1'/ I r I III I

I I
I 111'1 J I II I III' II J 'ir I

r I I
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1. Cachorro de pernas curtas, pêlo curto e grandes
orelhas pendentes /601, em algarismos romanos

2. As iniciaís da atriz norte-arnencana Zellweger,
de "O Diário de Bridget Jones"" I Acompanhar
alguém para mostrar-lhe o caminho

3. Organização dos Estados Americanos / A maior
cordilheira da América do Sul

4. Pequena quantidade I Planta trepadeira caracterís-
tica da mata tropicais

5. Que pode certificar por escrito ou verbalmente
6. Espécie de jogo com 40 cartas

7. Essência de alguma coisa
B. Antiga dança tradicional da Polônia
9. Viver à custa oe
10. Desmoronar, desabar / Rijo
11. Elemento de composição: para dentro I Tão

grande ou numerosa
12. As iniciais da atriz Anlonelli / Pôr do avesso

13. Instrumento musical frequente nas igrejas / Tudo
11que é captado pelo sentido da audição, que po-

. demos ouvir.
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1. Nascente / Peça que, depois de fixada, serve para ,___..__ _.____. ..___ ....__ �

fixar e pendurar objetos
J

2. Óleo de oliva I Interromper com oportunos inter
valos

3. Peça dispensável
4 .. -0 símbolo químico do seabórgio I Beijar I Falta

de realidade
5. Estados Unidos da América do Norte I Santo, fi

lósofo e teólogo que teve grande importância na

cristianização da herança filosófica aristotélica /
Um filho dos avós

6. Tornar fisicàmente impedido
7. Tudo que é oferecido I A capital da Grécia
8. Tecido leve, fino. crespo ou rugoso, de fios de

seda ou de lã fina, quase transparente / (Fíg.) Ator
de muita fama

9. Superfície em que se anda I (Fam.) Mulher gor
ducha.
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RESPOSTAS NA MESMA EDIÇÃO
36 PÁGtNAS • APENAS R$ 4t90

MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATIVA

CONFIRA AS NOVIDADES
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, contato@poraeaso.com @poraeaso

A novidade do mês foi compartilhada conosco
pelo investidor Eduardo Fogaça. Em breve, a

região poderá contar com estrutura profissional
para prática de squash. Eduardo, Rodrigo Fogaça
e Fernando Rabochmontaram sociedade no

empreendimento, que também promoverá
eventos. Ainda não há data determinada para a

inauguração, mas as obras de reforma e adaptação
seguem em ritmo acelerado nas antigas instalações
do complexo F-12.

DIEGO JARSCHEL

Lobo (E), Paulico, BrWlo e Vini, a galera da
banda Patüaria Rock Club marcou presença
no show com Dazaranha, no club TheWay
..................................................................................................................................

Festival de Dança
Lisa Jaworski não dorme no ponto, Este ano teremos novamente
uma "casquinha" do Festival de Dança de Joinville em Iaraguá.
O evento está previsto para dia 25, apresentandomais de 100

bailarinos de todos País no GrandeTeatro da Scar.

ELTON MELCHIORETTO

Ailton Petry, Leandro Lichtenberg e Alex

"Butcha" Morais, uma parceria de sucesso do

Divino Club, a nova casa noturna da região
...................................................................................................................................

Sorridente, Zaira Chiodini Pedri
comemora mais uma primavera
no Madalena Chopp & Cozinha
.................................................................................................

Pouca Vogal
Composta porHumberto Gessinger (Engenheiros
do Hawaii) eDuca Leindecker (Cidadão Quem),
amenor banda do rock gaúcho irá volta à região
nesta sexta, mais precisamente para apresentação
,no palco do Joinville Square Garden. O show dos

multi instrumentistas começa às 23h. A dupla
interpreta, de forma acústica, clássicos de suas
bandas e tambémmúsicas criadas para o projeto.
Paramais infos: joinvillesquaregarden.com.br.

ARQUNO PESSOAL

·

ersidade

Entre a faculdade e Vila Real, em

Portugal, o break da nutricionista
FernandaMüller em viagem de

estudos. Ficam os parabéns à
estimada amiga pelo aniversário
celebrado no dia 8

"

.

.

Candidato na timeline
Demos uma

pesquisada para
saber quais as

,

restrições para
propaganda
política em
redes sociais. A única proibição do TSE é da

veiculação de qualquer tipo de propaganda
paga. Porém se você estiver sendo assediado

ou sentir-se ofendido com abordagens, pode
fàzer a denúncia do perfil inoportuno ao próprio
Facebook ou Twitter, já que as redes têm seus

termos de uso no respeito à privacidade e

prevenção de spam.

,_- t

N O:

Eleições 2012
'

,

- O q te você q er ve� mudado em

Jaraguá com os novos mandatos?

Eu espero que hajamais respeito com o

dinheiro público. Que o título de "prefeito" seja
o sinônimo de "bom administrador". Depois,
o cara deve repensar o trânsito e o transporte
público. Mudar o sentido de ruas, fazer uma
ponte e continuar com a concessão de uma

empresa de transporte que não respeita seus
usuários não ajudammuita coisa! Porúltimo,

um incentivomaior para
o rock da cidade, gosto
musical de muitos dos
eleitores.

Cláudio Costa, redatore
_

fotógrafonositeRegiãoRock

Agenda
de hoje
Evento único para
a noite: 'Quinta
Sertaneja', do London
Pub. A partir da 22h,
show com dupla
Dany & Rafa e DJ
FelipeAdriano.
Acesso feminino
livre até meia noite.
Contato: 3055-0065.

tt
A pessoa que diz
durante uma
discussão: 'Você

sempre quer ter a
razão'! Quer dizer
o quê? Que é ela
quem nunca está

errada?

"

Retorno do Sacra
Seguremmais um pouquinho. Amanhã é o dia

da reabertura do Sacramentum Pub! A equipe do
point declarou saudades da galera. Eles também
mal veem a hora de abrir as portas após esta
última reforma. E olha a coincidência, o retorno
será justo no DiaMundial do Rock.

Novo cardápio
Mr. Silvyo Modenese apresentou esta semana
o novo cardápio do Mr. Beef. Ele está de
parabéns pelas inovações. Entre os destaques:
incorporou a picanha aos quatro queijos, lançada
experimentalmente emmaio. Incrementou o

número de petiscos para happyhour e, agora,
oferece um galeto primo canto, que vale a visita

por si só! Façam suas reservas: 3275 2230.
{
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aragu
escolha perfeito .

Feijoada
N sábado, a partir das 11h,

o boa praça e ex-craque
Celinho Lange, um dos incan
sáveis batalhadores para que a
Sociedade João Pessoa continue
a participar da história do fute
bol da nossa região, vai receber
mais demilpessoas em torno da
2a feijoada do clube. Imperdível!

Felicidade é
estar totalmente

absorvido por
·uma coisa

maravilhosa, que
te complete.
WiIla Cather

.Buxixo
Dizem por aí que a aromista

Paula Furnaletto, um das belas
do quadro de funcionárias
da Duas Rodas Industrial,
teria sido namorada do

argentino "boniton" Martin
Mica, atual da poderosa atriz
hollywoodiana Sharon Stone.

Aquela que ficou famosa pela
poderosa cruzada de pernas no
filme "Instinto Selvagem".

ra
O restaurante flutuante
Porto Cabral, na Barra Sul,
em Balneário Camboriu,
é um dos preferidos do

,
empresário Daniel Lunelli.
Atualmente é o mais

disputados pelos importantes
de A a Z de Iaraguá e região.
Principalmente aqueles que
adoram frutos do mar.

Já trocou
de roupa
Alguém quis saber seVictor
Bauer iria vestir a camisa
na campanha que está
começando. Ele explicou
ter só um lado e, quando se

decide, descansa quando os

votos são contados. "Troquei
de roupa até a última vez que
fui candidato a prefeito de

Jaraguá", lembrou.

www.ocorreiodopovo.com.br
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Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br
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Noeli, Caroline e Isabela Gianesini prestigiando o Kantan

Fofocódromo
O engenheiro químico
Décio Stinghen, o popular
"Sem Maldade', assíduo
frequentador do bar do
Sérgio, entre fotos de
beldades e famosos, colou na
parede do estabelecimento
a relação dos candidatos a

vereador de Jaraguá do Sul. ..
Como bom "bruxo" que é,
fez também a sua previsão:
os onze futuros edis já foram
apontados no afamado
caderninho. Seguindo o mote:

quem viver, verá.

Destaque
o "xente" boa BrunoWeiller,
garçom do bar Sérgio, é
destaque na sexta-feira, da
Revista NossaWeekend.

Pelo meu fio
vermelho
Fiquei sabendo quemuitas
pessoas estão dando entrada

no Pronto Socorro, mordidas

por cachorro. Isso quer dizer

que o número de animais
vadios nas ruas
está aumentando.

47 2107-3000
R. Hugo Braun. 44 centro
www.kovroshotetcorn.br

Furada
Cá pra nós, foi uma grande
furada tentar impedir a
candidatura a vereador do

�opular "Carlinhos do Itajara".

Onde eomee bem

em Jaraguá
·No Kantan.

O melhor restaurante

japonês do Brasil.

'Garage'
Hoje, a partir da 18h, a porta
da famosa 'Garage' reabre para
mais um encontro em torno de
muita confraternização entre
amigos. Tô nessa!

BOA AÇÃO As diretoras da Exit

Comunicação Estratégica, Samanta
Tassotti e Rosita Boeing, colocando as

mãos na terra por uma boa causa: a

agência acaba de neutralizar as emissões

de carbono emitidas em 2011 eomo plantio
de 235 mudas de árvores, em uma reserva

ambiental da Krona Tubos e Conexões

TIlVI-TIM Luciana Muller, com o marido

Dagomar, é a grande aniversariante de hoje

Lions
Dona Isolina Maria da Costa toma posse do Lions

Clube de Jaraguá do Sul hoje à noite, num evento

festivo no Clube Baependi. Ela vai assumir o cargo
dessa importante entidade até 2013. Dona Isolina

ocupará o cargo de Sérgio Luiz Pedrotti, que vai

abraçar a vice-presidência.

Pre_ço do combustível
Um cara parou para abastecer à beira da estrada e ouviu do frentista:

- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo.De agora em

diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo.

- Que legal! Então encha o tanque, por favor. E me diga uma coisa, rapaz.
Para quanto subiu o combustível?
- Não subiu, não senhor. Baixou 20%!

..........

DOSE DUPLA Eduardo "Macarrão" Ague'pontuou hoje
5.0. Já a tUha Júlia Taranto Agne apagou velinhas dia 10

Te contei
•Na sexta-feira a
noite o músico Enéias
Raascn movimenta o

Restaurante Villa.

• Em agosto, a Óptica
Safira, dos amigos Fred e

Ianice Fabris, comemora
10 anos de sucesso em

jaraguá do Sul.

• Os convites para o

jantarDançante em
Homenagem ao Dia
dos Pais, no Beira Rio,
estão sendo vendidos.
A musicalidade ficará
por conta da Banda os

Montanari. A festa é
dia 1Lde agosto.

• No sábado, na London
Pub, uai rolar a tão
esperadaBalada dosAnos

• BO.Presênçá dos DlsNenê
WolteMacarrão.

•Alguém pode me dizer
quem fi aquela loira que
está virando a cabeça
daquele empresário .

.
do ramo de padaria e

confeitaria?

• Com essa,fui

VENDA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA

GASTRONOMIA

Tel.: (47) 3376-3915
E-mail: compras1@gastrotop.com.br

R.: Feliciano Bortolini, 210
B.: Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se
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Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

http://luizcarlosamorim.blogspot.com

Meu sobrinho me levou para ver (lMa

dagascar 3", outro dia. Em 3D. Cá pra
nós, eu também curto um desenho animado
e aquele foi bem divertido. É bom a gente se

desligar do mundo e rir desbragadamente,
embora a vida continue aqui fora.
Quando saí do cinema, voltei a pé para
casa. É necessário unir o útil ao agradá
vel: preciso caminhar, então nada de ficar
usando o carro para cima e para baixo.
Vou a pé à academia, ao correio, ao super
mercado, quando não tenho que carregar
muita coisa, à banca para comprar jornal,
etc. É bom para o meio ambiente e é bom

para os meus joelhos, pois se eu caminhar,
não corro o risco de engordar mais.
O caminho não é longo, pouco mais de
um quilômetro do shopping até em casa.

Ainda perto do shopping - que a bem da
verdade não fica no centrão da cidade, o
movimento não é fraco mas também não
é tão intenso - encontrei um cego e seu

cão. Presto muita atenção quando vejo
um cão treinado e seu dono, pois sou
fascinado por esses animais fenomenais.
O homem puxava um desses carrinhos

Crônica

O homem e o cão
de feira, com duas rodas, com uma mão
e a outra segurava uma alça presa a seu

cão-guia, um belíssimo labrador. Um cão

gordo, grande, mas triste, constatei.
Quando eles passaram por mim, eu estava
subindo a calçada, pois acabava de atra
vessar a rua. Eles estavam começando a

atravessá-la. O homem dizia alguma coisa,
consegui entender que ele pedia para o cão

esperar e tentava contê-lo, mas o cão con
tinuou a atravessar a rua, pois não vinha

Ao chegar à outra esquina, o homem cego
começou a falar com o cachorro mais insis
tentemente, mas eu não conseguia ouvir o
que dizia. Ao mesmo tempo que falava com
o cão, puxava-o pela alça, pois ele queria
seguir reto em frente. Mas o homem queria
que ele fosse pela rua transversal, penso que
brigava com o cão, pois chegou a levantá-
lo segurando a alça e o couro das costas,
tentando mudá-lo de direção. Depois de
discutir e puxar o cão para o outro lado,
acabou seguindo-o na direção que o animal

espetacular tentara adotar desde o início. -

Ainda bem que eu havia me divertido com
o leão, a girafa, a hipopótama e a zebra,
pois aquilo conseguiu acabar com qual
quer riso, até com qualquer sorriso. Fiquei
pensando que não havia uma boa integra
ção entre o cão e o seu dono, poderia não
haver uma relação de carinho do dono para
com o seu guia. Espero que o cão não seja
maltratado pelo dono, que aquele episódio
do qual fui testemunha tenha sido só um

percalço no caminho, quem sabe estavam
em um período de adaptação, e que isso
não seja comum. Espero.

Espero que o cão não seja
maltratado pelo dono, que
aquele episódio do qual fui
testemunha tenha sido só um

percalço no caminho

nenhum carro de nenhum dos lados.
Eu parei na esquina e fiquei observando,
em razão da minha admiração imensa por
esses animais que dedicam a vida a servir
seus donos e ele me pareceu tão solitário,
tão melancólico ...

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - l8U
Melissa exige que Regina saia de seu apartamento o mais rápido

possível para que ela venda o imóvel. Josué impede Valéria de brigar
com Melissa. Elisa mente para Jacira para ajudá-Ia a convencer Tobias
a voltar para Marajó. Gil ajuda Débora a comprar roupas. Gracinha beija
Pedro na praia. Dimas pede para Fernando aceitar a ajuda de Rodrigo,
e ele ironiza o pai. Elisa manipula Rodrigo. Bruno entrega seu salário
para Jáqui, que se emociona com a ajuda do filho. Regina implora que
Fernando a ajude a continuar no apartamento de Melissa. Mir�am pensa
em Rodrigo. Rodrigo tem um pesadelo com Elisa.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19U
Tom tenta convencer Cida e Penha a aceitarem a turnê. Otto con

vida Elano para ser seu advogado e o acompanhar nas visitas a suas

obras pelo mundo. Máslova se muda para a mansão dos Sarmento
e Sônia entra em pânico. Socorro é obrigada a prestar queixa contra

Chayene. Elano e Cida se beijam novamente. Chayene demite So
corro. Fabian culpa Simone por ter ficado com Chayene. Chayene
recebe uma intimação para depor por causa de Socorro. Penha avi
sa a Lygia que Jurema trabalhará com ela. Inácio se surpreende ao

ver Rosário no bufê. Liara começa a filmar os grafiteiros da Borralho
Crew. Lygia volta para casa. Cida e Elano se divertem juntos. Dinha
e Inácio se beijam.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 2lH
Carminha não vê Max, mas acusa Nina de mentirosa e pergunta se

ela conhece Rita. Jorginho expulsa Lucinda de sua casa. Max cobra de
Nina o restante do dinheiro que ela lhe prometeu. Leandro fica mal por
causa de Roni e Suelen. Nilo convoca Pézão para uma missão. Lucin
da. se arruma para sair em busca de um amigo. Silas consola Olenka.

Muricy aconselha Ivana a financiar a agência de propaganda de Max

para tê-lo de volta. 'Carrninha visita Max e conta suas descobertas sobre
Nina. Iran diz a Tufão que Jorginho está mal e Nina se desespera. Tufão
conta para Carminha sobre o estado de Jorginho. Nina procura Jorginho
e os dois ficam juntos. Depois, ele a segue e a vê com Max. Nilo e Pézão
reviram o galinheiro atrás do dinheiro. Lucinda encontra Santiago.

GABRIELA - GLOBO - 23U

}onico tenta seduzir Fabiana, mas é interrompido por Olga. Ge
rusa olha Mundinho pela janela. Berto implica com Juvenal porque o

irmão não mostra entusiasmo para ir ao Bataclã. Berto encontra Lin
dinalva chorando e promete cuidar dela. Glória conversa com Josué
e aconselha o professor a ser mais firme com Malvina. Maria Macha
dão anuncia a estreia do Príncipe Sandra e Anabela no Bataclã. Tó
nico dá dinheiro para Lupicínia 'fingir que está doente e Olga desiste
de ir ao cartório. Sinhazinha mente para Jesuíno e procura Osmundo.
Tonico avisa a Mara que Nacib está apaixonado. Juvenal confessa
a Teodora que ainda não se deitou com uma mulher. Teodora finge
para Amâncio que deitou com Juvenal e faz elogios à performance
do rapaz. Lindinalva diz que vai cuidar do armarinho, e Berto não

aprova. Zulmira alerta Lindinalva sobre o comportamento de Berto e

aconselha a menina a procurar um lugar para ficar. Doroteia pergunta
por que Sinhazinha não tem se confessado na igreja. Nacib pede
Gabriela em casamento.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Esse é o Max. Cão muito esperto e brincalhão. Está'em busca de
uma nova família. Já está vacinado e castrado. Tem cerca

de ano ano. As pessoas interessadas em adotá-Io favor entrar
em contato 3058-4322 ou 8424-1566, com Carina.

Aniversariantes
12/7
Ademar Konell
Ademar Steinert

Agostinho Prüss
Alex Drews
Ane Grum
Anna Clara Mohr
Celita Grade

Chayany A. Costa
Cleiton Paholski
Oiane Freiberger
Elisane Seveqnanni
Êtrison renato Selvlein

Francisco da Costa
Fritz Grum
Guilherme A. de Souza

Ingrid Marquardt
Jássica Vieira

Jorge Fossile Junior
Juliana Fiedler
Leila Mansa Giovanelta
Liliane L. da Silva
Marisa Ap. Langa
Mateus E. Wolf

Nayla Kandler Pinto
Neide R. Wille

Patricia Roeder
Paulo Henrique de Sousa
Costa Inacio
Rafaela Hass
Riolando Petry
Rogério Todt
Silvana T. Oemarchi

Thiago Henrique Alonso
Thiago Lambrecht
Verônica Giacomelli
Wagner Kneubuhler
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ARevolta dos Ritmos
- Moraes Moreira

Amúsica e a poesia
.

marcaram um encontro no
novo CD deMoraes Moreira!
A ideia inicial era fazer um
disco só de samba, já que
havia uma boa safra de

composições, explorando
todas as formas deste ritmo.
Porém, no decorrer do
processo criativo, o Baião, o
Xote, o Frevo e o Maracatu,
além de muitas outras
formas musicais, foram
chegando e tomando seus

lugares. "Diversidade com
unidade", eis a expressão
que pode bem definir este
o novo trabalho, de um
artista que está hámais de
40 anos na estrada e, desde
os "Novos Baianos" vem

prestando um belo serviço á
nossa cultura popular.

LJVJ\O:·
O Atlas do Amor·
Três jovens e uma

pequena surpresa -

Laurie Frankel

Quando Iíll engravida
acidentalmente e é
abandonada pelo namorado,
ela e suas duasmelhores.

,

'�', ' \r, .,'

amigasmergulham de cabeça
num projeto inusitado - criar
Atlas, o bebê, juntas, emmeio
à loucura da pós-graduação.
As três semudam então
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Ana Hickmann

quer engTavidar
Ana Hickmann estaria fazendo um

tratamento para poder engravidar. E esta

não é uma informação tão nova assim, já
que ela já manifestou que sempre quis
ser mãe. A apresentadora do programa
"Tudo é possível", da Record, teria dado

um nome falso e procurado um reno

mado médico em São Paulo, dr. Arnaldo

Cambiaghi, na tentativa de despistar a

imprensa, o que acabou não dando certo.

Sabrina Sato
está solteira

Chegou ao fim, pela segunda vez, o na
moro de três anos Sabrina Sato e o deputa
do Federal, Fabio Faria. "Eles terminaram

no início da semana,mas ela estábem.Não

teve nenhum motivo factual", declarou a

irmã de Sabrina. O primeiro rompiinen
to do casal aconteceu em 2011, quando a

apresentadora confessou que tomou um

upé na bunda" do deputado. Alguns meses'
depois, o casal reatou o namoro.

Horóscopo

CVl ÁRIES
-

I
-

Aja com determinação para resolver suas pendências'
financeiras. Mantenha a calma diante das cobranças
profissionais. Proponha um acordo de paz com o

seu par: chega de discussões! Mas se deseja seduzir
alguém, siga seu coração. Cor: azul-claro.

U mURO

U !)se o seu carisma para conseguir os benefícios que
deseja. Poderá obter favores ou vantagens na sua vida

profissional. Os amigos estarão 'presentes, conte com
eles para o que precisar! Na paixão, exponha o que se

passa no seu coração. Cor: verde-claro.

l[ GÊMEOS '

Demonstre aos seus colegas o quanto você se

compromete com o seu trabalho. Em casa, mostre-se

uma pessoa confiável. Mas guarde para si seus
pensamentos. A dois, procure falar sobre assuntos que
ajUdam a estreitar os laços entre vocês. Cor: bege.

� CÂNCER
� Tarefas realizadas em equipe deverão evoluir melhor.

Uma pessoa de destaque poderá representar um
apoio essencial, destacando seus talentos. Selecione
melhor suas amizades: pode deixar algumas para trás.
Romance cheio de sensualidade. Cor: tons claros.

..n lEÃo
UL Tarefas bem executadas serão a melhor resposta

para você dar aos colegas invejosos. Mas não faça
propaganda a seu respeito ou poderá criar inimizades.
A vida a dois deverá pegar fogo agora, graças à sua
enorme sensualidade. Cor: azul-escuro.

rrn VIRGEM

11.f O trabalho árduo e a intensidade de seus desejos vão
ser a força que tem à sua disposição para alcançar
posições mais elevadas no trabalho.A dois, tome a
iniciativa e mantenha o amor aceso. Essas atitudes

serão benéficas para a união. Cor: creme.

Bruno Mazzeo critica
Rafinha Bastos

Tirenhas

Cin
PROGRAMAÇÃO DE 6/7 A 12/7

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL

• ARCOIRIS 1
• O Espetacular Homem Aranha - Dub. - 13h20

16h, 18h40, 21 h20
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• ARCOIRIS 3
• O Espetacular Homem Aranha - Leg. - 15h40, 18h20, 21 h

SHOPPING MUELLER JOINVILLE

• GNC 1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Leg. - 14h, 16h30
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. - 18h50
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 21 h40

• GNC 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h, 15h, 17h, 19h10
• E Aí, Comeu? - Nacional - 21 h

• GNC 3
• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. - 13h30 16h 1 °

19h,2h50

SHOPPING GARTEN JOINVILLE
• GNC 1
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. -13h10, 16h20
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. -19h10, 22h
• GNC 2
• Madagascar 3: os Procurados - Dub. - 13h40, 15h40,
17h40

• Sombras da Noite - Leg. -19h40, 22h10
• GNC 3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h, 15h, 17h, 19h20
• E Aí, Comeu? - Nacional - 21, h15
• GNC 4
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 13h20, 16h,
18h50, 21h40
• GNC 5
• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. -13h30, 16h10,
19h,21h50
• GNC 6
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 14h15, 16h30, 18h40, 20h45

BLUMENAU NORTE SHOPP�NG
• CINÉPOLlS 1
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. - 13h, 16h
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 19h, 22h
• CINÉPOLlS 2
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 12hA, 15h,
18h,21h
• CINÉPOLlS 3
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h40, 16h20, 18h30, 20h40
• CINÉPOLlS 4
• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. - 14h20, 17h1 0,

20h, 22h50B
• CINÉPOLlS 5
• E aí, Comeu? - Nacional-14h10, 16h30, 18h50, 21h20

• CINÉPOLlS 6
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h20, 15h30, 17h45, 20h05
• Sombras da Noite - Leg. - 22h15

• CINÉPOLlS 7
• A Era do Gelo 4 - Dub. -12h20A, 14h35, 17h, 19h20, 21h30
A - Somente sábado (7) e domingo (8).
B - Somente sexta (6) e sábado (7)

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU

• GNC 1
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. - 13h10,
16h20

• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 19h1 0,
22h
• GNC 2
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h40, 15h40, 17h40,
19h40, 21h40
• GNC 3
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 13h30, 19h
• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. -16h10, 21h50
• GNC 4
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h, t5h, 17h, 19h20
• E Aí, Comeu? - Nacional- 21h15

• GNC 5
• Madagascar 3: os Procurados - Dub. - 13h50, 15h50,
17h50

• Sombras da Noite - Leg. - 19:50 22: 1 °

• SALA VIP
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 16hlO, 21 h50
• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. - 13h30, 19h

Em "Madagascar 3: Os Procurados': os
amigosAlex (Ben Stiller),Marty (Chris Rock),
Melman (David Schwimmer), Gloria (fada
Pinkett Smith), rei Iulien (Sacha Baron
Cohen) e os pinguins deixam o continente

africano rumo à Europa. Eles vão parar em
Mônaco, onde passam a ser perseguidos por
uma obcecada agente de.controle animal

(FrancesMcDormand). Em plena fuga, o
grupo encontra abrigo em um circo em.crise.

Logo eles passam a ajudá-lo, iniciando um

processo de revitalização que poderá levá-los
a uma turnê nos Estados Unidos e, conse

quentemente, de volta para casa.

A cantora canadenseAlanís Moríssette virá

'I aç> Brasil em setembro para fazer oito shows,
anunciou nesta terça-feira a produtoraTime for
Puri, 'Êla vem para divulgar seu sétimo álbum de

inéditas, "Havoc and Bright Líght', que chega às
lojas em 28 de agosto:Os shows acontecem nos

dias 2 e 3 de setembro em São Paulo; no dia 5

em Curitíha.: no dia 7 no Rio de Janeiro; no dia 9

em Belo Horizonte; no dia �2 emRecife; no dia
14 em Belém; e no dia 16 em Goiânia.

Bruno Mazzeo não tem papas na lín

guas. O ator, que está interpretando o em

presário Tom Bastos na novela "Cheias de

Charme", daGlobo, deuuma entrevistapolê
mica ao Extra, o alvo da vez foram os humo

ristas que fazem stand up e principalmente
Rafinha Bastos. "O Rafinha Bastos me cri

tica mas nunca o vi fazendo nada além de

franquias e xingar os outros. Ele se acha a

última bolacha do pacote", disparou.

Gusttavo Lima está
com AliDne Rosa

Mal terminou o namoro com o ator

Rafael Almeida, a cantora Alinne Rosa

engatou novo relacionamento com o

sertanejo Gusttavo Lima. As informa

ções são da coluna Olá do jornal Agora
São Paulo de domingo. Porém, a cantora
não confirma o namoro e usou o Twitter

para tentar despistar. "Nossa relação é

musical e de amizade! Amei participar
do seu show, Gustta!" escreveu ela no

..n. UBRA
- Mostre toda a sua capacidade de realizar as tarefas

com qualidade. Para isso, não poupe esforços e
comprometa-se com os resultados. Passar por esse

desafio pode render uma boa colocação. No amor, sua
sensualidade está em alta; aproveite! Cor: cinza.

m ESCORPIÃO
II L. Com determinação e trabalho árduo, você vai superar

qualquer pressão ou cobrança no emprego. Tudo

indica que conflitos em casa serão deixados para trás.

No campo afetivo, não vá com tanta sede ao pote ou
assustará a pessoa amada. Cor: azul-claro.

.." SAGITÁRIO
)<. -. Tudo indica que o seu empenho no ambiente de

trabalho será recompensado agora. Vai obter resultados

importantes e ganhos significativos. Ofereça mais
segurança emocional ao par e a qualidade do
relacionamento afetivo vai aumentar. Cor: vinho.

V\_ CAPRiCÓRNIO

'..}J Se deseja obter prestígio e o reconhecimento dos '

colegas, demonstre suas capacidades e faça um bom

trabalho. Em casa, é hora de se aproximarmais dos
seus familiares e ajudá-lOS no que precisarem. A dois, a
sensualidade está no ar. Cor: branco.

ÂI"Y\ AQUÁRIO .

ÂI"Y\
Seja forte diante das cobranças que receber, não se
deixe vencer pelas preocupações. Cumpra com suas

responsabilidades, seja em casa ou no trabalho. No

amor, atitudes práticas trazem estabilidade para o

romance. Muita sensualidade a dois. Cor: rosa.

PEIXES

Se trabalha com comércio, aproveite as boas influências
sem fazer corpo mole. Poderá contar com a ajuda de
pessoas importantes para conquistar seus objetivos � se

precisar, peça favores. A dois, invista no diálogo e na

confiança. Cor: tons claros.
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"

cea .,I.
Quer publicar sua foto' �É' só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

A bela Julia

completou
7 anos no

dia 10, para
felicidade
da família

Porto.
Parabéns!

Vanessa Stein
e William
W. Denardi
comemoram dois

felizes meses de
namoro. Ela envia
a mensagem:
"O amor

surge quando
aprendemos
a admiraras

qualidades de
uma pessoa, que
com sua simples
presença nos faz
sentir especial"

Elis RegiDa e Dauy
Roger comemora.ra.Dl
três anos de namoeo

no dia 11 e ela
envia homenagem:

''Hoje é wn dia

especial! Encontros
e momentos

inesquecíveis e
. � .

U1�mparavelS
nestes anos. A

cada dia este amor
awnenta!"

.-

Letícia comemora um
ano nesta sexta-feira.

Ela recebe o carinho dos

pais Janaína e Diogo.
Parabéns!

Os familiares, amigos e

a equipe da loja Lindoia,
de Corupá, parabenizam
Edmundo Stratmann.
Ele completou 72 anos

no dia 10. Na foto, com
a esposa Ela, com quem
está casado há 50 anos.

O casal comemorou

Bodas de Ouro no dia 19

de maio. Os familiares

desejam felicidade

Associação Musical Almirante Tamandaré de Guaramirim participou no dia 7

do 260 Concurso de Bandas e Fanfarras de Gaspar. A banda ficou em �o lugar
no Corpo Musical, 10 Pelotão de Bandeiras, 10 Balizador e 30 Mor. AAssociação
se mantém com recursos próprios e realiza wn trabalho social com seus 37

crianças, jovens e adolescentes. Nesse semestre a entidade se prepara para o

Concurso Estadual de Bandas e Fanfarras. O evento acontece dias 25 e 26 de

agosto, em Guabiruba. A associação aceita colaborações. Contato na Escola
Almirante Tamandaré, telefone: 3373-0388

Marcelo Rodrigues
completou 13 anos no

dia 10. A família envia
os parabéns e os

melhores desejos

Diane Freiberger
Marinho comemora 39

anos hoje. Ela recebe o

carinho 'dos amigos e

familiares. Felicidades!

Parabéns Anna Clara.
Que Deus a abençoe,
hoje, no aniversário e

sempre. São os votos

dos pais Rejane,
João Moacir e do
irmão A1cido Neto

Parabéns para a Ana
Julia Lemes. No dia 3 ela

"

completou dois aninhos.
"Nós te amamos muito e

desejamos saúde e paz."
São os votos da mãe

Luana, pai Leandro, oma
Melita, opa Reginaldo e

os tios Dudi e Leo

Elisandra
e Clayton
curtiram o

show do Latino
em Corupá, no
run de semana,
durante o

Bananalama.

O casal

aproveitou
para fazer wn

clique como
cantor

Ademir
Krischanski
comemorou
. �.

aDlversano no

dia 8. Felicidades
emuitos anos
de vida. São

os desejos da
mãe Isolde, dos
irmãos Marlete

e Ademar;
dos cunhados

Fabrício e Luzia
e do avô Augusto
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José AUgiISliO
Caglioni

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
-

Lunender �2-�Z-
•

Lunetl! �'�\UlZOOI.
*

� .,...

Bocha

jaraguaense
campeã dos JASC
2007. No alto:

Jucimar, Felinto,
Tom e Garcia -

2a fila: Benatti,
Olisses, Valmor,
Pablo, Jean

eWaldemar Bau.

Agachado: Carlos
Américo (têeníeo)

redacao@ocorreiodopovo.com.br

,

CLAIR JOSE BENATTI
-

O gosto pelo esporte.
,,_

[]uma graça divina quefaz do homem um sermovido a sonhos

De utopia. Na batalha pela glória suprema, a vitória, ele ama,
glorifica, odeia, castiga e perdoa. Hámomentos em que colocaa

emoção à frente da razão. Foi assim queBenatti, um menino

peladeiro de Seara (SC), foi em busca da excelência em duas

modalidades de esportes: futsal e bocha.

Família e Formação
Clair José Benatti, ou Benatti como é conhecido, nasceu em

Seara (SC), no dia 06 de julho de 1959. É filho de Fernando

Benatti eMariaRosa Benatti. Tem sete irmãos. Casou com a

campeã da natação jaraguaense Katleen Beatrice Henschel

Benatti, e o casal tem três filhos: Fernando Neto, Leonardo

e Ioanna. Quando menino, Benatti iniciou os estudos na

Escola Isolada Rui Barbosa, na zona rural de Seara. Lembra

se da primeira professora: Diva Biavatti e dos coleguinhas de
aula, Osmar Bordignon, Ari Tecchío.Prancisco FerrarieMauri

Bordignon. Cursou ° ginasial na Escola Básica Raimundo
Corrêa e o ensino médio no Colégio Lothar Krüger, todas'
as escolas do município de Seara. É formado em Ciências

Contábeis pelaUniversidade do Oeste de Santa Catarina '

(Unoeste) de Chapecó (1979/82). Pós-graduado pela
Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em 1984.

Trabalho
Trabalhou na empresa SearaAlimentos SA, no setor
administrativo e contábil, durante 13 anos (1978/1991). Depois
montou sua própria empresa: Escritório de Contabilidade -

Escrita - Tributos - Contabilidade. O escritório está localizado

naRuaWalter Janssen, 89 - Centro de Jaraguá do Sul.

Duas opções
A pequena cidade de Seara, no Oeste catarinense, dispunha
de poucas atividades de laser para os habitantes. As atividades

resumiam-se na prática do jogo da bocha, modalidade

esportiva trazida pelos imigrantes italianos que colonizaram

aquela região, e o futebol de salão (futsal). AAssociação
Recreativa Seara, único clube esportivo do município, oferecia
aos seus associados estas duas alternativas. Benatti passou a

praticar os dois eventos. Inicialmente a preferência era pelo
futsal, porém, mais tarde, quando encerrou a carreira no

esporte da bola pesada, passou a dedicar-se à bocha.

-

Futsal

Campeão nos
JASC (1982)
Na infância, Clair José Benatti
foi ummenino peladeiro. Aos
12 anos ingressou na Escolinha
de Futsal daAssociação
Recreativa Seara. Aos 17 foi

alçado ao time principal. ,

No esporte da bola pesada,
Benatti foi um jogador
versátil, atuava de "ala",
porém, desempenhou funções
importantes em todos os

setores da quadra: implacável
namarcação; grande visão de

jogos ria armação das jogadas
e contundente nos arremates

a gol. A: 'maior conquista
nestamodalidade aconteceu

nos Iasc realizados em Itajaí,
em1982. O time de Seara

conquistou amedalha de ouro

ao vencer na final a equipe de
Blumenau. No tempo normal
o placar apontou empate,
2x2. Na prorrogação, Seara
venceu pelo placar de 1xO. Os

heróis desta conquista: Irineu
Paludo (Presidente da CME),
Djalma Coutinho (técnico) e
os atletas, Adair, Hélio,Amauri,
LickiMeier, Leco, Ademir,
Paulo, Rizada, Benatti, Marcos
Pucci e Sadi Meier. Benatti

disputou o Campeonato
Estadual Sesiano pelaA.R.
Seara de Gaspar e pela Hering

, de Blumenau. Em Iaraguá
do Sul integrou a equipe
da Seara Agro Industrial no
campeonato do SESI.

'Gt!upo Liunelli

Bocha
Quando Benatti encerrou as atividades no futsal, passou
a jogar bocha. 'Rapidamente readquiriu o traquejo e a

habilidade do jogo inventado pelos italianos, tornando-se um
dos principais jogadores da região. Multifuncional, pontua
e bate com eficiência.tomando-se assim peça importante
na composição da equipe, podendo integrar qualquer uma
das formações: individual, dupla ou trio. No Clube Baependi,
filiado a Federação Catarinense de Bocha e Bolão, assumiu
o comando damodalidade tornando possível a participação
nos campeonatos estaduais, Brasileiro e SulAmericano.

A estreia do município em Jogos Abertos aconteceu em
1992, na edição realizada em Joinville. O time pioneiro era

composto pelos jogadores:Waldemar Rau, Mário Casteller,
MarcoAntônio Alves, Clair José Benatti, Irineu Casteller,
Zélia Trindade,Walter Sonnenhohl, JuscelinoVieira e

Alfonso Huppner. O técnico era Orlando Rosa da Silva. Dos

pioneiros, Benatti e Rau continuam jogando em alto nível.

-

Con,quistas
Benatti tem a carreirapontuadapor grandes conquistas: Em

JogosAbertos, representando Blumenau, arrebatou ,umamedalha
de prata e uma de bronze. PorBalneário Camboriú conquistou
bronze. Obteve ótimo desempenho representando também os

'

municípios de: Porto União, São Bento do Sul e São Ludgero. Em
2008 sagrou-se Campeão Brasileiro de Seleções por Santa Catarina.
Também foibicampeão estadualMaster, vice-campeão brasileiro
Master; bicampeão estadualTaçaOuro, tetra campeão daTaça Santa

Catarina, campeão estadual em duplas e em trio,melhor trio daTaça
Ouro eTaçaSantaCatarina emelhor individual daTaça de Prata.

Uma conquista inesquecível
Benatti considera que amaior de todas as suas conquistas nomundo

- da bocha foi amedalha de ouro dos JogosAbertos de SantaCatarina

(2007), conquistada em Iaraguã do Sul.A cidademontou uma das

melhores equipes de bocha de todos os 'tempos e venceu na final
o time da cidade de Chapecó, cujos integrantes, quinze dias, antes
haviam conquistado o CampeonatoMundial na Itália. O esquadrão
de ouro era formado por: RafaelW Borges, Clair José Benatti, Iucemar
Valdaimeri, SérgioVolz, Pablo da Silva,ValdirGarcia,Waldemar Rau,
FelintoMüller,Valmor Chiodini, Ulisses Gargetti eAntônio Casteller.
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Para ser sincero com os leitores,
até as 20h da última segunda

feira, não havia definido que as

sunto escrever neste espaço. De
tantos assuntos possíveis, nada
de especialme vinha àmente.

Penso que cada um dos

leitores, deve estar se pergun
tando: "O que aconteceu na

quele horário?" Vou satisfazer a
curiosidade de todos.

Depois de termos jantado,
junto com minha namorada, o
irmão e os pais dela fomos as

sistir TV E por causa de uma

reportagem que vi no jornal, e

as palavras da minha namora

da, logo que acabou a mesma:

"Você devia escrever um artigo
sobre isso", são a razão das pa
lavras que seguem.

A chamada da notícia era:

"Moradores de rua encontram

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

wwwocerreíodopovo.com.br

()nto de ista
Cristiano MahfudWatzko, escritor Exemplo devida!

R$ 20 mil e devolvem dinheiro

para polícia". Doismoradores de
rua da cidade de São Paulo, um
casal, encontraram sacos plástí
cos com R$ 20 mil em dinheiro
durante a madrugada da última
segunda - feira, dia 09 de julho, e
os entregaram à PolíciaMilitar.

Vale citar as palavras do mo
rador de rua: "A única coisa em

que eu pensei foi ficar ali e acio
nar o 190. Quando os policiais
chegaram e viram a quantia não
acreditaram que eu estava de
volvendo o dinheiro. Eu parei
para pensar no que minha mãe

falou para mim, para nunca

roubar nada que é dos outros".
O tenente da polícia militar

que acompanhou o caso, disse

que nunca tinha presenciado a

devolução de tanto dinheiro, e

ainda acrescentou: "Os mora-

dores de rua, que passam difi
culdades financeiras, tiveram

oportunidade de se evadir com

dinheiro, mas chamaram segu
rança e pediram para chamar a
Polícia Militar. O que eles fize
ram é plenamente louvável. É o

que se gostaria de poder espe
rar de todo cidadão, mas não é
o que geralmente acontece".

A polícia descobriu que o

dinheiro havia sido furtado de
um restaurante japonês. Um
dos proprietários do restau

rante disse que não acreditou

quando a polícia ligou e infor
mou que o dinheiro havia sido
encontrado e devolvido.

Os proprietários do restau

rante quiseram de alguma forma
retribuir a honestidade dos mora
dores de rua e ofereceram empre
go para os mesmos. Também os

.

EDITAL DE INTIMAÇÃO .

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUA DO SUL - se Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPRarESTü
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/ c o artigo 995 do código deNormas da eGJ/se, para
a devida ciência ao responsável, segue a relação de titulas apresentados a protesto nesteCartó
rio, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o
direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerporescrito osmotivos da sua recusa, dentro
do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PRarESTO:

Apontamento: 214515/2012 Sacado:AlMIRALBERTO SCHMIDT JUNIOR Endereço: RUAVI
DAL JOSEMAESTRI 343 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: Credor: FISCHERCOMERCIO DE TINTAS
E MATERIAIS A Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 30480/1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 617,63Data para pagamento: 12 de julho de2012ValorR$24,21 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 556,70 - Juros: R$ 1,11 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 214441/2012 Sacado: CONCEITO SKATE SHOP IIDA ME Endereço: RUA 25
DE jUlliO 360APrO 301 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-000 Credor: ESPORTESTRTRCOM
MAr ESP U'D Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: NF 1679 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 536,11 Data para pagamento: 12 de julho de 2012ValorR$25,20Descrição dosvalores:
Valor do título: R$"486r75 - Juros: R$ 2,10 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 214767/2012 Sacado: JAIR ERTHAL Endereço: RUA EXPED. ANTONIO CAR
LOS FERREIRA 215 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-101 Credor: RCF INCORPORADORA
IIDA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 0000000161-Motivo: falta fie pagamentoValor: R$
701,27Data parapagamento: 12 de julho de 2012ValorR$26,35 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 650,76 - Juros: R$ 3,25 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu

ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 214789/2012 Sacado: JOSE JOELRODRlGUES Endereço: RUAGUSTAVOMAR

QUARDT 270 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-397Credor: INFRASUL -INFRAESTRUTURAE
EMPREENDIMENT Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 0201951006 - Motivo: faltade paga
mentoValor: R$ 283,76Datapara pagamento: 12 de julho de 2012Valor R$24,59Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 224,01 - Juros: R$I,49 Emolumentos: R$lI,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 214688/2012 Sacado: LONI KUPAS Endereço: RUAMADALENAPEREIRACO
ELHO LOTE 161 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-795 Credor: INFRASUL -INFRAESTRUTURA
EEMPREENDIMENT Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 0209051002 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 282,48Data para pagamento: 12 de julho de 2012ValorR$24,54 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 227,47 - Juros: R$ 1,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 214788/2012 Sacado: MARCIA CA1f\RINA FILIA Endereço: RUA ADELINA
KLEIN EHLERT 187 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-837 Credor: INFRASUL - INFRAESTRU
TURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0176825019 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 229,09Data para pagamento: 12 de julho de2012ValorR$24,24Descri
ção dos valores: Valor do título: R$I72,OO - Juros:R$I,14 Brnolumentos;R$lI,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 214414/2012 Sacado: MOACIR ANTONIO BERrOLDI Endereço: RUA FISCAL
VERDI FRANCISCO LENZI 79 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: COND EDIFICIO ACQUA
MARINA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: APT070512 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 551,13 Data para pagamento: 12 de julho de2012ValorR$26,10Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 500,87 - Juros: R$ 3,00Emolumentos:R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 214709/2012 Sacado: PRO OFICINA DISTRIBUIDORA LIDA Endereço: RUA
CABO HARRYHADUCH 615 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-380 Credor: KACEL
FACTORING FOMENTOMERCANTIL IIDA Portador: POLIASDOVALE INDUSTRIAC.LME

Espécie: DMI - N" TItulo: 945-A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 673,32 Data para pa
gamento: 12 de julho de 2012ValorR$27,04Descrição dos valores: Valor do título: R$ 622,12
- Juros: R$ 3,94 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edita!: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 9,96

Apontamento: 214712/2012 Sacado: PRO OFICINA DISTRIBUIDORA IIDA Endereço: RUA
CABO HARRYHADUCH 615 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-380 Credor: KACEL
FACTORING FOMENTOMERCANTIL IIDA Portador: POLIASDOVALE INDUSTRIA C.LME

Espécie: DMI - N"Titulo: 945-B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 671,86 Data para pa
gamento: 12 de julho de 2012Valor R$25,58 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 622,12
- Juros: R$ 2,48 Emolumentos: R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 9,96

Apontamento: 214739/2012 Sacado: PRO OFICINA DISTRIBUIDORA IIDA Endereço: RUA
CABO HARRYHADUCH 615 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-380 Credor: KACEL
FACTORINGFOMENTOMERCANTIL IIDA Portador: POLIASDOVALE INDUSTRIAC.LME

Espécie: DMI - N" TItulo: 945-C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 670,61 Data para pa
gamento: 12 de julho de 2012Valor R$24,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 622,11
- Juros: R$I,24 Emolumentos: R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 9,96

Apontamento: 214729/2012 Sacado: RAIO DE SOL MODAS IIDA ME Endereço: RUA JOSE
TEODORO RIBEIRO 974 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000Credor:BANCOCOOPERATIVO
SICREDI SA Portador: E F DE IATORRE PAIVA CONFEC·ES Espécie: DMI - N" TItulo: 399 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.840,68 Data para pagamento: 12 de julho de 2012Valor
R$27,26 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$1.783,76 - Juros: R$ 4,16 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edita!: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 214786/2012 Sacado: ROSIVANE DA SILVA Endereço: ADELINA KLEIN EH
LERr 581 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-837 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E
EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 017682Hl19 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 229,09Data para pagamento: 12 de julho de 2012ValorR$24,24 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 172,00 - Juros: R$ 1,14 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 214420/2012. Sacado: SERGIO WURENCO RODRIGUES Endereço: RUA
BAHIA 53 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89253-140 Credor: COM DEAUTBAEPENDIIIDA Por
tador: - Espécie: DMI - N"TItulo: 011 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 504,71 Data para
pagamento: 12 de julho de 2012ValorR$25,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 450,00
- Juros: R$ 2,70 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edita!: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$14,71

Apontamento: 214797/2012 Sacado: SILVANA LENNERT Endereço: RUA BERTHAWEEGE
1346 - BARRA DO RIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: BV FINANCEI
RA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N°TItulo:
131027308 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 9.971,14 Data para pagamento: 12 de julho
de 2012Valor R$2.443,25 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 7.492,73 - Juros: R$ 2.420,15
Emolumentos:R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foipublicado no jornal "Correio doPovo", na
data de 12/07/2012. Jaraguádo Sul (SC), 12 de julho de2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de titulas publicados: 20

moradores de rua ganharam um

almoço dos donos do restaurante.
Os moradores de rua aceitaram

prontamente a oferta do emprego.
A atitude dos moradores de

rua é um exemplo para todos. E
o ato feito por eles me fez lem
brar duas frases. A primeira é de
um escritor inglês, Charles Rea

de, e que diz o seguinte: "Semeie
um ato, e você colhe um hábito.
Semeie um hábito, e você colhe
um caráter. Semeie um caráter,
e você colhe um destino".

E a segunda é do primeiro
presidente dos Estados Unidos
da América, George Washing
ton, considerado o "Pai da Pá
tria" pelos americanos. Ele dis
se essa frase há mais ou menos
200 anos atrás, mas é válida até

os ·dias de hoje: "Eu espero que
eu sempre possua firmeza e vir-

tude suficientes para manter o

que eu considero o mais invejá
vel de todos os títulos, o caráter
de um homem honesto".

Desejo que cada um de nós

busque manter e ter o caráter
de um homem honesto. E que
tenhamos como exemplo, o ato
de honestidade dos moradores
de rua da reportagem acima..

EXTRAVIO DE NOTAS

Plenus Representações Co
merciais Ltda - ME, CNPJ:

12.999.535/0001-05, decla
ra que os blocos das notas
fiscais de numeração n051
á 1 OO,de sua empresa foram
extraviados em data desco
nhecida.

Jaraguá do Sul, 10 de julho
de 2012.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 17/2012 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 94/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa de empresa especializada para atualização do

Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho de acordo com a Norma

Regulamentadora do TEM, atualização do Programa de Prevenção. dos Riscos

Ambientais de acordo com a Norma Regulamentadora do TEM, elaboração do

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional de acordo com a Norma

Regulamentadora do TEM, para suprir as necessidades da Diretoria de Recursos

Humanos, do Município de Schroeder /SC, conforme ANEXO VIII - TERMO

REFERÊNCIA, deste instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 27 de julho de 2012 às

8h45min.
Abertura do Processo: 27 de julho de 2012 às 9h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da
Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de

segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 12 de julho de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUÁ 00 SUL

MUfliclplp9 que compõem a Comarca: Joraguli do Sul li! Corupá.
OI'ICIALA: ISA MARTAMOHR ZIEMANN

gQJJA!.

Regis.tro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oflciala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul/SC, toma público pelo presente edital, que CAMAM

ADMINISTRAÇÃO E PARTlelPAçóES LTOA, CNPJ n° 03.591.378/0001-03, estabelecIda na

Rua Expedlcionário Gumercindo da Silva nO 90, sala 02, centro. nesta cidade, requer com base

no art. 18 da Lei n° 6.766179. o REG.ISTRO DO LOTEAMENTO denominado GUILHERME

MENEGOTTI. situado na Rua 60-Joaquim Francisco de Paula, Bairro Chico de Paulo, perlmetro
urbano de Jaraguá do Su!lSC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de

Jaraguá de Sul/Se, conforme Decreto nO 8.500/2012, expedido em 20103/2012., (LAO n" 018/2012
• FUJAMA nG 263- e PMJS 32627/2011), assinando como responsável técnico, o engenheiro cMl
Adriano Antonio da Fonseca, eREA nO 36872-9. ART na 4325773-2. O loteamento li de caráter

residencial. possui a área total de 148.880,OOm', sendo constituído de 162(centoeoltentaedois)
lotes camerclalizáveis,A.U.P.E .• área verde, sistema viária e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze} dias, contados
da data da úftima publicação do prel;iante edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a

Oficiala que subscreve este. no endereço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio Branco, n° 414,
sa[a02, centro, Jaragué do sul/se.

rswüõçõ;:--'��=--�
....
/- -

-c.l,N-,// .,...,.J,_"!ff!:>;;.� :" .

;:' lM.f.;
� '-f":,,,�'(""''''\

/ -'.'''''iI j�'; .�. '\ .

". �·oI .l�1r
," \

i '1"1' '.. \

( �:i.. .

':::t.. ')\"i"' ..J.'f!" -:;;r;!.:.... ...-

\ I
. 1'!,. 1-�._P�RQUE

m'.
�- ---:tji.�

.... '1
\ "'A�WfE �; f """��1 � r

.... I! \ -""', �1i�\ /

\
\. J \

.....� .. �_.,_
.._"'- .. __......M� ...

<; ....___._--,:--,.._.""->-
Es.calo - 1 :25.000 ,�

'_,--_.-.
.

Endereço: Ruo. Barão do Rio Branco. 414 - Sala 02 - Centro- Jaraguá do Sul CEP: 89251-400
Fone: (47) 337·1-3975 - Ema!l: ieglstrodelmoveisisa@.terrn.com.br-

Horário de Expediente: 09;00 às 12;00/14:00 às 18;00

Apontamento: 214715/2012 Sacado: AUTOMATRONICJARAGUA EndereçcdmAHENRlQUE
SOHN 126 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-240 Credor: AUTOMATlC IND. E COM. DE EQUIP.
ELEI'RlCOS IIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 027048 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 3.026,69Data para pagamento: 12 de julho de 2012ValorR$73,78Descrição dos valo
res: Valor do título:R$ 2.924,00 - Juros: R$ 50,68 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 214796/2012 Sacado: BIOMEDI MATERlALMEDICO HOSPITALAR IIDA En

dereço: RUAMARCELO BAREI 31 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89250-550 Credor: TEXTIL
SAN INDUSTRIA E COMERCIO IIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 2617-5 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 907,38 Data para pagamento: 12 de julho de 2012Valor R$25,08
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 849,45 - Juros: R$ 1,98 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 214686/2012 Sacado: BOM GUSTARE INDUSTRIA DE AUMENTOS IIDA

Endereço: PE ALBERTO JACOBC 482 - VlIA LENZI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-280
Credor: AWANCE CONTABIlIDADE SS IIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 3803 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 652,73 Data para pagamento: 12 de julho de 2012Valor
R$24,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 595,00 - Juros: R$ 1,78 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 214683/2012 Sacado: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA Eridereço: RUA FRAN
CISCO DUTRA 528 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: INF'IW)UL -lNFRAESTRU
TURAE EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0186818013 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 161,42Data para pagamento: 12 de julho de 2012ValorR$23,74Descri
ção dos valores: Valor do titulo: R$ 102,52 - Juros: R$ 0,64 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação
edita!: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 214635/2012 Sacado: DIOGOMICHELBAUNERVENDROMIN Endereço: RUA
JOSETEODORO RIBEIRO 408 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: COOPERATIVADE
CREDITOVALEDO ITAJAI-VIACREDI Portador: STECKI.lNGCOMERCIO EREPRESENTACO-

. ES U'DA Espécie: DMI - N" TItulo: 001/.0003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 223,32
Data para pagamento: 12 de julho de 2012ValorR$23,66 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 170,00 - Juros: R$ 0,56 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edita!: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 214783/2012 Sacado: ISAIAS GODOY CARVALHO Endereço: RUA INACIO ZA
CKO 47 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-810 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E
EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 19245 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 214,54Data para pagamento: 12 de julho de 2012ValorR$24,20Descrição dos valores:
Valor do título: R$I66,18 - Juros: R$I,10 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

JARAGuA DO SUL. 05 de Julho de 2012.
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Falta frio paraatrair clientes
Com poucos dias gelados, comerciantes .

sentem a diminuição da procura nas lojas

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHabn

Depois de uma onda de ca

lor, o frio começa a apare
cer de forma tímida na região.
Com o inverno ainda sem mos

trar a cara, alguns setores do

comércio que dependem dessa

estação para vender os artigos
da moda atual têm de formular

ações para atrair os consumi

dores e aumentar as vendas.

Em alguns casos os descontos

variam de 20% a 70%, depen
dendo da peça.

Há 20 anos trabalhando

com o comércio, Marlize Sch

midt explica que o movimento

na loja onde trabalha está me

nor este ano. Ela é. vendedora

na loja Albert, no calçadão e
.

conta que no ano passado o

movimento foi muito maior. A

comerciante acredita que o frio

ainda vai chegar e que as ven

das devem atingir o valor ven
dido no ano anterior. Marlize

ressalta que os consumidores

estão sem dinheiro. Para ela, a
facilidade no financiamento de

carros e imóveis é o principal
motivo da baixa no comércio.

As vendedoras da loja Kety
Boutique, no Centro, também
sentem a queda no movimen

to. A comerciante Leci Storck,
trabalha há dez anos na área e

percebe que esse ano as vendas

estão baixas. Segundo ela, as

roupas de inverno chegaram no

mês de abril, e desde lá a saída

é baixa. "Na semana passada o

calor estava tão forte que ven

demos rasteirinha. Os consu

midores só procuram roupa de

inverno quando sentem o frio",
analisa a vendedora.

Comerciante há 10 anos, Rose
. Gomes trabalha no Lojão da
Marechal há cinco. Ela também

sente a redução no movimento,
e conta que esse ano é um dos

piores desde que começou no

ramo. "No ano passado, as pes
soas compraram mais", relatou.
Para ela, o frio no ano anterior foi
maior, e �s consumidores esta

vam com dinheiro. "Em 2011 as

pessoas retiraram o FGTS depois
das chuvas, e vieram para o co

mércio gastar", explica.

COMPRAS A fotógrafa Éricà quer uma
blusa nova pára uSar nesse inverno

Consumidores ..

buscam preçosbaixos
A aposentada Marilete Zi

nath, foi às compras ontem.

Ela saiu para comprar um

presente para o aniversário.

Seu objetivo era comprar sa

pato fechado, de inverno, mas

aproveitou para dar uma pes

quisada em outras peças da

loja. Marilete era proprietária
de um comércio, e analisa que
é cedo para as lojas �e preocu
parem. Para ela, o inverno virá
forte esse ano.

Já a fotógrafa Érica Apa
recida, 22 anos, foi atrás das

promoções. Ela conta que
está procurando blusas e que
os descontos estão atraindo

os clientes. Para ela, o inver
no rigoroso ainda está por vir

e ela quer estar preparada.
A auxiliar de cozinha Neusa

Guarda, também está pro
curando os melhores preços.
Ela foi às lojas para comprar
blusa e calça. Neusa explica
que está na hora de se prote
ger do inverno. E que os des

contos são bons para o bolso

do consumidor.

timismo

Movimento e

vendas devem
melhorar

O presidente da Câmara

de Dirigentes Lojistas (CDL),
de Jaraguá do Sul, Neivor Bus
solara, explica que o clima
está prejudicando as vendas

na região. O setor de calçados
e confecções é o que mais tem

redução. Ele conta que o frio' é
determinante nesse segmento,
e que o atraso no inverno está

sendo sentido pelo comércio da
região. "Os proprietários estão

reagindo ao freio das vendas
com promoções", afirma o pre
sidente. Bussolaro acredita que
ainda não é o momento de re

duzir os preços, mas avalia que
isso depende da situação finan
ceira de cada lojista. Segundo o

presidente, as vendas ainda vão
crescer, mas é preciso esperar o

frio chegar. Outro motivo que
está atrapalhando as vendas,
são os feirões das fábricas, que
trazem preços muito abaixo do

aplicado no comércio. A expec
tativa que a entidade trabalha

na projeção de vendas é de uma

variação de 6% a 10% maior

que a do ano anterior.

Os lojistas reagem
ao freio das vendas

com promoções.

Neivor Bussolaro,

pl�esidente da CDL

!.IWlll1lil1lmllJ�
Fique ,_..-

Por dentro dqUe OCont e tUdo
:ce na região,

@ ,ftl:e,- j

OCOrreiod
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Ensino brasileiro

A lição é cuidar da natureza
Resolução nacional
torna indispensável
alinhar a educação
ambiental às matérias
das escolas do país
JARAGUÁ DO SUL
......................................................................... ,., .. � .

Bárbara Elice

/\ temática ambiental dei
r\xou de ser um assunto a

ser debatido eritre lideranças,
para ser cada vez mais viven
ciada nas escolas. Prova disso é
a preocupação das instituições
de ensino em discutir o assun

to dentro das salas de aula, por
.

iniciativa dos próprios alunos e

professores. "

Nas escolas da rede pública
estadual, a educação ambien
tal consta na proposta curri
cular desde 1998, como tema

multidisciplinar, No entanto,
somente em junho deste ano o

Diário Oficial da União publi-
.

cou uma resolução que a torná

indispensável para a educação
nacional e estabelece as dire
trizes operacionais e pedagó
gicas, estendendo-as a todas
as modalidades de ensino, in
clusive ao superior.

Na prática, os estudantes do
ensino. fundamental, médio e

superior, devem aprender so

bre questões ambientais, cul
turais e de cidadania dentro
das disciplinas já conhecidas
na grade curricular. Para a ge
rente regional de Educação,
Lorita Karsten, trabalhar a

educação ambiental é propor
cionar um aprendizado vol
tado a uma formação crítica,

DIVULGAÇÃO/MARÍLIA CLAUDINO ROCHA

que vise a sustentabilidade e

garanta metas em relação às

questões ambientais .

A temática também está
inclusa em todas as institui

ções da rede municipal. Se

gundo a diretora de ensino
da' Secretaria de Educação
da Prefeitura, Sirlei Schappo,
as 32 escolas incentivam ofi
cinas e programas de capa
citação para os professores.·

Como educadora, ela consi
dera a discussão em ambien
te escolar importante porque
cria uma cultura de conscien

tização nas crianças. Além
das oficinas, algumas unida
des têm projetos próprios,
como a coletiva seletiva na

escolaAnna Towe Nagel.
Outro exemplo vem da es

cola Waldemar Schmitz, no

bairro Ilha da Figueira, onde

A educação ambiental é um
processo longo e contínuo, por
isso a importância de pequenos

atos em casa e na eseola.

Mariane Ristow,
diretora

Prática adotada

O exemplo semultiplica em [araguá do Sul
Em Jaraguá do Sul, as uni

dades municipais também
trabalham -temas ambientais
dentro de outras disciplinas.
Na escola Renato' Pradi, no

bairro São Luís, a educação
ambiental é trabalhada desde
o pré-escolar até o 9° ano, atra
vés dos projetos Dia da Sucata
na Escola e Óleo Útil. Essas ini-

ciativas servem para conscien
tizar os alunos sobre a impor

.

tância da água, reciclagem do
lixo e, principalmente, resgate
do respeito à vida.

A diretora Mariane Ristow
conhece a nova resolução, que
discute inclusão da educação
ambiental nas diretrizes curri-'
culares nacionais, e afirma que

a escola já trabalhava o tema

através de propostas multidis
ciplinares. "Como educadora,
parto do princípio que' a edu

cação ambiental é um processo
longo e contínuo, por isso a im

portância de pequenos atos em
casa e na escola, que darão iní
cio a grandes transformações",
projeta Mariane.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CllC/SL, 006269/1)

duas professoras consegui
ram aliar português, mate

mática e meio ambiente. Em
2011, ano internacional das

florestas, a professora de ma

temática, Maria Iovita Knihs

Daniel, começou o projeto
Florestas Brasileiras, com os

alunos do 8° ano. As formas

geométricas da natureza e

os cálculos das circunferên
cias de diferentes troncos de

Profissionalismo

CDmpetência
Credibilidade

www.gumz.com.br

árvores são exemplos do con

teúdo ministrado pela profes
sora. Neste ano, a educadora
de português, Marília Claudino
Rocha entrou no grupo e trouxe

novas ideias. Através do Google
Does, uma ferramenta online
de construção de textos, o gru
po desenvolveu o projeto.

Todo esse trabalho insti-

. gou os estudantes a vivenciar o

aprendizado. Além da visita ao

Parque Unipraias,: a Fundação
Jaraguaense de Meio Ambien
te (Fujama) doou 15 mudas de
árvores nativas para revitaliza

ção da mata ciliar, na rua Ri
naldo Bogo. Aluno do 9° ano,

Ian Henrique Vieira Andrade
defende que as pequenas atitu

des, como o plantio de árvores,
já servem para mostrar às pes
soas a importância do cuidado
com o meio ambiente.

"Essamesma turma, quando
estava no 5° ano, fez um plan
tio. Então quando voltamos este
ano, perceberam que muitas

árvores não existiam mais", afir
ma a professoraMaria Jovita. De
acordo com a chefe de educa

ção ambiental da Fujama, Lucy
Lagedo, o replantio é uma ação
constante naquela região, pois a

água do do, a chuva e a alta tem

peratura prejudicam a planta,
além das pessoas que quebram
os galhos ou cortam as árvores.

Qualidade

Confiança
gumz@gumz.com.br

(47)33714747 UMA PARCERIA OUE DÃ CERTO. Desde 1978

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°: 114/2012
TIPO: MAIOR OFERTA POR lOTE
MODALIDADE: lEilÃO
OBJETO: EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEíCULOS E OUTROS
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 12/7/2012, das 8h às 1j h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA:. 14/8/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-
9100

.

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente
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Adoção irregular

Criança deve vir para [araguá
Transferência de

um abrigo da Capital
. ,. .

ao mumcrpio VIsa

centralizar o caso

na Comarca

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

Débora Remor

Uma menina jaraguaen
se, de apenas quatro me

ses, envolvida em um suposto
caso de adoção irregular deve
ser transferida de um abrigo
de Florianópolis para Iaraguá
do Sul. A decisão é do juiz da

Vara da Infância de Jaraguá do

Sul, Rafael Maas dos Anjos. A
determinação partiu de um

pedido do Ministério Público

do Estado para que a ação civil
pública que investiga a situação
seja julgada na cidade onde a

criança nasceu e onde foi feita

a denúncia da possível irregu
laridade. O processo corre em

segredo de Justiça.
Afastada do convívio fami

liar desde o início do mês, a

criança está sob a guarda ju
dicial em Florianópolis. "Deve
levar menos de três meses até

chegar a decisão final do caso.

O processo já está tramitan-

MARCELE GOUCHE
" ;d� '\ •

ESPERA Promotor Luz acredita que -

decisão rmal deve sair em três meses

do, depois terá espaço para
contestação e uma audiência

para a decisão sobre a desti

tuição ou não do poder fami
liar", explicou o promotor da
Vara da Infância do Ministé

rio Público (MP) de Iaraguá
do Sul, Rafael Meira Luz.

A decisão judicial vai de
terminar se a criança volta

para a guarda da família, que

teria adotado de forma irre

gular, ou será entregue para

adoção legal, passando por

orientação e acompanha
mento social. Por enquanto
não existe a proibição da

visita dos pais à menina. "A

equipe técnica do abrigo
decide se o contato é im

portante para a criança", co
mentouLuz.

Mais policiais .

Promotores se reúnem hoje com Grubba
Os promotores de Iaragua ba. O Ministério Público deve

do Sul se reuniram no final da pressionar o governo para li

tarde de ontem para afinar o beração demais efetivos, prin
discurso e definir as reivindi- cipalmente delegados, para a

cações que serão apresenta- região do Vale do Itapocu. Se
das na audiência de hoje com gundo o coordenador do gru

o secretário do Estado de Se- po, o promotor Rafael Meira

gurança, César Augusto Grub- Luz, "será avaliado primeiro o

que o secretário vai responder
aos nossos pedidos, só depois
posso comentar O assunto".

Existe a possibilidade do MP

abrir uma ação civil pública
contra o governo do Estado

cobrando as suas responsabi
lidades.

Presídio

Ampliação do espaço industrial
\

Um projeto para ampliar
o pavilhão industrial- dentro

do Presídio Regional de Iara

guá do Sul está em andamen

to. Ainda não há previsão dos

custos da estrutura, que será

feita em pré-moldados. O es-

, paço vai ter capacidade para
mais 20 vagas de trabalho.

Mas por enquanto, o Presídio

ainda não recebeu propostas
de empresas interessadas em

instalar uma unidade de pro

dução no local.
Atualmente,

-

80% dos 300

detentos trabalham para as

cinco empresas instaladas em

uma das galerias. "Seleciona
dos por terem bom comporta
mento' eles trabalham em tur

nos de segunda a sexta-feira e

recebem um salário mínimo",
segundo o diretor do presídio,
Cleverson Henrique Dreschler.

Transferência

O diretor informou ainda

que foram transferidos dez
detentos de Jaraguá do Sul na

segunda - feira, dia 9. Cinco

foram para Joinville, três para
Itajaí e dois para Criciúma.

"São transferências de rotina,
mas escolhemos os líderes

agitadores e motivadores de

rebeliões".

Relembre o caso

A menina nasceu dia 5 de

março no Hospital e Materni
dade de Jaraguá. Quatro dias

depois, a criança foi registrada
no Cartório de Guaramirim,
mas apenas em nome da mãe

biológica. Na Certidão de Nas
cido Vivo, não consta o nome

do pai biológico, mas de outro
homem.

-

No dia 15 de março, a me

nina fez o teste do pezinho em

Florianópolis. _

E no dia 2 de

maio, o MP recebe denúncia

anônima de que uma família in
teressada em adotar a crian-

ça teria se aproximado de 11 _

Ih
� .

d MP inVi .
doçao irreguJa.r-

uma mu er gravi a. Com ,�e�'I"'r"IPor"'m"m estiga casos em J
base nisso, a promotoria da �����':::;:;leb-;I�I'Ó';o araguá

o êrccs

Vara da Infância de Floria- ;::ru,
nópolis determina a reti -

...

rada da criança da família
com que estava vivendo

e a menina é levada para
um abrigo da Capital.

Em julho, a promotoria da
Comarca de Jaraguá do Sul abre

ação civil pública com três pe
didos: a retirada da menina dos

pais biológicos, a nulidade do

registro deGuaramirim e a con

centração do processo no mu

nicípio. E agora, o juiz da Vara

da Infância de Iaraguá do Sul,
RafaelMaas dosAnjos, comuni
cou à Comarca de Florianópolis
que reconhece a competência
do caso e pede a transferência

da menina e do processo para

julgamento em Jaraguá do Sul.

EXCLUSIVO

Caso da suposta
adoção irregular
foi noticiado pelo
OCP na edição do
dia 5 de julho

Jogo de azar

Apostas encerradas
. Quatro máquinas caça-ní

queis foram apreendidas em um

bar,
_

no bairro Guamiranga, em
Guaramirim, pela Polícia Militar
na noite da última terça-feira,
após denúncia anônima. Duas

pessoas foram detidas, o pro

prietário do estabelecimento, de
33 anos, e o proprietário dasmá-

quinas, de 27 anos. Eles vão res

ponder pelo crime de prática de

jogos de azar, que prevê pena de
três meses a um ano. Dentro dos

equipamentos
-

foram encontra

dos R$ 353 em apostas, compro
vando que elas estavam ativas,
mesmo que nenhum apostador
tenha sido flagrado no local.

DIVULGAÇÃO/140 BPM

D..EGALIDADE Caça-JÚqueis foram apreendidos
em Guaramirim depois de denúncia anônima
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�""mp onat

Juventus sofre derrota
magraemConcórdia

at

Em noite fria nomeio-oeste, Moleque volta a

apresentar falhas nas finalizações e é castigado

JARAGUÁ DO SUL
...... , .

Henrique Porto

Concórdia e Juventus pro
tagonizaram uma partida

bastante movimentada na noite
de ontem, no meio-oeste cata

rinense. E quem se deu melhor
foram os donos da casa, que
venceram por 1 a O e chegaram
aos seis pontos no certame.

De última hora, o técni
co Pingo perdeu o meia Max e

apostou numa equipe rápida,
com a entrada de Giso na meia
e Kiko no ataque. Assim, o Iu
ventus iniciou a partida com

Wanderson; Paulinho, Alemão,
Charles e Marcia Goiano; Pe

dra, Gregori, Rogério Souza e

Giso; Thiago Henrique e Kiko.
O tricolor dominou os pri

meiros quinze minutos. Com
uma defesa forte e apostando
nos contra-ataques, o Juventus
levou perigo com Kiko e Thiago
Henrique. O Concórdia amea

çou pela primeira vez aos 17',
em cobrança de falta que Ícaro
escorou de cabeça.

O Galo do Oeste voltou me

lhor na segunda etapa. Condu
zido pelo meia Maicon, abriu
o placar logo aos 9', com Mar-

•

ri en

celinho. Ele recebeu um passe
açucarado de Maicon e tocou

na saída de Wanderson. O gol
deixou o jogo ainda mais aber
to e as equipes alternaram bons
momentos. Na melhor opor
tunidade do Iuventus, aos 20',
Kiko cabeceou na trave.

Aos 28', Pingo sacou o vo

lante Anderson Pedra para a

entrada do atacante Romero. A

alteração surtiu um bom efeito,
mas novamente as falhas de fi

nalização atrapalharam a equi
pe, que conheceu sua primeira
derrota no campeonato.

Juventus volta a jogar
em casa no domingo,
às 15h30, contra o

hnbituba

Liga Futsal

Um retorno e uma despedida náequipe
A semana foi agitada para a

CSM/Pré-Fabricar. Na noite de

terça, os comandados de Bana
na venceram o Rio do Sul por 4
a 3, fora de casa, pela segunda
rodada do Campeonato Catari
nense. Foi o segundo triunfo da

equipe na competição.
Autor de um gol, o ala Xoxo

comemora o retorno às qua
dras antes do previsto. Ele rom
peu o ligamento cruzado do

joelho esquerdo contra o Ma-

rechal Rondon, mas não preci
sou ser-operado. "Só iria operar
se fosse necessário, em caso de
muita dor. Treinei e não senti

dores, então resolvi postergar a
operação", explica.

O fisioterapeutaWilson Go
mes Junior confirma que o jo
gador precisará passar por um
trabalho de fortalecimento. "No
exame não foi detectado o rom

pimento total do ligamento,
mas teve uma lesão leve confir-

.

mada. O fortalecimento é que
apontará se ele poderá conti
nuar jogando ou terá que ope
rar", informa.

Em contrapartida, o ala

Biolay não faz mais parte do
elenco. "Ele nos disse que não

conseguiu se habituar a cida
de e pediu para sair", informa o

supervisor Augustinho Ferrari.
"Rescindimos o contrato e libe
ramos o jogador. Foi um acerto

amigável", completa.
DANIEL DOS SANTOS/ESPORTE ALTO VALE

4 a 3 Equipe conquistou em Rio do Sul a segunda vitória no Estadual

SANDRO DEVENSIDIÁRIO DO OESTE

lxO Com gol de Marcelinho, aos 9' do 2° tempo,
Concórdia venceu o Juventus na noite de ontem

GATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO 28RODADA

07/07
YN de Indaial O x O Biguaçu
Atlético-TB O x O Guarani
Caxias 1 x 1 HercOio Luz

08;07
Imbituba 1 x O Porto

11/07
Concórdia ixO Juventus

6 Biguaçu 2 ;2
i
O i� O :33,3%

i , 3"RODADA
7 XV de Indaial 1 ;2 O 1 -1 ;16,7% 12/07
8 Juventus 1 ;2 O il -1 :16,7% 20:30 Atlélko-TB x Caxias

9 Caxias 1 :2 [ O ;1 1 : -2 116,7% 15;07
1 !

lo I 15:30 Juventus x Imbituba
10 Porto O i2 1 O 2 15:30 Porto x YN de Indaial

15:30 Biguaçu x Hercílio Luz

18;07
P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols 20:30 Guarani x Concórdia

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. ClassificadO!; para a semifinal

Triatlo

Título no
GPWinter
A equipe Atrijar /FME de

triatlo esteve em Balneário

Camboriú, de onde trouxe

bons resultados do GPWin
ter. Na prova de distância
curta, Henrique Fructuoso

(natação), Ricardo Ran
thum (ciclismo) e Claudio
dos Santos. (atletismo) con
quistaram o primeiro lugar
na categoria 'Revezamento'.
Marcia Mílcke e Luis Moran
também subiram ao pódio.

Basquete
Sub15ern

segundo
A equipe Unimed/CEJA/

FME de basquete sub 15
masculino terminou o turno

do Campeonato Catarinense
em segundo lugar na Chave
do Litoral. Na sexta-feira (6),
os jaraguaenses venceram a

MBB/Florianópolis por 66 a

49. No sábado, passaram por
Criciúma, por 68 a 39. Agora,
os comandados de Milton
Mateus aguardam a defini

ção da tabela do returno.

Seniores

RioHem fatura o título
A Assocíaçr Rio Hern faturou .0 210 Campeonato Schroe

dense de Futsal'Sêníor.Venceu na decisão o Ibes/BRJ, por 8 a 5.
Seis equipes disputaram a competição, que teve uma média de

8,47 gols marcados por partida. O certame se desenvolveu entre
18 de maio e 6 de julho, com a participação de 90 atletas.
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Anderson
novalDente!
Apesar da vitória que o brasileiro teve sobre

Chael Sonnen ser incontestável, tem gente
querendo acabar com a festa dos brasileiros!
O principal técnico de Sonnen alega que a

joelhada pegou no rosto - o que é ilegal pelas
regras naquela situação - e depois escorregou
para o peito (legal). Mas Sonnen descartou a

anulação da luta, dizendo saber perder e confiar
no trabalho dos juízes. Se foi essa a decisão,
essa vai permanecer no que depender dele. O
empresário de Anderson ironizou, dizendo que
o técnico de Sonnen deve se preocupar com a

banana que o americano escorregou quando
tentou aplicar o soco giratório. Anderson
aproveitou a vitória e comemorou numa boate
em LasVegas.cMarecido já que tirou um peso
enorme de suas costas. Parabéns!

David Tomio de Mattos, o Xitão*

x-team_team@hotmail.com

Clássico
Quem ligar sua TV a partir das 22h de hoje, no Esporte Interativo, terá a

oportunidade de acompanhar um verdadeiro clássico entre dois dos

maiores ídolos brasileiros do MMA-na era Pride, que até já se enfrentaram

no palco japonês em 2006. Estou falando de Murilo Ninja (irmão de
Mauricio Shogum) e Paulão Filho. Na luta de 2006, quem saiu vencedor

na decisão dos juízes foi Paulão. Agora, depois de tantos anos e altos e

baixo na carreira desses dois guerreiros, quem levará amelhor? Os fãs e

apreciadores do MMAmoderno não podem perder esta oportunidade de

acompanhar este combate com verdadeiras lendas vivas!

Mercado em alta
Cursos. para
profissionais
Devido a correria dos atletas
e seus comprormssos, as

organizações que os empregam
investem também na

preparação para os obstáculos
nada agradáveis da vida dos
superfamosos, como o assédio
dos repórteres e fãs. Estes cursos
tem como objetivo melhorar o
jogo de cintura que o lutador

precisa ter para conciliar - sem

desmoronar - a vida conturbada
entre os treinos e a fama

Organização é tudo!

.

Em breve acontece a décima quarta
edição da Rio Sport Show, amaior
feira de esportes, fitness e nutrição
esportiva do BrasiL Como parte da
programação oficial, haverá um
espaço dentro do evento direcionado
- como sugere o nome - a acessórios,
vestuário, tatames, calçados e

equipamentos de lutas em geral.
Carlão Barreto - ex campeão de
MMA nos anos 80/90 - coordenará'
este espaço e levará o octógono para
demonstrações de MMA, bem como

alguns atletas do UFC para atender
aos pedidos de fotos e autógrafos dos
fãs. Foram investidos R$ 2,5 milhões
na organização e a previsão é gerar
outros R$ 21 milhões em negócios.

TITo ORnz O·C�nhecido como o Bad B
' B Y

fOI um furacão no a
oy no UFC, pelo seu jeito explosí« d

. v�ias vezes, sempr::eevi� sua performance. Duramente cri�ic:d�r e lutar, est� lutador
de Imprensa, bastidor

ava Com palavras mais ásperas ain
porDanaWlthe

se até que era encena e_s ou em�ente as cãmeras. Tudo sem �a. Isto tudo em coletivas

t����::�ndendo �:��l��r��;:o�:;��l;��o�:: mas acredit�e�o�����e�:�tou-
amais

erson venceu Sonnen, anuncian
una vez neste sábado, no mesmo

evento���:���a;;;:�este eficien�e wrestler��u::����tpa�riaHaPallós a luta. Vamose a convençao UFC Fan E
a o da Fama em

N
xpo e que vai deixar saudades'orne: Jacob Christopher O

.

.

Califórnia / E .. rt�z / Idade: 37 anos/ Cid d
.

.

.

qUIpe. Team PUlllshment / Vitór..
a e natal: Huntlngton
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* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X·Team. Especialista em Karatê, JiuJitsu, Submission, MuayThai, Boxe e Mestre Internaeíonal de Kickboxing.
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Palmeiras empata e é campeão invicto CLASSIFICAÇÃO
P J V; E D GP, GC . SG! A%

'� humildade é o nome des
se grupo. Todo mundo aceita a

titularidade, assim como aceita a

reserva. Isso é mérito do Felipão",
admitiu Daniel Carvalho.

I

.

"Estou orgulhoso. indepen
dentemete de problemas ante
riores, o importante é a alegria
agora. Uma hora tinha que dar

certo, foi hoje", conclui o vetera
no MarcosAssunção.

O Palmeiras é o campeão da

Copa do Brasil de 2012. A con

quista veio de forma invicta,
após o empate em 1 a 1 com o

Coritiba na noite de ontem, no
Couto Pereira. No jogo de ida o

Verdão havia vencido por 2 a O,
naArena Barueri.

Precisando vercer, o Coxa do
minou o primeiro tempo. Teve

56% de posse de bola e finalizou

seis vezes ao gol de Bruno. Po

rém, os donos da casa só abri
ram o placar aos 16' da segun
da etapa, em cobrança de falta
do lateral Ayrton. Mas nem deu

tempo de comemorar muito.

Quatro minutos mais tarde As

sunção cobrou falta na cabeça
de Betinho, que desviou de leve

para empatar a colocar o Verdão
na próxima Libertadores.

16:00 Internacional x Santos
16:00 Botafogo x Fluminense
18:30 Palmeiras x São Paulo
18:30 Vasco x Atlético-GO
18:30 Sport x Portuguesa

:58,3%
9! 8 i 1 ;50,0%
13 \12 ; 1 150,0%
9 8 Jl 150,0%
9 151-6 ;41,7%
8 ao

í

-2 137,5%
j 1

5 10 f -5 133,3%

8 Grêmio

9 Flamengo
10 Ponte Preta

11 Náutico

12 Sport
13 Portuguesa
14 Santos

15 Figueirense
16 Coritiba

8 is
8 18 . O '33,3%
8 i8 i -2 ;33,3%
7

'
8 2 1 5 13 16

'

-3 29,2%
17 Bahia 7 8 1 4 3 6 10 -4 29,2%
18 Palmeiras 5 8 1 2 5 7 10 -3 20,8%

19 Corinthians 5 8 1 2 5 5 11 -6 20,8%
20 Atlético-Go 2 8 O 2 6 4 15 -11 8,3%

Classificados libertadores

Classificados Copa Sul·Americana
HEDESON ALVES/VIPCOMM

'II

Rebaixados para Série B

Campeonato Brasileiro

Botafogo carimba a faixaBICAMPEÃO
Verdão

segura a

pressão no
Couto Pereira

lotado,
eomemeea o

título nacional
e a vaga na
Libertadores

Em partida atrasada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo
venceu o Corinthians por 3 a 1 ontem, no Pacaembu. No reen
contro do Timão com a Fiel, após o título da Libertadores, foi
a equipe carioca quem brilhou. Explorando os contra-ataques,
Andrezinho (27' I 1T) e Elkeson (11', 23' 12T) colocaram o Glorio
so no G4 da competição. Chicão, cobrando pênalti, descontou
(44' 12T). Com o resultado, o Corinthians -segue na penúltima
colocação na tabela, com apenas cinco pontos. "Não foi o jogo
que gostaríamos de ter feito", reconhece o meiaAlex.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




