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Radar móvel da Polícia Militar registrou

.

500 flagrantes por excesso de velocidade desde

janeiro deste ano, quando começou a operar.
.

1 •

Conheça algumas opções criativas para substitLiir
a tradicional.cabeceírada cama box .

Construir&Reformar
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u1ino acusa Leu recht
.
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de-ser omentordo
.

-' .'
.
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....projeto daSchützenfest·
Ex-secretário afirma que o Instituto Anita Garibaldi, que começou as negociações para

.

realização da festa, acarretando ,na vinda da Fábrica de Shaw, chegou à cidadepor intermédio
do vereador e presidente da CEI, Jean Leutprecht (PC do :e),-que nega as acusações.

f'

.
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PIERO RAGAZZI

, I

....

,.;

Academia ao ar livre foi inaugurada ontem no ParqueMunkipal de Eventos', Espaço conta com 11 equipamentos e funcionará das 7h30 às
.

11 h30 e das 13h às 18h. Iniciativa faz parte do projeto "Viva 'mais em forma", da lJnimed, responsável pela compra dos aparelhos. �
•••. • •

Música e festa
para abrir a'

.:
..Copa do.Mundo

Mais de 1,5 mil artistas se
apresentam na abertura da Copa

.
do Mundo, que será transmitida a

I partir dasl Sh. Pági.nas 21 e 22

Prefeitura denuncia ..

Gâmárano"
Ministério Público
Representação acusa Legislativo
de reajustar salário de servidores

sem-previsão de lei.

Página 12

www.fameg.édu.br
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�. História
História do Esporte

JoséAu
CANTINHO DA SAUDADE

HAROLDO RISTOW
.....casal Germano Luiz Ristow e Alma Becker Ristow, colonizado- .

res alemães da região de Brusque; tiveram cinco filhos: Haroldo,
Ewaldo, Willynor, Orlando e Olenka. Estabeleceram-se n.o ramo

...... comercial: secos e molhados, padaria e açougue. Haroldo, o pri
mogênito, aindamenino encontrou o significado 'da vida, através do de
votarnento ao trabalho. Dos sete aos 14 anos, levantava às 5h damanhã

para fazer entrega de pães. Dispunha de uma bicicleta para cumprir a
. tarefa. Para ele não havia tempo ruim, nunca algum cliente ficou sem o

pãozinho fresco e quentinho para o café damanhã.

Iniciou 'os estudos
Na Deutsche Evarigelisch Schu

le, em Brusque, os professores Hans
Spiwek e Hermaim Bergmann lhe
ensinaram que o pensamento e a

atitude do ser humano são as úni
cas coisas que podem. conquistar .

o tempo e o espaço e criar o que
jamais existiu, expandindo as fron
teiras do conhecimento, Neste esta
belecirnento de ensino completou
os estudos da Escola Elementar. No

. Grupo Escolar Feliciano Pires fez- a
Bscola Complementar, Já o Curso

de Técnico Contábil, aconteceu no
Instituto.BelaVista emCuritiba (PR) ..

'A famOiá
, .

Casou com Olga Ians
sen em 10 de janeiro de

� 1942, tiveram quatro fi

'lhos, Luiz Carlos, Lincoln, '
Ivone e Mário. Poderia-

,

mos dizer que Haroldo .

teve duas familias, a dele
e o Clube Atlético Bae

pendi. Redigiu a primei
ra ata do clube, em 1939, .

participou
. ativamente

de todas as.etapas que
transformaram o clube
no gigante que é hoje,

o pr.ofissional
Em Brusque, trabalhou na ad-·

ministração da empresa funda- A marca
da pelos irmãos Edgar e Oswaldo

. Von Büttner, Depois, junto com
. de sua

'

o irmão Ewaldo, assumiram o co-

mércio· da família. Expandiram os presença
negócios para o município de São Esta em toda parte instalada

José na grande Florianópolis com na magnitude do clube: na n.ov�
, Fecularia e Serraria. Em Iaraguá sede social inaugurada em "25'
do Sul, trabalhou nas casas C0- março de 1978, na pista de atle-.

.

mercíaís deWenceslau Naguewítz tismo, campos de futebol, arqui-
e Reínoldo Rau. Prestou serviços bancada, quadras de tênis, pisei
contábeis na Fábrica de Doces Be- .nas, stand de tiro, sauna, ginásio '

cker & Hesse. Em sociedade com para judô, canchas de bochas e

Walter Ianssen (sogro), abriu uma
.

de bolão, academia de ginástica,
fábrica de conservas. Foi támbém parquinho, quiosques, estacío-:
o diretor contábil da empresa de namento e jardinagem, enfim
OU.o Hiendlmayer. Na década de tudo lembra o homem que dedi-

60, criou seu próprio negócio: re-: cou grande parte 'de sua vida em

presentaçõ-es comercíais, Diversi- 'prol do clube, do bem estar dos
ficou e prosperou. sócios e de toda acomunidade.

.

Tratamentos completos para sua qualidade auditiva

Venda de aparelhos auditivos

Assistência técnica

Confecção de motdes e tampões

Montagem de aparelhos auditivos
Venda de acessórios

�47)3372-2364

redacao@ocorreiodopovo.com.br

ustoCa lioni
FOTOS DIVULGAÇÃO

Dando uma força na construção do es.tacionamento do Clube
.

Sr. Haroldo ladeado pelos filhos, Lincoln Delmar e LuísCarlos

No Baependi
. Exerceu a arte de trabalhar

sinergicamente 'e de forma al
truísta com seus companheiros
de diretoria. Foi o tesoureiro do

.
clube em cinco gestões. Ocupou

. o carg.o de vice-presidente em

três ocasiões. Entre 1958 a 1983

desempenhou oito mandatos na

presidência do clube azurra. Em

sete administrações foi aclama
do Presidente de Honra,

Atividades
esportivas

• •

e' SOCIaiS
Quando jovem jogou futebol'

amador atuando na ponta direi
ta. Excelente bolonísta, integrou
a equipe do Clube de Bolão Gua

quari, sendo um de seus funda
dores. Incentivou e deu condi

ções para a formação de todas as

modalidades esportivas pratica
da no clube. Viveu intensamen

te as atividades sociais .de-nossa

cidade, no Baependi e nos outros
clubes da região.

Sede do ClubeAtlético Baependi, onde Haroldodedicou grande partede sua vida ..

.,

Comandando o Baependi no desfile do
Centenário de Jaraguá do Sul- 1976

Urndia
'" ,"

, I. "

"Pffi1iu para �"eternidâGle. Deixou-nos o legado de que
.
não se pode fazer nada de grande na vida se não se fizer

representar Q personagem que existe dentro de cada um
'

,
'de n6s. A�ais imp.ortant� de todas as opras é 'o exemplo
da própria vida. O céu, se enfeitou de azul e ,braIJ.c.o para .

'

recebê-lo.Aquina terra ficará eternamente em nossos co

rações, b�m ali, no can�o da saudade. •.
: ,,1 ,� "

.

"

':", � .-

' '"

Inauguração da piscina - Geraldo José
(cerimonial), prefeitoVictor Bauer, senhoras
Elvira Bauer, Olga Ristow e o presidente

do clube,�aroldo Ristow

Foi eternizado
pelo Baependi

Com a denominação de Parque
Aquático Haroldo Ristow, todo o com

plexo que abrange as piscinas. Em 23
de março de 2001, o hall de entrada
da sede social foi contemplado com
a colocação de seu busto esculpido
em bronze. ,.-

, " , .... , .. "",. ','
.

c
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PONTO DE VISTA
," ,

,

QUABTA-FEIRA ,

OAB deJaragúá
" doSul

<"SEXTA-FEIRA
1;' '

, , ,'. � ,

DuntalMarcatto, ".
j 'Fernando Rizzolo,

: presidente d�Acijs Advogado

.
.

"Aguardàr para ver ou agir para evitar
estabilidade, diante da incapacidade do mercado em

assegurar o atingimento de tais objetivos. É necessário
que consideremos os dois fatores, falhas de mercado
e funções do governo para considerarmos por quanto
tempo teremos estabilidade, crescimento e bem-estar·
social. Há falhas demercado gritantes hoje com relação

.

aos serviços públicos que são oferecidos pelo governo e.

explorados por agentes privados como é o caso da saú
de privada. Você já se deu conta de quanto paga quem .

pode pelo seguro-saúdet E pior, quanto mais velho

se. fica, mais caro çusta. Quem não pode mingua nos
pronto-socorros sem misericórdia alguma, pois os ser

vidores que lá estão não. têm estrutura
do livre mercado,' sem interferência do , , nem material para atender a demanda.

governo. As falhas podem ocorrer nas' Como outros governos e· este não ga-
'

seguintes questões: existência dos bens Você já se deu conta rantem o essencial anossa vida, como o.

públicos, que podem ser consumidos de quanto paga
.

direito à saúde, para todos igualmente,
de forma indivisível e excludente, (ex. quem pode pelo muitos se vem forçados apagarpormó-
uma estrada); existência demonopólios seguro-saúde? E pior, nópolíos que riaturalmente nascem por'

quanto mais velho se
naturais, que possibilitem a exploração fica, mais caro custa.

ausência de governo. Se for falar das fa-
dos consumidores e, portanto, precisam lhas na educação e infraestrutura, daria
de regulação ou produção governamen- , , um livro.Vamosveruma luta cncarníça-
tal (ex. energia" água); as externalidades, ,

da pelo voto dos eleitores a presidência
onde é negativa quandouma empresa que poluiou de-

'

do Brasil, mas quem de fato nos manterá no caminho

grada o ambiente, mas produzmuitos empregos, o que commenores falhasdemercado possíveis e cumprindo
é positivo por gerar renda, há que se intervir para eví- as funções governamentais? De nada adiantará algum
tar a exteinalidade negativa; desenvolvimento, empre- candidato se vangloriar dos louros do passado, aliás,
-go e estabilidade, onde a ação governamental é muito . tudo que não é de aqui a diante já é-passado, portan
importante gerando crescimento através do fomento' to, terão quê ter propostas que mudem o aumento do

por agências ou bancos de desenvolvimento. De outra . endividamento interno, sob pena de sermos atingidos
parte, o governo.está alicerçado em três funções bási- . em, cheio pela crise internacional que não acabou, mas
cas: alocativa, distributiva e estabilizadora. A alocativa apenasmudou denome e lugar, que poderá desintegrar

.

está relacionada à alocação de.recursos por parte do todo esforço efetuado até aqui. Meu temor é quehisto
governo a fim de oferecer bens públicos (ex. 'rodovias, .

ricamente, quando o mundo se encontra em.crises sis-

. segurança); bens semi-públicos oumeritórios (ex. edu- têmicas com alto poder de contágio, a guerra passe a

cação e saúde), desenvolvimento (ex. construção 'de ser uma solução plausível. A atual crise econômica que
usinas), etc., a função distributiva trata da redistríbui- . assolamuitos países daEuropa, aliado a questões como
ção de rendas realizada através das transferências, dos crise nuclear do Irã, relações a ponto de confronto.en

impostos e' dos subsídios governamentais. Um bom tre as Coreías e o desgastante Afeganistão, junte todas

exemplo é a destinação de parte dos recursos prove- estas letras e veja a sopa que pode dar. As duas últimas
nientes de tributação ao serviço'público.de campanhas grandes guerras mundiais vieram no bojo deuma du-

.

cornoo programa "Fome Zero", também na saúde onde radoura crise econômica. Quando os bolsos secam, pc
apopulação de baixa rendamais necessita; a função es- ga-se em armas para defesa ou apropriação. Clamores
tabilizadora são as decisões sobre políticas econômicas não aterididos andam pelas ruas da Grécia, Espanha e

a fim de promover o emprego, o desenvolvimento e a outros países ditos desenvolvidos. É aguardarpara ver.

......uando olhamos o Brasil de uma forma geral,
onsideramos que estamos indo bem financei
amente se comparado com outros países dcum

.......modo geral. Mas, irmos bem, não significa que
as atuais condições permaneçam para 'Sempre; ou por
muito' tempo, ou quem sabe, por pouco, tempo, Mas
isso só o tempo vai dizer. Estamos todos subordinados
ao que denominamos de teoria das finanças públicas,
que invariavelmente tem a presença do governo em

função das falhas'de mercado. Estas falhas de merca

do são fenômenos que impedem que qualquer eco
nomia atinja o "ótimo de Pareto", ou seja, o estágio do
bem estar econômico e social através

SERViÇO.
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Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados),

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS JARAG'uÁ DO SUL - SC

AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIfiCADO N° 02/2010
O ISSEM de Jaraguá do Sul - SC comunica que 'se encontra instaurada o

presente Processo Seletivo Simplificado, para a contratação de pessoal em caráter

temporário:
• Cargo: Assistente Técnico em Informática
• �scolaridade: Conclusão de Curso Técnico em Informática - Carga Horária

.

Mínima: 1.000 horas) .

• Carga Horária: 40 horas semanais de sequnda a sexta-feira
• Remuneração: R$ 1.743,46·-, '

.

• Período das inscrições: 14/06/2010 a.22/06/201O no setor de Recursos Hu-:
manos do ISSEM'

.

Esclarecimentos adicioriais poderão ser obtidos através do telefone 047-

.. 3370-8650 - Setor de Recursos Humanos.
.

francisco Rodrigues· Diretor Presidente

.'

fV1JU:nSTt\ .

Biodiversidade é
tema ,de projeto'

o Colégio Marista São Luís lança hoje o

2° Congresso VIrtual Interdisciplinar Marista
- Biodiversidade. A iniciativa partiu da preo
cupação com o tema, o que tambémmotivou
aONU adeclarar2010 oAno Internacíonal da
Biodiversidade. Alunos-do 9° ano da institui

ção já participam do projeto, desenvolven
do pesquisa e elaborando textos científicos..
Outras informações-no site da Rede Marista, .

www.marista.org.br/congressobio.

TnJ�n�(;Ã()
Festas Juninas

" hoje e sábado
Festas juninas movimentam a sema

na em Jaraguá do Sul. Hoje o evento é do
Centro de Referência .do Idoso e aconte

ce a partir das 13h no Parque de Eventos.
Já no sábado, dia 12, tem festa na Esco-

. la Alberto Bauer, a partir daslf horas. O
evento contará com dança de quadrilha,
pipoca, pinhão, quentão e guloseimas,
além de concurso que elegerá a mais bela
garota do bairro Czerniewicz.

J:J)U ç;
Sele�ivo �nerj/PUC

com inscricões abertas
�

Até o dia 29 dejunho estão abertas as ins

críções para o Seletivo de Inverno da Unerj/
· PUC, que oferece vagas para sete cursos de'

graduação: Direito, Engenharia de Produção,
. Moda,Administração, e aos cursos superiores
de Tecnologia em Análises de Sistemas, Tec
nologia de Produção Têxtil e Tecnologia Me
cânica ',As inscrições são gratuitas e podem
ser feitas pelo sitewww.unerj.br. Informações
pelo telefone (4"l) 3275-8200.

r��E�AO l��l)
Festa dos Atiradores

·no Rio daluz
A Sociedade Recreativa Vitória �IRio . da . ..

Luz" promove dias IIi 12 e 13 a 15a Fest Der
Lichtflusschützen (Festa dos Atiradores de.
Rio daLuz), em comemoração aos 67 anos de
fundação. A festa inicia amarihã às 19h com
torneio de bolão. No dia 12, a abertura oficial
.da festa será às 14h30. Durante o fim de se

manahaverá competições, jantar, baile, tarde
dançante e show humorístico, Informações

.

nos (47) 3055�8851 e (47) 3055-8864.
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Em entrevista, em março, ex-secretário havia dado indídos de que o vereador estava por trás do projeto,

. C I ,A .CHUTZEN· EST
, .

. .
.

Raulino acusa
Leutprechtde
envolvímentn
Ex-secretário acusa vereador de'

,

. I .

trazer o InstítutoAnita Garibaldi
JARAGUÁ �ÔO SUL

Um dia após a leitura,do
,relatório final da CEI da
SchütZenfeSt, o ex-secretário '

Ronaldo Raulino acusa o
presidente da comissãode
envolVimento na festa.

_-

,

semapresentar
provas, Rau

- lino afirma que o Instituto

_' Anita Garibaldi, que come-
çou as negociações para

realização da festa, acarretando
na vinda da empresa Fábrica de'
Show, chegou à cidade por inter
médio de Jean Leutprecht CPC do
B). O vereador organizaria eventos.
em parceria com Marcelo Brother,
representante do instituto. .

"Eles fazem o Bananalama, em
'Corupá. O Leutprecht trouxe oMar
,ceIo ,.Brother. para' organização de

umevento de freestyle, que foimui
to bom. Daí, o Brother veio falar co-

.

nosco sobre a Schützenfest, que sa

beria COl)J.O captar recursos", afirma -.

Raulino afirma, ainda, que o

projeto de Schützenfest foi feito
dentro do- gabinete do vereador,

.

'.

pelas niãos de Brother e Alessan-
J .

dro Martins, assessor de Comuni-
cação da Câmara, que seria tam -

.

bém parceiro de Leutprecht na

organização de eventos.

.(/0 Instituto Anita Garibaldi
também recebeu dinheiro
do evento, que 4!u sei".

RONA�DO RAULlNO, EX-SECRETARIO

. "O Alessandro e o Brother fize
ram o projeto elevaram até amim,
que levei àprefeita. O Instituto.Anita
Garibalditambém recebeu dinheiro
do evento, que eu sei", acusa.

Quanto às acusações na CEI,
o ex-secretário, alegou inocência.
"Não encontraram nada de mim e

estão procurando colocar alguma
culpa. Os pagamentos na, festa de
veriam ser feitos com três assinatu

ras, incluindo a minha. Mas- eu só
assinei no começo. E só tive conhe
cimento da nota fiscal calçada em
fevereiro.Aquilo não tem nada a ver .

com a festa, não envolveu dinheiro
do evento", argumenta.

• Giovanni Ramos
�iovanni@ocorr,eiolÍopovo.com.br.

'

VEREADOR QUESTIONA o FATO DE DENÚNCIA VIR ÀTONA Só AGORA

.
' .; ·l�utprecht nega as'acusações

JARAGUÁ DO' SUL
.

O "presidente da' CEI, Jean
Leutprecht (PC do B), negou as

acusações feitas pelo ex-secre

tário Ronaldo Raulino .de que
teria participação na organiza
ção da festa. O vereador afirma

que não' apresentou Marcelo
Brother, do Instituto Anita Ga

ribaldi, para a Prefeitura e que
ninguém montou projeto den
tro do seu gabinete.

- "Sei que esse instituto veio

para um evento de freestyle.
mas eu não apresentei nin
guém. Esta acusação é infun -

.

dada e sem provas", comenta.

O vereàdor provoca. o .ex- O assessor de Comunicação
secretário, questionando o fato. da Câmara, Alessandro .Martins,
ge a denúncia só ter sido' feita foi procurado pela reportagem,

. após a leitura do relatório final. mas estava de folga ontem à tarde.
"Só agora ele vem falar isso? E . Por telefone! ele negou as acusa

quando deu o depoimento, por' ções feitas porRaulino, mas prefe- '

que ficou calado? Depois de ser riu não comentar sobre o assunto.

acusado, fica difícil dar credíbl
lidade a ele", alfineta. .

Leutprecht garante que estará
no dia davotação do relatório final

.

e lembra que .os encaminhamen-
.

tos aos órgãos comp'etentes serão _

feitos independente do resultado,
-

"O Raulino precisa de provas, caso
contrário. euposso até processá-lo
pelo que disse", responde. ,

Agende grabJilamenté lII1J horário
.

com um de nosses aassssóres e,
'

"

diversifique seus, investim s.

(

Martins (E) não quis falar e leutprecht pediu provas contra ele e ameaçou Raulino de processo

.
'

..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO· Quinta-feira, 10 de junho de 2010 Política 5
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Carolina Tomaselli

Co igindo .

UNa sua coluna de sábado foi publicada a informação de que nos

dias dos jogos do Brasil os professores da rede munícipal farão o

mesmo horário decretado aos demais funcionários públicos e, por-
Caubi dos Santos (PDT) lembrou que a lei deve tanto, não haverá aula no período vespertino. Essa informação não

ser adaptada à necessidade de cada município e, '. confere como que a Secretaria de Educação organizou-para esses

por isso, poderá sofrer alterações. O vereador Jaime. dias: alunos e professores serão dispensados somente no horário
de Ávila (PT) destacou que o projeto beneficia não dos jogos, havendo aulas tanto no período matutino quanto ves

só os trabalhadores, mas quem os contratana me- pertino, nos seguintes horários: Dia 15/06 - 7h30min às llh30min 1
dida em que poderá ser fornecida nota. Ele também 13h às 15h. Dia 25/06 - 7h30min às 10h30minl 14h as 17h". SirleyM.
cobrou a necessidade de ampla divulgação junto Schappo Diretora de Ensino fundamental da SecretariaMunicipal de
aos beneficiados para atingir o objetivo. Educação.

ACâmara
de Vereadores de. Iaraguá do Sul

aprovou, na sessão da última terça-feira, a
indicação pedindo que a Prefeifura faça um
estudo de planejamento habitacional.para

a cidade, ou seja, mapeie as possíveis áreas para a

construção de moradias nos próximos anos. A pro
posição teve apoio unânime.

. De iniciativa dos vereadores Adérnar Possa
mai e José Osório: de Ávila, ambos do DEM, ela
solicita a. elaboração de um pré-planejamento.
das áreas habitáveis no município. A partir des
te estudo, que .sejam reservados espaços para a

construção de condomínios populares. "Há uma

,.

demanda de quatro mil habitações em Iaraguã
.

do Sul, segundo o cadastro do setor .de Habitá

cão", observou Possamai.

Segundo ele, a construção de habitações popu
lares depende de recursos da União, provenientes
de programas e convênios. Isso, complementa,
impedeum planejamento das áreas em que serão

construídos os condomínios. Possamai defende

que as áreas pará construções populares sejam re

servadas com prioridade para atender à demanda �

do município com maior agilidade.
Como é Iniciativa da base governista, por certo o

encamínhamento já foi confirmado peio Executivo.

...

Reação'
Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Ia

raguá do Sul divulgou ontem que a administração
entrou com. representação no Ministério Público
contra a Câmara de Vereadores (vide página 12).
Denuncia suposta irregularidade no reajuste sala
rial de servidores da Casa. Que teriam foram con-

,
\

cedidos através de resoluções, enquanto a Procura-

.
doria do município sustenta que deveria ser por lei

sancionada pela prefeita.
/

Câmara de Massaranduba aprovou, por unani
midade, projeto de lei do Executivo que estabele
ce a 'Política Municipal de Saneamento Básico. A .

propostà disciplinao planejamento e a execução
de ações, obras e serviços de saneamento básico
do município, além de assegurar a proteção da
saúde da população e a salubridade do meio am

biente.Na prática, abre caminho para a Prefeitura

assumir os serviços.
CÉSAR JUNKES

e

s: zen

pubr
·

.

Vereador Jaime de Ávila (PT) teve aprovada indicação
para que os projetos na pauta de votação sejam publicados
no mural da Câmara às vésperas de cada sessão. O petista
considera uma medida importante de transparência para
com a população. Ele lembra que apauta do dia é divulgada,
mas somente a ementa, sem o conteúdo das propostas. A
sugestão é positivã, mas dependendo do tamanho dos pro
jetos, vai faltar espaço físico. A coluna também sugere a di
vulgação pelo site, como antes já era feito.

pro ado 1
Mais uma cidade na região regulamenta a Lei do

Empreendedor Individual. A Câmara de Guarami
rim aprovou, em segunda votação, o projeto de Ie.

complementar que institui o tratamento diferen
ciado e favorecido ao Empreendedor Individual. Os
vereadores foram unânimes ao defender o projeto,
considerado por eles o primeiro passo para permitir
que autônomos saiam da informalidade.

.

.

A rovado 2

PIERO RAGAZZI

Deputado mais jovem a ser em

possado na Assembleia Legislativa,
Carlos Chíodíni deixou a presidên
cia da Iuventude do PMDB de Santà .

Catarina. A eleição da nova direto
ria. aconteceu no fim de semana,

elegendo como presidente José
Thomé, vereador de Rio do Sul, 'que
sediou.o evento, reunindo 700 mili
tantes do partido, deputados e pré
candidatos, entre os quais Eduardo
PinhoMoreira e Luiz Henrique.

FALA Aí! PMO

Onde está a pr9va?
Os contratos não têm a

minha assinatura. '

PRESIDENTe DA fUNDAÇÃO
CUlTUIlAt, JORGE 1.lI12 DE SOUZA•.
ÚNICO DOS ACUSADOS NA CEI

DA SCHÜTZENFEST PRESENTE NA
LEITURA 00 RELATÓRIO FINAL

PIERO RAGAZZI

ransporte'
Enquanto em]araguá do Sul a Canarinho senta e borda entra e sai

governo, a Prefeitura de Schroeder mostra que quem não faz, dança. .

Depois de conseguir extinguir o processo movido pela concessioná
ria contra o município, o prefeito FelipeVoigt (PP) confirma a abertu-

.
ra de licitaçãopara os serviços de transporte coletivo. E adianta que
o contrato vai incluir melhorias como implantação do passe único
e bilhetagem e1etrônica, como em Jaraguá. Aliás, com o monopólio
da Canarinho nas cinco cidades, as Prefeituras há muito deviam ter

tr-abalhado o transporte de forma regional.

.,

Choica O onto og c:

19ud gJf,e
.

Especializados .em Implante
De·ntário e Ortodontia

Tratamentos de CUnita Geral
.

Clareamento a laser
Laser terapia para diversas
aplicações na odontologia

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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- DO LEITOR

Os nomes das coisas
e as coisas dos nomes

Todos
têm uma linguagem

particular, um dialeto.
especial. para falar e se

entender com cada uma

das pessoas e coisas com que
convivemos. Trocamos as pala
vras, descrevemos

#s; no mundo do crime, do lado
do mocinho e do lado do ban
dido' outra. Na universidade, o

acadêmico. Cada qual puxa para
um lado. Estudos

_

e- estudos. so
bre morfologia epalavras podem

ser substituídos por

" expressõese com

,portamentos_. Isso
acontece de forma

ágil, acompanhan
do a cultura. Popl

Nomes sao rm

portantes. Para as

mulheres" nomes

de çores de esmal
tes. Outro dia des-

Imagens, usamos

referências. Enfim,
falamos em códi

gos' e cada vezmais
faremos isso, com o

crescente cerco e,

invasão à privaci
dade.11astambéni

porque é muito di
vertido trocar uns

Trocamos as palavras;
descrevemos imagens,
usamos referências.
Enfim, falamos em
códigos, e cada vez

mais faremos isso, com
o.crescente cerco e

invasão à privacidade.
r

cobri que as em-

presas têm pessoas
especializadas em inventá-los
- cada vez mais buscam influen
cíar ,o comportamento. Ainda
bem que não sabia disso quando
usei o Deixa Beijar, Paixão, Ciú
me, Orgulho e Fúria. Agora tem '

até Pink vigarista.
'

Já contei que dou nome a

tudo. Inclusive. Tudo. Nas mi- '

nhas coisas e nas dos outros.
Adoro sugerir nomes de bichos,
de màrcas. Mas nome é nome,
não é troca de sentido - ao con-

'trário, pode representar muito
mais exatamente o que estamos

querendo dizer, descrever.
Tudo isso para dizer que ando

mesmo preocupada - e você tam
bém devia estar - com o sentido
das coisas, principalmente das
coisas sem sentido Elas estão
tomando muito de nosso tem

po, quando a gente podia ir di
reto ao assunto.

nomes.

Há mais' de seis

anos, quando estou no trabalho
com o Carlinhos Brickmann, ne-

- '

nhum dos dois faz esse ato in-
,

glória de "ir ao banheiro", essa

coisa tão popular. _

Um avisa ao

outro que vai ver a Doutora Ra

quel, conversar com a Doutora

Raquel, receber um fax ou e-mail
da Raquel. Sem mais detalhes,
por favor. Só para você entender,
Raquel foi uma douta-especíalis
ta-cagaregras que conhecemos

juntos, mas tão chata, tão chata,
que dava até dor de barriga cada
vez que 'preêIsávam<?s ouvi-la.

Que, entre nós, virou linguagem.
.Pegou. Expressões que trazem

em si todo o seu significado. Co- '

, municação total.
Coitado de quem escuta uma

conversa dessas e sai sem enten

der nada. Pelo telefone se' fala
-

pouco e sempre em código. Na
Internet há uma gama de expres-

. sões a cada dia ficando mais so- '

fisticada, de RTs a FFs, com @s e MarliGonçalves, jornalista

,'�

EDrfORIAL

Excesso· de ·velocidade
.

Nos
últimos cinco meses, o radar móvel tas imprudentes. A cada dia, esse tipo de acor-

daPolíciaMilitar registrou 500 infrações rência aumenta, acompanhando o 'Crescimento
nas ruas de Jaraguá do SuL Isso equíva- populacional e da frota dé veículos. Com o de

,

le a uma média de 100 notificações por senvolvimento das cidades, é cada vez maior a

, .mês por excesso de velocidade, Os números são necessidade de ampliar a fiscalização nas ruas,

preocupantes e mostram que é necessário rea- de se criar uma legislação mais' rígida para os

lízar um forte trabalho de conscientização 'dos motoristas infratores, e de um sistema viário
motoristas para reduzir o número

. bem planejado.
de VÍtimas no trânsito. Infelizmente" a situação-
\

Levantamento da corporação da segurança pública em

realizado no ano passado cons- todo o país está na contra-
tatou que 92% dos acidentes no mão do que deveria ser. Por

município são causados por falha causa da falta de efetivo, a

humana e, portanto, poderiam Polícia Militar de Iaraguá
ser evitados. O restante, apenas ,

do Sul não consegue sequer .

8%, seria motivado por proble- manter uma escala fixa de po-
mas na pista, defeítqmecânico, lidais para fiscalizar o trânsito
má sinalização e outros fatores. ' com o radar móvel e realizar

,

Em 2009, o excesso de velocidade outras ações preventivas. No
foi a quarta principal causa presumível de ocor- município existe um policial para cada grupo de
rências, perdendo apenas para a falta de aten- 800 habitantes, número muito inferior ao reco

ção, desobediência à sinalização e a embriaguez.' mendado pela ONU (Organização das Nações
Além de colocar em risco a vida de si próprio Unidas), que é de um agente de segurança para

e dos, outros, o motorista que trafega em alta ve- cada 250 habitantes.
'

locidade pode ser obrigado a pagar multa com Na luta por um índice de acidentes mais acei
válor entre R$ 85 e R$ 191, além de ficar sujeito à tável, a Prefeitura também tem um grande desa

,perda de quatro a sete pontos na carteira. Mes- fio para os próximos anos. Mais calçadas, mais
mo assim, muitos motoristas 'preferem arriscar. cidovias, melhor sinalização e da manutenção

As notícias de tragédias envolvendo aciden- frequente das ruas são algumas melhorias' neces
tes de trânsito parecem não assustar os motoris- sárias para garantirmais segurança aos cidadãos.

.DOLEITOR

A violência contra o idoso no Brasil
-

No
próximo día 15 de junho comemora-se

-

E soma-se a tudo isso o fator "despreparo": as
o Dia Internacional de Combate àViolên - famílias não estão prontas para conviver' com um

-

cia Contra a Pessoa Idosa. Penso que esta idoso em seu 'meio.Aexpectativa de vida aumentada
é uma excelente oportunidade para refle-: toma o idoso presente em 26% dos lares brasileiros.

tirmos um pouco... O menor número de filhos concebidos nas famílias
Apesar da e:xistência da lei que regulamenta a toma, igualmente,menor o número de pessoas para

Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, cuidar de seus idosos. Pais e mães de família que se

ainda estamos na fase inicial de obrigam a trabalhar fora relegam ao

adoção de práticas que garantam
,

" , '
abandono os seus idosos...

os direitos dos idosos no Brasil: Em consequência desses maus
, Dados do IBGE dão conta que o

' Entre os problemas tratos, muitos idosos passam a so-

nosso contingente de idosos cres- enfrentados pelo -

,

.

frer de depressão, alienação e outras
ce vertiginosamente e, que, até idoso, omaior deles é desordens pós traumáticas. Emuito

,

2020, teremos cerca de 40milhões a violência, que hoje comumente negam e se culpam
de pessoas commais de 60 anos. ,

, ocupa o sexto lugar nas pela situação da qual são vítimas,
Entre os problemas enfren-

causas de mortes vivendo em total desesperança!
tados pelo' idoso, o'maior deles Penso que a responsabilidade
é a violência, que hoje ocupa o

de pessoas com mais
> deve ser, simultaneamente, do Es-

sexto lugar nas causas de mortes de 60 anos.
.

tado, da sociedade e da família: ..
de pessoas com mais de 60 anos. , , Não basta apenas criarpolíticas
Morrem mais de 13 mil idosos ví- ,

I> de enfrentamento dequalquer tipo
timas de acidentes e violência por ano, umamédia' de violência, é preciso, urgentemente, mudar hábi
de 35 óbitos por dia. E é a família a entidade apon- tos, resgatarvalores de cidadania e respeito! Épreciso
tadacorno a principal causadora dessa situação. incluir o idoso na sociedade, fazendo valer seu direito

As denúncíasenfatizam, em primeiro lugar, abu- como. cidadão e reconhecendo nele um ser que já
sos de ordem financeira, como a apropriação índeví- . ofereceu sua contribuição para a humanidade! '

. da de bens do idoso ou abandono material do mes- Como diz um texto judaico milenar: "ensina
mo. Em segundo lugarvêm as agressões físicas; e em teu filho a amar um velho e não estarás desampa
terceiro lugar, arecusafamílíarem dar-lhes proteção, rado quando tua hora, inevitavelmente, chegar!"

Quando há dependência financeira ou física -

do idoso em relação à sua família, o quadro de
maus tratos tende a se agravar...

Fabiana DallagnoloMüller, funcionária pública
emembro,do ConselhoMunicipaldo Idoso

, .
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ÊDITALDE INTIMAç,\o
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA

_

Tabelionato do Muniápio eComarca de Iaraguã do Sul
Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvelÚdaMarechal Deodoro da Fonseca nO 1589·Telefone: (47) 3273-2390
• Horário deFuncionainento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

_

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

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

registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicadaís) para aceitar(em), ou
pagar(em) seríern) desconhecidas, sua localização incerta, ignoradaou inacessível, ou fnríem) residente(s) ou dorniciliada(sl fora
da CircunscriçãoGeográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo
apresante, tudo em conformidade com QS arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCGJ.

-

Protocolo: 147746 Sacado:A}MVIDEO IDCADORAlIDA CNPJ: 08.819.329/000 Cedente: UNIBANCO - UNIAO DE BAN
COS BRASIlEffiOS SA Número do Título: 24031 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor indicação -

�resentante: UNlBANCO-UNIAO DEBANCOS BRASIlEffiOS SA DataVencimento: 22/05/2010 Valor: 3.000,00
Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

,

P;���-��i��-i47805---S;�d�:cãffiMÃQrmA-·-CNPj:-8i327.42i-iõoÕ�d����-ÃEPHDo-BRASiL-iNDE"éoM-croA-EP�
CNPJ: 06,278.932/000 Número doTítulo: 006849.B Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação _

Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 23/05/2010 Valor: 884,50
•
Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital:R$1O,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 148043 Sacado: DANIELE MENDES DA SILVA CPF: 866.650.069-72 Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C.EL
CNPJ:OU49.953/000 Número doTítulo: 131006908 Espécie: Cédula deCrédito Bancário por indicação
Apresentante: RICARDOCLERICI DataVencimento: 15/10/2007 Valor: 4.460,79
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32;20, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O .

P;b���;i��-i4799Õ--S���d�:EDUARDOLUisu:üER'-CPF:-08Õ�6i2.279:Õ8-�;d��t�:Dj-CÔMUNICACOESEEXPWRAaO
DESERVICOS CNPJ: 03.658.136/000Número doTítulo: 0001285401 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação.

Apresent�te: B�ESCO Da�aVencimento: 25/05/2010 Valor: 163,00 Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução:
R$ 8,96, Dílígência; R$ 20,80, Edital: R$lO,40 .

.

-----------------.--------------------------------------"'----------------------------------------_.:._-------------':'"------------------------------

Protocolo: 147661 Sacado: FERREIRAEKIDSTERCOMDEPAES lIDA CNPJ: 10.792.267/000Cedente: PlACAS EPAI
NEIS JARAGUA_lIDA- ME CNPJ: 80.733.371/000Número dóTítulo: 8889004 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por indicaçãoApresentante: BANCO DOBRASILSA - DataVencimento: 21/05/2010 Valor: 327,00
Liquidação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 147632 Sacado:MAFRINI FRANZNER&CIA LTDA - ME . CNPJ: 02.021.719/0QOCedente: BANCO COOPE
RATIVO SICREDI SA CNPJ: OU81.521/000 Niimero doTítulo: 0024"152001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por indicaçãoApresentante: BRADESCO . DataVencimento: 17/05/2010 Valor: 306,91

_ Liquidação após a_ intimação: R$1O;40, Condução: R$14,60, Diligência:R$ 20,60, Edital: R$10,40
- -

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

Protocolo: 147492 Sacado: MARCEID AUGUSTO POU CPF: 502.254,800-34 Cedente: LillCANO ROBERTO
MIGNONI - ME CNPJ: 02.715.055/000 Número do Título: PSS3257-A Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA . DataVencimento: 25r05/201O Valor: 3.048,69

. Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 147945 Sacado: MASSA FACIL COM, FAB. DEALJM,lIDA CNPJ: 08.722.197/000 Cedente: OESA COM E .

REPRES lIDA CNPJ: 8L611.931/000 Número doTítulo: 5468384U Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
indicaçãoApi:esentante: BRADESCO DataVencimento: 20/05/2010 Valor: 309,34

.

Liquidação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$ 8,9B, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 147996 Sacado:MERCOSULESTRUTURASMETAUCAS lIDAME CNPJ: 86.957.313/000 Cedente:AlZIRA
RAMOS FEDER CPF: 6�2,968.219-00 Número doTítulo: 0002321 Espécie: ChequeApresentante: ALZIRARAMOS FEDER
DataVencimento: 28112/2009 Valor: 400,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$
20,80, Edital: R$1O,4O

.

---------------------- ..----------------------------------.------------------------------------------------------------------:-------------------

Protocolo: 147997 Sacado:MERCOSUL ESTRUTURASMETAUCAS lIDAME CNPJ: 86.957.313/000Cedente:AlZIRA
RAMOSFEDER CPF: 612,968.219-00 Número doTítulo: 000221 � Espécie: ChequeApresentante:AI1IRARAMOSFEDER
DataVencimento: 21/01/2010 Valor: 950,37 Liquidação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$
20,80, Edital: R$1O,40

-

Protocolo: 148048 Sacado: NESTOR KLEIN SILVEIRA JUNIOR CPF: 622.893.909-25 Cedente: CAETANo DA SILVA
lAUDELINO CPF: -009.104.559-29 Número do Título: 8/30 Espécie: Nota PromissóriaApresentante: CAETANO DA
SILVA lAUDELINO Data Vencimento: 10/03/2010 Valor: 500,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
-----_:.._-----------------------_.:._--------------------"':_--------------- -------- .. -----------------------------------------------------------'"---

Protocolo: 148047 Sacado: NESTOR KLEIN SILVEIRA JUNIOR CPF: 622.893.909-25 Cedente: CAETANO DA SILVAlAU
DELINO

.

CPF: 009.104.559-29 Número doTítulo: 6/30 Espécie: NotaPromissóriaApresentante: CAETANO DA
SILVAlAUDELINO DataVencimento: 10/01/2010 Valor: 500,00 Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução:
R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40
____________________________�----.:.---:.---------------- .3 :

,:_. ::
:.. _

Protocolo: 148046 Sacado: NESTOR KLEIN SILVEIRA JUNIOR' CPF: 622.893.909-25 Cedente: CAETANO DA SILVA lAU-
DELINO .' CPF: 009:104.559-29 Número doTítulo: 7/30 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: CAETANODASILVA lAUDELINO � DataVencimento: 10/02/2010 Valor: 500,00
Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 8,96, Diligência R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
------_:._-----------_._---------------------------------------------------------------------------_._------------------------- ..------------------

Protocolo: 148006 Sacado: NEURA OUVEIRAMESQUITA.- ME 'CNPJ: 32.955.981/000 Cedente:VRACESSORIOS
PARADECORACOES lIDA CNPJ: 05.129.7571000Námero doTítulo: 1455' Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor
indicaçãoApresentante: CAIXAEÇONOMICAFEl)ERAL .

DataVencimento: 27/051'2010 Valor: 348,59
Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 147538 Sacado: NEUTON JUNIOR PASSOS ROSO CPF: 067.797.839-19 Cedente: B M SEVERO E CIA
lIDAME' CNPJ: 91.513,895/000 Número doTítulo: 33/2 Espécie: Duplicáta deVendaMercantil por indicação
Apresentante: B'ANRISUL-BANCO DO ESTADO DORIO GRANDEDO SULDataVencimento: 19/05/2010 Valor:.762,19
Liquidação após a intimação: R$lO,4.0, Condução: R$ 26,56, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

.

-----------=-_ .. _--------------------------------------_-----_--------------------------------------------------_.:._-----------------,--;.--------
Protocolo: 148040 Sacado: OPENSUL PROCESSAMENTO DE DADOS lIDA ME CNPJ: 05.539.232/000 Cedente: BV
FINANCEIRAS/A-C.FI.

•

CNPJ: 01.149.953/000 Número doTítulo: 131005765 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
por indicaçãoApresentante: RICARDO CLERICI DataVencimento: 15/09/2007 Valor: 8.315,81
Liqüidação após a intimação: R$1O,40,_Condução: R$ S,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 147440 Sacado:VALDENIR JOSEBORGES CPF: 419,614.809-30 Cedente: POSTO PEROlADOVALE
LTDA

-

CNPJ: 79.004.933/000 Número doTítulo: 12963 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indicação
Apresentante: BRADESCO

-

DataVencimento: 15/0i/20lO Valor: 378,47 .

Liquídaçãoapós a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguá do

Sul/SC
' .

ISAMOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imó
veis da' Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público
pelo presente edital, que ANSELMO .LUIZ BRUGNAGO,
CI n0767.218-S$P-SC, CPF n° 310.512.359-87, pedrei
roe sua esposa HELGA MILBRATZ BRUGNAGO, cr n°
1.58L577-3-SESP-SC, CPF n° 015.567. 269-02, costu

reira, brasileiros, casados pelo regime de Comunhão Parcial de Bens" vigência da Lei
6.515/77, residentes e domiciliados na 'Rua 439-Vanderlei Modro, Bairro Vila Nova,

.

nesta cidade; requereram com base no art. 18 da lei n06.766/79, o REGISTRO DE DES-
.

MEMBRAMENTO, situado na Rua 439-Vanderlei Modro.e servidão de passagem S-6,
Bairro Vila Nova, perímetro Urbano de Jaraguá do Sul/Se, abaixo caracterizado! apro
vado pela Prefeitura Municipal de Iaraguá do Sul/SC, conforme'Certidão n° 400/2009,
expedida em 16.10.2009, assinando como responsável técnico, o técnico em agrimen
sura José ClênioVargas de Oliveira CREA n° 14266-2, ÁRT n° 3606640=.0. O desmembra
menta é de caráter residencial, possui área total de 14.118,00m2, sendo constituído de

.

1 (uma) parcela, sistema viário e remanescentes,
.

-

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da datada
ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, 1683- centro, Jaraguá do Sul/SC.

.

JARÀGUÁ DO SUL, 31 DE MAO DE 20-10.-'
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:Ujamconhece O

projeto do terminal
- .

-
-

- I
- Entidade disse que proposta da Prefeitura será estudada
JARAGUÁ DO SUL

Projeto do novo terminal
urbano-foi apresentado à

· Ujam (União Jaragu3ense das _

Associações de Moradores)
· na noite de ontem.

,....cecretário de Planejamento,
.

stides Panstein, defendeu
o que ele considera ser o 10- .

.....cal ideal para construção do

espaço: o terreno onde hoje está o

ginásioArthur Müller. Além de usar
a área do complexo esportivo, que
tem 5,7 tníl 'metros quadrados, a

Prefeitura pretende desapropriar um reios e revitalizar'; garantiu.
terrenonaruaBemardoGrubba(fun- Na visão de Panstein, o imóvel
dos do Posto Mime) e utilizar a. área

.

-do ginásio tem - a "área ideal para
onde está situada a atual SDR (Secre- abrigar a estrutura e localização es

taríadeDesenvolvimento Regional). tratégica para faoilitar o acesso aos

"Sabemos que a SDR está pro- bairros Barra do Rio Cerro,Vila Len
curando uma nova sede, Se somar- zi, Amizade e llha da Figueira. UNa
mos toda aquela área,' teríamos um área central não existe um terreno

espaço de 10milmetros quadrados. público maior em nenhum lugar",
No atual terminal, contando a pra- argumentou.Aproposta é que a en

ça (do Expedicionário) junto, temos trada dos ônibus seja feita pelaBer-
-

apenas 3,5'mil metros quadrados", nardo Grubba (rua doAngeloni) e a
afirmou. Ele também defende que saída pela rufie Mahfud, passando
o entorno do atual terminal é uma pelaGetúlioVargas .

.

áreahistórica e deve ser preservada.
"Queremos integrar a praça com o

CentroHistórico e o prédio dos Cor-
• Daiane Zanghelini
geral@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Pontos de
integração
para depois·

o presidente da Ujàm, Agosti
nho Zimermann, disse que a en

�tidade vai avaliar a proposta. "Va
mos discutirmelhor" esse assunto

e também cobrar da-Prefeitura que
também - sejam construídos pelo,
menos três terminais de integração
nos bairros corri maior população",
comentou.

-

Conforme Panstein,
-

a

construção de terminais nos bairros
está prevista no projeto. A idéia é de

que eles fiquem nos bairrosNereu

.

Ramos, Barra do Rio Cerro e llha

·

da Figueira. O secretário destacou
também que a .preocupação inicial
é garantiruni novo terminal urbano.
e 'que os três pontos de integração
poderiam ser erguidos depois que a
estrutura principal fosse concluída,

"Quando terminar a concessãó
.

(da Canarinho), em 2014, podería
mos colocar entre as obrigações da
empresa vencedora a construção
destes terminais" disse. Projeto foi apresentado aos presidentes das associações de moradores

ÁREADA ARENA E DA ARSEPUM SÃ.O COGI1'ADAS PARA CRIÀR OU1.tO (OMPlEXO

·Moradores cobram novo ginásio
_ Um dos principais questio

namentos feitos pelos represen
tantes das associações de mo

radores foi ii construção de um

novo complexo _ esportivo para
.

'

substituir o Arthur Müller, que
teria que ser demolido. Panstein
destacou que à intenção é criar

.

um centro esportivo para trei
namento dos atletas, com seis

quadras. . Entre os locais mais

cogitados para receber o espaç�,
segundo ele, estão a área da Are
na- Jaraguá e-da Arsepum (Asso
ciação Recreativa dos Servidores

.

Municipais), no bairro Amizade .

Segundo Panstein, o ginásio
Arthur Muller' precisaria de urna.

reforma completa para deixa-lo
.

em . condições de'uso, obra que

poderia superar R$ 1 milhão. I'Se
ria preciso mudar toda a estru�

tura metálica, o telhado e o piso
para deixar ele em dia", acrescen
tou. Ele ta.rribém ressaltou que
a Prefeitura ainda irá ouvir mais

opiniões da comunidade sobre a

proposta. USe vai ser feito ou não

(o novo terminal) é o povo-quem
vai dizer", finalizou.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Veja algumas alternativas para embelezar a cama box com criatividade e bom gosto
ocê comprou uma cama box e ficou na dúvida na hora
de, escolher a cabeceira? Sabia que esta situação pode ser

resolvida facilmente sem que você tenha que comprar a

peça? Com o crescimento do mercado de decoração e o sur-

gimento dé novas alternativas para personalizar a, casa, algumds
soluções passaram a suprirmuito bem esta ausência e, dependendo

. do caso, a pesar menos no bolso. Confira:

ADESIVOS

Parece uma cabeceira, mas não é. Na verdade, a imagem acima
mostra um adesivo de parede que dá a impressão de que à cabecei
ra é verdadeira. Feitos em vinil, os desenhos podem ser colados à

parede, atrás da cama. De acordo com a arquitetaFernandaLongo,
este tipo de material já pode ser encontrado na região.

Para quem não quiser cabeceia -de jeito nenhum - sendo ela
realou "dementira", mas também não quer deixar a parede atrás (la, '

cama em branco, outra opção é aplicar adesivos com frases, dese-
nhos de paisagem ou com a ideia que a imaginação lhe permitir.

FOTOS DIVULGAÇÃO

NICHOS
, Se o quarto for pequeno, que tal instalar nichos sobre a cama, a

, . J .

'�xemplo deste quarto? E uma boa forma de otimizar o espaço, arma-
zenar ou expor objetos, além de acabar com o "vazio" da parede. .

PAINÉIS
Os painéis de cabeceira' são um item que passou a fazer

parte da decoração demuitos quartos desde que a cama box se
popularizou no Brasil. Usados também como recurso para em-

,

butir luzes, pequenas 'estantes, aparadores, nichos, os painéis
passar� a ser uma opção versátil que enriquece os ambientes.
Podem ser revestidos em couro, tecido ou acolchoado. O painel
horizontal que sobra além da largura da cama serve para dar a
sensação de amplitude do quarto, enquanto o vertical ajuda a

,
valorizar a cama. Ele também pode ocupar toda a parede.

Trabalhamos com Dores e plantas artificiais e naturais,
mudas de Rores, de plantas e frutiferas,

MÓveis para Jardim, serviço de jardinagem e paisagismo.

Rua BernardoDombuscb, 2433 • Vila Lalau
Tr: 3371-051513311-8146
www.ooresftQ-nsa.com.br

(47) 3055-2327

BAÚ
Se você tem um

baú grande em c�sa
-

.

e também espaço no

quarto -.ele pode m:ar
urna bonita cabecerra.

De acordo com a ar

quiteta Fernanda,.�sta
opção pode, serutiliza
da também para subs

tituir o ctiado mudo.

Enquanto dentro dele'

podem ser guardados
os cobertores e. a rou

pa de cama, a parte
su

perior pode 'ser apro
veitada para colocar

objetos como·o abajur
e o .celular.

Porcellanato
'.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Casa e Decoração ... 9

AU

/

PA
R

VALLER
Deçoraç:ões

Móveis sob medida I Plantas artificiais
DesellVolvimento de pinturas e quadros .

Acessórios �m geral para sua casa
" I

. ,

ESPECIAUZADA �M FLORES E PlANTASARllRCIAlS
.

..

.'.. '

.

Decorar acasa para o Dia dos Namorados não.é uma tarefa impossível.
Saiba como embelezar o ambiente e tomar a noite mais especial

A
contagem regressiva para o Dia dos
Namorados começou e' é hora de

pensar em como criar um clima ro-

o

mântico para aquela noite especial.
Nessa tarefa, a decoração da casa tem papel
fundamental, personalizando o ambiente e

garantindo o bem-estar dos apaixonados.

.

Paralembrar o significado da data, espa
lhe pela casa objetos em pares, como cora

ções. Isso aumenta a atmosfera romântica,
mas não exagere! Um parna sala e um no

quarto são suficientes.
Livrar-se de inimigos dos bonsmomentos é

também uma iniciativa importante para nada .

sair errado. Comece pelo quarto, mudando os

lençóis, mesmo que eles tenham sido trocados
há apenas dois dias. No lugar do jogo em uso,
entra em-ação um outro, recém saído da gaveta.
yerifique também se as lâmpadas dos abajures
estão firncionando, pois eles .produzern' uma
luz bastante convidativa.

Um dos itens mais importantes é a ilumi
, nação da sala. As luzes intensas quebram' o
romantismo do ambiente. Elas devem ser su

.

aves e de pouca intensidade. De acordo com a

arquiteta Fernanda Longo, a luz mais indica
.

da para garantir um ambiente aconchegante
é a luz amarela. Se a sua casa tiver luz indireta,
ela também ajudaráno sucesso da noite.

Outra alternativa é usar velas em vez de
. lâmpadas. As chamadas luminárias de vela
\ (aquelas bolas ocas, abertas na parte superior.
e que acorriodam velinhas menores) são boas
opções, pois iluminam hem e evitam respin- .

gos no.chão. "As velas podem servir de deco
ração permanente;mas serem acesas apenas
emmomentos especiais", destacou Fernanda.

/ s
.

Outra ideia é decorar a mesa de jantar com velas suave- jeito diferente, você pode espalhar pétalas de rosas ao redor
mente aromatizadas. Sevocê prefere não usar as velas aromá- . das velas, garantindo um arranjo simples e elegante.

.

.

ticas namesa, use velas brancas. Nessa data, as flores também - Pata aumentar o romantismo, use essência de lavan .:
são inevitáveis. Ummaço de rosas, bemposicionado em uma da ou outra de sua preferência, A essência também pode

.

mesinha lateral ou namesa de jantar, é sempre um bom efei - ser
-

adotada como parte da decoração no quarto ou ba
to. Se quiser usar flores para incrementara decoração de um nheíro é ser usada apenas em determinadas ocasiões:

Velas aromáticas são uma boa opção para o jantar romântico
,

.

Tudo ..em·até
sem iuros no cheque, cartão ou carnê

í�:!t!�L!49l��,fI
'

�'Vlef' MÓVEIS
" �-��

Rua Walter Marquanít, 727 - Barra do Rio Molha (próximo a Prefeitura) - Jaraguá do Sul - se
Jaraguá do Sul- 47 3376�2280 I Schroeder - 47 3374-5308
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..Secretaria de Educação quer·
criar 480 vagas até fim do ano

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 10 de junho de 2010

,

Espaço é aberto ao público e possui 11 equipamentos diferentes'
J#I""

I�"'",,,./UJO!

Semdesculpas
,

.

para deixar de
se exercitar

" ,

Iaraguádo Sul passa-a contar
comacademia ao ar livre '

JARAGUÁ 110 SUL
,

Um local para aliviar,
, o estresse, encontrar
'pessoas e acima de tudo,

,

cuidar da saúde.

car exercícios .. "Vamos ver como'
será a aceitação da comunidade:
E existe também a ideia de levar
esse projeto para outros bairros",

,

diz Feltrin, acrescentando que o

terreno ao lado da Câmara deVe-
readores deve ser um dos pontos

A
. � ..

d a receber o projeto.
ss�m e a pnl�elf�

aca e- Um professor de educaçãomia ao ar rvre, maugu- ffsí did 1 F d
_.

dd t P
,

rsica, ce o pe a un açao e

rda aE o,ntem, Nno t artalque Esportes, estará disponível no 10-
e ven os. o o ,o

"1 d h '9h30 di
.-

ca, as 7 30 as .rnanamen-
espaço conta com 11 equipamen-

te, para orientar àS freqüentado-tos, sendo que um deles é exclusi-
res da academia.

vo para pessoas com necessidades
'

_

especiais. Nos aparelhos, é pos
sível trabalhar'a musculatura das
pernas, braços e peitoral.

,

.

A iniciativa, faz parte do pro
jeto "Viva mais em forma", da
Unimed. I�, Prefeitura cedeu
o local e. providenciou .a insta-

'lação' dos equipamentos. Já a

Unimed foi responsável pela
compra .dos aparelhos", explica o

diretor-presidente da Fundação
Municipal "de Esportes, Márcio,
Feltrin. Segundo el�, o 'proje
to beneficiará a população que
não possui acesso às academias _ Debora Volpi
particulares, mas �esejam pratí- debora@ocorreiodopovo.com.br

o espaço fica aberto para o

público das 7h30 às 11h30 e das
13h às 18h. Na região, o municí
pio de Schroeder conta com aca

demia ao' ar livre, desde março
do ano passado.

FOTOS CÉSAR JUNKES'

Idosos, agrQvam
: ti; ini'ciativa' ,

,

... '
.

"o aposentado- 'Etiberto
Bretzke,

.-

69, anos, testou e

aprovdq: ôs- equlpamentosda
'

.

.

nova academia, :tiamanhã de
,

.'

ontem .. Ele GOnt�'que pratica,
exercícios físicos com frequ
ênba,:principalmente canií-

o . nhadas. "Gostei. riiuito deste;
,lu"gar. E é, oqIll iÍlcéntivar a

; ·

atiyidage física para todas as

i, idªdes.
'

.

Ampliar o número de vagas na
rede municipal de ensino é um

. dos' priacipais desafios da atual

administração. Para ajudar a fazer
a fila de espera por vaga nos Cen
tros de Educação Infantil andar, a
SecretariaMunicipal da Educação
realiza construções; ampliações e

reformas nas Unidades do muni
cípio. Até o final deste ano, ameta

é criar 480 vagas em seis unidades
'educacionais; totalizando investi
mentos de aproximadamente R$
·2,5 milhões.

, �

As execuções das obras e reade-

quações dos espaços estão são feitas
'nos centros municipais Prof- Alvi
na Karsten Schwedler (Três Rios do

Sul), Almida Dalcanale Bertoli (Ne-
'reu Ramos), Wolfgal!g Weege (Rio
Cerro), Anélia Enke Karsten (Rau),
RosaMaria Donini (Vila Lalau) e na'
Escola Loteamento Amizade (Ami
zade). Ao todo, serão providencia
das 15 novas salas de aula.

Em 2009, a 'Prefeitura firmou
um Termo de Ajuste de Conduta
com o Ministério Público,' que
define a obrigatoriedade da cria

ção de 280 novas vagas a cada
ano. "Nossa intenção é sempre
ultrapassar essa meta", declara o

secretário municipal de Educa- .

ção, Silvio Celeste. Hoje, cerca de
600 crianças aguardam por vagas
em creches da cidade.

..Reei'ela GOL arrecada
. 4,5 toneladas de lixo

, ,

A campanha Recicla C�L,
realizada tom apoio da Fujama,
arrecadou 4,5 toneladas de lixo
eletrônico na primeira etapa
realizada de 28 de abril até a úl
tima terça-feiraO material, de-

. positado pela comunidade em

17 pontos de coleta espalhados
. pelo município, é encaminhado
para uma empresa de Florianó
polis que dá destinação correta,
reciclando as estruturas de plás-

, tico oumetal,
Podem ser doados para o pro-

• I

jeto: monitores, unidades cen-

trais de processamento de dados,
mouses, teclados, impressoras,
placas eletrônicas, processadores,

,

nobreak, estabilizadores, telefo
.nes móveis, baterias de celular'
e pilhas. "O principal objetivo é

dar o destino correto a esse lixo
eletrônico que é um problema
ambiental pára Jaraguá do Sul:',
explica coordenadora, admínís-

, trativa da Fujama, Iosiane Trocat
ti. Segundo ela, os organizadores
pensam cm ampliar o número de

pontos de coleta, já que a campa-
' .

nha é contínua e segue por tempo
'

indeterminado.

PONTOS DE COLETA,
• Bairro Água Verde - Posto Marcolla ,

• Bairro Barra do Rio Cerro - Supermercado Breithaupt
• Centro - Studio FM
• Centro - Breithaupt daMarechat
• Centro - Breithaupt Shopping'
• Bairro Chico de Paulo =- Supermercado Figueira _

,. BairrosCzerniewicz e Amizade - Amizade Materiais de Construção
• Bairro Ilha da Figueira - Supermercado Figueira

,

• Bairro Jaraguá Esquerdo - Supermercado Olarnar
• Bairro Nereu Ramos - Supermercado Bértoli
• Bairro Rio da Luz - Santos Materiais de Construção
• -Bairro Tifa Martins .; Posto Mime

.

• Bairro Vieira - Monteiro Auto Center
'. Bairro Vila Lalau - Valtec Informática
'. Bairro Vila Lenzi - Supermercado Lili,
• Bairro Vila Nova - Rádio Brasil Novo,

ERRATA
. � ,. . :.

. 1......... . :................................. . .

Na reportagem "Aconchego e Alimentação Orgânica", da página
12 da edição de ontem, faltou publicar o endereço do restaurante

Mãejerona: rua Augusto Mielke, '184, bairro Baependí.
'
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.... radar móvel da Polícia Mi
litar de Jaraguá do Sul tem
olhos atentos e focados

......na imprudência dos mo
toristas que .trafegam pela cida
de. E, os números reiteram essa

capacidade. Desde janeiro deste
·

ano, quando começou a operar, o

equipamento foi responsávelpor
·

cerca de 500 flagrantes de excesso
de velocidade.

Enganá-se, por exemplo, quem
pensa que as autuações resulta
ram de operações diárias, quase

'. ininterruptas. A fiscalização feita
com base no aparelho, segundo o

tenente Carlos Augusto Sell, não
possui qualquer frequência esta

belecida. Tudo depende da escala
e da quantidade de policiais dis

poníveis à execução .
do serviço.

IINão conseguimos. fazer uma uti
lização constante", comenta.

Mesmo assim, o volume de
condutores surpreendidos por
dirigir em desacordo com a legis
lação de trânsito. é considerado sig-

'

nificativo. Conforme Sell, o número
elevado demonstra, acima de tudo,
imprudência. Por isso, as autuações
têm uma motivação principal: a

·

prevenção de acidentes.
"

A Polícia Militar, porém, ainda
não possui um levantamento que

-

relacione o radar móvel à dimi

nuição das colisões. No entanto, a

corporação já percebeu a redução
de multas emitidas enquanto o

equipamento. funciona: De acor- -

do com o tenente, nos períodos de
testes, ele chegou a fotografai 200
veículos em uma hora de opera
ção. Com o passar do tempo, amé
dia caiu paramenos da metade.

Vale lembrar que o policial en
carregado de acompanhar amon
tagem e desmontagem do apare
lho não tem acesso. às fotografias.
Ele também não consegue deter
minar quem será ou não notifi
cado. Todas as imagens são- crip
tografadas. A emissão das multas
cabe àPrefeitura de Iaraguádo Sul.

ii Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br .
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Radar já flagrou cerca de 500 veículos acima da velocidade em 2010

MULTA

Excessos podem pesar no bolso
Quem for flagrado pelo radar móvel da PM em velocidade incom

patível com amáxima permitida deve preparar o bolso. Os motoristas
que estiveram 20% acima do limite recebem, em casa, uma conta de

R$ 85. Já os flagrados com excesso' de até 50% pagam R$ 127. Por fim,
os mais apressados' desembolsam R$ 191. As infrações são, respecti
vamente' consideradas de média (quatro-pontos naCNH), grave (cin
co pontos) e gravíssimaintensidade (sete pontos).

. T '-NSI1M

Olhos focados
ná imprudência

. PolíciaMilitar tenta inibir excessos nas estradas
JARAGUÁ DO SUL

Discreto, ele aparece
apenas aos mais
atenciosos. Não faz
alardes, porém, pode
servir de alerta.

Avenida WaldemarGrubba é a campeã de acidentes nos últimos anos

Radar apenas fiscaliza ruas
com Sinalização específica

.

De acordo com o tenente Car
los Augusto SeU, da Polícia Mili

tar' . a utilização do radar móvel

depende de um estudo técnico

preliminar. Por isso, o equipa
mento não pode fiscalizar qual
quer rua. Antes, é preciso que a

via receba sinalização indicativa
de velocidade e da possibilidade
de ser vigiada pelo aparelho.

Em suma, as estradas mais visi
tadas são aquelas com fluxo inten
so de veículos e número elevado de
acidentes. Em Jaraguá do SUl, uma
delas é a Prefeito Waldemar Grub
ba. A avenida lidera o ranking de
colisões em 2010. De janeiro amaio,

das 1.505 batidas contabílízadas no

município, 143 ocorreramno trecho

compreendido por ela.
Logo' depois vem a Walter

Marquardt com 87 registros' nes-. .

tes primeiros cinco meses' do
ano. Na terceira posição está a

Presidente Epitácio Pessoa (81).
O quarto lugar é ocupado pela
Coronel Procópio Gomes de pli
veira (61) e o quinto pela Bernar
do Dornbusch (59).

A . relação se assemelha com a

verificada em 2009. Durante os 365
dias do ano passado, a PM atendeu
3.453 acidentes de trânsito, ou seja,
104 amais que em 2008.

..
' �:::�Sell\l.l çl!O

Fatam p�liciais para operar radar
o 14°r Batalhão da Polícia.Militar de Iaraguá do Sul conta com

cerca de 100 pessoas no efetivo completo. Porém, o número é insufi
. ciente para garantir a utilização diária do radar móveL Isso porque, a

prioridade da corporação tem sido o trabalho de rádio patrulha.

.

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:
• LlCIT�ÇÃO N°: 83/2010

-

• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviço de Perfuração Subterrânea.

•

• RETIRADA.oO EDITAL: A partir do dia 10106/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às 16:00 h
� DATA DA ABERTURA: 3Õl06/2010 14:00h

.

,

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

negotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: wwwsamaejs.corn.br
Esclarecimentos adicionais poderão .ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klitzke
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNicIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
.

JARAGUÁ DO SUL - SC
.

.
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 84/2010
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: PREGÃO

.

• OBJETO: TUBO DE CONCRETO
.' RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 10106/2010, .das·8:G0 h às 11 :30 e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 30106/2010 10:00h

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

negotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br

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

.
Nelson Klitzke

Diretor Presidente
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. NO MINISTÉRIO PÚBLICO
.. ,

'

Denúncia contraa
-

Executivo acusa Legislativo de reajustar salários sem previsão em lei
JARAGUÁ DO SUL o procurador conta que o

Executivo soube das irregularida
des no final de abril, por causa do
projeto de lei 120/2010, de autoria

'

da Mesa Diretora da Câmara, que
ratificava as quatro resoluções. A
prefeita vetou a proposta, que vol
tou para o Legislativo.

"Eles praticaram as irregula
ridades e depois aprovaram um

projeto que, ajustava tudo. ,E

queriam que a prefeita aprovas
se. Detectado o problema, é um
dever nosso denunciar os fatos

para o Ministério Público,· para
.que investigue e tome providên
cias. O protocolo já está nas mãos
do promotor Aristeu Xenofontes
Lenzi", comenta Peíxer.

A Procuradoria Geral denun-

A'Prefeitura enfrou ontem
com uma representação no

Ministério ·Público contra
.

a Câmara, denunciando
irregularidades no aumento
de saárlos de, servidores.

Segundo
a Procuradoria

Geral do Município, a

MesaDiretora da Câmara
fez' reajustes de salários

'

de servidores e mudanças na

estrutura administrativa através
das resoluções 09/2009, 20/2009
e 11/2010 e 12/2010. Porém, diz
o governo, as alterações só pode
riam ser feitas por meio de pro-

I

jetos de lei, com a sanção da Pre- cia, ainda, que uma das resoluções
feita Cecília Konell (DEM).

' da Câmara aumentou o salário de

liAs irregularidades foram pra- agente administrativo, que variava

ticadas durante duas gestões da de R$ 1.434,66'até R$ 1.831,04. Com

Câmara. Aumento de salários ' a alteração, o vencimento teria subi-'
,

gera despesas para o município e do para valores entre R$'4.024,10 e

não podem ser feitas através de R$ 5.135,,68.
uma simples resolução interna",
afirma o procurador Geral, Mário
Sérgio Peixer Filho.

•

• Giovanni Ramos "

giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Resolução na Lei Orgânica
A presidente da Câmara, Na- na Lei Orgânica atual (e também,

tália Petry (P$B) rebate as acusa-
.

na nova), o que descaracteríza a

ções da Prefeitura. Segundo ela, o ilegalidade do processo. "Não tem .'

reajuste de salários e as�udanças
' nada de errado. Essa acusação foi

na estrutura do Legislativo por
'

feita por causa dos apontamentos
meio 'de resoluções está .previsto 'no relatório da CEI", rebate. Peixer confirma ter protocolado a representação o_ntem à tarde

Gampanhado
. Agasalho 2010
até 2.5"dejulho
GUARAMIRIM

Pelo menos cerca de mil
famílias 'devem ficar mais

aquecidas no inverno deste
ano em Guaramírim. A Prefei
tura é parceira da Ric Record
na Campanha do Agasalho
2010. Ontem, durante o lança-

o

mento da iniciativa, 50 pontos
de coletas foram definidos.

Segundo o prefeito Nil
son Bylaardt, o objetivo se

concentra em, recolher, no

mínimo, dez mil peças. Bas
ta doar cobertores, casacos,
calças, meias e sapatos. Até o

dia: 25 de julho, os locais de

arrecadação ficam disponí
veis e espalhados pelas esco
las da redemunicipal, postos
de saúde e igrejas.

As associações de mora-
o dores dos bairros também

podem reunir doações. A ad

ministração pública também,
estuda a possibilidade de cen
tralizar outros pontos de cole
ta nos comércios da cidade.

Para iniciar, serão benefi
ciados os cadastrados na se

cretaria de Desenvolvimento

Social e, Habitação, igrejas
e lideranças comunitárias.
Conforme Bylaardt, o requi
sito principal para o auxílio
é 'ter renda, de dois salários

,

mínimos por família. Infor
mações pelo (47) 3373-0247.

Reformas em sete centros e escolas municipais.
618 novas vagas com essas ampliações.

80 mil peças, de uniformes gratuitos para mais de 14 mil alunos.,

até 10 de junhO

Em 2009, muitas ações já foram realizadas. E, em 2010, vai ser ainda melhor

Pague seu IPTU, você e sua família têm muitos benefícios a ganhar.
PREFEITURA

DE JARAGUÁ DO SUL
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Plural

eatriz Sasse

o projeto de extensão "Noivas em Foco", do curso de
moda do Centro Universitário de Jaraguá do Sul- Unerj / .

pue surgiu de uma pesquisa de fotos de antigas, no Arquivo
Histórico EugênioVitor Schmõckel sobre casamento.
O foco eram os modelos dos vestidos de noiva usados

nas várias décadas' do século 20. Orientados pela professora.
. Verá Bagatoli, fizeram ilustrações ampliando os vestidos de

.

noiva utilizando váriastécnicas de desenho.
Os trabalhos selecionados estão expostos à visitação do

. público até o dia 27, nó Museu Histórico Emílio da Silva.
A visitação é gratuita e pode ser feita de terça a sexta-feira,

das 8h30 às 11h30, aos sábados das 9 às 12 horas e aos

domingos das 15 às 18 horas.Informações: 3275-8225 ..

Nà ilustração, vestido da década de 50,
.. .

da visão da acadêmica Talita Wunderlich

Micheli Daiane Prado curtindo a balada em forma de
FestaJunina que rolou na Moving Up, em. Schroeder

.

Karin Joana em noite de sertanejo com
Dany & Rafa, no London Pub

Em São Bento ;

.

, PELA' NOITE
Para quemprocura umevento de cultura, gastro

nomia, meio ambiente é turismo, pode subir a serra
até São Bento do Sul. Até o dia 13 de junho, ocorre .

na Sociedade Bandeirantes-o Festival de' Outono.
. -.... ,�

Durante o festival também acontece o 7° Encontro
de Veículos Antigos e Encontro dos Entusiastas da

Segunda Guerra Mundial. Dia 11, Noitedas Etnias.'
Informações www.saobentodosul.sc.gov.br..

.'

.•ABier Haus 'prepara uma noite especial para este
"sábado, comemoração do Dia dos Namorados. Mesas
decoradas com flores e velas, música ao vivo, fondue
(carne, queijo e chocolate) e vinho. Faça sua reserva

pelo telefone 3275-4866.

• O Kantan Sushi LoUJ1ge está oferecendo come

moração para os namorados durante toda esta sema
na. Decoração especial,' degustação. de espumante
Pericó e desconto de .20% para o casal. A casa lança
tambémmais um tipo de prato, são os risotos, em cin

_co opções.de sabor. Contato: 3371-1584.' .

'. Fotografia. .

• Inicia amanhã na Scar e segue até dia 25 mais
um curso de fotografia com o fotógrafo Chan. Ocorre
nas sextas das 19 as 22 horas e sábados das 14 às 17

horas. Inscrições: 3275-2477.
.

. • A Casa de Minas Arte e Café convida para sexta

feira, a partir das 20h30, curtir um bom bate-papo,
ouvindo boa música e com comidas típicas. Num
ambiente aconchegante e diversificado, espera visi
tas. Fica naRuaDomingos daNova, 264, no Centro, ao
lado da Studio FM.Aceitá reservas pelo 3275-0891.

.• Outro curso de fotografia ocorre na Unerj de.l1 a

26 de junho, com fotógrafo Ueta Seita das 19 às 22 ho-
.

,

ras e nos sábadosdas 9 às 12 horas:Contato: 3275-8233.

Variedades '13

478433 0306
beatriz.sasse@tei'ra.com.br

twltter.cum/beatrlzsasse
flickrj b e a s ª ss e

orkut' BeatÍ'iz Sasse

LONDON .3055-00651Iondonjªragua.com.br
BIER HAUS· 3275-486619] 98-0515

�AÇÃO. 3376-48221 twitter/estacaoármazem
ARRIBA· 3371-1160 [arribamexicanbar.cornbr
MADALENA CHOPP E COZINHA· 3055-3058

KANTAN SUSHILOUNGE· 3371 � 584
CHOPERIA SALOON • 3373-1673

lICORERIA FULL DRINK· 3275-1327
CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3371-894;2

. dia 11
SALOON

Fuel apresenta a festa Gás!, a partir das
. 22 horas', com DJs Eduardo Moretti,

.

Diogo de Lima e Thiago Pinter.
Atração principal da noite, o duo

The Beckers toca muito house para
animar a qalera. Atração inédita em

Jaraguá. Ingressos antecipados Mime'
(Reinoldo) e Upper Man. Elas grátis até

às 23h30 e' eles pagam RS 15 .

LONDON PUB
Show com a banda argentina The
Beetles, a partir das 23 horas. Ahtes,

.

DJ Mark Rocha de São Paulo. '

. SEVEN CHOPERIA
Sexta universitária com show de'

Douqlas & Juliano e mais DJ Alan. Elas
.

grátís até 23h30 e eles pagam RS 12.

BIER HAUS CHO�ERIA
Enéias Raasch e Rubens Franco

apresentam show de MPB e Bossa
Nova.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Acústico com Tiago Wickmann

(vaz e violão), a partir das 20 horas.
Couvert de RS 3 .

.
CAFÉ FAZZENDA '.

Apresentação do trio Zamba
.
Som Brasil. -

TEATRO DO SESC
Show com a cantora Ana Paula da
Silva e o violonista Chico Saraiva, -.

a partir das 20 horas.'
�

CARAMBAS (lndaial)
House Mag Party com DJ Henrique .

Fernandes tocando house e electro
house e house progressive.

CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292
MOINHO DISCO· 99n-3866

MOVING UP MUSIC CLUB· 8856-8389

SEVEN CHOPERIA • 99514497 ou 9106-9982

FUEL· 8433-00831 fueleventos.com.br
SCÁR· 3275·24771 SESC· 3275-7800

MOMMA· 8479-.66461 mommacornbr
CARAMBAS· 333-22751 c�rambas.com.br

Hlst6r/a. de amor
Entrevista
Dloas
Agenda
-Crónicas
Moda'
Viagens
Tendências
CurlDsldades

Rom4ntlca
edic§o de junho

.t
. JA NAS BANCAS!·

Papelaria 'GmflpeJ .. Papelaria Pedrinho • BartoaÁguia deOuro • RevistariaHott
Revlstarla Jãmguá • Revistaria do Terminal- Posto MimeMatriz

�.

. Assinantes () connmo no ))0\'0. recebem gratt,litamente.

.'-..c.._
.

./
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i '

..

CRÔNICA'

, ;;/

Vozes

As
vozes animadas conversam. Cada

uma em seu ritmo e momento in
vade o ambiente e, por alguns ins
tantes, parece solitária. Mas, não

está. O bate-papo é feito uma dança, uma
música. Há uma lacuna aberta propositada
mente à inserção de um, depois de outro e

maisoutro. Um zumzumzum homeõpático,
porém democrático, se faz presente.

As tais vozes' falam do sol, do. céu, dó
frio, da chuva, do calor. De

pois, passeiam pelas vitri

nes, ditam moda, comen
tam extravagâncias, pedem
opiniões. Elas ultrapassam
barreiras; chegam à festa do
fim.de semana, à discussão
de sexta-feira, à reconcilia
ção do domingo, ao cansa

ço da segunda- feira.
As quase bagunçadas vozes se entendem

e riem. Também se confundem com datas,
horários e nomes. De repente, ameaçam um

conflito. Porém, não demoram na agitação,
Mais.que repentinamente retornam à suavi
dade e as palavras voltam a bailar na tran-.

quilidade.
'

As vozes par�cem gostar umas das ou

tras.Formam harmonia. Algumas são inten

sas, outras ingênuas. Tem aquelas beirando

a força, como tem aquelas extrapolando a

simplicidade. Elas respeitam as diferenças e

se divertem, debatem, reconhecem.
,

As ditas vaies só' cessam quando uma

outra' aparece. Estridente, chega e abafa
as demais. Não, esta, não é de dominação,
nem de chefia e muito mesmo de compai
xão. Pensando ser, intromete-se mesmo sem
abertura p�ra tal. Desbrava um espaço, as
sim de súbito e camufla todo o resto.

,A voz qua�e gritante des
faz a consonância que até
então pairava, no ar. Incon
sistente. Ela

_

transborda, se

apodera até dos cantos, ecoa
e deixa rastros. O 'eu' é o pro
prietário obrigatória da at - '

mosfera. Nãó sobra ambien
te disponível para os demais

pronomes pessoais. ÉI a prí
meira e a última a falar, expor, debater.

As vozes são, restantes e, pouco a pouco,
se calam. São apenas ouvintes as que 'antes,

'

emanam sons, Algumas até que tentam mu

sicat idéias. Desabam em precipício. Outras
se abafam e utilizam o .silêncio. À conversa,
sobra o monólogo. Todas são expectadoras
de uma só.

.'kellyerdmann@gÍnail.com

LANÇAMENTOS'

- CINEMA
JARAGUÁ oo SUL
• Cine B�eithaupt 1
• Príncipe da Pérsia (Leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos

OS'dia])
-

• Cine Breithaupt 2
-

_

-

• Homem de Ferro � (Leg) (13h35 - todos os dias)
• Robin Hocd (Leg) (16h, 18h40, 21h20-,
todosos dias)

• Sex and the City 2 (Leg)
(16h10, 18h50, 21h35 � todos os dias)

BLUMENAU
• Cilie Neumarkt 1

-
• Sex and the City 2 (Leg)
(13h30! 16h20, 19h, 21h45 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Príncipe da Pérsia (Leg)

,

(13h50, 16h10, 18h50, 21h�O - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Fúria de Titãs (Leg) ,

(14h20, 17h, 19h40,,22h - todos os dias)

• Cine Neurnarkt 4
• Fúria de Titãs (Dub)

,

(14h30, 16h50, 19h20, 21h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• A Hora do Pesadelo (Leg)
(13h40, 16h, 18h40, 21h10 - todos os dias)

ii Cine Neumarkf6
• Alice no Pais das Maravilhas (Dub)
(14h10 -todos os dias)
• Robin Hood (Leg)

.

(16h25,-19h�O, 21h50 - todos os dias)

• .Cine Breithaupt 3
·,Alice no País das Maravilhas (Dubr
(14h10 -todos os dias)

,

• Fúria de Titãs (Leg)
(17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Príncipe da Pérsia (Leg)
(14h2D; 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Alice no País das Maravilhas (Dub) ,

(14h40 - todos os dias)
• A Estrada (Leg)
(17h - todos, os dias)
• Homem de }:'erro 2 (Dub)
(19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Robin Hood (Leg) (13h30 - todos os dias)

•

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS

'

- PASSIONE
Mariana tenta fazer Vitória/ Viviane se abrir Totó briga com Gemma por causa de

com ela, mas não consegue. Daniel fica incon- Clara. Sinval consola, Fátima e fica feliz ao

formado por suas perguntas não terem respos- receber um beijo dela. Clara desconfia de
ta. Viviane liga para Madame Gilda, que fica sem Fred. Totó liga para seu suposto procurador,
entender o que aconteceu. Gilmar se diverte ao. que mente para ele a respeito de Clara' Clô
ver a gravação das câmeras, que colocou no segue Olavo no shopping, mas acaba per-
quarto de Francisca. Danlel fica furioso ne ver dendo ele de vista. Jéssica entra na sala de'
Sofia, Beatriz é Judite em seu quarto. Gilmar Olavo e exige falar com o pai. Diana.desmas-
acerta com um cúmplice para editar agravação cara Clara para Bete, que reage chocada.

-

de Sofia e Beatriz. Mananaínstala um aparelho . Saulo pensa em falar com Fred para se unir
para reconhecer as chamadas no telefone .dos :' a �Ie. Agnello flagra Fred comprando roupas
pais. Gilmar afirma a Viviane que ela será a mãe no shopping com o dinheiro que roubou de
do filho de Daniel. 10tÓ. Agnello vê Stela no shopping. Bete ex

pulsa Clara de sua casa.

_ l._
'RIBEIRAO DO TEMPO

TEMPOS MODEaNOS'
Maureen diz a Niemann que tem informa

ções sobre Regeane, Oeodora manda Porti-'
nho ri' embora, mas ele insiste em entrar no

apartamento. Renato consegue um jatinho e

se oferece para procurar Regeane. Bodanski
fica surpreso ao saber que sua cunhada foi
vista no Pará. Zapata consegue urna avião

para Niemanri. Vala.._dão ataca Duba e enfren
ta Leal, que finge estar desacordado. Bicalho

feçha o cerco contra Valadão, que tenta fugir. .

Gaulês é fendo na tentativa de prisão de Va
ladão. Renato e Boç!anski esperam por Leal.
Leal chega ao aeroporto no momento em que
Ren�to está decolando.

'.

Joca explica a Ajuricaba que visita o pro
fessor de vez em quando. Ajurical;)a avisa que
investigação é trabalho da polícia. Flores con
ta para o delegado que é o único herdeiro dos
bens de Dirce. Ajuricaba diz ao professor que
o mais, intrigante no assassinato de Dirce é
que não há um motivo claro para o crime. Gui
lherme fala para Diana que a qualquer hora a

prefeitura vai invocar com o fato de ela se pas
sar por guia turístico. Guilherme chama Diana
pra lanchar. Carlos vê os' dois e quase briga
com Diana/Tiâo. Ajuricaba pede para Marta
,descobrir alguma ilegalidade de Joca.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).

GLIC D01EITOR

Es·tes fofinhos são o Betthoven e a Bejiing, espiando
pela janela. O clic é da leitora Márcia Richter Dias.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

...
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
A comunicação será seu grande

trunfo. Nos assuntos amorosos, não
convém insistir em uma relação desgasta
da. Você sempre tem uma resposta na pon
ta da língua e, na maioria das vezes, vem

direto do coração.

TOURO

'I" (21/4 a 20/5)
Quanto mais autonomia e privaci-

dade você ti�er no trabalho, maior
será a sua produtividade. No campo afetivo,
não é conveniente'se arriscar. Exagerar no

apego é algo que pode atrasar seu progresso.

GÊMEOS
ij

i (21/5 a 20/06)
I! 11 O bom humor, a confiança e a

cooperação vão predominar. Terá
sucesso nas transações financeiras. Evite
interferências no romance. Terá um grande
magnetismo pessoal e há grandes chances,
de se destacar.

új��CÂNCER
(21/6 a 21/7)

\VfiT.�"/
Assuntos diferentes vão atrair

você. Vênus realça seu charme,
mas não comente sobre suas conquistas.
Sua percepção está muito penetrante e

deve fazer uso da sua intuição. Procure dor-
,

mir adequadamente,

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Isolamento .e a concentração te-

rão o apoio das estrelas. Vida amorosa

tranquila, mas não seja possessivo. Pergunte
a você mesmo que tipo de vida lhe faria feliz,
responda c9m honestidade e vá à luta.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
I' Sua vida profissional ganha uma

""II ' -

nova alavancada. Desejos afeti-
vos se realizam, mas controle a impulsivi
dade. Preste atenção se você tem desenvol
vido tudo que deseja, pois é hora de bons
resultados.

LIBRA '

(23/9 a 22/10)
Seus horizontes estão se abrin
do e poderá fazer novas associa-

ções. No amor, á união prevalece, mas
a sexualidade estará reprimida. O astral é
dos melhores, valorize-se e traga mais ale

gria aos momentos.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Fase produtiva no emprego As

parcerias serão favorecidas. E che

gada a hora de definir as coisas no amor. A
Lua geminiana aumenta a sua capacidade
natural de perceber o que está por trás das
aparências.

SAGITÁRIO
, (22/11 a 21/12)
Alianças e parcerias contam com

ótimas vibrações. Fase produtiva na

carreira. Ayida amorosa inspira cuidados. Faça
um balanço entre os seus erros e acertos, mas
tente não transformar isso em um drama.

CAPRICÓRNIO
, (22/12 a 20/1)
Suas ideias estão fervilhando e

,

você poderá fazer inúmeras inovações.
Mas a vida amorosa tende a ficar em segun
do plano. Se deseja mudar de vida, sorria ao

que ela lhe dá. Acredite na sua competência.'

,�=" AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você terá sucesso para expor seus

projetos. O astral é de grande solidez
em família. Curta a paixão sem abusos. O pre
sente pede criatividade ao enfrentar desafios
e você pode contar com maís-lntuiçâo,

PEIXES

(19/2 a 19/3)
As parcerias estão favorecidas,
mas não confie ém quem não co-

nhece. Sua generosidade será visível
na paixão. Uma luz pode se acender em seu

caminho, acredite na sorte. Você poçe rece

ber uma ajuda valiosa'.
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Giselle ltié foge de
fotógrafos em festa
Maria Gadú e Luiza Posslandararn trocando cha

megos durante uma festa de famosos. As cantoras
não se desgrudaram um minuto e ficaram contan
do segredos. ao pé Elo ouvido .sern se importarem
com os curiosos. As musas chegaram até a trocar
celinhos na área Vip da festa. Em abril, Marta Gadú
desmentiu boatos de que teria um relacionamento,
amoroso com Luiza Possi..

Guilhermina Guinle
se considera casada

.

Gutlhermlna Guinle revelou que depois de
quatro anos de namoro com Murilo Benício,
já se considera casada. Ã atriz explica que
mesmo estando em casas separadas, �Ia
está sempre ao lado do amado. "Tem muita
mulher que mora junto e não vê tanto o ma

rido .quanto eu vejo o Murilo", diz. Antes de
Murilo; Guilhermina.teve um relacionamento

, de oito anos com o diretor José Wilker.

f
I

Glória Pires em daas
novelas da Globo

Glória Pires é mesmo uma atriz disputada. Para
agradar a todos, Glória ira trabalhar tanto na próxi-

,

ma novela de Gilberto Braga, quanto na de Aguinal
do Silva. "GlóriaPires faz a novela de Gilberto Braga,
morre dois meses antes do fim e vai estrelar minha
próxima novela", escreveu Aguinaldo em seu Twitter.
O autor afirmou ainda que não haveria brigas por
causa da atriz. .

'.

D-IVIRTA-SE
� Amiga para todas as horas

Mariana está caminhando pela rua e encontra
uma amiga:
- Oi; Teresa, como vai?
- Minha querida, estou muito mal! Acabei de desco-
brir que tenho urna doença incurável. E o pior: só '

, tenho mais alguns dias de vida!
- Coitada! -Iamentou Mariana, que refletiu alguns
segundos e disse: - Já sei como ajudar! Vou mandàr
o meu marido passar esses dias com você!
- Por quê? - perguntou Teresa.
- Com ele, esses .díasvão parecer uma eternidade!

'Claudia
, .

Raia.será
corintiana
em novela

J"

Claudia Raia está animada
para interpretar sua nova persona

,
gem, Jaqueline, na próxima novela

, da Globo, "Ti Ti' Ti". Isso porque,
Jaqueline será corintiana como a

atriz. No remake, Jaqueline é uma

mulher viciada em moda que fi_ca
dividida entre a o amor de Jacques
(Alexandre Borges) e Victor (Murilo
Benicio). Claudia disse estar mui
to contente em atuar novamente '

com os atores.

Geisy'Arruda nega
boatos sobre reality

Geisy Arruda desmentiu os boatos de que tería sido convidada para participar
da terceira 'edição de "A Fazenda", da Record. "Em momento algum fui sondada
e até onde sei não vou participar de reality show nenhum", declarou. Getsy disse
ainda que se fosse convidada não aceitaria participar do reality, mesmo se rece

besse o suposto cachê de R$ 100 mil. "Existem pessoas mais interessantes para
entrarem no programa e eu também acredito nisso", afirmou.

, Deborah·'Secco faz
. homenagem à colega

Deborah Secco homenageou Drica Moraes
durante o "Grande, Prêmio de Cinema Brasilei-
'ro". A atriz mandou um bei]o em nome de todos
os colegas de profissão para' Drica, que atual
mente faz tratamento contra leucemia. "Vejo na

Dricil uma mulher forte, uma mãemaravilhosa e

uma atriz que dispensa comentários. Torço para
que logo ela esteja com a gente", declarou Debo
rah ao fiin da premiação. Drica foi uma das indi-

. cadas na categoria. "melhor atriz coadjuvante".

, SUDOKU·

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica limito
simples eviciahte. O objeti
vo é.preencherum quadra-

- do 9.x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada liriha e cada col
una. Tarnbém não se pode
repetir números em cada
quadrado de 3x3.

AN IVERSARIANTES
10;6
Amanda M. Heidemann

Avelino V. Soares

Elvira N. SguisSardi
Heins E. Karsten

IIze Romig
Ivanir M. Pinter

Jaqueline Millnitz

Jaqueline Millnitz
Jéssica dos S. Muller

Judite F. Grosskopf
, J' I, #

Leandro Capraro
'

Olindina M.,de oliveira
Paulo R. rv,1.Squena
Roseli K. Tomaz
Sflvio L. Pereira

, Suelen MalHeiro '

!

Thiago da Silva
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Aí vai!

,

·se
alguém se deparar com Moa Gonçalves em qualquer comu

, �i�a�e?e r��aci�namento, �a .int�rnet, é H�enéric6"! Nossa
umca comumcaçao com opúblíco e no e-mail publicado dia-

'. riamente, no cabeçalho desta coluna ou pelo site www.moa-

goncalves.com.br. Fica este registro:

. O Kantan, em total clima do Dia,
dos Namorados, durante esta sema
na dá presente extra para seus co

mensais" além, claro, de curtir todo
o romantismo � glamour da casa

mais descolada da urbe, O casal terá

Sol8
, direito a 20% de desconto e poderá '

degustar o delicioso espumante Pe-
O boa gente Paulo César Gia-' rícó, Outra coisa, quem acha que a

comini está solteiro, leve' e sol- . casa só tem peixe cru está engana
to. De novo, homem? O namoro do. Nando, o dono pedaço, repagi
com a bela Sueli acabou e ele nou o menu e está servindo o que
agora focaa energia no trabalho' há demelhor emrisotos.Vaiperder?
da sua loja. Mas com visual sara-
do e cheio de simpatia, a fila de
assédio ao rapaz é grande. Tá po
dendo hein, Gico?

Jump
Esse é o nome da nova boate

que pinta em Iaraguá e será inau -
.

gurada dia 19 de junho. A Iump
,

terá no comando o' empresário
César Silva, um nobre amigo e

um verdadeiro conhecedor 'da
noite jaraguaense, com mais de
20 anos de experiência. O bem

lançado Jefferson Bonatti.serã o

ptomoter que trará as melhores
atrações para o povo da urbe sor
riso poder curtir mais essa opção
de lazer. Posso adiantar a casa

I noturna é show. Bola branca.

NAS RODAS
•Dirce e Ronaldo Vasco trocam
otempo capenga da cidade pelo

, frio iritenso da serra gaúcha,
onde passam o fim de semana.

• Omeu queridíssimo Roberto
Bruns continua rodando de
boate em boate, mas ainda sem

pegar ninguém. Tomara que
Santo Antônio o ajude!

• Kelly Raquel Camello, a bela
filha do casal amigo Adelir
Camello, o Nini e sua Nina", '

estreia bem nesta quinta-feira a

idade nova. Felicidades mil!

- -

Todos os destinos num só lugar!

47321 .0028
WWW,plsoêt(}ur.tur',t;)(
IUiiM®P tfcétouf.iuf,br,

ÃU!i FfãfíGlá(){j Flsêhllf, §(J f Á(J !AI;I(] tJA JA'/êb
'

Mil vivas
. Hoje quem bate ,as tacas e faz

tim tim são as amigas Ianía De
matte e Marlete Buttchevítsm es

posa do fotógrafo Horst Baurnle.
Parabéns! O meu desejo é ,que,
vocês sejam plenamente felizes.

Kantan

�e:p?:SPORT.-.:'
-, f�

Ginástica é moda
Av, MoI. OOOdQlO da Fonseca
819· centro· Jamgué do'Su.l

•Aminha amigaMônica'
Karsten, esposa domúsicoDuda
Georg, continua recebendo
cumprimentos pela troca de
idade, dia 'seis de junho.

"

'

Hoje uma trupe de amigos
vai se reunir ao redor de ,

uma mesa, no Mr Beef, para "

saborear um Fondue de

Queijo, a novidade-da casa.

"'.. ' .. • r,

[I Hoje estarei prestigiando
o meu amigo Eduardo Luiz
Peter, no society da Karlache.
Após a tradícional "pelada", ele

.
vai comemorar a idade nova,
com direito a churrasco e

'

muita loira gelada.

Amanhã, mais conhecido
como sexta, na London, a

Dica de
quinta�feira

Curtir o Califórnia Lanches.

,

Além do bom atendimento, hoje
tem música ad vivo.A arquiteta Ruth Borgmann e Mariazinha

, Gonçalves, na Festa do Champanhe.

Sociál,: 17

m.br

.

, A arquiteta Thiane
Bertoldl conferiu a 4a
Festa do 'Champanhe

,
,

'

Há pessoas elegantes,e
pessóas enfeitadas.

CH1UlO DE ,ASSIS

,
"

Níver
T·'r· i h

'Não ousem esquecê-la!' A
querida Terézínha Scaburi é a

grande aniversariante de hoje.
Por favor, liguem! Ela vai adorar '

. saber que foilembrada,

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o amigo

Ivan Torres, dono da cervejaria Kõ
nigs Bier. Ele é outro amigo que lê
a coluna todos os dias.Valeu! '

excelente banda The Beetlês,
Um dos melhores grupos
cover do mundo. Imperdível!

• Não ousem esquecê-la:
Carla Daiana da Silva é a
aniversariante mais festejada
de hoje. Liguem! Ela vai adorar

. saber que foi lembrada.
,

O renomado médico' Dr.
Antônio Beleza, será capa da
revista Nossa Saúde na edição
de julho. Vale conferir.

.UA ingratidão é uma faca
que fere sem piedade."
(Edson Rufo)

Doe agasalho]

• Com essa, fui!

Onde, comer bem
em Jaraguá .

No .restaurante Típico da
Malwee. Paramim, é amelhor co
mida alemã de.toda a nossa região.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



18 Geral, _p'
.

. J .

o CORREI(foo povo'� Ouinta-feira, 1 à'd� Junho de �01 O

F' t.Ê· I N SA t.

...Hospitalpodevírar
I.

,

..

odeCPI·
VereadorMauro Bramorski requer esclarecimentos do atual e do ex-prefeito do município

pital não virou uma briga política
'entre o atual e o 'ex-prefeito? E será

'

possível Massaranduba 'sustentar ._'

um hospital só com recursos dos
'

cofres domunicípio?", questiona.
" .Com base nos esclarecimentos,
o objetivo se concentra em criar

, uma CPI para investigar os respon
sáveis pelas irregularidades. "Vamos
avaliar o caso. Há irregularidades. Por
quê? Quem são os responsáveis? Por

ntes disso, napróxima ses- que oprojetonão seguiuas exigências
são de segunda-feira; o ve- daVigilância Sanitária do Estado? O

-- .reador Mauro. Bramorskí
�

que vão fazer agora?" questiona:
EM) protocola o convi- Desde qne 'aVígilância Sanitária

te ao atual gestor, Mário Fernando do Estado reprovou 9 projeto arqui
Reinke, e ao ex-prefeito, Dávio Leu tetônico do hospital em novembro

,

para-comparecer na Câmara deVe- passado, a Prefeitura sequer abriu
readores e prestar esclarecimentos o processo, de licitação para eleger
sobre os problemas que cercam a a empresa que fará o novo plano de

unidade inaugurada em 2008 e que ,

acordo com as normais da Secreta-

,

desde então permanece desatívada, ria do Estado da Saúde. "Pretendo
. Segundo o vereador, um emara-

' abrir a concorrência' na próxima
nhado de dúvidas deve ser explica- semana, mas acho que passamos
do. "No primeiro momentó quero"

.

do prazo exigido. A reforma custará

explicações sobre as irregularidades
' mais de R$ I milhão", afirmaReinke.

na construção, saber o que será feito
-

e principahnente dar uma resposta
.

para a população. Será que o hos-

MASSARANDUBA .

Uma CPI (Comissão
Parlamentar delnquérlto)
pode ser criada para
investigar os responsáveis'
pelas irregularidades
em torno do Hospital de
Massaranduba.

I
I,
I

I

k

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiddopovo.com.br

. -PREVISÃO DO ,TEMPO

[' �'''m m f'�j (/;r1iJ dff''q! W� I/, r '''�bJ��"" �'·m � �/'''Il! , !",,/,,'d n� tJ�,1 "1\

If� �""/i � I,'n m w\� w � �ng�'�1 �,,} � nffW � � � �/m� �u
A massa �e ar frio_que

.

cobre, o Estado começa
a perder força e as

, temperaturas sofrem'
elevação. Vento fraco
a moderado.

-.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJ,E
MíN: 12°e
MÁX: 18°e

SEXTA,

MíN: 11°e
MÁX� 18°e

SÁBADO
MíN: s-e
MÁX: 200e

DOMINGO
MíN: iz-c
MÁX: 17°e

�'�h Im fi m�" U/�, f�' '@W ('� "�'''lIhlJ,J I, �nwbffi�::�I�mq/,)"d";PJffi"'� �,J � W;:::"wt��iln�
•

",PI

, Clima fi'io permanece
em parte do Estado
No Vale, do Itapocu e na

maior parte do Litoral, sensa

ção térmica média de ISOC. No
'

, extremo-Oeste' e no Centro-Sul, ,

média de 10°C. No Planalto Sul e
Centro-Norte a sensação térmica
permanec� baixa, com média de
5°C. Nas demais áreas, média
variando entre 10°C e ISoC.

irJllllttmmlllliJil/lJlÍ/' .: II_UI-1#JDiDJíI�IJII/ 1,_
,

, '

Q/j/I/I..
.

'

"

"'I!i/

, �V�l��r:� Oq/"%qq�q/ua!lI'""/�II/,*
, /iiju"ú·

.

Vento moderado . \�.
»;

e chuvas fracas
<, - ��!'

.

.

Mar pouco agitado, com ventos' mode- �I\ ' ,

;'

rados, O tempo permanece firme com 'on- ' �'%�II;;'"&".lIM/I/lUJII#I�'J.iiJiÍilJJi���J;iI,i/I"I"""(;t,;t�!�."
das de um a I,S metros. Chuva fraca oca -

.

sional na área de pesca. Na sexta-feira e no

sábado, chuva isolada deve causar rajadas '

'

de vento de, até 60 km/h, deixando o mar

agitado, com ondas de 2,5 a três metros.

Ensolarado

CÉSAR JUNKES

Hospital está fechado por causa de irregularidade na estrutura do prédio
'

.

. R'$ 4,5 milhões em obra parada
o caso do Hospital Municipal 'milhões saíram dos cofres públicos.

de Massaranduba se arrasta desde O EStado liberou R$ 100 mil. A Pre-
2004. A obra foi inaugurada no fim feitura alega que o projeto irregular é
dagestão deDávio Leu,masnão pos- responsabilidade da administração
suía o aval daVigilância Sanitária do passada, na qual Reinke exercia o

Estado. Para erguer o. prédio, R$ 4,5 cargo de vice-prefeito .

"
Pretendo abrir a
concorrência na

próxima semana, mas
acho que passamos
do prazo exigido. A
reforma custará mais

,

de R$ 1 milhão.
MÁRIO FERNANDO REINKf

"
LOTERIAS

\ QUINA

..

�I' ,

• II,

'I /�ljl
IJ�/

"
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Mercado Regional

Lourival Karsten
fERRQUI' DO . JRANGfJ

--m visita ao estado' no último dia sete,'
"' ,, o ministro dos Transportes +. Paulo.

Sérgi:0 Passos, anuncíêir o éstiído
....de viabilidade técnica da Ferrovia
Leste/Oeste do trecho Chapecó/SãoMiguel,

.

do Oeste/Dionísío Cerqueira. Igualmente,
anunciou o edital de contratação do proje- ,

..

Centenário'da ferrovia
Enquanto se discute o contorno ferroviá

rio de Jaraguá do Sul cujo projeto foi iniciado
muito antes do de Ioínville e São Francisco do
Sul � acabou nos tribunais enquanto os ou

tros avançam, comemora-se os 100 anos de
existência desta importante ligação de nossa

cidade com o litoral e com o resto do país. E
inegável que esta ferrovia foi decisiva para o

desenvolvimento de nossa cidade mas, assim

como muitos defendem que nossa cidade de
veria ter sido erguida lá para os lados do João
Pessoa, o certo é que o traçado hoje não condiz,
com as necessidades e nem é suficientemen
te seguro para comportar trens mais rápidos e

, nem o trânsito mais intenso.
'

Operação
de alto risco

Como todo empresário aprende muito

rapidamente, é bem arriscado "colocar to
dos os ovos em uma cesta só", isto é, tornar
a sua empresa dependente de'um ou dois
clientes. Com a crise nos mercados euro

peus, os fabricantes brasileiros de celulose
ficaram com poucas opções e neste primei-

,

ro quadrimestre do ano aChina foi o destino
de 34% dos embarques. Já em 2009 o Brasil
era a origem de 50% das importações de ce

lulose do país asiático que instalou as três
maiores plantas de produção de' papel do
mundo sendo que uma delas tem capacida
de de produção de 1 milhão de toneladas/
ano. Para efeito de comparação, a produção.
total de papel do Brasil é de ,10 milhões de
toneladas/ano.Ainda assim, as indústrias de '

celulose continuam investindo, apostando
no potencial do mercado chinês que cresce

anualmente à razão de quatro milhões de
,

toneladas de papel e a celulose é a matéria

prima básica para isto.

JO executivo' da Ferrovía Leste/Oeste entre

Chap,ecÓ,e Itajaí. A ferrovia Leste/Oeste ain
Ha está engatinHan ,játem'doÍs apelidos
pois, além de ser chamada Ferrovía da In- ,

tegração também é chamada ferrovia, do

frango por ligar o QFiIl:çipal pqlQ p�Qdutor
de frangos de nosso país com o. porto de

-

Itajaí. Enquanto isto, ninguémmais ouviu

falar, algo concr.eto em relação ao desvio
ferroviãríé de nOS8a cidade pois, c'omo já'r'
existia' um projeto e até já tinha sido ini
dada 'a obra há tanto 'tempo, agora .deci
diu-se que o pl;ojeto estava superado e de
veria ser iniciado tudo da estacazero.

-

CÉSAR JUNKES '

,S�minário de negócios
, internacionais,

A l l- edição deste evento promovido pelo
'Núcleo de Comercio Exterior da Associação Em

presarial de Ioinville acontece nos dias 2� e 22 de
outubro em Balneário Camboriú. Caso o projeto
do Centro de Eventos planejado para a cidade

,
praiana sair do papel, teme-se pelo sucesso. dos
eventos em outros municípios de nossa região,
considerando os atrativos de Balneário Camboriú.

Poupança em alta
, No mês de maio a caderneta de poupança ba

teu novos recordes com a captação superando os .

saques em R$ 2,1 bilhões, ó que elevou o saldo do
ano para R$ 8 bilhões. Em maio o volume de de

pósitos em poupança foi de R$ 95,9 bilhões e os

saques de R$ 93,8 bilhões. O volume total de de

pósitos em caderneta de poupança subiu emmaio'

para R$ 334,9 bilhões, crescendo 20% nos últimos
doze meses.. Como se pode observar, a caderneta
de poupança se consolidou como a aplicação pre
dileta' de 'uma grande quantidade de brasileiros e

é uma das grandes fontes de formação de capital
interno cujo.destino é a construção civil.

Sinalização ó

•

de Mantega
Se pudermos acreditar na palavra

do ministro da Fazenda, o Brasil não
deverá proporcionar grandes surpre
sas nos próximos meses. Segundo
o ministro, o risco de superaqueci
mento está afastado. Desta forma,
novos aumentos da taxa básica de

juros e intervenções assemelhadas

estariam,descartadas. Claro que re

duções de' impostos também estão
fora da pauta. Ele espera amanuten

ção de um ritmo de crescimento de

5,5% a 6% até o final do ano. '

Economia 19

Tratamento
de esgotos,

, Anunciada a assinatura de con
trato entre o poder público muni

cipal de Blumenau e a empresa de

engenharia ambiental Foz do Brasil,
do grupo Odebrecht, O contrato
prevê a implantação dos serviços
de coleta e tratamento de esgoto
no vizinho município, que deverão

alcançar em dois anos e meio 60%

do volume de esgotos produzido no
município.A promessa é de aportar
R$ 322 milhões nos próximos seis a
oito anos para o tratamento de es

gotos de Blumenau. Trata-se de um
modelomuito diferente do adotado

por nossomunicípio, que 'Optou pe
los investimentos com capital pró
prio do Samae. complementados
com empréstimos e outros fundos
obtidos junto ao governo federal. A
nossa opção revelou-semuito mais
lentamas, o resultado só poderá ser
avaliado dentro de alguns anos, à
luz da qualidade e do custo dos ser

viços prestados àpopulação.

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

1:019,26.
.. -0,51%

0,5549 9.JUNHO,2010

�':'�ii Registro de Imóveis da Comarca de p-araguá do Sul/Se

EDITAL

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do
Registro de Imóveis da Comarca de -Jaraguá do Sul/Se, torna público pelo
.presente edital, que GARCIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita
no CNPJ' n" 80.088.388/0001-63, estabelecida ria.Rua Procópio Gomes 'de
,Oliveira na 1.207, nesta cidade, requereram com base no art. 18 da Lei n?

6,766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado ,JOSÉ FOSSILE,
situado na Rua .. 918:José Martins, Bairro Três Rios do Norte, perímetro
urbano de Jaraguá QO Sul/Se, abaixo caracterizado, aprovado pela
Prefeitura Municipal de .Jaraguá do Sul/Se, conforme Decreto n"

6.831/2009, expedido em 15.09.2009, assinando como responsável técnico,
o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA na 36872-9, ART n"
3609007 -8. O loteamento é de caráter residencial, possui a área total de
29.049,79m2, sendo constituído de 25(vinte e cinco) lotes comercializáveis,
AU,P.E" área verde, sistema viário e remanescentes.

O prazo de impugnação por terceiros e 'de,
15(quinze) dias, contados da data da última publicação do presente edital, e

deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no
endereço da Serventia: Av. Marechal 'Deodoro da. Fonseca, 1.683- centro,
.Jaraguá do Sul/Se.

'

,

,
,

JARAGuA DO StLL, 31 DE MAIO,DE 2010.

I) ")
A OFleIALA_ _'5!]CLk'C.,5i:!±:.!.t������::=
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Linha de Fundo '

, .

. Julimar Pivatto
Treinador

ra desejo antigo do jogador
e agora começa a se reali - .

zar. Xande será o novo téc
......nico do Rio do Sul no Cam-

peonato Catarinense de Futsal da
Primeira Divisão (equivalerite à '

Série B da competição). Ele fechou
,

ontem com o time do Alto Vale do

Itajaf, onde estão também os ex

Malwee Café e Éder. O primeiro"
aliás, confirmou a contratação do
novo comandante e se mostrou

feliz com a notícia. "Ele sempre-foi
exemplo paramim e é um orgulho
tê-lo como treinador. Tenho certe-

,
,

za q\le todo time correrá mais por '

ele", afirmou o 'jogador, artilheiro
da equipe com dez gols.

'. EXem'plo
Sempre vi Xande seguindo a

carreira de treinador. Ele é um

,exemplo de atleta, tanto dentro
'

,

como fora das quadras. Por vezes
sua discrição o deixava passar
qua,se que desapercebido, mas

todo mundo que atuou ao lado

dele elogiava a postura e reco

nhecia a importância dele para o

grupo. QueXande tenha sucesso
nesta, nova empreitada, porque
ele merece.

CURIOSIDADES DAS SELEÇÕES

A Espanha é o único paí� Que nunca foi
campeão,mundial a liderar o ranking
da Fifa, criado no início dos anos ,90.
A Fúria apareceu 'em primeiro após a

Euro-2008, perdeu o posto para o Brasil
depois da Copa das Confederações de
2009, mas recuperou a primeira posição
na parelal de novembro.

DOIS TOQUES
'F, AnUAL�AMalweelCimed
confirmou que vai com os

titulares para o jogo de sábado,
em Chapecô, pelo Campeonato
Estadual.

'
,

•
,

P�,(JG�itMêçlo ., O time treina

hoje em dois períodos e viaja
,

, amanhã. No jogo, aMalwee terá o
comando do treinador do Juvenil,
RenatoVieira.

PIERO RAGAZZI

Espanha
Um time que, tem no meio-campo Xabi Alonso, Fábregas,

Xavi e Iniesta, no ataque Fernando Torres e DavidVilla e no gol
Casillas só pode entrar como favorito. Acredito que a Eurocopa .

de 2008 mostrou que o time já tem cara de campeão e a derrota
para os Estados Unidos na Copa das Confederações 2009 ser

viu para "quebrar o salto alto". Eu acredito que o time tem totais

condições de ficar entre os quatro, até mesmo chegando na fi-
.nal. O que seria justo. Mas já vimos times com futebol vistoso '

ficando no meio docaminho. Só lembrar da Holanda em 1974
e do Brasil em 1982.

HAll Fim de semana tem
etapa doCatarinense de Rali
de Regularídade em Corupá, A
largada será às 10 horas napraça
ArthurMüller.

.v:

TFR\.EIRONA fi;Serão dez clubes
divididos em duas chaves.
Em uma, Oeste (Chapecó),

"

-Intemacíorgd (Lages), Caçador,
NEC (Lages) e Canóinhas;

A�tVERsArno � Quem soprou
velinhas ontem foi aLiga
Iaraguaense de Futebol,
completando 58 anos. Ficam

ii nossos votos de sucesso,

I OUrAO"NoGrupo B" Guarani
(Palhoça), Caxias (Joinville),Maga'
(Indaial) I Pinheiros (Timbó) e
Operários Mafrenses, Quem será o

s primeiro a desistir?

NAS PISTAS
,

'

Que venhaagora
oMundial da
África doSul
.Getelina volta as atenções para
o principal desafio da carreira

, JARAGUÁ DO SUL

Depois- de voltar do
Equador, com o segundo
lugar no Pan-Americano
de Blcíemss, Guilherme
Getelina te'm agora um

grande desafio pela frente.

OPil�to,
que competiu com

apoio do Jornal O Correio
do Povo, se prepara para

,

o Mundial da modalidade

que acontecerá na África do Sul,
no mês de agosto. Ele não foi bem
no Brasileiro, disputado no último
fim de semana (caiu nas semífi-

-

nais), mas disputará os Campe-,
onatos Paulista e o Catarinense
como preparação para mais uma

competição internacional.
Getelina, hoje na' categoriajú

nior men (18/19 anos), já dispu- ,

tou o Mundial em 2006, no Brasil,
,quando tinha' 14 anos. Naquela
, oportunidade, parou na semifinal.
Ele espera ir mais longe dessa vez,

, mas sabe que será difícil. "Depois
que o esporte se .tornou olímpico

, (em 2006), os investimentos em
'

treinos aumentaram e o nível tam
bém", afirmou.

Falando emOlimpíada, elenão
esconde de ninguém que deseja
estar em Londres, em ,2012. Mas o
.processo de seleção é complicado
e depende do desempenho tam

bém dos outros brasileiros. Quan-,

.

to melhor colocado;mais chances

um piloto tem de levar outros con-
, .

terrâneos junto. .'
Quando começou, aos nove

anos, Getelina não imaginava ir
tão longe. "Eu comecei por causa
de um amigo, nem m,e interessava
'muito por bicicleta, gostava mais
de skate", lembrou. Hoje com 18

anos, �le espera continuar firme
na modalidade, já que a partir do
próximo ano ele estará na princi
pal categoria - a elite men.

Getelina conquistou a vaga para
o Mundial no Pan do Equador
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A defesa e o novo problema?
'Em entrevista coletiva, Gilberto Silva alerta para erros cometidos nos amistosos

JOANESBURGO

ÀS vésperas da estrela do

,

Brasil na Copa, a seleção
enfrenta um problema que
não estava no "script".
--lI&:>tor mais elogiado da equi
.....pe, a defesa anda dando se-

.

dos sustos na reta final
_"",da preparação, A ponto de
ontem, Gilberto Silva, jogador mais
experiente do grupo, admitir que é

, preciso corrigir as falhas nos cinco
dias de treino que ainda restam até

.

a partida contra aCoreia do Norte.
"Realmente cometemos er-

\

. .ros que não são comuns na nossa

equipe. Se bem que foram jogos
totalmente diferentes do que en-.

centraremos na Copa. Zimbábue
e Tanzânia eram francoatíradores,
Mas o certo é que não vamos mais

poder errar tanto daqui para frente",
afirmou o jogador, que tambémfaz
parte do sistema 'defensivo da sele

ção brasileira. '

.Um dos líderes do grupo,
educado, Gilberto Silva .n�o fa-

lou 'especificamente da razão de
a defesa ter se transformado na

grande preocupação da comissão'
técnica. Não quis botar a culpa nas

,

costas de um companheiro espe
,

cíficó. Mas a explicação é clara.
Com a entrada de Michel Bastos
na equipe, jogador que atua como
meia no Lyon, o setor esquerdo se

tornou uma avenida. Foi por ali
que as fracas equipes de Zimbá
bue e Tanzânia criaram dificulda
des para o Brasil nos dois últimos '

,

amistosos antes do início da Copa.
A seleção, que levara seu último

gol no jogo contra a Bolívia, em La '

Paz, ainda pelas Eliminatórias, foi
vazada emDar es Salaam depois de
'cinco partidas. "Entramos na

-

fase
de polimento e até a estreia o Dunga
terá tempo para corrigir os defeitos",
tentou amenizarGilberto Silva.Mas
não será tão simples assim. Com
Felipe Melo em péssima fase, a co
bertura de Michel Bastos, que tem'
como forte o apoio, está sendo de
ficiente, expondo Juan.

, ii Agência O'Globo
esporte@ocorreiodopovo.com.br

FERNANDO MAIA/AGÊNCIA O GLOBO

Gilberto reconheceu falhas e acredita que Dunga resolverá o problema,

Realmente
cometemos erros

que não são
-comuns na nossa

equipe.
GILBERTO SILVA, VOLANTE

,
,

Felipe Melo
e seu histórico
Recordista de cartões no fu -

-

tebol italiano na temporada
2009/2010' - '13 amarelos e dois
vermelhos em 29 jogos - e acu
sado de arrogante e desagrega
dor pelo ex-técnico da Iuven
tus, Ciro Ferrara,

-

Felipe Melo

desperta preocupação interna
na seleção brasileira por seu
temperamento explosivo e es

tilo viril em campo. Contra QS

frágeis Zimbábue e Tanzânia, o

volante conseguiu levar dois car
tões amarelos. A .comissâo técni
ca já demonstrou preocupação.

Uma multidão lotou as ruas de Joanesburgo para apoiar a seleção loca antes da estreia

FESTA NAS RUAS

África do Sul se veste de amarelo
o mar de camisas amarelas nas ruas, a

multidão equivalente a dois estádiosSoccer
-

City lotados e o clima que'qualquer brasilei
ro conhece bem das conquistas de títulos
da Copa do Mundo. Mas aquela celebração
não era no Brasil, tampouco pela conquis-

"

ta de alguma taça. Mais de 185 mil pessoas

- segundo o Serviço da Polícia Sul-Africana' \

- foram ontem às ruas do distrito de' San-
dton, em Joanesburgo, desejar boa sorte à

seleção nacional, os BafanaBafana (garotos,
,

no idioma zulu). Mostraram ao mundo que
há um país unido e empurrando a equipe,

.

apenas a 83a colocada norankíng da Fifa.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Nem o mais otimista do
'juventino poderia imaginar
que o Tricolor reestrearia
na Copa Santa Catarina com

,

uma vitória por 3xl sobre a
forte equipe do AvaL,

[llacar
e o que a equipe mos

ou em campo foi resultado
o que já planejava o técnico

Sérgio Serrano: ter mais gar
ra. Três dos quatro reforços da equi
pe para essa nova fase do Iuventus

<:
- Marcão, Tiago Cocca e Gatão - atu

aram na partida e deram uma nova

cara para o time, que pela primeira
vez no campeonato jogou para en
cher os olhos do torcedor.

, O primeiro gol do luventus na
'

Capinha poderia ter sido o mais lin
do da competição. Gasparetto deu
uma bela bicicleta, mas antes que a

,

bola entrasse no gol, TiagoCocca in-..

terferiu na jogada e colocou nas re-

des, aos cinco minutos do primeiro
.

tempo. O segundo foi aos 28 minu
tos, com um lance polêmico. Kiko
foi atingido dentro da área pelo go
leiro Paes e o árbitro marcoupênal
ti, seguido de expulsão dç arqueiro.
O próprio Kiko bateu a meia altura
no lado esquerdo do goleiro reserva
Antônio, 2xO.

O Leão da llha descontou, em
nOVG pênalti, marcado por Laércio,
aos 36 minutos. Na infração, Ga
tão interceptou Anselmo Ramon

dentro, da área e o juiz mandou o

jogador juventino mais cedo para o

vestiário. A comissão técnica do Iu
ventus reclamou de uma posição ir
regular elo avaiano. Navolta do inter
valo o Moleque Travesso continuou
indo para cima E marcou o terceiro
logo aos dez minutos, com Fernan

do, depois de pegar a bola no meio,
partirem velocidade e, quando todos
achavam que ele ia cruzar, bateu bo
nito no ângulo esquerdo, 3xl. O jogo
tevemais uma expulsão, deMarcão,
que não jogano fini de semana con
tra o Brusque, fora de casa, em jogo
que vale a liderança do GrupoA

O atacante Kiko, que além de
marcar o seu ter urna atuação
destacada, preferiu conter a eu

foria e disse que o jogo foi uma

resposta a quem acreditava no

time, sobretudo os atletas e a

comissão técnica que se uniram -

para melhorar na competição.'
"Foi só o primeiro passo e nosso

time vai mostrar que pode contí- _

nuar sendo vitorioso", declarou.

o CORREIO no POVO • Quinta-feira,'1.0 de junho d'e zoio

FOTOS PIERO RAGAZZI

-p SA,Nl�

Fim do jejum devitórias.e gols
, Ataque do Moleque Travesso.marca três vezes e inicia bem o returno da competição
JARAGUÁ DO SUL

.

Atacante Kiko, que teve uma boa atuação no jogo, converteu pênalti e marcou o segundo gol do Juventus na partida e na Copa Santa Catarina
.,--

.
. ..

Imagem mostra que gol�iro usou o pé paraparar o centroavante juventino

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A

'
- _l

Colo Times P iJ 1 V t E
I
D IGPiGC

! SGIÀ

- GRL:JPOA

Resultados
Ontem

Juveritus 3x1 Avaí

Metropolitano Ox1 Brusque
Próximos Jogos
Domingo (13/6)
16h - Brusque x Juventus
16h - Criciúma x Metropolitanó'

1-? Brusque 4 ! 2 i 1 l1 t O I 3 ! 2 t 1 i 66,7%
2° Juventus ,3 t 1 t 1 t O I O I 3 i 1 I 2 1100,0%
3° ,Criciúma 1 11 lo! 1 I O i 2 I 2 I O 133,3%

:: ::-''''no � I � I � I � I � I ; I � I:; i�:;: GRUPOB
, Resultados

GRUPO B

Coi. Times

.1 Ontem
Imbituba Ox1Joinville

Chapecoense 3xO Figueirense
Próximos Jogos
Quarta-feira (16/6)
20h30 - Chapecoense x
Imbituba
20h30 - Figueirense x Joinville

1° Chapecoense
2° Joinville.

3° Imbituba

4° Figueirense

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; O - Derrotas: GP - Gols Pró;
GC c Gqls' Contra; SG - Saleta de Gols; A - Aproveitamento.

África do Sul terá pré-abertura
hOje e cerimônia oficial amanhã

JOANESBURGO deve durar em torno de 25 minu-

O maior evento futebolístico do .
� tos e será transmitida para 215 P?-

, planeta será aberto em dois mo- íses. R. Kelly, vencedor de três prê
mentos distintos. A primeira festa mias Grammy, o Oscar da música

será hoje, às 15h30 (de Brasília), no nos EUA, vai cantar com o coral

Orlando Stadium, em Soweto. A South Africa's Soweto Spiritual
pré-abertura será transmitida em Singers o hirto da Copa; a canção
todo o mundo e contará com apre-

-

"Sing of a victory". Apesar dos·
sentação de Shakira, Black Eyed nomes dos personagens da festa

Peas e. artistas locais, numa prévia ser de conhecimento público, o

do show que vai acontecer rio dia roteiro da cerimônia de abertura

seguinte, antes da partida inaugural está sento mantido em absoluto

entreÁfrica do Sul eMéxico, no Soe- sigilo pelaFifa.
cerCity; em Joanesburgo, às 11h.

Hoje a artista colombiana can

tará o hino oficial da competição, '

"WakaWaka" (Essa é a hora daÁfri
ca), com o grupo pop sul-africano

Preshlyground, O também colom
biano Juanes e os americanosAlicia

Keys e John Legend também farão

parte da festa, junto com estrelas
africanas de renome internacional,
tais comoAngélique Kidjo,Amadou
eMariam e Gospel Choir.

Num esforço extra de orga
nização, o comitê,da Copa pediu

.. que os espectadores estejam no

local do evento duas horas antes.

O estádio, o maior do evento, tem

capacidade para mais de 88 mil

pessoas. Mais de 1,5 mil artistas
vão se apresentar na abertura que

Aos sete minutos de cerimô

nia, haverá uma surpresa. Pode
ser a chegada do ex-presidente
Nelson Mandela, cuja' presença,
ainda que breve, é ansiosamente
esperada, Inclusive, Mandela pe
diu que amúsica "Hope" estivesse

, '

no roteíro.-na voz do sul-africano

Siphiwo Ntshebe, mas o jovem
tenor morreu no dia 25 de maio,
aos 34 anos, vítima de meningite.
A expectativa é que R&B Timothy
Moloi substitua o Cantor.

'
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Aprovado repassepalabombeiros
Recurso de R$ ,154,7mil é solicitado para comprar dois novos:veículos 'para a corporação

pelo governo do Estado. Mas, du
rante a reunião na tarde de ontem,
as expectativas da corporação se

renovaram. "Agora está nas mãos

do governador para ele sancio

nar", comenta o comandante.

MASSARANDUBA

Projeto que busca R$
"154,7 mil para renovar
frota dos Bombeiros de
Massaranduba foi aprovado
pelo COR (Conselho de
Desenvolvimento Regional).

"�o
A Ducato custa em
torno de R$ 144 mil
e a Doblo 40 mil.
GERSON FREDERICO DA
COSTA, TESOUREIRO

"

gora, o repasse depen
de da assinatura do go
vernador Leonel Pavan.

Por causa do ano elei-

toral' o governo do Estado tem

prazo até 6 de julho para análise
e distribuição de recursospara as

entidades. Se ultrapassar a data '

limite, o valor não poderá mais
ser disponibilizado.

Segundo o tesoureiro da cor

poração' Gerson Frederico da

Costa, o valor solicitado foi com
base no orçamento para compra
de uma Doblo para transportar
materiais e uma Ducato adapta
da, que vai servir como ambu
lãncia. I'A Ducato custa em torno

de R$ 144 mil e a Doblo 40 mil",
,

detalha Costa.
O comandante dos Bombeio-

A frota dos Bombeiros de
Massaranduba é formada por
seis veículos, sendo que apenas
-quatro estão em boas condições.

'

A troca dos dois carros previstos
rio projeto vai melhorar a quali
dades dos serviços prestados à

população. A corporação atende,
em média, 140 ocorrências por
mês' e para isso conta com um

quadro de 28 bombeiros e 60 mi

rins e aspirantes.
A liberação .de dinheiro para

a compra de equipamentos para
as entidades vem' de um fundo de
melhoria mantido pelo governo do

ros Voluntários de Massarandu- Estado. Como existem muitas �n-
'

ba, Gilberto Alexandre, relembra
-

,

tídades que necessitam de investi-
que, em 2009, o projeto para re-. mentos, érealizada uma análise das
vitalização da frota já tinha sido

que estão commaior necessidade..
aprovado pelo Conselho de De-
senvolvimento Regional, mas a

entidade não foi' contemplada
• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiodopovo.com.br

,
'

""� �.

, -

Corporação precisa de recursos para comprar uma ambulância e um veículo para realizar serviços operacionais

FUGA DO PRESíDIO
TlfA MONOS

Taxista é assaltadoForagido é recapturado
blVULGAÇÃOjPOLíCIA CIVIL

'.� .�

!1#1!i/i!;;�U/1lIII1-'fJJI11mJIffij.m.n!,i=i::;:'ii
Um taxista de 60 anos foi assal

tado no bairro TifaMonos, porvolta
, das 14h20 de ontem. Ele foi chama
do para levarum cliente daUnerjaté
o bairro Nereu Ramos. Segundo in
formações da PolíciaMilitar, duran
te o trajeto o assaltante pediu que o
taxista entrasse' na rua Pedro João
Neurer, bairro Tifa Monos, e paras
se no pátio na igreja Nossa Senhora

,

do Perpétuo Socorro. No local, ele
apontou o revólver, e anunciou o

assalto. a bandido pegou o celular
do taxista, a chave do veículo ,e di
nheiro, 'cujo valor não foi divulgado.
O assáltante fugiunacaronadarnoto-

'

cicleta deum comparsa, que o aguar
davaatrásda igrejaa ladrãonãousou
nada para esconder o rosto. Policiais
fizeram buscas na região, mas não
localizaram o suspeito.

A polícia recapturoumaisum
foragido do Presídio Regional.
Otaviano Machádo foi localiza
.do às margens da BIt-10l, em

Biguaçu, grande Florianópolis.
Segundo informações da Polícia

Militar, Machado e mais dois ho
mens planejavam assaltar uma

Na tarde de ontem, a Polícia loja de móveís da cidade. Com

Militar foi acionada para atender essa recaptura, cai para três o

uma ocorrência no bairro Água número de detentos foragidos da
Verde. a avô de uma menina de unidade. A polícia ainda traba-

12 anos relatou aos policiais que a lha na recaptura de Cleverson de

neta estava sendo seguida por um Oliveira, EvertonWilliam Corrêa

homem moreno de bicicleta, que
:
e Josimar Ribeiro Rosa. Machado

fez propostas indecentes para, a
foi preso em março junto com

adolescente. O suspeito usava ca- seu comparsa, Carlinhos Erthal,
misa azul e mochila. Uma viatura na tentativa de assalto ao Ban

fez' rondas nas proximidades no co Itaú, em Massaranduba. Eles

bairro, m,as não avistou ninguém fugiram pela porta da frente do

com as características informadas. presídio com mais 22 presos no

dia 21 de março.

ÁBIJ,A' Vf.JiOE
,

Menina é assediada

Otaviano Macha�ofoi lo��U_z�4���,lT.larg�t:'� da BR':101, em Biguaçu.' �
"
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Promoções vélidas atê 10/06/2010 ou 'enquanto -durarem os estoques nos 'Concessionários Volkswagen para veículos básicos com pintura sólida. Frete incluso, Novo Gol 1,0 Total Flex, 4 portas,
ano modelo 1.0/11, cód. 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de R$28,990,OO .. Promoção válida somente para Novo Gol 1,0, àno modelo 10/11 do estoque do Concessionário, Esto
que: 3 unidades. Novo Fox 1,0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5Z31R4 + P4P, com preço promocional á vista a partir de R$32.290,00, Promoção válida somente para Novo Fox 1,,0
2011 do estoque do Concessionário, Estoque: 2 unidades. Crêdito sujeito a aprovação,

'

www.autoefite.com.br ' G�po Auto Elite 40 ortos de credibáidade. ��

Cara,guá Auto Elite
Uma reTação de confiança

473274 6000

o melhor do inverno está EÇm

Santa Catarina, A diversão dos parques
temáticos, O visual fantástico de canyons, '

cachoeiras e serras..

Hotéis-tazendas e pousadas para curtir o
calor aconchegante da lareira, a deliciosa

gastronomia e excelentes vinhos.
A adrenalina dos'esportes radicais. '

E as águas quentes e terapêuticas das
fontes termais, fazem com que o inverno

daqui tenha emoções máximas em

temperaturas mínimas,

Conheça às roteiros turlsticos em

.www.santur.sc.gov.br

SECRETARIA DE
ESTADO DE TURISMO,.
CULTURA E ESPORTE
w':"l':',sol,sc,gov,br
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