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�essia.perigosa
Mau estado da BR-280 entre Jaraguá do Sul e Corupá é motivo de preocupação constante
dos moradores. Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) diz que

recuperação do trecho até Canoinhas deve começar no próximo ano e custará R$ 83 milhões.
-

CÉSAR JUNKES

No bairro Ribeirão Cavalo, falta de acostamento coloca em risco a vidá de qüem transita pelo trecho,que Já foi palco de muitos acidentes. 1I!II\lIim�==.J
'.
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COPA DO ,MUNDO

Hoje a bola vai rolar
Presidente da: Fifa, Joseph Blatter,abriu a festaontem em

Joanesburgo. Donos da' casa enfrentam oMéxico 'na estreia,
,

às llh na primeira partida do Mundial. Páginas 20 e 21 �

, Batata so1re,
, queda de 45%

Mesmo assim, cesta básica
ficou apenas 2(8% mais
barata na comparação com

.

maio. No município, custo
mínimo dos itens para uma

pessoa ficou em RS 164,01.
�ágina 7 '.

TemJ)eràturcÍ'
, deve cair mais
Frio deve ficar mais
intenso na região a partir.
de terça-feira, quando
chuvas devem aumentar,

'

Até domingo, tempo
permanece estável.
Página 10 '
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2 História

,Atentado. aos
reis da Sérvia

.

No dia 11 de junho de 1903, o rei Ale-
•

xandre I da Sérvia e sua esposa,' Draga
Masin, são vítimas de um, atentado e

acabam sofrendo uma morte violenta, A
conspiração havia,sido organizada pelos .

militares da Sérvía. que estavam descon-
tentes com o rei: O palácio real foi invadi
do, e o c"asal se escondeu em um armário

'

no quarto da rainha. Encontrados, os reis
.

foram alvejados e tiveram seus corpos
mutilados - com os pedaços atirados pela
janela do palácio.

A história do descontentamento co

meçou três anos antes. Durante overão
.de 1900, enquanto seu pai cuidava dos

preparativos para lhe ass�gurar a mão
de uma princesa alemã, Alexandre
anunciou ao PQVO .sérvio seu noivado
com' a viúva Draga Masln, quehavia .

sido uma dama-de-companhia de suá

'mãe, a rainha Natália.
.
A união. enfrentou grande oposição: .

seu pai, Milan Obrenovi IV; renunciou ao

posto no governo geral, e rei Alexandre
teve' grande dificuldade em formar um

.

novo gabinete. Devidd à forte oposição da
mãe ao matrimônio, o rei a baniu do país.

. A situação só foi amenizada quando uma
nota do Czar Nicolau II f9i publicada, de
clarando que o jmperador russo. seria a

testemunha principal do casamento.
Apesar de diminuir a tensão, isso criou

umnovoproblema,Agora, os boatos eram
de que o rei proclamaria o irmão de sua

esposa como herdeiro aparente do trono,
f,'

caso conseguisse manter 9 senado leal ê '

obtivesse ampla maioria nas eleições ge-
,

rais - Q,que culminou no pacto dos milita
res com o Príncipe Mirko de Montenegro,
sucessordeAlexandre, e namorte do rei.

I '

eOM p�o
A morte do filho
do presidente
,No dia 6 de fevereiro de 1943,
o jornal"O Correio do Povo"
noticiava amorte de Getúlio

Vargas Filho, filho do presidente.'
Ele haviamorrido em São Paulo,
no dia 2 do mesmo mês, e foi

, sepultado-no cemitério São João
Batista, no Rio de Janeiro.

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 11 de junho de 2010

.
'

IIUIlIJIflIItIUfIIS/IlIUlfBIfIUllJU1llIIIIItlIIWIl1IIIWIllIIIllIItIIiIHIIIIfIIII1IItJIIIWUt/J1IJI1IJIfIl/UII�I/IJlIIJHlIlIflIliBlll/1llllJflJl1U/umJfflJI1lllJ1lliQJl11U1�HlINHIIIIIIIlIII/IIIIIIItfIlfIIIIBUIIIIIWI�IINDIBIiIII6ulIWIlJIl!WIIIIlIIIIttIlt�IfIIIIIIIlIIUIllll#f1lllUlll/IIIIImJIIIlB/llIlUllfW/llfHJlIIJ!!IIIIHll�U1lJ1IlII1iJItIIIUfIjrnU#l11IJl11U1J1IllJ/!1111J11IU1f11HJl11J1l1fl11#1U11l1111l1lS11lJ11#1i111tfflllllllllfJlllUlmunll/lUllUtllllllllfllUfIIIIJIIIII1Im1lU1lRillllllUlllull.

DIVULGAÇÃO

o surgimento"da
Santa Inquisição

Na sociedade feudal, a Igreja-Católica teve um
pàpel de primordial importância ao mundo aca

dêmico - basta dizer que grande parte das obras
mestras'da literatura latina sé chegou até os dias
de hoje através dos manuscritos copiados pelos ,

'monges. O respeito que impunham na época/era
enorme, e era sua amissão de ditai as normas de
conduta aos camponeses..

Na época, a ordem era garantida principalmen-·
.

,

I

te por dois órgãos - a justiça feudal, que utilizava
.

meio bárbaros para obter confissões, e os tribunais
eclesiásticos, mais justos e com penas menos seve
ras.Aos poucos, porém, o. cenário pareceumudar.
,Os princípios básicos da Inquisição apare

ceram por volta de 1184, quando o Concílio de
Verona deu origem ao "tribunal do Santo Ofício",
que deveriainvestigar e combater heresias, Em
1231, o. Papa Gregório. IX lançaria a bula "Excom
munícamus'; que estabelecia a Santa Inquisição.
Conforme o poder da Inquisição crescia, o trí-

, bunal deixou de julgar apenas crimes e passou
a perseguir aqueles que 'não concordavam com

"

A fotografia retrata a obra "Otrlbunal da inquisição"
seus princípios. (1812-1814), do espanhol Francisco �oya

PELO MUNDO

"1 fi

Geldof nemeado
'Cavaleiro

1

, Fundação de
Buenos Aires

2 �.

Atentado de
,.

,

·Oklahoma
Em 1580, no dia 11 de junho.Iuan de

Garay chega com alguns oficiais e 60 vo
luntários à região que chamou de "Ciu
dad de la SantísimaTrinidadyPuerto de.

.

Nuestra Sefiora del Buen Ayre" ., mais
tarde, o nome da cidade argentina se
'ria apenas Buenos Aires. Era a segunda
fundação da comunidade, já que napri
meira vez ela havia sido abandonada.

- '

No dia 11 de junho de 1986,,0 artista
irlandês Bob Geldof foi nomeado. pela
rainha dá Inglaterra Isabel II como "Ca
valeiro daOrdem do Império Britânico';
como mérito por'suas campanhas em
favor dos famintos na África. O reco

nhecimento de seu trabalho lhe rendeu
também outros prêmios, como uma no-

'

meação para o Prêmio Nobel da Paz.

No dia 11 de junho de 2001, o ter
rorista Timothy McVeigh é executado
com uma injeção letal. McVeigh 'foi

responsável pela explosão do prédio
Alfred Murray de Oklahoma City, no
dia 19 de abril de 1995, onde 168 pes
.soas morreram. Ele era um'soldado
condecorado por sua participação na

Guerra do Golfo:

,

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE
,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

JARAGUÁ DO SUL ., SC
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° 06/2010
O ISSEM 'de Jaraguá do Sul - SC comunica que se encontra ins
taurada a licitação abaixo especificada:
• Processo Licitatório n° 06/2010
• Modalidade: Tomada de Preço
• Tipo de Licitação: Técnica e Preço
• Forma de Julgamento: Total Geral dos Itens
• .Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada para a pres
tação de SERViÇOS DE ADVOCACIA _E ASSESSORIA JURíDI
CA, especialmente nas áreas trabalhista, seguridade (previdência,
saúde e assistência social), administrativa, civil e criminal, para os

. seguintes órgãos: ISSEM - Instituto de Seguridade dos Servidores
Municipais, FMPS - Fundo Municipal de Previdência Social, FMA
SA - Fundo Municipal deAssistência e Saúde, Conselho Adminis
trativo do ISSEM e Conselho Fiscal do ISSEM ..

.

• Data da Abertura: 19/07/2010

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefo
ne 047- 3370-8650 - Setor de Licitações.

Francisco Rodrigues
Diretor Presidente

EDITAL
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. Registro de Imóveis da Comarca- de Iaraguá "",{ ,��,' , ,I:.
d I

.

I {/� If .JL�.
o Su /SC

I ->,:,: r ,.:, __J1, ..ISA MOHR ZIEMANN, Oficíala do Registro de 1\. ii }:,/
Imóveis da Comarca de Iaraguá do S�l/SC, tor- ) r' \<1

na público pelo presente edital,' que ANSELMO 7'+-'''- i-�"-' rLUIZ BRUGNAGO, CI n0767.218-SSP-SC, CPF n°, II d . ,�' r I
,

srruI\.çl\O
310.512.359�87, pedreiro e s�a esposa HELGA

,

."",.'IM.",

MILBRATZ BRUGNAGO, CI rio 1.581.577-3-SESP- "

'SC, CPF n" 015.567. 269-02, costureira: brasileiros, casados pelo regime
de Comunhão Parcial de Bens, vigênciada Lei 6.515/77, residentes e do
miciliados na Rua 439-Vanderlei Modro; Bairro' Vila Nova, nesta cidade;

.

requereram com base no art. 18 da lei ri°6.766/79, o REGISTRO DE DES-
/

MEMBRAMENTO, situado naRua 439-Vanderlei Modro e servidão de pas-
,

sagem-S-6, BairroVila Nova, perímetro1Jrbano de Iaraguá do Sul/Se, abai
xo caracterizado, aprovado 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 agrimensura José Clênio Vargas
de Oliveira CREA n° 14266-2, ART n" 3606640-0. O desmembramento 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 data da ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada
por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serven
tia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683- centro, Iaraguá do Sul/SC..

JARAGUÁ DO SUL, "31 DE MAO DE 2010."
AOFICIALA
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Fernando Rizzolo,
Advogado
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PONTO DE VISTA

SÁBADO' TERÇA-FEIRA �QUARTA-FEIRA' QUINTA-FEIRA-.
VictorDanich,
so,:;ólogo

OAB deJaraguá
do Sul

Jorge Brognol;,
economista

Instalação do escritório da Fatma na região.
a reunião semanal da Acíjs e Apevi desta
semana o governo do Estado confirmou
a instalação do escritório da Fatma em

Iaraguã do Sul para o atendimento à

região nas questões de análise e li-

beração 'de processos relacionados
com a questão ambiental

Trata-se de uma reivindicação
que não é recente, atendendo a

uma necessidade não apenas do
setor produtivo, mas de modo geral.
toda a comunidade em. processos
de licenciamento ambiental. Esta
decisão com certeza' dará maior

agilidade. Conforme as informa
ções atualmente todas as licenças
ambientais de maior impacto' são
analisadas pelo escritório de Ioínvílle, que está

desprovido de pessoal e conta com 14 mil pro
cessos em 'análise, destes, pelo menos cinco mil

.

da região de Jaraguá do Sul.
O que se espera é que o escritório local ocor

ra de fato.o mais rapidamente possível, uma vez
que a demora na análise de muitos processos que

-

aguardam parecer técnico ve� comprometendo
muitos projetos de empresas, há mais de cinco
anos. A 'criação do, escritório de Jaraguá do Sul
cria autonomia e dará celeridade aos processos,

mas para isso é necessário ter uma

equipe técnica formada e que faça .

posteriormente a fiscalização.
Neste sentido, caberá ao gover

no do Estado providenciar a insta

lação do escritório da Fatma com

plena estrutura e' uma equipe pre
parada para funcionar em tempo
integral e de maneira efetiva ..

Ao lado desta questão, há ou

tras necessidades no que se refere -'

à infraestrutura que são sentidas
. há algum tempo, como é ó caso da

transmissão de dados e voz via internet (banda
larga, wi-fi etc.), considerando que a região de

pende desta agilidade dos órgãos
competentes sob pena de comprometer mui:" ,

tos projetos importantes ao desenvolvimento de
novos negócios erri Jaraguá do Sul e nos .municí-
pios vizinhos.

»,

A demora na análise
de muitos processos

que aguardam
.

parecer técnico vem
comprometendo
muitos projetos de
empresas, há mais'
de cinco anos.

" '
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IMAGEM DO DIA
•

Acontece
até amanhã as'atividades .'

,

simultâneas, nos quatro museus de Jaraguá
,

do Sul com o tema Copa do Mundo. Entre
.as atrações está eXP9siç�() da 1 a Mostra d� ,Humot., ,

de Jaraguá do Sul, brincadeiras e história.

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

* telefone (* não serão publicados),

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:

'

� UéITAÇÃO_N°: 87/2010 ,

• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
_

• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: TUBO DE CONCRETO
• RETIRADA DO EDITAL.: A partirdo dia 14/06/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:0'0

às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 28/06/2010 14:00h
O Editalencontra-se à disposição dos interessados no escritório do SÃMAE; na Rua

Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul' - SC- Site: www.samaejs.com.br.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 21 06-91 00 .

Nelson Klitzke - Diretor Presidente!

J

..

SEBV�
Evento interdita
vagas na praça

o estacionamento da Praça Ângelo Pia
zera, localizado. atrás do Museu Histórico
Emílio da Silva e em frente aopalco de

apresentações, será interditado das 17h
de hoje às 12h30 de amanhã para a rea

lização de várias ações em comemoração
ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho
Infantil, dia 12 de junho. A organização
das atividades estará a cargo da Secretaria
doDesenvolvimento Social, Família eHabi
tação, em parceria'com o Sesc e a Scar.

COrviENIORACÃO
Bailes do Dia dos

. Namorados amanhã·

HOJE
Mais uma turma

de' fotografia na Scar
Começa hojemais uma edição do curso

de fotografia digital ministrado pelo artista

plástico e fotógrafo Fabiano Souza, o Chan,
. na Scar, Podem participar todas as pessoas
interessadas, independente de conheci
mento prévio de fotografia ou de equipa
mentos. Com aulas teóricas e práticas, o

curso segue até o dia 25 e abordará prihcí
pios básicos da linguagem fotográfica. As

,

inscrições na Secretaria do Centro Cultural
da Scar ou pelo telefone (47) 3275-2477. '.

, .

. SOCIEDADE

Gorupá promove
concurso de rainha

'Bailes de Dia dos Namorados aconte- A segunda eliminatória.do Concurso
cem amanhã em Jaraguá do Sul e Guara- Rainha das Sociedades do Tiro 2010 acon
mirim. No Parque de Eventos de Jaraguá tece amanhã na Sociedade Hansa Hum
acontece o evento com a animação de Chi- boldt. O baile de escolha da rainha inicia às
quito e Bordoneio. Ingressos ao custo de R$ 22h, com ingressos antecipados no valor
13 no Posto Mime matriz, SmurfLanches e . de R$10. Informações pelo telefone 3375-
Flash Vídeo Locadora. Em Guaramirim, o 2500 ou na Sociedade 3375-1957. Essa é a.
'baile acontece no Pavilhão de Eventos com 12a edição do Concurso Rainha das Socie
Os Atuais _e a Banda Elyte. Ingressos anteci- dades de Tiro, a próxima eliminatória será
pados no valor de R$ 10, no Posto Mime de dia 17 de julho e a etapa final acontece dia.
Guaramirim, Posto 28 e ParadaObrigatória. 11 de setembro na Sociedade Guarany, �
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4 Política·
Por Giovanni Ramos, interino
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Câmara de Vereado- cormssao de licitação avisou a

res pretende iniciar as presidente da Casa, Natália Petry
obras de construção de

.

(PSB), que encaminhou o caso

uma praça no terreno - ao departamento jurídico.
ao lado do Legislativo (foto) a O coordenador de compras

partir de julho. Porém, o edital e patrimônio, Maurício Rodol

para contratação da obra trouxe pho, deve enviar um' ofício ao
. um problema para a Mesa Dire-

.

arquiteto responsável para que
tora. A licitação foi feita através sejam analisados 'Os 'orçamen
de carta-convite e as três em- tos do projeto original e das

presas apresentaram valores su- propostas. A· preocupação da

periores ao orçado pelo projeto Casa é que 'a obra não seja con
executivo, desenvolvido pelo ar- siderada superfaturada. A Praça
quiteto Renato Escobar. . da Câmara de Vereadores deve

O projeto .estimava um custo receber uma academia para
.de R$ 69 mil, mas as propostas idosos da Unimed, semelhan
foram de R$ 84 mil, R$ 88 mil e te, à instalada nesta semana no

- R$ 94 mil.: Com a diferença, a Parque de Eventos.

Caro hlnha·
Alguém realmente acredita

va que as obras de duplicação
da BR-280 poderiam começar
até o final de 201a? O contor- .

no ferroviário, que é uma obra,
muito menor, ainda não saiudo

.

papel. Ano passado. chegaram
a prometer. uma licitação até
dezembro ...e nada. O Vale do

Itajaí. que possui quatro depu
tados federais, tem dificuldades
para levar adiante a duplicação
da BR-470 .. O Vale do Itapocu,
sem representantes em Brasília,
pode esperar sentado.

.. ca rolina@ocorreiodopovo.c01!I.br AQendegri;dUitamentirumhorário
com um de nossos asseS$or,es e
diversifique seus investimentos.Carolina Tomaselli

.·BR 280
o atraso na emissão da licença

prévia.ambientalpara a duplica
ção daBR-280 não foi por culpa do
Ibama.Em resposta à reportagem
publicada no dia 1°,. a assesso- .

ria de comunicação do, institu
to emitiu uma nota afirmando

que houve uma reformulação
_ dos projetos, por - isso "o órgão
estendeu o prazo. A nota afirma
também que a licença ambiental

. prevista para. o final deste mês

poderá ser feita em julho.

GRAGK
A Alesc (Assembleia

Legislativa de Santa Catarina)
-, promove, na próxima segunda
feira, uma audiência pública

/

na Câmara de Vereadores

para discutir o combate ao

crack em Jaraguá dó Sul. O
evento começa às 19h e é
uma proposição do deputado
Dieter Janssen (PP), suplente
que deixa o cargo na próxima
terça. Há quase dois meses na
Alesc, Janssen transformou a

segurança pública na principal
bandeira e deve levar o tema
para as eleições, quando
tentará voltar ao cargo. "O
crack é um problema grave no
mundo inteiro e na-região não é
diferente. Convido a população
para ir à Câmara segunda e

vamos combater a droga",
comenta.

..

CÉSAR JUNKES

FALAAír

,
. Não encontraram
nada de mim e estão

procurando colocar
,

.

alguma culpa. '"

RONAI-J,lO RAULINO,
IX�iiC;RIfARIODITUA'IMO,

C;ULTUM IllPORfl
.

PIERO RAGAZZI

A Comissão Processante que

investiga a denúncia de um su

posto uso irregular do Refis por
parte do ex-secretário Ivo Konell
se reúne na próxima segunda
feira, às J4h, para definir o ca-.

lendário final. Aberta no final de

abril, a comissão precisa encer

rar os trabalhos até o .dia 21 de

junho. Segundo o presidente Lo

rival Demathê (PMDB)" a CP pre
tende decidir na segunda quan-

. do o relator Justino da Luz (PT)
, apresentará o documento flnal
para votação interna..

- Oada um por' I otn Santa Oatarlna
Enquanto Pinho Moreira (PMDB) e Angela Amin (PP) não deci

dem se abrirão palanque nacional para José Serra (PSDB) ou Dilma
Rouseff (PT), Ideli Salvatti .(PT) e Raimundo Colombo (DEM) estão

.

com as campanhas definidas nas ruas e Leonel Pavan (PSDB) ace

na com a possibilidade de concorrer à reeleição. A possibilidade de

_
termos cinco candidatos com chances reais de vitória é grande, uma
novidade para um Estado que parece não. ter saído da polarizáção

�_� �_��""_""_�� ----""_��_�__�-'���--�-'
.. Ar�na/MDB, da DitaduraMilitar.

. Antlfumo Llght
O vereador Jean Leutprecht O projeto de lei de Leutprecht

(PC do B) terá uma reunião com é baseado na lei sancionada em

a Secretaria de Saúde na próxima Florianópolis e prevê a possibili-I
semana par� discutir a implan-. dade do estabelecimento ofere-

tação da lei antifumo na cidade. cer uma sala para os fumantes,
Leutprecht é autor do projeto que desde que-ela seja isolada das de
prevê a proibição do fumo em 10- mais áreas. Uma proposta seme-

.
cais públicos fechados como ba- Ihante já é aplicada também em

res, restaurantes, hotéis e boates. A .
Blumenau e ..é mais branda que a

proposta teve parecer favorável da legislação aprovada em São Pau

Comissão deLegislação e deve if a lo, onde nem as áreas separadas
votação ainda em junho. para fumantes são permitidas.

..
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CHARGE EDrTORIAL
\

Terminal urbanoVUVUZELAS

QUE�OUVA
AaER1'URA
�CoPA?'

Mas será que a população saberá qual a melhor so
lução se o governo não apresentar antesum projeto
concreto do quese pretende fazer?

'

Outro questionamento dos moradores foi sobre
a construção de um novo complexo esportivo para
substituir oArthurMüller.Panstein garante que ou
trolocal será construído antes da possível demoli
ção do gínãsío-. o que também depende de uma

autorização do governo do Estado. Mas até agora,
apenas relatos foram apresen
tados. Se a ideia é fazer um 10-

, cal com seis quadras para trei
namento, seráque a Prefeitura
terá recursos suficientes?

Além disso, também exis-
.

te o risco de o� terminais de.

integração nos bairros serem

construídos somente quando
. for firmado um novo contra

to de concessão' para o transporte público. Até lá,
será que o sistema vai atender adequadamente (\S
necessidades da população?

Se a intenção da Prefeitura for mesmo ouvir a

população sobre o assunto, é importante que a co

munidade esteja ciente de todas estas questões. O
que não se pode é achar que, com a construção de
um novo terminal, todos os problemas do transpor
te público serão resolvidos. E à administração, cabe
fiscalizar, cobrar melhorias e investir em ações que
garantam a eficiênciadamobilidade urbana.

,

AProposta
de construção do novo termi-

.

.

nal foi apresentada à Ujam (União Iara-
.

'

guaense das Associações' de Moradores)-
, pela Prefeitura na noite de. quarta-feira.

No entanto, algumas dúvidas ainda permanecem
,

no ar: quando o novo terminal será implantado?
Como será a estruturai Quanto vai custar? Existe

garantia de que um novo ginásio será construído
no lugar doArthurMüller?

O secretário de Planejamento,
Aristides Panstein, afirma que a pro-

.

postado governo não é uma garantia
de que as obras serão, de fato, reali-:
.zadas naquele local. Ele garantiu que
a Prefeitura pretende ouvir ampla
mente a comunidade sobre o tema

e que"é o povo quem vai decidir" se
... a implantação daestrutura no lugar

do ginásio vaimesmo sair do papel.
Até o momento, a Prefeitura ainda não apre-

. sentou um esboço do que seria o novo terminal.
Por enquanto, apenas mapas do centro da cidade
são mostrados para apresentar os benefícios ge
ográficos do projeto; Entre as alegações, Panstein
cita que a localização é estratégica para. facilitar o
acesso aos bairros Barra do Rio Cerro, Vila Lenzi,
Amizade e Ilha da Figueira.

O secretário afirma que, antes de se criar um
modelo para a estrutura, é preciso debater o assun
to com a comunidade e saber qual amelhor opção,

I
I

I

DO LEITOR

Irresponsabilidade
na divulgação científica

possa causar. Na história da intro

dução dessa e de outras.tecnologias,
o debate é polarizado e confuso, e
nem sempre a qualidade da infor
mação é o que prevalece.

No meio acadêmico, é comum

os últimos 20 anos, o

número de aplicações
comerciais da biotecno-

DO LEITOR

O trem: saudade ,e respeito
logia cresceu muito em

diversos setores industriais. Mas
é na agricultura que se apresen
ta" um dos maiores

avanços da apli _
. c' ... ,-,

cação da tecnolo

gia: a produção de
alimentos GM ou

transgênicos.
A transformação

genética de plantas é
. uma ferramenta que
permite o aumento

da produtividade dos
cultivos e a melhoria
da qualidade nutri-'

. cional dos alimentos.

o "peer review", ou

seja, a submissão do
trabalho científico
ao escrutínio de es

pecialistas qualifica
dos que contribuem

para a qualidade
antes da publica
ção em periódicos
catalogados, Infeliz
mente, muitas" ve

zes, alguns relatórios
são amplamente di

vulgados de forma

prematura, antes da revisão apro
priada, e causam medo.e descon

fiança inadvertidamente,
Não há motivos racionais que

justifiquem a obstrução da bio-
.

tecnologia moderna na agricultu
ra, claramente uma evolução da.

tecnologia, e é fundamental que,
sobretudo, tenhamos responsa
bilidade na divulgação da produ
ção científica, para que sigamos
ampliando os conhecimentos e

suas aplicações no sentido de au

mentar a segurança alimentar, ex
pandir a produção de alimentos,
além de evitar o aumento do uso

de água e desmatamento.

migrantes trabalhou nesse projeto nacional.
Certamenteos ambientalistas de hoje lamenta

riam as matas tombadas, as onças pintadas assas

sinadas, as araras azuis assustadas. Pior, os índios
massacrados e deportados. Eles têm raião! Existe

aqui uma grande dívida histórica! Mas com certeza

quemmais deve, não é o nosso velho trem.
'

"Sobre a conversa q'!e algumas
vezes são feitas nas esquinas e nos

'botecos da cidade, por companhei
ros geralmente, estressados, que

, reclamam com o "barulho e com o

-tempo perdido para deixar o trem

passar" existem as seguintes ob

servações: o trem chegou aqui pri
meiro. Foram nossos antepassados
que foram buscá-lo de' bem longe,
foi ele quem fundou novas cidades'
e ligou Jaraguá a tantas outras.

Uma analogia, talvez, o motivo
de muitas pessoas par�em para ver o trem passar é
o desejo de decifrar três emblemas: primeiro identi
ficar, numa roda, a bandeira do Brasil; contar na en
grenagem principal22 dentes que sirnbolízam os 22
Estados do Brasil de então e identificarno centro desta

engrenagem, as letras RY.P.S.C. do nome RedeViação
Paraná Santa Catarina QUem sabe se nesta busca, não
está de uma forma inconsciente "a procura que todos
nós devemos fazer a fim de encontrarmos nossa

própria identidade de jaraguaense e de herdeiros da
,

Duquesa do bairro Santa Luzia!

8a
linda memória! Parece que cada vagão '

e faz "pléct., plact" tem algo a contar. Sua
linha nunca deveria ser extinta e nem ele sair

Centro de Jaraguá do.Sul. Embora seja ele
apenas de "carga" e,quando atravessa a nossa cida
de, interrompa e paralise todas as ruas, não íncomo
da aninguém. Sua travessia-se assemelha a deum se

nhor idoso que caminha lento, que
inspira veneração porque é porta-
dor da carga de uma longa história. '

,
Durante IDO' anos de serviços, ele é O trem chegou aqui
bem conhecedor da nossa cidade... primeiro. Foram nossos

Como um pai é de sua filha! antepassados que foram
Quando de longe ele anuncia buscá-lo de bem longe,

sua chegada, a cidade para, osmo-. foi ele quem fundou novas
torístas saem do carro para vê-lo, cidades e ligou Jaraguá
d� perto, os pedestres �andam.as a tantas outras.
cnanças contar os vagoes. COIsa
bonita!Vê-lo passar.

. Tenho toda a certeza que há
,

100 anos, ele era bemmais bonito, porque transpor- ,

tava passageiros até São Pauio, Rio de Janeiro e Rio
Grande do St4, ainda tinlÍa a "Maria Fumaça", sino

"

e aquele apito típico... curioso eram aquelas bafora
das de fumaça, acelerando cada vez mais, puxando
aquela jíboía imensa de vagões! Mas o motivo mes

m�, porque queremos o trem aqui, é porque o seu

projeto trouxe paralaraguá do Sul e paraSanta Luzia
muitas famílias procurando pão para seus filhos. Ele
foium generoso patrão, do começo ao fim das obras.

"Naquele tempo se ganhava bem", dizia nosso com
panheiro, Alfredo Martinelli. A maioria dos nossos

De acordo com
estimativas da
entidade; até

2050 a população
mundial chegará a

nove bilhões. Será"
necessário" portanto,
aumentar a p�odução
de alimentos em 70o/ó.

"

"
'Por isso, a biotecnologia foi reco
nhecida pela FAO (Organização das

, Nações Unidas) paraAlimentação e

Agricultura como ferramenta estra-'
tégica para suprir � demandamun
dial por alimentos. De acordo com

estimativas da entidade, até 2050 a

população mundial chegará a nove

bilhões. Será necessário, portanto,
aumentar a produção de alimentos
em 70%, o que só será possível com
a contribuição das seguras emoder
nas técnicas dabiotecnologia.

Ainda que tais benefícios sejam
reconhecidos, a produção de "ali:
mentos é um tema complexo, cheio
de mitos e crescentes desafios. É
compreensível que haja preocupa-

'

ção com possíveis impactos que a

engenharia genética na agricultura

,

Lúcia deSouza, bióloga, doutora em
bioquímica emembro da Public

Research andRegulation Initiativ� (PRRIJ

FreiÁlido Rosa
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CÉSAR JUNKES

Preço do quilo da batata caiu 45% em comparação com o mês passado

1:. I
, '.

Cestabásica
.. tem leve queda'
frente amaio
Reduçãofoi puxada por itens�.
corno batata; farinha e feijão ".

JARAGUÁ DO SUL

Calculadora nas mãos
e muita disposição.
Os jaraguaenses que
pretendem economizar'
e, ainda assim, manter a
despensa cheia, precisam

.

se aliar a ambos.
/

.

.

....__

'Bue,
conforme pesquisa do

Procon, os ingredientes con-
. side�a�os.. essenciais à _?ieta

. rasilerra
.

ficaram apenas
2,82% mais baratos no comparativo
entre junho e maio de 2010. Além

disso, os alimentos em queda de

preço estão espalhados por diver
sos estabelecimentos comerciais

da cidade, exigindo uma verdadei
ra maratona de pesquisa por parte
dos consumidores. Neste mês, por

.

exemplo, o órgão encontrou a ces

ta básica mínima para uma pessoa
vendidapor R$ 164,01. Porém, a va
riação entre os seis supermercados
visitados ultrapassou os 60%..

Na lista dos ingredientes em

queda, o destaque ficou por conta

I.
I

da batata. Ela sofreu desvalorização
de até 45% e foi seguida, mesmo
que de longe, pela farinha de trigo e

pelo feíjão preto. Os dois tiveramdé- .

ficit de 13% e 12%, respectivamente.
Ó grupo é completado pelo café em
pó (- 5%) e pelo óleo de soja (- 4%).

.

Do lado contrário figura, nova- .

mente, o tomate. Em 20,10, o valor
da fruta tem oscilado de forma

significatíva. No mês de março,
a remarcação alcançou os 134%.

Depois, em abril e maio, somou
redução de 51% e agora voltou a

subir outros 20%. A segunda ele

vação de preços da listagem coube
ao açúcar refinado: 6%.

Paralelamente ao sobe e desce,
seis produtos-semantiveram estáveis
entremaio de junho. Este é o caso do

arroz, dabanana, dacame,do leite, da'
manteigae do pão francês;

• Kelly Erdmann
keIIY.@ocorJ'elodopovo.com.br. . ,

COMPOSiÇÃO PARA UMA PESSOA/MÊS
.

ANGELONI BREITHAUPT BRASÃO

R$ 4,77 R$ 5,01 R$ 5,40
...................... ,." .

. "........ .. ..

... .. �.�,?'??. R$ 5,31 ���,�?... �� ?'.�!. �� ..�+!..... . .. �.� ..

4,17

Banana 7,5 kg R$ 27;23 ' R$ 14,93 R$ 21 R$ 11,93 R$ 9,68 R$ 11,18
..................................... , ', ,...... .. ,., , ".............. . , ., .,............. " ,................... , ,.......... .. "' , .. "'.�, .

...�.?�?�.??.�.�......... . �.� �!.'.�� : �.� .. �.�,�� R$·10,14 �.�.�!.'..!.O R$ 7,??.. . �.$ 10,74
Café 600 g. R$ 5,99 . R$ 5,03 R$ 4',79 R$ 4,78 R$ 4,31 . R$ 4,31

PRODUTOS

Açúcar 3 kg

BERTOU

R$ 5,07

GUMZ

R$ 5,97

SANTA LUZIA

R$ 5,07

Arroz 3 kg

............. ,.,,, , , , .. , " " .

Carne 6,6 kg R$ 88,97 R$ 98,21 R$ 98,34 R$ 69,17 R$ 65,34
........................................................................................................................................................... " � " " " " .

Trigo 1,5 kg .

R$ 1,49 R$ 2 R$ 1,94 H$ 2,31

R$ 83,69 _

.

R$ 1,70 R$ 2,09

. R$ 12,47
............. "" ,...... ." , � �........ .. .. . ,,, .

R$ 7,43feijão 4,5 kg
.....................................................

R$ 13,46 R$11,21 R$ 8,91R$ 13,01

telte c 7,5 litros R$ 10,13 R$ 11,18
....... " .

R$ 7,46 R$ 9;38

R$12,23 R$ 11,78 R$10,88 R$ 9,90
.

R$10,69., R$ 10,61 R$10,09 R$ 8,81
. ,

R$)3,11'
Manteiga 750 g.

........................ " " "." " " .

Óleo 1080 mi R$ 2,39· R$ 2,75

Pão 6 kg

R$ 2,15
... " " " .

R$ 39 R$ 23,88

R$ 2,63 R$ 2,39
............. " " ,,, " " " ..

'R$ 35,70 R$ 35,34
-

R$ 23,94 R$ 35,88
""." ". . " " " " .. " """ "

"".

, R$ 15,21 R$ 22,41Tomate 9 kg. R$ 35,82 R$ 23,31 R$ 23,31 R.$17,91
i;I .'/Iil_ "

;

'228,75' .TOTAL 265,2ct'. 239,45 201,20 .

...

164,01 21529",
,

* Os preços informados pelo Procon de Iaraguá do Sul fazem referência aos produtos mais baratos
encontrados em cada um dos estabelecimentos no dia da pesquisa. É desconsiderada a marca.

.' .,. ..

� Capitais, também tê� r,etraç�
Segundo levantamento do Dieese (Depar-

o tamento Jntersindical de Estatística .e Estudos '

" Socioeconômicos), o preço da cesta básica caiu

�.' eI1I �,2lias' 17 capítais pesquisadas. Estáfóiápri
meira vez, em 2010, que a maioria das cidades
registrou a desvalorização.

.

p estaq�r�s
'i

'

•. 1 I

.,'

neiro (-5,04%), de PortoAlegre (-4,41%), de Belém
(-2,33%) e de Curitiba (-2,19%).'0 lado inverso é

ocupadopor cinco municípios: Manaus (3,26%),
GOiânia (2,7.2%), AracajdCü15%), Recife (1,10%) e

.

Belo Horizonte (0,59%). Com base nesses valores,
o Dieese estimou que o salário mínimo nacional

.

ideal preci .R 2.157,88.
t' ,iJ.'., 'i

�,"I"

CAMPANHAS SE UNEM CONTRA A POLIOMIELITE E A GRIPE H1Nl

Dia 'D' é neste sábado
JAR.AGUÁ DO SUL ,-

pe A. É que amaratona, lnicíada

em março, chegou à fase final
sem sinalização de novas pror- ..
rogações. Até ontem, na cidade,
o único grupo ainda com ade
são inferior à esperada era o das

crianças 'de dois a cinco anos.

Somente 43% do total estipulado
haviam sido imunizados.

Neste ano,' o setor de Vigi-
. lância em Saúde já monitorou
sete casos suspeitos da doen

ça. Porém, nenhum obteve

confirmação e, portanto, eles
foram descartados,

nizar 9,5 mil menores de cinco
anos de idade frente à poliomie
lite. A maratona é dividida em

duas etapas. A primeira termina
no próximo dia 25 de junho e a

segunda ocorre durante o mês
de agosto.Assim comoem Iara
guá do Sul, nos demais municí

pios da microrregião, o medica>
menta será distribuído em todos
os postos de Saúde .'munidos de
sala específica das 8h às-lZh.

Dentro desse período,' as

equipes vão disponibilizar, pela
última vez, a vacina contra a gri- .

A tradicional gotinha contra
a paralisia infantil não estará

sozinha, neste' sábado, para
garantir a saúde das crianças.
Junto dela, também se farão

'presentes as doses que bata
lham no afastamento do vírus
da gripe H1N1. Por isso, segun
do o gerente de Vigilância em

Saúde de' Jaraguá do Sul,Walter

Clavera, é a vez de aproveitar a
chance e vacinar os pequenos.

No município, a. Prefeitura
trabalha com a meta ele imu-

PIERO RAGAZZI

Gotinha
que evita
a paralisia
intantíl é

distribuída
a todas as.

crianças com
menos de
cinco anos
deidade
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8R-280'·

Passagem obrigatória � perigosa
Moradores colocam ern risco a própria vida na tentativa de atravessar a rodovia

,

"Aqui, se a gente vacila, a
gentemrre'', O alerta é
do servente de pedreiro,
Henrique Silva, 41 anos, que

-

vive no bàirro Ribeirão Cavalo.' ças que vão para a escola eprecísam
. .' passar por aqui. É muito perigoso.

O�or�.dor
precisa t�a_fegar :reria que t.�r acostamento", sugerediariamente

.

de bicicleta o:pedreiro AntônioWaldemnar Sal-
pelas margens da BR-280

.

vador, 38 anos, que vive na região.
,

para se descol�r ao local de de Ribeirão Cavalo e tambémpassa
trabalho

'.
Mas no trajeto! enfrenta pela rodovia diariamente. .

.

medo' e Insegurança. O mau es-

tado da estrada coloca em risco a
'

segurança de motoristas, pedes-·
tres e ciclistas que passam pelo
local. ,Em muitos trechos não há
acostamento. Quando há, é estrei-

. to e está em péssimo estado, sem.
ao menos, pavimentação. "Tenho
que cruzar a rodovia todos os dias,

.

de manhã e à tarde. É um risco que
.

a gente corre. Nós ciclistas, temos
que ter o dobro da atenção. Os
carros passammuito rápido e não
tem acostamento para a gente an- Na semana 'passada, a BR-28,O,dar", explica. no bairro Nereu Ramos, foi palco

.

O mesmo relato vem do mora- de mais um acidente grave. Três
dor da localidade Tifa Terêsinha,'

pessoas ficaram feridas na colisão.João Tavares, 59 anos, O guarda entre umamotocicleta e um.carro, .

n?hirno re�ela que já prese�cio� .. que saíram.da pista e.caíram em

.d�versos acidentes no 10�,al. yoce . UIJ) barranco. De acordo com tes
tem que procurar um pedacInh� temunhas, a falta de sinalização ao
d.e acostamento para andar de bI�, longo da rodovia foí uma das cau
cícleta. Tem muíta gente que VaI

sas do acidente.
para o Centro de 'ônibus, mas se

.

tivesse acostamento, iria de bici - • Debora'Volpi
cleta", comenta. debora@ocorreiodopovo.coÍll.br

,

JARAGUÁ DO SUL Além da falta de acostamento, a

imprudência dos'motoristas preo
cupa quem circula a pé ou de bici
cleta pela região, A rodovia é palco .:

de ultrapassagens perigosas e su-

. portá a passagem de veículos pesa
dos em alta velocidade. "Tem crian-

Você tem que procurar um
pedacinho de acostamento
para andar de bicicleta. Tem
muita gente que vai para o .

Centro de ônibus,mas se tivesse
àcostamento, iriá de bkideta.

JOÃO TAVARES, ,59 ANOS,GUARDANOTURNO

,. ""' .

ACIDENTE OCORREU
HÁ UMA SEMANA,

Atravessar a rodovia diante de .movimento intenso é colocar a própria vida em risco

,I

Falta (I'e acostamento às rnarqens da BR-280 dificulta a passagem de clcllstas e pedestres

PREVISÃO É DE QUE I\IIELHORIASOPERACIONAIS COMECEM EM 2011

.

Unitpromete recuperar trecho
,

ao município de Canoinhas, no
Planalto"Norte.

Essas obras incluiriam a recu

peração do acostamento, a cons
trução de rotatórias no' trecho e

melhorias nas "intersecções. Os
recursos' estão assegurados pelo
Programa Crema 2, do governo'
federal.

.
Obrasestão orçadas em .

R$ Q3 milhões e induem .

o trecho entre Jaraguá
, .do Sul e Canoinhas.

obras, orçadas em R$ 83 milhões,
"

está previsto para 2011.
Sobre os riscos.que correm.

atualmente os moradores que
precisam atravessar a pé ou de
bicicleta a rodovia, Maestri argu
mentaque esta é uma das maio
res preocupações para o Dnít. ''As
cidades catarinenses estão cres
cendo muito e o problema é que.
algumas regiões sê desenvolvem
em torno da rodovia, locais que
deveriam ser para o tráfego pesa
do", analisa.

Além 'da precariedade . do
'. acostamento da rodovia, os mo
radores reclamam da falta de

sirialização ao .longo da BR-2HO.
.Em alguns trechos, buracos no'

.

asfalto também dificultam a pas
sagem de carros e principalmen-
te, de motos.

De acordo com o Dnit (De
- partamento Nacional de Infra":

�
estrutura de Transportes)! éstão
em andamento obras de manu

,tenção e conservação na BR-280,
que incluem os trechos de Iara
guá do Sul e Corupá.

Segundo o assessor. de comu- " Maestri revela ainda que o
" nicação do órgão, Breno Maestri, '

..
projeto está em fase de finaliza-

estão. previstas ainda melhorias ção dos estudos e a Iicitação da.
nas proximidades do entronca- empresa que executará a obra
menta da BR-280-com a SC-416. está prevista para o segundo se-.

-

em Jaraguá do Sul; até o. acesso mestre deste ano. O início das ..

Em alguns trechos,
:' buracos e falta de

sinalização atrapalham
os motoristas
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para compor sua obra. "É algo
que usamos por pouco tempo,
acumulamos em casa e que polui
o meio ambiente, então dá para
reaproveitar" justifica Nayara. - ·

"Arte no Guarda-Sol" é um

projeto desenvolvido pelo Sho

pping Center Breithaupt com 'o

objetivo de apoiar artistas que já
atuam no campo das artes visu
ais e revelar jovens talentos. Essa
é a primeira edição do projeto.

-
'

TRABALHQS FORAM DESENVOLVIDOS COM DIVERSOSMATERIAIS

Guarda-sol com criatividade·
Ontem, no Shopping Brei

thaupt, foi apresentado o traba
lho de oito artistas participantes
do projeto "Arte no Guarda-Sol".

o ,

Ao todo foram 18 p�ças inscritas
.

e oito selecionadas pelo júri para
a exposição, .cujos autores foram

, premiados com R$ 200. Os traba�'

,

lhos vão fazer parte da decoração
do shopping até 11 de julho e de- "

-

pois serão devolvidos aos autores.
Os artistas tiveram um mês

para pôr em prática 'a sua criati

vidade, o que resultou em obras
desenvolvidas com diferentes ti

pos demateriais. Mouse, CD,dis
quete, eletrônicos, �

histórias em

quadrinhos e pinturas são ape
nas algumas das técnicas empre
gadas pelos jovens artistas..

A estudante de artes, plásti
cas Nayara Laporte escolheu um
tema ecologicamente' correto.
Ela usou 2500 sacolas plásticas

I

I
I

Exposiçâo, que prossegue até 11 de julho, chamou a atenção no Shopping
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quêncía em Santa Catarina. Isso

porque acontece o deslocamen
to de, pelo menos, duas frentes
frias e também pela influência de

.

sistemas de baixa pressão. Após
essa mudança climática, as tem
peraturas começam a .cair.

CHUVAS

Ainda de acordo com a pre- ,

.

visão. meteorológica do Ciram,
após a passagem das últimas
semanas do mês de junho com
chuva e frio, deve acontecer a

diminuição do volume de chu
vas em Santa Catarina durante
os meses de julho e agosto. Essa

.

passagem está relacionada ao
I

enfraquecimento do El Nino -

fenômeno' caracterizado pelo
aquecimento das águas do Oce
ano Pacífico. que 'influencia o

tempo no Estado desde meados
de 2009.

,
.

• Daiana Constantino
,

daianac@ocorreiodopovo.com.br

«::1""",,,1

Frioaumentanapróxima semana
'Segundo'Ciram, mudança climática também deve trazer chuva a partir de. terça- feira'

PIERO RAGAZZI

..

Temperatura em queda é resultado do deslocamento de pelo menos duas frentes frias pela região

GOVERNO ESTUDA M'ODELO PARA ADMINISTRAR O SERViÇO

(Companhia Catarinense de

Águas e Saneamento) tem a con

sentimento da ocupação. Ainda
deve ser anunciada à data ofi
cial para a Prefeitura assumir a -

administração. Esse prazo' pode
se estender em até 30 dias. O as

sessor jurídico recorreu à Justiça
porque desde. o começo do ano'

,

a população sofre com falhas no
fornecimento de água.

Tudo isso, além'de o con-,

trato entre a estatal e o gover
no não ter sido renovado. A
última prorrogação encerrou

.: Sistema de água deve ser terceirizado
em junho do ano passado. No
entanto, a Casan pede uma in

.

denização pelos investimentos
feitos. em 30 anos.

Para estrear, três ações.
emergências foram definidas.
São necessárias a ampliação da

capacidade de.abastecimento e

tratamento, novos reservatórios
e o. aumento de distribuição de

água na cidade. Os investimen
tos iniciais somam R$ 300 mil.
'� verba não será o problema
porque o governo tem capa -

,

cidade de investir' e· também
contamos com os recursos do

gov�rno federal", enfatiza.

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL

Não muito distante do
inverno, os próximos dias
.contemplam as sensações
do clima frio ..

Entre
hoje, amanhã e do

mingo o cenário perma
nece com os ponteiros
registrando temperaturas_

máximas e mínimas entre 21 e 12

graus. O sol aparece entre as nu-
.

vens e ainda há possibilidade 'de
pancadas de chuvas em períodos
alternados.

Conforme a previsão do me

teorologista do Ciram (Centro.
de Informações de' Recursos
Ambientais e Hidrometeorolo-:

gia) , de Florianópolis, Marcelo

Martins, os municípios ela região
.

norte catarinense vão sentir o
"- . '.

frio dentro da normalidade -

apesar da estação mais gelada do
ano iniciar daqui a dez dias.

,

Nesses, três dias, a nebulosi
dade e a condição de chuva iso
lada se concentra no céu em al

guns momentos. Há chances dos·
'termômetros elevarem a partir
das tardes. E os ventos são frácos
e moderados. No entanto, depois
da segunda-feira, o tempo está
vel terá possibilidades de mu

danças com mais chuvas e frio.
Já na terça-feira, as. chuvas

voltam a ocorrer com mais fre-

MASSARANDUBA'
Após o Tribunal de Justiça de

Santa Catarina decidir em favor
da Prefeitura de Massaranduba,
o governo já. estuda alternati
vas para administrar o sistema
de abastecimento e tratamen

to das águas no município. A
princípio, a ideia é conhecer
os serviços do Samae (Serviço
Autônomo Municipal deÁgua e

Esgoto) de Jaraguá do Sul.
De acordo com o procura

dor-geral, Leonel Pradi, o pre
feito Mário Fernando Reinke

precisa ter referências para
adotar uma linha de gestão, Por
enquanto, a principal intenção
se concentra em abrir um pro
cesso de licitação e terceírízar
os serviços para uma empresa. .

Enquanto isso, a' Casan

Estrutura do Samae
será visitada pelo

prefeito Mário
Fernando Reinke
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COMPRE SEU PEUGEOT 207
E GANHE ESSJ: CD PLAYER

-

PIONEER COM USB FRONTAL
E INTERFACE PARA·IPOD

•

Jarag"uã do Sul (47) 3274-1900
R. ReinoldoRou, 414

.

Itajaí (47) 3344--7000
Brusque (471 3355-4500

/

Strasbourg Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

"
{O',

'1',". � ..

"iloê(�",'.
� .'

:;._@J) I PEuoeOT

'JIf, ASSISTANCE

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção de JUNHO - GANHE AGORA STRASBOURG é uma campanha das Concessionárias Slrasbourg. Famlfia 207 com taxa 0,99%a.m., prazo de até 48 meses com entrada minima de 50% do valor do�eiculo. E também compre Seu Peugeot
207 e ganhe CD Player MP-3 Pioneer com USB frontal e interface para IPOD; esta promoção de CD PlayerMP-3 Grátis nãóindui o Modelo 207 Quiksilver e os modelos 207 Hoggar. O preço anunciado a partir de R$ 31.990,0.0 é do modelo Peugeot207 HB X-UNE 1.4l Rex, 05 portas, .•
ano/modelo.: 10/11, com ar-condicionado GRÁTIS, pintura sólida, frete incluso; preço p-úblico sugerido para venda á vista. O preço ariunciado a partir de R$ 39.600;00 é do modelo Peugeot20? Passion XR 1.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10/11, ar condicionado, direção hidráulica,
vidros e travas elétricas, pintura sólida, freIe indiJso; preço público sugeridopara venda à vista. A taxa de 0% ZERO por cento é válida para toda a linha 3D? com entrada de 50% do valor do veiculo e saldo em até 12 vezes sem juros, modelos la/II, outras condições de pagamento consul
tar a concessionária. Os acessórios informados são do modelo 307 Presence Pack 1.6L Flex. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso prévio e todas sujeitas à análise e aprovação de crédito. Imagens meramente
iluslralivas. Estoque das Concessionárias Sirasbourg participantes: Peugeot 207 HB X-Une I.4L Rex. 5 portas, ano/modelo.: 10/11,01 unidade. Peugeot20? Passion XR 1.4L Flex, ano/modelo.:l0/11, 05 portas, 25 unidades. Peugeot 307 HB ou Sedan.: 05 unidades. Prazo de vigência
da promoção de 04/06/2010 à 30/06/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. 'Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de ccncessíonérías Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424. .

De Segunda a Sexta das 8h às '19h_- Sábados das 9h às 13h
PEUGEOT

- www.strcsbourq.corn.br MOTION & EMOTION
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Universo TPM BISCOITO

Eliia.n.·e J.unos.-...:iiL-D_D�m_��_�;_u��'.I .

está an seu lado.

Sogra de mulher /

Preciso me preparar para sersogra (argh/vmedo/pânico/pavor/desespe
ro ... tudo junto). Penso na diferença entre s�r a sogra de um homem e ser a

sogra de umamulher, neste último caso, aminha futura posição. Será que fala
rei da minha nora, acharei a garota preguiçosa, que não faz nada o. dia inteiro
enquanto o marido sai cedo para o trabalho,' que manda o marido embalar
o bebê de madrugada,'que vive pedindo o cartão de crédito do marido para
fazer compras? Quero ser um� sogra boazinha, como a sogr� dos homens, que

..

dizem que o genro é um partidão para a filha, que. sai cedo para o trabalho en
quanto a esposa fica em casa como .madame, que acorda de madrugada paraembalar o bebê, que dá o cartão de crédito para amulher fazer c9mpras....

TRIOOTANDO .

.• U.m amigo meu ten;'l bhábito
'

de dizer que asmulheres não
.

", , .�

deveriam se prêocup{fr em ser a'
únicanÚID relacionamento e sim
em ser a preferlâa� ..Nãb gôst6

. nadinha desse pqnto <ie vista. ./'

Ih! M' J', 'ijjk .

, • Um colega'de faculdade
apresentou um trabalhe VÍsual
onde havia um par dqmãos,
sepáradaâpor uma Ullha e o'

.�

nome "separação" Perguntei se
era ummomento da vida deíe, .

:"

Ele disse que era um seriado da
Globo. Ta: .. Não sou qàsmais.

'

, ligadas emTv.

•Meu filho ligou cedinhenç
meu trabalho, rindo pra valer e
agradecendo por eu ter deixado
o pratinho de 0610 no'chão, no
rrieio do quarto dele. É o que as

mães fazem quando encontram
,

no quarto.do filho aquele pratinho
sujo em frente ao vídeo game. '

.'Aos homens fica a sugestão:
agora é a hora de comprar uma . .:

televisão �ova pará assistír
à Copa, sem que a esposa
reclame... Todomundo no

. espírito da Copa, ligado em
verde e amarelo.

, ;

• Desejo aos namoradinhos
uni final de semana suuuuper
cheio de paixão. Aproveitem o

clima, decalrem-se semmedo, .

façam valer a pena, sintam-se
um pouquinho responsáveis pela
felicidade de alguém ...

• Jota Quest; « ...Sei que nunca
fui perfeito, mas por você eu
posso ser até eu mesmo quevocê
vai entender. Posso brincar de
descobrir desenho em nuvens,

posso contarmeus pesadelos e

atéminhas coisas futeís, Posso
tirar tua roupa, posso fazer o
que eu quiser posso perder
6 juízo.mas com você eu to
tranquilo ... " .

..

CRTl+G CRTl+V
-

i,

�Al�Gll'-�
�.

(videoandnoise.wordpress.com)

DIVÃ- PARA DOIS
o Divã de hoje, não é um divã comum. Não

tem perguntas e respostas, por que o amor é as-
. sim: nada racional, nada exato e nada compreen
sível. Também não tem apenas umamulher, pois
o Dia dos Namorados está aí e um casal que com
pleta 50 anos, merece aparecer aqui, juntinhas,
como vêm 'fazendo pela longa caminhada. O Divã
de hoje. traz apenas uma imagem. É ali, naquela
foto, escondidinha em cada cor, que sé consegue
ver 18.250 .dias de sentimentos, nem sempre tão
nobres, mas sempre. dispostos a relevar, a com
preender, a ser paciente, a perdoar e a seguir em
frente. Meus sinceros parabéns ao supercasal.

o Casal Irma e Ostenir, comemora hoje
as Bodas de Ouro e os filhos Creusa,
Jone, Tânia, Odiléia e Rose, junto com

os genros, noras e netos, desejam toda
a felicidade do mundo ao casal.

0- '! SE OG
No casaco 7/8. Cla-

-

ro, amiga, você pode ter

todos os . rnodelinhos
que desejar, mas cá para
nós, tal qual aquele pre
tinho básico, indispensá
vel no guarda roupa de

qualquer mulher,' o
.

7 I8
é também sinônimo de
versatilidade. Voce pode
ii do clássico' ao arroja
do, usando bota, scarpin
ouAll Star (nesse caso, se
você for àlta, esguia e mo-

-

derninha). Combine as

peças harmoniosamente
e sejoga, meu bem!

É
Esse negócio de ficar com' as mãozinhas

cruzadas sobre a mesa enquanto ele abre a

.carteira para pagar a conta. Principalmente-

nos primeiros encontros. Depois é absolu
tamente compreensível que ele 'pague tudo

.

nummomento e você no outro. Mas se o love
é novo e você reàlmente quer fazer dar cer
to, trate de abrir a sua bolsa maravilhosa e

gastar um pouquinho. Abandona e investe...

'lORD'CAFA
.

.

RESPONDE,
P: Lord, você como homem, o

que pensa dos seus semelhantes
..
que traem? O que eles 'merecem

, na verdade?

R: Cara arruga, se eu fosse
sacana diria que o cara que trai
merece, no mínimo, fazer isso
com a 'mais' gata. Se eu fosse
conservador radical, diria que
merece ficar sozinho. Se eu fos
se· um ingênuo diria que merece

uma segunda chance. f: se eu
fosse mulher, diria que ele me-

.

rece batasendo o Cafa, mas não
sendo tolo, digo que, para opinar,
eu deveria conhecer o traidor. E

, atraída. Afinal, elas precisam ser

consoladas, certo?
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ESPETÁCULO MU
.

leAL

Turnê passapor
[araguá do Sul ..

,

.

Ana PaUla e Chico Saraiva se apresentam no Sesc

Folclore, ritmos brasileiros
e composições próprias

,

interpretadas por voz e

violão: 'nesta sexta-feira,
o palco do Sesc está �

reservado para
dois catarinens.es Que
se apresentam em

Jaraguá do Sul.

na Paula da Silva e Chico
- Saraiva, nomes que jámar-

--- caram a' música, popular
rasileira,

-

passam pela
cidade à caminho de Florianópolis,
'onde se apresentam' no

'

domingo,•

antes de seguir para três shows na

Argentina. Os dois já participaram

o encanto, feminino
Ana Paula da Silva é catarínen

se e nasceu em Joinville. A mu

sicalidade a acompanha desde a

infância, pela influência do pai e ,

,

de compositores brasileiros. Auto
didata, a compositora, intérprete'
,e instrumentista já está presente

,

no cenário musical há .cerca de 13

anos, e desde 2004 participa de fes
tivais nacionais e europeus;

de importantes projetos musicais e

fizeram, separadamente, parcerias
,

' ,

.com outros grandes músicos brasi-
leiros - mas é a primeira vez que fa
zem urn show juntos na cidade:

A simplicidade e os laços com
o tradicionalismo da cultura po
pular prometem levar o especta
dor em uma viagem pelos ritmos
do país. A turnê é pequena, e o

show será 'o segundo da agenda,
O espetáculo acontece no Centro
de Atividades do Sesc, que fica na
rua Jorge Czernierwícz, 'número

,

63-3" próximo �o Centro Cultu
ral Scar. Com entrada gratuita, a
apresentação começa às 20h.

• Bruna Borgheti '

bruna@ocorreiodopovo.com.br

O seu primeiro disco solo, "Can
toNegro" (2004-2006), foiapresenta
do no Festival de IazzdeMontreux, o
mais conhecido da Suíça. Em 2008,
foi contemplada pelo projeto Pixin

guinha, com ó disca "Aos de Casa",
em que reúne compositores como,

Dentinho e retrata o ritmo catari
nense Càtumbi, cantado pela pri- _

meira vezpor urna voz feminina.

,Os laços,
com a cultura

'" popular levam
'

o espectador
em uma

, ,viagem pelos
ritmos do país.

SERViÇO
, O quê: show com

Ana Paula da Silva
e Chico Saraiva
Onde: Centro de

"

Atividades do Sesc
Quando: sexta-feira,
11 de junho, às 20h

, Entrada gratuita
'-

DIVULGAÇÃO

,
'

Depois de passar por Jaraquá do
Sul, QS catarlnenses levam o ritmo

brasileiro à Argentina

A MPB de Chico Saraiva
Apesar de ter nascido em Santa Catarina, GhicoSaratva vive

em São Paulo desde 1995. Além de compor e investir na carrei-
, '

,r� solo, o catarinense é co-fundador d
�

A barca, um grupo que
trabalha com a pesquisa dasmanfestações populares de todo
o Brasil. Considerado um dos melhores músicos de sua gera
ção; Chico é formado em rnúsca popular pela Unicamp (Uni
versidade Estadual de Campinas) e venceu o 6 o Prêmio Visa',
de MPB em 2003, apresentando um repertórig com influência
de Villa-Lobos, Edu Lobo e Guinga. Além de interpretar, Chico
também ministra oficinas de composíção.

PROJETO,DE EITURADEVE SER AMPLIADO AINDA ESTE ANO
'

.
'

Variedades 13

Vestidos, de
,

;noiva são
"

recriados

,
,

Uma parceria entre o

Arquivo Histórico Eugê
nio Victor Schmõckel e o

Centro Universitário Unerj
concretizou algo que já era

idealizado há algum tem

po: até o dia 25 de junho, o
trabalho "Noivasem Foco"
estará exposto' no Museu
Histórico Emílio da Silva.'

O projeto é da profes
sora Marisa Kaufmann e

da historiadora Sílvia Regi - '

na Kita. Os alunos da quin
ta fase do curso de Moda
da Unerj tiveram àcesso a

25 fotos antigas de noivas
,da região, e fizeram dois
trabalhos diferentes: cada
um dos estudantes fez um
desenho em aquarela de
um dos vestidos de noiva,
e ainda teve liberdade para
criar ,outro vestido, com

-

modelos modernizados .

Entre as técnicas utiliza
das nas criações livres estão
a pintura, bordado, cola

gens e até vestidos dopapel.
Para dar mais consistência
ão projeto, estão' expostos
também vestidos originais
da época - urn deles é de
1963. Os 50 trabalhos, que
'agora estão expostos no

,

, museu, serão levados pára o
shopping Mueller, em Ioin

. ville, no final do mês. '

Escola promove troca' de livros entrealunos
JARAGUÁ DO SUL

. ,

Nada melhor do que progra-
mar atividades diferentes para ti
rar os alunos da rotina e promo
ver o hábito da leitura. Essa é a

opinião da professora de língua
portuguesa AnaMadeira de Oli-

.

veira, que ontem deu mais um

passo com o projeto IILer é Má

gico" na Escola Estadual Duarte

Magalhães.
Durante o intervalo das aulas,

'

os alunos foram liberados p�ra
a troca de livros pessoais - um�,
forma de aumentar o número de
títulos disponíveis e estimular a

troca de experiências.jáque a bi
blioteca da escola não consegue

,
sustentar os 1.200 alunos. IINo,

começo do ano, não consegui
mos adquirir nem oitenta -livros.
A Associação de Pais e Professo-

res ajuda, mas ainda assim é pre
,ciso tomar uma atitude", justifica
a professora Ana.

"Não 'conseguimos àdquirir
muitos livros. É preciso
tomar uma atitude".

Para atrair os alunos, um es

paço musical também foimonta
do na área externa da escola, e, as

apresentações ficaram por conta
dos próprios alúnos. A troca foi
controlada, e quem pegou livros

emprestados- dos colegas tem 15
dias para devolver - assim como

acontece em uma biblioteca. ,

Apesar do gosto que a maior

parte.dos alunos tem pelos livros, o
primeiro dia da atividade teve uma

participação pequena. Segundo

Ana, o motivo foi a timidez,na in

teração entre os alunos e o próprio
cuidado com os livros. "Bles me di
ziam que o medo erade que o co

lega não cuidasse tão bem quanto,
ele", explica a professora.

A esperança é de quea parti
cipação aumente das próximas
vezes, já que a intenção é promo
ver um dia como-este pelo menos
uma vez por mês. Além disso, a

segunda experiência deve incluir
também os alunos do ensino fun
damental" enquanto esta' edição
contou com à participação príncí
palmerite do ensino médio:

o evento ainda CORtou
com uma apresentação

musical, feita pelos
. próprios alunos

CÉSAR JUNKES
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CRÔNICA
SÁBADO TERÇA-FEIRA ,. QUARTA-FEIRA QUINTA�FEIRA
CarlosHenrique

Schroeder, escritQr
LuizCarlosAmorim,

>0

Escritor eeditor
PatríciaMoraes,

, jornalista
.

""-';, 1"
'.

KellyErdmann,
jQrnalista

'

o jogo global.
utebol é a grande religião do século.
30% das pessoas no mundo decla
iam se cristãos, 20% muçulmanas.
Mas devoção ao futebol ultrapassa

a todos os credos, raças, línguas. A Copa do
Mundo naÁfrica do Sul vai causar um "auê"
no mundo. Como em nenhum, outro evento

'tão popular na história humana, canais de
televisão vão levar as imagens a 208 países.
Porque as pessoas gastam mais do seu tem

po assistindo ou jogando
futebol do que. qualquer
outra atividade .socialt Com
a possível exceção de comer
e beber. Uma das razões:

o futebol 'é extremamente

acessível. Você pode jogar
em qualquer lugar: na gra
ma, no cimento, na poeira, na laje de pedra,

, ou até mesmo dentro de casa - nem -precisa
ser um lugar vazio. A regra básica é simples.
E você não precisa de nenhum taco, raquete
e capacete para jogar. Basta qualquer coi
sa que proporcione formas arredondadas.
Pode ser algo manufaturado, algum brin

quedo velho que se entende estar apto a re

ceber' chutes, meias colocadas uma dentro
das outras, sacos plásticos atados com fita
adesivas ou até mesmo a bexiga urinaria do

, f" ,

porco ., atração minha, e de meus primos

quando nossos avôs matavam o porco que
mantinham no' fundo' do quintal comparti-
lhado com oVizinho.

'

, O futebol é democrático e igualitário en

tre os esportes. Não importa se você é alto
ou baixinho, não importa a 'cor da pele, se
você é um alemão cor-de-rosaou um negão
azulado. Também não importa se você é um
crente seguidor do casal Hernandes da Igre
ja Renascer ou um muçulmano cdnvertido.'

O futebol é onde, nações
\

que não se apertam a mão,
em campo se encontram:
como aconteceu duas co

pas atrás entre Estados Uni
dos e Irã. Como dizem não

, ,

haver 'lógica e explicação
cientifica, lá remotamente

.

há chance das duas Coreias se encontrarem

nessaCopa.
A Áfríca é o coritinente onde iniciou a

história humana, e agora é o local onde to

das as emoções humanas estão focadas no
grande jogo global. Até os monges budistas

,

das montanhas mais remotas, não conse

guem manter a mente nos estudos enquan
to a bola rola numa Copa do Mundo. Fato
mostradono filme A Copa, disponíveis nas

locadores, é um filme produzido pelo mun

do budista do Butão. Fantástico!

LANÇAMENTOS "

Os Chineses'
Nos mais de dez anos em que os ja

poneses estiveram na China, muitos cida
dãos foram humilhados e assassinados.
Mas a China ainda carregava outras cica
trizes dos mais de 100 anos de colonia
lismo ocidental. Após a ocupação Japone
sa, as duas principais forças políticas da
China lançaram-se numa terrível guerra. A
revolução comunista .de ,�949 unificou o

país e colocou fim à guerra civil, mas os

chineses Continuariam a enfrentar turbu
lências nas décadas seguintes.

o Fim da'Escuridão
,

Thomasé um detetive policiai que testemu
nhá o assasslnato da filha ativista nê! porta de
sua casa. Perturbado pela perda e convencido
de que ele era o verdadeiro alvo, Thomas par-
te para uma investigação: Obcecado por justi-
ça, o policial está ..disposto a traté o fim para
descobrir a verdade. As evidências o levarão a

descobrir um complexo esquema de corrupção
envolvendo polítiCOS e a indústria de armas nu
cleares norte americanas:

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
•• Cine Breithaupt 1

• Prí[1cipe da Pérsia (Leg) (14h20, 16h40, 19h, 21h20-
sex, sab, dom;seg, qua, qui)'(19h, 21h20-ter)
• Cine Breithaupt 2
• Esquadrão Classe A (Leg) (14h30, 16h50,
19h10, 21h30 - sex, sab, dom, seg, qua, qui)

-

(19hl0, 21h30 - ter)
• Cine Breithaupt 3
• Fúria de Titãs (Leg) (19hl0, 21h20 - todos os dias)
• Robin Hood (Leg) (13h50, 16h30 - sex,

sab, dom, qua, qui)

JOINVILLE -.

• Cine Cidade 1
• Príncipe da Pérsia (Leg) (14h20, 16h40, 19h,
21h20 - sex, sab, dom, seg, qua, qui)
(19h, 21h20 - ter)
• Cine Cidade 2
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h40 - sex, sab, dom, seg, qua, qui) ,

• Dupla Implacável (l.eg)
(19h30, 21h30 - todos os dias).

• Homem de Ferro 2 (Dub)
(17h - sex, sab, dom, seg, qua, qui).
• Cine Mueller 1
• Esquadrão Classe A (l.eg) (13h45, 16h20, 19h; 21h35

.
- sex, sab, dom, seg, qua, qui) (19h, 21h35 - ter)
• Cine Mueller 2
• Sex and the Ciy 2 (Leg) (21h20 - todos os dias)
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h30 - sex, sab, dom, seg, qua, qui)

• Fúria de Titãs (t.eg) (17h, 19h15 - sex, sab, dom,
seg, qua, qui) (19h15 - ter)
• Cine Mueller 3
• Príncipe da Pérsia (Leg)Ú4h, 16h45, 19h30,
21h50 - sex, sab, dom, seg, qui) (19h30, 21h50-
ter) (14h, 16h45, 19h30 - qual

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Pláno B (Leg) (14hl0, 16h20, 19h10, 21h�O
sex, sab, dom, seg, qua, qui) (19hl0, 21h30 - ter)

• Cine Neumarkt 2
• Príncipe da Pérsia (Leg) (14h20, 17h, 19h30, 22h
sex, sab, dom, seg, qua, qui) (19h30, 22h - ter)
• Cine Neumarkt 3
• 'Alice no País das Maravilhas (Dub)
(13h40 - sex, sab, dom, seg, qua, qui)

• Sex and the City 2 (Leg) (16h, 18h50, 21h40-
, sex, sab, dom, seg, qUél, qui) (18h50, 2lh40 - ter) .

• Cine Neumarkt 4,
• Fú'ria' de Titãs (Dub) (14h3Q, 19h - sex, sab, dom,
seg, qua, qui) (19h - ter)

,

• Fúria de Titãs (Leg) (16h50, 21hl0 - sex, sab,
, ,dom, seg, qua, qui) (21hl0 - ter) "

• tine Neurnarkt 5
• A Hora do Pesadelo (Leg) (13h50, 21h20 - sex,

sab, dom, seg, qua, qui) (21h20 - ter)
• Robin Hood (Leg) (15h50, 18h40 - sex, sab, dom,
seg, qua, qui)
• Cine Neumarkt 6 '

• Esq_!Jadrão Classe A (Leg) (14h, 16h30, 19h20,
'. 21h50 - sex, sab, dom, seg, qua, CUJi)

, '(19h20, 21h50 - ter)
•

..

. NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Madame Gilda manda um recado de Da-

'

niel para Viviane. Alex fica enciumado ao ver

Dentinho e Mônica vendo fotos juntos. Maria
na se recusa a entrar no carro de Judite. Va
nessa resolve mudar ovlsual. Athael leva Da
niel para se encon,trar com seus avós.Yasmín .

garante a Afonso que desta vez está grávida e

ele fica preocupado. Ricardo liga para Vitória/
Viviane li! avisa que quer lhe fazer uma pro
posta. Gilmar leva comida para Jofre. Antônia
,e Madame Gilda combinam de ãjudar Viviane
a ser a mãe do filho de Daniel. Jofre enfrenta

GAmar, que avisa que vai deixá-lo amarrado.

TE;MPOS MODERNOS
- Tamara permite que tolanda tenha acesso

aos exames de Leal. Leal, Renato e Bodanski
aterrissam no' Pará. Deodora pede para Porti
nho não deixá-Ia sozínha, Ramón pede ajuda
a Ditta para tirar Bárbara de seu apartamento..
Ramón convida Bárbara 'para jantar fora. Leal

'

descobre que alguém tentou se passar por ele.
Ramón dlz para Bárbara que 'precisam ter uma
conversa séria.' Bodanski se esconde para ob-

,

serl/ar seus filhos e vê Regeane saindo de um

caminhão. Getúlio faz com que Leal e Niemann
fiquem frente a frente, para descobrir quem está
mentindo sobre a paternidade de Regeane.

PASSIONE
Clara tenta se explicar para Bete, que não

lhe dá atenção. Melina vai ao quarto de Mauro.
, Danilo acorda em uma ambulância. Stela e Ag
nello se encontram em um' motel. Danilo tenta
sair do hospital,'mas é impedido pelo médico.
Saulo propõe a Fred comprar as ações de Totó.
Mimi pergunta por seu tio Giovanni para Gem
ma.' Myrna conta para Fred o que aconteceu
com Clara na casa de Bete. �erson admira

imagens em seu computador e se irrita quando
é interrompido. Totó recebe a carta de Bete e

estranha por não ter nada escrito. Fred ameaça
Clara para que ela saia de seu apartamento.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Heleninha se despede de Érico, com dis

crição. Ela pergunta por que ele não lhe dá a

casa onde eles se encontram, já que o imóvel
está vazio. Érico garante que vai dar a casa a

ela. Flores fala ao telefone que vai provar que,
na prática, o movimento é possível. Arminda
pede para Joca esquecer tudo o que aconte

ceu entre eles.Karina liga para a pousada e

Tito manda dizer que ele saiu. Nicolau passa
a noite com Ulian e deixa claro que eles par
tilham a cama, não a vida. Flores digita um

texto em que afirma que a revolução está em

curso e ninguém vai ser capaz de detê-Ia.

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

CLIC DO LEITOR

�I: ._,�L,-.�. "._,,-"�
/

O rigor fica todo charmoso de gravatinha azul. '

O clic é da leitora Geise Coelho.

'.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Não deixe a inconstância tomar

conta do seu dia ou isso irá afetar

a sua produtividade. Tenha cuidado com
acidente de percurso. No amor: há sinal de

divergências. A meditação pode trazer bons

resultados.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Fuja de transações arriscadas. O

dia pode se revelar instável no ro

mance. O desejo de se aventurar pode ser

reflexo da sua insatisfação emocional. A

vida sempre nos confronta com o que preci
sa!l10s aprender.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Controle a sua ansiedade ou in

constância: no grito ou na marra você

não chega a lugar nenhum. Ame-se acima
, de tudo, porque só quando estiver feliz é que
poderá ajudar ou fázer alguém feliz também.

,

CÂNCER
(21/6 a 21/7)

"',6.,,"'...,

Redobre sua atenção. Problemas

,
de comunicação podem tumultuar

'0 ambiente de trabalho. No romance, o clí
ma é de tensão e apatia. Não se conquista
nada com pensamentos negativos e o cora

ção fechado.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Aprenda a lidar melhor com as críti-

cas. No amor, atitudes intempestivas
podem pôr tudo a perder. Pessoas mais ve

lhas poderão lhe dar o apoio necessário para
você se sentirmais seguro e confortável.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
l Suas expectativas estão muito al- ,

tas e nem tudo vai acontecer com

a urgência de que gostaria. Reflita sobre

suas atitudes. Avalie se as suas chances de

ser feliz são reais ou se não passam de en

tusiasrno,

/c:5�),
LIBRA
(23/9 a 22/10)

\_,II&'�I

--'""�,_""''' Você terá a sensação de que as

coisas estão muito lentas, mas não

tente apressar os acontecimentos. No ro

mance, tenha cuidado com as más línguas.
Você vai se impor pelo exemplo e não pelas
palavras.

ESCORPIÃO
(23/10 a ,lt1/11)
Possibilidade de atrito com as

pessoas próximas. Cuidado com

-as palavras na área afetiva, elas podem ser

mal-interpretadas. Use o poder da imagina
. ção, ele te ajudará a resolver os problemas
.
do dia a'dia.

SAGITÁRIO ' ,

(22/11 a 21/12), _

A sua individualidade estará exalta

da, podendo ter melhores resultados
, ao trabalhar sozinho. A dois, o clima anda

tenso. Seja claro ao falar: qualquer resposta
errada resultará em desentendimento.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Irá perceber com mais clareza a de-:

fasagern entre' os fatos e o que você
,

idealizou. No amor, o clima é' instável. Evite
se envolver com assuntosdesgastantes e dê

atenção ao seu bem-estar físico e mental.

-. AQUÁRIO
g

(21/1 a 18/2)
Não deixe para resolver amanhã os

problemas que pode liquidar hoje.
Manter o bom humor pode ser fundamental

neste momento. Certa frustração no campo
afetivo. Comunique-se de uma forma gentil
e sábia,

PEIXES

(19/2 a 19/3) .

De um lado estão os seus anseios e
do outro as necessidades das pesso

as. No amor, a impulsividade pode gerar um

rompimento. O futuro é decqrrente do hoje e

a cada dia basta sua própria preocupação.
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Mellisboa vai
.

para aBecord
.

Mel Lisboa é a mais nova contratada da Record.

,A atriz anunciou que logo deve participar de alguma
trama da emissora. 'INa TV, não sei ainda quando
rola, mas será em breve. Estamos vendo a melhor

estratégia. Em, breve vem uma novela ou uma sé-o.

rie", contou. Atualmente Me� está em cartaz no tea

tro com "Após a Chuva" e se prepara para a estreia
da peça "Mulheres Antenadas".

Rodrigo Santoro se esbaldou jogando fu- '

tebol para as gravações do filme, "Heleno".
Na trama, o, personagem' do ator participa
de uma partida nas areias da ·Praia de Co
pacabana e se envolve em uma briga com
outros jogadores depois de fazer um gol. Alln-

. ne Moraes; que interpreta a esposa do per
sonagem, também participou das filmagens.
Outros 20 atores fizeram parte da. cena.

.Nathália Rodrigues
em outros trabalhos
Longe da TV, Nathália Rodrigues tem aproveita

do para se dedicar ao teatro e ao cinema. A atriz

declarou que pediu um tempo para a Record e está,
fora há éerca de um ano para se reciclar. "Emendei
uma novela na 'outra desde 2005, então o p-ovo jã de-

'

via estar cansado da minha cara. Mas estou adorando
esse tempo. É uma oportunidade de trabalhar com

atores, diretores, pessoas incríveis, que eu não tinha

oportunidade de traóaíharantes", disse Nathália.

-

DIVIRTA�SE

Carta de recomendação
José descobriu que iria ser demitido na empre

sa e foi procurar outro emprego. Quando encontrou,
pediram ÇI ele uma carta de recomendação. Então

José foi falar com o chefe;
'

.

- Eutrabalho aqui há tanto tempo, acho que me"

reço uma carta de recomendação - disse:

No outro dia, ele recebeu a carta:
"Prezados senhores: o senhor José da Silva tra

ba1hou nesta empresa durante 16 anos e estamos

muito satisfeitos porele ir trabalhar aí com vocês";

Hebe
Gamargotem
Cljudinha em
seu site

Hebe Camargo disse que
não tem muito jeito para lidar
com computadores e que seu

sobrinho-neto Claudinho é.' o
responsável por atualizar sua

página ria internet. "Vocês de

vem saber que eu não. tenho

muita. intimidade com computa
dores, internet. Eu passo para
ele o que quero falar com meu

público e ele digita para mim",
ii'
admitiu a apresentadora após
ser questionada pelos fãs.

luan Santana diz
se "envolver com fãs

Luan Santana adinitiu que não se incomoda em se relacionar com as fãs.
"Não vejo problema em 'pegar' fã, mas' namorar já é outra coisa. Há certas coi

'sas que não abro mão, entre elas, sexo", disse o cantor ern entrevista à revista,

"Billboard". Luan está na lista dos artistas mais bem pagos do momento, mas
confessou que o excesso de trabalho às vezes o deixa cansado.

Marcos Pasquim é
visto com morena' .

Marcos Pasquim foi flagrado .aos beijos com

uma morena durante uma festa, esta semana, no

Paraná.Após-beber bastante, Pasquim ficou com

uma jovem de 20 anos em uma boate e só saiu do

local às 5h da madrugada. Recentemente o ator

reatou o namoro com a atriz Suzana Pires, após
, passarem quase um mês separados. Em 2006, o
casamento de dois anos de Pasqulm com a em

presária Fabiana Kherlakian terminou após o ator

ser visto aos beijos com outra mulher.

SUDOKU

.

ANIVERSARIANTES

, SOBREO JOGO·

11/6
Aline M.Zoz

Ariane tange
Ciane 1. Dias
Cintia N. dos santos, .

Eduardo S. Nli'ldo
Everton Macedo

lucia Corrêa
.

Mauricio J. Neves'
Merit V. Grutzmacher
Rosemeri Á. pereira

:
.

ValdinaAlves
i!ii!,

"

/ "I
I

É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do.sxs com números de 1

a 9 sem
-

repetir números _

.

em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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Marista em con ssoecológico
Sessenta alunos, das' duas oitavas séries do 'colégio, terão que elaborar artigos sobre o tema

,

O Colégio Marista São'
Luís entrou no clima do

, Ano Internacional da
Biodiversidad�, e finaliza
hoje a primeira etapa de
um Congresso virtual
fo�ado na preservação.

,
'

trevistas com profissionais da área,
corno-o teórico da Terceira Revolu

ção Industrial IeremyRifkin.
'

�--------------------�. ,

Na internet, qualquer
internauta pode

acompanhar palestras, .

assistir vídeos e entrevistas
com profissionais da área.

Alémde facilitar o acesso,omeio
esco1hido é também uma pequena
nnensagem'de preservação, jâ que
evita a utilização de papel e o deslo
camenro. Apesar de o evento acon
tecer apenas virtualmente, cada'
colégio da rede está promovendo
ações para estimular os alunos.

Em Iaraguá do Sul. os profes
sares participain de um encontro

pedagógico no sábado para discu
. tir as ações de' cada disciplina. o'

, evento é uma I»promoção interna,
da rede Marista da província' cen-
tro-sul, em parceria 'com a PUC

(Pontifícia Universidade Católica)
do Paraná, e incluí as l� unidades
educacionais da região.

DIVULGAÇÃO ,

•
� J,/

, Os alunos acompanham no laboratório de informática o conteúdo 'dlvulqado no hotsite do congresso �

,
-

alunos das duas .oítavas
séries do 'instituto tiveram

a semana para ficar a

....��ar do regulamento do II

Congresso Virtual Interdisciplinar
Marista - Biodiversidade, e agora •

devem elaborar artigos científicos
sobre o tema. Os trabalhos serão

julgados pela Comissão /Çientífica
do Congresso, e os melhores serão

'

postados no hotsite do projeto no

dia 18 de outubro.
Aíntenção é conscientizar e sen

sibilizar tanto os alunos quanto os

, pais, e atingir omaior número pos-
_

sível de pessoas. Por isso mesmo,
todo o congresso acontecerá pela '

internet - no endereço www.ma
rista.org.br/congressobío. qualquer
internauta .terá acesso a palestras, ,_

o.' Bruna Borgheti
artigos cíentíficos, links, vídeos e en - bruna@ocorreiodopovo.com.br

" QUER EMAGREC�R CQM SAÚDEP
CONHEÇA O OVO GOMPOSTO EMAGRECEDOR EKILíBRI

100% NATUR L
,

A Farmácia Ekilíbrio formulou para você um

composto exclusivo que vai dar aquele empurrão
na sua dieta. Totalmente natural e sem contra
indicações. Conheça os ativos que' fazem parte
deste novo composto.

SPIRULlNA

Obtidô de uma alga, a Spirulina é um suplemento
nutricional rico em proteínas; carboidratos, ,

minerais, betacaroteno, vitamina E e vitaminas
, ,-

do complexo B. Atua como supressor do apetite,
pois age inibindo os centros hipotalâmicos da"
fome. ,,�

Quando ingerida forma um revestimento sobre
a mucosa gástrica, produzindo um� sensação '

de plenitude gástrica e saciedade. Desta forma '

auxilia no tratamento da/obesidade propiciando
-urn emagrecimento sem perdas nutricionais.

GLUCQMANAN, "

o Glucomanan é um polissacarldeoextrafdo da
.

,

raiz do konjac éonsider�do uma fibra alimentar'
,

por aumentar a viscosidade, dos alimentos em

contato com o líqui'do gástrico, auxiliando na

regulação do intestino. Quando ingerido, suas
fibras se intumescem e aumentam de volume

porque absorvem água, isto preenche o estomago
e provoca sensação de plenitude gástrica, ou
seja, faz com que o individuo sinta menos

fome. Por isso ele é muito usado em' regimes de

emagrecimento como um inibidor natural do

apetite.
_.
Devido às fibras contidas em sua composição,
Glucomanan pode ser' indicado, além dos regimes
oe emagrecimento, no alívio às constipações
intestinais.corno auxiliar no tratamento da

hemorróida e outras desordens intestinais.
(

GARCINIA

A Garcínia é obtida do fruto da Garcinia camboja.
Seu principal ativo é o ácido hidroxlcltrico,

,

responSáve!"pEdifreduçãõno apetite e pela
cornpulsividade por doces.

Além de atuar como moderador do apetite a

Garcínia também controla o metabolismo e
, ,

reduz o armazenamento de gordura corporal.

CITRUS

'Obtido a partir da-laranja amarga, estudos
clinicasmostrar')"!' que componentes do Citrus

aceleram o metabolismo; promovendo um ,,',

e maior gasto de' calorias e, conseqüentemente, a.'
.

,

queima de estoques de gordura ..
O Citrus age ligando-se a receptores

�' encontrados no tecido 'gorduroso, •

ativoarido o met�bàlisrrlO e a

"

queima de gordura, sem
,

interferir no sistema
.. cardiovascular e sem causar

nenhum efeito adverso. F rm �ci

'.

.'

..'

COLÁGENO
, ,

O'colágenoé naturalmente produzido pelo nosso

organismo, mas com o tempo nosso organismo
�ai diminuindo 3 sua produção. Nutricionistas,
dermatologistas e médicos ortomoleculares

,
considera'm o consumo do suplemento
importante a partir dos 30 anos e essencial .. ,

, depois dos 50.
I

O Colágeno é um dos principais constituintes

das fibras do tecido conjuntivo e responsável
pela sua elasticidade, propriedade que confere,

,

sustentação e firmeza à pele, por isso o Colágeno
é um ótimo aliado a qualquer dieta, você perde

.

peso sem perder a firmeza .da pele.

Na Farmácia Ekilibrio ;'oc�'encontra este'
.

.' -

�

composto e outras fórmulas para emagrecer
com saúde! -

.

.
,

Faça-nos uma Visita. '

Consulte nossas Farmacêuticas!
-,

: Fone 3371-8298/3371-6087
"

,RUa João Picolli 110: Centro
"

,"
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m()agoncalves@netuno.com.br

MoaGonçalves
H

Happy hour
Hoje

não vai sobrar :aspa na panela, no ?i� happy hour, na �,asa sofisticada e��as
saranduba, de Márcia Bruch e o marídão Sandro Derettí, famoso empresano da
banda Portal Gaúcho. Todos os convidados já disseram que vão pra saborear o
delicioso carreteiro à moda gaúcha. Salute, tchê!' .

.

_

EXpo 2010
Durante o período de realização do

evento, de 14 a 18 de julho na Arena Iara
guá, a Biovita. Consultoria Ambiental reali
zará todos os cálculos técnicos para neutra

lização das emissões de carbono'da feira,
que serão compensadas com o plantio de
mudas de árvores de espécies nativas da re
gião. Quem quise-r obter mais informações
envie e-mail para ccoexpowapeví.corn.br,

Debut
O clima começou! As Lulus já estão

. agendando cabeleireiro e os Bolinhas pas
sando a' camisa social. Além de providen
ciarem presentes, claro! Toda essa arru
mação por causa do casamento dós-meus

amigos Rafael Rausis e Mari LuizaZanon,
que acontece dia 17 de julho, na Capela
do .Seminãrio SagradoCoração de Jesus"
em Corupá. '

.

.\

NAS RODAS
• O pessoal bacana -da Casa da Amizade

. mandou avisar que os convites para
-

.

. a 20a Noite dos Queijos &Vinhos, que
acontece dia 25 de junho, nas Duas-

. Rodas, já começaram a serem

vendidos. O valor é R$ 50,00. Mais
informações no fone 3275-1225 'ou

,

com Simone 3275-1135.

• O meu amigo Zé, da cachaçariaAgua
, ...

Doce; também prepara noite especial
'no sábado, para o Dia dos Namorados.
Música ao vivo e muitos brindes .

I • No sábado, na Choperia Bier Haus tem
Feijoada da Moda, promovida pelos
alunos formandosda t» fase de Moda

.

- UNERJ. Para embalar o frege, voz e

violão com Iorna e Picui e um show com

a Banda South ofMind. Vai perder?

lena Marmo, artista
plásticae curadora
do projeto "Arte no
Guarda-Sol", com .

Bruno Breithaupt (C) .

e HeineWithoeft,da
área de marketing
do Shopping

� I

Center Breithaupt,
na exposição dos

'. trabalhos selecionados
em mostra que pode
ser visitadana praça
de alimentação ..

luzde vela
o fim de semana será caliente. En

tre os muitos Jantares, para festejar o
Dia dos Namorados, a Adega Airoso
Menezes promete reunir o bloco que,
adora aquele clima ameia luz, no em
balo de blues. O cardápio é à base de

.

salada caprese com berinjela grelhada
e presunto cru, polenta cremosa com
filé de robalo ao molho de camarão
e o prato principal é filé mignon roti
com' batatas' gratinadas. A sobremesa,
omeu amigo Pingua guardou segredo.

Beto fiscal
O grande aniversariante de hoje é o

meu querido camarada Norberto Kuh-
'

nen, o popular Beta Fiscal. Parabéns
Beta, que Deus te abençoe, te faça' uma -

pessoa cada vezmais feliz, como você
merece e que Ele ilumine sempre a sua

vida e de sua família. Como você bem
sabe, as histórias de todos nós são traça
das previamente e somente a Deus per
tence o futuro, Que ele continue olhan
do por vocês e pela nossa amizade. Mil

.

vivas! Teu amigo e fã. .. : ': ".

Top das tops
.

Li numjornal que a modelo Gisele Bündchen receberá de cachê da
Colcci e daAnimalle, R$ 1,5 milhões, pormarca, para fazer carão na pas
sarela na SPFW Nada se compara a ela. Celebridades tipo Paris Hilton,
i que. desfila pelaTriton levará R$ 500mil: Císeleainda é a top das tops!

•.Amanhã na'Sociedade .

Diana, em Guaramirím, a
Play Connection apresenta
Ladies Free com a presença
do sertanejo deAlex&
Willian, grupo de pagode' .

.
Nova 'Iendência.e mais os DJs
Kbeça, Fernando. S,. e b1an�
.. Hoje quem recebê o

merecido coro de parabéns
pela troca de idade é minha

amiga Ingaberta Lux, a
popular Inha. Parabéns!

•.The Beatlys é agrande atração
de hoje à noite; na'London
Pub. Festa que deve superlotar
a casa. Pois esse grupo é
considerado um dos melhores
cover da atualidade. Jádia 19
de junho, numa parceria com
o promoterAdri.aninhoJunkes',

'Social 17

,,'

I

Rosi Sardina, da Flor de.tíz.
Uma das mulheres elegantes
da Festa do Champanhe

"
Triste não é mudar de
ideia, triste é não ter �

ideia para mudar.
ffMt4Cf:S 8A(0'4

..

"

t.·· : Onde comer bem
I

em Jaraguá,
. No restaurante Madalena.

Chegou na -urbe com jeito de

gente grande!

,

!

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Leandro
Uchtenberg. Ele que será hostes
amanhã na Sociedade Diana, em
Guaramirim, com a festa Ladies
Free, é outro amigo que lê a

coluna todos os dias .

• Rolounum café da tarde
das lulus, que um empresário
cheio da grana resolveu fazer a
divisão do seu big patrimônio s

entre os filhos. O clima de
cíümes e disputa entre" os .

, irmãos e cunhados já está ,

,

gerando mal estar entre os pais.

•.Dia 31 de julho, no Calçadão .

dáMarechal, acontece a 8a .

Stammtiscf de Jaraguá. As
inscrições para participar vãp
até o dia 10 de julho. Mais
informações caD?- Jaqueline
3370-2900.

,

• DO,e agasalho!

.c
.

fui
. ()m essa, 1..

..

\
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o 'Partido Verde (PV)
realizou ontem o lançamento
da campanha. de Maria
Silva e Guilherme leal, na
corrida pela Presidência da
República, em BrasOia.

o .CORREIO DO POVO • Sexta-feira.tl l cfe junho de 2010
.

as formas de discriminação, com
destaque para a homofobia.

Sidas declarou que o. partido.
é a favor da união. civil de pessoas
do. mesmo. sexo. e que Marina está
"100% de acordo', mas que o. PV
se' abstém de denominar a união.
corno casamento, "Qualo problema
de não. utilizar a palavrà casamento.
gay? O importante é ser a favor do.

direito.", destacou Sirkís.

,

A candidata Mari.na Silva;
'discursou no fim da tarde,
logo após o vice da chapa
verde, Guilherme Leal.

PREVISAO DO TEMPO

El,EI

PV lança calldídatura deMarina
Partido aprovou por unanimidade orçamento de R$ 90 milhões pata a campanha

Co.m
o. slogan "Iuntos pelo.

Brasil que queremos- Seja
.

.
mais 1, já so.mo.s milhões",
o

.

PV recepcionou o.s corre

lígíonáríos para a oficialização da

chapa à presidência. O partido.
aprovo.u por unanimidade o. in -

'

vestimento de R$ 9(J milhões na

campanha à presidência. Durante
o. discurso, o. coordenador da cam- Segundo. Sirks, o. que se vê hoje
panha, Alfredo. Sirkís destacou que . nas pesquisas é o. ponto de partida
"a fase de partido. nanico. está defi- da disputa e não. o. ponto de chega
nitivamente superada". da. "Estamos na disputa, no. grande

Na abertura do. evento, o. PV jogo, em condições de crescer, de

apresentou parte das diretrizes atropelar, de ir para o. segundo. tur
para o. programa de governo da no. e vencer", disse. Sirkis aproveitou
candidata. Entre os pontos mais para oficializar sua saída da coor

polêmicos 'estão. às declarações denação da campanha de Marina,
de Marina em oposição ao. casa -

.

para se dedicar à sua candidatura a
.

mento entre, homossexuais, No. deputado. federal. O àmbientalista

documento, o. PVexplano.u sobre a João Paulo. Capobíanco irá assumir
necessidade de lutar co.ntra to.das o. restante da campanha.

,
,

DIVULGAÇÃO

Segundo o
. PV,Marina
está il100%de
acordo" com
a união de
homossexuais

. Candidata faz
discurso'

Ao. discursar na tarde de on

tem, Marina reafirmou o. interes

se em ampliar o. Bolsa Família e

l defendeu a liberdade de ideias.

"Queremos um Brasil próspero,
'na sua dimensão. estética, com

toda diversidade cultural nesse

país. Não. temos que ter medo.
da diversidade, da liberdade. de

ideias, da 'liberdade de todas as

ideias, não. podemos achar que
só se pode se expressaralgumas
ideias", disse. Marina' termina

,

séu discurso. pedindo. para ser "a
primeira mulher negra, de o.ri -

gem pobre, presidente do. Brasil".

LOTERIAS
.

MEGA ..SENA
CONCURSO N° 1186

07 �,08 _ 12 _ 13 _ 15 _ 41
.

w

lOTOMANIA
. Concurso n° 1043

"

03 _ 04 _ 11 _ 16 _ 17

i.)i 31,-,<.aS "'I 41 � 44
48 "_ 49 _ 55 - 59 _ 72
99 - 91 - 94 - .96 - OD

:;i!i.o _f. 5;,.;.

LOTERIA FED.ERAt
CONCURSO N° 04456

71'.290 250.000,00
'81.801 . ,27.000,00 -

m:::�S).413 .. ,�4.:300,OQ' s.

52.634. '12.000,On
02.821 10.060,00
'Ht

"

'

-_. .

SOL COM
NUVENS:
Céu encoberto com

nuvens no Ieste do
Estado, com chance de
chuva. No Oeste e Meio
Oeste, tempo seco com

.

sol entre nuvens.
'

.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 10°C
MAx: 15°C
SÁBADO
MíN: 10.oc
MÁ)(: 16°C

DOMINGO

MíN: 6°C
MÁX: 18°C

SEGUNDA

', MíN: 13°C
MÁX: 19°C

f,
I

- �
\ '

\
'\

Fn*/�J�l", [)E;. 8[:J�'UU*Utb

Sol e temperaturas
amenas no Estado
Predomínio de sol durante o.

final de'semana, em toda Santa

Catarina.: A nebulosidade per
siste no. Estado, causando. "chuva
isolada no.' Litoral, no. início. da
manhã e à noite. Temperaturas
em elevação em todas as regiões,
com clima mais ameno. Vento.

. fraco. amoderado co.m rajadas.

�
: ���. 0',/".. �,. "rrO'

...
� � � ",.', �'
Ensü!a!'atlo Parcialmente .Nublado !nstaval

. Glwvoso TI'Í)voada
Nublado

PRÓXIMOS DIAS

T t,8I;1,"/'II"(1e�peraturas em
'

;n��1
�, ,� 4° 14°

queda novamente' �,.
!

."'lj

•

SÃO ,JOAQlHM
'O tempo. permanece estável no. de- �\, ,: ; .� @

,

corre de segunda-feira '(14). A partir do. ��UJH1'_'""""""",,,,,,,,,,,",,,�_,.,
dia 15, o. deslocamento de duas frentes

---""�

frias irá causar chuvas frequentes em

toda Santa Catarina. Com a passagem
das frentes frias as temperaturas voltam
a entrar em declínio. em todas as regiões.

I
;

"
I

l'
I"
J

I

\
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Weg
.

Multinacional
Em pesquisa conduzida pela

Fundação Dom Cabral foram
.avaliadas as empresas brasílei
ras em relação à sua transna

cionalidade. A jaraguaenseWeg
ocupa lugar de destaque nes

ta lista, ocupando o 16° posto,
com índice 0,162 para �m má-
-ximo de 1. Este índice considera
o percentual de vendas, ativos
e empregados da empresa que
estão em outros países. N'0 caso

da Weg, segundo. a pesquisa"
21,4%' das, vendas são geradas
,no exterior onde estão 16,5%
dos ativos e 10,7% dos colabo
radores da' empresa. Conside
rando os últimos investimen

tos, certamente estes, números
vão crescer.

Márisol
na ABF Expo

Depois de 10 anos operando
com 'franquias, a Marisol parti
cipa pela primeira vez da ABF

Expo, em São Paulo, colocando,
à disposição: dos interessados

franquias da Pakalolo (marca
de moda jovem) � da Babysol
(puericultura)" ratificando seu

posicionamento. Além dessas" a

divis-ão de franchising daMarisol
é detentora também das redes

Lilica & Tigor e One Store e atu

alinente gere mais de 150 uni
dades franqueadas. O objetivo
é que a rede de franquias tenha
um crescimento de 25% e para
Isto também haverá investimen -

,

tos no aumento da capacidade
produtiva.

o C()RREIO DO POVO � Sexta-feira, 11 de junho de 2010 Economia 19

Mercado Regional

Lourival Karsten

SPFW começa com Rosa Chá,
_.' Depois de voltar atrás e definir a sua permanência no

SPFVv, a Rosa Chá apresentou no primeíro dia de desfiles as

novas criações de Alexandre Herchcovitch que deverá ser

composta'por 40%"de biquínis e maiôs, 40% de roupas e 20%
de lingerie.Como a RosaChá está deixando progressivamente
de ser Uma grife de linha praia para uma grife de moda, .foi
adotada a decisão de permanecer desfilando a coleção no

SPFw. O diretor executivo da grife, Ronaldo Mattos informa

que a recém-lançada linha de calcinhas e sutiãs já representa
14% das 'vendas da Rosa Chá. Amudança de

..perfil também
implica na inauguração de novas lojas de 200 m2 no Rio de
Janeiro e São Paulo, em endereços nobres.

'

...

IN DIGADORE·S

-SERViÇO AUTÔNOMO M-UNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAIVÍAE
J�RAGUÁ ,DO SUL - SC·
AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo
especificada:

'

• LICITAÇÃO N°: 85/2010
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: PREGÃO

.

• OBJETO:-VÁLVULA DE RETENÇÃO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 11/06/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das t3':00

às 16:00 h
.

,

• DATA DA ABERTURA: 29/06/2010 10:00h
. .

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br

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

Nelson Klitzke • Diretor Presidente

_
EDITALDE INTIMAÇÃO

REPUBUCAFEDERATIVADOBRASIL- ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Municfpio eComarca de Jaraguá do SuI-

ÇarlosFabricioGriesbach,Tabelião
'

AvenidaMarechalDeodoro daFonsecanO 1589 • Telefone: (47) 3273-2390
• Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDF}NTIMAÇÂO
,

Saibam todos que virem O' presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando O'S

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

registrado O' protesto correspondente, A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, i@O'radaO'uinacessível, O'U fO'r(em) residente(s) O'U domiciliada(s) fora
da CircunscriçãoGeográfica da Serventia O'U, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intímação no endereço fornecidopelo
apresante, tudo em conformidade comos arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 147855 Sacado: 44758-SUPERMERCADO JUANETO IlDA --ME CNPJ: 04.073.269/000 Cedente: PITOU
UD IlDA CNPJ: 04.770.950/000 Número do Título: 000142780C Espêcie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA

-

DataVencimento: 23/05/2010 Valor: 2.067,01
Liquidação após a íntímação: R$10,40, Condução: R$ 46.28, Diligência: R$ 20.80, Edital: R$10,40

P;�����i�-i48õ4i--&t�d�:ANDERSON'DuAiITEFERREiRÃMÃciFi------cpP;039:Õ3ó:203�il-o;d�����-BVFINÃNCEiRÃ
. S/A-CEI. ,CNPJ: OLl49.953/000Número doTítulo: 131025384 Espécie: Cédula deCrédito Bancãrío por.índícação
Apresentante: RIe::ARDO CLERICl DataVencimento: 12/09/2009 Valor: 2.574,55
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$'l8,82, Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$10,40

.,

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Protocolo: 148226 Sacadó:'ANGULAR FOTO EVIDEO IlDAME CNPJ: 02,962.247/000 Cedente: QUADRISON CO'
MERCIO DE EQUIPAMENTOS FOWGRAFICOCNPJ: OLl44.404/000 Número do Título: 4986/03 Espécie: Duplicata de

'

VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA
,

DataVencimento: 30/05/2010 Valor: 728,00
Liquidação após a Intimação: R$10140, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10.40

Protocolo: 147958 Sacado: BUMERANGUE BRASILINDUSTRIA llDA CNPJ: 02.580.792/000 Cedente: KOSMOS IND
COMMOlDESEMATRIZES IlDA CNPJ: 04.915.471/000Número doTítulo: 0768451 Espécie:DuplicatadeVendaMer
cantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMlCAFEDERAL DataVencimento: 26/05/2010 Valor: 3.650,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,ao. Edital: R$10,40
-------;:-----------------------------------------------------------------------------------�------------------------------------------:---------

Protocolo: 147542 Sacado: CCN COMUNC EVENTOS E PUBL IlDA CNPJ: 07.588.002/000 Cedente: GRAFICA E
EDITORA 22 IlDA CNPJ: 85}26.346/000Número doTítulo: 20763/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor
Indi'caçãoApresentante: BANCO ITAUSA DataVencimento: 15/05/2010' Valor: 750,00 '

Liquidação após a intima�o: R$10AO, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

P;�����i�-i48õ36--��d�-CLEITON-jONÃSDA-siLvÃ------------CPF;82i·.74i:2-i9�72-������BVf.1NANCEiRA-s/A�C.F.i.
CNPJ: 01.149.953/000Número doTítulo: i31000349 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: SERGIO SCHUl.ZE&ADVOGADOSASSOClADOS DataVencimento: 16/04/?007 Valor: 813.12
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148034 Sacado: CONSTRUCAD CONSlRUTORAIlDA-ME CNPJ: 11.315.396/000Cedente.Ol' BETON
CONCRETO E ENGENHARIA J1DA CNPJ:·83.526.8711ooo Número do Título: 23694/1 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação'Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 20/05/2010 Valor: 4.371,06
Liquidação após a íntímação: R$10,40. Condução: R$ 32,20, Diligêncià: R$ 20,80, Edital: R$10,40

, '

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

Protocolo: 147909 Sacado: EUANABANDERO CPF: 032.093.399-70 Cedente:ÁNDREIAJUNIOR I IlDAME
CNPJ: 08.283.256/000Número doTítulo: 852 Espécie: Duplicata deVendaMercantil porJndícação

.

Apresentante: BANCO ffi\U SA DataVencirnento: 10/05/2010 Valor: 36,43
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$18,82; Diligência: R$ 20,80. Edital: R$ 10.40
-------------------------------------_.:._---------------.----------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 148037 Sacado: FAUSTO JOSE SCHNEIDER
'

CPF: 006.194.589-76 cedente: BVFlNANCEIRAS/À-CEI.
CNPJ: 01.149.953/000Número doTítulo: 540162233 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação

. Apresentante: SERGIO SCHUIZE &ADVOGADOSASSOClADOS DataVendmento: 28/03/2007 Valor: 1.555,49
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O.40

Protocolo: 147910 Sacado: HEMERSON TRAMONTIN CPF: 020.123.309-67 Cedente: ANDREIA JUNIOR I IlDA ME
CNPJ: 08.283.256/000Número doTítulo: 847 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indícação
Apresentante: BANCO ffi\U SA DataVencimento: 10/05/2010 Valor: 52,00
Liquidação após a intimação: R$10,40. Condução:R$18,82, Diligência: R$ 20.80, Edital: R$10,40
______________________________________ .: .. .l' _

Protocolo: 148195 Sacado: ITELVINADEBERrOlDl CPF: 016.391.569-50 Cedente: SPIE'fROALUMINIO EACES-·
SORIOS J1DA - ME CNPJ: 09.583.110/000Número doTítulo: 035 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DOBRASILSA DataVencimento: 29/05/2010 Valor: 222,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
----------------------------------------------------------:-----------------------------------------r------------,.-----":'--------------- ...... -------

Protocolo: 148194' Sacado: ITELVINADE BERrOU _ CPF: 016.391.569-50 Cedente: S PIEfRO AlUMINIO E·
ACESSORIOS IlDA - ME CNPJ: 09.583.110/000 Número doTítulo: 01142002 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por
IndícaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 30/05/2010 Valor: 160,00
Liquidação após a intimação: R$10,40. Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80. Edital: R$1O,40

Protocolo: 147912 Sacado: JACKSON JANDIR FISCHER
,
CPF: 947.785.409-30 Cedente: IPKCONVERtEDORA

G M C ITDAME CNPJ: 02.5;14,367/000 Número dO' Título: 9446/1-2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil pO'r
Indicaçãoápresentante: BANCO ffi\USA DataVencimento: 10/05/2010 Valor: 200.00
Liquidação após aÚ)timaçãO':'R$1O.40, Condução:R$ I8,82, Diligência: R$ 20,ª0, Edital: R$10,40
-------------"\----------------------------------------------------------_._--------�-------------------------------�----------------------------

Protocolo: 148055 Sacado: JOAO BATISTAVIEIRA CPF: 218.238.809-59 Cedente: KGMOTOS LIDA
CNPJ: 79,512.208/000Número doTítulo: 685/1S Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO DO BRASIL SA DataVencimentO': 28/05/2010 Valor: 70,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20�80, Edital: ,R$10,40
------------------------------:--------------------------------_._---�----------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 148053· Sacado: JORGE INES SOARES CPF: 718.158,309-30 Cedente: JORGE MOTTER & FIlliOS ITDA
CNPJ: 82.576.604/000Número doTítulo: 0100?4741300Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação

.

Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 27/05/2010 Valor: 475,02
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80. Edital: R$1O,40
---------------------�------------------------_.!_--------------------------------------- .. -------------------------------------------"-----------

Protocolo: 148076 Sacado: MARIACONCE1CAO CARDOSO CPF: 015.420.029·82 Cedente: EWASSESSORIA EMPRESA-
RIALIDA

•

CNPJ: 09,913.204/000 Número doTítulo: 10474.4 Espécie: Duplicata deVenda.Mercantílpor Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA .' DataVencimento: 29/05/2010 Valor: 264,25
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20.80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 148095 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB PRODAi ITDA CNPJ: 08.722.197/000 Cedente: FSSA IND E
. COM DE PROD AUMENTICIOS J1DA CNPJ: 03.241.442/000Número do Título: 21519/2 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMlCAFEDERAL Datavencimento: 26/05/2010 Valor: 816,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96,.Diligêncià: R$ 20,80, Edital:R$10,40

Protocolo: 148116 Sacado: MAURICIOVOITOLINIME CNPJ: 85.36Ll37/000 Cedente: DRIALDISTRIBUIDORA J1D,\
CNPJ: 02.263.2111000Número doTítulo: 29477·1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANGODOBRASILSA. Datavencímento. 30/05/2010 Valor: 337,44
Liquidação após a íntírnação: R$10,40. Condução: R$13,19,Diligência: R$ 20.8G, Edital: R$10,40

Protocolo: 148140 Sacado: RAJOCOMDE PRESENTES CNPJ: 06.349.364/000 Cedente: G,PARTNERS COBRAN
CAEASSESSORIA ITD{\ CNPJ: 06.881.631/000 Número doTítulo: 47·12L Espécie: Duplicata.deVendaMercantil por
'IndicaçãoApresentante: BRADESCO DataVencimentO': 28/05/2010 Valor: 233.00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8.96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
----------------------------------------------------------------------------------:;-------------------------._----------------------------------

Protocolo: 148042 Sacado: REGEAPARECIDO DE CARVAlHO CPF: 061.310,219·37 Cedente: BVFlNANCEIRA
S/A·Cf.!. CNPJ: 01.149.953/000Número do Título: 131020732 Espécie: Cédula de CréditoBancário por Indicação
�presentante: RICARDO CLERIQ DataVencimento: 17/12/2008 Valor: 3.422,55 Liquidação após a intimação:
R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: �$ 20.80, Edital; R$ 10,40 ,

-------------------------------------------------------------_:.._---------------------_..:_-----------�-------------------------------------------

Protocolo: 148131 Sacado: SIMONEDOS SANTOS CPF: 070.907,509-06 Cedente: SILMAQ S/A
CNPJ: 79.922.639/000Número doTítulo: 7869*001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 28/05/2010 Valor: 413,27 .

Liquidação após a intimaç.ão: R$10,40, Condução: R$14.60; Diligência; R$ 20,80, Edital: R$10,40

�����i�-i48Õ23--��d�:-VÃillOMiROjOAQillM-DÃsIivÃME---CNPj:õi:40Õ:329iÕOÕ'o;d���;-GÊiIDAUACOS-WN�
GOS SIA CNPJ: 07,358.761/000 Número doTítulo: 011478001 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 17/05/2010 Valor: 686,78 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$18.82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40 �. .

Protocolo: 148038 Sacado:WAlDORI ANTONIO DEMEllO CPF: 036.272.019-30 Cedente: BVFINANCEIRA
S/A-CEI. CNPJ: 01.149.953/000 Número doTítulo: 131025989 Espécie: Cédula deCrédito Bancário por Indicação
Apresentante: SERGIO SCHUlZE &ADyOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 22/09/2009 Valor: 1.088,42
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 25,16, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
------------------;---------------------------i--------;-----------------------------:.----------------------------------:.--:-----------.---------��
Protocolo: 148045 Sacado: ZELIRIOTOMAS FERRARI CPF: 026.177.609·60 'Cedente: BVFlNANCEIRAS/A-CEI.
CNPJ: 01.149.953/000Número doTítulo: 131021344 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação :

Apresentante: RICARDO CLERICI ' DataVencimentO': 16/02/2009 Valor; 2.792.59 '

Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$16,71. Diligência: R$ 20,80, Edit�: R$lO,4ü
--�----------���------------------�----------�------------_ .. _----------------------------------------"--�-----------------_.:._-----------------

--------------------------------------------------------------------".------------------------------------------------------------------�

Carlos FabricioGríesbach,Tabelião
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
.. Suíca

�

do Sul. Vai brigar pôr uma vaga na segunda fase
com o Chile �, para isso, leva para campo um

esquema defensivo e o talento do atacante Frei
. (foto), que se machucou ontem e fica de fora do

.

jogo de estreia. Aliás, tem tudo para serp adversá-
riodo Brasil nas oitavas de final.

.

os
suíços se classificaram em um dos grupos

mais fáceis das Eliminatórias europeias,
com direito à derrota para a inexpressiva
seleção de Luxemburgo. Jogando em casa,

na Eurocopa de 2008, decepcionou e não passou
_
da primeira fase. E não deve ir tão longe naÁfrica

DIYULGAÇÃO

.�

"

. 'Vai começar .' ..-
Hoje enfim vai rolar a bola na África do Sul. Serão 30 dias

.
\

onde todos nós' respiraremos futebol no 'continente consi-
derado berço da humanidade. Ontem, a' festa de abertura

provou que a alegriaé uma das principais caractensticasde
um povo que sofre com as mazelasque todos conhecemos.
Deixemos de lado 'os preconceitos e vamos curtir essa, que
promete ser a copa mais colorida e festiva da história,

Prêmio
Mauro Roberto Piccinini, fiscal

tributarista, foi o vencedor da pro
moção que deu uma camisa do La
Corufia autografada pelo jaragua
ense Filipe Luis. Mauro disse que,
para Filipe jogar a Copa de 2014,
"deve driblar as adversidades, dar
um chapéu nas contusões, ma

tar no peito uma bola de sonhos
e saber que o maior gol· de placa
é nunca deixar o time do tempo
ganhar". Parabéns ao criativo tor

cedor' felizardoentre mais de 100

respostas enviadas.

fiNAL·A partir das 9 horas de
hoje acontece a final da fase

múnicipal doMoleque Bom de ;

Bola, no éampo davíla Lalau.
'J ':. 'I,

.

'. "I'

AMISTOSOS 41 AMalwee/Címed
confirmou uma série de seis
amistosos no período de 16 a 30
de junho, por.vários Estadós do
Brasil. '

[)O�S TOQUES-
Iúlk Cesar. Boa (ou será

órimai) notícia para nós:
.

o nosso camisa 1 treinou
normalmente ontem, sem

dores. Que bom. Até confio .

...:
.

em Gomes, mas com ele, as
chances de Doni aumentam.

PIERO RAGAZZI

IGn.Ro. II Cu�itiba (PR),Vua��ll'lâ
(ES), Fortàleza;(CE), pacajus (q3);

•

çaStaiihâ1 (PA) e Cuiabá CM:T).
'

Tudo para dar ritmo de jogo antes

do retomo da Liga.

PWeJM'tENTO·AntBS que
você reclame de um possível
desgaste, saiba que toda a viagem,
foi programada e o roteiro será"

,pIJati,oanwn{e' todo de avião.

+GO CO lRA
, Problemas na África do

Sul. Delegações assaltadas,
jornalistas também. Agora é

hipocrisia também ficar cri
ticando e esquecer que em

2014 deveremos passar pelos ..
mesmos problemas aqui.

.'

CURIOSIDADES DAS SELEÇÕES
.

PREPARAçAo ii O técnico

Pernando Ferretti acredita que
será extremamente positivo o

retorno do time na liga Futsal, no
dia 13, dejulho.

Nas quartas de final da Copa de 1954, jogando como

anfitriã, a Suíça foi eliminada pela Áustria num jogo com

placar de 7x5. Trata-se da partida com mais gols marcados
(12) na histó.ria das Copas do Mundo.

líVIO

Tudo bem COOl
,

.

as 'costas do,
.'nossogoleiro
Júlio César foi um dos destaques
do treino de ontem em Joanesburgo
JOANESBURGO

.

Depois de oito dias de
muitas especulações,
coube ao próprio JQlio
César pôr fim às notícias
de que sua contusão
era mais séria.

'[l0leirO
participou com mui

.
.

a disposição do treino da
.

arde -de ontem e mostrou
. estar totalmente: recuperado
da contusão lombar que'o tirou do
amistoso contraZimbábue, em 2 de

junho, logo aos 20 minutos da pri
meira etapa. Fez defesas incríveis,
mostrando que o período emque fi-

. cou apenàs fazendo tratamento não
.

afetou seus reflexos e sua técnica. .

I '

A desenvoltura com que Iú-
.lio C-ésar participou do treino em

campo reduzido, em que os goleí
-

-ros são muito exigidos, deixou uma
.

pergunta no ar: por que a comissão
técnica fez tanta questão de deixar o
torcedor apreensivo, praticamente .

isolando o goleiro? Diante da falta
de informaçõesmais precisas os bo
atos aumentaram.

Demanhã (naAfríca do Sul), no
treino fechado realizado no campo
da RandburgHigh School, Júlio Cé
sar foi flagrado deixando o campo
comumadasrriãosnas costas e com
expressão de dorno rosto. Diante de
tal cenário, cresceu a expectativa
para o treino da tarde, realizado no
mesmo local. Quando Júlio César

"

_

pisou o gramado todos os fotogra-
.

.

fos e cínegrafístas apontaram suas

lentes para o goleiro titular da sele-
.

ção. Ele participou do bobínho com.
os jogadores e depois se juntou a

Gomes e Doní.para o aquecimento
específico dos goleiros.Fez todos os '

movimentos, e emmomento algum
levou as mãos às costas ou pediu
para pão realizar um exercício.
, Em seguida, Dunga comandou' .

um treino técnico, usando menos

da metade do campo. Os três go
leiros se revezaram e Iúlio' César _

'acabou sendo o destaque do trei
namento. Fez defesas sensacionais,
algumas à queima-roupa, sem sen-

tir dor. Num lance, fez três defesas

consecutivas, mostrando reflexo e

agilidade.Um sopro de alívio na tor
cida brasileira.

• Agência O Globo
�

esporte@ocorreiodopovo.com.br·
.

Goleiro semostrou bem fisicamente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AFA A 8 FANA'
Esporte 21

Para. erbonito em casa
Mas anfitriões enfrentarão um adversário que não quer ser coadjuvante no grupo

JOANESBURGO

. , Toda a partida de ·àbertura de
Copa por si só é hiStórica Mas
ÁWica do Sul e MéxiCQ querem

, protagoniZar o melhor jogo
inaugural que o mundo já viu.

• Agência O Globo
esporte@Qcorreiodopovo.cQm.br

FRANÇA.E URUGUAI: UM DOS JOGOS MAIS ESPERADO DA 1 a FASE
,

I

Duelo entre" campeões'mLlndiaiS '.

,

que vieram para serem protagonis
. tas. O técnico Iavíer Aguirre insistiu
que não teme estrear contra os

sul-africanos. Para ele, asorte per
mitiu ao México fazer a primeira
partida, que será vista pormilhões

. de pessoas. "Sei O que a África do.
Sul sente neste momento. Quando
apartida começar, serão 11 contra

..... treinador dos Bafana Bafa- l l, um juiz, dois bandeirinhas e

na, Carlos Alberto Parreira, uma bola", simplificou.
anunciou que não deve fa- .

O treinador não confirmou o

....",zer alterações em seu time
. time. Mas deve adotar o 4-3�2-1, com

para a partida que inicia às 11 ho- três cabeças de área, dois meias de

ras (de Brasília), Soccer City, em criação e sóum centroavante. Blanco,

Joanesburgo. O treinador campeã principal atacante do México, pode'
mundial em 1994. enfatizou que até ser reserva. Outra opção polêmi
os atletas 'não podem deixar que a ca do técnico seria pelo goleiro Perez,

pressão de serem os anfitriões do 37 anos, considerado baixinho - tem

Mundial os attapalhem.
. l,72m. Perez foi titular na Copa do -

.

"Nossa preocupação não é �e Japão e da Coreia, em 2002, quando
podemos perder, empatar ou 'ga-' o técnico também era Aguírre, Atu-

.'

nhar os três jogos. O 'que nos pre- .almente, nem clube tem. Seu último

ocupa é jogar .com determinação", . time foi o pequeno Jaguares, de Chia-
. avaliou o técnico, qye emendou: use'

,

pas, de onde foi dispensado.
ganharmos esse primeiro jogo, nin
guém nós segura" -

Os mexicanos já anunciaram

.CIDADE DO CABO
- -

No . único duelo entre seleções
campeãs mundiais previsto para

.

ocorrer na primeira fase.desta Copa
doMundo, acontecehoje, às 15h30,
nomoderno estádio Green Point. 'O

Uruguai, bicampeão mundial em
1930 e 1950, e a França; campeã em

. 1998, apesar de toda a tradição, che
garam sob olhares de desconfiança.

.

E não era para menos, já que
a seleção uruguaia, quinta nas

eliminatórias sul-americanas,

só obteve a vaga na repescagem
contra a Costa Rica. Já a França,
atual 'vice--campeã, só, está na

Copa porque a arbitragem dei-
,

,

xou passar, na repeseagem con-

, tra a Irlanda do Norte, uma joga..

da em que Henry fez com a.mão

o "cruzamento" para o g91.
Na Celeste, o goleador Porlan

reclamou do atraso de três horas

que levou o elenco de Kimberley.

para a Cidade do Cabo. Passado
.

' este c-ontratempo, o clima é de
.

confiança, segundo õ meia G�n-'
zález. "Reconhecemos a França
como seleção poderosa, 'de as

tros e com tradição, mas o Uru

guai tem as mesmas condições.
Vamos vencer", disse.

Entre os franceses há muitas

,

críticas, já que, no último amisto
so, a seleção conseguiu perder por
lxO para a China. "Necessitamos
de tempo para nos entrosarmos, e
a verdade é que não temos muito",
afirmouDiarra.

ÁFRICA DO SUL '. MÉXICO

ÁFRICA DO SUL: Khune: Gaxa,
Khumalo, Mokoena e Thwala;
Letsholonyane, Dikgacoi, Tshabalala,

.

. Pienaar e Modise; Mphela. Técnico: .

'

Carlos Alberto Parreira.

MÉXICO: Perez;Agutlar; Osório"
Maza eSalcidó; Juarez, Marquez e

Torrado; Dos Santos e Vela; Franco.
Técnico: Javier Aguirre.

.

Horário: 11h (deBrasília). Local:
Estádio Soccer City (Joanesburgo) .

Arbitragem: Ravshan Irmatov

(Uzbequlstãoj.Rafael ltyasov
(Uzbequistão) e Bahadyr

-

Kochkarov (Quirguistãb)

.",

� URUGUAI FRANÇA

URUGUAI: Muslera, Victorino,
Lugano e Godín; Maxi Pereira,
Diego Pérez, Arévalo Ríos,
González e Alvaro Pereira; Suárez e

Forl�n. Técnico: Oscar Tabárez,

FRA�ÇA: líorís, Sagna, Abidal, ,

Gallas e Evra; Gourcuff, Toulalan,
Malouda e Ribéry; Govou e Anelka ..
Técnico: Raymond Domenech.

.'\

Horário: 15h30 (de Brasília).'
Local: Estádio Green Point .

(Cidade do Cabo)
.
Arbitragem: Yuichi Nishimura
(Japão), Toru Sagara (Japãoje
Jeong Hae Sang.(COreia do Sul)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Na área

Henrique'
Porto

Fim de semana cheio
genda cheia no fim de semana esportivo. Hoje tem bas

quetemasculino sub-19 no Evangélico (20h) e a rodada de
abertura do campeonato de futsal de Corupá (l.9h30, no
WillyGesnner) .No sábado acontece o primeiro jogo da de

,

cisão dos seniores entreNoite a.Pora eVitória (l5h30i no Guarany), O
9° Unimed Trioball (manhã e tarde, no Marístal.a última rodada da
segunda fase doVarzeano (apartír de 13h30) e as etapas dos campe- ,

anatas Catarínense e Brasileiro de tiro olímpíco (manhã e tarde, no
Baependi). Domingo. tem basquete sub-Iô masculino no Evangéli
co (lOh30), futebol americano com Corupá Buffalos e Joinville Gla
diators (l4h, no Seminário) e aTaçaO Correio do Povo, com oVitória'
recebendo o líder Flamengo (15h30, no Hugo Koehn) e o Cruz de
Malta recebendo o JJ Bordados (15h30, no Eurico Duwe). De sexta a
domingo rola o Aberto deVoleibol (Bom Jesus).

PIERO RAGAZ:Z:I

Embalou?
Aboavitória do luventus trouxeumapontinha de esperança ao tor

cedor. Não vejo motivo para otimismo imediato, já que esta é apenas
a terçeira vitória no ano (em 23 jogos) e o Avaí B é um apanhando de

'

jogadores que se recuperam de lesões ou não aproveitados porPéricles
.

Chamusca. Mas também não dápara ignorar o fato de que fizeram um
.

bom jogo, na opinião de alguns o melhordo ano. Airida premo aguar
dar o desempenho do time contra o Brusque no domingo. Um adver
sário perigoso, bemmontado e jogando em casa. Ideal paramostrar até '

que ponto podemos sonhar no returno daCapinha.

, Futsal em Corupá
A noite de hoje,promete serfria na região, menos no pé da serra em

Corupá.Avizinha cidade d� início ao seuAberto de Futsal, que promete
ser quente.Abrindo o torneio jogamNoite a Fora eRodometal/Posto Ci
dade/Posto São Paulo (19hI5). Na sequência jogam Baumann e Kiferro
(20hI5), com transmissão daAmizade FM. Fechando a rodada, a Socie
dade/CavaleteTransportes encara o Kayapos/SmurfsLanches (21hI5).

,

'Palpitão da Copa Suges�no'Querganharumacamísaoficialda ,La!

seleção campeã da Copa do Mundo Uma sugestão para a

na África? Ela pode ser sua com me- Fundação Munícipal-deEs-
nos esforço do que você imagina Não

'

portes: realizar as finais de

requer. prática, nem tampouco habi-
.

seus eventos escolares no

lidade, apenas um chute preciso e 'sá.bado pela manhã. Desta
um pouco de sorte. Para participar '. forma 08 iámiliares podem
é simples: acesse o blog NaÁrea no , .prestigiar os jogos, torcer

site de O Correio do Povo (blogs. por seus filhos e acompa
ocorreíodopovo.com.br/naarea), . nhando seu ,.crescimento
se intere das regras do jogo e pos- mais de perto. Faz bempara
te seu palpite na notícia "Palpitão os pais, os filhos e para as fa-
da Copa". Quem tiver o chute mais mílias, que passam a contar

certeiro leva uma camisa novinha eomummomento único de
em (olha. A data limite é 25 de ju- congraçámento.
nho. Participe e boa sorte.

FOTOS CÉSAR JUNKES

"

Equipe alvinegra deve incomodar adversários pela força coletiva dó grupomontado pelo técnico Da Silva '

.

,

f·/I:'lUW'hl fl/llI!,,[IU,·(,ql'I lWL 1/1/1/J11UI1h IIIJ' 11ilIJi/. �
lU'\.' ,

Botafogo entra
,

,

nabriga COOl

time jovem

p,

, ,

Elenco commédia de 19 anos é o
, ,

mais novoda Primeira Divisão 2010
JARAGUÁ DO SUL

O time que terá a
responsabilidade de
encabeçar um novo projeto

�
no Botafogo Futebol Clube
tem uma média de idade que
surpreende: apenas 19 anos..

Ainformação
é do téc

nico Valdemir da Silva,
,

ex-jogador do Iuventus,
.

mais conhecido como

Da Silva .. Segundo ele, o clube
realizou um levantamento que
o ajudou a chegar a uma conclu
são: os pratas da casa são a saída

'

para ter. umà equipe vitoriosa,
•
"O Botafogo foi sete vezes cam-

. peão' da Primeirona e em todos
Os títulos quase a totalidade dos

jogadores residiam num raio de .

cinco quilômetros do campo do

Botafogo", informou.
Com base nesses dados, a

diretoria optou por formar um
time caseiro com. o' objetivo de

,ter um, planejamento a 10ng9
- prazo. "Nossa ideia é renovar. O

Botafogo hoje não pensa nesse

ano e sim em 2011 e 2012 quan
do esse grupo estará mais expe-

riente e virão novos jogadores
da escolinha. Aí sim poderemos
voltar a brigar diretamente por
títulos comVitória, Cruz de Mal
ta, Flamengo", prevê.

Para Da Silva, a equipe quê
disputará a, Primeira Divisão
neste ano quer chegar longe
com a forçá do conjunto. "O di
ferencial desse grupo é o posi
cíonamento e a saída rápida no

contra-ataque. Não tem um des

taque individual, todo o, elerico
.tem capacidade", descreveu.

Sobre a média de idade ser a

menor da competição, o treina
dor disse que isso é positivo de
um lado e negativo do outro. "Te-

. remos mais fôlego e' disposição.
Em contrapartida, péca em' al

guns detalhes, como não ter ha
bilidade para suportar a pressão
psicológica das partidas".

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

,
.

,

Fogão, qúe ganhou
o nome por causa da
equi:pe cà"riocai"V:ai

tentar o'oitavo títu-Io da
. Primeira Divisio '

começou'
'o Botaf0go' iniciou suas

,

-atividades no ano de 1952.
O clima de futebol conta-' -

gíaca todo 0-'Brasil, devido
a Copa do Mundo de 1950.
Por isso os moradores da

,

.
Barrá do Rio Cerro decidi
ram. fundar o clube. O nome'

. saiu do jogo entre Palmeiras<te ,

,
.

e Botafogo, 'na final da Taça .:
'

.

Brasil. Os '. fundadores. de";,.. .I:'

cídíram que o vencedor do
confronto daria 'o nome ao
clube. O Fogão venceu o al
víverde por 3xi � .o time da
'Barra ganhou o nome do al

vinegro carioca: A equipe foi,
.

campeã da Primeirona em

59,61,64,76,87, 88.e 89.
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CRIME
-

Acusado depedofilia

23

em liberdade

··Segurança

Justiça determinou que Ivan Kurtz, 44 anos, responda processo em prisão domiciliar

Após oito meses de prisão
em regime fechado, o
acusado de pedofilia Ivan,
Sérgio Kurtz, 44 anos,
está em prisão domiciliar.

_..
José, grande Florianópolis,
em setembro do ano pas
ado, por acessar material

pornográfico infantil em uma Lati

House na Lagoa da Conceição. O
analista judiciário trabalha n� TRT

.

(TribunalRegional doTrabalho), em
Iaraguá do Sul, e foi preso emfiígua
çu pelo Deic (Departamento Esta
dual de Investigações Criminais).
Com ele foram encontrados fotos e

vídeos pornográficos de crianças e

adolescentes
'

O acusado já tinha sido preso e

condenado em 2003 por atentado
violento ao pudor. Como já havia

cumprido parte da pena, o analis
ta judiciário o estava no regime de
livramento de condicional quando
foi novamente preso, o que modi
ficou sua situação. "Devido a essa

segunda denúncia eu revoguei o li
vramento condicional e o coloquei'
em prisão domiciliar", explica o juiz
substituto da Vara Criminal, Bruno
Makowiecky Salles.

Conforme o Estatuto da
Criança e do Adolescente, a
pena prevista para o crime
de pornografia infa,ntil é de
dois a seis anos de prisão.

Na audiência da Vara Criminal
do Fórum delaraguá do Sul, nesta
terça-feirai à Justiça determinou os

requisitos que deveriam ser cumprí-:
dos por Kurtz. O acusado não pode
estar fora de casa das 20h às 6h, não
pode sair da cidade-sem autoriza-'

ção, nem mudar de endereço sem

antes comunicar a Justiça. Também
deve comparecer nas audiências

mensais para informar e justificar
suas atividades. O processo de pe
dofilia está tramitando no Fórumde
São José,' que não divulgoumais de
talhes sobre o andamento do caso.

• Cristiane Alves
o

cristiane@ocor..eiodopovo.çom.br No Brasil, 'divulgação ou armazenamento de imagens pornográficas de crianças e adolescentes é crime

I
�

I
I

I

FALECIMENTOS
• Faleceu dia 24/5 às 20h30 a Srp, Marlene

_ Luzia Maffezzoli com idade de 60 anos, o

sepultamento foi realizado dia 25/5, às 16 .

horas, saindo o féretro da capela Mortuária
Maria Leier, seguindo após pàra o Cemitério
de Nereu Ramos.

• Faleceu dia 24/5 às 23h15 o Sr. Joaquim
Bellegante com idade de 70 anos, o

sepultamento foi realizado dia 25/5, às 17

horas, saindo o féretro da capela Mortuária

da Vila Lenzi, seguindo após para.o Cemitério
Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 24/5 às 2h20 o Sr. João
Lescowics com idade de 88 anos, o '

sepultamento foi realizado dia 25/5, às 16
. horas, saindo o féretro da capela Mortuária

.

da Vila Lenzi, seguindo após para o Cemitério

, Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 25/5 às 10h15 a Sra. Erna

Fr6elich Marquardt com, idade de 90 anos,

o sepultamento foi realizado dia 26/5, às 9
horas, saindo o féretro da capela Mortuária '

Maria Leier, seguindo após para o Cemitério

Municipal do Centro.

-. Faleceu dia 25/5 às 13 horas o Sr.

Anselmo Soethe com idade de 64 anos, o

sepultamento foi realizado dia 26/5, às 16
horas, saindo oféretro da capela Mortuária

da Vila Lenzi, seguindo após para o Cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 25/5 às 16 horas o Sr. Alvino
.

Konell com idade de 81 anos, o sepultamento foi
realizado dia 26/5, às 16 horas, saindo o féretro
doSalão da Igreja PastorAlbertoSchneider, no
bairro Jaraguá Esquerdo, seguindo após para o
Cemitério da Barra do Rio Cerro.:

• Faleceu dia 26/5 às 15h:40 o Sr. Ivan

Bossi Kolscheski com idade de.61 anos, o

sepultamento foi realizado dia 27/5, às 16
horas, saindo o féretro da capela Mortuária

da Vila Lenzi, seguindo após para o Cemitério
da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 26/5 às 20 horas o Sr. Murilo
Fernando Lange com idade de 1 dia, o
sepultamento foi realizado dia 27/5, às 16
horas, saindo o féretro da Igreja Luterana,no

bairro João Pessoa seguindo após para Ó
Cemitério da mesma localidade.

• Faleceu dia 27/5 às 2h30 a Sra. Regina
Sezpkosk com idade de 77 anos, o

�

sepultamento foi realizado dia 28/5, às 9
horas, saindo o féretro da residência na R.

Salvador da Cunha em Guaramirlm,
.

seguindo após para o Cemitério
Municipal de Guaramirim.

• Faleceu dia 27/5 às '1 hora o Sr. Reinaldo

Assumpção com idade de 58 anos, o

sepultamento foi realizado dia 28/5, às 17
horas, saindo o féretro da capela Mortuária
Maria Leier, seguindo após para o Cemitério

Municlpal do Centro .

• Faleceu dia 29/5 às lh05 o Sr. Osnildo
Jahn com idade de 62 anos, o sepultamento
foi realizado dia 30/5, às 9 horas, saindo o
féretro da residência na Rua Ricardo Fritzke,
855, Tifa União em Rio da Luz I, seguindo
após para o Cemitério Cristo Bom Pastor.

• Faleceu dia 29/5 às 14h:30 a Sra. Maria
Filomena Arent com idade de 76 anos, o

sepultamento foi realizado dia 30/5, às 16 .

horas, saindo o féretro da capela Mortuária
Maria Leier, seguindo após para o Cemitério'
da Barra do Rio Cerro.

• Faleceu dia 29/5 às 15h:20 a Sra. Janete
Welter com idade de 45 anos, o sepultamento
foi realizado dia 30/5, às 15h:30, saindo
o féretro da Igreja São Vendelino em
SCherOOder, seguindo após para o Cemitério
Municipal de Scheroeder.

• Faleceu dia 29/5 às 18 horas o Sr. João
Maria da Silva com idade de 72 anos, o

sepultamento foi realizado dia 30/5, às 16
horas, saindo o féretro do Centro Comunitário'
da Igreja Cristo Salvador naBarra do Rio

Cerro, seguindo após para o Cemitério da
Barra do Rio Cerro.

• Faleceu dia 29/5 às 23 horas a Sra.
, Ivone C. Moretti com idade de 63 anos, o

sepultamento foi realizado dia 30/5, às 16
horas, saindo o féretro da capela Mortuária
de Nereu Ramos, seguindo após para o. o

Cemitério Nereu Ramos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



24 Publicidade
.

-

o COIJREIO DO POVO • Sexta-feira, 11 de junho de 2010

.\

a ,para té 'perna ele au'f

4 portes
. pelo pre�� ,-e 2

� h'dráo\ica
. Dire-;ao I

15" e pneus ,

. Rodas aro '

19�/55 :�� \ovador e
. limpa dor'desembac;a eiro
do vidfdQ 'r��torista,

• 800'0, o
,

, rego\agem .

'

cO,IJl
.•.,...,, __":

-

.0.;: ,,-, __ ., .�. _ ....._

........

.
,"'

.

�.\ - ..

. .

" .

..... ,.

Promoções válidas até 10i0612010 ou enquanto durarem os estoques nos Cbncessionários.Volkswagen para veículos'básico� có'm pintura sólida. Frete incluso, Novo Gol1.0Total Flex, 4 portas,
ano modelo 10/11, cód. 5U11C4, com preÇ'b promocional á vista a partir de R$28,990,00,. Promoção válida somente para Novo GoI1,O, ano modelo 10/1j do estoque do Concessionário, Esto
que: 3 unidades. Novo Fax 1,0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11,. céd. 5Z3'1.R4 + P4P, com preço promocional à vista a partir de R$32.290,00, Pro�'oção válida somente para Novo Fax 1,0
2011 do estoque do Concessionário. Estoque: 2 unidades. Crédito sujeito a apro",ação. .....-

www.outoefite.com.br, Grupo 'Auto Elite 40 anos de (redibifidade. IlÀNco VOlKSWAGEN

Caraguá Auto Elite
Uma feTação de confiança

47 3,274 6000
'

.....

/

.
'

.
R$ 1'.1,85,00 a vis!

: ou 6x'2,17,50
Processador .

Intel Pentium Dual

. Notebook ASUS k52JR
Processador � Intel® Core™ i3
Processar 330M - 2.1'3 GHz,
HO 500GB SATA
Memória RAM - 4GB OOR3 1066 MHz ' .'

SD�M
Tamanho da tela -15.6" HO (136.6x768)
LEO backlight
OVO Super Multi OVD-RW
Velocidade do Wireless - Integrated

.

802.11 b/g/n _

Placa de Vídeo Arl Mobility'TM Radeon®
HO 5470 1G OOR3 VRAM
USB - 3 portas USB 2.0" HOMI,
Webcam 1.3 _MPIXEL ,

'R$ 3.499',00 à vista,
ou 6x 583,�7 (cheque)

Core E5400 2.7 Ghz'775P
Placa Mãe Chipset Intel G31

Memória 2048 Mbytes- ,

Hard Oisk 320 Gbytes Se,rialAta.
Gabinete' 4 Baias ATX

Gravador de OVO'
Teclado Padrão ABNT2 PS2

,

.

Mouse Óptico PS2
Caixas de SomAcústicas

,
PCACA OE VIOEO XFX GT-2-20X-ZN ,

GEFORCE, 625M, 1GB, HOMII OVI, -ODR2

Notebook TOSHIBA L505-GS5035
Processador - Intel® Core™ i3
Processar 330M - 2.1'3 GHz,
HO 320GB SATA
Memória RAM - 4GB DOR3' 1066 MHz SORAM -,

Tamanho da tela .: 15.6" HO -(1366x768)
, LEO backlight
DVO Super Multi OVO-RW
Velocidade do Wireless

,

Integrated802.11 b/g/n
Placa de Vídeo: Intel Graphlcs Media
.Accelerator 4500MHO
USB - 3 portas USB 2.0, HOMI, ..
Webcam 1.3 MPIXEl
R$ 3.100,00 à vista ou 6x 516,67 (cheque)

R$ 3,,10Q,OO
à vista

-ou 6)( 516,�7
'(cheque)

� .

.

Notebook ACER EMACHINES E627-5436
Processador: AMO ATHl,ON TF-20 1.6 GHZ

Capacidade dO HD: 160 GBytes
Memória RAM: 2 GB OOR2

Mídias Compatíveis: OVD±RW
Tela: 15.6 polegadas

Fax Modem: 56K'
N Conexões� Rede 10/10.01 integrada, Wireles$

.

'

Entradas I Saídas: VGA
Entrada usa.: 2 Porta(s)

Leitor de cartão de memória: Sim
Entrada PGMCIA: Sim

R '1.399, a vis a' o Web-Cam Integrada: Sim.

c'

•

6x 249,9 {cheque}: '

Peso: 2,3 Kg
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