
'Audiência
debateuso

Encontro promovido pelaAlesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) aconteceu naCâmara
deVereadores ontem à noite e foi prestigiado pormais de 100 pessoas. Segundo a PolíciaMilitar,

o crack corresponde a 70% do total de drogas apreendidas em Jaraguá do Sul.
. ,

CÉSAR JUNKES

/

Discussão sobre o combate às drogas foi uma proposição do deputado estadual Dieter Janssen (PP), que deixa hoje o cargo de suplente.

Ruasinauguràdas,
mas não concluídas
Hermínio Stingari e Marciolino
dos Santos, no bairro Corticeira,
foram abertas no sábado. Mas
ainda falta Prefeitura fazer
acostamento, ciclovia e terminar a

sinalização. Página 11

Flamengo segue
líder da taça OGP

.

Time empatou em 3x3 com

Vitória fora de casa. Já o JJ
Bordados goleou o Cruz de
Malta por 5x3. Página 19
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2 Historia

1i132
A eclosão
da Guerra
do Chaco

No dia 15 de junho de 1932, a Bolívia
e o Paraguai dão início à Guerra do Cha
co. O conflito, que durou três anos, foi
causado principalmente pela descober
ta de petróleo no sopé dos Andes. No fi
nal da guerra, o Paraguai havia conquis
tado dois terços do território em disputa
e mesmo assim acabou pagando um

alto custo pela vitória, já que contraiu
mais dívidas do que poderia.

Os antecedentes do conflito residem
nas disputas entre os dois países pela pos
se de uma região do Chaco, que vai até a

margem direita do rio Paraguai e que na

época do antigo Vice-Reinado do Rio da
Prata pertencia à Bolívia. Anteriormente,
a Bolívia já havia perdido seu acesso ao

Oceano Pacífico durante um conflito com
o Chile, entre 1879 e 1881.

Era esse acesso que a Bolívia pre
tendia recuperar - e para isso, precisava
ocupar o Chaco, que estava em territó
rio paraguaio. Em 1920, uma pequena
ocupação e exploração do território

pelo Paraguai já havia começado, com
alguns assentamentos agrícolas inicia
dos por imigrantes alemães.'

Além disso, os paraguaios haviam
construído ferrovias passando pela re

gião para o transporte de madeira. A
descoberta do petróleo na cordilheira
dos Andes foi o fator determinante para
que a guerra eclodisse. Em 1935, no final
da guerra, o saldo foi de 60 mil soldados
bolivianos e 30 mil paraguaios mortos,
com a derrota da Bolívia.

ORIGENS

Página alemã
Nos primeiros anos de sua existência,
o jornal "O Correio do Povo"
costumava ter o mesmo conteúdo em

português e em alemão. No entanto,
mesmo quando o conteúdo alemão
deixou de ser publicado, ainda
havia uma sessão do jornal somente
nesta língua. Esta edição é da última
semana de novembro de 1937.

DARIO ZERMIANI
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, Assurbanípal:
guerras e histórias

Como qualquer rei guerreiro faria, Assurbaní
pal passou a vida vangloriando-se de suas guerras
e feitos sangrentos. Ainda assim, sua maior heran
ça para a humanidade foi a "Biblioteca de Nínive",
uma coletânea de obras em escrita cuneiforme -

gravadas em tábuas de barro cozido - que foi a res-
,

ponsável pela maior parte do conhecimento que
restou sobre os povos mesopotâmicos.

,
Filho de Esarhaddon, Assurbanipal viveu entre

,

690 a.c. e 627 a.c., como o último grande rei dos assí
rios. Sob seu domínio, aAssíria tomou-se a primeira
potênciamundial, comum império que incluía aBa
bilônia, Pérsia, Síria e temporariamente, o Egito.

Após a morte de seu pai, por volta de 669 a.c.,
o império foi dividido: enquanto o irmão de Assur

banipal, Chamás-Chum-Uquim, ficou responsável
pelo governo da Babilônia, ele passou a governar
todo o restante do território. Seria com seu irmão

,
que travaria uma das mais sangrentas guerras da

época, com a derrota de Chamás e o crescimento
do rei Assírio. Após as batalhas, Assurbanipal con
quistou fama por dar os restos mortais de seus ini

migos como alimento para animais selvagens.
A imagem retrata a obra liA morte de
Assurbanípal", do pintor Eugene Oelacroix

PELO MUNDO

1
Ilha de Martinica

1923
Conferência de Lausanne

O dia 15 de junho de 1502 émarcado

pela descoberta da ilhade Martinica por
Cristóvão Colombo, durante sua quar
ta e última viagem à América. A partir
de 1635, a ilha se tomaria uma colônia
francesa, e hoje é um "departamento ul
tramarino insular francês". Martinica es
teve livre da ocupação francesa apenas
por três curtos períodos.

No dia 15 de junho de 1923, acontece:
na Suíça a reunião final da Conferência
de Lausanne, aberta em novembro de
1922 com a finalidade de negociar um
documento para substituir o Tratado de
Sevres, Este, por sua vez, era um acordo
de paz assinado entre a Tríplice Entente
e o Império Otomano para reparações
da 1 a GuerraMundial.

I
I

1 4
20 poemas e uma canção

Em 1924, no dia 15 de junho, Pablo
Neruda publica "20 poemas de amor

e uma canção desesperada". Era o úl
timo livro do poeta chileno no qual
ainda se podia notar uma influência
modernista - o próximo, "O habitante
e sua esperança" (1936), já deixava cla
ra a intenção vanguardista que traria
uma renovação ao seu estilo.

o lampião'
O lampião a gás foi inventado em 1792: e foi uma das
circunstâncias que possibilitaram o aumento da jornada de -

trabalho nas fábricas, principalmente da Inglaterra. Até hoje,
o objeto ainda é usado em diversas culturas, como fonte de

iluminação ou adorno decorativo para atividades noturnas.
f

Na Vida' de Dario Zermíaní, amúsica veio em duas etapas: a primeira começou qOS

1? anos, e a�egÚ;tda,. defil1�tiva, �5onteceria sp depois de cas�do:Nascido no�ia 2?
dénovembrõ de1946,'em Guarafuirim, Dario seínteressou prímeiro pelo àcoIdeôn,
instrumento ao qual se dedica até hoje. Apesar de estudarmúsica desde a adolescência,
o garoto acabou se decidindo por outra profissão: seria caminhoneiro. Depois de anos
viajando por todo o Brasil, casou-se com Carmelinda Zanotti Zermianni, em 1969. O
acordeon, no entanto, só voltou a fazer parte da família em 1985 - e desta vez, foi para
ficar. Em 2006, Dario lançou seugriI1J.eiro CD, "O Catarina da sanfona", e hoje,sompõe
,suas ptqm;ia"s,mJí.sica� s09r�o'ijrasilJu�al e oValf3 dO)��Rocu. li; �ii9J" ,w,L " "

,�� tn- ,,�·�ff-w�,.. ,·:fJ$:,,· 'm ';3 :�"�i{.I1!11I,' ,�!Ill�JII'fJlii#fi!;rrr!JJ:'!.....U'Wf1li!lf!l:ff!JJjiiI�jW;" .iil 1iffU/_'";,1Jj
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PONTO DE VISTA

Antecedentes perigosos

A liberdade de
imprensa funciona
quando os fatos são
tratados amplamente,
e não apenas através
de uma visão filtrada
por condicionantes

culturais e ideológicos.

Alguns
meios de comunicação de grande

circulação mediática têm a característica
de construir factóides apavorantes, singu
larmente cativantes para alguns setores da

sociedade, que se assustam de tudo aquilo que possa
alterar suas concepções bipolares da realidade. Nada
melhor do que a visão conservadora pará desper
tar tamanha assimetria. Estes comunicadores, que
simulam uma intelectualidade fajuta, desmereceram
desde o princípio o tratado realizado entre o Brasil,
Turquia e' Irã, como se fosse uma iniciativa fracassada

porparte do nosso país, ridicularizando até o extremo
as ações da nossa diplomacia. Tanto é

assim, que usaram como argumento
a desconfiança dos Estados Unidos
e seus poderosos aliados de plantão,
que na semana passada aprovaram
sançõesmais rígidas contra o Irã. Nada
foi dito sobre o armamento nuclear de

Paquistão, Índia e Israel, fazendo com

que o corporativismo submisso prev
alecesse. O embaixador Celso Amorin
resumiu brilhantemente a ação unilat
eral destes parceiros nucleares, com a

seguinte frase: "Estão preocupados em
desarmar os desarmados sem desarmar os armados"

A liberdade de imprensa funciona quando os fa
tos são tratados amplamente, e não apenas através de
uma visão filtrada por condicionantes culturais e ide

ológicos. A incapacidade destes meios de usai o re

curso da contextualização histórica, ou pior, por ser
em reféns de urn público cativo que os alimentam
economicamente, preferem esconder a existência
de fatos constrangedores nas relações entre Brasil e
os Estados Unidos, que explicariammelhor porque
nosso país não concorda com as sanções contra o

Irã. Talvez o relato de um grave episódio sirva como
ponto de reflexão para entender a atitude atual da

diplomacia brasileira. O então presidente George
W. Bush, por ocasião dos atentados do 11 de setem

bro, no discurso,do Estado da União, em janeiro de

2002, delineou as diretrizes de sua política exterior,
dizendo o seguinte: "Os estados que gostam e são
aliados dos terroristas, linha central do eixo do

mal, se armam para ameaçar a paz do mundo". A

afirmação de que esses países estavam buscando
fabricar armas químicas, biológicas e nucleares, foi
a justificativa para seu programa de guerra perma
nente e ilimitada. Apesar de que o Iraque; o Irã e a

Coreia do Norte não tivessem qualquer envolvim
ento nos atentados terroristas do 11 de setembro,
Bush acusou-os assim mesmo, de modo a eliminar
dos organismos multilaterais qualquer um que se

opusesse a sua política belicosa. Foi o que acon

teceu com o embaixador brasileiro José Maurício

Bustani, que era, naquela época, diretor-geral da
Organização para a proibição de Ar
mas Químicas (OPAQ), e cuja per
manência no cargo significava um

obstáculo aos preparativos da guerra
contra o Iraque. Bustani, que resistia
a qualquer tipo de pressão que viesse
a afetar as decisões do organismo,
principalmente quando se negava
a isentar os Estados Unidos da in

speção estabelecida pela Convenção,
para a proibição de Armas Quími
cas (CPAQ), teve como resultado a

solicitação do seu afastamento por
parte do governo norte-americano. Nessa ocasião,
Bustani tentou convencer o Iraque de submeter-se
ao controle de urna equipe de inspetores da OPAQ,
incluindo a parceria com a Comissão de Monitora
mento das Nações Unidas (UNMOVIC), controlada
pelos Estados Unidos. Entretanto, o governo Bush

.

não aceitou tais entendimentos, já que isso possibili
tava a inspeção in loco do suposto arsenal de armas

químicas, que o Iraque insistia em ter eliminado por
completo. Como podemos observar, não existemuita
diferença entre o governo Obama e do seu anteces

sor, principalmente no que se refere à política ex- ,

terna. Lograr uma solução pacífica para a destruição
das supostas armas biológicas, acabaria de vez com a

pretensão de continuar a guerra contra Iraque. Ape
sar dos esforços do Itamaraty em seu favor, Bustani
foi destituído, e as armas de destruição de massa, que
serviram como justificativa para invadir o Iraque, ja
mais foram encontradas.

"

"
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IMAGEM DO DIA
DIVULGAÇÃO/HORST BAUMLE

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

* telefone (* não serão publicados).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de

Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba, convoca todos
os integrantes da categoria profissional, para a Assembléia Geral Extraordinária a

ser realizada no dia 26 de junho de 2010, às 8 horas, em primeira convocação e às

8h30min, em segunda convocação, com qualquer número de integrantes presentes,
em sua sede social na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345 na cidade de Jaraguá
do Sul-SC, na forma estatutária, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Discussão e aprovação da pauta de reivindicações a ser apresentada para
negociação com o Sindicato Patronal.

2) Autorização à Diretoria do Sindicato Profissional, para negociar com o Sindi
cato Patronal a pauta de reivindicações, reajuste salarial, além de outras vantagens
á categoria profissional.

3) Instauração do dissídio coletivo, caso o Sindicato Patronal,' se recusar ou

malograr as negociações.
.

Jaraguá do Sul, 14 de junho de 2010.

Helenice Vieira dos Santos- Presidente

�NSCRIÇÃO
Concurso de contos
de Jaraguá :;até hoje

Encerra hoje as inscrições para o Con
curso Jaraguaense de Contos. Destinada
a pessoas com idade acima de 16 anos e

residentes em Iaraguã do Sul, a promoção
é uma iniciativa do escritor João Chíodiní.

. ,

Não há taxa de inscrição e o regulamento
completo do concurso' está disponível
no site www.joaochiodinLcom.br. Os dez
melhores contos formarão uma antologia

,
de contos, com o livro sendo lançado na

cerimônia de premiação.

G DUAÇÃO
Inscrições para seletivo
de Inverno Unerj/PUC
o Seletivo de' Inverno Unerj/PUC

tem inscrições abertas até o dia" 29, de

junho. São ofertadas vagas para sete cur

sos de graduação: Direito, Engenharia
de Produção, 'Moda, Administração, e

aos cursos superiores de Tecnologia
em Análises de Sistemas, Tecnologia de

Produção Têxtil e Tecnologia Mecânica.
As inscrições são gratuitas e podem ser

feitas pelo site www.unerj.br. Informa

ções pelo telefone (47) 3275-8200.

OPOHTUNUJ/,DE.

Jovem Embaixador
abre inscrições

Seguem até o dia 5 de agosto as i��.
scrições para o Programa Jovens Em:"
baixadores. Através do projeto, 35 jovens .

da rede pública do país terão a oportuni
dade de fazer um intercâmbio cultural
nos Estados Unidos. Para participar, o es
tudante deve ter excelente desempenho
escolar; participar de atividades sociais e

voluntárias; ter boa fluência em inglês e ser'
de família de baixa renda. Inscrições no síte
www.embaixada-americana.org.br.

AC�wJS

Debate Regional
sobre economia

1i0 papel do associativismo pós-crise
econômica" é o tema de encontro que o Nú
cleo de Jovens Empreendedores de Jaraguá
do Sul promove no próximo dia 17. O evento

vai reunir lideranças da região na primeira
edição do Debate Regional, com a proposta
de discutir assuntos ligados à conjuntura
econômica e seus reflexos no setor produtivo
e na comunidade.. O ingresso pode ser reti
rado naAcijs e tem o custo de R$10, ou R$ 5
commais urn quilo de alimento.
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4 Política

E EIÇOES
PinhoMoreira desiste e

tríplice aliança ressurge
Provável coligação DEM -PMDB-J;lSDB deixa lideranças regionais surpresas
JARAGUÁ DO SUL

. O ex-vice governador Eduardo
Pinho Moreira (PMDB) retirou
ontem sua candidatura ao

governo e declarou apoio a

Raimundo Colombo (DEM).

Oanúncio
foi feito em uma entre

vista coletiva durante a manhã e

abre espaço para o ressurgimento
da tríplice aliança '(DEM-PMDB

PSDB), coligação que reelegeu Luiz Hen
rique da Silveira (PMDB) em 2006. Os
tucanos ainda não anunciaram o rumo,
mas a tendência é que a sigla participe

_

do grupo, indicando o deputado federal
Paulo Bauer como candidato ao Senado.

A decisão de Pinho Moreira, que
tende a ser o vice de Colombo, deixou
surpreso o diretório do PMDB de Iara
guá do Sul, onde a sigla faz oposição ao

Democratas na Prefeitura. Para o pre
sidente do partido, Carlos Chiodini, a

escola estadual é complicada.
"Estou surpreso com este anúncio.

Complica por aqui, pois não temos
uma sintonia na região. Não tenho cer

teza se esta é uma decisão {de todo o

partido ou apenas do Pinho Moreira e

do Luiz Henrique. Vou aguardar a con
venção do partido, dia 26, para comen
tar mais", declara.

Quanto à disputa proporcional,
Chiodini acredita que não haverá pro
blema e que as pré-candidaturas conti
nuam como estão. Se contar o PPS, que
também deve se aliar ao grupo, a Trí

plice Aliança tem quatro candidatos a

deputado estadual: Chiodini (PMDB),
Carione Pavanello (DEM), Irineu Pa
sold (PSDB) e Humberto Grossl (PPS).

TRANQUILIDADE
O presidente do DEM, Carione Pa

vanello, considerou normal a renúncia
de Moreira em nome de Colombo. Para
o demista, a reedição da tríplice aliança
era algo previsível. "O problema antes
é que todo mundo queria ser o gover
nador. Mas houve um consenso que o

melhor colocado nas pesquisas deveria
ser o candidato. A coligação deu certo

em 2006, fizemos um bom governo, por
que não reeditar?", comenta.

Pavanello não vê problemas em su

bir no mesmo palanque do PMDB na

região. "Vamos ter que conversar; por
que não? Já estivemos juntos em 2006
e este ano não será diferente", afirma.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br
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m educação Confirme sua presença.

"
Estou surpreso com este
anúncio. Complica por

aqui, pois não temos uma
sintonia na região.

CARLOS CHIODINI

"

Oposição
também ficou
surpresa

As lideranças regionais dos

partidos que fazem oposição ao

governo estadual também ficaram
surpresas com o anúncio de Pinho
Moreira. Para o presidente do PT
de Iaraguá do Sul, Riolando Petry,
é hora de analisar o novo cenário.
"Realmente mudou tudo, mas eu

quero conversar com a direção
estadual para saber o que vamos

fazer agora", comenta.
O presidente do Pp, Ademir Izi

doro, não sabia do anúncio de Mo
reira. Para ele, a reedição da tríplice
aliança não muda os planos de An
gela Amin, candidata do partido ao

governo. "O PMDB será o vice do
PT em Brasília e do DEM em Santa
Catarina. Nós continuaremos nosso

Pinho Moreira (C) anunciou a saída da disputa em coletiva com Luiz Henrique (E) e Colombo (D) projeto do mesmo jeito', afirma.

COMISSÃO FARÁ UMA REUNIÃO PRÓXIMA SEXTA-FEIRA-

Relatório da GP será votãdo dia 24
-

PIERO RAGAZZI

entregues aos vereadores após o dia
25, para que conheçam o conteúdo
do documento .

"Assim vamos evitar que al
gum vereador peça vistas por
não conhecer o assunto. A sessão
terá que ser, neste caso, extraor

dinária, e não podemos chegar
no dia e adiar", comenta.

JARAGuÁ DO SUL
O relatório final da CP (Comís-

. são Processante) que investiga o uso
do Refis por parte do ex-secretário
Ivo Konell será lido e votado inter
namente na quinta-feira, dia 24. A

informação foi confirmada ontem

pelo presidente da Cp, Lorival De
mathê (PMDB) após uma reunião
com os integrantes do grupo..

Segundo Demathê, os três acu

sados foram notificados no dia 11

que poderão entregar suas defesas
finaispor escrito até amanhã naCâ
mara. A comissão voltará a se reunir
na sexta-feira para analisar os do
cumentos e fazer os últimos ajustes
antes da conclusão do relatório.

Se o relatório final pedir a cas

sação da prefeita Cecília Konell
(DEM), uma sessão extraordinária
será marcada, provavelmente no

início de julho, para a apreciação e

votação no plenário. Demathê lem
bra que cópias do relatório serão

"Assim vamos evitar
.que algum vereador
peça vistas por não
conhecer o assunto".

LORJVAL OEMATHE

A comissão processante foi
aberta em 23 de março, após o

ex-secretário Ronaldo Raulino
denunciar que Ivo Konell teria uti
lizado de forma irregular o Refis
(Programa de Recuperação Fiscal)
para pagar uma multa do TCE. A
prefeita e o ex-procurador Volmir
Elói também são acusados. Comissão recebe as defesas finais dos acusados até amanhã

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II

I
III

ln

Areedição
da tríplice aliança, prati

camente definida ontem com a re-

. núncia da candidatura de Eduardo
Pinho Moreira (PMDB) para ser vice

na chapa de Raimundo Colombo (DEM), cria
uma aproximação inevitável entre PP e PT. O

que era tendência natural pode se consolidar
em uma aliança. Pode.

O PT reagiu à desistência de Moreira e

declarou ontem por meio de nota que "man
tém seu firme propósito de continuar cons
tituindo uma aliança forte para disputar as

eleições no Estado, que já conta com o apoio.
do PR, PRB, PC do B e PSB". O partido rea

firmou a candidatura da senadora Ideli Sal-
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ca ro I ina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

vatti. Um indicativo de que progressistas e

petistas só poderão estar juntos no segundo
turno. Foi assim em 2006, e foi tarde.

Se o PT se mostra irredutível, que motivos
teria o PP para abrir mão da cabeça de chapa?
A deputada Angela Amin é líder nas pesquisas
e não são os progressistas que precisam de pa
lanque para a campanha presidencial. Juntas,
Angela e Ideli convergem forças para derrubar
mais facilmente a tríplice, talvez a nocaute.

Resta saber se a petista vai abrir mão e, por
outro lado, se o PP que há pouco namorava os

tucanos vai entrar firme no palanque a Dilma
Rousseff. Tem pouco mais de duas semanas

até o prazo para as convenções.
PIERO RAGAZZI

Tentativa
Depois de ser exonerado do cargo de secretá

rio de Turismo, Cultura e Esporte por conta das

investigações na Câmara sobre a 21a Schützen
fest, na qual é um dos acusados, e autor de uma
denúncia que gerou a abertura de uma Comissão
Processante envolvendo uso do Refis contra a

prefeita e integrantes do governo, Ronaldo Rau
lino (PDT) pode assumir uma vaga na Câmara. É
suplente da coligação DEM/PDTIPTB.

Convite
o convite foi confirmado pelo presidente

do DEM, Carione Pavanello, que conversou

com Ronaldo Raulino e, antes, com o titular
da vaga, Adernar Possamai (DEM). Previsto

.

para se licenciar já no ano passado, o líder
de governo confirma o afastamento, com a

intenção de prestigiar suplentes que o ajuda
ram a eleger, porém ainda sem data marcada.
Raulino pode ficar na vaga por até 120 dias.

Extra
Conselho de Desenvolvimento Regional se

reúne hoje extraordinariamente para aprovar
projetos em benefício de entidades de Iaraguá
do Sul e da Prefeitura de Guaramirím, além de
convênio entre o Estado e Corupá. Os pedidos
de verbas seriam votados na última reunião,
mas não" puderam devido à falta de represen
tantes. Com a baixa assiduidade nas reuniões,
que de fato não garantem a vinda dos recursos,
foi definido que os projetos só seriam votados
napresença do prefeito ou vice.

FALA Aí!
Não houve diálogo com

os policiais, não houve
investimentos.

DEPUTADO ESTADUAL E PRÉ-cANDIDATO AO
GOVERNar SARGENTO AMAURI SOARES (PDT}, SOBRE
A ATUAÇ.ÃO DO ESTADO NA ÁREA DE SEGURANÇA

PUBLICA, SUA PRINCIPAL BANDEIRA

Defesa
o presidente da Câmara de Guaramirim,

Jorge Feldmann (PP), até foi à tribuna na últi
ma quinta-feira cobrar a presença do Executi
vo nas reuniões do Conselho. O vereador de
fendia, em específico, a aprovação do projeto
que prevê liberação de R$ 50 mil para compra
de macadame para melhoria das estradas, em
benefício dos agricultores do município. Lem
brou que a pressa é justificada por ser ano elei
toral. O projeto será votado na reunião de hoje,
que começa às 11 horas, na SDR.

PIERO RAGAZZI

CÉSAR JUNKES

No caixa
O governador Leonel Pavan (PSDB)

liberou, na última sexta-feira, R$ 14,5
milhões em 94 convênios com Prefeitu
ras. Dos quaisR$ 370milpara Iaraguádo
Sul, R$ 320mil para construção de qua
dra de esportes em escola de Schroeder
e R$ 50 mil para ampliação de escola
em Massaranduba. Segundo Pavan, são
os frutos da descentralização. 'Agora os

recursos são destinados às prioridades
apontadas pelosmunicípios".

P nt
Pavimentação asfáltica das ruas

Hermínio Stringari e Marciolino dos
Santos, na Corticeira, foi inaugurada
no último sábado, beneficiando a uma

das comunidades mais populosas de"
Guaramirim. A obra custou um milhão
e meio de reais. Outro asfaltamento, no
Bairro Guamiranga, deve ficar pronto
no mês que vem. A obra na Rua Lauro
Zimmermann recebeu mais de R$ 2,3
milhões em investimentos .

PROTOCOLADO
Como já estava previsto, aAUTC (Associação dos Usuários do Transporte
Coletivo de Jaraguá do Sul e Região) entraram ontem com pedido de
abertura de uma ação civil pública ao Ministério Público. A intenção é.
derrubar os decretos que instituíram a bilhetagem eletrônica e o que
reajustou a tarifa do transporte coletivo para R$ 2,50. O protocolo foi feito,
da esquerda para direita, pelo presidente da associação, Mário Pappen,
do CDH, Sérgio Hommrich, do Sindicato daAlimentação, Sérgio Eccel,
advogado do CDH, Airton Sudbrack, vereador Justino da Luz (PT) e o
presidente do Sinsep, Luiz Ortiz Primo,
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CHARGE

DOLErfOR

Fora de padrão. E sem rumo.

Precisamos
mandar ca

librar o mundo, igual a

pneu. Fazer o balancea
mento, o alinhamento.

. Aliás, melhor verificar tudo, revi
são geral, porque até o óleo está
no lugar errado.

Miss EUA é de

origem árabe. No
vela das oito às
nove. Pacifistas

provocando guer
ras. Passeata gay
trocando o colo
rido e a alegria do
arco-íris pelo bran
co e preto. Imposto,
imposto, imposto.
E nada. Euro melhor que dólar.
Grécia ruindo. Hungria se dese

quilibrando. Brasileira coreana

americana no navio turco. Lula
falando de urânio. Obama, de
vazamentos e encanamentos.

Dunga zangado na Seleção.
Faustão magro parecendo Gugu.
Jornal tentando parecer inter
net. Movimento organizado de
amantes de padres. Dilma gêmea
deMarta. Serra sem olheiras. Pão
mais caro do que bolo. Avião que
não voa. Polícia que não policia,
mas tem de ser policiada. Bola
que não rola; a bola que rola por
detrás do pano'. E a lei que não é

lei, não se faz valer?
É muito mais do que está

todo mundo louco, oba. Alguma
coisa realmente está bem fora
da ordem. Não posso ser a única
com essa sensação. Não há mais

padrões a seguir. Não há como,

porque os padrões abriram o

leque, abriram o bico. É o grátis
que não é grátis, o convite que
se tem de pagar. Muito obrigado
por nada .

E as palavras, expressões,
conceitos? Nas propagandas, a

pele é cútis. Por

tuguês é' alemão,
para vender carro.

Ou coreano, para
torcer. Os cabelos

parecem tapetes de
seda chacoalhan
teso Ninguém ven

de, comercializa.
Cerveja não é

álcool. É redonda,"
loura, ão, guerreira,

gelada, boa. Propaganda de go
verno não é mais institucional,
mas campanha descarada e de

clarada, insinuando a felicidade
eterna, os problemas resolvidos.

É tudo surpresa. Não há mais
script, muito menos as coisas se

desenrolam de maneira mini
mamente previsível. Há pesqui
sas que ninguém acredita, e que
juram a verdade até que o fato
ocorra bem real, e distante do

prognóstico. Não há meteorolo
gia possível e certeira. Olha só lá
fora: vento, chuva, frio, calor, sol,
céu azul e nublado. Não é?

A falta de padrão tem a parte
boa, a da animação e esponta
neidade. É cachorro alimentan
do jaguatirica, galinha adotando

periquito. O problema são os so

bressaltos. Todos os dias. Viva-se
com um barulho desses.

MarliGonçalves, jornalista

.

' ,

EOrfORIAL

Vagas exclusivas
Dentro

de 30 dias, a Prefeitura de Jaraguá do
Sul promete criar vagas de estacionamen
to exclusivas para idosos e deficientes físi
cos nas ruas de Iaraguá do Sul. Embora a

reserva de 2% do total de vagas para portadores de
necessidades especiais e de 5% para QS idosos seja
garantida por lei federal, o município ainda dá os

primeiros passos no que diz respei
to ao cumprimento da exigência.

Para garantir que as áreas obe

deçam àpadronização estabelecida
pelo Contran (Conselho Nacional
de Trânsito), o governo municipal
deverá realizar uma série de me

lhorias para garantir a acessibilida
de, como a adequação de rampas
e rebaixamento das calçadas. En
tidades assistenciais como Ajadefi
(Associação Jaraguaense dos Deficientes Físicos) e
o Centro de Referência da Terceira Idade também
passarão a oferecer credenciais para identificar os
automóveis ocupados pelo público que será bene
ficiado com amedida.

A preocupação em garantir as vagas exclusivas
é um dos primeiros passos da administração para
possibilitar umamelhor qualidade de vida às pes
soas commobilidade reduzida. Infelizmente, tran
sitar pelas ruas da cidade hoje chega a ser um de
safio para os deficientes físicos e idosos. Calçadas
mal conservadas e prédios públicos sem rampas

são apenas alguns dos problemas enfrentados por
estas pessoas, que geralmente sofrem por não ter

seus direitos respeitados.
Nesse sentido, a Prefeitura tem um grande de

safio para os próximos anos: garantir que a mo

bilidade urbana atenda, igual e adequadamente,
a todos os cidadãos. Com 140 mil habitantes e

uma frota superior a 81 mil
veículos, Iaraguá do Sul se de
senvolveu rapidamente e de
forma desordenada. O cresci
mento populacional de qua
se 6% ao ano e o aumento de

quase cinco mil veículos por
ano nas ruas obriga a admi

nistração a vencer um atraso

de várias décadas no que diz

respeito' aos investimentos
necessários em infraestrutura.

Mas, para que a medida seja realmente res

peitada, também é preciso que a sociedade se

conscientize sobre os direitos dos idosos e dos de
ficientes físicos. Não são raros os portadores de ne
cessidades especiais que reclamam de motoristas

que, sem nenhuma cerimônia, ocupam as vagas
exclusivas existentes nos estacionamentos dos su

permercados e outros estabelecimentos ao muni

cípio. O respeito aos direitos de toda a sociedade

depende, acima de tudo, da mudança cultural da
própria população.

DOLErfOR

A lei antifumo
Há

pouco menos de um ano, a lei antifumo
ainda recebe a estigma de que não vai pe
gar.A razão é que apesar das 736 autuações
por desrespeito à norma em todo o Estado

de São Paulo nenhum grande estabelecimento foi fe
chado e ainda paira desconfiança de que a lei não é

cumprida em sua integralidade.
Mas a lei é eficaz? A resposta é

afirmativa, afinal, não é necessário

destaque na mídia com um esta

belecimento lacrado pra constatar Se por um lado o governo

que as pessoas não fumammais no do Estado de São Paulo
interior dos estabelecimentos.

A maior dúvida era saber se

eles conseguiriam conter o ímpe
to dos fumantes sem perderem o

cliente nem reduzir o movimento
e, ainda assim, estarem no cum

primento da nova lei. Após os pri
meiros meses de vigência da nor
ma o que se viu foi o cumprimento quase integral
pelos estabelecimentos comerciais que desenvol
veram uma estratégia para segurarem os fuman
tes: proporcionaram o acesso à calçada e o retor
no deles para o interior do estabelecimento sem

qualquer constrangimento e, quando isso não é

possível por conta do estabelecimento não es

tar localizado na rua, uma área aberta foi criada
para atender as necessidades dos fumantes.

Seporum lado o governo do Estado de São Paulo

conseguiu separar os
fumantes dos não fumantes,
outros problemas foram
criados por consequência
direta dessa proibição.

conseguiu separar os fumantes dos não fumantes,
outros problemas foram criados por consequência
direta dessaproibição.

O primeiro problema é cheiro de cigarro que fica
impregnado nos não fumantes. Em vários estabele
cimentos o problema persiste por conta da área re

servada aos fumantes ser a mesma da entrada das

pessoas nos estabelecimentos e

não raro um cliente é recebido com
uma nuvem de nicotina advinda da
área especial, que também é a cal

çada. O escopo principal da norma,
proteger o não fumante, ainda não
atingiu seu propósito integral e da
forma como está apenas semudou
o cigarro de lugar. Os proprietários
se preocuparam em defender seu
movimento e não em criarmedidas

protetivas e conciliadoras para o

não fumante.
A solução não é a mantença dos fumantes do

lado de fora, na rua, mas sim a criação de uma área
nos fundos ou em algum local aberto com a pre
sença de cinzeiros e sem o contato com pessoas
não fumantes, assim poderemos afirmar que a lei
antifumo obteve o sucesso integral, pois da forma
como está se resolve parcialmente um problema
para se criar outros.

"

f' "
Alguma coisa

realmente está bem
fora da ordem. Não
posso ser a única com
essa sensação. Não
há mais padrões a

seguir.

"

Antonio Gonçalves, advogado criminalista emembro da
.

, Comissão deDireitosHumanos da OAB/SP
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Praça de Alimentação do Shopping vai transmitir todos os jogos

Agora SÓ falta a
torcida para
garantira festa
Bares e restaurantes esperam faturar
durante a transmissão dos jogos
JARAGUÁ DO SUL

Quando a seleção'
brasileira estiver em
campo na tarde de hoje,
-as cidades da região se

transformarão em uma

grande torcida organizada.

as ações visam a estimular os

consumidores a circularem pelo
shopping nos horários de, jogos.
liA gente sabe que este. será um

mês atípico nas vendas, porque as

pessoas mudam a rotina em fun

ção da Copa. Por isso, investimos
nessas ações para trazer o público
aqui para dentro e compensar nas

vendas", explica. Ele destacá ain
da que o shopping promove uma
promoção em que torcedores dão

palpites sobre o resultado dos jo
gos. Ao final do Mundial, a pessoa
que tiver o maior número de acer
tos ganhará uma TV de plasma.

Repartições
públicas e

estabelecimentos co

merciais adotam horá
rios diferenciados para '

que os funcionários não deixem
de acompanhar a estreia do
Brasil contra a Coreia do Norte

pelo Mundial (veja quadro). Mas
quem trabalha nos setores de

prestação de serviços, principal
mente em bares e restaurantes,
terá trabalho redobrado nesta,

terça-feira, a partir das 15h30,
quando a bolar rolar. Enquanto
os torcedores vibrarem por lan
ces e gols, empresários do seg
mento abrirão suas portas para
receber os clientes e torcerão

mesmo, pelas vendas.
,A Praça de Alimentação, do

Shopping Breithaupt, por exem
plo, disponibiliza três telões que
transmitirão, todos os jogos da

Copa Segundo o gerente.de Marke

ting, Miguel Ângelo dos Santos,

Para o gerente de uma lan -

,
'

chonete dentro do shopping,
Rodrigo Ewald, osjogos da Copa
são um bom negócio. liA gente
está apostando na venda de be
bidas. É uma boa oportunidade

,

para vender mais", sugere.

• Debora Volpi
�@ocorreiodoiIovo.com.br

ONDE ASSISTIR AO JOGO DE HOJE
• Bar da Brahma (Aberto a partir das 14h)
• Bar do Oca (Aberto a partir das 12h)
• Cachaça ria Água Doce (Aberto a partir das 14h30)

, • Confraria do Churrasco (Aberto a partir das 15h)
• Licoreria (Aberto a partir das 14h30)
• Restaurante Madalena (Aberto a partir das 15h)
• Smurfs Lanches (Aberto a partir das 14h30)
• Shopping Center Breithaupt (Telões foram instalados na Praça de

Alimentação e transmitem todos os jogos, em todos os horários)
• Em Guaramirim, haverá dois telões no ginásio de esportes
Rodolfo Jahn. O espaço estará aberto a partir das 14h.

HORÁRIOS ESPECIAIS DURANTE O JOGO
JARAGUÁ DO SUL
• Prefeitura - atendimento das 7h30 às 13h30, sem fechar para almoço
• Centro Vida: atendimento das 6h30 às 15h, sem fechar para almoço
• Postos de Saúde: Pama I (na Rua Max Wilhelm, 391) atende em horário
normal. Demais unidades, estarão abertas das 7h30 às 13h30, sem
intervalo para almoço.

• Centros de Educação Infantil - atendimento normal
• Samae - plantão telefônico (2106-9100)
• Secretaria de Obras e Urbanismo - plantão telefônico (3376-0536)
• Defesa Civil: plantão telefônico (199)
• Delegacia de Polícia Civil - atendimento normal
• Delegacia Regional - aberta das 8h às 14h.
• Ciretran - aberto das 8h às 14h.
• Comércio - cada lojista definirá o próprio horário de atendimento
• Shopping Breithaupt
Praça de Alimentação: aberta
Lojas: fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após.
Hipermercado: fec_ha 30 minutos antes do jogo e reabre 30 minutos após.

• Supermercados Angeloni - atendimento normal
• Supermercados Brasão - fechado entre às15h30 e 17h30
• Supermercados Breithaupt - fecha meia hora antes dojogo e reabre

depois do jogo
GUARAMIRIM
• Prefeitura - atendimento das 7h30 às 13h30, sem fechar para almoço
• Postos de Saúde - atendimento das 7h30 às 13h30 (emergências devem
ser encaminhadas para o Hospital Santo Antônio)

• Delegacia de Polícia Civil - atendimento normal
• Comércio - cada lojista definirá o próprio horário de atendimento

SCHROEDER
• Prefeitura - atendimento das 7h às 14h30, sem fechar para almoço
• Postos de Saúde - atendimento das 7h às 14h3G, sem fechar para
almoço. O Posto do Centro fecha às 14h30 e retorna às 18h

• Centros de Educação Infantil: normal
• Defesa Civil: atendimento normal
• Delegacia de Polícia Civil: atendimento das 8h às 14h.

COQUPÁ
• Prefeitura - funcionamento normal
• Postos de Saúde e Pronto Atendimento � funcionamento normal
• Delegacia de Polícia Civil: atendimento das 8h às 14h.
• Comérclo - cada lojista definirá seu horário

MASSARANDUBA
• Prefeitura - 7h30 às 13h30, sem fechar para almoço
• Postos de Saúde - atendimento das 7h30 às 13h30, sem fechar para
almoço. Pronto

• Atendimento terá funcionamento normal 24h.
• Delegacia de Polícia Civil: atendimento das 8h às 14h.
• Comércio - cada lojlsta definirá seu horário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O 9indicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Jaraguá do Sul,

Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba, convoca todos os integrantes da categoria pro
fissional, para a Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 26 de junho de 2010 às
9h15min em primeira convocação, ou às 9h45min, em segunda convocação, com qUé:ilque� número de

integrantes presentes, em sua sede social na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345, cidade de Jaraguá
do Sul-SC, na forma estatutária para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

-Fixação do valor a ser descontado de cada trabalhador da categoria abrangida, de acor
do com a letra "e" do art. 513 da CLT, e art. 8° inciso IV da Constituição Federal, em favor da
entidade sindical. Paga pelos membros da categoria profissional representada, para aplica
ção na campanha salarial, administração geral e serviços, garantindo ao trabalhador não as-'
saciado o direito de oposição ao desconto da contribuição, mediante manifestação individual

"

e por escrito, por ocasião da realização da assembléia ou no período de 28 de junho de 2010,' ;

à 02 de julho de 2010 e de 05 de julho de 2010 à 09 de julho de 2010, na sede .do Sindicato "

.Profissional, no horário das 8 horas às 12 horas e das 13h 30min, às 17h 30min.,Nestas datas,
o Sindicato Profissional colocará formulário próprio a disposição, sendo que o trabalhador não, .'
associado deve comparecer pessoalmente a assembléia o� a sede do Sindicato Profissional.

para manifestar sua opção pelo direito de oposição ao desconto da contribuição assistencial,
'

estando vedada a representação por procuração.
.
Jaraguá do Sul, 14 de junho de 2010.

Helenice Vieira dos Santos - Presidente
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Equipe do Turismo da Agência Cosmos Turismo, Dani Renta,
.

Salette, Kilian, Angela, Gisele, Elaine e Deisi.

Sr. Aldo mais conhecido como
"Paulista", comemorou no dia

22/5 mais um ano de vida em sua

residência, rodeado com seus filhos,
neta, esposa e seus amigos. Todos

desejam felicidades.

A senhora RenateWerner, que
comemorou 80 anos dia 1015

. ao lado de seus filhos: Dieter
Werner, RosangelaWerner e

IngeloreWerner Eipper.

Scheila Souza comemorou o Dia dos Namorados junto de seu
namorado Adriano Pires, que completou idade nova no mesmo dia

Daniele deseja muitas
felicidades a sua madrinha,
Cristina Dal'piaz Keorich, que

considera como mãe.

A direção, professores e amigos da
Escola Municipal Francisco Mees
parabenizamMaria AladirGiraldi
(Preta), pelo aniversário dia 13/5,
desejandomuitas felicidades!

Na foto oMotoAmigos
Perdidos, que com a ajuda de

seus patrocinadores e apoio da
Prefeitura de Jaraguá do Sul

comprou quasemeia tonelada
de alimentos, que foram doados
à Secretaria deDesenvolvimento _

Social da Prefeitura de
Jaraguá do Sul para que

sejam repassados às fammas
mais necessitadas domunicípio.

Parabéns a D. Adele Prestini
Giovanella, que no dia 2/5

completou 80 anos numa festa
surpresa com toda a família.

Parabéns a D. Sophia K.
Demathe, que dia 9 completou

.
96 anos. Seus filhos netos e

bisnetos parabenizam pela data.
Homenagem de Liziane para seu
namorado, que ela ama muito.

Na foto os amigos leitores do jornal
Evandro, Maicon, Franccesco, Alisson e Tiago.

Amigos e familiares desejam felicidades ao Sr. Francisco
Raulino, que comemorou 85 anos este mês. Na foto com ele
o filho Norberto, o neto Agostinho e o bisneto Guilherme.
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olhar sobreGuaramirim
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Interessados tem até 'novembro para fazer a inscrição e mostrar sua visão pessoal da cidade
GUARAMIRIM

A necessidade de renovar
o acervo fotográfico de
Guaramirim deu origem
a um projeto um pouco
diferente: o concurso
"Retratos Daqui".

A
o invés de serem foto

grafados por um só pro-
.

fissional, os pontos tu

rísticos da cidade serão

retratados pelo olhar dos pró
prios guaramirenses, que tem até

novembro para se inscrever na

competição. O objetivo central é

retratar Guaramirim, incluindo

fotografias de belezas naturais,
eventos culturais, esportes e até

mesmo cenas do cotidiano.

O projeto é do setor de Turis

mo da Secretaria de Desenvol

vimento Econômico, que deve

abrir as inscrições até o fim des

ta semana. "Queríamos renovar

c-

.-,

nosso acervo, então decidimos

envolver a população", conta o

secretário de desenvolvimento

Jair Pereira ..Segundo o secretário,
as fotos mais recentes da cidade

são de 2003, e muitos dos pontos
turísticos já sofreram mudanças
que não foram registradas.

O concurso não tem limite de

idade, e será dividido entre fotó

grafos profissionais e amadores

que terão até as 16h do dia 5 de

novembro para entregar as fotos
da cidade. No fim do ano, uma

comissão de três fotógrafos pro
fissionais vai julgar as melhores

fotos - e os três primeiros luga
res de cada categoria serão pre
miados. Na categoria amador,
o primeiro lugar' recebe R$ 750,

enquanto o melhor profissional
será premiado com R$ 1.200. O

regulamento completo estará

disponível no site da prefeitura,
www.guaramirim.sc.gov.br.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

Qualquer ponto turístico ou evento da cidade pode ser fotografado para o concurso

ViaCJfns Nacionais

Bloqueios aéreos garantidos, nos melhores horários,
partindo de Florianópolis

Sardas todos os sábados e domingos.
E você ainda parcela em

10x sem Juros e sem .ntrada.

índuso nos roteiros: passagem aérea partindo de Florianópolis, 7 noites de hospedagem com café da manhã,
traslados, passeio e assistência especializada CVC (exceto qu�ndo citado).

PortoSeguro Férias de Julho

ApartírdemH�._.w�u.,,�......O+10xR$l 02,80
Hotel Fênlx- saída 27/jun

Fortaleza
Apaltirde 0+l0xR$126,só
Hotel VillaMayor- saldas 8, 22, 29/ago

. ,

Arraial O'Ajuda Fériasde Julho Maceió
A partIr dew••: w�� ,_ O+lOxR$107,80 A partir de 0+10x1$121 ;80
PousadaM.anacá - saída 27/jUfi Hotel Tambaqul Prala- saldas 8, 29/ago

. Porto de Galinhas Salvador
Apartjrde�._w"_,, �O+10xR$121,80 Apart,rde ..� .., " 0+1OxR$1 03,80

.

.
tiorel Beira Mar- saídas 8,15, 22/ago {não inclui passeio) Hotel Sol PIaza Sleep- sardas 14,21, 28/ago, S/set, 2/out

Nata Recife
Apartirde .. _. _ , .•..ô+1OxR$143,so A partir de m " O+10xR$125,so
HotelRollday Inn Expless- saidas2lout/6!nov Hotel Onda Mar- saídas 8, 15, 22,29/ago, 12, 19, 26/set

.• I

.. ,

Consulte seu agente de v.iagens
-

ATaranguá 4 SupermercadoMalfenttL .. 48 3527-1717
8aln�ário Camborlú Shopping 47 3405-6444
8Jumenau - Shopping Neumarkt.. ; 47 2102�5050

Os melhores Resorts e Hotéis de Praia

Iberostar Bahia ......• Sistema Tudo Indufdo
A partir de "' u ouO+l0x R$296,80
Praia do Forte- saídas 14, 21, 28/ago, 5/set, 2, 16/ 23/out

Breezes Sauípe SIstema Tudolnclufdo

A partir de "' 0+10x 1$286,80
Costa do Saulpe- saldas 14, 21, 28/ago, 5/5et, 2, 16, 23/out

Beach ParkAcqua Resort .....PensãoCo�leta
A partir de : 0+101 R$28),80
Fortaleza- saldas 8,22, 29/ago,5, 12, 19, 2á/set, 3, 10/out

Beach Class MuroAlto•••••••••• lndulJantar
A partir de ..: 0+10x 1$242,80
Porto de Galinhas - sardas 8, 15, 22/ago

BUfDOSAirfs
Sardas todas as quintas. E você ainda parcela em

8x sam Juros e sem .ntr,_da.

Incluso no roteiro: passagem aérea partindo de Florlanõpolls,3 noites
de hospedagem com cafê damanht traslados, passeio e assistência de
viagem Internacional. .

Saída 15/jul Saídas 16, Blset

Apenas ...."O+8xR$167,70 Apenas .....:0+8x1$12 ,70
Hotel EI Conquistador' Bue US$ 688, Hotel EIConquistador· Ba�e US$ 528,

Saída 221jul Saída 9/dez
.

Apenas.", ..O+8xR$ 204,26 Apenas ......O+8x 1$126,26
Hotel EI Conquistador - Base US$ 838, Hotel EIConquistador· Base US$ 518,

Chapecó· Av. Nereu Ramos,,, , ,,, .. 49 3322-8151 Jaraguâ do Sul- Shopping Brelthaupt 47 3055·0667

Crlclúma - Shopping Della ..! ; , 48 2101-0303 Jolnvllle· Garten Shopplng 47 3043·9166

Florianópolis· BelramarShopplng 48 2108-2525 Jolnvllle- Shopping Mueller , , 47 2101D1515

Florianópolis· Florlpa Shopping , 4B 3202-9999 São Jesé- Centro Comerciai Campinas 48 2108-0699

Florianópolis· Shopping Iguateml 48 2108-6464 Tubarão· Farol Shopping 48 3052·3102

Ou acessewww.cve.com.brlse e compre on-line.
.

,

. Sonho com l)mundo,
A Gllntfi IIVi voc••
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Projeto de cinema nosbairros
Sacci promove oficinas de produção e apresenta sessões itinerantes em Guaramirim

GUARAMIRIM

Até o fim do ano, as oficinas
de um projeto pioneiro em

Guaramirim podem acabar
revelando novos cineastas
na região.
--"esde a quínta-feíra passada, as

as que forammontadas atra
és do projeto Sacci (Socializando

....."Me, Criando Cidadania) já estão
tendo aulas teóricas de cinema, apesar de
a câmera de vídeo que será disponibiliza
da aos alunos ainda não ter sido entregue.
Até novembro, pelo menos oito curtas

metragens que abordam temas sociais
terão sido produzidos pelos participantes.

O projeto surgiu de uma pesquisa de
Maira Helena Pereira, que agora é coor

denadora do Sacci, e usa oficinas de pro
dução audiovisual e sessões itinerantes de
cinemapara aproximar omundo cinema
tográfico da população e suscitar discus
sões essencialmente sociais. "Os alunos
vão trabalhar um tema pertinente à sua

própria realidade, além de aprenderem

com a interação que o grupo precisa ter",
ressalta a professora de artes visuais Elai
ne Cristina Beber Verediana, responsável
pelo acompanhamento da produção,

A próxima aula estava prevista para
hoje, mas foi transferida para amanhã

por causa do jogo do Brasil na Copa
do Mundo. Esta semana, o grupo do
bairro Corticeira receberá as primeiras
instruções sobre a história do cinema

. e todos os processos necessários'para
que um filme seja produzido - o tema

do trabalho final será decidido somente

após a terceira aula.
Dos oito grupos, com 15 alunos cada,

sete foram concentrados nos bairros de

Guaramirim, emuma tentativade descen
tralízar as produções e dar oportunidade a
quem mora longe do Centro. Enquanto
os alunos aprendem a fazer cinema, os
outros moradores dos bairros vão poder
conhecer filmes nacionais e de diretores
brasileiros nas sessões itinerantes, além de

prestigiár e escolher omelhor de todos os
curtas-metragens que forem produzidos.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

•

CÉSAR JUNKES

Além de produzir os filmes, que abordarão temas sociais, os alunos também podem atuar nas produções

MÚSICO PREM!ADO VAI INTERPRETAR (OMPÓSnORES MODERNOS

Violonista se apresenta no Sesc
Na noite de hoje", a atração do

Sesc é o músico paulista Marcus

Llerena, que em quase uma hora
e meia de show apresenta um

repertório diversificado de can

ções modernas e contemporâne
as brasileiras para violão.

Além do show, que começa
às 20h, Marcus está oferecendo
uma oficina gratuita aos violo
nistas da região no mesmo dia
de sua apresentação. A previsão
é de duas horas de aula, a partir
das 9h30, e os interessados não

precisam nem fazer inscrição - é

só chegar na sala de música do
Sesc no horário marcado.

O repertório não foi divulga
do pelo artista, mas o violonista
já é conhecido pela sua interpre
tação de música erudita. Llerena

começou a estudar violão no Rio
de Janeiro, com Norberto Mace

do, em 1971. Completou os es

tudos na Espanha, França, e em

1982 se apresentou para o lendá
rio guitarrista espanhol Andrés
Segóvia, em Nova Iorque.

No currículo, constam ain
da prêmios como o "Violões

de Ouro", organizado pela rede
Globo em 1978, e o Concurso "In
ternacional de Porto Alegre em

1981. Durante os oito anos que
morou na França, conquistou
prêmios no Conservatório de
Madrid (1976-77) e o "Presence

\

de la Musique", em 1988. Depois
de tantas viagens, decidiu morar
em Joinville em 2002, onde con

tinua residindo.
O show acontece no teatro

do Sesc, e as entradas custam R$
1 para a comunidade e R$ 0,50
para os comerciários.

DIVULGAÇÃO

Marcus Llerena
traz a Jaraguá do
Sul um repertório

de canções
brasileiras

, modernase
contemporâneas

Escritores- ainda tem uma
•

semana para se Inscrever'
Os apaixonados por literatura

tem até o dia 21 deste mês para
se inscrever no Programa Sesc
de Formação de Escritores. Na

primeira edição de 2010, o curi
tibano Ricardo Carona será o

assessor responsável por selecío
nar as 15 pessoas que farão parte
do curso e, posteriormente, terão
um espaço no Caderno de Auto
ria - uma coletânea com as pro
duções criadas e amadurecidas
durante os encontros.

Para participar, só é preci
so enviar um texto literário de
autoria própria e uma pequena
biografia para o e-mail pablov@
sesc-sc.com.br. Apesar de o as

sessor ser um poeta, esse não

será necessariamente o gênero
dominante no curso - durante

I

o andamento do trabalho, o as

sessor decide se os textos finais
serão poemas, contos, romances
ou terão outra estrutura.

O objetivo do programa é
a experimentação, e o curso

funciona como uma oficina de

aprendizagem, em que os par
ticipantes expõem e colaboram

mutuamente nas criações de to
dos. Durante os três encontros,'
os alunos escrevem os textos e

ainda são responsáveis pela dis

seminação da produção, envol
vimento da mídia e lançamento
do Caderno deAutoria, resultado
final do programa.

As reuniões' acontecem às
-

sextas-feiras e sábados, a partir
do dia 2 de julho. Ao todo, serão
30 horas de aula, além de outras

cinco destinadas à organização da

produção de cada cidade para a

impressão do livro. Essa é apenas a
primeira edição deste ano - quem
não conseguir uma vaga terá mais
uma chance ainda em 2010.

SERViÇO
O QUÊ: Programa Sesc de
Formação de Escritores
QUANDO;,
1° encontro - 2 e 3 dejulho
2º encontro - 9 e 10 de julho
3º encontro - 23 e 24 de julho
HOBÁRIO: nas sextas-feiras -
das 19h às 22h .

nos sábados' - das 9h às 12h
e das 14h às 18h
INSCRiÇÕES: pablov@sesc-sc.com.br
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Asfalto tem,mas faltaacoslalllento
Ruas no bairro Corticeira foram inauguradas, mas obras ainda não foram concluídas

GUARAMIRIM

Apesar de o governo
municipal ter inaugurado
no último sábado a

pavimentação das ruas
Hermínio Stringari e
Marcionilo dos Santos, do
bairro Corticeira, as obras
permanecem inacabadas.

[]Sfalto
na pista de rolamento

stá pronto. Entretanto, as

bras para garantir a segu

ança de pedestres e ciclistas,
como ciclovia e acostamento.ainda
não foram concluídas. Tudo isso,
além da ausência de sinalização em
alguns pontos das estradas, gerou
críticas da comunidade. Na visão

da moradora Para Lucí Bolzan, 44

anos, pedalar e caminhar pelas es

tradas se tomou perigoso. Ela ainda
relata que as placas e faixas de pe
destres não abrangem toda a área

_ pavimentada, mas apenas o trecho
próximo à escola José Dequêch.
"Eles deveriam ter terminado a obra

antes de inaugurar", reclama.
Conforme o secretário de Pla

nejamento e Desenvolvimento Ur

bano da Prefeitura de Guaramirim,
Adroaldo Otávio Offowski, os tra

balhos finais devem ser concluídos

a ideia era terminar até sábado",
afirma. A responsável pelo proje
to é a vencedora da concorrência

Sinal BIu, de Blumenau. O secre

tário não soube informar o valor

a ser desembolsado pelas tarefas.

Essa é amesma empresa que deve

terminar as obras de asfalto da rua
Lauro Zímmermann, no bairro

Guamiranga - que será inaugura
do no dia IOde julho.

"
Osmotoristas vão ter que
ter bom senso, assim como.

'

os ciclistas e pedestres
- devem termais atenção.

SOLANGE CONZATI

"
A insegurança também rondaos

moradores do bairroGuamiranga.A

agente comunitária Solange Conza
ti, 41' anos, também reivindica os

acabamentos e mais sinalização.
"Melhorou bastante, não tem mais

poeira, é melhor para nossa saúde,
podemos deixar'a casa aberta, ficou
'mais pratica' a locomoção. Mas a

segurança também precisa ser ofe

recida" enfatiza.
Ao todo, a pavimentação das

três ruas custou quase R$ 3,6 mi

lhões. O valor de R$ 2,4 milhões foi
financiado pelo Badesc e o restante

saiu dos cofres daPrefeitura.

nesta semana. "O processo de licita-

ção atrasou o começo das obras. As • Daiana Constantino

chuvas também atrapalharam, mas daianac@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

" '

I _I
�

Perigo: asfalto no Corticeira foi inaugurado sem as obras que garantem segurança aos pedestres e ciclistas

IMUNIZAÇÃO DEVE ATINGIR 14Mil CRIANÇAS ATÉ O PRÓXIMO DIA 25

80% das crianças protegidas contra a pólio
JARAGUÁ DO SUL

As gotinhas contra a paralisia
infantil continuam a ser distri

buídas nos postos de saúde com

salas de vacinas na região doVale
do Itapocu até a próxima sema

na. Portanto, os pais que per
deram o dia D devem proteger
as crianças com idade de zero a

cinco anos nesta primeira. etapa
da campanha marcada para en

cerrar em 25 de junho.
Após o plantão realizado sá

bado passado, 77% da meta total

de 14.824 já foram atingidos nas

cidades Iaraguá do Sul, Corupã,
Schroeder, Massaranduba e Gua

ramirim (confira os resultados nó

quadro ao lado). A_ segunda fase

acontece em agosto.
Guaramirim é omunicípio que

mais vacinou, atingindo quase

Conforme a responsável pelo
setor' de imunização da Gerência

de Saúde da SDR (Secretaria de

Desenvolvimentó Regional), de Ia
raguá do Sul, Adriana Malinovskí,
os pais devem obedecer a seguinte
orientação: "uma dose não é sufi-

ciente, a imunização completa é
'

';
..

G'UARAMIRIM :
· , · .. ,

·· .. · ,

garantida com as duas vacinas".
Paralelo a essa ação, aqueles

95% dameta de 2.456 a ser vacina

dos contra a poliomielite. Schroe
der ficou com a menor colocação,
protegendo praticamente 68% da

expectativa de 1.089 crianças.

CÉSAR JUNKES

que ainda não tomaram omedica

mento contra a gripe A tem chan

ce de se imunizar também até o

dia 25. Isso porque os grupos alvos

não alcançaram ameta estabeleci

da peloMinistério da Saúde.

BALANÇO
• JARAGuÁ DO SUL
• Meta: 9518
• Vacinados: 6871

.CORUPÁ
• Meta: 911

852• Vacinados:

.SCHROEDER
• Meta: 1089
• Vacinados: 740 Gotinhas contra a paralisia infantil continuam a ser distribuídas

• MASSARANDUBA
• Meta: 850

644 o CORREIO ERROU
• Vacinados:

• Meta: 2456

2311

Diferente do que foi divulgado na edição de sábado, a reserva de vagas
exclusivas de estacionamento nas ruas prevista por lei federal é de 5%

paraidosos e de 2% para os portadores de necessidades especiais.• Vacinados:
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. d ntro de tudo
fique por e

no regióO
que acontece .

. dopOVO@ocorre\O

AlÔ-ÔU!!!

Realmente
o filme "Ele não está tão

a fim de você" me fez refletir sobre
como nós, mulheres, achamos des
culpas esfarrapadas para consolar

aquela amiga que ficou semanas esperando
o telefonema do.bofe, Ele pode ter perdido
o número, pode ter perdido o celular, pode
estar na Patagônia a trabalho, num lugar
'sem nenhum sinal, 'pode estar incons
ciente em algum hospital, ou até mesmo

ter morrido... quanta bobagem, não é? É.
Mas é tão difícil dizer a uma amiga o que
ela não quer ouvir. Eu também odiaria
ouvir que fulano não vai ligar, por não
ter gostado de mim, da maneira como eu

gostaria, em circunstâncias românticas. E
o filme me fez concluir: Sim, se ele quiser,
não há meteoro, atropelamento de trem

ou naufrágio em alto mar que o fará desistir.
E a gente precisa saber esperar. Só isso... ,

BISCOITO I.I DA SORTE I
. Algo maravilhoso I
vai lhe acontecer I

Universo TPM

Elijane Jung

SUPER DIGA
Li o livro "Vamos às Compras", de Paco Un

derhill, considerado uma bíblia na arte de ob
servar o comportamento do consumidor. Adorei
tudo, inclusive no que se refere às lojas como um
todo: disposição de mercadorias, espaço livre,
decoração, atendimento, etc. Um dos capítulos
fala sobre a 'ausência de cadeírâs ou assentos

BA!SE G!
Naquele cheirinho das velas perfumadas, incen

so, essências e afins. Primeiro você precisa identifi
car o cheirinho que mais lhe agrada e verificar se as

pessoas quemoram/ trabalham com você não se im

portam. É delicioso deixar o seu ambiente com um

aroma bem gostoso. Se joga, chuchu!

em lojas e sobre como isso afeta diretamente o

acompanhante do cliente, como os maridos, por
exemplo. Nada como um, banquinho para fazê
los ficar mais tempo esperandoque nos decida
mos pelo vestido certo. O livro é um apanhado
de 20 anos de pesquisa observacional em lojas e

supermercados. Vale a leitura!

ÉCA! ABANDONA!
Essa briguinha com a mãe do love. Coloque

se no lugar deles. Mãe é mãe e por mais que às
vezes você acha que ela dá pitaco demais, filhos
sempre estarão do lado delas. Você e ela ocupam
lugares diferentes na vida dele. Entenda isso e

abandona os perrengues, ok?

LORD CAFA RESPONDE
P: Lord, todas as mulheres, mesmo as que se

dizem mais independentes, liberais e moderni

nhas, ficam tristes em passar o dia dos namorados

sozinhas. Com os homens isso também acontece?

O que você acha?
R: Olha só meu docinho. Eles devem sofrer uns

30 segundos de depressão. Mas aí rola aquela li

gação do amigo do futebol, junta os caras do tra-

balho, mais os vizinhos, uma boa quantidade de
loira gelada, causos e mais causos sobre pegação
e coisa e tal ... e quando se vê, 12 de junho foi uma
farra. Claro, tem os mais pacatos, que passam o dia
sozinhos e quando chega a noite, veem um filme
pornô, se alegram sozinhos e aí, quando percebem,
12 de junho passou e também não foi tão ruim. É,
acho que para nós a data não dói tanto.;.

• Eu ia falar aqui sobre a

declaração da Gisele Bündchen
de fazerpipi no chuveiro para

" economizar ãgua.rnasum fato

mgc!jamou a atenção: ;Você,s
,

.

sabiam que oword corrige
.

a palavra Bundchen, assim,'
sem o trema? Isso é que é ser
famosa!!!

"

pertinho... mas eis a novidade: o
tchutchuco vai virarpersonagem
dehistóriaem quadrinhos.

.'

Voltarei aler gíbís... ui!
,/ JI:

• Ontem fdi cornemorado'o Dia
Mundial do Doador de Sangue.
E fica aqui a lembrança: Se você
está apto fisicamente, informe
se e faça parte de um grupo -

solidário: doe sangue.,. Enquanto não vem Sex and
tbe City 3, podemos aproveítar
,é(leitura do Iivro.GDiário de"
�arrie Bradshow, da'escrítora
Candance Bushnell. Eu não li,
mas pretendo. Só paramatar a
saudade.

• CaZhlZa; " ...Você tem
exatamente trêsmil horas pra
parar deme beijar. Hum, meu
bem, você tem tudo, tudo pra
me conquistar. Mas você tem
apenas lilll segundo... um
segundo pra aprender ame
amar, você tem a vida inteira ,

.

prame devorai...
"

• É uma penaDavid Beckham
não estar naÁfrica, para '

, a gente acompanhá-lo de

Histórias de amor
Entrevista
Dicas

Agenda
Crônicas
Moda
Viagens
Tendencias
Curiosidades

Romàntca
edicão de junho

JÁ NAS BANCAS!
PapelariaGralipel. PapelatfaPedrinho •BancaÁguia de'OUro •.RevistariaHotl

Revistaria Jaraguá •RelIistatiado Terminal .,PostoUimeMatriz

Assinantes O (;ORRUO 1)0 PO\'O recebem gratuitamente.

CTRL G + CTRL V
Bobagens que ouvimos pelo caminho:
"Ele: Eu gosto de você pra caramba, mas não conta praminha na

morada. Ela: heeeeeeeein?"
"Ele: Você é a loira mais linda que conheço. Ela: E sua namorada

não é loira? Ele: É, mas você é bem melhor que ela ...
"

"Ele: Estou apaixonado por você. Ela: Sua paixão dura uma sema
na. Ele: O importante é que falo o que você quer ouvir?!"

"Ele: Desculpa eu te fazer sofrer, mas eu tô indeciso, acho que ain
da gosto da ex, para você não sofrer prefiro tentar com uma terceira."

"Ela: Você não acredita, mas eu gosto de você. Ele: podemos dis
cutir isso depois?"

"Ela: Você tem orkut? Ele: Olha, tenho, mas lá vai tá namorando,
mas não liga não, é que na verdade eu namoro por consideração."

"Depois de mais de um ano de namoro, ele vira e fala: Não estou

preparado para namorar ainda... (???)

(Do blog tudopalhaco.blogspot.com)
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Postura

Por
e-mail uma amiga soltou o verbo desiludida com o caráter de alguém que

, encontrou no fim de semana. IISÓ quer vantagens, fútil, cheia de pose", disse
triste, pois faz questão de desconhecer qualidades, energia, tempo e dedica

ção que as pessoas demandam em trabalhos desenvolvidos com talento e

profissionalismo. Ao invés de vibrar, criticar com jeito superior e expressões faciais
são às vezes malignas.· Que, infelizmente, acabam sozinhas, chamando o mundo de

cruel porque amargam inveja e não brilham por si. Meu conselho a amiga?Agradecer
.

a Deus por não ser igual.

NAS RODAS
•A lindamorenaCelina
Kohck, bonitona e na dela, está
namorandoa distância. Esta
semana abela recebeu o presente
de dia dos namorados direto de
Curitiba. Uma bolsa com produtos
da Lamcome. O amor é lindo!

•A estonteanteRosângelaResende
e seu exmarido Celso Resende;
preparador físico do Santos, estão
sempre juntos em lugares públicos
e sempre namesmamesa - no

maior clima. O amor é lindo e os

amigos estão na torcida.

• Queridíssimapor gregos, troianos,
africanos e jaraguaenses, a
morena de arrasar quarteirões Lu
Silveira, namorada do empresário
Wanderlei Spézia, foi amais
festejada aniversariante ontem.

Lu Silveira, a namorada do
Wanderlei Spézia, cheia de
estilo, foi � aniversariante
mais festejada de ontem

o industrial
Antídio
Aleixo
Lunelli, o
arcebispo de
Florianópolis,
Don Murilo
Ramos

Kruggere o
Sr. Urbano
Franzner,
sexta-feira,
na festa do
Sagrado
Coração de
Jesus, no
Seminário
de Corupá

Inverno
No domingo, no Centro de

Cultura e Eventos da UFSC, em
Floripa, aconteceu a exibição
do curta metragem "Inverno",
produzido pela Orbital Filmes,
do diretor Paulo Trajes, marido
da nossa querida Clica Voigt. As
filmagens foram feitas na praia de

Mariscal, com três atrizes globais:
MilenaToscano, FernandaMacha
do e Cristina Prochaska. Breve es

taremos conferindo em DVD.

Vale night
Um político bem famoso foi

curtir à noite de sábado último,
na Sociedade Diana, e deixou os

fofoqueiros de plantão curiosos.
Foi um ti-ti-ti daqueles. Vamos
combinar? Ele não está solteiro,
só ganhou um "vale Night".

Bem nesta terça -:feira o

casal simpático Marilze e'
'Iarcísíô Mótter festejalS anos

de vida conjugal. Parabéns!

• Vem ai Capital Imóveis, a
H sua nova casa.

I

livros
As certezas e as palavras -

Carlos Henrique Schroeder
• Dia 25 de junho, nas Duas
Rodas, acontece a 2aNoite 'do

Queijo eVinho. A promoção
é do pessoal bacana da Casa
da Amizade. O que é melhor,
a renda será revertida em prol
das pessoas mais carentes de

Jaraguá.

No sábado, mais demil
pessoas devem prestigiar

Social 13

•
••••
••

8UELTEA
Empreendimentos

www.bueltermann.com.br

Manoela Formichieri na
Festa do Champanhe

,
A vida é importante demais
para ser levada tão a sério.

OSCAAWILDE

"

Pato
Corre pela rede o vírus que

atende pelo link: "Bomba! Dunga
flagrado fazendo sexo com joga
dor". Quem cair nessa, sincera

mente, merece morar na lagoa!

Dica de
terça-feira

Assistir ao jogo de Brasil X
Correia do Norte, às 15h30min.

Onde comer bem
an Jaraguá

Na Cachaçaria Agua Doce.

Aqui vai uma dica: Escondidinho
de camarão.

.

a tradicional FeijQbeira,
",n�.o.qIciyida pelo Beira Rio

.

Cfube'Ôe Campo;

• ,Sábado, na London Pub,
tem, Festa Gaipbã., com
a presença do sertanejo
Ferriando Lima e o

.D] Pierre Costa.

• Dia 19 de junho acontece
a Nossa Feijoada no
ParqueAquático Ocaê, em "

Guaramirini. Quem pilota 6
frege é o amigo Zé Delai.

'

.--

Feüoada do Moa
Edu Ribeiro & Banda, Nicolas

& Michel, Dado DolabelaS; Ban

da, Grupo DetonAxé, desfile de
moda e vários grupos de pagodes
farão parte do ingrediente da 10a

Feijoada do Moa que acontece
dia 21 de agosto.

Com essa, fui!

.leitora fiel
A leitora fiel de hoje é Carla
Caetano. Ela também lê a

coluna todos os dias para ficar

por dentro do que-acontece de
melhor na região.
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CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Príncipe da P.érsia (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)

PatríciaMoraes, ,

Kel1yErdmann, CharlesZimmermann, CarlosHerrique
jornalista jornalista escritor Schroeder, escritor

A tradição da tainha

Pois
então. A tainha demorou, mas

chegou. A safra pode até não ser tão
boa quanto a do àno passado, mas o

frio apertou e elas estão aí. Desde o

final de semana passado, os pescadores ti":
veram vários lanços, com a pesca de deze
nas de toneladas do peixe. Nem a ressaca,

que destruiu algumas praias por aí, impediu
a aproximação das tão esperadas tainhas.

Comer tainha no final do outono e co

meço do inverno é tradição
no nosso litoral, é até atra

ção turística, já. Tem gente
que vem de longe para ver

as montanhas de tainha nas'
diversas praias pelo Estado.
E não é para menos, o es

petáculo é uma coisa linda
de se ver e comer a tainha,
além de saboroso, é preservar um costume

que remonta de há muito tempo. -

Eu, por exemplo, que nem sou do litoral,
sou do Norte do Estado, já comprei dezenas
de tainhas e já fiz várias cambiras, já reche
amos outro tanto delas, já comemos caldo e

por aí afora. O que é cambira?Vou repetir: .é
a tainha escalada, salgada e secàda ao sol.

Depois de seca, a gente dessalga - aferven
ta, trocando a água umas duas ou três vezes
- e grelha ou frita para comer corri pirão de

água (farinha de mandioca com água fer
vente) - o que é uma delícia - ou com o que
se preferir. No meu blog, em http://luizcar
losamorim.blogspot, você, leitor, encontra
esta crônica e também outra, onde até me

meti a dar receita.
É um regalo (acho que nunca tinha usa

do essa palavra, antes). É muito bom mes

mo. Queira Deus que a contaminação do
mar, causada pela liberação de petróleo na

costa dos Estados Unidos há

quase dois meses, seja conti
da de vez, para que isso não
se alastre e não acabe com a

fartura em frutos do mar que
ainda temos.

Porque inverno - ou pre
núncio do inverno - sem tai-

nha' pode ter o frio que for,
mas não será amesma coisa. E o engraçado da
coisa é que eu nem gostava tanto assim de tai
nha. Eu só gostava daquele peixe feito cambi
ra. Aprendi, com minha mãe, a comer o caldo
de tainha, a tainha recheada, até a frita.

Tainha é coisa boa. Que venha uma boa
safra, pois o preço estava um tanto alto, e

com a pesca das primeiras dezenas de tone
, ladas, o preçojá baixou um pouquinho.

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 (Leg)
(19h30, 21h30 - todos os dias)

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

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

ESCRITO NAS ESTRELAS
Gilmar faz sinais positivos para Beatriz e

Sofia quando as vê indo para o centro cirúr
gico. Pepe encontra as réplicas das joias de

, Francisca no quarto de Beatriz e entrega para
Antônia. Beatriz desiste de fazer a insemlna
ção e deixa Ricardo perplexo. Sofia afirma
para filha que Antônia e Mariana são as cul
padas pela chantagem que receberam. Judite
começa a demonstrar sua irritação com Clara
e Guilherme se preocupa. Viviane se encontra
com Madame Gilda. Daniel tenta influenciar o
pai a escolher Viviane e Ricardo afirma que já
escolheu outra mulher para substituir Beatriz.

• www.prosapoesiaecia.xpg.com.br

LANÇAMENTOS
TEMPOS MODERNOS
Katrina é presa mais uma vez. Nelinha

conta para Portinho que Leal e Renato viaja
ram em busca de Regeane e que não fizeram
mais contato. Túlio conta para Jannis que
conseguiu um emprego. Hélia pede para Zeca
ajudá-Ia na arrumação da Escola de Dança e

ele encontra, no armário de Nara, o exame de
paternidade de Nelinha. Portinho pensa em

procurar o detetive contratado por Leal, mas
Faustaço revela que ele está morto. Ramón
reclama dos filhos e Gaulês perde a paciência
com o roqueiro. Maureen tenta seduzir Nie
mann. Nara chega em casa e Zeca diz que ela

precisa ir embora.

o Sabor de uma Paixão

,1\:fARKUS ZUSAK

I, eu sou
o luel1sagelro

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

ter) (14h, 16h45, 19h30 - qual
BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Plano B (Leg) (14hl0, 16h20, 19h10, 21h30-
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, qua, qui) (18h50, 21h40 - ter)
• Cine Neumarkt 4
• Fúria de Titãs (Dub) (14h30, 19h - sex, sab, dom,
seg, qua, qui) (19h - ter)

• Fúria de Titãs (Leg) (16h50, 21hl0 - sex, sab,
dom, seg, qua, qui) (21h 10 - ter)
• Cine Neumarkt 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
• Esquadrão Classe A (l.eg) (14h, 16h30, 19h20,
21h50 - sex, sab, dom, seg, qua, qui)
(19h20, 21h50 - ter)

PASSIONE
Fred não consegue impedir o embarque

de Bete. Clara não consegue comprar sua
passagem para Itália e vai até a casa de
Matilde para tentar conseguir dinheiro. Fred
convida Melina para almoçar e eles se bei
jam. Totó recebe o dinheiro da produção que

, vendeu para a máfia. Saulo enfrenta, Mauro
na metalúrgica e o presidente interino reage
calmamente aos insultos. Agnello e Stela fa
zem planos de viajarem juntos. Danilo perde
uma corrida e Sinval se preocupa. Fátima
mente para Candê para conseguir o dinheiro
para ir a Durvalina. Gemma reza na capela e

se encontra com Bete.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Tito oferece uma carona a Filomena. André

continua embaixo da cama, sem saber o que
fazer. Ajuricaba chega, cumprimenta a filha e

a esposa e Ajuricaba vai pegar um casaco para
Sônia. André, que estava abrindo a janela pra ir

embora, corre e se esconde debaixo da cama

de novo. Sônia tenta controlar o nervosismo. Cé
lia diz a Karina que ela pode acabar perdendo
Tito de vez. Os bandidos tiram o capuz de Ari e o

jogam para fora do carro, em uma rua deserta.
Joca passa de carro e dá carona a Ari. Joca leva
Ari à delegacia e pergunta a Marta que providên
cias a polícia vai tomar.

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

NOVELAS

CLIC DO LEITOR
(lulor: de :

i\ MJ\,X'INt\';'Ql:lJ�'I�O('UAVi.\ r.rvaos
'�r

,! _. ,

A leitora
Priscilla
Bastos

cememerae

aniversário
de umane de
sua querida
Neguinha,
queé

incrivelmente
amável e
carinhosa.

Envie sua foto para, redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Terá a sensação de que o universo

conspira a seu favor. No romance, sa

berá convencer a pessoa amada. Escolha o

que deve ser valorizado dentro de você, mas

prenda-se mais ao seu coração do que ao

seu ego.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Quem trabalha com tarefas que

exijam concentração não pode recla

mar da sorte. No amor.. dia ideal para quem

já tem compromisso. Irá se sentir o centro

do universo: Seja mais generoso e menos

pretensioso.

O GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Momento propício para unir pessoas

com objetivos em comum. O clima é de

grande interação com quem ama. Comunique
se com amigos ou familiares que não vê faz

tempo. Isso pode trazer surpresas agradáveis.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
É tempo de confiar no seu talento

financeiro, novas oportunidades pro
metem se abrir. Aja com discrição na sua vida

amorosa. Nunca é tarde demais para acredi

tar na vida e ir ao encontro do que você quer..

LEÂO
(22/7 a 22/8)
Terá sucesso ao lidar com assuntos

.

do universo feminino. No amor, a

cumplicidade vai predominar. Seus
melhores momentos serão na companhia de

amigos. Agite sua vida social e vá a lugares
movimentados.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
�í Assuntos que envolvam mistério
vão atrair seu interesse. Itensifique

o convívio com quem ama. Dê início aos pro

jetos que estão engavetados. Não perca ener

gia em disputas, concentre-a em suas metas.

'-L-\'''"'-"'' Estará mais sensível às necessida
des alheias e se. ocupará de pre

enchê-Ias. Boa fase para aperfeiçoar
a vida amorosa. Comece a ter mais atitude.
Isso fará com que se torne um ser humano
cada vez melhor.

ESCORPIÂO
(23/10 a 21/11) .

Tudo indica que terá uma vitória
na carreira. Na vida amorosa, mu

danças positivas podem marcar sua rela

ção. A força do pensamento positivo opera
maravilhas em sua alma, procure praticar
mais esse ato.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12) .

Eis uma fase criativa, podendo
expandir seu trabalho. Graças ao

seu otimismo, poderá ir mais longe. A esta

bilidade emocional dependerá da sua boa

vontade. Aprofunde seus relacionamentos
e crie parcerias.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Encare esta fase como um período

de grande renovação. No campo sen

timental, as relações superflclais não terão
vez. Exponha suas ideias com delicadeza. O

diálogo e o bom entendimento estão em alta.

,-'="�, AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Sua forma de se expressar estará

mais criativa e a sua interatividade
será favorecida. No. amor, novos estímulos
vão apimentar o romance. O que não pas
sava de um sonho começa a se tornar uma

oportunidade.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Poderá descobrir novas fontes de

renda hoje. O astral é ótimo para se

dedicar à sua família e à vida conjugal. Um
sentimento de alegria convida-o para ser feliz.
Vá atrás do que for bom para você.

,
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Ticiani Pinheiro
está mais patricinha
Tkiani Pinheiro declarou que o marido Roberto

Justus é o grande responsável por sua mudança de
estilo. "Roberto me influencia quando estou no meu

estilo patricinha", disse a apresentadora, que ga
nhou de presente uma sandália da marca Chanel no
dia dos namorados. Ticiani contou que costumava

ser desencanada, ma� que agora se preocupa mais
com a maneira como se veste.

Gisele Bündchen
dando O exemplo

Gisele Bündchen mostrou que luta por um mundo

sustentável. Questionada por um fã, a modelo publi
cou no Iwítter que busca utilizar formas alternativas
de energia, economizar água e reciclar o lixo para viver
em harmonia com a natureza. Para ensinar os filhos,
Gisele disse que o mais importante é dar o exemplo. A
modelo contou que decidiu se envolver em projetos de
preservação após conhecer uma tribo de índios que
sofria com a poluição da água.

.'

DIVIRTA-SE

Técnica do silêncio
o homem vai até a delegacia:
- Um ladrão entrou lá em casa de madrugada e

nem eu, nem a minha mulher percebemos.
O delegado registra a queixa e no dia seguinte

manda chamar a vítima.
- O homem está preso. Agora só falta recuperar

o que ele roubou.
- Posso falar com ele delegado? -

- Pra quê?
- É que se ele me disser como conseguiu entrar

lá em casa de madrugada sem acordar a minha mu
lher eu retiro a queixa e ele pode ficar com tudo o

que 'ele roubou.

ApareCida
Petrowky
trabalha
em curta

Após interpretar a personagem
Sandrinha, em "Viver a Vida", Apa
recida Petrowky começa a se pre
parar para filmar um curta metra

gem. Para o' novo trabalho, a atriz

precisou mudar radicalmente o

visual e colocar mega hair. "Agora
dá mais trabalho. Tem que fazer

hidratação e usar um shampoo
melhor", contou. Além de atuar no

filme, Aparecida também está pro
duzindo um livro.

Gabriela Duarte
cansada da mesmice

. Gabriela Duarte está feliz por interpretar a ousada Jéssica, de "Passione",
já que a atriz estava cansada de personagens iguais. "É muito chato entrar no

piloto automático. Na minha trajetória,'mesmo tentando buscar oportunidades
diferentes, elas não vinham",.disse. Gabriela acredita que parte do problema se

dá ao fato de ela ser filha de Regina Duarte. "Sempre tive um olhar crítico sobre
a carreira da minha mãe, tenho opiniões diferentes", declarou.

Fiorella Mattheis
termina namoro

Fiorella .Matthels está solteira novamente, A

apresentadora do "Vídeo Show" e o advogado Flávio
Zveiter terminaram o namoro após três anos juntos.
A mãe de Fiorella confirmou o fim do relacionamen

to, mas a apresentadora não quis comentar o as

sunto. Em seu Twitter, Fiorella mandou um recado

para seus fãs: "Está tudo bem! Obrigada pelo cari
nho de sempre!", escreveu a loira.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 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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MEGA-SENA
CONCURSO N° 1187

08 - 1l - 19 - 40, - 43 - 49

LOTOMANIA
CONCURSO N° 1044
06 -'07 - 11 �,22,- 23

I, ""

25 - 29 - 31 - 37 - 41
4� - 46 -/49 ,�", 55 - 61 '

t" 1, ",t. !I,.".<I:. 1./.

77 - 80 - 81 - 82 - 98

QUINA
CONCURSO N° 2318

1.1 !
� 23 � '"2a - "62 -;.< 20 ,

.I![,:;;" I
,

,," ',':.;",', /.,'

DUPLA SENA
CONCURSO N° 871

,

COFRES P
,

BLICOS

Lula decide hoje
reajuste de 7,7%
Equipe econômica aconselha percentual de 6,4%

"
Ninguém pode dizer
que o governo do
presidente Lula
está maltratando
os velhinhos.

MINISTRO DO PLANEJAMENTO
PAULO BERNARDO

"
no do presidente Lula estámaltra
tando os velhinhos", afirmou. Se
gundo o ministro, a orientação da

equipe pelo menor reajuste é uma
medida para garantir o equilíbrio
das contas públicas.

o presidente luiz Inácio
lula da Silva decide ,hoje se

veta ou aprova o re(\juste
de 7,7% para aposentados
e penslonlstas.

" ERIA FEDERAL

Lula
também define se deve

ser encerrada à vigência
do fator previdenciário,

,

'

que reduz o valor de apo-
sentadoria para pessoas que não

cumprem o período estipulado.
, O reajuste de 7,7% foi aprovado
pela Câmara e pelo Senado.

De acordo com o ministro do

Planejamento, Paulo Bernardo, a

equipe econômica reafirmou a re

comendação de veto do reajuste
de 7,7% e aconselhou o presidente
Lula amanter o percentual de 6,4%.

"Isso significa reposição da in

fiação, mais 2,6% de aumento real.

Ninguém pode dizer que o gover-

A orientação da equipe de
economia da, Secretaria de
Planejamento pelo menor
reajuste é uma medida para
garantir o equilíbrio das

contas públicas.
MINISTRO DO PLANEJAMENTO

PAULO BERNARDO

Prazo estipulado para decisão do presidente Lula vence hoje

"
Para Bernardó, um eventual

veto de Lula não irá prejudicar a

candidatura deDilma Rousseff (PI)
, à Presidência da República. "Não
tem nada disso. Primeiro, isso não
semistura com eleição", ressaltou.
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PREVISÃO DO TEMPO

E

Presença de sol entre
nuvens em toda Santa
Catarina. Vento fraco a

moderado com réÜadas.
Temperaturas em

elevação.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

6MíN: 12°C Nova frente fria
MÁX: 25°C

provoca chuvasQUARTA

6MíN: 15°C Uma (rente fria provoca chu-
-MÁX: 26°C vas com trovoadas no decorrer

QUINTA
do dià, do Oeste ao Litoral Sul

6
do Estado. Nas demais regiões,MíN: 15°C
o aumento de nuvens causa

MÁX: 24°C chuvas isoladas entre a tarde

SEXTA

":
e a noite. Na quinta-feira, uma

MíN: 12°C nova massa de ar frio deixa o

MÁX: 23°C ' ) tempo firme no decorrer do dia..... ,,�
........._ .......... , .....

'�

Sol entre nuvens e

ventos moderados
Ventos de intensidade média em alto

mar, com ondas de um a 2 metros e picos
de 2,5 metros. Presença de sol entre nuvens
e formação de nevoeiros ao' amanhecer.

Amanhã, uma frente fria provoca panca
das dechuva na área de pesca, com rajadas
de vento de até 60km/h e mar agitado.

�6q:)d
Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Ghuvoso

Nublado �4/6
. MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

026/6

tere ira i e

de e ser vivida
o to os a

mel or f
.

r a:.

C res eito
e dignidade.

Se você convive com um

idoso, cuide bem dele.
Somente com carinho,
respeito e compreensão
é possível valorizar a

terceira idade dentro da
familia, oferecendo toda
a atenção que um idoso

precisa e m�rece.
.

Im'
PREFEIT_URA DE

tSI'" JARAGUA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FAMluA E HABITAÇÃO

Tempo/Nacional 17

JOINVlllE
TÂ
14° 23°

. BlUMENAU
T Â
12° 24°

CRIClOMA
T Â "
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Secretário é exonerado por·
suspeita de contrabando

Tuma Júnior poderámelhor pro
mover sua defesa.

Tuma voltou ao cargo ontem,
após tirar férias no dia 13 de maio,

. quando a imprensa divulgou sua

ligação com o esquema de Paulo li.
No ano passado, gravações telefôni
cas e e-mails interceptados pela PF
revelaram o envolvimento de Tuma
nos contrabandos.

Um dos candidatos cotados

pelo ministério para assumir o lu

gar de Tuma é Pedro Abramovay,
que deixou a Secretaria deAssuntos

Legislativos do Ministério da Justiça
neste ano. Atualmente, Abramovay
concorre ao posto de diretor exe

cutivo do Escritório da ONU para o
Combate ao Crime eDrogas.

DIVULGAÇÃO

...__ -'--_..,...-- ----' \ Tuma Júnior responde a três procedimentos junto ao governo

O secretário nacional de Jus
tiça, Romeu Tuma Júnior, foi exo
nerado do .cargo namanhã de on
tem após retornar de férias. Tuma

Júnior é suspeito de envolvimen
to com o chinês Li Kwok Kwen, o
Paulo li, acusadode realizar con
trabando de produtos da China.
O ex-secretário responde a três

procedimentos apuratórios junto
à Comissão de Ética da Presidên
cia da República, ao Ministério da

Justiça e à Polícia Federal.
O ministro da Justiça, Luiz

Paulo Barreto, foi o responsável
por encaminhar a exoneração de
Tuma Júnior ao Planalto. "O mi
nistro entende que, estando fora
do cargo que atualmente ocupa,
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Lourival Karsten

�"presidente da Acijs, Durval Marcar
to Junior, revelou que a entidade,
em colaboração com diversas ou

.....-tras entidades de' nossa região, está
preparando um documento contendo as

grandes reivindicações de nossa região
que deverá ser apresentado" para togas
os candidatos a cargos políticos de nossa

Fegião e' pÇlrq o qual�,�spera,��e o compro-
" mêtimento dos in . Entre as, reiVíndi� .

,,<�"!,''';''''.:'�'. _,._

., Jl ,.2r
'_ I

, es.cer aqdo,

Copa do Mundo
Começou a rolar a bola na África do Sul e foi possível verificar a

atração que o evento exerce sobre as pessoas em todo o mundo e os

brasileiros em especial. A seleção brasileira estreia hoje mas, a Seara

já está presente em todos os' estádios, divulgando sua marca para bi
lhões de pessoas. As imagens dos mais diversos países nos mostram
como as pessoas estão se juntando para assistir o evento que, sem

dúvida, tem um impacto enorme sobre a mídia internacional. No

Brasil, todo o ritmo da economia se ajusta aos horários dos jogos do
Brasil e os comerciais não nos deixam esquecer um só momento que
estamos em meio à mais importante disputa esportiva do mundo. E
ainda estamos a quatro anos de 2014.

Nas minas de ouro
As minas de ouro do projeto

Burnstone que está sendo insta
lado na província deMpumalan
ga naÁfrica do Sul vai contar com
uma solução completa envol
vendo unidades de automação,
energia e transmissão e distribui

ção' fornecidas pela Weg. Equí
pamentos para minas são muito

exigidos pelo fato de operarem,
em condições bastante adversas
de umidade, poeira e mesmo da

manutenção mais difícil e deles'
depende a vida dos mineiros

que estão ali, debaixo da terra. '

Assessoria
da Mannes

A Marqueterie Assessoria
de Comunicação informa que
é a nova assessoria de impren
sa da Mannes, fabricante de

colchões, estofados, espumas
industriais e travesseiros, ins
talada na vizinha Guaramirim.
A Mannes é considerada uma

das cinco principais empresas
brasileiras no ramo e além de
abastecer o mercado brasilei
ro' já está presente em mais de
30 países.

Pão de queüo internacionalizado
Embora o Brasil tenha inúmeros produtos - em especial alimen

tos - que não são muito apreciados por pessoas de outros povos,
nosso esforço em divulgá-los e levá-los para outros países é pra�ca
mente nulo. Enquanto a pizza seja um produto encontrado em todo
o mundo e até os mexicanos estejam presentes com sua culinária e

cerveja em grande parte do mundo, de brasileiro podem ser encon

tradas umas poucas churrascarias e é só. Por isto, chama a atenção
coisas como o "preparado para pão de queijo" da foto que é vendido

.

nos EUA. Repare no preço em US$. Falando nisto,nos EUA a colônia
brasileira e os turistas que já estiveram em nosso país vão longe para
encontrar um açougueiro que conheça o corte certo da picanha. O
boca-a-boca divulga cada umdestes estabelecimentos.

INDICADORES

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

CarlosFabricioGriesbach,ThbeIião

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os

títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste
edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à

possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não
o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se

deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) des
conhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for (em) residente(s) ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém
se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em confor
midade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FSTADODESANIACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca n° 1589 •Telefone: (47) 3273-2390.
•Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Protocolo: 147869 Sacado: DON, MALUCO RESTAURANTE E PIZZARIA CNPJ:
10.800.915/000 Cedente: NAIULEITE INDUSTRIA E COMERCIO DE lACTICINIOS CNPJ:
05.338.491/000 Número do Título: 3798/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indica
ção Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 26/05/2010 Valor: 628,50u
quidação após a intimação: R$10,40,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 148100 Sacado: GEISIlAINE RAQUELSANTANA CPF: 055.725.909-67 Cedente:
ALESSANDRA CARlA MALSCHTIZKY CNPJ: 05.676.162/000 Número do Título:
6988854 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO
UNIAO DE BANCOS BRASILEffiOS SADataVencimento: 30/05/2010 Valor: 1.958,55 liqui
dação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1Q,40

Protocolo: 147908 Sacado: INFZVENGRZEN CPF: 403.006.769-72 Cedente: SHOPING
COMERCIO DA CERAMICA E MA1ERIAlS DE C CNPJ: 10.272.769/000 Número do Título:
8020/4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: UNlBANCO
UNIAODE BANCOS BRASIlEIROSSA DataVencimento: 27/05/2010 Valor: 750,00 liqui
dação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 147727 Sacado: JENIFERCOMAGROP.ETRANSP.ITD CNPJ: 08.676.719/000
Cedente: BIGGER CAMINHOES ITDA CNPJ: 02.937.4511000 Número doTítulo:
231-1 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO ITAÚ
SA DataVencimento: 14/05/2010 Valor: 700,00 liquidação após a intimação: R$1Q,40,
Condução: R$, 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 148035 Sacado: JUVENALMUNIS DASILVA CPF: 282.985.009-20 Ceden
te: BVFINANCEIRAS/A-C.EI. CNPJ: 01.l49.953/000Número do Título: 131007242
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHULZE&AD
VOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 08/10/2007 Valor: 1.519,93 liquidação após
a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 147629 Sacado: MAIZASCHUlZ CPF: 576.047.039-68 Cedente: OESACOM

E REPRES ITDA CNPJ: 81.611.931/000 Número do Título: 5462909U Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO DataVencimento:
14/05/2010 Valor: 204,16 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 33,60, Dili- .

gência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 148081 Sacado: MARCEID ROCHAHEREDIAME CNPJ: 10.749.293/000
Cedente: INDUSTRIAECOMEROO DE CONFECCOESSEEw-I ITDACNPJ: 04.139.041/000
Número do Título: 005268·2/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCODO BRASIL SA DataVencimento:'30/05/2010 Valor: 1.234,82 liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 147975 Sacado:MARCIO FRIESEMERCEARIAME CNPJ: 10.263.003/000
Cedente: ROMANHA IND DE ALIMENTOS ITDA CNPJ: 76.097.567/000 Número
do Título: 0004469601 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação.Apresentante:
BANCO ITAÚSA DataVencimento: 01/03/2010 Valor: 65,38 liquidação após a
intimação: R� 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

. Protocolo: 147978 Sacado: MARCIO FRIESEMERCEARIAME CNPJ: 10.263.003/000
Cedente: ROMANHA IND DE ALIMENTOS ITDA CNPJ: 76.097.567/000 Número
do Título: 0004469501 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO ITAÚSA DataVencimento: 01/03/2010 Valor: 172,85 liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 148281 Sacado:MARCONDES DEALENCARPOlZINME CNPJ: 05.658.046/000
Cedente: FERRAMEND\S GERAIS COMERCIO E IMPORIACAO SA CNPJ: 92.664.028/000
'Número doTítulo: 214931-11 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresen
tante: BANCO DOBRASILSA DataVencimento: 02/06/2010 Valor: 5.339,10 Liqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40 .

Protocolo: 148420 Sacado:MASSAFACILCOM EFAB PRODALpnA CNPJ: 08.722.197/000
Cedente: FSSAINDECOMDEPRODAUMENTlOOS ITDA CNPJ: 03241.442/000Número
doTítulo: 27686 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: CAIXA
ECONOMICAFEDERAL DataVencimertto:29/05/2010 Valor: 1.007,OOliquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 148262 Sacado: MASSAFACILCOM.E FAB. DEPROD. CNPJ: 08.722.197/000
Cedente:ACEVEDO&DAlLAGNOL ITDA CNPJ: 73.604.548/000 NúmerodoTítulo:
71312/0 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO ITAÚ
SA DataVencimento: 21/05/2010 Valor: 671,70 liquidação após à intimação: R$1O,40, Con
dução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 148137 Sacado: SC REFRIGERACAO EMANUNTENCAO IIDAME
CNPJ: 09.586.544/000 Cedente: FRIGElAR COMEROO E DISfRlBUIcAO SA CNPJ:
92.660.406/000Número doTítulo: 5/307201 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indi
caçãoApresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 27/05/2010 Valor: 191,67li
quidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 8,96, Dílígêncía R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 148217 Sacado:ANTONIO JOSEMACHADO JUNIOR CNPJ: 11.021.900/000
Cedente:APAGINADISTRIBUIDORADEUVROSITDA . CNPJ: 01.795.809/000Número do
Título: 161741001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASILSA DataVencimento: 28/05/2010 Valor: 440,53 liquidação após a
intimação: R$1O,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148044 Sacado: ATAMIR FREITAS NASCIMENTO CPF: 026.100.389-50
Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C.E!. _'CNPJ: 01.l49.953/000 Número do Título:
131016147 Espécie:CéduladeCréditoBancário por IndicaçãoApresentante: RICARDOClE
RIO DataVencimento: 12/06/2008 Valor: 4.223,52 liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$ 26,56, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 148252 Sacado: C3TRANSPORTESlIDAME CNPJ: 10.509.191/000
Cedente: ROSANE MARQUES ME CNPJ: 01.300.809/000 Número do Título:
03329/01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECO
NOMICAFEDERAL DataVencimento: 27/05/2010 Valor: 145,00 liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
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TAÇAOGP

Fia empata,mas segue líder
JJ Bordados surpreende Cruz de Malta por 5x3 no Estádio Eurico Duwe

I
.-

JARAGUÁ DO SUL

A quarta rodada da Taça O
Correio do Povo foi repleta
de gols e. resultados
surpreendentes. O
Flamengo empatou em 3x3
com Vitória fora de casa.

E
o n Bordados/Conservas

VidaVerde goleou o Cruz

de Malta por 5x3 em

pleno O' Estádio Eurico

Duwe. Os novatos na Primeiro

na mostraram sua força ao ba
ter O'S donos da casa de virada.
Toda a primeira etapa foi do
minada pelo time cruzmaltino,
que saiu na frente com Thiago e

Gerson.Ainda no primeiro tem
po, Fernando descontou para O'

n. O vermelhinho da Tifa Mar

tins voltou do intervalo dispos
-tO' a virar O' jogo, Vanildo e Iúlio
(2) fizeram 4x2.Wagner descon
tou para O' Cruz de Malta, mas
Ieferson anotou O' quinto do Il.

O Flamengo visitou O' Vitória

nO' Hugo Koehn e conseguiu um
empate para se manter na lide

rança. O auriverde marcou pri
meiro com Xuxa. O rubro-negro
deixou tudo igual com Marcelo

Silva. Xuxa, mais uma vez, colo
cou O' Vitória na frente. Porém,
Marcelo Silva também estava

inspirado e empatou: 2x2.

-

CONFUSAO

No segundo tempo, Toto re

alizou uma linda cobrança de
falta e colocou o Flamengo na

frente. Xuxa, em tarde ilumi

nada, marcou pela terceira vez

numa cobrança de pênalti, dei-

PI ERO RAGAZZI

Jéferson {E}
marcou o quinto
gol que decretou
a qoleada do JJ e a

vice-liderança da
competição

RES
CLASSIFICAÇÃO' Resultados

4aRodada

Resultados

Vitória 3x3 Flamengo
Cruz de Malta 3x5 JJ Bordados

saRodada

Domingo (20/6)
15h30 - JJ Bordados x Vitória

(Vila Lalau)
15h30 - Botafogo x Cruz de Malta

(Botafogo)

xando O' jogo empatado em 3x3.

No final, O'S times se desenten

deram e O' árbitro foi obrigado a

finalizar a partida aO's 36 minu

tos do segundo tempo. A confu

são resultou em três expulsões:
Adriano, do Flamengo e TO'ma

selli e I1tO'n, do Vitória.
Pelos aspirantes, Cruz de

Malta e Il Bordados termina
ram empatados em 3x3 e oVitó

ria goleou o Flamengo por 5xI ..
Agora o auriverde divide a lide

rança da categoria com O' rubro

negro, com sete pontos,

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols
rJlilIiIUIi'ff/li'H}{sfi""""" 'IP'�' ,,,,.,m;ff"t:J:wm,

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. !L'f?JIIj?"I"lif",,!I1:IILfff.Wc���'1W,ifil;]:JJn,

TAÇA OGP - ASPI NTES
CLASSIFICAÇÃO Resultados

4"Rodada
Resultados

Vitória 5xl Aamengo
Cruz de Malta 3x3 JJ Bordados

SORodada

Domingo (20/6)
13h30 - JJ Bordados x Vitória

(Vila Lalau)
13h30 - Botafogo x Cruz de Malta
(Botafogo)

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - .Saldo de Gols; A - Aproveitamento.
. í�JJm�Jlj 1i,1;}

o 28° CampeonatoVarzeano de Futebol
- Troféu RaulValdir Rodrigues - conheceu

no sábado O'S oito classificados para a ter

ceira fase. Agora, pela Chave J. disputam
vaga na semifinal: Kíferro, Tigre, Néki e Ga
lácticos. NO' Grupo K, Supermercado Bran
denburg/Dutra, Atlético Independente,
Ponte Preta/Conti e Confort Fine/Divipel
seguem na busca pelo título. A tabela da
terceira fase será divulgada nesta semana.

VARZEANO

Definidos os
classificados

SENIORES

Primeira decisão
acaba em,empate

o primeiro jogo da decisão dO' Cam

peonãto Jaraguaense de Futebol Sênior

terminou empatado em Ixl . Noite a Fora

e Vitória jogaram no campo do Flamen

go na tarde de sábado. O Vitória come

morou o resultado já que precisa de um

nO'vO' empate para conquistar seu décimo
título (vantagem por ter melhor campa
nha na primeira fase). O Noite a Fora pre
cisa vencer por qualquer placar.

FUTSAl

Malwee mantém
100% no Estadual

Na segunda partida da Malwee/Cimed

peloCatarinense aequipe goleou Chapecópor
7xO na casa do adversário. O resultado mante

ve O' time jaraguaense com 100% de aprovei
tamento, Eles voltam à quadra pelo Estadual

na quarta-feira, às 20h15, contra O' Hering, em
Blumenau. A equipe s�b-20 vai representar o
time principal. Os adultos viajam para uma

série de amistosos no Paraná, Espírito Santo,
Ceará, Pará eMato Grosso.

Espo.rte 19

Henallamenta nova derrota

,

Juventus perde
fora de casa e
fica em térceiro
JARAGUÁ DO SUL

.

Depois de vencer pela
primeira vez, o Iuventus

amargou uma nova go
leada, dessa vez por 4xO,
diante do Brusque fora de
casa pela terceira rodada
da Copa Santa Catarina.

O técnico Sérgio Serrano

quena aO' menos o empa
te para ficar mais próximo
da vaga na semifinal, mas
com O' time bastante des
falcado - Gatão. e Marcão

suspensos por cartão ver

melho .

e Thiago poupado
por uma lesão no púbis - a

equipe não conseguiuo es

perado ponto,
Segundo Serrano, o re

sultado não transpareceu O'

que foi a partida. "Emvários
momentos tivemos mais
volume de jogo, mas eles

(Brusque) souberam apro
veitar as oportunidades e

em quatro falhas nossas

marcaram os gols'; relatou.
CO'm O' resultado, o Iu

ventus fica na terceira colo

cação, atrás do líder Brusque
e de Criciúma, que venceu
O' Metropolitano pO'r 2xI,
em Blumenau. Amanhã,
às 20h30, no JO'ãO' Marcat
to, O' Moleque Travesso tem

confronto direto pela vaga
contra O' Tigre, se vencer vai
depender apenas dele para
seguir na competição, "Essa
derrota não vai afetar anos
sa moral, vamos jogar para
vencer O' Criciúma em casa",
avísou Serrano.
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,aí:eFI I do

ulimar Pivatto

Paralisado
o Campeonato de Escolinhas

da Liga Jaraguaense segue para
do. Por escalação de jogadores ir
regulares, o CT do Falcão perdeu
seis pontos nas categorias sub-15
e sub-17. Inconformados com a

não exclusão do clube, algumas
equipes boicotaram a rodada do
fim de semana. Agora o TJD [ara
guaense deve julgar o caso, que
vai atrasar o reinício do certame'

em pelo menos 15 dias.

Alemanha. Até agora apre
sentou o futebolmais bonito da

Copa do Mundo. Tem um meio
de campo habilidoso e rápido,
além de atacantes matadores. E
olha que estamos falando daque-

. le futebol conhecido como prag
mático e de resultados.

'GOLGO IRA
Argélia x Eslovênia. O pior jogo

da Copa. Mostra que 32 seleções
numMundial ébompara o lado po
lítico. Mas quando falamos do bom
futebol, daqualidade técnica, ela cai
consideravelmente. E temos de atu
rar equipes como essas.

CURIOSIDADES DAS SELEÇÕES'
O Chile tem tradição no futebol
sul-americano, mas a última vitória
deles em uma Copa do Mundo foi
em 1962, quando, em casa, venceu
a Iugoslávia por 1xO na disputa do
terceiro lugar. De lá para cá foram
sete derrotas e seis empates. Na
Copa de 1998, na França, foi às
oitavas de final com três empates.

Chegou a hora

Torcedor,
é hora de acreditar.

Mais do que nunca. Deixemos
de lado os ranças com o siste
ma de jogo, com os problemas

táticos e técnicos, com esse ou aque
le jogador. Hoje o país é um só grito e

um só coração. A corrente toma conta

dos quatro cantos do Brasil, todos vi
drados na telinha. A cada quatro anos,
nos tornamos o maior dos patriotas,
esquecemos nossos problemas sociais
e viramos a nação da esperança e da

alegria. Que este espírito, típico de nós
brasileiros, inunde o mundo através
destes nossos 23 representantes.

Chile
Fechando a série de análises sobre as seleções da Copa do

Mundo, vamos ao Chile. O time comandado pelo técnico argenti
no Marcelo Bielsa fez uma bela campanha nas Eliminatórias, ter
minando em segundo lugar.Vem numa ascendente interessante
e tem todas as condições de passar daprimeira fase. O destaque é

9 atacante Humberto Suazo, artilheiro das Eliminatórias com dez

gols. Matias Fernández também pode desequilibrar - é ummeia
bastante habilidoso com boa visão de jogo, além de saber chutar
bem de fora da área. Promete incomodar.

DIVULGAÇÃO

ENQUANTO ISSO •••

APRESENTAÇÃO-Dodô,
dispensado noVasco, se
apresentou ontem na Portuguesa.

I O jogador, que foi suspenso por
doping, está com 36 anos.

REUNlAo •A primeiramanhã
de trabalho de Zico no

Flamengo foi de reuniões com
os dirigentes do clube. De
contratações, até agora nada.

fORMA.Em entrevista à

apresentadoraMarília Gabriela, o
atacante Ronaldo confessou que
está difícil entrar em forma e

..que
estámachucado. '

TÉCNICOS.Fim de semana
cheio. Felipão volta ao Palmeiras
(ótimo), Roth no Internacional
(incompreensível) e PC Gusmão
noVasco (bqm para ambos). ,

ParaPortugal,
vitóriana estreia
é fundamental
Didier Drogba treina, mas é dúvida

para o primeiro jogo do Grupo G
.

PORTO ELlZABETH

Portugal e Costa do
Martim abrem hoje, às
llh, o Grupo G da Copa do
Mundo da África do Sul,
mesma chave de Brasil e
Coreia do Norte.

-

tudo que ele representa. Acho que
essa partida é mais importante que
aúltima; pois, vencendo, ganhamos
tranquilidade", ressaltouDeco,

O ídolo português'Cristiano
Ronaldo admitiu que Portugal não
é favorita ao título. No entanto,
acredita que podem chegar longe.
"Isso não quer dizer que as equi
pas menos favoritas não possam
ser campeãs mundiais. Julgo que
algumas das seleções que estão

neste Mundial têm algo a mais do

que Portugal, isso não é segredo,
mas nós vamos lutar", disse.

Pelo lado da Costa do Marfim,
as expectativas são todas quanto a

presença do atacante Didier Dro

gba em campo. Operado há oito

dias, o ídolo marfinense treinou
normalmente sem problemas no

braço direito. Porém, o técnico
Sven-Goran Eriksson preferiu não

adiantar se ele estará em campo
contra Portugal.

jtesentando
nervosismo

técnico Carlos Quei
z e o meia Deco reafir

.

aram ontem que será
fundamental vencer os africanos

para dar estímulo e confiança ao

grupo. "Não há espaço para erros

e, portanto queremos conquistar,
se possível, logo esses três pontos",
observou o treinador.

Mesmo com uma Copa dó
Mundo no currículo, o meia luso
brasileiro não escondeu a expectati
va. "Esse primeiro jogo é mais com

plicado até pela ansiedade e-por
FRANCISCO LEON/AFP

Cristiano
Ronaldo

admite que
Portugal terá
de lutar para
ser campeão
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Um jogo deDavi eGolias
Seleção brasileira espera Coreia do Norte retrancada na estreia de hoje à tarde

JOANESBURGO

Felizmente, futebol não tem
lógica. Se tivesse, o Brasil
nem precisaria entrar em
campo hoje, às 15h30, para
enfrentar a Coreia do Norte,
na estreia da Copa.

primeira vitória já estaria

assegurada, tamanha a dis

paridade de forças entre as

, equipes. Líder do ranking
da Fifa, a seleção brasileira terá pela
frente os enigmáticos norte-corea

nos, que ocupam a 105a posição. É
o pior colocado entre os 32 partici
pantes do Mundial.

Aseleção começa suaparticipação
noMundial dividindo com a Espanha
a alcunha de grande favorito. Já a sele
ção da Coreia do Norte, que participa
pela segunda vez, não tem nada que
faça crer que poderá surpreender os
pentacampeõesmundiais.

"Todas as seleções que estão

aqui têm condições. Nos prepara-
o

mos da melhor maneira possível,
mas futebol é um jogo", disse o téc
nico Dunga. Apesar dos temores do

treinador, trata-se um verdadeiro
confronto entre Davi e Golias, certa
mente a maior disparidade técnica
entre todos os 48 jogos da primeira
fase. Dunga deverá começar a par
tida com a formação que iniciou os

dois últimos amistosos, contra Zim
bábue e Tanzânia.

Principal jogador brasileiro,
Kaká chega à partida de estreia sem

estar ainda no melhor de sua forma,
e por isso não deve jogar os 90 mi
nutos. Nós últimos quatro meses,
só atuou uma partida inteira contra

a Tanzânia. Já mostrou progressos,
mas nem de longe lembra o jogador
de arrancadas fulminantes e chu
tes precisos que foi eleito o melhor
do mundo em 2007. "Estou pronto.
Chegou o nosso momento, agora vai

começar", disse, muito seguro.
O goleiro Júlio César, que tam

bém andou preocupando, não sente

mais dores nas costas. Está usando
uma Cinta apenas por precaução.
Sem Kaká em sua plenitude, caberá
a Robinho a missão de furar o blo

queio norte-coreano com jogadas de
habilidade. O jogador do Santos foi o

destaque no período de treinamentos
realizados em Joanesburgo. Treinou
com desenvoltura emostrou que está,
totalmente concentrado na Copa. Fez
três gols nos dois últimos amistosos.
"Estou 100% pronto para ajudar o

Brasil", disse o atacante.

Meia Kaká e atacantes Robinho e Luís Fabiano são as três maiores esperanças de gol na estreia brasileira da Copa do Mundo da África do Sul

Jong Tae-Se (9) é considerado no seu país como 'Rooney Asiático'

COREIA DO NORTE

BRASIL:.JÚlio César, Maicon, Lúcio, COREtA DO NORTE: Ri Myong Guk, Pak
Juan e Michel Bastos; Gilberto Silva, Chol Jin, Ri Jun II e Ri Kwang Chon; Cha

Felipe Melo (Ramires), Elano Jong Hyok, An Yong Hak, Pak Nam Chol,
(Daniel Alves) e I)aká; Rabinho Mun ln Guk e Nam Song Chol; Hong rong

e Luis Fabiano. Técnico: Dunga. Jo e Jong Tae Se. Técnico: Kim Jong-Hun.

Técnico da Coreia do Norte diz
que time pode derrotar o Brasil
JOANESBURGO

Kim Iong-Hun era ummenino
de dez anos, em Pyongyang, quan
do a Coreia do Norte surpreendeu
o mundo da bola ao derrotar a

então bicampeã Itália por 1xO, em
Middlesbrough, e se classificar à

�
segunda fase da Copa de 1966, na

Inglaterra. Mesmo sem entender
muito bem a razão da euforia de
seus pais e vizinhos, ele naquele
momento prometeu a si mesmo

que trabalharia com futebol. E 44

anos depois, Iong-Hun não ape
nas realizou seu sonho como hoje
estará à beira do campo do Estádio
Ellis Park para comandar a nova

geração dos 'Cholíma, ou Cavalos
Alados, na estreia pelo Grupo G da

Copa doMundo.
Embora enalteça o Brasil como

um dos melhores times do planeta,
o treinador afirmou que seus joga
dores não deixam nada a dever ao

grupo de Kaká, Robinho e Luís Fa

binho. Embora a fragilidade técnica
de seu time tenha ficado evidente
na derrota por 3x1 para a Nigéria,
no último amistoso antes da estreia,
o treinador da Coreia do Norte não

apenas afirma que pode derrotar o

Brasil, como aposta na classificação
para apróxima fase.

"É claro que o Brasil é favori

to, mas temos uma mentalidade
muito forte e isso vai fazer a di

ferença a nosso favor. Temos três
adversários diferentes e não posso
garantir que vou ganhar um jogo
ou outro. O principal objetivo da
Coreia do Norte é passar à segun
da fase.Depois disso, nossameta é
ir o mais longe possível", declarou.

"É claro que o Brasil é
favorito, mas temos uma
mentalidade muito forte
e isso vai fazer a diferen,a

a nosso favor".
MIM JONG"HUN, TECNICO

.
DA (OREIA 00 NOR'J'E

Enquanto Dunga passou a

preparação convivendo com pro
blemas de ordem médica de algu
mas de suas estrelas, como Kaká e

Júlio César, o técnico norte-corea
no garante que sua equipe estará
em campo em condições físicas
ideais. Depois de duas semanas
de preparação sem abrir um trei
no sequer ao público, a Coreia do
Norte aposta num 3-5-2, com a es

trela da companhia, Jong Tae-Se,
apelidado 'Rooney Asiático', como
referência no ataque.
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I ia fica apenas no
empatena estreia
Paraguaios saíram na frente, mas tomaram empate

22

DA REDAÇÃO
O único empate da rodada
de ontem foi justamente
da atual campeã Itália.
E que pode ser
muito comemorado pela
"Squadra Azzura" ii

Otime
de Marcello Lippi saiu

perdendo para o 'Paraguai
por lxO no primeiro tempo.
Em cobrança de falta, Tor

res colocou na cabeça de Alcaraz,
que só completou para as redes,
aos 39 minutos. O jogo foi trunca
do e commuitamarcação dos sul-

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 15 dejunho de.201 O

Pelé rebate críticas·e diz.
Que Maradona o ama

SÃO PAULO

americanos. Só no segundo tempo
que a Itália conseguiu empatar.
Aos 17, Pepe cobrou escanteio e

.

De Rossi desviou de perna direita
no segundo pau.

Apesar do empate, Lippi, que
também comandou aAzzurra no
título de 2006, falou sobre a es

treia. "Merecemos vencer. Fize
mos boa partida, só nos faltaram
os três pontos. Sofremos um gol
na única ação perigosa deles, e

reagimos. Só deveríamos ter sido
mais objetivos".

De fato, desde o início a Itá
lia tomou a iniciativa da partida.
A Azzurra rondava a área para
guaia' mas só ameaçava' com

Domingo, em São Paulo, du
rante o lançamento de um vídeo

promocional no qual é a estrela,
Pelé rebateu as críticas feitas por
Maradonanaúltima sexta, naÁfri-
ca do Sul. O técnico da Argentina
disse que o Rei do Futebol não
acreditava que o país teria condi

ções de receber a atual Copa do
Mundo. Na ocasião, o argentino
referiu-se a Pelé na seguinte frase:

"Quando aconteceu o problema
com Togo, um senhormoreno dis
se por aí que não haveria Copa do
Mundo na África do Sul. Hoje es

tou aqui e posso dizer que amo a

África". OAtleta do Século revidou.

Holanda vence
com gols no

segundo tempo
Ontem aHolanda abriu "os tra

balhos" com uma vitória tranquila
sobre a fraca Dinamarca. Não fof
um jogo brilhante, já que os dina

marqueses priorizaram apenas a

marcação e· o talento holandês fi
cou ofuscado. Os gols saíram só no

segundo tempo.
,

Logo a um minuto, Van Pier
se cruzou, o zagueiro Simon
Poulsen tentou cortar e colocou
contra as próprias redes. A bola
bateu em Agger antes de entrar.

O gol fez com que o jogo abrisse
mais e, com isso, a Holanda che

gou ao segundo. Elia chutou no

canto esquerdo, a bola bateu na

trave e voltou nos pés de Kuyt, que
só completou para o gol vazio. Os
holandeses lideram o Grupo E por
terem um gol amais de saldo que
os japoneses. Os dois se enfren-
tam no próximo sábado. Kuyt.só teve o trabalho de empurrar para as redes e fazer o segundo gol <,

cruzamentos e alguns chutes de

longe, sem direção. "Foi uma de

satenção da defesa, minha em

particular. O homem a marcar

era meu. Jogamos com tudo, fal
tou muito pouco para vencer",
admitiu De Rossi depois do jogo.

Podemos dizer que a zebra da

Copa até agora foi a vitória japo
nesa por lxO sobre Camarões. A
defesa nipônica anulou os prin
cipais jogadores africanos - Eto'o
eWebó. Além disso, soube apro
veitar a única chance que teve.

Aos 39 da primeira etapa, Matsui
cruzou na área e Honda aprovei
tou a falha da zaga paramarcar o .'/

único tento do jogo.

.

"Bu não sei o motivo de ele fa-

�OVA ZELÂNDIf\
\

ESLOV.ÁQUIA
'NOVAZElÀfi'OIJ: Sànnatyne; Mulligan" .

Viç�lich, Nelsen e bochead; Leo Bertos., .

Brown, Killen e Elliot; Srockie e Smeltz, :
Té�nico: Ricki Herbert.

.

ESWVÃQUIA: l\1ucha; Zabavnki, Skrtel,
Durica e Cech; Hamsik, stoeh, Strl:5a
e Weiss; Vittek e Sestak. Técnico:
Vladimir Weiss.

• '.
ff •

Local: Royal Bafokeng, em Rustemburgo.
, H�rá,io: 8h30 (de Brasília). Arbltrag�m:

Jerome Damon (AFS), C. Ntagungira
,

. {RWA)e �n0ck Molefe (AFSr

SESC Informa abertura de processo seletivo
�1Jjj,�JffiIII1IiiI1iiH1111!1.líii!lIiiIl!IU"lliiiiJJiiIiIjIIIIJln�
SANTA . .cATARZNA

ÁrealRequisito Cidade Inscrições e informações
INSTRUTOR (A) DE MUSICA: Formação em Interessados comparecer,
Música elou experiência comprovada na área. JARAGUÁ munidos de Currículo, dia 18
Domínio técnico de Violão, iniciação musical e DO SUL

.

de junho às 09 horas, para
teoria musical. Ter ministrado cursos e oficinas realização da prova técnica.
na área, Possibilidade para trabalhar todas as

faixas etárias, Experiência comprovada.
Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site

www.sesc-sc.com.br - ícone Banco de Talentos
,

•. '. f l � J , , .. , • � � ,
_

lar tanto de mim, deve me amar.

Não entendo realmente algumas
coisas. Quando ele fez o primei
ro programa dele na Argentina e

precisava de ajuda, fui até Buenos
Aires, bati bola com ele e o aju
dei. Depois tentei dar uma força
com comerciais, mas ele chega
va atrasado ou não aparecia. De
qualquer maneira, agradeço a

lembrança. O problema é que a

imprensa dá muita atenção ao

que ele fala", retrucou o brasilei
ro. Questionado sobre a possibi
lidade de um dia ser técnico, Pelé
disse que não tem essa vontade
e voltou a provocar Maradona,
alegando que o craque só aceitou
o trabalho por necessidade.

BAHUiJ�O

Fifa libera vuvuzela
Má notícia para os técnicos e

jogadores e ótima para os mais
animados torcedores sul-africa
nos: as polêmicas vuvuzelas, que
vêm marcando a Copa do Mundo
com seu barulho ensurdecedor,
não serão proibidas nos estádios,
_segundo o Comitê Organizador.
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• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiodopovo.com.br
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"
Os dependentes
precisam ser

punidos com
maior rigor para
que não sejam

, reincidentes
ROGÉRIO KUMlEHN,

COMANDANTE DA POLíCIAMiLITAR

"

, .. _I
.�
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DENÚNCIA DA COMUNIDADE É FUNDAMENTAL PARACOIBIR O TRÁFICO

Quase duas mil pedras recolhidas neste ano
JARAGUÁ DO SUL

Primeiro, o DVD desaparece de casa.

O adolescente diz para os pais que em

prestou para um colega cujo aparelho
está estragado. Na outra semana, a mãe
percebe que o relógio, que foi esqueci
do sobre a estante, sumiu. Algum tem

po após, O pai vê que parte do dinheiro

que estava na carteira "evaporou". Essa
pode ser a rotina de um possível usuá
rio de crack.

Associado ao comércio e consumo

do entorpecente está uma série de pe
quenos furtos praticados para sustentar

o vício. "Os dependentes químicos aca

bam roubando, muitas vezes da própria
família, para satisfazer o vício", observa
Carlos Augusto SeU Júnior, tenente do
14° Batalhão da Polícia Militar.

Segundo um levantamento da Polícia
Militar, o perfil do usuário geralmente'
engloba homens, com idade entre 18 e

30 anos e de baixo poder aquisitivo. Eles
fazem parte de uma estimativa onde, a

cada dez dependentes químicos, nove

T E RPE EN E

Audiência debate o uso
do cl'3ckno·muniápio
Droga corresponde a 70% do total de apreensões realizadas nomunicípio
Uma epidemia. É assim que

'

o delegado Uriel Ribeiro vê,
a disseminação da droga
na região.

Assim como ele, centenas de

pessoas debateram os efeitos de
vastadores do crack na socieda
de: O assunto foi debatido duran
te audiência pública promovida
pela Alesc (Assembleia Legislati
va de SantaCatarina), na noite de
ontem. O encontro aconteceu na

Câmara de Vereadores e foi uma

proposição do deputado estadu
al Dieter Janssen (PP), que deixa

hoje o cargo de suplente.
"Já vi pessoas usando a droga

em plena luz do dia e presenciei
famílias que procuravam ajuda,
mas não tinham apoio imediato

para tratar do seu parente", jus- ,

tifica Janssen. O 'comandante do
14° Batalhão da Polícia Militar,
Rogério Kumlehn, defendeu que

-

o combate à droga acontece atra
vés de três bases: prevenção, re- ,

pressão e tratamento.
,

Kumlehn também destacou
Mais de 100 pessoas participaram da audiência pública que debateu sobre o uso de drogas na Câmara de Vereadores, ontem à noite

que, se a punição para os usuários
não for mais rígida, não haverá

prevenção que seja eficaz. "Os de-
pendentes precisam ser punidos

'

com maior rigor para que não

sejam reincidentes", comentou o

comandante. Já o delegado regio
nal Uriel Ribeiro propõe a criação
de uma delegacia especializada na
cidade para ajudar no combate ao

tráfico de drogas.
O crack ocupa o posto de droga

mais consumida da cidade. Segun
do a Polícia Militar, o crack corres

ponde a 70% das apreensões de en
torpecente no município. Os outros
30% são divididos entre a cocaína e

a maconha. Dados da Polícia Civil
revelam que, das 42 prisões em fla

grante feitas por tráfico neste ano,
'

40 foram por causa do crack e ape
nas duas pormaconha.

- A deputada estadualAna Pau.
la Lima (PT), destacou a impor
tância de se oferecer tratamentos

gratuitos para os viciados em

drogas. "Um dependente não se

desintoxica em 15 dias em um

leito. O tratamento tem que ser

longo para ser eficaz", ressaltou.

são usuários de crack.
O trabalho da polícia na luta para

coibir o consumo da droga é através das
denúncias da comunidade, _pelo telefo
ne 190, e do monitoramento dos pontos

,

mais comuns onde ocorre o tráfico. Até o

dia 31 de maio, foram apreendidas 1.960

pedras. Ano passado a polícia recolheu
5.378 pedras de crack.

- PENA

A pena para
_

tráfico de drogas é de
cinco a 15 anos de prisão. Se um ado
lescente for pego vendendo drogas, ele
deve ser encaminhado para um Centro
de Internamento Provisório. Já o usuário
maior de idade responde por porte de
tóxico em liberdade, comprometendo
se a comparecer em audiências no Fó

rum, e está sujeito a penas alternativas,
como prestação de serviços à comunida
de. Já o usuário menor de 18 anos deve
receber acompanhamento psicológico
junto ao Conselho Tutelar.

PIERO RAGAZZI

Tráfico pode dar até 15 anos de prisão
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Mesmo entre as 'viagens e

vários outros empregos,
Alexandre acabou
voltando às origens

Os traços, cores
e formas que
acompanham'

Alexandre Oliveira
Prates desde a
infância foram

também companheiros
de viagem e hoje

proporcionam seu

sustento.

Otalento
domineiro, que nas

ceu em Justinópolis, nunca
foi segredo para ninguém:
já na escola, aos nove anos,

fazia desenhos a pedido dos pro
fessores. Apesar de ter trabalhado
um tempo vendendo coxinha, aos
16 anos Aiexandre teve mais uma

prova de que a brincadeira de

que tanto gostava poderia acabar
levando-o por outro caminho - no

sítio onde morava com a família,
ajudava nas contas da casa pin
tando panos de prato para vender.

o

o

Participe
e concorra

a um Gol Okm
a cada· gol da
nossa seleção.
Para se inscrever nesta I

-

promoçao, passe na

Carag�á Auto Elite, r

faça um Besf Drive e cadastre-se.'
Mais i'nformações em

��H'.yw.co seJeeao Q

Depois disso, não paroumais.
Aos 20 anos ele jáhavia conquis

tado um bom número de clientes,
mas se obrigou a tomar urna deci
são depois de dois pesados preju
ízos: iria tentar a vida nos Estados
Unidos. Impulsivo, decidiu em uma

semana e partiu logo na seguinte,
gastando R$ 32 mil e muita sola de

sapato para chegar ao destino. Che
gando lá, comprou uma passagem
para Dallas, no Texas, e começou a

trabalhar fazendo retoques de pin
tura já no segundo dia.

r

Por três anos e oito meses,
Alexandre trabalhou como pin
tor' fez casas de madeira, apren
deu sozinho técnicas de decora

ção' trabalhou com mármore e

só antes de voltar para o Brasil

pôde exercer a técnica do gra
fite, arte que hoje transformou
em profissão. Desde que está em

Jaraguá do Sul, há cerca de sete

meses, afirma que não ficou um

dia sequer sem trabalho.
Ainda assim, o grafiteiro pensa

em voltar para os Estados Unidos

PIERO RAGAZZI

Alexandre aprendeu
sozinho a arte do .

grafite, aperfeiçoada no
tempo em que esteve
nos Estados Unidos

algum dia. "Mesmo que fossemais
difícil de encontrar trabalho, era

mais fácil comprar o que eu preci
sava. É importante cuidar quando
se chega aqui para não gastar o
que conseguiu juntar lá", ensina o

artista. Os planos, porém, são para
um futuro distante - agora, a in

tenção é conquistar os jaraguaen
ses com uma árte que, afirma, não
é tão comum por aqui.

• Bruna Borghetti
bruna.@ocorreiodopovo.com.br

'Faça um

BEST RIVE

f·
I

e Gol Volks agen,
'Porta-malas totalmente
revestido de carpete
'Banco do motol";sta
cem aivste de altura
'Para-choque na cor

, do veículQ

N!yO Gol 1.0 a partir de: R$

e

Promoções válidas até 16f06/201Q ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para veiculosbásicos com pintura sólida. Novo Gol 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo

10f11, cód. SU11C4, com preço promocional à vista a partir de R$27.990,OO. Estoque: 10 unidades. Crédito sujeito a aprovação. Para mais informações, consulte um Concessionário Vólkswa

gen autorizado, Imagens meramente Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Imagens meramente referenciais, não condizentes necessariamente com os mo

delos ofertados. Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a versões especificas.
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