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2 História

Napoleão cai na I
Batalha de Waterloo IA batalha decisiva entre o impe- �Jrador francês Napoleão e' as forças ,aliadas, sob o comando do Duque ��de Wellington, foi travada em 18 de �junho de 1815. A luta aconteceu per- m

, ito de Bruxelas, na Bélgica, na vila de

IWaterloo. �
Em março do mesmo ano. repre- �;

sentantes da Rússia, Prússia, Áustria, �
Suécia e Inglaterra tentavam redese
nhar o mapa político da Europa, reins
taurando as monarquias e os territó
rios que existiam antes das mudanças
provocadas pelo general Napoleão Bo

naparte. Na mesma época, no entanto,
o general volta do exílio em Elba com a

intenção de recuperar suas forças.
Dez meses antes, Napoleão fora

derrotado por uma coalizão de mais
de 500 mil soldados europeus, que
atacaram o domínio francês e colo
caram Luís XVIII no trono da França,
condenando Bonaparte ao exílio. Ago
ra, Napoleão estava de volta, e no dia
15 de junho de 1815 ele invadiria a Bél

gica com 124 mil homens.

Após uma luta sangrenta, Napo
leão, agarrado por auxiliares, seria
retirado à força do campo de ba
talha, amargando a derrota. Seria

.posteriormente posto sob custódia

inglesa e enviado à distante ilha de
Santa Helena, no Atlântico Sul, onde

. morreria em 1821. A batalha custa
ra a ingleses, belgas, neerlandeses e

alemães 15 mil baixas. Os franceses te
.

riam 25 mil mortos e feridos, além de
. oito mil prisioneiros.
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Os trabalhos de
Galileu Galilei

DIVULGAÇÃO

Físico, matemático, astrônomo e filósofo, o
italiano Galileu Galilei teve um papel extrema
mente importante na chamada revolução cien
tífica. Filho mais velho do alaudistaVicenzo Ga
lilei e de Giulia Ammannati, o estudioso passou
amaior parte de sua vida em Pisa e em Florença.

Foi Galileu quem desenvolveu os primeiros es
tudos sistemáticos domovimento uniformemente
acelerado e domovimento do pêndulo.Além disso,
enunciou o princípio físico da inércia e descobriu a
lei dos corpos. Seus 78 anos de vida não poderiam
ter sido mais ativos: durante seu trabalho, o físico
daria origem a teorias que mais tarde.se mostra
riam precursoras damecânica newtoniana.

Na área da astronomia, Galileu melhorou
significativamente o telescópio refrator e com

ele descobriu as manchas solares, as montanhas
da Lua, as fases deVênus, quatro dos satélites de

Júpiter, os anéis de Saturno e as estrelas da Via
Láctea. Com essas descobertas, mudaria para
sempre a visão do homem de simesmo: surgiam
assim as primeiras noções do heliocentrismo - o

centro do universo é o Sol, e não o planeta Terra,
como se acreditava na época. O fisico italiano Galileu Galilei é considerado "0 pai da ciência moderna"

PELO MUNDO
.� 8j'.� hlf

Roald Amundsen
No dia 18 de junho de 1928, desa

parece no Ártico o explorador norue
guês Roald Amundsen, quando ten

tava localizar o dirigível de Umberto
Nobile. Ele foi o primeiro da história
a chegar tanto ao Polo Norte quanto
ao Polo Sul. Ele também atravessou a

passagem Noroeste que liga os ocea

nos Atlântico ao Pacífico, em 1905.

1 2

Paul McCartney
'1

Perdão de US$ 6,5 bi
No dia 18 de junho de 1999, o gru

po do G-7 se retine na cidade alemã de
Colônia para aprovar o perdão de mais
de US$ 6,5 bilhões de dívida externa

das nações mais pobres e endividadas
do planeta. Uma nova reunião aconte
ceria em junho de 2005, com a inten

ção de perdoar dívidas de 37 países
somando ao todo 45 milhões de euros.

Em 1942, nasce o cantor e compo
sitor britânico Paul McCartney, que
mais tarde se tornaria um dos Beatles.
Em 1979, o livro mundial dos recordes

\

declararia Paul como o compositor de
maior sucesso da história da música
pop mundial. Ele teve 29 composições
no primeiro lugar das paradas de su

cesso norte-americanas.

. CURIOSiDADE HISTÓRICA

fts origens da medicina
.

Nos estudos do Egito Antigo, é possível perceber
avanços significativos nas áreas atronômicas,
matemáticas e medicinais. Um exemplo é o papiro
Edwin Smith, um dos primeiros documentos médicos,
conservados até hoje, que pode ter sido o mais antigo .

estudo a tentar analisar e descrever o cérebro. Hoje, é
visto como o começo da neurociênciamoderna.

COMUNICADO Esta é a casa de
Ao.gelo Schiochet e
GenovevaMathédi
Schiochet, naturais

de Beluno, na
ltàlla. A moradia foi
construída em 1900,

quando a família'
veio de Rió dos

CQdros,.� localizava
.

se entre as Ruas
Leô"poldóMahhke e

.1eop()ldo Malheir()s.

LEONI IMOVEIS LTDA COMUNICA QUE
TODA E QUALQUER TRANSAÇÃO IMOBIL
IÁRIA É FEITA DIRETAMENTE NA IMOBIL

IÁRIA, NO ENDEREÇO R�A GUMERCINDO
DA SILVA Nº 119 - CENTRO - JARAGUÁ
DO SUL

A EMPRESA NÃO POSSUI PESSOAS QUE A
REPRESENTEM EM NEGOCIAÇÕES, A NÃO
SER SEUS FUNCIONÁRIOS REGISTRADOS,
UTILIZANDO CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO.
CRECI - Nº 008.163.1
CRECI - Nº 014.371
CRECI - Nº 007.673.

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR

NEGOCIAÇÕES EFETUADAS FORA DO DO
MINIO DA EMPRESA.

A calculadora
Em 1840, o cientistabritânico Charles Babbage inventou o "Engenho
analítico", mas acabou morrendo antes que seu invento tivesse sido
construído. A invenção pode ser considerada a precursora damáquina
calculadora - projetada para lidar com cálculos e computações.

ARQUIVO HISTÓRICO
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Opinião 3

PONTO DE VISTA

SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
FernandoRizzolo, iii VictorDanich, OAB deJaraguá JorgeBrognoli,

Advogado sociólogo de>Sul economista

Associativismo - união que fortalece a empresa

o associativismo
permite que

seus associados
atinjam objetivos
maiores e de
forma mais

rápida do que na
luta individual.

A
economia brasileira a todo o momento
vem enfrentando novos desafios para
poder se manter dentro do mercado in
ternacional e todos os dias o povo bra

sileiro tem encontrado desafios para poder levar
dignamente sua vida, dentro da atual conjuntura
econômica.

Como advogado que desempenha funções
dentro do direito empresarial, tenho percebido a

grande dificuldade com que o heroi
co empresário brasileiro vem susten

tando seus negócios e o país.
Hoje não sobrevive a empresa

cujo administrador não tenha um

mínimo de conhecimento de admi

nistração geral, economia, custos,
marketing, direito comercial, direito
tributário, direito trabalhista, en

genharia de produção, engenharia
de segurança e contabilidade. Mas
como então preparar-se para ter

uma adequada postura frente aos

negócios? Respondo: o empresário
deve procurar se capacitar através
de cursos específicos, da graduação universitária
e, principalmente, exercitar o associativismo como
meio de fortalecer relações e promover a melhoria
individual e coletiva.

A empresa que na atual conjuntura econômica
não antecipar-se com prevenções eficazes com rela

ção a custos, redução de gastos desnecessários, ges
tão financeira e prevenções jurídica e administrativa;
está fadada ao insucesso e consequente quebra:
-Cabe.portanto, aos ernpresãríos;o caminho do

profissionalismo, da organização e da prevenção,

para que se possa prosperar com solidez e condu
zir a empresa enxergando os horizontes e evitando

gastos e prejuízos desnecessários.
O associativismo no qual me referi é o papel

que as associações empresariais têm desenvolvi
do e muito bem e a Acijs vem desempenhando
seu papel no sentido de dar aos seus associados
o amparo necessário para que possam se desen
volver com profissionalismo, organização e pre-

venção. Entre as soluções ofereci
das destacam-se os convênios para
linhas de créditos, capacitações e

treinamentos, os núcleos setoriais,
consultoria jurídica semanal gra
tuita' além da oportunidade que dá
aos associados nas reuniões plená
ria que acontecem semanalmente
nas segundas-feiras, às 18 horas,
onde os diversos empresários se

encontram para discutirem temas

relevantes ao meio empresarial,
dentre outros.

O associativismo permite que
seus associados atinjam objetivos

maiores e de formamais rápida do que na luta indi
vidual' por sua característica de desenvolvimento
de trabalho em equipe.

Entendo que o associativismo é uma força que
podemudar os rumos dos negócios individuais, do
município e da região, pois a união das ideias, dos
pensamentos, das sugestões de formas de atuação
formará uma união de propósitos em busca deme
lhores negócios e do melhor para Jaraguá do Sul,
sem qualquer vínculo político /pártídãrio,

Venhapara a Acijs, faça parte dessaforça," '( .

"

"

Torne-se um vendedor do Jornal
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SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
.

abalxo �s8.�c,ficada: j. ;., ,.1' !
,

• (, ,., •. ,
•

• LlCITAÇAO N°: 89/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: PRODUTOS QUíMICOS
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 18/06/2010, das 8:00 h às 11 :30 e
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GAPJJ�GiTAÇÃO
Inscrições para curso
de Diarista até hoje

o prazo de inscrição para o curso .de
Colaborador Residencial/Diarista encerra

hoje.A capacitação é destinada àqueles que
atuam na prestação de serviços de limpeza
e organização de residência. Os interessa
dos podem se inscrever gratuitamente, das
8h às 16h, no Sine (rua Expedlcionárío Gu-

. mercindo da Silva, 161, Centro). A capacita
ção ocorrerá de 22 de junho a 22 de julho,
corri aulas nas terças e quintas, das 14h às

17h, na IgrejaMatriz São Sebastião.

INFOR TIGA

Issem abre inscrição
para vaga temporária
o Issem (Instituto de

.
Seguridade dos

Servidores Municipais) abre processo sele
tivo em caráter temporário para cargo de
assistente técnico em informática. Candi

. datos devem comparecer no setor de Re
cursos Humanos do Issem até o dia 22 de

junho com: identidade, CPF, certificado de
conclusão do curso de técnico em informá
tica, comprovante de quitação militar, qui
tação eleitoral e experiência profissional.
Informações pelo telefone (47) 3370-8650.

ON1JNE
Simulado do Enem

dias 26 e 27 de junho
A UFSC (Universidade Federal de Santa

Catarina) e aSecretaria de Estado da Edu

cação promovem dias 26 e 27 de junho o

"Simulado Novo Enem Online", os partici
pantes deverão escolher um dos dois dias.
O objetivo é oferecerum simulado da prova
do Enem (Exame Nacional do Ensino Mé
dio) aos alunos que estão estudando ou já
concluíram o ensino médio. As inscrições
vão até 23 de junho e as provas estarão dis

poníveis no sitewww.prevestibular.ufsc.br.

AtM

A Nossa Feüoada
acontece amanhã'

A 3a edição do evento A Nossa Feijoada
acontece amanhã no Parque Aquático Ocaê,
bairroRio Branco, emGuaramirim. O almoço
começa a partir das 11h e contará com show
de Téo & Edu e pagodeira com Pagode Pon
toCom. Ingressos antecipados em Guarami
rim, no Posto 28, PostoMaiochi ePostoMime
Avaí, em Jaraguá do Sul, no Smurf Centro,
Smurf Unerj e na loja Upper Man, em Mas
sarandubanaBaurnGartenModaMasculina.

Informações pelo telefone (47) 9222-0055.
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GEl DA SGHUTZENFEST

Pauta é trancada ebarra a
votação do relatório final
Documento deve voltar para deliberação do plenário na próxima terça.

CÉSAR JUNKES

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 18 de junho de 2010

Data: 29, 30 de junho e 01 de julho
Local: XP Investimentos
Novo escritório: 3373-8108

Parcelamento em até 10x no cartão de crédito,

"
Trabalhamos sério

, por 180 dias e
somos difamados
por pessoas que
não tem moral

para isso.
JEAN LEUTPRECHT,
PRESIDENTE DA CEI

JARAGUÁ DO SUL

A votação do relatório da GEl
da Schützenfest não foi votada
ontem por uma iniciativa do
vereador Adernar Winter (PSOB).

"

Orncano
pediu vistas dos projetos de

ei 139, 140 e 141/2010, que estavam
em regime de urgência e precisariam
ser votados ontem para não trancar a

pauta. A pauta assim ficou trancada, impe
dindo todo o expediente na sessão, incluindo
outros projetos e indicações.
A presidente da Câmara, Natália Petry

(PSB), optou por conceder o pedido de vis
tas sem colocar em discussão no plenário.
Segundo ela, a decisão ocorreu porque os

projetos que trancavam a pauta eram de
interesse público e mereceriam maior dis
cussão. Natália afirmou, ainda, que eles
não entraram na pauta de terça-feira por
que não tinham parecer da Comissão de

Legislação, Justiça e Redação Final. "O re

latório será votado na próxima terça-feira"
garante. Sobre a visita do filho da prefeita
e ex-vereador Ivo Petras Konell à Casa on

tem, a presidente preferiu não comentar.
Autor do pedido, o vereador Ademar

Winter (PSDB) garante que a decisão não

foi feita para atrasar a votação da CEI. Ele
conta que pretende analisar melhor os

projetos que trancaram a pauta, que tra
tam de aquisição de terrenos por parte da
Prefeitura através de permutas.

"Os moradores das regiões onde' te
remos as aquisições têm dúvidas. Alguns
não concordam com o projeto. Não foi
manobra do governo coisa alguma", afir
ma Winter, que preferiu não adiantar o

voto no relatório da CEI.

Alunos não viram
suas indicações
Os alunos da Escola de Ensi

no Médio Darcy FrankWelk, par
ticipantes do programa Câmara.
Com Você, lotaram o plenário
da Câmara ontem à noite, não
puderam assistir a votação das

indicações assinadas pelos ve

readores a partir das sugestões
feitas em sala de aula.

Além da escola, estudantes da

primeira fase do curso de direito

da Unerj e funcionários da Prefei
tura assistiram a sessão. O diretor,
de Comunicação da Prefeitura,
Agostinho Oliveira e a diretora de

Habitação, Maristela Menel, tam
bém estiveram na Câmara.Leutprecht avisou que o relatório será protocolado no início desta tarde no Ministério-Público

PEDIDO LIMINAR NA JUSTiÇA FOI REJEITADO NO MESMODIA

Prefeitura tentou impedir a votação
CÉSAR JUNKES

. JARAGUÁ DO SUL
A prefeita Cecília Konell

(DEM) e o presidente da Funda

ção Cultural, Jorge Luiz Souza,
tentaram ontem impedir a vota
ção do relatório final da 'CEI da
Schützenfest. Eles entraram com

,

alegou também que a votação não',
'

traz riscos para os procedimentos
da comissão.já que a CEI apenas
encaminha os fatos apurados.

CRÍTICAS
IIA votaçâe traz

um desgaste forte
para o Executivo".

AD�MAR POSSAMAI,
L(OER De GOVERNO

o presidente da CEI, Jean Leutprecht (pC
do B) criticou a decisão deWmter, que resul
touno adiamento davotação. Overeador dis
se que osmembros da CEI vão entregar o re
latório aoMinistério Público nesta sexta-feira
à tarde, e segunda-feira no Tribunal de Con
tas do Estado em Florianápolis. Leutprecht
'também atacou as críticas feitas à comissão.

"Trabalhamos sério por 180 dias e somos

difamados por pessoas que não tem moral

para isso. Eu e apresidente daCâmara somos
constantemente atacados por pessoas que
vem trazer documentos na casa, por informa

ções do Palácio, por coitados que são usados

para trazer denúncias duvidosas. Mas nós

vamos continuar o nosso trabalho", alfinetou.

um mandado de segurança na

Justiça, com pedido liminar.
No processo, Cecília e Souza

alegam irregularidades no pro
cesso de constituição da comis
são e na condução dos trabalhos. '

O argumento era que o presiden
te da CEI, Jean Leutprecht(PC do
B) não poderia presidir, já que
também foi acusado de envolvi
menta na festa em matérias pu
blicadas na imprensa.

No entanto, a juíza Eliana Al
fredo Cardoso Luiz indeferiu a

liminar no mesmo dia, alegando
que não haveria condições de ana
lisar o processo, entregue ontem

com mais de mil páginas. A juíza

O mandado de segurança foi
citado pelo vereador Jean Leut

precht (PC do B),
.

que criticou a

atitude da prefeita, que se baseou
em denúncias na imprensa para
impedir a sessão. Para líder do go
verno, Ademar Possamai (DEM),
o mandado teve objetivo político.
"A votação traz um desgaste forte
para o' Executivo. Nós sabemos,

que '0 conteúdo será encaminha
do ao Ministério Público de qual-
quer forma", declarou. Plenário mais uma vez lotado para a sessão

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br
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Carolina Tomaselli
VItória governista

Em
mais uma das ardilosas manobras, o go

verno conseguiu barrar a votação do relató
rio final da CEI da Schützenfest. Estranho,
já que o próprio Executivo cobrou, inclusive

dentro da Câmara! a conclusão dos trabalhos.
Primeiro foi o pedido de vista do líder de go

verno Adernar Possamai (DEM), incontestável
porque de fato os vereadores estranhos à co

missão receberam o documento no dia da vo

tação. Nesse ínterim teve a viagem de Amarildo
'Sarti (PV), adiando a' deliberação do plenário
na.última terça-feira.

Meios,
Se a Mesa Diretora quisesse votar o 'relatório, ti

nha como. Bastava a presidente Natália Petry (PSB)
submeter o pedido de vista à apreciação dos de
mais pares, como já fez em outras circunstâncias,
rejeitando facilmente por,maioria simples. Mas
desta vez não os consultou. E por que os projetos,
que tratam de permuta de terrenos, não foram co

locados em votação já na terça-feira? Vai ve; só se

atentaram ontem. E o governo esperto.

Ontem, talvez por um pouco de sorte, já que
não havia outra possibilidade em se tratando do
relatório a não ser via judicial, entraram três proje
tos que se não fossem votados trancariam a pauta.
Dito e feito. Lá veio o pedido de vista, desta vez do'
vereadorAdemarWinter (PSDB).

O tucano deve estar vivendo uma crise exis
tencial política. Ora vota com a oposição, ora com
o governo. Ele diz que vota "com a comunidade".
Se saiu bem. Mas será que desta vez o partido vai

aproveitar a deixa e dizer que a postura dele foi de
liberada, como na Lei Orgânica?

Regimento
Fica a sugestão, na revisão do Regimento Inter

no da Câmara que deve se seguir findada a etapa
da Lei Orgânica, para que se institua a obrigatorie
dade de submeter ao plenário um pedido de vista.
Até porque, no caso em específico, ,o projeto já es

tava na Casa hã um mês. Só agora se interessaram.
A atualização do regimento também poderia con

templar, na mesma linha de raciocínio, o caráter de
urgência. É preciso critério, que hoje não tem.

CÉSAR JUNKES

f�o P
Como uma tentativa de mostrar que, independente

da votação do plenário, o assunto será. levado adiante,
o vereador Jean Leutprecht (PC do B) tratou de ir logo à
tribuna avisar que nesta sexta-feira, às 14 horas, estará
no Fórum protocolando o conteúdo ao Ministério Públi
co para as providências. cabíveis. Encaminhamento este

previsto no próprio relatório, que será enviado também
ao Tribunal de Contas, Procuradoria Geral de Justiça, aos
órgãos da Receita municipal, estadual e federal.

Negado 1
Para tentar impedir a votação, o relatório sobre.

a Schützenfest também foi alvo de um mandado

de segurança impetrado pela prefeita Cecília Konell
(DEM) e pelo presidente daFundação CUltural, Iorge
Souza, este presente à sessão. Eles apontaram vícios
formais no procedimento da CEI e que o vereador
Jean Leutprecht (PC do B) deveria ser investigado
por ter sido denunciado por envolvimento na orga
nização da festa. E deixar a presidência da comissão.

FALA Aí!

Vereadores não,
pedem para si.
LíDER DE, GOVERNO,

ADEMAR POSSAMAI (DEM),
NA DISCUSSÃO SOBRE

PEDlDOS DE ASfALTO PARA
OS BAIRROS

Negado 2
o governo também requereu a nulidade das reso

luções relacionadas à comissão e do próprio relàtório. ,

A juíza Eliane Cardoso Luiz negou a liminar, a terceira
decisão dela em favorda Câmara. Considerou que a

juntada demil páginas a poucas horas da votação im
pediria uma análise minuciosa. Sobre ti nulidade das

resoluções e do relatório, disse que a continuidade
dos atas da CEI, incluindo a votação, não impedem
que amesma seja anulada posteriormente.

CÉSAR JUNKES

Defesa
o advogado Airton Sudbrack,

que já anunciou a autoria de um

pedido de abertura de uma Co
missão Processante na Câmara,
dando continuidade aos traba
lhos da CEI, acompanhou a ses

são de ontem. Ele saiu em defesa
do relatório, esclarecendo que a

comissão "não tem função jul
gadora, mas investigativa, de
analisar os fatos". Refere-se ao

uso do termo Hem tese". O ad

vogado também destacou que
só à CP caberá o "julgamento
político e administrativo". "Por

que não licitaram, se a festa é

pública, consta no calendário do

município? Criaram uma empre
sa laranja para prestação de ser

vidores", largou.

,Núm
De janeiro a abril, 74 dias úteis

de trabalho, 20 deles' comprometi-
.dos por causa da chuva, 2557 soli

citações de serviços, das quais 1581
atendidas. Um saldo de 2906 pedi
dos, de um total de 1930 registrados
no final de 2009. Produzidos 5282

tubos, 4569 colocados, 7696 metros,
quadrados de pavimentações em

lajota reformadas, 124 ruas limpas.
O equivalente a 220 metros qua
drados de asfalto consertadospela
operação tapa-buracos. O levan
tamento é da Secretaria de Obras
e Urbanismo de Iaraguá do Sul,
apresentado pelo líder de governo,
Adernar Possamai (DEM) durante
sessão. "Muitas coisas que acon

tecem' não aparecem", declarou. É
verdade. Para o bem e para o mal.

, Qua,se
Comissão Processante do Refis se reúne hoje para analisar a defe

sa dos acusados. As alegações finais foram encaminhadas na quarta
feira pelo advogado da prefeita, de Ivo Konell eValmir Elói. O relató
rio final só vai à votação do plenário se for aprovado internamente

pela comissão, o que está previsto para a próxima quinta-feira, 24. Se
passar, deve ir ao plenário no começo de julho.
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CHARGE

DO LEITOR

Projeto "Ar condicionado
nas salas de aula"

.

Falar
sobre educação con

siste em compreender
'. que s�a essência vai m�i-

,

to alem de um bom dIS-
curso. A prova significativa que
comprova o comprometimento

, da comunidade
em benefício da

'aprendizagem e do
'conhecimento de
seus pequeninos

,

• (crianças e adoles
,

centes) consiste na

ação, no despren
dimento financeiro
em prol da melho
ria do ambiente fí
sico escolar.

Quando enten

demos que o estu

do exige concentra
ção e que esta por sua vez exige
um ambiente adequado, enten
demos o quanto faz a diferen

ça uma sala climatizada para o

aluno que fica cinco horas/aula,
elaborando e respondendo a um

conteúdo programático
.

(grade
curricular) anual, que é funda
mental para seu desenvolvímen- '

to enquanto cidadão.
Somos sabedores do calor

que nossa região e cidade en

frentam nos meses de fevereiro
a maio e de setembro a dezem

bro; meses estes que compõem o

calendário escolar e dificultam a

aprendizagem de nossos alunos,
comprometendo o desempenho

e a formação.
, Pesquisas e estudos sobre o

assunto, realizados pela Univer
.sidade de Michigan (EUA), no

.primeiro semestre de 2010, com-,
provam e atestam esta realidade,

alertando-nos inclu-

" sive sobre o aqueci
mento gradual.

São raras as es

colas públicas que
possuem aparelhos
de ar condicionado
em todas as salas de
aula, por isso pode
mos afirmar que um
sonho se realizou. A
Escola de Educação
Básica São Iosé, con-
gregando forças da

comunidade, conse-
guiu realizar este grande projeto, o,

.

qual beneficiará as crianças e ado
lescentes desta unidade escolar e

consequentemente toda a comu

nidade corupaense.
Venho a público agradecer ao

empenho, a confiança e a credi
bilidade de todos que se envol
veram no projeto.'E que a frase
de São Marcos, cap. 9, versículo
37, possa guiar os passos de nos
sa vida familiar e comunitária.
"Quem

-

acolher em meu nome,
'

uma destas crianças, estará aco

lhendo amim mesmo".

Quando entendemos
que o estudo exige
concentração e
que esta por sua
vez exige um

, ambiente adequado,
entendemos o

quanto faz a diferença
uma sala climatizada

para o aluno•.

"

Lairton HartmannMuller, ,

diretorda Escola de Educação
Básica São José de Corupá

EOrfORIAL

Parcelamento de multas
ACJ

(Comissão de Constituição, Justiça e Ci

dadania) do Senado aprovou na quarta-feira
o parcelamento de multas de trânsito em até
eis vezes. A flexibilização do pagamento foi

proposta em projeto de lei do senador Raimundo Co
lombo e, segundo ele, ajudaria a evitar a inadimplência
de muitos motoristas que não têm
condições de pagar, de uma só vez,
multasmais caras.

Um dos principais argumen
tos dos senadores para a aprova
ção da proposta é que a impos
sibilidade de pagar valores mais
elevados leva o infrator à inadim

plência. O valor das multas fixa
do pelo CTB (Código de Trânsito
Brasileiro) varia de R$ 53,20 (in
frações leves) a R$ 191,54 (infra
ções gravíssimas). No entanto,
há casos em que o valor inicial da
multa é multiplicado por dois, três ou cinco vezes,
conforme a gravidade da infração.

O relator Álvaro Dias, que votou a favor do pro
jeto, procurou deixar claro que a medida não amea

ça o rigor da legislação de trânsito nem a gestão dos
recursos gerados pelasmultas aplicadas pelos órgãos
de fiscalização rodoviária. Para justificar, Dias tam
bém argumentou que o não pagamento da notifi

cação afeta não só o motorista, mas pode impedir a
própria utilização do veículo. .

Ora,mas se aautuação existe justamente parapunir
omotorista infrator, o pagamento demulta e o risco de

apreensão e perda do veículo servem justamente para
que ele aprenda a seguir as regras. Caso contrário, por
que existiriam? Se hoje a principal reclamação da so

ciedade é justamente que a legislação é muito branda
para quem desobedece às regras de
trânsito, os nossos senadores come
teram uma grande contradição ao

aprovar o projeto de lei, que agora
seguirá para avaliação da Câmara
dos Deputados.

Se o objetivo da multa é fazer
"doer no bolso" do infrator, será

que o benefício de parcelar amulta
vai conscientizar o motorista a não

repetir o erro de novo? Além disso,
se o valor da multa é tão alto que
não possa ser pago de unia só vez,
obviamente isso acontece porque o

condutor teria cometido uma infração gravíssima. Situ
ação que, por si só, já demonstra que o motorista não
tem responsabilidade ao volante e justificaria até mes
mo a suspensão da carteira de habilitação.

Ao aprovar o projeto, o Senado considera apenas o
possível prejuízo aomotorista infrator. Os parlamenta
res devem ter se esquecido das vítimas que o condutor
desatento mi irresponsável pode fazer pelo caminho

enquanto dirige embriagado, fura O sinal vermelho ou

. desrespeita os limites de velocidade.

DOLErfOR

Do acordo à fiscalização

Sem tais inspeções,
o tratado se reduz
a um pedaço de

papel embebido em
'excelentes intenções,
mas incapaz de arredar

os temores de um
conflito nuclear.

Anergia
nuclear é urna realidade de altíssi

ma complexidade política e tecnológica. O
ontrole de sua utilização e de seus rejeitas

,

a prevenção do seu emprego militar exi-
gem, de quem se dedica a tais questões, dosagens

'

equivalentes de estudo e sagacidade.
Desenvolvida prioritariamente com finalidades

bélicas, para dotar quem a possuís-
,

se deumavantagemmilitarqualita
tivamente superior a do adversário,
não gerou artefatos operacionais
eficientes antes do final daSegunda
GuerraMundial no teatro europeu,
emmaio de 1945.

Aseveravigilânciaestaduníden
se sobre os processos de produção
das bombas nucleares revelou-se
inócua para impedir que se difun
dissem em âmbito global. Hoje, até
um número expressivo de potên
cias emergentes conta com armas

atômicas em seus arsenais.
A diplomacia não tem dado conta de vencer os

muitos desafios associados à questão nuclear. O
texto diplomático mais requintado sobre a matéria,
o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares
(TNP), éum regulamento assimétrico.Tratademodo

.

diferenciado os que já têm tais armas em relação aos
que aspiram obtê-las.

É nesse contexto que se deve entender a nu

clearização do Irã, um país incomum que vive um
momento diíícil Seu estatuto de República Islâmi-

-

ca dá-lhe um duplo' comando. Há urn presidente
da República, há pouco reeleito sob os protestos da
oposição, duràmente abafados. O líder supremo, en
tretanto, é urn aiatoláxiita.

Os iranianos, obviamente, encaram seu progra
ma de enriquecimento de urânio e a possibilidade
de se tomarem membros do clube atômico como

um fator de dissuasão contraalgum
tipo de ataque dos vizinhos, ainda
que proclamem a intenção de usar
o urânio unicamente em progra
mas pacíficos.

A desconfiança dos países pró
ximos é forte enãopor acaso, coube
a dois interlocutores não engajados
em querelas locais - o brasileiro
Lula e o otomano Erdogan - parte
jar o acordo para que o urânio ira
niano seja enriquecido naTurquia.

O regime dos aiatolás recusa-.
se terminantemente a abrir suas
usinas de enriquecimento de

urânio a inspeções periódicas da Agência Inter
nacional de Énergia Nuclear, organismo de ONU

cuja seriedade e imparcialidade estão acima de
contendas. Sem tais inspeções, o tratado se reduz
a um pedaço de papel embebido em excelentes in

tenções, mas incapaz de arredar os temores de um
conflito nuclear no berço da civilização.

"

Antonio Càrlos Pannunzio, deputado
.

federal (PSDB/SPJ emembro da Comissão
. deRelações Exteriores e deDefesa Nacional

- '-- -

'---_---_ --�-�-----------
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Samae projeta reservatórios
Construção deve começar em 2010. Eles vão armazenartrês milhões de litros de água
JARAGUÁ DO SUL

A autarquia responsável
pelo sistema de água e

esgoto de Jaraguá do Sul
pretende lançar um novo

edital de licitação no início
do segundo semestre.

--"intuito é escolher aempresa
encarregada pela constru
ção de dois reservatórios

_ nas imediações da chama
da serrinha Theilacker, no Bairro
Três Rios do Norte. Por isso, o Sa
mae solicitou a desapropriação
de um terreno de sete milmetros

quadrados de área. O espaço está
localizado junto ao fim da zona

urbana
.

da cidade e não exige
desmatamento, pois está cober
to apenas por pastagem.

Segundo o assessor de Ges
tão Ambiental, Leocádio Neves
e Silva, as obras devem começar
assim que o processo for encer
rado. Até o fim deste ano, a in

tenção da diretoria é ter o projeto
executado quase na totalidade. A

instalação completa do equipa
mento e da adutora custará cerca
de R$ 3 milhões .

Depois de prontos, cada um

dos tanques deve armazenar 1,5
'

milhão de litros de água. Eles
vão abastecer bairros como João
Pessoa, Santa Luzia, Três Rios do
Norte e Amizade. Atualmente, o
fornecimento cabe ao reservató
rio acomodado no Estrada Nova,
considerado o maior existente
no município.

Conforme o assessor, com esta

iniciativa e a inauguração da Es

tação de Tratamento do Garibal- '

di, Iaraguá do Sul voltará a contar

com margem de segurança para
evitar cortes. Estimada para en-·

trar em funcionamento no pri
meiro trimestre de 2011, a ETA
Sul é aguardada com anseio pelo
Samae. "Hoje, praticamente, não
temos folga alguma", comenta. A
parte civil da obra será finalizada
nos próximos meses. Na sequên
cia, resta equipar o local.

PIERO RAGAZZI

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.cORI.br Terreno escolhido para a instalação tem sete mil metros quadrados
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Vendas e assistência técnica de computadores, notebooks,
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FORMA1TAÇÃO ·BACKUP E liMPEZA DE""MIGRO APENAS R$ 50,00
Buscamos e entregamos seu computador sem custo algum!

Rua Ângelo Rubini, 322 - Barra do Rio Cerro
(Logo a direita, após supermercado Brasão da Barra)

Obra na Erwino
Menegotti"está
na fase final
JARAGUÁ DO SUL

Iniciadas em setembro de 2009,
as obras que chegaram a interrom

per o trânsito da Rua Erwino Mene

gotti por causa do rompimento de
uma galeria de água estão próximas
do fim. Nos próximos 30 dias, fun
cionários da Prefeitura devem fina
lizar os serviços no local.

Segundo o secretário Valdir

Bordin, falta ainda preencher par
te do local com concreto, fazer um
aterro e aguardar a compactação
do material. Depois, todas as pis
tas da via e a calçada recebem

pavimentação e voltam a ser libe
radas para o tráfego de veículos e

pedestres. A demora na conclusão
, do trabalho teve como motivação
as constantes chuvas que caíram
na região nos últimos meses. O
custo da obra, dividida em duas

etapas, chega aos R$ 300mil.

"
Hoje, praticamente,
trabalhamos sem
folga alguma. Não
temos uma margem

de segurança.
LEocADIO NEVES E
SILVA, DO SAMAE

"

ETA Sul custa
R$ 8 milhões'

De acordo com o Samae, a

ETA Sul (Estação de Tratamento
de Água), construída no Bairro

Garibaldi, irá abastecer "as resi
dências de cerca de 70 mil habi
tantes. A distribuição deve come

çar em 2011 e aumentará em 40%
a capacidade local. Com isso,
deve garantir o fornecimento pe
los próximos 15 anos. O custo da
obra é de R$ 8 milhões. O dinhei
ro "vem dos cofres da autarquia.
Atualmente, Jaraguá do Sul conta
com uma rede dedistribuição de
630 quilômetros de extensão.

Moradores do
Rau pedem
audiência
JARAGUÁ DO SUL

A polêmica construção da pon-
te entre aVila Rau e oAmizade vem -

movimentando apopulação daque-
la região da cidade. Segundo João
Cícero dos Santos, presidente da

Associação de Moradores daquele
bairro, os donos de terrenos na Rua
Anna Enke querem uma audiência

públicapara discutir o assunto.
A estrada, conforme o projeto

da Prefeitura, servirá como via de
acesso dos motoristas à platafor
ma. Porém, os afetados contestam

a escolha da administração públi
ca jaraguaense. Eles alegam que a

estrada não possui metragem sufi
ciente para suportar o tráfego. "Em
primeiro lugar, é preciso ouvir a

comunidade", reclama Santos. Por
outro lado, o secretário de Plane

jamento, Aristides Panstein, tem
afirmado, continuamente, que a

largura da ma não compromete a

execução da obra. A reunião su

gerida pelo grupo ainda não pos
sui data para acontecer. O projeto
substitui a construção iniciada
pelo governo passado e interrom

pida devido problemas estruturais.
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Após impasse,Ajadefi
decide deixarhospi
Saída dos 15 funcionários que trabalhavam no local aconteceu ontem à tarde
JARAGUÁ DO SUL

Integrantes da Associação'
Jaraguaense dos Deficientes
Físicos abraçaram a guarita,
em um gesto simbólico
de adeus.

Logo
depois fecharam as portas

da estrutura, encerrando 14
anos de trabalho no estacio
namento do Hospital São José.

A saída da entidade aconteceu no

início da tarde de ontem, após uma
reunião entre a direção do hospital e
um funcionário do estacionamento,
Nelson Borchardt.

Desde o. começo do ano, a dire

ção do hospital solicita a saída dos
associados. Durante o encontro, na
tarde de ontem, integrantes da en

tidade e até autoridades políticas
ocuparam o estacionamento para
discutir sobre a situação. Mas, no
fim do encontro, o presidente da
entidade, Valdecir Titon, decidiu

que era melhor sair. IINão vamos

enfrentar a população e nem fazer
barulho, vamos mostrar que somos

educados", disse o presidente:
Titon contou que, na quarta

feira, a entidade recebeu um ofício

que estipulava um prazo de 24 ho
, ras para os funcionários deixarem

. o local. Depois disso, segundo ele, a
entidade e o Conselho Deliberativo
do hospital negociaram um novo

prazo para que os associados saís
sem, que venceria no domingo.

Mesmo assim, o presidente decidiu
que eramelhor deixar o local ainda on
tem para evitar "confusão". Horas an

tes, ele chegou a dizer que a entidade
entrarianaJustiçapara terdireito aper
manecerno espaço. "Vamos requerer o
cumprimento do contrato que vai até

julho de 2012. Só sairemos com despe
jo judicial", garantiu, por volta das 10h.
Até então, os 15 funcionários continua
vam trabalhando normalmente.

O diretor do São José, Maurício
Souto Maior, disse que o estaciona
mento passará a ser administrado pelo
próprio hospital. Segundo ele, as nego
ciações com a entidade já iniciaram no

final doano passado e a administração
da unidade de saúde, inclusive, mani
festou interesse em absorver parte dos
funcionários da Ajadefi para a realiza

ção do serviço.A reformulação do esta
cionamento faz parte do projeto ideali
zado há seis anos, que inclui a reforma
e ampliação da instituição.

"
Não vamos enfrentar

a população e
.

nem fazer barulho,
vamos mostrar que
somos educados.

VALDECIR TITON,
PRESIDENTE DA AJADEFI

"
CÉSAR JUNKES

Integrantes da Ajadefi e autoridades políticas se reuniram no estacionamento do hospital para debater sobre a saída dos associados

CONSELHO DE ENTORPECENTES REALIZA SEMANA ANTIDROGAS

Evento alerta para vida saudável
CÉSAR JUNKES

O Conselho Municipal de En
torpecentes de Iaraguá do Sul

promove de 21 a 26 de junho a

Semana Nacional Antidrogas.
Entre as atividades propostas
está o 30 Seminário do Cornen
- Prevenção ao Uso de Drogas,
que acontece no próximo dia 22,
das 13h às 17h30, no auditório
do Cejas (Centro Empresarial).
As inscrições já estão abertas e

devem ser efetuadas até a próxi
ma segunda- feira, pelo site www.

jaraguadosul.sc.govbr, As vagas
são limitadas.

"Queremos envolver pais,
professores, profissionais da
saúde, poderes legislativo, judi
ciário e executivo, enfim, toda a

comunidade nesta discussão",
destaca uma das organizadoras
do evento, Laci Felippi. Segundo
ela, o seminário que envolverá

palestras com especialista e de
bates, deve receber cerca de 300

participantes.

Outra iniciativa da programa
ção é 10 Concurso de Desenho
do Comen, que é destinado a

estudantes de ensino fundamen
tal. e médio das escolas públicas
e particulares do município. O
concurso tem o tema "Vida sau

dável - com foco na prevenção
ao uso de drogas" e está com

inscrições abertas também até

segunda-feira. Haverá premia
ção aos três primeiros colocados,
sendo que a divulgação dos ven -

.

cedores e a entrega dos prêmios
ocorrem durante o Seminário do

Comen, onde os trabalhos de to
dos os concorrentes estarão ex

postos. Outras informações pelo
telefone: 3370-1250.

"Queremos envolver
toda a comunidade
nesta discussão."

LAel FELlPPI,ORGANIZADORA
DOEVEmo

.. ,. , Ações para combater o uso de drogas serão debatidas
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PomeroderWinterfest acontece de 2 a 25 de julho, com atrações para todos os gostos e idades
DIVULGAÇÃO

do ano", comenta o secretário'
de Turismo, Cláudio Krueger.

POMERODE

o charme do inverno
é mais um atrativo da
simpática Pomerode. A
cidade ganha ares ainda
mais europeus com a

chegada do frio.

"É mais um evento para
mostrar que Pomerode

'

mantém suas origens."
CLÁUDIO KRUEGERr

SECRETÁRIO DE TURISMO

Há mais de um século Po
merode preserva os traços
culturais herdados dos coloni
zadores' sendo chamada ''A Ci-

o dade mais Alemã do Brasil". Po
merode ainda possui o primeiro'
zoológico de Santa Catarina e

o terceiro do país, que abriga
hoje mais de 1,3 mil animais,
uma opção de lazer para o ano

inteiro. A arquitetura enxaimel,
os traços culturais, os grupos
folclóricos, a- gastronomia e a

língua alemã ,- ainda falada en

tre a população -, faz com que
a cidade mantenha vivas suas

características históricas. Ou
tras informações no site www.

vemprapomerode.com.br.

Para
brindar esta época

do ano, um festival de
cerca de um mês, re

pleto de atrações aos

mais variados públicos. O 3°

Pomeroder Winterfest será re

alizado de 2 a 25 de julho, com
programação gastronômica, es
portiva, cultural e de lazer. Uma,
agenda cheia para quem optar
por curtir o frio

"Tudo para envolver os visi
tantes e dar a eles uma enorme

'variedade de atrações. É mais
um evento para mostrar que
Pomerode mantém suas ori

gens e gosta de apresentar isso
aos turistas em todas as épocas

q
-----

Decoração temática, passeios, festa de rei e de tiro e apresentações folclóricas estão entre as atividades previstas
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A N N

Obra continua sem previsão
Há cinco meses, irregularidade trava reforma daVereador HeitorAntônio da Silva

GUARAMIRIM

Os consertos na estrutura
da escola municipal
Vereador Heitor Antônio
da Silva' e Pré-escola
Fantasia da Criança ainda
concentram datas e

investimentos imprecisos.
�-omo se não bastasse, 'o pré- .. -

'dio se tomou depósito de
restos de materiais de cons

.._trução, entre entulhos e su

jeira.'Para conferir, é só passar pela
entrada destrancada da quadra
de esportes. O cenário se resume

em abandono, enquanto as jus
tificativas do governo municipal
de Guaramirim insistem nas irre

gularidades dos serviços iniciados
sem licitação durante a gestão do

ex-prefeito Evaldo João Iunckes, o
Pupo, no ano passado.

De acordo com a Prefeitura, um
projeto. para reconhecer os gastos
de R$ 35 mil dos cofres públicos
municipais sem passar por concor
rência regular está na Câmara de
Vereadores. O prefeito Nilson Byla
ardt afirma que é necessário ajustar

,

a situação legalmente antes dé'abrir
um processo de licitação para con
tratar Uma empresa e, finalmente,
reformar o imóvel.

dos, sem previsão para recomeçar
e do valor a ser investido. Enquan
to isso, os mais de 60 estudantes
são atendidos na escola municipal
Augusto Lemke Júnior, no bairro

Iacu-Açu, em um imóvel que estava
.desativado há dez anos. "Depende
mos da aprovação da Câmara de

Vereadores", enfatiza.

"
A reforma da escola
iniciou com R$ 35 mil

dos cofres públicos sem
. passar por licitação .

NILSON BYlAARDT

"
Todo esse impasse acontece

desde o final de 2009, o que impos
sibilitou os alunos iniciar o ano le-
tivo na unidade. Além dos entraves
em volta dos reparos da escola, os
estudantes e professores enfrenta
ram outros problemas.

Os alunos começaram o ano

le1}VO no salão da Igreja Santíssima
Trindade, às margens da SC-413.

Entretanto, denúncias de que o es

paço ,era impróprio para acolher as
turmas surtiu polêmica e o governo
municipalmais lJ!P.a vez promoveu
a transferência dos matriculados
e profissionais para o imóvel onde
permanecem até hoje.

Portanto, conforme o prefeito, • Daiana Constantino
os serviços permanecemestaciona-

.

daianac@ocorreiodopovo.com.br

GUARAMIRIM
Os entraves centralizados em

torno da reforma do ginásio da
escola municipal Vereador Ar
min Bylaardt, no bairro Recan
to Feliz, soma mais. um serviço

.

, estacionado na cidade de Gua
ramirim. Apesar de a Secretaria
de Educação já ter anunciado a

inauguração do espaço esportivo
após as férias de julho, as obras

.

seguem interditadas durante
mais de um mês.

Com esse estado caótico con
centrado nas obras da rede de.

ensino, o governo municipal se
obrigou a determinar a abertura
de um processo de licitação ime
diato. Portanto, uma nova em

presa deve ser contratada para fi
naizar os consertos. "Em 20 dias

pretendemos divulgar o nome da

PIERO RAGAZZI -

Prefeitura dizque é preciso resolver pendência jurídica antes de abrir licitação para a reforma

SEGUNDO A PREFEITURA, ESCOLHA DA EMPRESA VENCEDORA ACONTECE EM 20 DIAS

vencedora", afirma o prefeito Nil
son Bylaardt.

No entanto, as explicações
sobre os atrasos são imprecisas.
A empreiteira Kalb já terminou

instalação das estruturas me

tálicas para segurar as telhas de
. amianto. Desde então, a obra es

tacionou porque não foi aberta
uma nova concorrência. "Quere
mos entregar a sobras depois das
férias de julho", enfatiza.

-

Como se não bastasse, os ras-
tros dos trabalhos da Kalb estão

espalhados pelo .pátio da unida
de de ensino. Restos de entulhos,

PIERO RAGAZZI

sujeiras e material de construção
sinalizam a tarefamal acabada. E

Melhorias em ginásio estão estacionadas
�

ainda nem sequer há proteções
de telas em torno do ginásio.

IMPASSE ANTIGO

A troca da cobertura acon

tece em função das precárias
condições do material usado na
primeira construção em 2008,
quando o espaço esportivo foi

inaugurado e em seguida in

terditado. Na administração de
Mário Sérgio Peixer, a empresa
Dakina recebeu R$ 417 para re

alizar a obra.

Ginásio da Escola Armin
Bylaardt deveria ser

inaugurado em julho,
mas segue interditado
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Strasbourg Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

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

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rau, 414

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção de JUNHO- GANH� ÁGORA STRASBOURG é uma campanha das Concessionárias strasbourg. Famllia 207 com taxa 0,99%a.m., prazo de até 48 meses com entrada mlnima de 50% do valor do veIculo. E também compre seu Peugeot
207 e ganhe CD Player Mp·3 Pioneer com USB frontal e interface para IPOD; esta promoção �e CD Player MP-3 Grátis não inclui o Modelo 207 Quiksílver e os modelos 207 Hoggar. O preço anunciado a partir de R$ 31.990,00 é do modelo Peugeot 207 HB X-UNE 1Al Flex, 05 portas,
anorrnodelo.: 10111, com ar-condicionado GRÁns, pintura sólida, frete incluso; preço público sugerido para venda à vista. O preço anunciado a partir de R$ 39.600,00 é do modelo Peugeot ?07 Passion XR 1Al Flex, 05 portas, anolmodele.: 10/11, ar condicionado, direção hidráulica,
vidros e travas elétricas, pintura sólida, frete incluso; preço público sugerido para venda à vista. A taxa de 0% ZERO por cento é válida para toda a linha 307 com entrada de 50%uo valor do veiculo e saldo em até 12 vezes sem juros, modelos 10111, outras condições de pagamento consul
tar a concessionária. Os acessórios infamados são do modelo 307 Presence Pack 1_6L Flex. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso prévio e todas sujeitas à análise e aprovação de crédito. Imagens meramente
ilustrativas. Estoque das Concessionárias Strasbourg participantes: Peugeot 207 HB X-Line 1.4l Flex, 5 portas, anomodelo.; 10/11, 01 unidade. Peugeot 207 Passion XR 1.4l Flex, ano/modelo.:10/11, 05 portas, 25 unidades. Peugeot 307 HB ou Sedan.: 05 unidades. Prazo de vigência
da promoção de 04/06/2010 à 30/0612010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Para mais intormações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424.

PEUGEOT
�I Sábados das 9h às 13h MOTION & EMOTIONDe Segunda a Sexta das 8h às 19hPEUOEOT

ASSISTANCE
- www.strasbourg.com.br

.. ,,- '\.
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12 Mulher
�ro de �udo

r den1 .-

fique oo .nO re9\Oo
Oc.on\eceque

lindajúlia.
Uno

comecinho do ano, a

Iancôme anunciou o novo

sto da marca nas campa
as publicitárias. Nadamais

nadamenos do que a eterna "linda
mulher", Iulia Roberts. Agorinha
mesmo, coisa de alguns dias, saiu
o primeiro anúncio da grife, com
a super garota propaganda. Eu
sou suspeita de dizer algo sobre o

anúncio, pois sempre achei essa
uma das mulheres mais perfeitas
do planeta, sem considerar sime
tria facial e coisinhas que só os

especialistas analisam. Para mim,
Júlia tem o sorriso mais espontâneo
e o olharmaismeigo... tá, tudo bem.
Eu queria ser IuliaRoberts. Rá!

TRICOTANDO
•A H130, canal daTVpaga,
pretende lançar uma série sobre
mulheres que nunca tiveram um

, orgasmo (eh, 4lQrgasmia).
:� Pat,'ece que a'é,n,l:1jto
mais comum o que sê imagina.
A série será baseada em um

,
livro e a protagonista é uma fi

{ mulher de 2
'"

s,

I
I "i "�ii!, ,

'

,

• Pesquisad�res ãfnsrícanos I

'

dizem que os homens sofrem
mais com dorde cotovelo...
talvez ... aqueles poucos homens
sensíveis e dispostos a se
apaixonar, quando o fazem,
sofram de verdade. Mas o resto ...

•Amanhã é comemorado oDia
do Cinema Brasileiro.A gente
deveriaprestigiarmais nosso
cinema; Isso não acontece,
talvezpor algumas obras demá
qualidade, talvezpela "graça" do
filmes americanos, ou ainda pelos
escassos lançamentos nacionais...

I

• Reação em'Cadeia (Quasé
Amor):

II

•••Mil coisas acontecem
ao seu redor, você não as percebe
pois não pode distingui-las.

.

Talvez não faça diferença e o que
resta pra você são somente as

coisas que você pode suportar.
O que podemos suportar?...

"
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Universo TPM

Elijane Jung-----""'-�-,----

EU SOU: uma menina mulher, mimadi
nha na opinião da minha irmã, a caçulinha
querida na visão dos meus pais, a fofa ca

rinhosa e maravilhosa na visão dos irmãos.
No fundo, sou alguém amada pela família
e querida: pelos amigos. NA MINHA BOL
SA NÃO FALTA: Um bom e incrível livro de
romance. QUERIA QUE O MUNDO: Fosse

apenas um pouco mais justo. DESEJO QUA
SE SECRETO: O meu maior desejo, de co

ração, é poder fazer a diferença nessa vida

começando nas pequenas ações. NÃOVIVO
SEM: Deus, família, amigos e claro, um
amor. APLAUSOS PARA: Minha mãe, uma
guerreira. VAIAS PARA: Toda essa arrogân
cia das pessoas do nosso meio. DESNECES
SÁRIO É: Se preocupar por qualquer coisa, '

não deixar a doidera bater, levar a vida tão a

serio ... para isso digo apenas uma coisa: sor
ria meu bem, pois hoje é o seu dia! UM FIL
ME: Antes que termine o dia. É incrível. UM
ENDEREÇO VIRTUAL: youtube. Não vivo
sem e há sempre muita novidade. Adoro.
UM LUGAR PARA COMER: Pizzaria. O QUE
BEBER: Amo caipirinha de frutas, quer me
ver felizme ofereça uma! O QUE FALTANOS
HOMENS: Resumo em uma palavra apenas:
coração. O QUE SOBRA NAS MULHERES:
Além do caráter e da honestidade,' muita
força para vencer sempre. SONHO DE CON-

Os pinóquios
Dizem que longas pausas na con

versa, desviar o olhar, coçar o nariz, ou
repetir perguntas são sinais da pessoa
que está mentindo. Coisas que algumas
pesquisas descobriram e publicaram
como uma espécie de ajuda para os

mais inocentes que não são capazes de
identificar um mentiroso. Ah, mas pe
raf Existem mentirosos que não deixam

transparecer o menor sinal de menti
ra. São os experts, dissimulados ... todo
mundo conhece alguém assim na vida.
Ou seja, pode sim, ficar atenta aos sinais,
mas não se ater a isso. Cá para nós, éme
lhor fugir de gente mentirosa, naminha
opinião, junto com a inveja, um dos pio
res defeitos do ser humano.

CRTl+C CRTl+V
QUADRINHOS INFAMES ...

VMAcAN1�Af fANTO, ••

====�========��---------------
O 's1\\J)ü Dl $@O\\l(\]t.\..,Dt 'WA
é.QmA.c.o�Mit � l)� ...

.'f
,..'
...

.. �����S (II\\\", OU1f(\.jTos.�
5€T�1'JT1\ t: \)C\� rtfA� E i(l.ll\Jil\ E
1\0\It(r:.� ...

(do site gordonerd.com)

SUMO: Ter o meu próprio lar, o meu pró
prio carro e conquistarminha independên
cia. UMA DIVA: Madonna. NA TPM EU: Só
choro e como chocolate ... hahaha. A FÓR
MULA DO AMOR É: Posso dizer que é a pa
ciência, a honestidade em tudo que se faz,
até mesmo nas mais singelas palavrinhas. E
por fim a paz que consequentemente você
sente quando está ao lado daquela pessoa
que lhe faz uma grande diferença. Deupara
perceber que estou mais que apaixonada?
Mas acredito que eu mereço ...

............................Emm.........=a..maam......GB....=-... ··

BISCOITO
·DASORTE

Viva bem para
dormir em paz.

LORD CAFA
RESPONDE

P: Lord, no final do ano passado sai
de um namoro de oito anos' que não
evoluía. Cansei, enjoei e agora estou so

zinha. Tenho saído com algumas amigas
e até já fiquei com outros rapazes. Mas

percebo a dificuldade de engatar algo sé
rio, não sei se por resistência minha ou

por desinteresse dele. Me diga: é mesmo

difíc,il arranjar um novo namorado após o

fim de um relacioname.nto longo?
R: Como você disse, talvez seja uma

resistência inconsciente sua, que saiu
de uma relação furada, talvez seja es

ses cachorros que' não querem nada.
com nada. Homem tem aos montes,
homem que quer namorar mesmo, pra
valer, tem umas poucas dúzias. Agora,
homem pra casar, minha filha ... acenda
velas e peça uma ajudinha pro Santo.
No mais, desencana e aproveita sua sol
teirice. Como diz uma música aí: "Quan
do o coração distrai, a sorte vem" .

Na chance de reunir os amigos para os

jogos da Copa. Se você quer ver os jogos em

casa, aproveite e convide uma galerinha, or
ganize a sala num layout que todos possam
aproveitar, faça alguns comes-e-bebes, man
de ver na vuvuzela e se joga na fé, colega!

ÉCA! ABAN O
A frase "eu não tenho tempo". Abandona

pra valer essamentira. Você tem tempo sim,
para fazer aquele checkup, para ir ao den
tista, para passear com a família, para rece

ber os amigos, para fazer umas comprinhas,
para apreciar sua casa... Abandona a tal falta
de tempo e viva! Agora, meu bem!
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Encon de'corais-vai
. -

acontecerno dia 26
�

Inscrição para os grupos infanto-juvenis terminana segunda
Está chegando ao fim o prazo
de inscrição para os grupos
que quiserem participar do 1 º

Encontro de corais infanto-
juvenis de Jaraguá do Sul.

C
orno o evento acontece no

dia 26 de junho, sábado, as

inscrições só podem ser fei
tas até a próxima segunda

feira. A apresentação, que está sen

do organizada pela Secretaria do
Desenvolvimento Social, Família e

Habitação, vai incluir grupos de co-
o ral de todo o Vale do Itapocu.

Além de reunir jovens e crian-

ças para a' troca de experiências
musicais e repertórios variados,
o evento também tem o objetivo
de proporcionar a prática da apre
sentação no pa�o, já que os corais
se apresentam primeiro individu
almente e depois em um grande
grupo. Segundo a educadora da
Secretaria do Desenvolvimento
Social Liara Krobot, é importante
que o canto coral seja estimulado
na região, por ser uma atividade
educativa e de formação cultural.

O cronograma do evento já foi

decidido, e os grupos que se ins
creverem serão recebidos às 8h no

Parque Municipal de Eventos' de

Iaraguá do Sul. Após um lanche, os

alunos terão técnica vocal e parti
cipam do ensaio coletivo. O espa
ço estará aberto ao público a par
tir das 10h30, e como entrada só é

preciso levar um quilo de alimento
não perecível. '.

As inscrições dos grupos são

gratuitas, e devem ser enviadas

para o e-mailliararoseli@hotmail.
com. Na inscrição, não pode faltar
o nome do grupo, local de origem,
número de componentes com a

faixa etária e o nome do responsá
vel, além de um pequeno histórico
e o contato do coral.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

A apresentação, que está sendo organizada pela Secretaria do Desenvolvimento Social, .

Família e Habitação, vai incluir grupos de coral de todo o Vale do Itapocu.

ODUÇÕES "OESTA PARC PAS CADER E C XAS E LÁPI DE COR E GIZ DE CERA

Escolhidos os trabalhos do "O Artista sou Eu"
Já foram escolhidos os 15 traba

lhos de estudantes da região que se

rão enviados para a terceira edição
do concurso "O Artista Sou Eu". As

produções artísticas selecionadas
serão impressas nas capas de ca

dernos e caixas de lápis de cor e giz

de cera do kit de material escolar
distribuído em 2011 pela Secretaria
de Desenvolvimento Regional de Ia
raguá do Sul.

Os trabalhos são 'divididos por
temas, como meio ambiente, saú
de, direitos da criança, educação

para o trânsito, diversidade e ci
dadania. Neste ano, foram selecio-

. nados alunos dos colégios Erich

Gruetzmacher, São José (Guara
mirim), Luis Delfino, São Pedro,
Holando Marcelino Gonçalves e

Lauro Zimermann.

Variedades 13

COLEÇ
OUTONO U\N'ERNO

ESTILO HOMEM

BRUSOUE � BALNEÁfHO CAMSORIÚ • ITAJAí o

,) ,

>

•
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CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, 15h45, 17h40, 19h35,
21h30 - sex, sab, que, qui) (17h40, 19h35, 21h30-
dom) (15h45, 17h40, 19h35, 21h30 - seg, ter)
• Cine Breithaupt 2
• Esquadrão Classe A (Leg)
(19hl0, 21h30 - Todos os dias)

• Fúria de Titãs (Leg)
(14h50, 17h - sex, sab, seg, ter, qua, qui)
• Cine Breithaupt 3
• Príncipe da Pérsia (teg) (14h20, 16h40, 19h, 21h20 - sex,

sab, sei ter, qua, qui) (19h, 21h20 - dom)

• Cine Garten 2
• Príncipe da Pérsia (Leg) (14hl0, 16h40, 19h20,
21h50 - sex, sab, seg, ter, qua, qui) (19h20, 21h50
-dom)
• Cine Garten 3
• Plano B (14h20, 16h50, 19h10, ?lh20 - sex, sab,
seg, ter, qua, qui) (19hl0, 21h20 - dom)
• Cine Garten 4
· ° Escritor Fantasma (Leg) (13h45, 16h20, 18h50, 21h40

- sex, sab, seg, ter, qua, qui)(18h50, 21h40 - dom)
• Cine Garten 5
• Cartas para Julieta (teg) (14h, 22h - sex, sao, seg,
ter, qua, qui) (22h - dom)

· ° Golpista do Ano (t.eg) (17hl0, 19h40 - sex, sab,
seg, ter, qua, qui) (19h40 - dom)
• Cine Garten 6 ,

-

• Toy Story 3 (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - sex,

sab, seg, ter, qua, qui) (19h, 21h30 - dom)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Toy Story 3 (Dub) (13h30, 16h, 18h30, 21h - sex,

sab, seg, ter, qua, qui) (18h30, 21h - dom)
• Cine Neumarkt 2
• Toy Story 3 (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - sex,

sab, seg, ter, qua, quí) (19h, 21h30 - dom)
• Cine Neumarkt 3
• Esquadrão Classe A (Leg) (13h50, 21hl0 - sex, sab,
seg, ter, qua, qui) (21hl0 - dom)

• Fúria de Titãs (Dub) (16hl0, 18h50 - sex, sab, seg,
ter, qua, qui) (18h50 - dom)
• Cine Neumarkt 4
• Plano B (Leg) (14hl0, 16h20, 19h10, 21h20 - sex,
sab, seg, ter, qua, qui) (19hl0, 21h20: dom)
• Cine Neumarkt 5
· ° Preço da Traição (Leg) (14h30, 17hl0, 19h20, 21h40

- sex, sab, seg, ter, qua, qui) (19h20, 21h40 - dom)
"Cine Neumarkt 6
• Príncipe da Pérsia (teg) (14h20, 17h,
19h30, 22h - sex, sab, seg, ter, qua, qui)
(19h30, 22h - dom)

CRÔNICA
SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA�FEIRA

LuizCarlosAmorim,
Escritor e editor

CarlosHenrique .,

5chroeder, escritor
KellyErdmann,

s jornalista
PatríçiaMoraes,

jom�lista
-

Terra das contradições JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Príncipe da Pérsia (Leg) (14h20, 16h40, 19h, 21h20

- sex, sab, qua, qui) (19h, 21h20 - dom, ter) (16h40,
19h, 21h20 - seg)Estou

de volta à Índia. Esta é a quarta vez
que aqui venho. E tenho certeza que
quando voltar para casa, pessoas irão
comentar: você esteve na Índia e conti

nua o mesmo. Não mudou na vestimenta, não
mudou o corte de cabelo, não fez tatuagem de

algum dos milhares deuses hindus. E principal
'mente hiperativo. Como assim? Antes de pisar
na Índia, tambémpensava dessamaneira quan
to aos turistas que daqui retornavam. Nunca fui
à Índia com o intuito de me

'converter e sim, aprender. A
Índia mexe com as pessoas.
Quase todos os viajantes que
aqui encontrai na conversa,
demonstram que aqui estão
em busca de algo. Procuram
uma resposta para o "seu"
interior. Noto que comigo mexe no sentido de
cada vez mais estudar, compreender esse uni
verso. No livro Nos Confins do Oriente, nas úl
timas palavras deste, escrevi: existe um mundo

que vivemos, e existe um mundo paralelo a este;
que é a Índia Hoje, eu acrescentaria: no 'mundo
existem dois tipos de pessoas. Aquelas que vivem
na Índia e aquelas que vivem fora da Índia. Todas
as 'regras que conhecemos quanto à organização
do ser humano dentro de uma sociedade, aqui
são descartadas. Os valores são outros, as acei

tações quanto a pobreza, o estadomiserável que
e-

vive boa parte da população - que dizem em não
muitos anos deverá ultrapassar a da China, e

tido como um carma. Ou seja, se o sujeito nasce

nas calcadas rodeadas por esgotos a céu aberto,
e quase certo que ali ele viverá e morrerá.

A Índia, junto com Brasil, Rússia e China se

rão as grandes economias do futuro. Na Índia, o
que é mais interessante, pode-se chamar espe
cial, é a cultura e tradição de milhares de anos

que se mantém. Muito diferente dos chineses,
que querem respirar o jeito
americano de viver. Na Índia,
mesmo defronte a um shop
ping center que vende mar

cas parisienses, as vacas estão
próximas a entrada. Elas es

peram esses clientes, antes de
ir às compras, deixarem um

pouco de capim a elas. Qualquer comerciante,
antes de abrir as portas de seu estabelecimento
"incendeia" sua loja com a fumaça de incensos,
nas oferendas aos seus deuses. Ainda hoje, vi um
enorme rato - pranão chama-lo de gambá - nare

cepção do hotel que estou. Na delicadeza em que
o recepcionista o espantou, notei que esse inquili
no émais respeitado que eu - os hindus acreditam

que a reencarnação pode vir em qualquer forma
de vida Assim, deixo o que escrevi no livro Terra

Estrangeira: na Índia qualquer forma de vida é

sagrada, exceto a vida humana.

• Cine Cidade 2
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h40 - sex, sab, seg, ter, qua, qui)

• Dupla Implacável (Leg)
(19h30, 21h30 - Todos os dias)

• Homem de Ferro 2 (Dub)
(17h - sex, sab, seg, ter, qua, qui)
• Cine Mueller 1
• Toy Story 3 (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - sex,

sab, seg, ter, qua, qui) (19h, 21h30 - dom)
• Cine Mueller 2
• As Melhores Coisas do Mundo (Nac) 14h30, 17h,
19h30, 22h - sex, sab, seg, ter, qua, qui)
(19h30, 22h - dom)
• Cine f'v1ueller 3
• Esquadrão Classe A (Leg) (14h15, 21h45 - sex, sab,
seg, ter, qua, qui) (21h45. - dom)

• Príncipe da Pérsia (Leg) (16h45, 19h15 - sex, sab,
seg, ter, qua, qui) (19h15 - dom)
• Cine Garten 1
• Toy Story 3 (Dub) (13h30, 16h, 18h30, 21h - sex,

sab, seg, ter, qua, qui) (18h30, 21h - dom)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS

Judite vê Tadeu e Clara dormindo de mãos
dadas e reclama com Guilherme. Um dos figu
rantes que atuou com Jair aparece no bar de
Mateus e informa o horário que o programa vai
ao ar. Ricardo vê fotos de Daniel e Mariana jun
tos. Vicente coordena o mutirão do galpão na co

munidade. Gilmar conta para Jofre que Viviane
pode ser a mãe de um filho milionário e Jofre
fica animado. Ricardo tenta descobrir informa
ções sopre um antepassado. Daniel vai embo
ra atormentado depois de ver uma imagem no

computador. Mariana fica alterada ao discutir
com Judite. Mariana vai falar com Ricardo.

PASSIONE

Candê se descontrola e Felícia a impede
de bater em Sinval. Gerson fala sobre a viagem
para Mauro e os avós e Diana reage incomoda"
da. Diana critica Gerson por ter mentido para a

famílla sobre a viagem dos dois. Adamo e Alfre
do tentam convencer Totó a visitar Bete. Bene
detto encontra a carta que seu irmão mandou
para Gemma no quarto de Mimi. O detetive en

trega para Agostina o endereço de Berilo. Iotó
Sai apressado de casa. Saulo liga para a amiga
de Stela e descobre que sua mulher mentiu.
Bete entra em seu carro decepcionada, enquan
to Totó chora ao ver a mãe ir embora.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Nicolau convida Arminda para jantar. Flores

diz a Sereno que precisa que ele faça programa
com Heleninha. Clorís pergunta a Tito sobre a

mulher com quem ele esteve na noite do tem
poral. Os dois discutem. Clorís liga para Flores
e se surpreende com as palavras do professor.
Eleonora diz a Teix€ira que a única pista que tem
para descobrir quem é seu filho é a marca que
ele tem nas nádegas. Érico afirma para Ajurica
ba que a população está Cobrando uma solução
para o caso dos caça-cuecas. Érico fala para Ari

que eles têm que fazer alguma coisa para aba
far o avanço da oposição.

TEMPOS MODERNOS

Os bandidos mentem para Regeane dizen
do que a levarão para a casa. Leal conversa com
Nelinha sobre sua viagem para os Estados Uni
dos. Miranda chega ao apartamento de Fausta
ço e confessa que está preocupada com a nora.

lolanda diz a Tamara que não irá ao casamento
de Nelinhá nem atrapalhará a felicidade de Hé
lia e Leal. Hélia revela a Fidélio que reacendeu
sua esperança de reatar com Leal. Jannis se de
sentende com Túlio. Ramón fala para Bárbara
que quer ir ao casamento de Nelinha com um

!

terno especial. Ditta encontra o terno que Ra
món usou em seu casamento e se emociona.

LANÇAMENTOS

No livro, o autor narra cinco histórias

interligados. A primeira conta a saga de

quatro europeus em busca de Senna von

Archimboldi, .urn escritor recluso. Na se

gunda, há a agonia de um professor com
problemas existenciais. O terceiro roman

ce mostra um jornalista que se envolve
com crimes cometidos contra mulheres.
No quarto os crimes são narrados com a

frieza das páginas policiais. Na última par
te, o leitor torna-se testemunha do passa-
do de Senno von Archimboldi.

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

CLIC DO LEITOR

Ghess Ghallenge
Nesta versão de xadrez para Nintendo

Wii, as diversas opções de inteligência arti
ficial tornam o desafio mais justo, oferecen
do a dificuldade certa para cada jogador que

. pretende enfrentar o temido computador. No
modo de. treino, é possível aprimorar as jo
gadas de mestre e melhorar o desempenho
para encarar níveis maiores de dificuldade. O
jogo ainda permite partidas a dois pela inter
net com direito a ranking de jogos online.

"

Os fofos Pilantrinha e Mel adoram tirar uma soneca.
O dlc é da leitora Bernadete Rengel.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
,
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Cuidado com a inconstância e a

ansiedade, pois poderão afetar a

sua produtividade. Dúvidas podem abalar

os seus sentimentos. Não é hora de tentar

uma reconciliação. Será necessário mais

jogo de cintura. .

TOURO

(21/4 a 20/5)
O dinheiro pode sair do seu bolso

com facilidade, tenha cuidado para
não exagerar nos gastos. A inconstância será
o maior desafio no amor. Não seja inflexível:
mude certas formas de agir e de pensar.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Cuidado para não causar um mal-

estar em farnflla, É tempo de deixar

as mágoas para trás, inclusive no amor. Não

leve nada pelo lado pessoal, tente aprender
com cada comentário e não se estresse além
do necessário.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
O, dia pode ser marcado por al-

guns contratempos, tenha cuidado

com mal-entendidos. Pode ter uma decep
ção no amor. Procure fugir do perfeccio
nismo, todos podem errar e nem por isso

devem desanimar.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Divergências ameaçam seus re-

lacionamentos. Poderá se deparar
com uma situação delicada. No amor, vença
a insegurança. Não deixe para depois o que
você pode fazer agora, a cobrança pode vir

antes do que imagina.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Instabilidade no campo profissio

nal, tenha cuidado com intrigas ou rnal-enten
didos. Discussões podem azedar o convívio
com quem ama. Ao lidar com os problemas,
não se deixe levar pelas insatisfações.

,
'

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Dificilmente você conseguirá' se
concentrar no que faz, lute contra

a, sua inconstância. Cuidado, há sinal de
discórdias a dois. Fique alerta para não per
der documentos importarites e prazos de

pagamentos.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Pode haver necessidaéi�' de mu-

danças no campo profissional. Não
alimente muitas expectativas na paixão e aja
de modo racional. Encare os desafios como

uma forma de testar a sua capacidade de

seguir adiante.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Tenha cuidado com as palavras e

evite colocar a culpa nos outros. Dis

cussões podem marcar o romance. Procure
não contar tanto com os outros: talvez esteja
esperando algo que está fora do seu alcance.

CAPmCóRNIO
(22/12 a 20/1)
Suas ideias estarão fervilhando,

mas terá dificuldade para colocá-Ias
em prática. No romance, cuidado com mal

entendidos. Fique atento em suas conversas,
algo poderá te colocar em posição delicada.

AQUÁRIO
,..-.""""',

(21/1 a 18/2)
Tenha uma visão mais crítica a

respeito das coisas que estão te

aborrecendo. Altos e baixos na vida

amorosa. Preste mais atenção em suas tare

fas e aja de modo sério, deixando de lado as

brincadeiras.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Não há porque satisfazer aos ou-

tros.mais do que a si mesmo. Há for
te instabilidade e inconstância no campo afe
tivo. Para realizar seus objetivos, terá que agir
de maneira centrada no que deseja alcançar.
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Felipe Andreoli é
roubado em hotel

Felipe Andr_eoli teve 800 dólares furtados do

apartamento onde está hospedado na África do Sul.
O repórter do "CQC", da Band, está no mesmo hotel

que o restante da equipe da emissora, que informou

o registro do furto de outros itens, como câmeras fo
tográficas e equipamentos dos jornalistas. Os repór
teres ainda não deram queixa formal do roubo. Toda
a equipe do hotel foi trocada e a emissora confirmou

que o flat se comprometeu a ressarcir o prejuízo.

Letícia Birkheuer com
problema na coluna
A modelo Letícia Birkheuer está irritada com

uma dor nas costas que parece não ter fim. A mo

rena recebeu o diagnóstico de seu médico de que
teria que interrompera prática de vôlei de praia, seu
esporte preferido, por causa de um problema na co

luna. "Já estou quase indo à Igreja tirar essa inhaca.
Só pode ser olho grande", disse Letícia, chateada
com o problema de saúde.

DIVIRTA-SE

Técnica do silêncio
No galinheiro, duas galinhas conversam ani

madas sobre as fofocas da fazenda. Conversa vai,
conversa vem, e Marilu parece meio desanimada.
Então Marlnete, preocupada, pergunta à amiga:

- O que aconteceu Marilu?
- Ô Martnete, ontem à noite eu passei muito

mal! - disse a galinha.
- Por que, Marilu? - 'perguntou a outra surpresa.
- Porque eu estava ardendo em febre.
-: Mas como você sabe se nem termômetro nós

temos?
- É que el:J botei um ovo cozido.

Emanuele
Paula diz
ter sofrido

•

, racismo
A modelo Emanuele de Paula

declarou ter sido vítima de pre
conceito durante o "São Paulo
Fashion Week", evento de moda
de São Paulo. A modelo disse

que foi chamada de "macaca"

pela caça-talentos Marcela Ber

gamo, em um camarim do desfi
le. Marcela foi descredenciada
do evento, mas nega as, acusa

ções. As duas brigam na Justiça
por valores do período em que
trabalharam juntas.

Ana Maria Braga
termina casamento

Ana Maria Braga está solteira novamente, O casamento de três anos entre

a apresentadora e Marcelo Frisoni chegou ao fim novamente, após uma recon

ciliação em fevereiro deste ano. Marcelo chegou a viajar para o Rio de Janeiro

para tentar se reconciliar com a esposa, mas Ana Maria pediuque o empresário
se mudasse definitivamente. Segundo a assessoria de Ana Maria, o casal tentou
várias vezes manter o casamento, mas preferiu optar pela separação.

Edson Celulari será
Silvio Santos em filme

Edson Gelulari foi o escolhido para interpre
tar Silvio Santos no cinema. O ator faz parte do
elenco do filme que conta a vida do comunicador
e começa a ser gravado no mês que vem no Rio
de Janeiro. Também farão parte do filme Angéli
ca (que será a primeira mulher de Silvio) e Clau
dia Raia (que irá viver a atual mulher do empre
sário). O filme tem orçamento de R$ 12 milhões.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógicamuito
simples evíciante.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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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Dá-lhe Brasil

Everdade
que a folia no primeiro desafio da seleção do Brasil rumo ao

.

hexa foi grande. Mas, pelomenos, o time deDunga deu conta do recado,
apesar do gol da Coréia no finalzinho. Cá entre nós, a gente quer mais
para garantir a festa nos próximos jogos. Que venha a Costa do Marfim!

Na área
Quem estámarcando presença na

urbe sorriso é a queridaCamila Luiza
. Piske, a Cacá, quemora emPortoAle

gre e veio matar saudade dos amigos
e familiaresdurante dez dias.

DOO
Está todo mundo querendo

saber quem é a tal personal trai
ner de uma academia de Iara
guá do Sul, que está preparando
um belo vídeo com suas perfor
mances para tentar entrar no

próximo BigBrother. Dizem que
a garota tem grandes chances!

NAS RODAS
• Não ousem esquecê-lo:
Antônio Francisco Mensch Ir é
o grande aniversariante de hoje.
Por favor, liguem! Ele vai adorar
saber que foi lembrado.

• Felipe, do Desportivo La

Corufia, da Espanha e Toto, ex
Flamengo, promovem pelada

. daquelas no sábado, a partir das
10 horas damanhã, no Beira
Rio. Em seguida acontece a

Feijobeira, a tradicional feijoada
do clube. Imperdível!

• Elia Grahl apaga velinhas,
corta o bolo e recebe o coro de

parabéns bem nesta sexta-feira.
Parabéns. O meu desejo é que
sejas plenamente feliz!

Ber
como acontece todos

. os

anos nesta época, o termôme
tro sobe e desce, um dia frio e

no outro não. Aí vem aqueles
vírus e retrovírus que se alojam
para ficar. Não são duas, nem
três pessoas da cidade que têm
baixado nos hospitais, nocaute
adas. Mas também tem aquelas,
que aproveitam o embalo para
desculpar a sua ausência na ba -

.

teria de festas que acontece na

cidade. Cada coisa!

Expo para todos
A edição 2010 da EXPO - Feira de

Negócios doVale do Itapocu prome
te superar todos os resultados das

edições anteriores do evento, uma
iniciativa daAPEVI. Para assegurar
todo o conforto e atrações ao pú
blico' a organização definiu uma

área ampliada para os expositores
dentro e fora da Arena e muitas .

opções de entretenimento e lazer

para o público adulto e infantil. A
EXPO acontecerá de 14 a 18 de ju
lho, na Arena Jaraguá. O ingresso
gratuito é uma das novidades. Não
faltarão ótimas sugestões para
compras e de negócios que estarão
sendo apresentados

-

por empresas
de várias regiões. - --

;�S��r:fi1 C>-!..:í'" ("'..}l!:.i
I f�,
: Ginástica é moda
Av. Mal. Deodoro da Fonseca
819 - cenlrO • Jasaguá do sm

A bonitona Uz Cláudia Toniazzo,
gerente de mídia da CMC, recebe
hoje coro de parabéns.

,

Dica de hoje
Nesta sexta-feira rola sertanejo universitário

na Choperia Scondidinho.

Tatiana Mans�e, uma
das elegantes da Festa
do Champanhe

"
Lutar contra a

injustiça custa-me
maisdo que sofrê-Ia.

rr�NJ:'.ff�fW.��

"

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o músico

Duda Georg. Ele é outro
amigo que acompanha a

coluna todos os dias.

De de',
Com todo o respeito ao es

tilista Alexandre Herchovitch,
mas aquele trench-coat que
o Dunga usava na estreia do
Brasil: Deus me livre! Prefiro as

bombachas gauchescas.

Jump
Com estilo moderno, equi

pamentos de última geração e

muito aconchegante, assim será

inaugurado em Jaraguá no sába
do (19) a casa noturna Iump. Para
movimentar o babado, o dono
César Silva traz a banda Lizzbi, a
Dj Karina Larré e Daivid Rausise.
Vai perder?

Gonzos e Parafusos -

Paula Parisot.

Onde comer bem
emJar�á

No restaurante Típico da
Malwee. O melhormarreco re

cheado do Norte do estado.
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Empresa Criare, que exporta para 30 países, aposta no atendimento personalizado
o tom certo das cores, o
tamanho exato e o máximo
de praticidade: a intenção
de quem procura móveis
planejados é deixar cada
cantinho .da casa o mais
próximo possível daquilo

.

que idealizou.

o design de interiores, é
cada vez mais comum a

procura por beleza aliada
à funcionalidade dos mó

veis. Em Jaraguá do Sul, uma das

empresas que apostam em um tra

balho personalizado é a Criare Mó
veis Planejados, que está na cidade
há cerca de três anos.

Cuidando do planejamento de
todos os cômodos da casa, a empre
sa aposta na elaboração de projetos
de acordo com a necessidade de
cada ambiente para conquistar os

clientes. "O que as pessoas procu
ram atualmente é o bem-estar e a

funcionalidade que uma rotina cor
rida exige, e é isso que procuramos
focar", explica a gerente comercial
da Criare, DagmarDenardi.

A empresa trabalha com um

sistema misto: os móveis modu

lados, que são uma espécie de

padrão, e os móveis sob medida.

Dagmar conta que, geralmente, os
padrões de cada ambiente servem
como uma base: e é em cima des
.ses móveis modulados que o pro
jeto personalizado é desenvolvido.

"Geralmente, quem vem aqui já
conhece nosso trabalho, mas não
tem uma ideia formada do que de-

.

seja", afirma a gerente. O trabalho
dos quatro projetistas que fazem

parte da empresa é captar o dese

jo de 'cada cliente e passar para o

projeto, feito em três dimensões,
para dar uma imagemmais clara de
como ficará a obra final.

Na primeira etapa, uma con

versa entre o designer e o cliente é

agendada. Se o projeto é logo apro
vado e o cômodo está pronto para
teceber os móveis, o processo dura
ao todo 45 dias. Já os preços, são im
previsíveis. "Não temos como saber,
avariação émuito grande. Depende
do tamanho e dos eletrodomésticos

que a pessoa vai querer, por exem

plo", justificaDagmar.
Quem ainda não souber como

I

quer equipar a casa pode se basear
no show room da loja. Os ambien
tes, que vão do quarto à sala de estar,
aliam um designmoderno à padrões
de cores escuras que, ainda assim,
passam a sensação de leveza. Segun
do a gerente, a tendência é de am

bientes cada vez mais clean, como
um closet sempuxadores nasportas
e eletrodomésticos escondidos.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

Ambientes
criados pela

empresa
aliam design
moderno à
cores que
passam

sensação
de leveza

R$ 1.185,00 a vista
ou 6x 217,50

Notebook ASUS k52JR·
Processador - Intel® Core™ i3
Processor 330M - 2.13 GHz,
HO 500GB SATA
Memória RAM - 4GB DOR3 1066 .MHz
SDRAM
Tamanho da tela -15.6" HD (1366x768)
LED backlight
DVO Super Multi OVD-RW'
Velocidade do Wireless - Integrated
802.11 b/g/n
Placa de Vídeo ATI Mobility™ Radeon®

. HD 5470 1 G OOR3 VRAM
USB - 3 portas USB 2.0, HOMI,
Webcam 1.3 MPIXEL

Processador
Intel Pentium Dual

Core E5400 2.7 Ghz 775P
Placa Mãe Chipset Intel G31

.

Memória 2048 Mbytes
Hard Disk 320 Gbytes SerialAta ..

. Gabinete 4 Baias ATX
Gravador de OVO

Teclado Padrão ABNT2 PS2
Mouse Óptico PS2

Caixas de Som Acústicas
PLACA DE VIOEO XFX GT-220X-ZN

GEFORCE, 625M, 1GB, HOMI/ DVI, ODR2
R$ 3.499,()O à vista
ou 6x 583,17 (cheque)

Notebook TOSHIBA L505 ..GS5035
Processador - Intel® Core™ 13
Processor 330M - 2.13 GHz,
HD 320GB SATA
Memória RAM - 4GB OOR3 1066 MH:? SDRAM
Tamanho da tela -15.6" HO (1366x768)
LED backlight
OVD Super Multi OVD-RW
Velocidade do Wireless
Integrated 802.11 b/g/n
Placa de Vídeo: Intel Graphics Media
Accelerator 4500MHD
USB - 3 portas USB 2.0, HDMI,
Webcam 1.3 MPIXEL
R$ 3.100,00 à vista ou 6x 516,67 (cheque)

R$ 3.100,00
à vista

ou 6x 516,67
(cheque)

Notebook ACER EMACHINES E627·5436
Processador: AMO ATHLON TF-20 1.6 GHZ

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

Mídias Compatíveis: OVD±RW
Tela: 15.6 polegadas

Fax Modem: 561<
Conexões: Rede 10/100/ integrada, Wireless

Entradas I Saídas: VGA
Entrada USB: 2 Porta(s}

Leitor de cartão de memória: Sim
', Entrada PCMCIA: Sim

Web-Cam Integrada: Sim
Peso: 2,3 Kg

R$ 1.399,00 a vista ou

6x 249,90 (cheque)
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Mercado Regional Ikarsten@netuno.com.br

Lourival Karsten

Raumak,na Fispal2010
A Raumak vem participando da feira Pispal

há mais de 15 anos. Este ano, na 26a edição desta

importante feira, a empresa apresentou diversos

lançamentos, entre eles a Pallet Une (Paletizadora
automática). Este equipamento vem de encontro

às necessidades do mercado, sendo alocado no final
de linha das indústrias, podendo trabalhar com pale
tização automática de caixas ou fardos. A tecnologia
utilizada na fabricação deste equipamento é de ori

gem italiana, sendo que a mesma é desenvolvida na

. Europa há mais de 10 anos. A grande diferença do -

equipamento é a flexibilidade, custo e benefício.

Clientes
internacionais

Com a compra da Keystone por 1,26 bilhão
de dólares, a Marfrig -leia-se Seara - tornou-se

fornecedora de toda a'cadeia internacional de
Mcüonalds, Campbells, Subway, ConAgra,

- Yum Brands e Chipotle e além disto deve
rá conseguir uma ótima sinergia que deverá

. resultar em milhões de dólares de economia

,

anual. Não é sem motivo portanto que a mar

ca Seara pode ser vista em todos os estádios
onde acontecem jogos da Copa do Mundo
como patrocinadora da Fifa. Com esta aquisi
ção as vendas anuais daMarfrig passam de US$
15 bilhões e passa a ser uma das três maiores

empresas mundiais do setor de carnes.

Gatabakana na mídia
A nova novela da TVGlobo, Passione, já exibe

looks da Gatabakana em seus personagens. Esta
semana uma t-shirt dá coleção de inverno es

�ampou as telinhas. Falando nisto, para a próxi
ma estação, a estrela da campanha da Gatabaka
na é a modelo, atriz e, apresentadora Fiorella
Mattheis, que apresenta diariamente o Vídeo
Shaw. Nas fotos, realizadas no Rio de Janeiro, a
bela encena uniamulher vibrante e de atitude. É
a grife deMassaranduba crescendo.

Apevi nos bairros
Mais uma etapa deste programa está agen

dada para o próximo dia 29 e acontecerá na

Arena Jaraguá. Uma ótima oportunidade para
empresários e empreendedores conhecerem
novas técnicas e estabelecerem novos relacio

namentos, próximos de,suas casas.

Energia brasileira
o vice-presidente da Acíjs, Beriyamin Pa

rham Fard, revela que na visita da comitiva pre
sidencial ao Irã foram assinados acordos de

colaboração que deverão resultar na adoção
por parte do Irã de mistura de 5% de álcool
à gasolina consumida naquele país. Como lá
não se produz etanol, este combustível será

importado. de nosso país. Igualmente ou

viu dos técnicos que brevemente deverá ser

ariunciado um aumento no percentual de
. mistura de etanol à gasolina consumida no

Brasil. São medidas importantes para fortale
cer ainda mais o aproveitamento desta tecno

logia genuinamente brasileira.

INDICADORES

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

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

ISA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de

Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna Pu

blico pelo presente edital que EGON LEITZKE, CI n°

597.753-3-SESP-SC, CPF n° 030.810.529-04, empresá
rio e sua esposa ISALDINA ESPERANÇA LEITZKE CI n°

19/R-2.762.264-SSP-SC, CPF n° 799.609.289-34, do lar,
brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal

de Bens, anterior á vigência da Lei 6.515/77, residentes
e domiciliados na Rua João José Vieira n° 67, Centro, em
Guaramirim-SC, requereram com base no art. 18 da Lei

n° 6:766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denomi-

nado EGON LEITZKE , situado na Rua 11-Roberto Zimermann, bairro Amizade, perímetro
urbano de Jaraguá do Sul/SC, conforme o Decreto n° 5.705/2006, expedido em 24.05.2006
e Decreto n° 7.055/2010, expedido em 11.02.2010, assinando como responsável técnico, a
arquiteta e urbanista Rafaela Hass Bonatti, CREA n° 63864-5, ART n° 2163130-2. O lote

amento é de caráter residencial, possui área total de 15.048,60m2, sendo construído de 09

(nove) lotes comercializáveis; área verde, sistema viário e remanescentes.

O Prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima

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

JARAGUA DO SUL, 31 DE MAIO DE 2010.

AOFICIALA

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBIlCAFEDERATIVADOBRASIL- FSTADODESANTACATARINA

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

AvenidaMarechalDeodoro daFonsecan° 1589 •Telefone: (47) 3273-2390
•Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

Téibelionató Griesbach
Notas e Protesto

. EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foraní apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacio
nados, 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 póssibilidade de oferecimento de resposta escrita no
mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A pre
sente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) 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 conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 148872 Sacado: ANDERSONDIONEIDUTRA CPF: 004.575.339-35 Cedente: CLOVIS MARCELINO
GONCALVES CPF: 352.319.129-72 Número doTítulo: 000188 ° Espécie: Cheque
Apresentante: CLOVIS MARCELINO GONCALVES DataVencimento: 25/01/2010 Valor: 2.500,00
liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148787 Sacado: COMERCIALSO LONAS ETOlDOS IJDA CNPJ: 03.192.030/000Cedente: BARBIMAQS
E EQUIP IJDA CNPJ: 76.841.451/000 Número do Título: 16598-02 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 02/06/2010 Valor: 825,00

•

liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148710 Sacado: DENERMARCEW SIGUElRA CPF: 053.544.219-00 Cedente:VANIO E GUIOMAR
CORTINAS E PERSIANAS IJDA CNPJ: 10.654.294/000 Número do Título: 06042010/02 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 06/06/2010 Valor: 250,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$17,41, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148518 Sacado: EJHCOMDEARTIGOS.DEARMARINHOS TRANSP CNPJ: 03.823.448/000
Cedente: DICAVE GARINERDISIRCATVEICUlDS I1' CNPJ: 83.740.456/000 Número do Título: 105257/9 Espécie:
Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante:BRADESCO

.

DataVencimento: 01/06/2010 Valor:
1.500,00 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148718 Sacado: FLORDEUZIJDAME CNPJ: 10.412.857/0ooCedente: COMEROO ECONFECCO
ESAMB IJDAME CNPJ: 03.673.844/000 Número doTítulo: 1294-12006 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 06/06/2010 Valor: 787,85
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Ed.ltal:R$10,40·

Protocolo: 148627 Sacado: LIZMAYCONFEC.EACAB TEXTEIS IJDA CNPJ: 01.208.331/000 Cedente:TRANSVIlLE
TRANSPORTES E SERVICOS IJDA CNPJ: 82.604.042/000 Número doTítulo: 0500300210 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANKBRASIL SA BANCO MUI11PLO DataVencimento: 04/06/2010
Valor: 473,97 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148730 Sacado: LOBERfO JOAOCOIlIONE CPF: 501.622.179-00 Cedene: LOGQSMAQUINAS PARA
RETIFICA IJDA EPP CNPJ: 08.817.406/000 Número doTítulo: NE-0021 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA

'.
DataVencimento: 06/06/2010 Valor: 210,00

liquidação após a intimação: R$10,40, Conduçã..o: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
Protocolo: 148624 Sacado: r:rNDFSIGN & IND DAMODA IJDAME CNPJ: 03.041.327/000 Cedente: TRANSVIlLE
TRANSPORTES E SERVICOS IJDA CNPJ: 82.604.042/000 Número doTítulo: 0500300110 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA -BANCO MUI11PLO DataVencimento: 04/06/2010
Valor: 91,51 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148785 Sacado: MASSAFACIL COM E FAB PRODAL IJDA CNPJ: 08.722.197/000 Cedente: FSSA IND E
COMDE PRODAI1MENTICIOS IJDA CNP]: 03.241.442/000Número doTítulo: 27686/2 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 02/06/2010 Valor:
1.0d7,00 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148565 Sacado: MEDLINE SERVICOS IJDA CNPJ: 03.703.572/000 Cedente: FABIO JOSEDASILVA
EMBAlAGENS CNPJ: 10.875.686/000 Número doTítulo: 1420 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indica-
ção Apresentante: BANCO DOBRASIL SA DataVencimento: 03/06/2010 Valor: 155,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148748 Sacado: RAGHAP CONFECCOES IJDA CNPJ: 11.450.041/000 Cedente: SUTI'EXI1L SA
INDUSTRIADETECIDOS CNPJ: 91.409.698/000 Número doTítulo: 169774-01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 06/06/2010 Valor: 438,08
liquidação após aintímação: R$10,40, Condução: R$17,41, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148545 Sacado: TRANSPORTADORAOPERACIONALIJDA EPP ooJ: 04.359.557/000.Cedente:WBREI
TKOPF COMEROO E INDUSTRIA IJDA CNPJ: 82.636.754/000Número doTítulo: OOOOOO409O Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 04/06/�010 Valor:
382,26 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$16,71,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148862 Sacado:WUALGRAF EDITORACAO IJDAME CNPJ: 10.359.829/000 Cedente: MARCOS ES-
TANISlAUOZESKl' CPF: 006.675.179-95 Número doTítulo: 000085 ° Espécie: Cheque Apresentante: MARCOS
ESIANISlAU CIZESKl DataVencimento: 28/02/2009 Valor: 1.000,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 148863 Sacado:VISUALGRAFEDITORACAO IJDAME CNPJ: 10.359.829/000 Cedente: MARCOS ESTA-
NISlAU ClZESKl CPF: 006.675.179-95 Número doTítulo: 000086 8 Espécie: Cheque
Apresentante:MARCOS ESIANISlAU CIZESKl DataVencimento: 28/03/2009 Valor: 1.000,00
liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148812 Sacado:VYPREPRES E CONST IJDA CNPJ: 05.468.260/000 Cedente: POSTO SANTAROSA
IJDA CNPJ: 75.418.749/000Número doTítulo: FNP21573 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: HSBCBANKBRASILSA BANCOMUI11PLO DataVencimento: 06/06/2010 Valor: 125,86
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 148766 Sacado:WORIDCLEAN PROO. DE liMPEZAE SEG I1' CNPJ: 07.842.950/000
Cedente: PONTE SERRADAMATERIAIS DE CONSlRUCAO IJDAME CNPJ: 82.186.123/000
Número doTítulo: 007367C Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação

.

Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 04/06/2010 Valor: 852,80
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19,Diligência:R$ 20,80, Edital: R$10,40

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
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COPA DO MUNDO

entina enfirn convence
'Hermanos' goleiam Coreia do Sul por 4xl.e estão bem perto das oitavas
JOANESBURGO

Na estreia argentina na

Copa do Mundo, diante da
Nigéria, ficaram faltando
mais gols. E Higuaín foi um
dos mais criticados pela
atuação fora da média.

Porém,
na manhã de on

tem, diante da Coreia do
Sul, não faltaram mo

mentos brilhantes e gols.
O time dirigido por Diego Mara
dona marcou 4x1, no Soccer City,
com direito a três gols de Higuaín.
O resultado deixou os 'hermanos'
a um passo de assegurar vaga nas

oitavas-de-final do Mundial.
Os relances de bom futebol

que os argentinos mostraram na

estreia diante da Nigéria aparece
ram com mais ênfase no jogo de
ontem. Com Carlos Tévez se mo

vimentando como nunca e Lionel
Messi em mais um dia inspirado,
não demoroumuito para que aAr

gentina tomasse controle do jogo.
Quando a bola já não saía da

defesa sul-coreana, saiu o pri
meiro gol numa jogada que já
começa a se tornar marca regis
trada da equipe de Maradona: os
cruzamentos na área com bola

parada. A diferença é que não
foi necessário algum argentino.
O centroavante Park Chu-Young,
numa infelicidade, desviou um

chute de Lionel Messi. Aos 33,
outra bola aérea e mais um gol
argentino: cruzamento de Maxi

Rodríguez que Higuaín, de -cabe
ça, marcou seu primeiro gol no

GETTY IMAGES

Higuaín não tinha estreado bem, mas marcou três- vezes contra os sul-coreanos e desponta na artilharia-
-

Mundial. O jogo parecia decidi-
do. Mas, já nos acréscimos, Lee
Chung-Yong tocou na saída de
Romero, 2x1.

O gol permitiu uma situação
mais equilibrada no início da se

gunda etapa. Embora os argen
tinos continuassem perigosos, a

Coreia do Sul passou a acreditar
mais no empate. Mas a Argentina
tinha Messi. E, como foi ficando .

cada vez mais claro, também Hi

guaín, que marcou mais dois, um
aos 31 minutos e outro aos 35.

'COM O APOIO DA TORCIDA, MEXICANOS FAZEM RESULTADO INÉDITO

México deixa França em situação diticil
POLOKWANE

Contra uma França irreco
nhecível e com enorme apoio
das arquibancadas no Estádio
Peter Mokaba, o México que
brou um tabu histórico e der
rotou os campeões mundiais
de 1998 pela primeira vez na

história. A equipe marcou 2xO,
com gols de Hernández e Blan

co, e deu um grande passo para
se garantir nas oitavas de final da
Copa do Mundo.

Até ontem, os mexicanos
sustentavam uma série de cinco
derrotas e apenas um empate

contra os rivais. Com o triunfo,
passaram a somar quatro pon
tos e se igualaram na lideran

ça do Grupo A com o Uruguai.
Mais do que perder a invencibi
!idade contra o México, a Fran

ça viu sua situação ficar muito
dura na chave. Os atuais vice

campeões do Mundo precisam
agora derrotar os anfitriões por

-

boa margem dê gols na última
rodada e ainda torcer para que
México e Uruguai não empatem.
Caso a partida- entre os dois lí
deres termine sem vencedor, os
dois avançarão às oitavas.

GETIVIMAGES

Esporte 19

GRÉCIA NIGÉRIA
GRÉCIA: Tzorvas: Kyrgiakos, Papadopoulos,
Vy.ntrae Iorossídis: Tzíolis, Katsouranís,
Karagounis e Papastathopoulos (Samaras);
Salpingids e Gekas (Ninis). Técnico: Otto
Rehhagel.

NIGÉRIA: Enyeama; Odiah, Shitu, Yobo e Taiwo
(Echiejile, depois Afolabi); Uche, Etuhu, Han,ma
e Kaita; Aiyegbeni e Odemwingie (Obasi).
Técnico: Lars Isgerback

-

Gols: Uche (NIG) aos 16min, Salpingidis (GRE)
aos 39 do primeiro tempo e Tiziolis (GRE) aos
2@,dosegunclo. Cartões amarelos: Tzialis, -

.

Papastathopoulos e Samaras (GRE), Obasi
(NIG). cartão vennelho: Kaita (NIG). Estádio:
Free State, em Bloemfontein. HOrário: Uh.

m: Oscar R"Iiz (rol), Abraham
�í e I4drntJertQ C1avijQ '(OO�).

) ",I
I,'"

Ij,',_

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A COlo TIMES P SG GP

GRUPO B COlo TIMES P SG GP

4

�:==- � � Grécia -1

.•--.
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I Unha d Fundo

ulimar Pivatto
* BRASIL

Na Alemanha

Fernanda
Beck foi uma das melhores joga

dores que passaram pela história recente
do Olympya, uma das mais tradicionais
equipes de futebol feminino de Santa Ca

tarina. Ela agora está naAlemanha e fez uma série
de testes e treinos no Colônia (foto). Foi apenas

ENQUANTO ISSO...

,.,."",wlA$·O goleiro Marcos
fará uma artroscopia no joelho

, esquerdo e ficará afastado dos
gramados por quatro semanas-

I

G.IIM O-Sem reservas imediatos

para Borges e Jonas, o Grêmio
nãÇ> esconde que tenta trazer
o atacante Roger, do Guarani,
artilheiro do Brasileiro.

. :�

A� /IDaniel Carvalho,
última contratação do Galo!
avisbu que não quer ser taxtldo
de Salvador daPátria. O time
mineiro está no Z4 do Brasíleirão,

1; ,i, , 'I!�
" i'i

I
I f1JlMUlIHg,.O atacante Fred
I teria confidenciado ;;tOS amig?S
quéestariaperto do Napblí

"

porque o tricolor não quer
( aumentar seu salário.

5ÃO PAULO •O zagueiro Samuel,
I qne defendeu o Ioinville no
Estadual e foi dispensado, foi
apresentado oficialmente ontem
noMorumbi.

NÚMEROS DA COPA
Apesar da derrota, a França foi melhor que
o México nos números. Chutou mais a gol (13
contra 12), cometeu menos faltas (22 contra
35), teve mais posse de bola (53% a 47%)
e cobrou mais escanteios (sete contra um).
Assim como Espanha x Suíça, nem sempre
quem domina os números vence o jogo.

um período, não tem nada de concreto ainda.
Ela continua em solo alemão e não esconde que'
deseja encontrar alguma equipe por lá. Se con

seguir, vai ser ótimo para ela. O futebol feminino
alemão é um dosmelhores do mundo, junto com '

Brasil, Suécia e Estados Unidos.

Argentina e França
Dá gosto de ver essa Argentina jogar. Não é à toa que é

favoritíssima ao título.Você vê no time titular DiMaria, Tevez
e Messi. Se não estiver dando certo, Maradona olha para o

banco que' tem Palermo, Agüero e Milito. Por isso temos de
aturar a marra do técnico argentino. Ele pode. Já o treinador
francês, Raymond Domenech, olha para o banco e vê Hen

ry. Mas não o coloca. Sua marra acabou atrapalhando o time,
que joga com um Anelka sem inspiração nenhuma e Malou-
da não correspondendo.

'

AGÊNCIA o GLOBO

.. GOL CONTRA
Higuaín. Contestado no

primeiro jogo da Argentina,
ontem

-

ele mostrou porque
tem a confiança de Marado
na. Fez três gols (tudo bem,
fáceis) e desponta como arti
lheiro nesta Copa do Mundo.

Senderos. O zagueiro su

íço, que deu um carrinho no

próprio companheiro e se ma

chucou' está fora da primeira
fase da Copa doMundo. Ele só
deve voltar ao time se passar
para as oitavas de final.

CoIDO furar a
forte defesa da
Costa doMarfim
Jogadores acreditam que fazer

.gol no início do jogo pode ajudar
JOANESBURGO

Se o técnico Dunga
pudesse fazer um pedido
para o jogo contra a Costa
do Martim, certamente
seria para que a equipe
africana jogasse de igual
para igual.

Sempre
que isso acontece,

o Brasil pode explorar sua
única e mortal jogada o

contra-ataque. Mas isso
dificilmente acontecerá. É qua
se certo que a Costa do Marfim
estará recuada, à espera de uma
chance para surpreender a sele
ção brasileira. Afinal, o empate
será um ótimo resultado para a

equipe de Drogba e companhia,
que poderá, no caso, decidir a

classificação contra os norte

coreanos.

Isso quer dizer que o Brasil,
mais uma vez, terá poucos espa
ços para atacar, como aconteceu
na estreia. E quando enfrenta ad
versários que passam o jogo todo
recuado, o time de Dunga sem

pre se complica. Um dos poucos
destaques da seleção na primeira
partida, Robinho já prevê dificul
dades contra a Costa do Marfim.

Mas ele tem a receita para fazer
- os africanos abandonarem a re

tranca. "O único jeito de fazer o
adversário sair um pouco lá de
trás é fazer um gol rápido", ensi
na o atacante.

"Preclsemos fazer algo
'

diferente, pois todo mundo
já sabe como jogamos".

ILMAR, ATACANTE DA
SElEçAO BRASILEIRA

Mas nem sempre o Brasil
-

consegue marcar logo no início
da partida. Quando isso acon

tece, o time acaba se enrolando.
Fica amaior parte do tempo com
a bola, mas não conseguepene
trar ,na defesa adversária. Para
o atacante Nilmar, que entrou
bem contra a Coreia do Norte,
a seleção precisa criar alternati
vas para poder superar as equi- .

pes que abdicam do ataque. "Até
pelas características dos nossos

jogadores, sempre é complicado
enfrentar times retrancados. E
isso vai acontecer muitas vezes

na Copa. Precisamos fazer algo
diferente, pois todo mundo já
sabe como jogamos", admitiu.

• AgênCia O Globo .

esporte@ocorreiodopovo.com.br

AGÊNCIA O GLOBO

Nilmar entrou bem contra a Coreia do Norte e pode ser uma boa opção
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Alemanha quer
ratificarboa fase
diante daSérvia
Equipe foi amais badalada na
rodada de estreia do Mundial

PORTO ELISABETH

No início da Copa do Mundo
poucas pessoas apostavam
na Alemanha. No entanto,
d�pois de estrear com uma.

goleada por 4xO, a equipe
conquistou muitos adeptos.

Ebora
Joachirn Low tenha

vado a seleção a um sur

reendente
.

vice-campeo-
.

_

ato na Eurocopa de 2008 e

conduzido o. país a uma classifica

ção sem sustos para aCopa de 2010,
a FAP (FederaçãoAlemã de Futebol)
não acreditava no trabalho do téc
nico. E por esse motivo o estiloso
treinador fará hoje diante da Sérvia
o que parece ser a segunda partida
rumo a uma despedida de no cargo.

Aos 50' anos, o ex-jogador do

Freiburg e do Frankfurt, aproveitou
o afago na autoestima alemã após
o terceiro lugar na Copa de 2006
e montou um time mais jovem e

animado que muitas das recentes

encarnações da equipe tricampeã
mundial. E que ouve do treinador

ALEMANHA _

SÉRVIA
ALElVIANHA;'Neuer; tahrn, Mertesac�ef,
Friedrich e Badstuber: Schweinsteiger,
Müller, Qzil e Khedira; POdolski e Klose.

Técnico: Joachirn Lõw.._
SÉRVIA:Stoj,kovic; Ivanovic, Vidic,
Subotic e Kolarev; Stankovic, Jovanovic,
Krasic e Milijas; Pantellc e Zigic.
Técnico: Radomir Antic.

Estádio: Nelson Mandela Báy, em Port
Elizabeth. Horário: 8h30 (de Bras'lla).
Arbitragem: Alberto tJndiano (ESP),
Fermin Martinez (ESP)e Juan Carlos
Yuste Jimenez (ESP). -_

palavras encorajadoras. "Nosso
time amadureceu muito nos úl
timos seis anos. Posso dizer que
hoje temos mais variedade tática,
e isso me faz otimista para o tor

neio. Somosum dos favoritos, jun
to com óbvios times como
Brasil e Espanha", diz Low.

Mesmo já demitido, Low espe
ra rir por último. E seu nome será
escrito de vez na história do fute
bol alemão caso o tetra e a inédi
ta vitória europeia. numa Copa
do Mundo fora se seu continente

aconteça em 11 de julho. O desejo
de vingança e de sucesso, porém,
não parecem lhe tirar o sono.

"Disputar uma Copa do Mun
do, é uma oportunidade histórica,
especialmente se você é campeão.
Mas não sinto pressão por ser meu
primeiro Mundial na linha de fren

te", declarou. O treinador vê em

Brasil e Espanha as maiores pe
dras no caminho. "O Brasil é um
time que chega ao Mundial com
binando força com habilidade. Há
bons valores individuais e muita

organização. Contam-me que
Dunga enfrenta muitas crítiéas no
Brasil por causa do estilo de jogo,
mas os resultadosmostram que seu
trabalho está no caminho certo".

• AgênCia O Globo
esporte@ocorreiodopovo,com,br

, ESL()VÊNIA ' EUA
, E$lOvêNIA::Handanovic; Brecko,
Suler, Cesa� e Joki.c; Koren, Birsa,
Radosavljevic e Kirm; NovakOvic e.
Dedíc. Técnioo: Matjas,Kek

.

ESTAt)O$ UNIDO$: Howard; Cherundolo,
beMerit, Onyewu e Bócanegra; Sradley;
Clark, Dempsey e Dónovan; Altidore e ,

Findley. Técnico: Sob Bradley ,

.

Estádio: Ellis Park, em
Joanesburgo. Horário: 11h (de Brasflla),
Arbitragem: Koman Koulibaly (MAL),
Redouane Achik (MAR) e Imácio
Candido (ANG).

I
iii

i

_.". üMZ"
_'.'

Contabili'dade
.

Conaultoria EmprMaria'

3371·4747

Lucas Podolski é um dos
destaques do ataque alemão,

um dos mais efetivos'
na rodada de abertura

Inglaterra X'Argélia
",Apés o fracasso na estreia,

quando empatouem lxl com os

Estados Unidos, a lriglaterra e]:h
trfr em campo hoj

"

àSI5p3d, noestá€ij êênPoÍnt,
Íla tidad� do"(jaQO, para enfren
tar aArgélia. Mais do que confir-

" mar seu favoritismo, os íngleses
precisam vencer para passar de
fase e, quem sabe, superar, pela
pfímeira vez em mUito tempo,

.

as qqanas-de-fíaal.' A. favo).'.' da,
fi· eqtppe está o Histórico: a Inglã
terranuncaperd.euparaum rival '

africáno e o próprio desempe
nho do adversário, que perdeu
em suaestreía contra aEslovênia '

porJxO, num jogo pobre.
.

,-II.. I. _:4' '.'1,

Nosso time amadureceu e isso
me deixa mais otimista para

.esta Copa do Mundo. "JOACHIM LOW, TÉCNICO
DA ALEMANHA

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A COLo TIMES P SG GP GRUPO O COLo TIMES P SG GP

1. Alemanha 4
,

O Gana 1

+ Inglaterra O Sérvía., ..

·

-1

Argélia, -1 Austrália -4

INGLATERRA ARGÉLIA
I�G�tmAA: Green; JOhQsotl,
Carragher, rerry e Ashley.Cole; Barry,
Ç;errard, Lampard e Lennàn; Rooney e
Heskey. Técnico: Fabio Capei lo.

Á GÉLtA:Ghaouc�i; Halllohe, Yahia e

Bougherra: Kadir, Yedba, Ziani, Lacen
e Belhadj; Boudebouz e Matmour.
Técnico: Rabah Saadane

Estádio: Green Point, em Cidade do
Cabo. Horário: 15h30 (de Srasflia).
Arbitragem: Ravshan trmatov (UZB),
Rafaelllyasov-(UZS) e Bah,adyr
I,K0Chkaro\( (QUI)"
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Na área

Henrique
Porto

Ele chegou lá
�.. onheci Julio Patrício no ano de 2000, durante uma parti-

-

da do estadual de basquete, quando ele quebrou um ga
lho como comentarista em um canal de tevê. Na época

..._ iniciava minhas andanças no esporte, cuidando da área
de comunicação da recém-fundada Ajab. Desde então admiro

seu trabalho, que tirou nosso basquete feminino do ostracismo
.

e o transformou numa potência estadual. Neste período, além
de ensinar nossas atletas a vencer, fez com que elas tomassem

gosto pela vitória. Se talento foi reconhecido, ganhou espaço na

Seleção Catarinense e também ensinou ela a vencer. Aproveitou
as chances que a vida lhe deu e hoje compõe a Seleção Brasilei
ra Sub-18, onde atua como auxiliar técnico. Junto com Mayara
Uller, de quem já falei bastante por aqui, partiu para os Estados

Unidos na terça-feira, para participar da CopaAmérica. Um belo

exemplo de como vencer na vida sendo correto.

CÉSAR JUNKES

Palpitão da Copa
. Quer ganhar uma camisa oficial da seleção campeã da Copa

. do Mundo naÁfrica? Ela pode ser sua commenos esforço do que
você imagina. Não requer prática, nem tão pouco habilidade,
apenas um chute preciso e um pouco de sorte. Para participar é
simples: acesse o blog NaÁrea no site de O Correio do Povo (blo
gs.ocorreiodopovo.com.br/naarea), se intere das regras do jogo
e poste seu palpite na notícia "Palpitão da Copa". Quem tiver o

chute mais certeiro leva lima camisa novinha em folha. A data

limite é 25 de junho. Participe e boa sorte.

Amigos do Filipe
x Amigos do Toto
Programinha legal para' a

manhã de sábado (19). Cesar

Pradi, novo diretor de esportes
do Beira Rio Clube de Campo,
está organizando uma partida
de futebol suíço entre os Ami

gos do Filipe Luís e os Amigos
do Tato. Será às llh, no próprio
Beira Rio; junto com a tradicio
nal Feijobeira. Uma chance úni
ca de ver de perto dois jogadores
que saíram de Iaraguã do Sul e

alcançaram sucesso no mundo
do futebol.

ESPECIAL TAÇA OCP

Fo devontadeéo
lemadonBordados
Equipe aposta namotivação para ir-longe naPrimeirona

Considerado
a zebra da Taça

OCP o time da Tifa Martins
tem um perfil e uma gestão
bastante diferente dos de

mais. E esses dois aspectos cami
nham lado a lado. O presidente do
clube, Jéferson de Oliveira, revela
qual a fórmula de sucesso da equi
pe: lia nosso perfil é de superação.
O atleta é convidado a jogar no JJ e
recebe só se vencer, por isso existe
a motivação de ir mais longe", es
clareceu. Outros fatores também
influenciam no desempenho do

time, como o clima de amizade, a
confraternização em todas as par
tidas (independente do resultado),
uniforme com agasalhos, sendo
todos esses os custos pagos pelos
patrocinadores JJ Bordados e Con- JJ Bordados é formado porjoqadores que só recebem se vencerem

servasVidaVerde.
Dentro das quatro linhas' o

time vemmostrando que pode in
comodar os clubes mais tradicio
nais da cidade. Segundo Jéferson,
a base do time joga junto desde

2008, ano que o clube foi cam

peão da Segunda Divisão. Para

este ano, a equipe trouxe refor

ços dos amadores da região e tem

como comandante Márcio Ventu
ra. "Nós traçamos uma meta, de

chegar entre os quatro primeiros,
e os jogadores incorporaram esse

objetivo", declarou.

JARAGUÁ DO SUL

Se vontade de vencer
fosse o suficiente para
ganhar um campeonato
o JJ Bordados nem

precisaria entrar em
campo para ser campeão
da Primeira Divisão.

CAÇULA DO TORNEIO

O JJ Bordados é o time mais
novo da competição, tem apenas
cinco anos. A ideia de formar um
clube veio de um encontro de

amigos. Jeferson e seus amigos
se reuniam na recreativa da Me

negotti para jogar bola e viram

que o negócio poderia ficar sério.
Dois anos depois a equipe con

seguiu o quarto lugar na Segun
dona e no ano seguinte faturou o

título da Segunda Divisão.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br .

FOTOS PIERO RAGAZZI

Márcio Ventura, ex-qolelrodo Juventus, é o técnico do JJ Bordados
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os
móveis e os computado

res vêm da SSP (Secretaria
de Segurança Pública),
mas não existe um prazo

definido para a chegada. Segun
do a assessoria de comunicação
do órgão, o processo de aquisi .,

ção dos equipamentos depende
do término do levantamento de

preço e quantidade de materiais
, que serão destinados para as

unidades da região Norte em fase
de inauguração.

. Já as melhorias no pátio de

pendem da abertura de uma

nova licitação, pois a anterior
só contemplava a estrutura

principal da obra. Mas como

isso demandaria mais tempo, o
comandante da Polícia Militar
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de Guaramirim, Márcio Alberto
Felipi, cogita a hipótese de co

locar brita no terreno. "Isso iria
diminuir a qualidade do local,
mas seria mais rápido e barato",
comentou.

INFRAESTRUTURA

gora, faltá. acabar o pátio
Estrutura do quartel está pronta, mas ainda não há previsão de inauguração
GUARAMIRIM

O prédio já está pronto
desde abril. Porém, alguns
detalhes importantes .

impedem a sede da Polícia
Militar de começar a
funcionar. "1550 iria diminuir'a

. qualidade do local, mas
seria mais rápido e barato."

MÁRCIO ALBERTO FEUPI,
COMANDANTE DA PM DE GUARAMIIM

o prédio do quartel come
çou a ser construído em janeiro
de 2009 e a expectativa era de

que ele fosse concluído em oito

meses. A obra está orçada em R$
350 mil, com recursos da SSP. A
área construída é de 350 metros

quadrados e vai abrigar o efetivo
de 36 policiais e uma frota de 13

veículos. O terreno que abriga a

nova unidade foi cedido pela Pre
feitura, que também pavimentou
a via de acesso.

• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiodopovo.com.br

PREVISAo DO TEM-PO

NEBULOSIDADE
CONTINUA
Elevaçãn da temperatura
no decorrer do dia.
Nebulosidade pela manhã
e a noite. Chuvas isoladas
do Oeste ao litoral.

Jaraguá do Sul
e Região FINAL DE SEMANA
HOJE

MíN: 17°C d Frente fria traz
MÁX: 23°C

chuvas e frioSÁBADO
MíN: 14°C r: A chegada de uma frente fria

MÁX: 26°C causa chuva no sábado, com pos-

DOMINGO
sibilidade de trovoada no Alto

a
Vale do Itajaí e na Grande Floria-

MíN: 18°C nópolis. No domingo, o tempo
MÁX: 22°C fica instável no Estado, com chu-

SEGUNDA va isolada. O tempo melhora até

MíN: 13°C o fim do dia, com queda de tem-
MÁX: 20°C peratura a partir da tarde.

.!J
.

r-.0�
·v- �""'i-

Ensolarado PaJ'Gialrlll'mte Nuhlado instável Chuvoso
Nublado

•I .

r

Tl"'ÓlIllmta

'

. .' :

�IER.O RAGAZZI

Prédio do quartel começou a ser construído em janelrode 2009
e a expectativa era de que ele fosse concluído em oito meses

MAR

Chuva na área de
, y ...

pesca até domingo' "" 14' 19'

sAo JOAQUIM
Ventos de até 60km/h na área de pes� �o �o

entre Laguna e Paranaguá (PR), com ondas """"".PIlIlIi.nllJ'�_�..�\
.

de um a dois metros e picos de até três me- -'--',
tros. Chance de chuva na madrugada e a

�

noite. No sábado, ondas com picos de até'
dois metros. No domingo uma frente fria

provoca chuva e trovoadas na área de pesca .

MINGUANTE CRESCENTE CHEIANOVA

Homem deve
depor sobre
marteladas
GUARAMIRIM

Jair- Roberto Schneider, 39'
anos, acusado de ter agredido a

esposa,AdrianaAparecida Sch-
.

neider, 34 anos, com 20 marte

ladas na tarde de segunda-feira,
no bairro Imigrantes, em Gua

ramirim, deve se apresentar
hoje na delegacia. Schneider
será ouvido pela polícia para
esclarecer as circunstâncias que
o levaram a desferir golpes de
martelo contra a esposa. Como

. não houve flagrante - ele fugiu
e não chegou a ser preso até 24
horas após a ocorrência -, Sch
neider deve ser liberado após
o depoimento. Se o delegado
Daniel Dias considerar que o

acusado oferece rísco à comu

nidade, poderá pedir a prisão
preventiva do agressor.

Adriana foi atingidaprinci
palmente na região da cabeça
e passou por uma cirurgia no
Hospital São José na terça-fei
ra. Devido aos ferimentos, ela
ficou com o rosto desfigurado,
mas não corre risco demorte .
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vena c r

Gol G4 2 Portas a partir de: R$ VHT/'LEX
2011 1!!

pi,

Faca um
,

BEST DRIVE
e
.,

r

Participe
e concorra

a um Gol·Okm
a cada gol da
nossa selecão.

#"

•

I

Para se inscrever nesta
promoção, passe na

Caraguá Auto Elite,
faça um Best Drive e cadastre-se.
Mais informações em

.vw.com .br
l'

selecao,gol

Novo Gol 1.0 a partir de: R$

f, Gol do Brasil

Promoções válidas 'até 21/06/2010 ou enquanto durarem os estoques para veículos básicos com pintura sólida. Gol Geração 41.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/11, cód. 5W1ll4, com

preço promocional à vista a partir de R$23.990,OO. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5U11 C4, com preço promocional à vista a partir de R$27.990,OO. Imagens meramen

te referenciais, não condizentes necessariamente com os modelos oferta os. Alguns ítens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a versões específicas. Qualquer percentual de

desconto implíca automaticamente na renúncia das condições especiais propostas neste anúncio. CO MP3 grátis apenas para a compra de veiculo usado/seminovo, modelo a ser deterrminado

pela concessionária.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de conlionço

4732746000
Grupo ufo Eli 40 anos de credl i idade. IANCOVOUCSWAGfR
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